


De module in vogelvlucht 
 
De vader van Hans… 
Op een zondagmorgen wordt de 17-jarige Hans wakker van een klap beneden. Hij gaat 
kijken en ziet tot zijn ontzetting zijn vader op de grond liggen. Zijn vader heeft hevige pijn op 
de borst. Hans heeft geen idee wat hij moet doen. Hij roept zijn moeder, die kan reanimeren 
en belt 112. De ambulance is er snel en de verpleegkundigen nemen het van Hans en zijn 
moeder over. “Ventrikelfibrilleren!” hoort Hans een van de verpleegkundigen zeggen nadat 
zijn vader aan een apparaat is verbonden. Hans ziet zijn vader een aantal keren heftig 
bewegen en concludeert hieruit dat het apparaat een paar elektrische schokken geeft om de 
hartslag terug te krijgen. In het ziekenhuis ondergaat zijn vader veel onderzoeken en ’s 
avonds komt de hartspecialist nog langs bij Hans en zijn familie. “Ik heb slecht en goed 
nieuws”, zegt hij tegen de vader van Hans. “Het slechte nieuws is dat je een hartinfarct hebt 
gehad en het goede nieuws is dat je hart nog intact is en slechts weinig schade heeft 
opgelopen.” 

De vader van Hans is enorm opgelucht en slaat een arm om Hans heen. Hans lacht, maar 
eigenlijk zit zijn hoofd nog vol met vragen. Een hartinfarct op je 46e, hoe kan dat nou? Zo’n 
verstopping van een kransslagader, waar komt dat zo plotseling vandaan? Van zaken als 
cholesterol, bloeddruk en elektrocardiogram had hij wel eens gehoord, maar eigenlijk weet 
hij niet precies wat het is. En, hoe groot is de kans eigenlijk dat het hemzelf ooit gaat 
overkomen… 

 

Opzet van de module 
In de module Hart en Vaten wordt ingegaan op de vragen van Hans. Hoe werken hart en 
vaten onder normale omstandigheden? Wat is een elektrocardiogram? Hoe worden 
bloeddruk en circulatie geregeld? Hoe kan een hartinfarct ontstaan, hoe kun je dat 
vaststellen en wat moet je dan doen? Wat zijn de gevolgen? Wat zijn de risicofactoren? 

 

Extra’s in de module 
• Videomateriaal 
• Gastlessen op verzoek 
• Podcasts  
• Powerpoint-presentaties 
• Interessante practica zoals kennis maken met reanimeren en het ECG 
• Docenten-wiki met alle informatie  

 

Meer weten? 
Kijk op www.nlt-hartenvaten.nl voor alle materialen, informatie en nieuwtjes over de module. 
Vragen of opmerkingen? Mail dan naar nlt-hartenvaten@umcutrecht.nl.  

 

Wist u dat… 
Er ook een HAVO-module beschikbaar is? Kijk op www.nlt-leefmetjehart.nl! 
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Inleiding 
Hans is 17 jaar en een fanatieke sporter, hij is altijd op zijn racefiets te vinden. Geen wonder, 
“heeft hij van z’n vader”, zegt z’n moeder altijd. Pa Jan was in zijn jeugd ook een amateur-
wielrenner op nationaal niveau. Vroeger gingen ze nog wel eens samen fietsen, maar sinds 
Jan een eigen bedrijf heeft komt het er eigenlijk al jaren niet meer van om te sporten. Het 
‘gevaar van een kilo per jaar’ heeft zich dan ook geopenbaard en Jan is met zijn 46 jaren 
behoorlijk zwaar geworden. “Ik ben gewoon te kort voor mijn gewicht”, zegt hij altijd 
gekscherend als iemand er iets van zegt. 

Op een zondagmorgen wordt Hans wakker van een klap beneden. Hij gaat kijken en ziet tot 
zijn ontzetting zijn vader op de grond liggen. Zijn vader ziet er grauw uit en zegt tegen Hans 
dat hij hevige pijn heeft in zijn maag- en borststreek en denkt dat hij moet overgeven. 
“Waarschijnlijk die maagzweer” zegt zijn vader kreunend, “dat ding speelt me altijd parten als 
ik het druk heb.” Hans heeft zijn vader nog nooit zo gezien. “Moet ik een dokter bellen?” 
vraagt Hans angstig, maar z’n vader reageert niet meer.  

In paniek rent Hans naar de slaapkamer en maakt z’n moeder wakker. Samen rennen ze 
naar beneden. “Bel 112!” roept zijn moeder resoluut. Hans rent naar de telefoon. “Ze komen 
eraan”, roept Hans als hij even later terugkomt van de telefoon, doelend op de ambulance. 
Hans ziet dat zijn moeder inmiddels begonnen is met hartmassage en hij staat als een 
toeschouwer machteloos toe te kijken. “Jij doet de beademing!” zegt zijn moeder op bijna 
bevelende toon.  

De ambulance is er snel en de verpleegkundigen nemen het van Hans en zijn moeder over. 
“Ventrikelfibrilleren” hoort Hans een van de verpleegkundigen zeggen nadat zijn vader aan 
een apparaat is verbonden. Hans ziet zijn vader een aantal keer heftig bewegen en 
concludeert hieruit dat het apparaat een aantal elektrische schokken geeft om de hartslag 
terug te krijgen. “Het lijkt zo langzamerhand wel ER” spookt het door Hans zijn hoofd. 

Hans en zijn moeder mogen mee in de ambulance naar het ziekenhuis. De verpleegkundige 
wijst op het hartfilmpje dat op het scherm te zien is en vertelt dat Jan een hartinfarct heeft 
gehad, waardoor ventrikelfibrilleren en een circulatiestilstand waren ontstaan. “Wat een geluk 
dat u wist hoe u moet reanimeren” zegt de verpleegkundige “dat heeft hem tot nu toe gered.” 
Hans zit als verdoofd naar zijn vader te kijken en de woorden bereiken hem nauwelijks.  

In het ziekenhuis begint het circus opnieuw. Artsen en verpleegkundigen lopen af en aan en 
er wordt van alles gezegd. “Bloeddruk 160 over 105, pols 110; ST elevatie op het 
elektrocardiogram”, hoort Hans. Deze woorden klinken als een vreemde taal. Uiteindelijk 
komt de hartspecialist en praat met zijn vader. Hans kan het niet verstaan, maar ziet aan de 
manier van spreken dat de situatie ernstig is. Dan legt de hartspecialist aan Hans en zijn 
moeder uit dat Jan een hartinfarct heeft gehad en naar de operatiekamer zal worden 
gebracht waar ze via de rechterlies een katheter in zullen brengen. Hiermee zullen ze de 
vernauwing in een kransslagader opsporen en dan een stent inbrengen om de vernauwing 
op te heffen.  

Na enkele spannende uren komt de hartspecialist ’s avonds nog langs bij Hans en zijn 
familie. “Ik heb slecht en goed nieuws” zegt hij tegen Jan, de vader van Hans.”Het slechte 
nieuws is dat u een hartinfarct hebt gehad en het goede nieuws is dat uw hart nog intact is 
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en slechts weinig schade heeft opgelopen.” Na een paar dagen is Jan thuis met een grote 
tas medicijnen onder zijn arm. Binnenkort heeft hij een intakegesprek om een 
hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Daar zal hij met een diëtiste aan de slag gaan om 
zijn gewicht en cholesterolgehalte te verlagen. Ook zal hij onder begeleiding zijn conditie 
weer moeten opbouwen.  

Daarnaast wordt Jan gevraagd of hij bereid is mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek 
naar een nieuw bloedverdunnend medicijn. Daarover heeft hij nog geen besluit genomen. 
Eerst wil hij graag precies weten wat dat inhoudt.  

Jan slaat een arm om Hans heen. “Weet je wat”, zegt hij, “als dit achter de rug is, gaan we 
weer samen fietsen.” Hans lacht, maar eigenlijk zit zijn hoofd nog vol met vragen. “Een 
hartinfarct op je 46e, hoe kan dat nou?” “Zo’n verstopping van een kransslagader, waar komt 
dat plotseling vandaan?” Van zaken als cholesterol, bloeddruk, elektrocardiogram of stent 
had hij wel eens wat gehoord, maar eigenlijk weet hij niet precies wat het is. Enne, hoe groot 
is de kans eigenlijk dat het hemzelf ooit gaat overkomen…. 

Hartinfarct in Nederland 
In 2006 waren hart- en vaatziekten voor 324.119 mensen in Nederland reden om in het 
ziekenhuis opgenomen te worden. Bij deze tellingen zijn zogenaamde dagopnamen niet 
meegenomen. Ongeveer 27% (86.871 personen) van het totale aantal ziekenhuisopnamen 
wordt veroorzaakt door ischemische hartziekten. Het hartinfarct is een ischemische 
hartziekte. Op basis van bevolkingsonderzoek wordt geschat dat in 2006 38.246 personen 
getroffen zijn door een hartinfarct. Ongeveer één op de twee patiënten met een eerste 
ziekenhuisopname vanwege een acuut hartinfarct overlijdt binnen vijf jaar aan de gevolgen 
van het hartinfarct zelf (mannen 45% en vrouwen 48%). (Bron: Hart- en vaatziekten in 
Nederland 2007 Den Haag: Nederlandse Hartstichting) 

Alhoewel een hartinfarct meestal mensen boven de 50 jaar treft kan de basis al in de vroege 
jeugd gelegd worden. Reden genoeg voor maatschappelijke organisaties als de Nederlandse 
Hartstichting om zich actief in te blijven zetten voor preventie, behandeling en onderzoek 
naar hart- en vaatziekten. 

De centrale vragen van deze module zijn: 

Wat is de normale functie van hart en vaten en hoe verandert deze functie in aanloop 
naar en als gevolg van een hartinfarct? 

Welke wetenschappelijke en technische methoden worden ingezet bij risicoreductie 
en het behandelen van het hartinfarct? 

Deze module is met name gericht op de eerste centrale vraag. In de drie laatste keuze-
hoofdstukken wordt ingegaan op de tweede centrale vraag. Verder hoort bij deze module 
een groepsopdracht. Met een groepje schrijf je een artikel over het hartinfarct vanuit het 
perspectief van een bepaalde beroepsgroep. Elk van die beroepsgroepen is op een andere 
manier betrokken bij het hart- en vaatonderzoek.  

Waarschijnlijk is niet alle stof die in deze module wordt behandeld nieuw voor je. Sommige 
dingen weet je al een beetje uit de biologie-, scheikunde- en natuurkundelessen. Wij gaan 
hier dieper op in. Andere zaken weet je misschien omdat je zelf in je familie/kennissenkring 
te maken hebt gehad met een hartinfarct. Als dat laatste het geval is kunnen sommige 
dingen uit deze module wel lastig zijn. Daarom kan het handig zijn om je docent in te lichten 
over wat je lastig vindt. De docent kan je dan als dat nodig is waarschuwen bij sommige 
filmpjes.  
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Vragen over het hartinfarct 
Formuleer (met twee andere leerlingen) twee vragen die je over het hartinfarct zou willen 
weten, en die je, naar verwachting, aan het eind van deze module zal kunnen beantwoorden. 

Bio, sk, na en wi?  
Dat het onderwerp ‘Hart en Vaten’ met biologie te maken heeft, ligt voor de hand. Maar 
zouden natuurkunde, scheikunde en wiskunde ook belangrijk zijn? 
a. Welke begrippen uit bovenstaand verhaal hebben met natuurkunde te maken? 
b. En welke met scheikunde?  
c. Wiskundige begrippen komen zo te zien niet in het verhaal voor. Waarom zou de 

wiskunde toch nodig zijn? 

Een natuurkundige in het hart- en vatenonderzoek 
Lees het artikel over Wiro Niessen.  
a. In het artikel wordt gesproken over een TomTom voor het menselijk lichaam. Hoe zou dit 

apparaat in de toekomst gebruikt kunnen worden om mensen als Hans zijn vader te 
helpen? 

b. Wat kan een natuurkundige als Wiro Niessen betekenen voor de medische wereld en 
het onderzoek naar het hartinfarct? 
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1.  Acute situatie – Hartstilstand 

Wat is een hartinfarct? Hoeveel mensen in Nederland krijgen het en wat moet je 
doen als iemand bij jou in de buurt als gevolg van een hartinfarct een hartstilstand 

krijgt? (Je hoeft niet de exacte getallen te onthouden, wel moet je een globaal beeld 
kunnen schetsen.) 

1.1 Hartinfarct en hartstilstand 
Hans vond zijn vader op de grond omdat die een hartstilstand had. Een hartstilstand is de 
situatie waarin het hart geen bloed meer rondpompt, een circulatiestilstand. Het gevolg is dat 
het lichaam niet meer wordt voorzien van zuurstof. Dit is een bedreigende situatie. De 
hersenen kunnen slechts kort zonder zuurstof, waardoor blijvende schade kan ontstaan of 
zelfs de dood kan intreden.  

Oorzaken van een hartstilstand zijn onder andere:  

• een ademhalingsstilstand, waardoor de hartspier geen zuurstof meer heeft om door te 
kloppen; 

• veel bloedverlies waardoor er geen bloed meer is om rond te pompen; 
• een hartinfarct dat tot ernstige ritmestoornissen of verlies van pompfunctie leidt; 
• elektrocutie waarbij een stroomstoot de werking van de hartspier verstoort; 
• beschadiging van het hart door een verwonding (messteek, kogelwond). 

(Bron: wikipedia.nl) 

In deze module richten we ons op het hartinfarct als oorzaak van een hartstilstand. 

Een hartinfarct is het afsterven van een deel van de hartspier. Dit komt door een 
onderbreking van de bloedtoevoer aan het hart door de kransslagaderen. Dit kan leiden tot 
chaotische elektrische activiteit in het hart: ventrikelfibrilleren. Dit leidt tot een verlies van 
pompkracht, waardoor er een hartstilstand ontstaat. De oorzaak van deze onderbreking is 
vrijwel altijd het gevolg van slagaderverkalking.  

Slagaderverkalking, ofwel atherosclerose, is een langzaam voortschrijdend proces waarbij in 
de wand van bloedvaten vernauwingen ontstaan. Deze vernauwingen kunnen openbarsten 
waardoor een stolsel ontstaat dat het vat plots kan afsluiten. Dit leidt tot afsnijden van de 
bloedtoevoer naar de achterliggende weefsels. In het hart leidt dit tot een hartinfarct. Is dit in 
de hersenen, dan spreken we van een herseninfarct of beroerte. 

Vraag 1-1. Hartstilstand vs. hartinfarct 
Wat is het verschil tussen een hartstilstand en een hartinfarct? 
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1.2 Hoe vaak komen hart- en vaatziekten voor in Nederland?  
Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 45.000 mensen aan de gevolgen van hart- en 
vaatziekten. Dat is één derde van alle doodsoorzaken.  

In figuur 1-1 zie je een overzicht van de doodsoorzaken in Nederland in 2006. Hart- en 
vaatziekten zijn hier nog doodsoorzaak nummer 1. In 2009 is kanker doodsoorzaak nummer 
1. Je kunt zien dat van alle mensen die in 2006 overleden aan hart- en vaatziekten, er 8767 
overleden aan de gevolgen van een hartinfarct, 4912 mannen en 3855 vrouwen. Dat zijn 
ongeveer 24 mensen per dag.  

Het aantal sterfgevallen aan een hartinfarct is in de periode van 1980-2006 gedaald met 57% 
van 20352 naar 8767 mensen per jaar.  

In 2006 vonden er 22981 ziekenhuisopnamen wegens een hartinfarct plaats, 15564 mannen 
en 7417 vrouwen. Dit betekent dat er gemiddeld 65 mensen per dag werden opgenomen 
wegens een infarct.  

Figuur 1-1. Doodsoorzaken in Nederland, 2006 (Nederlandse Hartstichting) 
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Vraag 1-2. Steeds minder sterfgevallen 
In 26 jaar is het aantal sterfgevallen aan een hartinfarct enorm gedaald. Hoe komt dat, denk 
je?  

Vraag 1-3. Kans op een hartinfarct 
Geschat wordt dat slechts 60 procent van de mensen die in 2006 een infarct doormaakten in 
het ziekenhuis zijn opgenomen.  
a. Hoeveel mensen hebben volgens deze schatting dan in 2006 een infarct doorgemaakt? 
b. Waarom zou maar 60% zijn opgenomen in het ziekenhuis? Wat is er met de andere 

40% gebeurd?  
c. Als je een hartinfarct hebt, hoe groot is dan de kans om te overlijden? (Gebruik de 

getallen van 2006.)  
d. Wat zou je kunnen doen om ervoor te zorgen dat steeds minder mensen komen te 

overlijden aan een hartinfarct? 

1.3 Handelen in een acute situatie 
Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. 
Slechts 5-10% van deze slachtoffers overleeft de hartstilstand. Het percentage is vooral zo 
laag omdat de hulpverlening niet of niet tijdig op gang komt. Omstanders weten vaak niet wat 
ze moeten doen als iemand naast hen ineens in elkaar zakt op de grond. Denk maar aan 
Hans, hij wist ook niet wat hij moest doen. Zijn moeder gelukkig wel. Weet jij wat je moet 
doen in zo’n levensbedreigende situatie? 

Vraag 1-4. Mr. Bean en de ‘6 minuten’ campagne 
Bekijk het filmpje van Mr. Bean getiteld: ‘Mr. Bean Rides Again’ aflevering 6. (Te vinden op 
de digitale leeromgeving bij ‘Opdrachten’.) 
 
Alhoewel het filmpje van Mr. Bean bedoeld is als vermaak, is het natuurlijk een situatie 
waarin we ooit in terecht kunnen komen. Daarom is het goed je te realiseren wat je onder 
zulke omstandigheden wel of niet moet doen. De Hartstichting heeft tegenwoordig een 
campagne, gericht op juist handelen bij acute hartstilstand. Door het volgen van een 
reanimatiecursus leer je precies hoe te handelen in een acute, levensbedreigende situatie.  
a. Schrijf op welke handelingen Mr. Bean doet om de man met de hartstilstand er weer 

bovenop te krijgen.  
b. Ga naar de website: www.hartstichting.nl > hart en vaten > hartstilstand en reanimatie > 

reanimatie. Zoek uit welke handelingen Mr. Bean goed en fout deed en wat de juiste 
volgorde van handelingen bij een hartstilstand moeten zijn. 

c. Waarom heet de hartstilstandcampagne van de Hartstichting ‘6 minuten’? 
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Vraag 1-5. Keten van overleving 
In figuur 1-2 zie je een afbeelding van de ‘Keten van overleving’. Bekijk de aflevering 
‘Wetenschap is beterschap: Hartstilstand’. Welke stap(pen) in de keten heeft er voor gezorgd 
dat de man uit de aflevering nog in leven is? De hele aflevering is te vinden op de digitale 
leeromgeving bij ‘Opdrachten’. 

 

1.4 Reanimeren 
Hans wil nu ook graag zelf weten wat hij moet doen bij een hartstilstand. Hij wil zijn vader en 
anderen kunnen helpen als dat nodig is. Hans zoekt op internet en komt terecht op de 
website www.reanimatiepartner.nl. Hier vindt hij reanimatie – en AED (Automatische Externe 
Defibrillator) cursussen. Hij typt zijn woonplaats in en vindt een aantal cursusplaatsen bij 
hem in de buurt.  

 

Reanimatie is op een kunstmatige manier de 
circulatie van zuurstofrijk bloed op gang 
houden door hartmassage en beademing. 
Reanimatie kan schade aan vitale organen 
als het hart en de hersenen voorkomen, 
maar het zal het hart niet opnieuw laten 
kloppen. Correct uitgevoerde reanimatie (en 
vooral hartmassage) zorgt er wel voor dat de 
daarop volgende defibrillatie-pogingen een 
grotere kans van slagen hebben. Alle reden 
dus om te gaan reanimeren bij een 
hartstilstand.  

Er is een AED nodig om het hart ‘opnieuw’ te 
laten kloppen. De AED geeft een 
gecontroleerde elektrische schok aan het 
hart. Dit is om de chaotische elektrische 
activiteit (ventrikel-fibrilleren) te stoppen. Op 
deze manier kun je de normale hartfunctie 
herstellen. 

Je kent de externe defibrillator wel uit de 
ziekenhuisseries waar de artsen na een 
luide schreeuw ‘all clear’ twee ‘strijkijzers’ op 
de borstkas drukken als gevolg waarvan het 
lichaam van de patiënt een halve meter 
omhoog schiet.  

Figuur 1-2. Keten van overleving (Hartstichting) 

Figuur 1-3. Reanimatiecyclus 
(Hartstichting) 
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Een AED werd ook gebruikt door de ambulancebroeders die de vader van Hans hielpen. Bij 
Hans thuis hadden ze geen AED, maar tegenwoordig vind je ze wel op veel openbare 
plaatsen. Bijvoorbeeld in sporthallen, stations, 
congrescentra etc. De AED geeft de instructie, 
dus je hoeft geen arts te zijn om hem te 
gebruiken. Hans gaat dit leren op de cursus 
waar hij zich voor heeft ingeschreven. 

Vraag 1-6. Externe defibrillator op tv 
a. Wat is het verschil tussen de externe 

defibrillator uit de tv-series en de AED uit 
figuur 1-4? 

b. Hoe denk je dat een AED werkt? 

Vraag 1-7. AED 
Wat doet een AED: 
a. Als hij geen hartactiviteit meet?  
b. Als er normale activiteit van het hart is? 
c. Als er abnormale activiteit is? 

Vraag 1-8. Hartmassage op tv 
In sommige tv-series of in films zie je wel eens dat iemand hartmassage krijgt en dat 
daardoor het hart weer gaat kloppen. Kan dit eigenlijk wel? 

Defibrillatoren redden steeds meer mensenlevens 
Uitgegeven: 28 augustus 2008 08:42 

Laatst gewijzigd: 28 augustus 2008 08:55 

 
AMSTERDAM - Steeds meer mensen met een hartstilstand overleven dankzij 
defibrillatoren, die een stilstaand hart een stroomstoot geven om weer op gang te 
komen. Dat zei de directeur van de Nederlandse Hartstichting, Hans Stam, 
donderdagochtend op BNR Nieuwsradio. 
Stam: "Waar 10 jaar geleden slechts 10 procent van de patiënten die op straat werd 
gereanimeerd een hartstilstand overleefden, is dat nu 19 á 20 procent". In Nederland zijn 
20.000 defibrillatoren aanwezig in bedrijven en instellingen. 

Als het apparaat tijdig wordt gebruikt in combinatie met reanimatie, is het in 35 procent van 
de gevallen succesvol. In vergelijking met alléén reanimatie verdubbelt het de kansen.  

Van: www.nu.nl 

 

Hoofdstuk 1 Slotvraag 
Acute situatie – Hartstilstand 

 

Vat het hoofdstuk voor jezelf kort samen aan de hand van de vraag die in het begin van dit 
hoofdstuk staat. 

 

Figuur 1-4. De AED in de ‘praktijk’ 
(Hartstichting) 
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2.  Het Hart en Vaatstelsel 
De vader van Hans kreeg een hartstilstand als gevolg van een hartinfarct. Overduidelijk is 
dat bij een hartinfarct problemen zijn met het orgaansysteem ‘hart en vaten’. Omdat er wat 
mis gaat met het hart gaan de andere orgaansystemen ervoor zorgen dat er evenwicht 
(homeostase) in het lichaam blijft. Wat ons lichaam vooral constant wil houden is de 
bloeddruk. Om goed te snappen wat er gebeurt voor, tijdens en na het hartinfarct is het 
belangrijk dat het goed duidelijk is welke plaats het orgaansysteem ‘hart en vaten’ in ons 
lichaam heeft.  

Welke plaats heeft het orgaansysteem ‘hart en vaten’ in het lichaam en hoe draagt 
dit systeem bij aan de homeostase in ons lichaam? 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Orgaansystemen 
Ons lichaam kun je onderverdelen in 
verschillende organisatieniveaus van 
moleculair naar een heel organisme of zelfs 
hoger (figuur 2-1).  
 
De kleinste functionele eenheid in ons 
lichaam is de cel. Groepen cellen met 
vergelijkbare functies noemen we weefsels. 
Weefsels vormen functionele of structurele 
eenheden, organen genaamd.  
 
Orgaansystemen zijn groepen organen die 
samenwerken om een bepaalde functie in 
het lichaam uit te voeren. Ons lichaam 
bestaat uit 10 orgaansystemen (figuur 2-2).  

Figuur 2-1. De plaats van fysiologie in de organisatieniveaus van atoom tot biosfeer  

Figuur 2-2. Orgaansystemen in het lichaam  
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Vraag 2-1. Functie van Orgaansystemen  
Vul onderstaande tabel in met de organen en functies van de verschillende orgaansystemen. 

Orgaansysteem Organen Functie 

Hart en vaten 

 

 

 

 

 

Spijsverteringssysteem 

 

 

  

Hormonaal systeem 

 

 

  

Immuunsysteem 

 

 

  

Ademhalingssysteem 

 

 

  

Urinair systeem 

 

 

  

Voortplantingssysteem 

 

 

  

Bewegingsapparaat 

 

 

  

Zintuig-Zenuwstelsel 

 

 

  

Huid 
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2.2 Homeostase 
Het lichaam is enorm goed in staat om al zijn processen goed te regelen en te zorgen dat 
alles netjes binnen de normale grenzen blijft. Dit heet ‘homeostase’: de eigenschap van het 
lichaam om inwendige stabiliteit te handhaven.  

Dit gebeurt door middel van 
negatieve feedback syste-
men (figuur 2-3). Sensors 
houden variabelen in de 
gaten en als de variabelen 
buiten de grenzen raken 
wordt de effector geacti-
veerd die de gereguleerde 
variabelen bijsturen. Als we 
bijvoorbeeld teveel vocht 
verliezen gaan we auto-
matisch minder urine 
maken en dan krijg je dorst. 
Als je lichaam te warm 
wordt, ga je zweten. Als je 
bloedsuikerspiegel te laag 
wordt, krijg je honger. 
Allemaal reacties die er 
voor zorgen dat de 
inwendige stabiliteit wordt 
gehandhaafd.  

Pas als je orgaansystemen 
niet meer in staat zijn 
homeostase te bewaren 
word je ziek of kun je zelfs 
komen te overlijden. 

Het hart is hierop geen 
uitzondering. Als je je 
inspant, zal je hart sneller 
gaan kloppen om je spieren 
van meer voedingstoffen te 
voorzien. 

 

Dit zijn korte termijn aanpassingen, maar ook lange termijn aanpassingen zijn belangrijk. Als 
je bijvoorbeeld vaak sport zal je hart groter worden en de hartspier dikker, zodat er meer 
bloed kan worden gepompt per hartslag.  

Alle verschillende orgaansystemen werken samen om de homeostase te handhaven. Het 
constant houden van de bloeddruk wordt bijvoorbeeld geregeld door het hart, de bloedvaten 
en de nieren. Zou de bloeddruk te laag worden, dan kan er geen bloed en dus ook geen 
zuurstof naar de organen getransporteerd worden.  

Het hart is de pulserende pomp die het bloed door de vaten naar de verschillende organen in 
het lichaam pompt. Het hart is een holle spier met vier compartimenten (figuur 2-5). Bij 
vrijwel alle zoogdieren vormt het hart 0.6% van het lichaamsgewicht.  

 

 

Figuur 2-3. Negatief feedback systeem  
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Vraag 2-2. Hartmassa’s  
Reken de hartmassa uit van een muis (30g), jezelf (x kg), een koe (700kg) en een blauwe 
vinvis (180.000kg). 

 

Het hart ligt in de borstholte vlak boven het middenrif (diafragma) met de punt links naar 
beneden. Samen met de bloed- en lymfevaten vormt het hart het orgaansysteem ‘hart en 
vaten’ dat voor de bloedsomloop zorgt. Met iedere hartslag pompt het hart een bepaald 
volume door het vaatstelsel (figuur 2-6). Dit is wat je als polsslag voelt. 
 

  

De functie van het hart is nauw verbonden met de volgorde waarin de hartspier samentrekt 
(contraheert). Eerst trekken de boezems samen (boezemsystole), dan de kamers 
(kamersystole), gevolgd door een periode van rust (diastole), waarin de boezems en kamers 
zich opnieuw met bloed vullen. Dit noemen we de pompcyclus van het hart (figuur 2-7).  

Figuur 2-5. Dwarsdoorsnede van het hart 

Figuur 2-4. Blauwe vinvis, mens,  koe en muis 
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Het stromen van bloed binnen in het hart gebeurt door de drukverschillen binnen en buiten 
het hart. Er treedt eenrichtingsverkeer op vanwege de aanwezigheid van de kleppen in het 
hart.  

Bij een volwassen mens in rust duurt de periode tussen twee hartslagen iets minder dan een 
seconde. Wanneer we kijken naar de hartslag van de dieren in figuur 2-4, is de hartslag van 
de muis in rust 600 slagen per minuut, bij de mens en koe is dit 60 en bij de blauwe vinvis is 
het onbekend, maar wordt het geschat ergens rond de 15 slagen per minuut te liggen. 

Vraag 2-3. Grote en kleine bloedsomloop 
Het hart heeft een linker- en een rechterboezem, en een linker- en een rechterkamer. Welke 
kamer pompt het bloed door de kleine bloedsomloop? Wijs dat aan in figuur 2-6.  

Vraag 2-4. Sightseeing als rode bloedcel 
Je bent een rode bloedcel en je komt net van de longen het hart binnen. Benoem waar je 
allemaal langs komt als je zuurstof naar het hart moet brengen.  

Vraag 2-5. Wat klopt? 
Je hoort je hart kloppen. Wat maakt in je hart precies het kloppende geluid? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2-6. De grote en kleine bloedsomloop  
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Vraag 2-6. Hartcyclus 
Beschrijf aan de hand van figuur 2-7 met eigen woorden de hartcyclus. Gebruik hiervoor in 
ieder geval de termen kamer (ventrikel), boezem (atrium), kleppen, druk. 

Vraag 2-7. Diastole en systole I 
Beschrijf in eigen woorden de termen: 
a. diastole 
b. systole 

Vraag 2-8. Diastole en systole II 
De totale hartcyclus bestaat voor 2/3 van de tijd uit diastole en voor 1/3 uit systole. Reken de 
tijd van diastole en systole uit voor: 

 

 

 

 

Figuur 2-7. Pompcyclus van het hart  
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Soort Hartfrequentie 
(per min) 

Duur 1 
hartcyclus (s) 

Duur Systole 
(s) 

Duur Diastole 
(s) 

muis 600    

mens 60    

koe 60    

blauwe vinvis 15    
 

Hoofdstuk 2 Slotvraag 
Het Hart en Vaatstelsel 

 

Beschrijf in je eigen woorden:  

a.  Wat omvat het orgaansysteem hart en vaten precies?  

b.  Welke plaats neemt het orgaansysteem ‘hart en vaten’ in ons lichaam in? 

c.  Wat is homeostase en hoe dragen het hart en de vaten hieraan bij?  
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3.  Elektrische activatie van het hart 
De vader van Hans moest gereanimeerd worden omdat er door het hartinfarct 
hartritmestoornissen en een hartstilstand waren ontstaan. Een hartritmestoornis, meestal 
ventrikelfibrilleren, is een zeer chaotische activatie van het hart. Normaal is de elektrische 
activatie van het hart juist heel precies gereguleerd. Het hart bestaat uit wel 6 miljard cellen 
(myocyten) en als één zo’n hartcel elektrisch wordt geactiveerd trekt hij samen.  

Die precieze elektrische activatievolgorde van de hartcellen bepaalt dus de 
samentrekkingsvolgorde van het hart en zorgt ervoor dat het hart optimaal pompt. Bij een 
hartinfarct is een gedeelte van het hart beschadigd en raakt de elektrische activatievolgorde 
verstoord. Hierdoor is ook de samentrekkingsvolgorde verstoord en pompt het hart niet meer 
goed. Bij ventrikelfibrilleren is de elektrische activiteit chaotisch en totaal ongecoördineerd. 
Dan pompt het hart helemaal niet meer. 

Hoe ontstaat de elektrische geleiding in het hart en hoe zorgt de elektrische impuls 
voor een juiste contractievolgorde van het hart (excitatie-contractiekoppeling)? 

3.1 Elektrische activatievolgorde van het hart 
Bij een normale hartslag ontstaat de impuls in de sinusknoop (zie figuur 3-1). Van hieruit 
‘reist’ de elektrische impuls over de boezems naar de AV-knoop (atrioventriculaire knoop) en 
zorgt zo voor de 
samentrekking van de 
boezems. Het spier-
weefsel van boezems en 
kamers zijn elektrisch van 
elkaar geïsoleerd door 
bindweefsel (annulus 
fibrosus) waardoor de 
AV-knoop de enige 
elektrische verbinding is 
tussen boezems en 
kamers. In de AV- knoop 
wordt de impulsgeleiding 
vertraagd, zodat het 
bloed van de boezems 
naar de kamers kan 
stromen. Dan wordt de 
impuls via de His-bundel 
en de linker en rechter 
bundeltak naar de 
kamers geleid. Die 
worden dan elektrisch geactiveerd, wat leidt tot contractie van de kamers. De elektrische 
impuls wordt in het hart van cel op cel voortgeleid. 

Figuur 3-1. Elektrische activatievolgorde hart  
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Voor we over het hart doorgaan, gaan we eerst kijken naar de elektrische activiteit van een 
‘gewone’ cel. Daar komt heel wat elektrochemie en natuurkunde bij kijken. 

3.2 Membraanpotentiaal 
De impuls die door het hart loopt is een snelle verandering van de elektrische lading van de 
afzonderlijke hartcellen. Dit heet een actiepotentiaal. Wil er een actiepotentiaal kunnen 
‘lopen’, dan moeten de cellen op zichzelf ook een potentiaal hebben. Hart-, spier- en 
zenuwcellen hebben dan ook een membraanpotentiaal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een verschil in lading tussen de binnen- en buitenzijde van een cel veroorzaakt de 
membraanpotentiaal. Deze membraanpotentiaal is meestal negatief (d.w.z. de binnenkant is 
negatief ten opzichte van de buitenkant) en kan gemeten worden met een micro-elektrode 
(figuur 3-2). Bij dierlijke cellen ligt de waarde van de membraanpotentiaal, afhankelijk van het 
celtype, tussen de 0 en -90 mV, terwijl in planten de membraanpotentiaal op kan lopen tot -
300 mV.  

De waarde van de membraanpotentiaal van een cel wordt bepaald door de 
concentratieverschillen van ionen tussen binnen en buiten de cel en de doorlaatbaarheid van 
de celmembraan voor deze ionen.  

Het concentratieverschil tussen binnen en buiten voor één bepaalde ionsoort geeft een 
zogenaamde Nernstpotentiaal. De membraanpotentiaal van de cel wordt dan ook bepaald 
door de verschillende Nernstpotentialen van de verschillende ionen. De permeabiliteit 
(doorlaatbaarheid) voor een ionsoort bepaalt de bijdrage van deze Nernstpotentiaal aan de 
uiteindelijke membraanpotentiaal van de cel.  

Figuur 3-2. Bepalen van de membraanpotentiaal van een cel  
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Vraag 3-1. Waarom membraanpotentiaal  
De membraanpotentiaal is belangrijk voor de impuls in het hart. Deze membraanpotentiaal 
wordt bepaald door de Nernstpotentiaal van verschillende ionen en de permeabiliteit voor de 
ionen. 
a. Wat is de belangrijkste variabele van de Nernstpotentiaal? 
b. Stel, de permeabiliteit voor een ion is zeer laag. Welke invloed heeft de Nernstpotentiaal 

van dit ion op de uiteindelijke membraanpotentiaal? 

In tabel 3-1 zijn de ionconcentraties bij evenwicht weergegeven voor de twee belangrijkste 
ionen, Natrium en Kalium (Na+ en K+), die een rol spelen bij de ligging van de 
membraanpotentiaal in een zenuwcel. In een zenuwcel kan, net als in het hart, ook een 
actiepotentiaal ontstaan, waarmee informatie van en naar het centrale zenuwstelsel kan 
worden gestuurd. Het principe van de actiepotentiaal in zenuwcellen is vrijwel hetzelfde als in 
het hart.  

Ion [intracellulair] (mM) [extracellulair] (mM) 

Na+ 15 150 

K+ 150 5 

Tabel 3-1. Intra (binnen)- en extracellulaire (buiten) concentraties van Na+- en K+- ionen in 
zenuwcellen 

3.3 Nernstpotentiaal berekenen 
Wat betekent nu zo’n Nernstpotentiaal en hoe kom je van hieruit op een bepaalde 
membraanpotentiaal? 

Stel, je hebt een cel, waarvan de membraan niet doorlaatbaar is voor ionen (zoals alle 
celmembranen zonder ionkanalen). Het celinwendige bestaat uit 150 mM K+ en 150 mM X- 
en het extracellulaire medium uit 5 mM K+ en 5 mM X- (bijv. Cl-)(zie figuur 3-3 links). 
Aangezien er zowel binnen als buiten een elektrisch evenwicht heerst, is de 
membraanpotentiaal op dat moment 0 mV.  

Vraag 3-2. Bepalen van de membraanpotentiaal 
De membraanpotentiaal van de cel in figuur 3-2 is -70mV. 
a. Wat wordt precies waargenomen door de elektrode binnen en buiten de cel?  
b. In tabel 3-1 vind je de K+-concentraties in en buiten de cel. Wat doet K+ als de 

celmembraan doorlaatbaar is voor K+? Verklaar je antwoord. 
c. Verklaar wat er gebeurt met de membraanpotentiaal als de permeabiliteit voor K+ 

verhoogt en K+ de cel uit stroomt. 
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De beweging van de ionen in een membraan wordt enerzijds bepaald door het 
concentratieverschil tussen binnen- en buitenkant (chemische gradiënt) en anderzijds door 
de (elektrische) membraanpotentiaal (elektrische gradiënt).  

Wanneer de membraan permeabel (doorlaatbaar) gemaakt wordt voor alléén K+-ionen (de 
gele kanaaltjes in figuur 3-3), zullen, door het concentratieverschil tussen binnen en buiten, 
de K+-ionen naar buiten treden. Dit is de chemische gradiënt (diffusiegradiënt). Netto blijft 
daardoor binnen in de cel een negatieve lading over. Er zijn dan in de cel meer negatieve 
ionen aanwezig dan positieve K+-ionen. De cel krijgt een negatieve membraanpotentiaal 
(membraanpotentiaal is bij afspraak binnen t.o.v. buiten).  

Doordat de membraanpotentiaal nu negatief is, werkt dat tevens het uittreden van K+-ionen 
tegen. Een K+-ion is positief geladen en wordt dus aangetrokken door de negatieve ionen in 
de cel. Dit leidt tot een elektrische gradiënt. 

De chemische gradiënt voor K+-ionen is dus naar buiten gericht, terwijl de elektrische 
gradiënt naar binnen is gericht. Uitgaande van de beginsituatie zal er een uitstroom van K+-
ionen zijn totdat de chemisch drijvende kracht gelijk is aan de elektrisch drijvende kracht. Op 
dat moment spreek je van een elektrochemisch evenwicht, ook wel de evenwichts- of 
Nernstpotentiaal genoemd.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 3-3. Evenwichtspotentialen en Na/K-ATPase  
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De ligging van dit evenwicht kan worden berekend met behulp van de formule van Nernst 
(1), de Nernstvergelijking: 

 
[ ]
[ ]binnen
buiten

zF
TRE ln
⋅

⋅
=  (1) 

Waarbij:  E:  Nernstpotentiaal (V) 
  [buiten]: buitenconcentratie van het ion (mol) 
  [binnen]: binnenconcentratie van het ion (mol) 
  R:  gasconstante (=8.314 J•K-1•mol-1) 
  T:  absolute temperatuur (= 310 K [37ºC]) 
  F:  constante van Faraday (=9.6485•104 C•mol-1) 
  z:  de valentie (aantal eenheidsladingen) van het ion 

Vraag 3-3. Formule 1 
a. Ga na met behulp van formule 1 dat de Nernstpotentiaal bij gezonde mensen alleen van 

de binnen- en buitenconcentratie en van z afhangt. 
b. Ga met formule 1 na dat E de eenheid Volt: Joule / Coulomb heeft. 

Dezelfde redenering is ook te maken voor de Na+-ion concentraties. Voor de Na+-
concentraties geldt alleen het omgekeerde. De Na+-concentratie binnenin de cel is namelijk 
laag en buiten de cel hoog. Maak je de membraan specifiek permeabel voor Na+-ionen (rode 
kanalen in figuur 3-3), dan zullen er Na+-ionen naar binnen gaan en wordt de cel positief 
geladen. Door de positieve membraanpotentiaal wordt het steeds moeilijker voor Na+-ionen 
om de cel binnen te gaan. Weer ontstaat er een elektrochemisch evenwicht waarvan de 
ligging te berekenen is met behulp van de Nernstvergelijking. 

Belangrijk om te weten is dat de chemische gradiënt van Na+ en K+ onafhankelijk van elkaar 
zijn. Maar voor de elektrische gradiënt zijn ze wel afhankelijk van elkaar.  

Het aantal ionen dat nodig is om op een membraan of Nernstpotentiaal te komen is trouwens 
heel erg klein, als voorbeeld: 1 µm3 cytoplasma bevat ongeveer 3•107 K+-ionen. Per µm2 zijn 
er ca. 6000 K+-ionen nodig om de membraan 100 mV te doen veranderen. Dit leidt dus tot 
een verwaarloosbare verandering in de K+-concentratie. 

Vraag 3-4. Chemisch en elektrisch evenwicht 
Stel: een celmembraan heeft alleen maar kanalen waar Na+-ionen doorheen kunnen. 
a. Waar gaan dan de Na+-ionen heen om het chemische evenwicht te bereiken? 
b. Waar gaan de Na+-ionen vervolgens heen om het elektrische evenwicht te bereiken? 

Vraag 3-5. Hoeveel K+-ionen gaan er over de membraan van een myocyt  
De membraan van een myocyt (=hartspiercel) werkt als een condensator en kan elektronen 
opslaan. Een myocyt is cilindrisch van vorm: 100µm lang en een diameter van 10µm. De K+-
concentratie in de myocyt is 150mM. 
a. Wat is de totale hoeveelheid K+-ionen in één myocyt? 
 
Bij een membraanpotentiaalverandering bewegen er K+-ionen over de membraan. De 
hoeveelheid K+-ionen die bewegen over de membraan kan worden berekend met de formule 
Q=C•U. In deze formule is ‘Q’ het aantal elektronen dat zich over de membraan beweegt, ‘C’ 
de capaciteit van de membraan en ‘U’ is het potentiaalverschil (potentiaalverandering). De 
capaciteit van 1µm2 membraan is 10•10-15F. 
b. Bereken met bovenstaande gegevens wat het totaal aantal K+-ionen is dat over de 

membraan gaat bij een potentiaalverandering van 100mV.  
c. Hoeveel procent is dat van 150mM? 
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3.4 Membraanpotentiaal berekenen 
Wanneer je de Nernstpotentialen weet van de ionen per 
cel, dan kun je de membraanpotentiaal berekenen. De 
ligging van de membraanpotentiaal wordt bepaald door 
de mate van interactie tussen de aanwezige 
evenwichtspotentialen. We gaan uit van een interactie 
tussen de Na+- en K+-Nernstpotentiaal. 

Als het aan Na+ ligt wordt de membraanpotentiaal de Na+-Nernstpotentiaal. Volgens K+ moet 
dit natuurlijk de K+-Nernstpotentiaal worden. Beide ‘ionen’ trekken aan de 
membraanpotentiaal. Net zoals bij touwtje trekken zal er één de sterkste zijn. Dit is het ion 
dat het gemakkelijkst over de membraan kan bewegen, oftewel degene met de meeste open 
kanalen.  

Je kunt je voorstellen dat de membraanpotentiaal in de buurt komt te liggen van de 
Nernstpotentiaal van het ‘sterkste’ ion. Dit elektrochemische evenwicht kan dan het hardst 
‘trekken’ aan de membraanpotentiaal.  

Deze variabelen, de Nernstpotentiaal en de permeabiliteit (doorlaatbaarheid) voor het 
bijbehorende ion, zijn gecombineerd in de Goldman-Hodgkin-Katz vergelijking. Dit is de 
vergelijking om de membraanpotentiaal van een cel te berekenen. 
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Vm:  membraanpotentiaal (V) 
[X]o, [X]i: buiten en binnenconcentratie van het ion 
Px:  permeabiliteit van de membraan voor het ion 
R:  gasconstante (=8.314J•K-1•mol-1) 
T:  absolute temperatuur (=310K (37ºC))) 
F:  constante van Faraday (=9.6485•104 C•mol-1) 
z:  valentie (eenheidsladingen) van het ion 
 

Vraag 3-6. Nernstpotentialen 
Reken met behulp van de Nernst-vergelijking en de gegeven Na+- en K+-concentraties de 
Nernstpotentialen uit. Vul ze ook in figuur 3-3 in. 

Voor de in formule 2 genoemde ion-permeabiliteit geldt in rust PK>>PNa. Eerder was al 
gezegd dat de membraanpotentiaal tussen de twee Nernstpotentialen van Na+ en K+ zal 
liggen, het dichtst bij de Nernstpotentiaal van het ion waarvan de permeabiliteit het hoogst is. 
Hier geldt PK:PNa = 100:1. De membraanpotentiaal van de cel ligt dus het dichtst bij de 
Nernstpotentiaal van K+ (-90 mV). 

Omdat de membraanpotentiaal van een cel altijd boven de EK (= Nernstpotentiaal van het 
K+-ion) en onder de ENa (= Nernstpotentiaal van het Na+-ion) ligt is er nooit evenwicht. 
Hierdoor zal er altijd een continue uitstroom van K+-ionen zijn en een instroom van Na+-
ionen. Hierdoor zouden op lange termijn de chemische gradiënten dreigen te verdwijnen. De 
concentraties voor Na+- en K+-ionen worden echter in stand gehouden door actief transport, 
de Na/K-ATPase, die per ATP 3 Na+-ionen naar buiten en 2 K+-ionen naar binnen pompt. 

 

Ion [intracellulair] (mM) [extracellulair] (mM) Nernstpotentiaal (V) 

Na+ 15 150  

K+ 150 5  
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De ligging van de membraanpotentiaal wordt dus door 2 factoren bepaald: 

1. de concentraties van ionen binnen en buiten (Na+, K+, …) 
2. de permeabiliteit van de membraan voor de verschillende ionen 

Vraag 3-7. Bereken de membraanpotentiaal 
Reken de membraanpotentiaal van de cel uit figuur 3-3 uit. Gebruik hiervoor de 
Nernstpotentialen uit Vraag 3-6 en het gegeven dat voor de geleidbaarheden geldt: PK:PNa = 
100:1. 

3.5 Actiepotentiaal algemeen 
Zoals eerder gezegd is een actiepotentiaal een snelle verandering van de 
membraanpotentiaal. In het lichaam zijn de concentraties van de ionen binnen en buiten de 
cellen normaal altijd hetzelfde (homeostase). De membraanpotentiaal kan dus alleen 
veranderen als één van de ionen ‘sterker’ wordt in het trekken aan het evenwicht tussen de 
evenwichtspotentialen. Een ion wordt sterker wanneer de celmembraan meer doorlaatbaar 
wordt voor dat ion.  

Zoals we hiervoor 
hebben gezien zitten er 
in de membraan ion-
kanalen. Deze ion-
kanalen hebben als 
eigenschap dat ze heel 
snel open en dicht 
kunnen gaan. Deze 
ionkanalen zijn zoge-
naamde ‘spannings-
gevoelige kanalen’. Dit 
wil zeggen dat de mem-
braanpotentiaal bepaalt 
of de kanalen open of 
dicht zijn. 

In figuur 3-4 zijn de 
verschillende toe-
standen van het Na+-
kanaal aangegeven.  

Wanneer de mem-
braanpotentiaal negatief 
is, bevinden de meeste 
Na+-kanalen zich in de 
gesloten toestand. Maar 

wanneer de membraanpotentiaal door een prikkel tijdelijk positiever wordt (depolarisatie) tot 
boven de prikkeldrempel, dan zal het kanaal naar de open toestand gaan (activatie). Hier-
door neemt de geleidbaarheid van de membraan voor Na+-ionen toe en zal de mem-
braanpotentiaal verder depolariseren (zie de Goldman-Hodgkin-Katz vergelijking). Hierdoor 
zullen er nog meer Na+-kanalen open gaan, de geleidbaarheid voor Na+-ionen neemt nog 
verder toe, de membraanpotentiaal depolariseert nog verder etc.  

Door dit zelfversterkende effect neemt de geleidbaarheid van de membraan voor Na+-ionen 
snel toe en depolariseert de membraanpotentiaal snel richting de Nernstpotentiaal voor Na+.  

Figuur 3-4. Toestanden van het spanningsgevoelige natriumkanaal  



     Hart en Vaten 30 

Het Na+-kanaal heeft ook de eigenschap om na activatie te inactiveren bij gedepolariseerde 
membraanpotentialen. Dit betekent dat het kanaal vanuit de open toestand naar de inactieve 
toestand zal gaan. Deze inactieve toestand van het Na+-kanaal (zie figuur 3-4) is niet 
permeabel voor Na+ en daardoor daalt de geleidbaarheid voor Na+ dus weer zeer snel.  

Het K+-kanaal is net als het 
Na+-kanaal ook spannings-
gevoelig (figuur 3-5). Als de 
membraanpotentiaal in rust is, 
is al een flink aantal K+-kanalen 
open (immers PK>>PNa). Bij 
depolarisatie zullen meer K+-
kanalen naar de open toestand 
gaan. Hierdoor neemt de K+-
geleidbaarheid toe en dus ook 
de dominantie van de K+-
Nernstpotentiaal. Door het 
zelfversterkende effect bij het 
Na+-kanaal zijn de verande-
ringen in geleidbaarheid zeer 
snel, terwijl de veranderingen in 
geleidbaarheid van het 
K+-kanaal langzamer verlopen.  

Figuur 3-5. Toestanden van het spanningsgevoelige kaliumkanaal  
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Figuur 3-6 laat de veranderingen in geleidbaarheid, samen met de actiepotentiaal zien. Door 
de snelle toename van de Na+-geleidbaarheid wordt de Nernstpotentiaal voor Na+ dominant 
en depolariseert de membraanpotentiaal snel richting de Nernstpotentiaal voor Na+. De Na+-
geleidbaarheid inactiveert en ondertussen is de K+-geleidbaarheid toegenomen. Hierdoor 
wordt de K+-geleidbaarheid weer dominant en gaat de membraanpotentiaal weer richting 
Nernstpotentiaal voor K+. De Na+-kanalen blijven inactief totdat de membraanpotentiaal weer 
richting de rustmembraanpotentiaal gaat. Tot die tijd kan er geen nieuwe actiepotentiaal 
worden opgewekt. Dit heet de refractaire periode. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 3-8. Refractaire periode is… 
De refractaire periode kan worden onderverdeeld in twee gedeeltes (zie figuur 3-6), te weten 
de absoluut refractaire en de relatief refractaire periode. Tijdens de absoluut refractaire 
periode kan geen actiepotentiaal worden opgewekt. Tijdens de relatieve refractaire periode 
kan dit wel, maar alleen met een sterkere prikkel dan normaal.  
a. Leg in eigen woorden uit wat een refractaire periode is. 
b. Leg uit hoe beide refractaire periodes worden veroorzaakt. 
c. Wat is het nut van een refractaire periode? 

Figuur 3-6. De actiepotentiaal samen met de veranderingen in geleidbaarheid voor Na+ en K+  



     Hart en Vaten 32 

3.6 De actiepotentiaal van hartcellen 
In de vorige paragraaf is beschreven hoe een 
actiepotentiaal tot stand komt. Deze 
beschrijving gaat niet specifiek over de cellen 
in het hart. Ook neuronen werken op deze 
manier. Het principe is hetzelfde, maar toch 
zitten er verschillen tussen de actiepotentiaal 
van cellen in het hart (myocyt) en die van het 
neuron. Zo duurt de actiepotentiaal van een 
neuron ~2 ms en de actiepotentiaal van een 
myocyt (bij de mens) duurt ~300 ms. 
Bovendien komen er grofweg twee soorten 
actiepotentialen voor in het hart: de 
actiepotentiaal van myocyten (figuur 3-7) in de 
boezem of kamer hebben een snelle 
opgaande flank (fase 0), gevolgd door een 
snelle maar kleine repolarisatie (afnemen 
membraanpotentiaal) in fase 1. Hierna volgt 
de zogenaamde plateaufase (fase 2). De 
repolarisatie is in fase 3, gevolgd door een erg 
negatieve rustmembraanpotentiaal (fase 4). 
Deze negatieve rustmembraanpotentiaal is 
het gevolg van een zeer hoge K+-
geleidbaarheid in fase 4, waardoor Vm=EK. 
Fase 2, de plateaufase wordt gedragen door 
een delicate balans tussen een inwaartse 
calciumstroom (Ca2+-stroom) (via spannings-
gevoelige Ca2+-kanalen) en een uitwaartse K+-
stroom. Deze instroom van Ca2+ vormt de ‘trigger’ voor de contractie zoals in paragraaf 3.7 
zal worden uitgelegd. 

Figuur 3-7. Actiepotentiaal van cardio-
myocyten uit boezem of kamer 

Figuur 3-8. Actiepotentiaal van cardiomyocyten uit 
de sinusknoop  
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De sinusknoop bevat speciale myocyten die uit zichzelf elektrisch actief zijn (figuur 3-8). 
Tussen twee actiepotentialen heeft de membraanpotentiaal geen constante waarde, maar 
loopt langzaam op (diastolische depolarisatie), door de zgn. pacemakerstroom. Als de 
membraanpotentiaal de prikkeldrempel bereikt worden spanningsgevoelige Ca2+-kanalen 
geopend en depolariseert de cel. De Ca2+-kanalen inactiveren en de toegenomen 
K+-geleidbaarheid zorgt weer voor repolarisatie. Dan start de pacemakerstroom weer de 
diastolische depolarisatie etc.... 

Vraag 3-9. Nernstpotentiaal voor Ca2+ 
De concentratie Ca2+ is buiten de cel ~2 mM en in de cel ~100 nM. Bereken de 
Nernstpotentiaal voor Ca2+. 

3.7 Excitatie-contractiekoppeling 
Als de impuls over het hart beweegt wordt in iedere hartcel een actiepotentiaal opgewekt. Dit 
heeft een contractie (samentrekking) van de hartspiercel tot gevolg. Deze vertaling van 
elektrische activiteit naar mechanische contractie van een cardiomyocyt (hartcel) heet 
excitatie-contractie-koppeling (figuur 3-9). Deze wordt gestart door de activatie van 
spanningsgevoelige Ca2+-kanalen in de membraan van hartcellen, waardoor Ca2+-ionen de 
cel in stromen die de contractiemachinerie starten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 3-9. Het proces van excitatie-contractiekoppeling  
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De volgorde van gebeurtenissen van figuur 3-9 is samengevat in onderstaand tekstblok. 

Op het moment dat een actiepotentiaal ontstaat (1) worden er door de depolarisatie 
spanningsgevoelige Ca2+-kanalen geopend. Omdat zowel de chemische als de elektrische 
gradiënt voor Ca2+ naar binnen staat gericht is er een snelle instroom van Ca2+ (2).  

Het Ca2+ bindt aan het Ca2+-release kanaal (3), de ryanodine receptor (RyR), die zich op de 
intracellulaire opslagplaats voor Ca2+ bevindt (het sarcoplasmatisch reticulum (SR)). Hierdoor 
komt er Ca2+ vrij, dat ook weer aan de RyR bindt, waardoor er weer meer Ca2+ vrijkomt. Dit is 
een positieve terugkoppeling die Ca2+-induced- Ca2+ release wordt genoemd. Dit leidt tot een 
zeer snelle toename van de Ca2+-concentratie in de cel, de zogenaamde Ca2+-spark (4).  

De toegenomen Ca2+-concentratie (5) leidt tot activatie van de samentrekkingseiwitten actine 
en myosine. Dit leidt tot contractie van de spiercel. In het SR bevinden zich ook ATP-
gedreven Ca2+-pompen (SERCA) die het Ca2+ terugpompen in het SR (6). Hierdoor eindigt 
de contractiecyclus. Het Ca2+ dat via de Ca2+-kanalen was binnengekomen wordt 
uitgewisseld tegen Na+ (7). 

Vraag 3-10. Medicijn uit vingerhoedskruid 
Digoxine is een medicijn dat uit de bladeren van het 
vingerhoedskruid (Digitalis Purpurea) wordt geëxtraheerd. 
Digoxine vergroot de samentrekkingskracht van het hart. 
Het remt de Na+/K+-pomp (punt 8 in figuur 3-9) waardoor de 
Na+-concentratie in de cel toeneemt.  
Beredeneer hoe de remming van de Na+-/K+-pomp leidt tot 
sterkere contractie. Houd in je achterhoofd dat een hogere 
Ca2+-concentratie in het cytoplasma tijdens de systole (4&5 
in figuur 3-9) leidt tot sterkere contractie. 

 

3.8 Voortgeleiding van de 
elektrische impuls over 
het hart 

De elektrische activatie van het 
hart berust op het openen van 
met name de Na+-kanalen. 
Hiervoor moet de activatie- of 
prikkeldrempel worden bereikt. En moet de membraanpotentiaal dus een kritische waarde 
bereiken. Deze stroom wordt verkregen van de buurcellen en gestart in de sinusknoop. 

Hartcellen zitten niet alleen mechanisch goed aan elkaar vast via een structuur genaamd de 
intercalairschijf, maar ook elektrisch. Tussen de uiteinden en in mindere mate aan de 
zijkanten, bevinden zich intercalairschijven met hierin mechanische verbindingen. En ook 
elektrische verbindingen, de gap junctions (figuur 3-11). Via deze gap junctions stromen 
ionen van de ene cel naar de andere. 

Figuur 3-10. Digitalis purpurea 

Figuur 3-11. Cel-cel verbinding in het hart: de 
intercalairschijf  
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Als in figuur 3-12 cel A een 
actiepotentiaal maakt, wordt de 
membraanpotentiaal in A positiever 
dan in cel B. Hierdoor zal er een 
positieve, depolariserende stroom 
lopen door de gap junction naar cel B. 
Cel B zal depolariseren naar de 
prikkeldrempel en dan zelf ook een 
actiepotentiaal maken. Dit principe 
begint in de sinusknoop en de 
actiepotentialen worden zo van cel op 
cel doorgegeven totdat alle 6 miljard 
cellen van het hart zijn geactiveerd. 
Dit proces duurt slechts 0,2 
seconden! 

Zo komen we aan het eind van dit 
hoofdstuk weer terug bij het eerste figuur van dit hoofdstuk (figuur 3-1). De actiepotentiaal 
die continu ontstaat in de sinusknoop wordt voortgeleid over boezems en kamers. Hierdoor 
trekt het hart in de juiste volgorde samen en pompt het continu bloed door ons lichaam. 
Wanneer de normale voortgeleiding van de elektrische impuls verstoord raakt, heeft dit 
nadelige gevolgen voor de pompfunctie van het hart. 

Hoofdstuk 3 Slotvraag 
Elektrische activiteit van het hart 

 

 

 

 

 

Enige tijd geleden is door een foutieve 
etikettering in België bij pasgeboren baby's 
een infuus met KCl in plaats van glucose 
gegeven. Een aantal baby's heeft dat niet 
overleefd (zie krantenartikel uit de 
Volkskrant van 18-01-1999). 

a.  Wat is er gebeurd met de 
membraanpotentiaal van de hartspier-
cellen in deze baby’s? 

b.  Wat heeft dat voor gevolg voor de 
actiepotentiaal? Denk hierbij aan het 
inactivatiemechanisme van Na+-
kanalen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3-12. Cel-op-cel geleiding in het hart  
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4.  Elektrocardiografie 
De vader van Hans werd door de ambulanceverpleegkundigen direct aangesloten op een 
automatische externe defibrillator (AED). Dit apparaat meet de elektrische hartactiviteit door 
middel van elektrocardiografie. Er wordt een elektrocardiogram, of afgekort een ECG, 
gemaakt. De AED bepaalt of het ECG normaal is. Is er sprake van een hartritmestoornis, 
dan kan de AED beslissen om een schok te geven om het hart te ‘resetten’.  

Het ECG wordt zeer vaak gebruikt in het ziekenhuis voor diagnoses van hartafwijkingen. In 
het Universitair Medisch Centrum in Utrecht (UMCU) alleen al worden per jaar 25.000 ECG’s 
gemaakt. Wat is nu eigenlijk een ECG, hoe komt het tot stand en wat kun je er precies in 
aflezen? In dit hoofdstuk gaan we verder in op de natuurkundige achtergrond van het ECG.  

Hoe komt een ECG met behulp van de Einthovenafleidingen tot stand en hoe kun je 
een ECG interpreteren? 

4.1 De geschiedenis van het ECG 
De bruikbare variant van het ECG is ontwikkeld door de 
Nederlandse fysioloog Willem Einthoven (1860-1927). Het 
was echter Étienne-Jules Marey (1830-1904) die in 1876 het 
eerste ECG heeft gemaakt. Dit was een ECG van een kikker. 
In 1887, was het Augustus Desiré Waller (1856-1922) die 
deze techniek voor het eerst toepaste bij de mens.  

Einthoven zag een demonstratie van deze techniek in 1889 op 
het ‘First International Congress of Physiologists’. Hij 
herhaalde de experimenten in 1895 en ontwikkelde een 
nieuwe galvanometer die gevoelig genoeg was om de 
stromen te meten in het hart.  

Deze snaargalvanometer werkt door een stroom te sturen 
door een zilvergecoate kwarts draad (3 µm) die hangt in een 
sterk magnetisch veld. Wanneer er stroom door de draad 
loopt zal een zijdelingse beweging ontstaan. De gevoeligheid 
is in te stellen door de spanning op de draad. Een lichtstraal 

wordt op de draad geprojecteerd, die weer via een spleet op de lichtgevoelige film valt.  

Einthoven’s verdienste is dat hij het elektrocardiogram geschikt gemaakt heeft om in 
ziekenhuizen te gebruiken. Hiervoor kreeg hij in 1924 de Nobelprijs voor Geneeskunde. 
Uiteraard is de huidige techniek compacter dan de oorspronkelijke opstelling van Einthoven. 
Echter, de oorspronkelijke registraties van Einthoven blinken uit door hun overduidelijke en 
ruisvrije signalen.  

 

Figuur 4-1.  
Willem Einthoven 
(www.einthoven.nl)  
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Figuur 4-2. ECG apparatuur van Einthoven 
(www.einthoven.nl) 
 

 

Figuur 4-3. ECG afleiding van Einthoven 
(www.einthoven.nl) 
 

4.2 Het principe van het ECG 
Het ECG is in principe de waarneming van het elektrische veld dat ontstaat wanneer de 
depolarisatiegolf zich over het hart voortbeweegt. Zoals we al hebben besproken in 
paragraaf 3.8 plant de elektrische impuls, nadat deze in de sinusknoopcellen is ontstaan, 
zich via gap junctions voort van de ene cel naar de andere. Dit veroorzaakt een elektrisch 
veld in het hart dat steeds van grootte en richting verandert. Om dit principe te begrijpen 
gaan we even uit van een rijtje van 5 hartcellen, zoals aangegeven in figuur 4-4 t/m figuur 
4-7. 

Aan iedere kant van dit ‘modelhart’ plaatsen we een elektrode die de elektrische potentiaal V 
ter plaatse meet. Deze verbinden we met een verschilversterker. Elektrode A sluiten we op 
de negatieve ingang en elektrode B op de positieve ingang. De verschilversterker rekent dus 
voor ons uit VB – VA. Als alle cellen op de rustmembraanpotentiaal zijn, is er niets te beleven 
en de versterker meet geen verschil tussen B en A (VB – VA=0). Men spreekt van een 
isoelektrische meting (iso = Grieks voor ‘gelijk’, VB en VA zijn gelijk).  

Op het moment dat cel 1 van ons modelhart uit figuur 4-4 wordt geactiveerd zal deze 
depolariseren. Hierdoor zal er een stroom gaan lopen naar cel 2, welke ook zal 
depolariseren, hierdoor loopt er stroom naar cel 3 etc. (figuur 4-5). Aan de buitenzijde van de 
cel zijn er, als gevolg van de ionstromen, aan de membraan eveneens subtiele 
ladingsveranderingen waarneembaar, waardoor er een kringstroom gaat lopen op de plek 
van de depolarisatie. Op deze plek is er dus een lokaal ladingsverschil, waardoor een dipool 
ontstaat.  

Het elektrische veld van deze dipool wordt waargenomen door de elektrodes A en B. Op de 
momentopname in figuur 4-5 beweegt de dipool richting elektrode B. Nu ziet elektrode B ‘de 
positieve zijde’ van het elektrische veld. Elektrode A ziet het negatieve deel. B-A is nu 
positief en de versterker geeft een positieve uitslag. Zolang de depolarisatiegolf en dus een 
dipool met de positieve zijde voorop zich richting B beweegt is de uitslag (VB – VA) positief. 
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Figuur 4-4. Alle cellen op rustmembraanpotentiaal  

 

 

Figuur 4-5. Ontstaan van dipool door cel-op-cel 
geleiding van depolarisatiegolf  

 

 

Figuur 4-6. Alle cellen in plateaufase  
 

Figuur 4-7. Ontstaan van dipool door cel-op-cel 
geleiding van repolarisatiegolf  

 

Als alle cellen zijn geactiveerd en dus in de plateaufase zijn, is er geen potentiaalverschil. Er 
is dan geen dipool en dus ook geen potentiaalverschil tussen A en B (figuur 4-6). In de 
repolarisatiefase gaan de cellen terug naar hun rustmembraanpotentiaal. Als alle 
actiepotentialen even lang duren, begint de repolarisatie bij de cel die het eerst geactiveerd 
was. De depolarisatiegolf verloopt dan eveneens van links naar rechts (figuur 4-7) en er zal 
weer een dipool ontstaan, nu omgekeerd van teken. De dipool beweegt nu met de negatieve 
zijde voorop naar B. VB – VA is nu negatief. 

Je kunt, uitgaande van het bovenstaande principe, de volgende beweringen maken: 

• depolarisatiegolf richting positieve elektrode: positieve uitslag 

• depolarisatiegolf richting negatieve elektrode: negatieve uitslag 

• repolarisatiegolf naar positieve elektrode: negatieve uitslag 

• repolarisatiegolf naar negatieve elektrode: positieve uitslag 
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Vraag 4-1. Verschillende golven op het ECG 
Teken op onderstaand ECG papier alle vier de typen golven.  

 

4.3 ECG afleiding volgens Einthoven 
Met het principe uit figuur 4-4 t/m figuur 4-7 heeft 
Einthoven een standaard gecreëerd voor het 
ECG.  

 

 

 

 

Figuur 4-8. Aansluiting van de elektroden voor de 
drie Einthoven afleidingen  

Figuur 4-9. De driehoek van Einthoven 
 

Einthoven definieerde drie afleidingen (figuur 4-8). Een afleiding is een meting waarbij de 
elektroden aan de handen en de linker voet worden bevestigd. (Aangezien je armen en 
benen meestal op dezelfde plek zitten, zijn dat betrouwbare meetpunten).  
Deze drie afleidingen, aangegeven met I, II en III, zijn bipolaire (tweepolig) afleidingen omdat 
hiermee de potentiaalverschillen tussen twee punten (polen) worden gemeten: 

• afleiding I: elektrode op de rechterarm (-) en een op de linkerarm (+)  
• afleiding II: elektrode op de rechterarm (-) en het linkerbeen (+) 
• afleiding III: elektrode op de linkerarm (-) en het linkerbeen (+) 
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Deze drie afleidingen vormen een gelijkzijdige driehoek in het frontale vlak van het lichaam 
(de driehoek van Einthoven, figuur 4-9).  

In paragraaf 3.1 (figuur 3-1) is al besproken hoe de normale activatie van het hart verloopt, 
namelijk: sinusknoop à boezems à atrioventriculaire knoop à His-bundel à bundeltakken 
à kameractivatie. Maar hoe vertaalt deze elektrische activatie zich nu tot een ECG? 
Hiervoor volgen we het pad dat de impuls neemt door het hart (activatiepad). En we kijken 
hoe de activatie wordt waargenomen door de elektrodeparen in de driehoek van Einthoven. 

Houd voor de volgende tekst, figuur 4-10 t/m figuur 4-18 en de antwoorden van Vraag 4-1 in 
je achterhoofd. Dat maakt duidelijk waarom er op het ECG een piek of een dal ontstaat. 

De drie Einthovenafleidingen vormen een gelijkzijdige driehoek om het hart heen. Je kunt het 
activatiefront (de scheidingslijn tussen wit en rood in de figuren) van het hart voorstellen als 
een vector. Deze vector heeft een bepaalde richting, namelijk de richting van het 
activatiefront. Naast een richting heeft de vector ook een bepaalde grootte. De grootte van 
de vector reflecteert de grootte van de dipool en het elektrische veld. Deze wordt bepaald 
door het aantal hartcellen dat op dat moment wordt geactiveerd. De grootte en de richting 
van de vector varieert dus.  

 

 

 

In figuur 4-10 zien we dat de activiteit van de sinusknoop wordt voortgeleid over de boezem. 
We kunnen nu de vector van deze activatie tekenen in de gelijkzijdige driehoek van de 
Einthovenafleidingen. Iedere afleiding zal de projectie van deze vector op de verbindingslijn 
van de elektrodeparen meten.  

Figuur 4-10. Activatievector van de boezems  
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In afleiding I zie je een projectie van de vector naar rechts. Het gaat hier om een 
depolarisatiegolf die gericht staat naar de positieve elektrode van afleiding I (linker arm [voor 
de kijker rechts!], de zwarte pijl op afleiding I wijst naar de positieve elektrode). De versterker 
van afleiding I zal dus een positieve uitslag registreren. Idem dito voor afleiding II en III. Deze 
laten ook allemaal een positieve uitslag zien, zij het wisselend van grootte. Dit is afhankelijk 
van de projectie van de vector.  

Als de boezem helemaal is geactiveerd (figuur 4-11) dan wordt de activatie vastgehouden in 
de AV-knoop. De versterkers meten geen verschillen en gaan dus terug naar de 
isoelektrische lijn. De uitslag van de boezemactivatie is nu zichtbaar en heet P-golf.  

Na de AV-knoop reist de prikkel door de His-bundel en de bundeltakken. Deze beweging kan 
niet worden waargenomen op het ECG omdat het aantal cellen in deze structuren te klein is 
voor een waarneembaar elektrisch veld. 

 

Figuur 4-11. Geen meetbare activiteit als prikkel door AV-knoop wordt geleid 
 

 

Figuur 4-12. Activatievector septum 

 

Dan begint de activatie van de hartkamer met de activatie van het septum vanuit de linker 
bundeltak (figuur 4-12). De projectie van deze vector is negatief in afleidingen I en II, maar 
positief in III. Een negatieve uitslag bij kameractivatie wordt Q genoemd, een positieve 
uitslag R. Er ontstaat dus een Q (dal) in I en II, en een R (top) in III.  
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Figuur 4-13. Activatievector hartpunt 
 

Dan activeert de hartpunt van binnen naar buiten en de rechter harthelft (figuur 4-13). Dit 
levert een positieve uitslag in alle afleidingen op (een R dus).  

 

Figuur 4-14. Activatievector linker- en rechter hartkamer 
 

Hierna is het de beurt aan de linker harthelft (figuur 4-14). De linker kamer is erg dik, dus het 
aantal cellen dat depolariseert is groot, wat een grote vector oplevert. De projecties zijn nu 
ook groot en positief in I en II (R) en negatief in III (een negatieve uitslag na een R heet S).  
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Figuur 4-15. Activatievector linker hartkamer 
 

Dan activeert de linker kamer richting de basis van het hart en de vector draait verder tegen 
de klok in (figuur 4-15). De grootte neemt af (aantal depolariserende cellen wordt kleiner) 
waardoor de R in I en II krimpt en ook de S in III kleiner wordt. 

 

Figuur 4-16. Geen activatievector na volledige activatie kamer 
 

Nu is het hart helemaal geactiveerd en bevinden alle cellen van de hartkamer zich in de 
plateaufase (figuur 4-16). De versterkers schrijven weer de isoelektrische lijn. De weergave 
van de activatie van de hartkamer in het ECG heet QRS-complex (maar bevat niet per se 
een Q, R en S, zoals boven beschreven). 
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Figuur 4-17. Repolarisatievector hartkamers 
 

Als de cardiomyocyten (hartcellen) gaan repolariseren gebeurt dit in omgekeerde volgorde 
van de activatie. Dit komt doordat de actiepotentialen in het hart niet even lang zijn. De 
actiepotentiaal van de eerst geactiveerde cel is veel langer dan van de laatst geactiveerde 
cel. De laatst geactiveerde cel begint dus als eerste met repolariseren. Hierdoor is de 
repolarisatierichting precies omgekeerd aan de activatierichting (figuur 4-17). De 
repolarisatiegolf resulteert in een dipool met de negatieve kant voorop (figuur 4-7). Deze golf 
loopt nu van buiten naar binnen. Echter, de vector wordt altijd weergegeven met de positieve 
kant voorop. Daarom wordt de repolarisatiegolf weergegeven als een vector naar buiten 
(figuur 4-17). Dit wordt als positief gemeten in afleiding I en II en als negatieve uitslag in III.  

Na de repolarisatie is er geen activiteit meer en is het hart klaar voor de volgende cyclus 
(figuur 4-18). De uitslag in het ECG die de repolarisatie van de kamer weergeeft heet T-golf. 

 

Figuur 4-18. ECG na volledige hartcyclus 
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Vraag 4-2. Trainen zichtbaar op ECG? 
Door trainen of ziekte kan de spier van de kamers dikker worden: hypertrofie. Hoe verwacht 
je dat dit is te zien op het ECG?  

Vraag 4-3. T-golf 
Waarom heeft de T-golf op het ECG dezelfde polariteit als het QRS-complex? 

Hoofdstuk 4 Slotvraag 
Elektrocardiografie 

 

 

 

 

 

 

 

In bovenstaand ECG is een afwijkend beeld af te lezen.  

a.  Markeer in het ECG de P-toppen, de QRS complexen en de T-golven. 

b.  Beschrijf in je eigen woorden wat je in dit ECG ziet. 

c.  Beredeneer in welke structuur de abnormaliteit is gelegen. 

d.  Zoek op het internet naar de benaming van deze abnormaliteit. 
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5.  Het hart als pomp 
Hans vond zijn vader op de grond omdat hij een hartstilstand had. Deze situatie werd 
veroorzaakt doordat het hartinfarct had geleid tot hartritmestoornissen. Normaliter is de 
elektrische activatie en dus ook de samentrekkingsvolgorde sterk gecoördineerd, waardoor 
het hart optimaal kan functioneren als bloedpomp. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de 
pompfunctie van het hart en hoe deze kan worden gereguleerd.  

Technisch kun je het hart het beste vergelijken met een ouderwetse zuigerpomp (zie figuur 
5-1 en figuur 5-2). Bij iedere beweging van de hevel/zuiger, wordt er een bepaalde 
hoeveelheid vloeistof opgepompt. De hoeveelheid water die je per minuut kunt pompen 
wordt dan dus bepaald door het volume per keer (slagvolume) en het aantal keren per 
minuut dat je pompt (frequentie).  

 

Figuur 5-1. Een ouderwetse zuigerpomp 
(www.aquareus.nl/index.php?cPath=64) 

 

Figuur 5-2. Een ouderwetse zuigerpomp 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuigerpomp) 

De hoeveelheid bloed die je hart per minuut pompt (de ‘cardiac output’) wordt bepaald door 
het aantal slagen per minuut en het slagvolume. Omdat de zuurstofbehoefte in je lichaam 
sterk wisselt over de dag, kan je hart de cardiac output snel aanpassen. Dit doet hij door de 
frequentie en/of het slagvolume aan te passen.  

Wanneer Hans in een stevig tempo fietst, heeft zijn lichaam veel zuurstof nodig. Daarvoor 
moet het bloed sneller door het lichaam stromen. De hartslagfrequentie en het slagvolume 
gaan dan omhoog. Waarschijnlijk ken je het zelf wel dat je merkt dat je hart sneller en harder 
gaat kloppen als je intensief aan het sporten bent (je hart ‘bonst in je keel’).  

Waarmee wordt de pompkracht van het hart bepaald en met welke formules, 
grafieken en diagrammen kun je dit in beeld brengen? 

5.1 Functionele hartcyclus 
Eerder is al besproken dat de elektrische activatie en dus ook de contractie van het hart 
normaal in een vaste volgorde plaatsvindt. Deze pompcyclus van het hart hebben we al 
besproken in figuur 2-7. In figuur 5-3 staat ook de functionele hartcyclus weergegeven, nu in 
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het zogenaamde Wiggersdiagram. Dit diagram is genoemd naar Carl J. Wiggers (1883-
1963) die dit diagram als eerste heeft gepubliceerd. In dit diagram zijn de verschillende 
drukken en volumina in het hart aangegeven.  

Het diagram laat in de bovenste helft de drukken zien in boezems, kamers en longslagader 
en aorta (in mmHg). In de onderste helft zie je het volume in de kamers. Dit alles is 
gekoppeld aan de functionele hartcyclus, zoals met de verschillende kleuren weergegeven.  

 

                        Figuur 5-3. Wiggersdiagram van de rechter- en linker kamer 

In de volgende alinea’s gaan we het Wiggersdiagram aan de hand van figuur 5-3 stap voor 
stap doornemen. We beginnen bij de vullingsfase van de boezems (dit is het paarse 
gedeelte van het diagram). De druk is op dat moment hoger in de boezems (oranje lijn) dan 
in de kamers (blauwe lijn). Daardoor stroomt het bloed van de boezems naar de kamers 
(volume kamers neemt toe). Op het moment dat de hartkamers samentrekken neemt hier 
snel de druk toe en wordt hoger dan de druk in de boezems. Hierdoor stroomt een kleine 
hoeveelheid bloed terug die de atrioventriculaire kleppen dichtdrukt. Dit geeft de eerste 
harttoon.  

Dan neemt de druk verder toe in de kamers. Aangezien zowel de AV-kleppen als de 
halvemaanvormige kleppen van de longslagader (pulmonaalklep) en de aorta (aortaklep) 
gesloten zijn, blijft het volume van de kamers gelijk en spreekt men van de isovolumetrische 
contractiefase (blauwe gedeelte van het diagram).  

Op het moment dat de druk in de kamers hoger wordt dan in de longslagader en aorta gaan 
de pulmonaalklep en de aortaklep open en wordt er bloed in de longslagader en aorta 
gepompt. Dit heet de ejectiefase (gele gedeelte in het diagram). Het volume van de kamers 
neemt snel af doordat de druk in de kamers hoger is dan in de longslagader en aorta.  

Halverwege de systole vermindert de kracht van de contractie en wordt de druk in de kamers 
lager dan in de longslagader en aorta. Door de impuls van het bloed stroomt het bloed nog 
even door maar de drukgradiënt is eigenlijk al omgekeerd, waardoor de stroomsnelheid 
afneemt en er een geringe terugstroom zal zijn. Deze terugstroom is voldoende om de 
pulmonaalklep en de aortaklep te sluiten. Dit geeft de tweede harttoon.  
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De relaxatie van de kamers zet door met alle kleppen gesloten: de isovolumetrische 
relaxatiefase (groene gedeelte van het diagram). Als de druk in de kamers weer beneden de 
druk in de boezems komt, gaan de AV-kleppen weer open en begint direct de vullingsfase 
van de kamers.  

Let op hoe gering de bijdrage van de boezemcontractie is op de vullingsgraad van de kamer. 
Dit geldt overigens alleen voor normale omstandigheden. Tijdens inspanning of hartziekten 
neemt de bijdrage van de boezemcontractie op de kamervulling aanzienlijk toe. 

Vraag 5-1. Wiggersdiagram 
In figuur 5-3 staat het Wiggersdiagram. Dit diagram beschrijft de druk en het volumeverloop 
van de linker harthelft in de tijd.  
a. Hoe leiden de drukveranderingen tot volumeveranderingen? 
b. Wat is de functie van de hartkleppen? 
c. Waardoor worden harttonen veroorzaakt?  
d. In figuur 5-3 is ook het ECG weergegeven. Beschrijf de relatie tussen de elektrische en 

de mechanische activiteit van het hart? 

5.2 De druk-volumelus 
Het Wiggersdiagram geeft een weergave van de druk en volumes van de boezems en 
kamers in de tijd. We kunnen de factor tijd eruit halen en de druk tegen het volume uitzetten. 
Dan krijg je de zogenaamde druk-volumelus in een pV-diagram. In figuur 5-4 is deze lus 
weergegeven voor de linker kamer.  

Uit de oppervlakte van een gesloten kromme in zo’n diagram kan de arbeid W worden 
bepaald die nodig is om die lus te doorlopen. Als de druk constant is geldt: 

 sFW Δ=  (3) 

 A
Fp =  (4) 

dus  

 VpsApW Δ⋅=Δ⋅⋅=  (5) 

 

 Ga zelf na dat dit het oppervlak in het 
pV-diagram is. 
 
Met F = de kracht, A = het oppervlak 
waarop de kracht wordt uitgeoefend, 
p = de druk, ∆s = de weg waarover de 
kracht wordt verplaatst en ∆V = de 
verandering van het volume.  

In de volgende alinea’s volgt stap voor 
stap de uitleg over de druk-volumelus 
aan de hand van figuur 5-4. We 
beginnen zoals bij het Wiggersdiagram 
ook met het begin van de vullingsfase 
van de kamer, net na het opengaan 
van de mitralisklep (AV-klep in het 
linker hartgedeelte). Dit is punt A in 
figuur 5-4. 

 

 
Figuur 5-4. Druk-volumelus van linker kamer  
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Tijdens de vullingsfase (A-B) neemt het volume toe tot aan B, het einddiastolisch volume 
(EDV). Dan start de contractiefase, de mitralisklep sluit en de isovolumetrische 
contractiefase volgt (B-C). 

Op punt C gaat de aortaklep open en start de ejectiefase. Deze duurt tot aan het sluiten van 
de aortaklep op het eindsystolisch volume (ESV) van de kamer. Dan volgt de 
isovolumetrische relaxatiefase (D-A) en zijn we weer op de uitgangssituatie. 

De oppervlakte van de druk-volumelus geeft de hoeveelheid arbeid weer die nodig is voor 
één hartcyclus. 

Vraag 5-2. Druk-volumelus 
Teken in figuur 5-4 de druk-volumelus voor de rechterkamer. Gebruik hiervoor de gegevens 
uit figuur 5-3. 

Vraag 5-3. Arbeid van een hartcyclus 
a. Maak met behulp van figuur 5-4 een schatting van het aantal joule arbeid dat bij één 

hartcyclus van de linker kamer geleverd wordt. Neem aan dat 1 mmHg (kwikdruk) = 133 
Pascal (N/m2). 

b. Hoeveel arbeid verricht het hart in een minuut, bij een hartfrequentie van 60 slagen per 
minuut? 

c. Schat het vermogen dat je hart nodig heeft om te blijven kloppen met een frequentie van 
60 hartslagen per minuut. Neem aan dat het rendement van de hartspier 30% is. 

d. Het gemiddelde energieverbruik op een dag is 2500 kcal. Zoek op (in Binas) hoeveel 
joule 1 kcal is. 

e. Welk percentage van het totale energieverbruik (2500 kcal) gebruikt je hart?  

5.3 Regulatie van cardiac output 

 

Figuur 5-5. Aangrijpingspunten regulatie cardiac output  
 

De cardiac output (CO), het aantal liters dat je hart per minuut rondpompt, wordt bepaald 
door het aantal slagen per minuut en het slagvolume. Aangezien de behoefte van het 
lichaam aan zuurstof snel kan wisselen is regulatie van de cardiac output gewenst. (In de 
biologieboeken wordt i.p.v. CO gesproken over hartminuutvolume.) 

Simpel gesteld is de CO te reguleren door of de hartfrequentie te veranderen en/of het 
slagvolume te veranderen (figuur 5-5). 

De sinusknoop geeft continu een signaal af met een bepaalde frequentie. Dit noemen we de 
vuurfrequentie. Met deze vuurfrequentie wordt bepaald hoe snel het hart klopt, ofwel de 
hartfrequentie.  
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De sinusknoop is zelf volledig in staat om impulsen te vormen. Toch kan de frequentie 
worden beïnvloed via het autonome zenuwstelsel. Bij sympathische stimulatie komt er 
adrenaline of noradrenaline vrij. Dit leidt tot snellere diastolische depolarisatie en verhoogt de 
vuurfrequentie. En dus een hogere hartslag. Andersom is het bij parasympathische 
stimulatie. Dit leidt tot negatievere membraanpotentiaal en langzamere diastolische 
depolarisatie en vertraagt het ritme van de sinusknoop (zie figuur 5-6).  

Naast het aanpassen van de hartslagfrequentie kan de cardiac output ook met het 
slagvolume gereguleerd worden. In figuur 5-5 is af te lezen dat het hart dit op drie manieren 
kan reguleren: 1. preload, 2. contractiliteit en 3. afterload. In de volgende subparagrafen 
worden deze drie manieren afzonderlijk uitgelegd. 

Vraag 5-4. Cardiac output? 
Beschrijf in eigen woorden de volgende termen: 
a. Slagvolume 
b. Hartfrequentie 
c. Cardiac output 

Vraag 5-5. (Para)sympathische zenuwstelsel 
a. Wat gebeurt er in het lichaam als het sympathische zenuwstelsel actief is? En bij 

parasympathische activiteit? 
b. Waarom is er een snellere hartslag als het sympathische zenuwstelsel actief is?  

5.3.2. Preload  
Preload is de druk die in het hart heerst net voor de contractiefase. Deze druk wordt bepaald 
door de mate van vulling aan het eind van de vullingsfase (diastole). Hoe meer bloed er 
vanuit de venen in het hart wordt gebracht, hoe verder het hart gevuld wordt en hoe hoger de 
druk zal zijn aan het eind van de diastole.  

 

Figuur 5-6. Regulatie vuurfrequentie sinusknoop 
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Het hart heeft een intrinsieke eigenschap die het Frank-Starling mechanisme wordt 
genoemd. Die zorgt er voor dat de contractiekracht van het hart evenredig toeneemt met de 
mate van vulling. Ofwel, het slagvolume neemt evenredig toe met het einddiastolisch 
volume, zodat je altijd weer uitkomt op hetzelfde eindsystolisch volume. Dat is het volume 
bloed dat achter blijft in het hart na contractie.  

In figuur 5-7 is dit Frank-Starling-
principe weergegeven in een druk-
volumelus. Er is duidelijk zichtbaar 
dat het einddiastolisch volume (EDV) 
toeneemt maar het eindsystolisch 
volume (ESV) gelijk blijft doordat het 
slagvolume evenredig toeneemt met 
EDV. Dus hoe meer bloed het hart 
instroomt (preload), des te meer 
bloed wordt eruit gepompt 
(slagvolume).  

De preload wordt dus bepaald door 
de hoeveelheid bloed die aan het 
hart wordt aangeboden. Dit wordt 
bepaald door de spierpomp-activiteit, 
de ademhalingspomp en door de 
bloedverdeling veneus/arterieel te 
moduleren (dit komt later aan bod).  

 

Voor meer informatie zie onderstaande tekstbox. 
 

Preload 
De spierpomp berust op het feit dat venen kleppen bevatten en door spieren heen lopen. Op 
het moment van spieractiviteit wordt het bloed dan richting het hart geduwd.  

De ademhalingspomp ontstaat door drukveranderingen bij inademing. Tijdens inademing 
gaat het middenrif naar beneden om de druk in de borstholte te laten dalen. Hierdoor stijgt 
de druk in de buikholte. Er is dus een drukgradiënt van buik naar borstholte, die de 
terugstroom van bloed naar het hart bevordert.  

Als laatste de verdeling van het bloed tussen venen en arteriën. Zoals we verderop zullen 
zien bevindt het merendeel van het bloed zich in het veneuze stelsel. Door de venen te laten 
contraheren kan hier minder bloed worden opgeslagen en wordt er meer bloed aangeboden 
aan het hart. 

 

Figuur 5-7. Het Frank-Starling-principe (meting 
uitgevoerd op het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht) 
 



Hart en Vaten 53 

 
Vraag 5-6. Veranderde cardiac output door verandering preload 
Beschrijf in eigen woorden hoe de cardiac output kan veranderen als de preload verandert.  

5.3.3. Contractiliteit 

 

Figuur 5-8. Regulatie van contractie  
 

De contractiliteit is de samentrekkingskracht van de hartspier. Als de hartspier krachtiger 
samentrekt kan er meer bloed worden uitgeperst en zal het eindsystolisch volume kleiner 
worden. Er blijft dus minder bloed in het hart achter.  

Een hogere contractiliteit wordt bewerkstelligd door activatie van het sympathische 
zenuwstelsel. Hierdoor worden er in de hartcellen door fosforylering twee paden geactiveerd 
die leiden tot sterkere contractie (zie figuur 5-8). Door fosforylering van de Ca2+-kanalen komt 
er bij iedere actiepotentiaal meer Ca2+ binnen, en activatie van de Ca2+-ATPase-pomp (zie 
paragraaf 3.7) zorgt ervoor dat er meer Ca2+ wordt opgeslagen in het sarcoplasmatisch 
reticulum. Dit heeft tot gevolg dat de hoeveelheid Ca2+ die bij iedere actiepotentiaal vrijkomt 
een stuk hoger is en dit leidt tot een sterkere contractie.  
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Deze toegenomen contractie zorgt ervoor dat 
het hart verder kan samentrekken en meer 
bloed uit het hart kan persen. Dit is te zien in de 
druk-volumelus in figuur 5-9. Uitgaande van 
eenzelfde einddiastolisch volume kan een lager 
eindsystolisch volume worden bereikt, wat leidt 
tot een groter slagvolume. Let op de stippellijn 
waar ESPVR bij staat (end systolic pressure-
volume relationship). De stijlheid van deze lijn 
is een maat voor de contractiliteit van het hart 
(zie volgende tekstbox voor uitleg over 
ESPVR). 

5.3.4. Afterload 
De afterload is de druk die het hart tijdens de 
ejectiefase moet overwinnen. Dit is in het geval 
van de linker kamer dus de druk in de aorta. Als 
deze druk hoog is, dan zal het hart minder 
bloed kunnen uitpompen dan wanneer deze 
druk laag is. 

  

Figuur 5-9. Daling ESV door hogere 
contractiliteit 

  
 

Figuur 5-10. ESPVR 

ESPVR 
De contractiliteit van het hart kan in de druk-volumelus 
worden weergegeven in het end systolic pressure-
volume relationship (ESPVR). De steilheid van deze 
lijn is een maat voor de contractiekracht van het hart. 
In de figuur rechts is het principe van de ESPVR 
weergegeven. Op punt C van de lus, aan het eind van 
de isovolumetrische contractie, gaat de aortaklep open 
en is er ejectie van bloed. Stel dat we de aortaklep 
dicht zouden houden. Dan zal de druk in de hartkamer 
verder toenemen tot aan de maximale 
samentrekkingskracht van het hart. Dan komen we op 
punt E. Dit zou je kunnen herhalen bij de hogere 
preload waardes B’ en B’’. Door het Frank-Starling-
principe neemt de contractiekracht dan toe en kom je 
respectievelijk uit in de punten E’ en E’’. De lijn door de 
punten E’’, E’ en E zal ook door de punten D’’, D’ en D 
gaan, omdat de eindsystolische druk en volume ook 
bepaald worden door de maximale samen-
trekkingskracht van het hart. Als de contractiekracht 
van het hart toeneemt, zullen de punten E, E’ en E’’ 
dus hoger komen te liggen en de punten D, D’ en 
D’’naar links verschuiven. Het resultaat is een steilere 
ESPVR. Dus: de steilheid van de ESPVR is een maat 
voor de contractiekracht van het hart.  

Vraag 5-7. Druk-volumelus bij preload, afterload 
en contractiliteit 

Teken in figuur 5-10 de drie druk-volumelussen die 
je verwacht bij een lagere contractiliteit van het hart. 
(De preloads B, B’ en B’’ en afterloads C, C’ en C’’ 
blijven gelijk.)  



Hart en Vaten 55 

 

Dit effect is het eenvoudigst uit te leggen aan de hand van de druk-volumelus. Pas op het 
moment dat de druk in de linker kamer hoger wordt dan in de aorta (punt C’ in de druk-
volumelus in figuur 5-11) gaat de aortaklep open en begint de ejectiefase.  

De druk in het hart, net voor de ejectiefase (op 
punt C dus) heet de afterload. Als deze druk 
toeneemt, moet het hart dus meer druk opbouwen 
-de hartspiercellen moeten verder samentrekken- 
om punt C’ te bereiken.  

Als gevolg hiervan kunnen de hartspiercellen nog 
minder ver verkorten tijdens de ejectiefase en zal 
het slagvolume dus afnemen. In de druk-volumelus 
zie je dit terug als een toename van het ESV en 
een afname van het slagvolume bij gelijkblijvende 
EDV.  

Let nog even op de ESPVR-lijn. Deze lijn was een 
maat voor de contractiliteit van het hart. Punt D 
van de druk-volumelus ligt altijd op de ESPVR. Bij 
een hogere ejectiedruk komt punt D dus hoger op 
de ESPVR-lijn te liggen (D’). Van hieruit begint de 
isovolumetrische relaxatiefase, die dan op een 
hoger ESV zal uitkomen. 
 

 
 

 
 
Figuur 5-11. Effect toegenomen afterload op  
slagvolume  
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Vraag 5-8. Druk-volumelus bij lagere afterload 
Teken in onderstaand figuur de druk-volumelus bij een lagere afterload. Neemt het 
slagvolume af of toe?  
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Hoofdstuk 5 Slotvraag 
Het hart als pomp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Kuipers in het ruimtestation ISS 

In april 2004 vertrok astronaut en nationale held André Kuipers met de Russische Sojoez-
raket naar het internationale ruimtestation ISS. Toen de astronauten gewichtloos raakten 
nam de hoeveelheid bloed in de aders beduidend af, d.w.z. dat er veel meer bloed wordt 
teruggevoerd naar het hart. Normaliter blijft er veel bloed in ons veneuze stelsel zitten door 
de zwaartekracht die het bloed in je benen ‘trekt’.  

a.  Door de verminderde veneuze pooling verandert het slagvolume. Komt dit door 
toegenomen afterload of preload?  

b.  Hieronder staat een normale druk-volumelus. Schets hierin de druk-volumelus van 
André in gewichtloosheid. 

 
 

c.  André bemerkte ook dat zijn hartfrequentie was veranderd. Is deze toe- of afgenomen? 
Beredeneer je antwoord. 
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6.  Bloedvaten en druk 

Bloedvaten hebben op verschillende plaatsen in het lichaam een andere functie en 
daarbij ook een andere bouw. Hoe heeft de bouw van de vaten verband met de 

functie van de vaten en met de uiteindelijke bloeddruk die er heerst? 

6.1 Bloedvaten 
Het hart pompt het bloed rond door ons vaatstelsel (figuur 6-1). Vlak voor de organen 
vertakken de slagaders zich in kleine slagaders (arteriolen) en in de organen in haarvaten 
(capillairen). De haarvaten komen weer bijeen in kleine aders (venulen) en later in aders 
(venen) (figuur 6-2). Via de aders komt het bloed weer in het hart. De bloeddruk die door het 
hart wordt opgebouwd is in de slagaders het hoogst en in de aders het laagst. Dit 
drukverschil vormt de drijvende kracht voor de stroming van ons bloed. 

Vraag 6-1. Drukverschil en verplaatsing van het bloed 
Verklaar aan de hand van het drukverschil dat een bloedcel in de linker kamer uiteindelijk in 
de rechter boezem terecht komt.  
 

 

 

 
 

Figuur 6-1. Hart en vaten 
Figuur 6-2. Afname van de druk in het vaatstelsel 
van aorta naar holle ader 
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De binnenbekleding van de bloedvaten is overal hetzelfde. Deze bestaat uit één enkele laag 
endotheelcellen. Maar de buitenwand van de bloedvaten is niet overal hetzelfde (zie figuur 
6-3).  

De slagaders (arteriën) hebben een dikke wand, met een elastische tussenlaag en gladde 
spiercellen. Naarmate de diameter van de slagaders afneemt en we bij de arteriolen 
uitkomen, is de wand alleen nog maar opgebouwd uit endotheel en gladde spiercellen. De 
capillairen in de weefsels bestaan alleen uit endotheel. Dit is een dunne laag cellen omdat 
hier de uitwisseling van stoffen plaatsvindt. De kleine aders bestaan alleen uit endotheel en 
bindweefsel. Tenslotte bevatten de grotere aders weer wat elastisch materiaal en gladde 
spiercellen. Hun wand is wel veel dunner dan van de elastische slagaders.  

Dit verschil in wanddikte en samenstelling bepaalt of benadrukt sterk het fysiologisch 
principe van het vaatstelsel. Door hun dikke spierlaag en elastische laag zijn slagaders 
moeilijk op te rekken, maar zeer elastisch (ze ‘veren’ gemakkelijk terug naar hun 
oorspronkelijke diameter). Oftewel, ze zijn weinig compliant (de technische term voor 
rekbaar) en zeer elastisch. Daarentegen zijn aders juist makkelijk op te rekken en hebben 
dus een hoge compliantie, daarnaast zijn ze weinig elastisch.  

Slagaders kun je het best vergelijken met een dikwandige ballon. Moeilijk op te blazen (lage 
compliantie), maar eenmaal opgeblazen wordt de lucht weer met veel kracht uitgeblazen 
(hoge elasticiteit). De aders kun je het best vergelijken met een plastic zak: makkelijk op te 
blazen (hoge compliantie), maar de lucht wordt er niet weer vanzelf uitgeblazen (weinig 
elastisch). 

De druk-volumerelatie voor de aorta en holle aders is in figuur 6-4 weergegeven. Dit figuur 
laat zien dat kleine drukveranderingen in de holle ader (vena cava) al leiden tot enorme 
volume-veranderingen door de lage compliantie. Met een klein beetje kracht (druk) kun je 
een plastic zak opblazen. In de aorta is voor eenzelfde volumeverandering veel meer druk 
nodig door de lage compliantie. Om een ballon op te blazen (volumeverandering) is meer 
druk nodig dan bij een plastic zak. 

 

 

Figuur 6-3. Opbouw van de wand van 
bloedvaten  

Figuur 6-4. Druk-volumerelatie van aorta en holle 
aders  
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Vraag 6-2. Plastic zak vs. ballon 
Aders worden vergeleken met een plastic zak en slagaders met een ballon.  
a. In welke van de twee (plastic zak of ballon) kan zich het meest gemakkelijk de meeste 

vloeistof verzamelen (zonder dat het er spontaan weer uitspuit)? 
b. Aan de hand hiervan, waar denk je dat in je lichaam zich het meeste bloed bevindt? 

Aders of slagaders? 
 

 

 

 

Het hart pompt tijdens iedere contractie een relatief geringe hoeveelheid bloed in de aorta. 
Door de lage compliantie leidt dit tot een sterke verhoging van de druk. Tijdens de diastole 
(fase waarin het hart ontspannen is en bloed ontvangt) is de aortaklep gesloten (figuur 6-5 
rechts). Het bloed wat net in de aorta is gepompt kan hierdoor niet terug het hart instromen. 
Door de hoge elasticiteit van de aorta wordt het bloed voortgestuwd in het vaatstelsel. 

Omdat het veneuze stelsel een hoge compliantie heeft wordt hier veel bloed opgeslagen. Het 
merendeel van het bloed bevindt zich in het veneuze stelsel. Daarnaast kan er ook 
gemakkelijk bloed vanuit de venen naar een andere plek gemobiliseerd worden. Kleine 
veranderingen in de druk (door venocontractie) van het veneuze stelsel kunnen dus leiden 
tot grote mobilisatie van volume. Dit heeft gevolgen voor de preload van het hart, zoals in 
paragraaf 5.3.2 besproken is. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6-5. Compliantie en elasticiteit van de 
aorta  

Figuur 6-6. Druk, oppervlakte en bloedverdeling 
in het vaatstelsel  
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Vraag 6-3. Bloeddruk tijdens een hartstilstand  
De vader van Hans had altijd een redelijk normale bloeddruk: 135 mmHg systolisch en 90 
mmHg diastolisch. Tijdens zijn hartinfarct had hij een circulatiestilstand, het hart pompte 
geen bloed meer. De cardiac output was dus 0 L/min. Zijn arteriële druk (in de slagaders) 
was gezakt naar 7 mmHg en zijn veneuze druk (in aders) gestegen van 6 naar 7 mmHg. 
a. Waarom stijgt tijdens een circulatiestilstand de veneuze druk (de druk in de aders)? 
b. En waarom is de daling arterieel veel groter dan de stijging centraal veneus?  

6.2 Bloeddruk  
Stromende vloeistof, en dus ook bloed, ondervindt wrijving. Daardoor daalt de druk met de 
afstand die het bloed aflegt. De druk vlak na het hart, in de slagaders, is daarom het hoogst. 
En de druk in de aders is het laagst (figuur 6-2). 

Op elke plek in het lichaam is de bloeddruk dus anders en door de pompcyclus van het hart 
is de druk in het arteriële stelsel bovendien ook op één plaats niet constant (figuur 6-7). 
 

 
 

  
 

 

Figuur 6-7. Drukverdeling van het bloed in het 
lichaam. Verschil in boven- en onderdruk komt door 
het pompende ritme van het hart  

Figuur 6-8. Bloeddrukbepaling in de 
slagader van de arm  

 

Op het moment dat het hart het bloed in de slagaders pompt is de druk het hoogst. Dit wordt 
ook wel de bovendruk of systolische bloeddruk genoemd. Een normale bovendruk is 120 
mmHg. Wanneer het hart ontspannen is, is de druk in de slagaders het laagst. Dit wordt ook 
wel de onderdruk (diastolische) bloeddruk genoemd. Een normale onderdruk is 80 mmHg 
(figuur 6-7). Als het bloed verder het vaatstelsel instroomt, daalt door wrijving van de wand, 
de druk en dempen ook de pulsdrukverschillen uit. Hierdoor is de druk in het vat constant.  

De bloeddruk kun je meten in de slagader van je arm. In figuur 6-8 is te zien hoe je deze 
bloeddruk kunt meten. Als de band het bloedvat gedeeltelijk afsluit (bij een druk tussen de 
onder- en bovendruk) kun je het pulserende stromen van het bloed met behulp van de 
stethoscoop horen. Wanneer je de druk in de band zo opvoert dat er (net) geen bloed meer 
door heen kan stromen, dan meet je de bovendruk (figuur 6-8 links). Vervolgens laat je de 
druk in de band langzaam zakken. Wanneer je geen kloppend geluid meer hoort, is op dat 
moment de druk die je meet gelijk aan de onderdruk (figuur 6-8 rechts). 
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Vraag 6-4. Bloeddruk meten 
Waarom denk je dat de bloeddruk meestal gemeten wordt in je bovenarm?  

6.3 Mean Arterial Pressure (MAP) 
Artsen spreken over onder- en bovendruk. Maar vaak wordt er ook één maat genomen. 
Namelijk de mean arterial pressure (MAP). Dit is de gemiddelde bloeddruk in de arteriën 
(slagaders). Voor deze maat wordt niet zomaar het gemiddelde van de bovendruk en 
onderdruk genomen. De hartcyclus bestaat namelijk voor 2/3 uit de diastole en voor 1/3 uit 
de systole. Daarom wordt voor de MAP 2/3 diastolische druk genomen en 1/3 systolische 
druk.  

In de volgende formule: 

MAP = 2
3
⋅diastolische bloeddruk + 1

3
⋅ systolische bloeddruk  (6) 

Vraag 6-5. Mean Arterial Pressure  
a. Reken de MAP uit voor de volgende systolische en diastolische bloeddrukken (vul in 

onderstaand schema in). 
b. Verandering van welke druk heeft het grootste effect op de gemiddelde bloeddruk? Wat 

is hiervoor de verklaring? 

Systolische bloeddruk 
(mmHg) 

Diastolische bloeddruk 
(mmHg) 

Mean Arterial Pressure 
(MAP) 

120 80  

140 80  

120 60  

6.4 Regulatie van ‘Mean Arterial Pressure’ 
Het behoud van de bloeddruk (MAP) is een zeer belangrijk mechanisme in het lichaam. Dit 
bepaalt namelijk de bloedvoorziening en dus de zuurstofvoorziening van onze organen. We 
hebben dan ook vele mechanismen om onze MAP te reguleren. Deze mechanismen zullen 
we hier de revue laten passeren. 

 

Figuur 6-9. Regulatiemechanismen van de Mean Arterial Pressure 
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Figuur 6-9 laat de belangrijkste parameters zien voor de regulatie van de Mean Arterial 
Pressure.  

1. De totale hoeveelheid bloed in het vaatstelsel bepaalt mede de druk, te vergelijken met 
een ballon gevuld met water. Hoe meer water er in de ballon zit, hoe hoger de druk zal zijn. 
Het bloedvolume varieert door inname en uitscheiding van vloeistof. Het bloedvolume wordt 
door de nieren gereguleerd, maar dit is een relatief langzaam proces (dagen).  

2. De cardiac output wordt bepaald door het hartritme en het slagvolume. Zowel hartritme 
als slagvolume kunnen via het autonome zenuwstelsel worden gereguleerd zoals besproken 
in paragraaf 5.3.  

3. De perifere weerstand wordt bepaald door de diameter van de arteriolen in het lichaam. 
Deze diameter kan veranderen door de mate van contractie van de arteriolen te wijzigen. 
Wanneer de diameter van het vat verandert, verandert dus ook de hoeveelheid bloed die er 
door heen kan stromen naar de achterliggende weefsels. De diameter van deze arteriolen 
kan worden geregeld door het centrale zenuwstelsel (nor-adrenaline), via hormonale 
factoren (zoals adrenaline), en door lokale weefselfactoren (bv in de spier: als er hoge 
spieractiviteit is resulteert dit in verwijding van de voedende arteriole en neemt de 
bloedtoevoer toe). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6-10. Functionele bouw van het 
vaatstelsel  

Figuur 6-11. Determinanten van MAP  

 

4. De verdeling van bloed tussen het veneuze en arteriële stelsel. Onder normale 
omstandigheden bevindt circa 10% van ons bloed zich in de arteriën en 60% van het bloed 
in het veneuze stelsel. Het veneuze stelsel werkt dus als een reservoir van bloed. Als er door 
een lichte contractie van de venen minder bloed wordt ‘opgeslagen’ in de venen, stijgt het 
volume van het arteriële stelsel en dus ook de druk. 

Figuur 6-11 laat schematisch twee van de determinanten van de MAP zien: de cardiac 
output en de perifere weerstand. Neemt de cardiac output toe met gelijkblijvende perifere 
weerstand, dan stijgt de MAP. Blijft de cardiac output hetzelfde, maar daalt de perifere 
weerstand, dan daalt de MAP. Om de MAP constant te houden zal het lichaam dus proberen 
de cardiac output en de perifere weerstand constant in balans te houden. 
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Hoofdstuk 6 Slotvraag 
Bloedvaten en druk 

 

 

 
 

 

Mean Arterial Pressure in het dagelijks leven 
Regulatie van MAP kom je vaker tegen dan je denkt. Het is een zeer oud mechanisme, dat 
nog stamt uit de oertijd, waarbij ons lichaam (en dat van heel veel andere dieren) snel moest 
kunnen worden voorbereid bij schrik, vluchten of vechten (in het Engels: Fright, Fight & Flight 
reaction). Er treedt herverdeling van bloed op zodat er veel bloed naar de spieren kan 
worden gestuurd. Veel van onze uitdrukkingen helpen ons om dit te begrijpen.  

Leg bij elke uitdrukking uit wat er fysiologisch gebeurt tijdens de uitdrukkingen a t/m d. Zoek 
eventueel op internet. 

(Wikipedia is een goede start: http://en.wikipedia.org/wiki/Fight_or_flight_response.) 

 

a.  Haar hart bonsde in haar keel van schrik toen ze oog in oog met Bokito stond. 

b.  Hij zag wit van schrik toen de auto rakelings langs hem heen vloog. 

c.  Ik had een droge mond van schrik toen ik misstapte en bijna van de trap viel.  

d.  Hij kreeg een kop als een boei toen de leraar hem betrapte bij het spieken. 
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7.  Atherosclerose, hartinfarct en hartritme-
stoornissen 

Het hartinfarct van de vader van Hans kwam als een volslagen verrassing. Toch is het 
hartinfarct een eindproduct van een jarenlang sluimerend ziekteproces van de bloedvaten in 
je hart. Dit proces, atherosclerose (slagaderverkalking), begint al op jonge leeftijd en leidt tot 
vernauwing van je slagaders.  

Soms wordt het hartinfarct voorafgegaan door periodes van pijn op de borst bij inspanning. 
Door de vernauwing in de bloedvaten schiet de bloedvoorziening (en dus de 
zuurstofvoorziening) van je hart dan bij inspanning tekort.  

Uiteindelijk kan er plotseling een bloedstolsel ontstaan dat zich hecht op een 
atherosclerotische plaque. Daardoor raakt het vat ineens afgesloten. Een deel van de 
hartspier krijgt dan geen zuurstof meer en stopt met samentrekken.  

Ook kunnen er door een hartinfarct hartritmestoornissen ontstaan, zoals bij de vader van 
Hans. In dit hoofdstuk gaan we in op het proces van atherosclerose. En de gevolgen die een 
vernauwing heeft op de bloedstroom door een bloedvat. Verder kijken we wat de gevolgen 
zijn van een totale afsluiting van een bloedvat.  

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van een hartinfarct? 

7.1 Atherosclerose  
Atherosclerose is bij de meeste mensen bekend als slagaderverkalking. Dit is een langzaam 
voortschrijdend proces waarbij cholesterol in de wand van slagaders wordt afgezet. Hierdoor 
vernauwen de vaten langzaam. Het steeds nauwer worden van de slagaders leidt tot een 
verminderde bloedvoorziening van de achterliggende weefsels en organen. Uiteindelijk zal 
onder meer pijn op de borst (angina pectoris) en etalagebenen (claudicatio intermittens) 
ontstaan door het zuurstoftekort. 

Vraag 7-1. Etalagebenen 
a. Wat zijn etalagebenen? En hoe komen we aan deze Nederlandse naam? (Zoek hiervoor 

op internet.) 
b. Wat is het verschil tussen etalagebenen en angina pectoris?  

Cholesterol is slecht oplosbaar in waterige oplossingen zoals het bloedplasma. Maar 
cholesterol is een stof die nodig is voor de cellen. Het moet dus wel via het bloed naar de 
cellen worden gebracht. Daarom bindt het aan lipoproteïnen om de oplosbaarheid te 
vergroten. Dit gebeurt in de darmen.  

De belangrijkste typen lipoproteïnen voor cholesterol zijn het ‘high density lipoprotein’ (HDL) 
en het ‘low density lipoprotein’ (LDL). Deze binden aan het cholesterol om het te kunnen 
vervoeren door het bloed. Aan welk type lipoproteїne het cholesterol wordt gebonden, speelt 
een belangrijke rol in het proces van atherosclerose. We spreken daarom steeds over 
HDL-cholesterol of LDL-cholesterol. 
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Hoge waardes van HDL-cholesterol worden als gunstig gezien, omdat cholesterol gebonden 
aan HDL teruggevoerd kan worden uit de vaten naar de lever. HDL-cholesterol wordt dan 
ook in verband gebracht met een laag risico op hart- en vaatziekten, terwijl hoge 
bloedplasmawaarden van LDL-cholesterol als risicovol worden beschouwd voor hart- en 
vaatziekten. (Voor normale, gezonde cholesterolwaarden, zie het hoofdstuk over 
risicofactoren.)  

Op het oppervlak van LDL zitten namelijk receptoren die binden aan die van de cellen, zodat 
cholesterol makkelijker kan worden opgenomen in de vaatwand. Wanneer je veel LDL-
cholesterol in je lichaam hebt, heb je een grotere kans op het krijgen van atherosclerotische 
plaques.  

 

Figuur 7-1. De ontwikkeling van atherosclerose 

 

Het proces van atherosclerose begint met de vorming van de ‘fatty streak’ (figuur 7-1 B), die 
al op jonge leeftijd ontstaan (vanaf ongeveer het 14e levensjaar). Deze ontstaan 
waarschijnlijk door kleine beschadigingen aan de endotheellaag (de binnenste laag van de 
bloedvaten, zie figuur 6-3).  

Deze beschadigingen ontstaan bijvoorbeeld door roken, hoge bloeddruk, hoge 
cholesterolwaarden of stresshormonen. Hierdoor kan het LDL-cholesterol door de binnenste 
laag van het bloedvat (het endotheel) dringen en stapelt zich hier op. Daar bindt het aan 
onderdelen van de extracellulaire matrix (een laagje weefsel met grote moleculen die 
stevigheid en structuur biedt voor andere cellen). Ter plaatse ondergaat het LDL twee 
chemische veranderingen: oxidatie en glycosylering. Dit geoxideerde en geglycosyleerde 
LDL leidt tot meer beschadigingen aan het endotheel en de gladde spiercellen. Dit leidt weer 
tot het aantrekken van leukocyten (witte bloedcellen). De witte bloedcellen hechten zich aan 
de vaatwand en kruipen door het endotheel heen, wat een soort ontstekingsreactie geeft.  

Als bloed normaal stroomt, ontstaat er niet zo snel een ontstekingsreactie. Dit komt omdat er 
stikstofmonoxide wordt gevormd. Dit heeft ontstekingsremmende eigenschappen, waardoor 
de witte bloedcellen niet aan de vaatwand hechten. Maar op plaatsen waar bloedvaten 
vertakken stroomt het bloed wervelend, waardoor er geen of minder stikstofmonoxide wordt 
aangemaakt. Bij die vertakkingen kunnen witte bloedcellen dus makkelijker aan de vaatwand 
hechten.  

Eenmaal in de binnenste laag van de vaatwand (figuur 7-1 C), veranderen de witte 
bloedcellen. Ze worden macrofagen genoemd (dat is een ander type witte bloedcel). Deze 
macrofagen hebben de mogelijkheid om de verschillende soorten LDL/vet in zich op te 
nemen. Ze worden dan schuimcellen (foam cells).  

Een fatty streak kan zich vervolgens verder ontwikkelen tot een atherosclerotische plaque. 
De schuimcellen produceren namelijk signaalstoffen die er voor zorgen dat de gladde 
spiercellen zich vermenigvuldigen en de aanmaak van extracellulaire matrix onderdelen 
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toeneemt. Samen vormen ze het kapsel van de plaque, en voorkomen dat de vettige inhoud 
in het bloed komt. Vervolgens hoopt zich Ca2+ in de plaque op, evenals andere stoffen die in 
botten voorkomen. Wat er met het Ca2+ in de plaque gebeurt, vertoont overeenkomsten met 
botvorming. Hoewel de Nederlandse term slagaderverkalking niet helemaal juist is, is het wel 
duidelijk dat het hier vandaan komt.  

Een hartinfarct krijg je door atherosclerose in de slagaders van het hart. Maar een hartinfarct 
krijg je niet doordat het vat uiteindelijk helemaal dichtgeslibd is door een hele grote plaque. 
Het huidige inzicht is dat een ader afgesloten wordt doordat er een bloedstolsel hecht op de 
plaque. Daarnaast is bekend dat de structuur van de plaque een belangrijkere rol speelt dan 
de grootte van de plaque.  

Een stabiele plaque heeft een dikke ‘fibrous cap’ (een dikke bindweefsellaag aan de 
bloedzijde), die de lipidekern van de plaque goed gescheiden houdt van het bloed. Zo 
voorkomt die stevige ‘cap’ dat er stolsels gevormd worden (figuur 7-1 C). 

De zogenaamde vulnerabele plaque (=kwetsbare plak) heeft een dunne ‘fibrous cap’ (een 
dunne laag bindweefsel) aan de bloedzijde van het vat en heeft een grote kans om open te 
barsten (figuur 7-1 D). Daarbij ontstaat een stolsel door samenklontering van bloedplaatjes.  

Waarschijnlijk heeft de vader van Hans zo’n kwetsbare plaque gehad die is open gebarsten. 
Dat zorgde er vervolgens voor dat er een bloedstolsel ontstond. Dit kon niet door een vat 
stromen en blokkeerde zo de bloedtoevoer naar het hart. Een deel van de hartspier stierf 
daardoor af.  

Vraag 7-2. Leeftijd & fatty streaks 
Fatty streaks kunnen al ontstaan vanaf je veertiende. Hoe kun je dit verminderen of 
voorkomen?  

Vraag 7-3. HDL en LDL, gunstig en ongunstig 
a. Waarom is HDL-cholesterol juist gunstig? 
b. Welke eigenschap van LDL-cholesterol zorgt ervoor dat het proces van atherosclerose 

start?  

Vraag 7-4. Atherosclerose 
a. Welke stoffen en celmaterialen hebben te maken met het proces atherosclerose?  
b. Welke rol spelen ze stuk voor stuk in dit proces? 

7.2 Angina pectoris 
De meest voorkomende oorzaak van een hartinfarct is dus als een kwetsbare plaque barst in 
een coronair arterie (bloedvat in het hart). Er kan zich dan een groot bloedstolsel vormen dat 
de bloedstroom in het vat volledig kan blokkeren. Maar ook als een vat niet volledig dicht zit 
door een bloedstolsel kan men last hebben van atherosclerose. Net als de vader van Hans. 
Die kreeg last als hij het druk had en gestrest was.  

Voordat iemand daadwerkelijk een hartinfarct krijgt, kan iemand al eerder last krijgen van pijn 
op de borst. Het vat is dan door atherosclerose niet volledig dicht door een stolsel, maar door 
de plaque toch wel erg vernauwd. Daardoor is er op bepaalde momenten onvoldoende 
bloedtoevoer (en dus zuurstof) naar een gedeelte van het hart. Meestal treden deze klachten 
als eerste op bij inspanning. 
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Onder normale omstandigheden is de 
bloedtoevoer naar het hart voldoende. Maar bij 
inspanning heeft het hart meer zuurstof nodig en 
is de bloedvoorziening van een vernauwd vat te 
weinig. Dit zorgt voor pijn op de borst, ook wel 
angina pectoris genoemd (zie figuur 7-2). Ook 
zwaar tafelen of een plotse wisseling van 
temperatuur kunnen een reden zijn voor angina 
pectoris. 

Zoals we in de volgende paragraaf zullen zien 
heeft een geringe afname van de diameter van 
een bloedvat al een enorm effect op de 
bloedtoevoer. Een kleine vernauwing kan dus al 
problemen geven wanneer je je inspant en je hart 
meer zuurstof nodig heeft.  

 

 

 

Vraag 7-5. Inspanningstest 
Een persoon heeft regelmatig last van pijn op de borst en gaat hiervoor naar het ziekenhuis. 
Vaak wordt dan een inspanningstest in het ziekenhuis uitgevoerd in combinatie met een 
ECG. Waarom? 

7.3 De wet van Poiseuille 
Een bloedvat kun je niet alleen op een biologische manier bekijken zoals we hebben gedaan 
in hoofdstuk 6, maar ook op een meer natuurkundige manier. Het bloedvat kun je zien als 
een cilindrische buis en het stromen van het bloed als een laminaire flow. Dat wil zeggen een 
gelijkmatige stroming waarin geen wervelingen optreden. De relatie tussen de flow van een 
vloeistof door een cilindrische buis als functie van de druk is beschreven door de Franse 
fysicus Jean Louis Marie Poiseuille (1799-1869). 

De wet van Poiseuille geldt voor laminaire stroming door een cilindrische buis. Alle vloeistof 
beweegt steeds parallel in dezelfde richting. Deze wet geeft de relatie aan tussen 
volumestroom, drukverschil, viscositeit en diameter. Een bloedvat voldoet aan deze eisen en 
daarom kun je met behulp van de Wet van Poiseuille uitrekenen welk volume door een vat 
kan lopen. 

Hieronder staat de wet van Poiseuille (7): 

De volumestroom (Q) = Drukverschil aan de uiteinden van de buis (ΔP)/ weerstand in de 
buis (R)  

Ofwel:  

 R
PQ Δ=  (7) 

De weerstand (R) in de buis wordt bepaald door de lengte (L), de viscositeit (η, de Griekse 
letter èta) en de straal (r) van de buis:  

 4

8
r

LR η
π

⋅⋅=  (8) 

 

 

Figuur 7-2. Angina pectoris 
(Hartstichting) 
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Als je wilt uitrekenen hoeveel bloed er door een vat stroomt, bijvoorbeeld naar het hart, kun 
je deze wet gebruiken. Je weet de lengte van een vat, de viscositeit (stroperigheid) van bloed 
en de straal van het vat. Ook kun je hiermee uitrekenen welk effect het heeft als de straal 
van het vat kleiner wordt, dus als een vat dicht slibt.  

Bij gelijkblijvende lengte en viscositeit (en dit mag aangenomen worden in de bloedvaten), is 
het de straal van het vat dat tot de 4e macht de weerstand en dus de volumestroom bepaalt. 
Bij een halvering van de diameter van een bloedvat door atherosclerose wordt de 
volumestroom dus maar liefst 16 keer lager. 

Vraag 7-6. Vernauwing kransslagader en wet van Poiseuille 
Een 60-jarige man heeft regelmatig pijn op de borst bij inspanning, welke weer verdwijnt bij 
rust. De man wordt gecontroleerd in het ziekenhuis en er wordt een ernstige vernauwing van 
een van de kransslagaders vastgesteld. De diameter van het vat is slechts 25% van 
normaal. Gebruik voor deze opgaven de wet van Poiseuille.  
a. Wat is de toename van de weerstand van dit vat en hoeveel is de flow dus afgenomen? 
b. Leg het ontstaan van pijn op de borst uit en betrek hierin perfusie van het hart en 

hartritme. 
c. De hartchirurg besluit een bypass (een extra vat) aan te leggen rond dit vat. Reken uit 

wat de diameter van dit vat moet zijn (uitgaande van dezelfde lengte) om de 
gezamenlijke weerstand van beide vaten weer te normaliseren. 

7.4 Het hartinfarct 
Inmiddels weten jullie al dat een hartinfarct ontstaat als 
een bloedstolsel, gevormd op een gebarsten 
atherosclerotische plaque, de bloedvoorziening naar een 
gedeelte van het hart volledig blokkeert (figuur 7-3). 
Doordat het vat verstopt zit kan een gedeelte van de 
harspier geen zuurstof en voedingsstoffen ontvangen. 
Dit heeft in dat gedeelte van het hart verschillende 
gevolgen.  

Ten eerste raakt de energiehuishouding in de 
problemen. De hartspiercellen worden plots afhankelijk 
van anaeroob metabolisme. Dat wil zeggen een 
chemische reactie zonder zuurstof. Helaas levert die 
reactie maar weinig energie op en één van de 
reactieproducten is melkzuur.  

Vanwege de weinige energie die dit levert schiet de 
productie van ATP tekort bij anaeroob metabolisme. 
Daardoor kunnen cellen hun Ca2+ niet meer voldoende uit de cel pompen. En ook de 
normale Na+-en K+-gradiënten kunnen niet in stand gehouden worden. En je kunt wel 
bedenken aan de hand van hoofdstuk 3 dat dit een grote invloed heeft op de impulsgeleiding 
en op de samentrekking van het hart.  

Omdat in het infarctgebied niet alleen slechte aanvoer is, maar ook slechte afvoer van 
stoffen, hoopt zich buiten de cellen K+ op. De hoge Ca2+- en H+-concentraties leiden tot 
sluiten van gap junction kanalen (paragraaf 3.8). Dit leidt allemaal tot verlies van 
contractiliteit van het hart. Verder kan de actiepotentiaal niet door het gebied van een infarct 
lopen. De impuls moet daardoor een omweg maken.  
 

 

Figuur 7-3. Een hartinfarct 
(Nederlandse Hartstichting) 
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Figuur 7-4. Een voorwandinfarct  Figuur 7-5. ‘Genezen’ voorwandinfarct  

 

 

Figuur 7-4 laat een hartschijf zien met daarin een infarct in de linker voorwand. Er is duidelijk 
te zien dat ongeveer één derde van de linker hartspier is aangetast. Dit krijg je als de situatie 
van volledig zuurstoftekort langer dan een half uur duurt. Dan treedt onomkeerbare schade 
op. Het deel van het hart dat geen zuurstof meer krijgt, het ischemische gedeelte, sterft dan.  

Als de patiënt dit infarct overleeft, zal het dode gedeelte van het hart ‘genezen’, dat wil 
zeggen, de dode cardiomyocyten (hartcellen) worden opgeruimd. Deze cellen worden 
vervangen door bindweefsel (figuur 7-5). Een gedeelte van de hartspier zal permanent 
verloren gaan. Van genezing is eigenlijk geen sprake, er blijft namelijk permanente schade 
aan het hart.  
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Vraag 7-7. Het hartinfarct en de druk-volumelus 
Bij de vader van Hans werd bij aankomst in het ziekenhuis een hartinfarct vastgesteld. Zoals 
besproken zal de contractiekracht van de hartspier afnemen omdat een gedeelte van de 
spier zonder zuurstof komt te zitten of zelfs afsterft. Hierdoor daalt de contractiliteit en dus 
het slagvolume van het hart, waardoor de cardiac output dus afneemt. Gek genoeg was de 
bloeddruk van Hans zijn vader erg hoog, nl. 160/105 met een pols van 110. (Voor het 
beantwoorden van de volgende vragen kun je terug grijpen naar de theorie uit hoofdstuk 5.)  
a. In de figuur hieronder staat een normale druk-volumelus. Teken de lus voor de vader van 

Hans met een acuut hartinfarct, uitgaande van de afgenomen contractiliteit en verhoogde 
afterload. 

b. Verklaar de hoge bloeddruk van Hans zijn vader en de hoge pols. 
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Vraag 7-8. Hartinfarct en ECG 
Toen de vader van Hans in de ambulance lag, en later in het ziekenhuis aankwam, kon op 
het ECG worden vastgesteld dat er sprake was van een hartinfarct.  
 
Bij ischemie ontstaat een zeer karakteristieke verandering in het ECG, in het ST-segment. 
Dit is de periode in het ECG tussen het einde van het QRS-complex en het begin van de T-
golf. Dit wordt positiever (zie plaatje hieronder).  
 
De verhoging van het ST-segment wordt veroorzaakt door de slechte perfusie van een 
gedeelte van de hartspier. De slechte of afgesloten aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen 
leidt tot energietekort in de harstpier (ischemie). Door de slechte afvoer van afvalstoffen 
hoopt zich extracellulair K+ op.  
 
 

 

 
Een hogere extracellulaire K+-concentratie leidt tot depolarisatie van het ischemische gebied 
(zie plaatje rechts). Hierdoor ontstaan er elektrische potentiaalverschillen in het hart, tussen 
het gezonde en ischemische gebied. In het ischemische gebied is de membraanpotentiaal 
dus veel hoger en is de grootte van de actiepotentiaal veel kleiner. Tijdens de plateaufase 
van de actiepotentiaal (in het ST-segment dus) zal er een stroom gaan lopen door de wand 
van het hart van de plek met de hoogste membraanpotentiaal naar de plek met de lagere 
membraanpotentiaal. De ECG elektrodes registreren deze stroom.  
 
We gaan uit van een ischemisch gebied aan de buitenzijde van het hart (epicardiaal). De 
elektrode behorend bij dit gebied registreert ST-elevatie, het positiever worden van het ST-
segment dus. 
 
Leg uit, met bijvoorbeeld een schematische tekening, hoe deze veranderingen in het ECG 
ontstaan. (Voor de theorie achter deze vraag kun je kijken in hoofdstuk 4.) 

7.5 Hartritmestoornissen 
De vader van Hans had hartritmestoornissen. Dit is een veel voorkomend fenomeen bij een 
hartinfarct. Men spreekt van een hartritmestoornis indien het hart niet regelmatig slaat met 
een frequentie (in rust) tussen 60 en 100 slagen per minuut. Een frequentie lager dan 60 
noemen we een bradycardie, een frequentie boven de 100 een tachycardie.  

Zoals in de vorige paragraaf besproken, ontstaan er bij een hartinfarct bijzondere 
omstandigheden in het ischemische deel van de hartspier. In dit gedeelte treedt depolarisatie 
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op en er is sluiting van gap junctions. Hierdoor is er geen elektrische activiteit meer in het 
centrale deel van het infarct.  

In de overgangszone naar het gezonde hartweefsel ontstaat trage en abnormale 
voortgeleiding van de elektrische impuls. De impulsgeleiding in dit gebied kan zo traag zijn 
dat deze impuls het hart opnieuw kan activeren. Er ontstaat dan zogenaamde ‘re-entry’ 
(cirkelgang), waarbij de elektrische impuls cirkelvormig beweegt en de hartkamer zichzelf 
steeds opnieuw activeert (figuur 7-6 links).  

Normaal wordt de hartkamer alleen geactiveerd ‘in opdracht’ van de sinusknoop en blijven 
de myocyten in de hartkamer na de actiepotentiaal netjes op de rustmembraanpotentiaal tot 
de volgende activatiegolf vanuit de sinusknoop. Maar in de rand van het infarctgebied is er 
een sterke vertraging van de actiepotentiaal. Wanneer de vertraagde puls uit de rand van het 
infarctgebied komt zijn de hartspiercellen daarnaast al klaar met hun actiepotentiaal. Zij 
worden door de vertraagde puls opnieuw geprikkeld. Als deze prikkel weer aan de rand van 
het infarct komt treedt weer sterke geleidingsvertraging op etc. Dit heet re-entry. Nu wordt de 
hartkamer steeds geprikkeld aan het eind van de actiepotentiaal en daardoor is het hartritme 
veel hoger dan wanneer de hartkamer geprikkeld wordt na een normaal diastolisch interval. 

 

Figuur 7-6. Links: re-entry tachycardie. Rechts: kamerfibrilleren (Nederlandse Hartstichting) 

 

Door deze re-entry ontstaat een tachycardie, waarbij de vulling van het hart erg laag is. Er is 
immers maar zeer weinig vullingstijd door het snelle hartritme. Hierdoor neemt de cardiac 
output en dus ook de MAP af.  

Door het dalen van de MAP neemt ook de zuurstofvoorziening naar het hart af, waardoor het 
gebrek aan zuurstof zich in het hart kan uitbreiden. Hierdoor wordt het proces van re-entry 
versterkt en kunnen zelfs meerdere van deze re-entrycircuits ontstaan (figuur 7-6 rechts). Zo 
ontstaat het zogenaamde kamerfibrilleren, ook wel ventrikelfibrilleren genoemd. Tijdens 
kamerfibrilleren is de elektrische activiteit in de hartkamer zo chaotisch dat er helemaal geen 
contractie meer plaatsvindt.  

Dit gebrek aan contractie heeft drastische gevolgen voor de bloeddruk, zoals in figuur 7-7 te 
zien is. In deze registratie van een konijn is op het ECG te zien dat op 3,5 s kamerfibrilleren 
ontstaat. Voor de 3,5 s valt ieder QRS-complex netjes samen met een toename van de druk 
in de kamer (LVP) en kort daarna van de arteriële bloeddruk (BP). Na het ontstaan van 
kamerfibrilleren daalt de bloeddruk naar 0 mmHg in 3 seconden.  
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Dit betekent dat al 3 seconden na het ontstaan van kamerfibrilleren een circulatiestilstand 
ontstaat. De hersenen kunnen zeer slecht zonder zuurstof en binnen 10 seconden zal de 
patiënt het bewustzijn verliezen. Daarom was het zo goed dat de moeder van Hans wist hoe 
ze moest reanimeren. Door hartmassage en mond op mond beademing toe te passen nam 
ze de pompwerking van het hart over. Op die manier pompte zij zuurstof naar de organen en 
dus ook naar de hersenen. Daarmee kon ze tijd rekken tot de ambulance er was. Wanneer 
er bij Jan, de vader van Hans, geen hartmassage was uitgevoerd was hij waarschijnlijk al 
overleden op het moment dat de ambulance arriveerde.  

Vraag 7-9. Bloeddruk en ventrikelfibrilleren 
Hoe komt het dat in die paar seconden de bloeddruk daalt naar 0 mmHg bij 
ventrikelfibrilleren? 

Kamerfibrilleren is extreem levensbedreigend. Het geven van hartmassage aan een patiënt 
met een circulatiestilstand door kamerfibrilleren zal een zekere mate van bloeddruk en dus 
circulatie opleveren. Maar het kamerfibrilleren kan alleen worden opgeheven door middel 
van defibrillatie. De ambulancebroeders deden dit met behulp van een Automatische Externe 
Defibrillator (AED) bij Jan.  

Deze AED’s zijn op steeds meer openbare plaatsen te vinden. Je hoeft niet meer te wachten 
tot de ambulance ter plaatse is. Je kunt direct de patiënt helpen.  

Een AED is een volledig 
geautomatiseerd apparaat dat zichzelf 
activeert wanneer iemand het opent. 
Het instrueert de gebruiker om twee 
elektrodepads te plaatsen op de borst 
van de patiënt (zie figuur 7-8).  

De AED leidt via deze twee elektrodes 
een ECG af en stelt hiermee vast of 
de patiënt een hartritmestoornis heeft 
die met behulp van een elektrische 
schok te beëindigen is. Bij 
ventrikelfibrilleren wordt een schok 
geadviseerd. Er wordt ook een schok 
geadviseerd bij een ventriculaire 

 

Figuur 7-7. Kamerfibrilleren in het hart van een konijn. Let op de snelle daling van de bloeddruk 
na het ontstaan van kamerfibrilleren op 3,5s. ECG: elektrocardiogram. BP: bloeddruk. LVP: 
linker-kamerdruk (meting uitgevoerd op het Universitair Medisch Centrum Utrecht) 

 

 
Figuur 7-8. Elektrodeplaatsing bij een AED 
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tachycardie, met een hartfrequentie boven de 120 slagen/min, een QRS-duur van tenminste 
0,16 seconden en geen duidelijke P-toppen.  

Als dat zo is, waarschuwt de AED de omstanders dat een schok zal volgen en moet de 
gebruiker op een knop drukken. De elektrische schok loopt nu tussen de twee elektrodes en 
zal alle myocyten van het hart even helemaal depolariseren. Hierdoor wordt de elektrische 
chaos in het hart ‘gereset’ en kan de sinusknoop het normale ritme weer overnemen. 

Vraag 7-10. ‘Genezen’ infarct, bron van hartritmestoornissen 
Als het hartinfarct ‘genezen’ is, worden de dode myocyten vervangen door bindweefsel. 
Meestal zijn niet alle cellen dood in het hartweefsel en is het infarct opgebouwd uit 
bindweefsel, met hierin een doolhof van overlevende myocyten. Dit ‘genezen’ infarct kan 
daarom een bron van hartritmestoornissen zijn, gebaseerd op re-entry.  
 
Lees de samenvatting van het wetenschappelijk artikel van Prof.dr.ir. Jacques de Bakker uit 
het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Leg in je eigen woorden uit hoe het 
mechanisme van deze vorm van re-entry werkt. 

 
BACKGROUND. Ventricular tachycardias occurring in the chronic phase of myocardial 
infarction are caused by reentry. Areas of slow conduction, facilitating reentry, are often 
found in the infarcted zone. The purpose of this study was to elucidate the mechanism of 
slow conduction in the chronic infarcted human heart. 

METHODS AND RESULTS. Spread of activation was studied in infarcted papillary muscles 
from hearts of patients who underwent heart transplantation because of infarction. 
Recordings were carried out on 10 papillary muscles that were superfused in a tissue bath. 
High-resolution mapping was performed in areas revealing slow conduction. Activation 
delay between sites perpendicular to the fiber direction and 1.4 mm apart could be as long 
as 45 milliseconds. Analysis of activation times revealed that activation spread in tracts 
parallel to the fiber direction. Conduction velocity in the tracts was between 0.6 and 1 m/s. 
Although tracts were separated from each other over distances up to 8 mm, they often 
connected with each other at one or more sites, forming a complex network of connected 
tracts. In this network, wave fronts could travel perpendicular to the fiber direction. 
Separation of tracts was due to collagenous septa. At sites where tracts were 
interconnected, the collagenous barriers were interrupted. 

 
CONCLUSIONS. Slow conduction perpendicular to the fiber direction in infarcted 
myocardial tissue is caused by a ‘zigzag’ course of activation at high speed. Activation 
proceeds along pathways lengthened by branching and merging bundles of surviving 
myocytes ensheathed by collagenous septa. 

Uit: (Circulation. 1993 Sep;88(3):915-26) 

7.6 Hartfalen 
Als een patiënt ‘geneest’ van een hartinfarct is de pompkracht van het hart meestal minder 
groot dan daarvoor. Een aanzienlijk deel van de hartspier is immers verloren gegaan. 
Theoretisch gezien zou de verminderde contractiliteit leiden tot een lager slagvolume (zie 
Vraag 7-7) bij gelijkblijvende afterload en preload.  
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In de praktijk zullen onze compensatiemechanismen direct ingrijpen. Denk maar aan het 
hoofdstuk over homeostase (hoofdstuk 2). Om de verlaagde contractiliteit op te vangen, zal 
ons autonome zenuwstelsel via adrenaline en noradrenaline de hartfrequentie en de 
contractiliteit van de overgebleven hartspier verhogen; de perifere weerstand wordt 
verhoogd, net als de contractiliteit van de venen (verhoging preload). Zo wordt de MAP op 
peil gehouden. Ook zullen de nieren merken dat de cardiac output minder groot is dan 
voorheen. Zij zullen meer vocht vasthouden om de preload te verhogen.  

Dit is een normaal compensatiemechanisme dat goed werkt om onder de meeste 
omstandigheden schommelingen in MAP op te vangen, bijvoorbeeld na een (ernstige) 
bloeding. Nu echter, in de situatie van een hart met verminderde pompfunctie, leiden deze 
processen tot een hogere werkbelasting voor het hart. Namelijk, preload, afterload en 
contractiliteit nemen alle drie toe. En dit terwijl je het zieke hart juist eigenlijk zoveel mogelijk 
wilt ontlasten.  

Vraag 7-11. Hartinfarct en preload, afterload en contractiliteit 
Wat is er zo belastend voor het hart als zowel de preload, de afterload als de contractiliteit is 
verhoogd na een hartinfarct? 

Ook de hartfrequentie is verhoogd, waardoor het diastolisch interval en dus ook de 
perfusietijd voor het hart zelf kleiner wordt. Als je hart snel achter elkaar klopt is er minder tijd 
voor het bloed om het hart in te stromen. De hoge hartfrequentie zorgt ervoor dat de 
belasting voor het hart chronisch toeneemt, wat leidt tot het dikker worden van de hartspier: 
hypertrofie. Dit kun je vergelijken met het dikker worden van een skeletspier als je ‘m vaak 
traint. De hypertrofie van de hartspier zorgt ervoor dat de kracht van het hart toeneemt.  

Duursporters hebben ook een vergroot hart, zodat er met een groot slagvolume bloed kan 
worden rond gepompt. Anders gezegd: met een lagere frequentie kan bij inspanning 
evenveel bloed worden rond gepompt. Hierdoor blijft het diastolische interval en dus de 
perfusietijd van de hartspier langer.  

Een groot probleem bij hypertrofie als gevolg van een hartinfarct is dat de hartspier nooit een 
periode van lage belasting kent (dit is bij atleten uiteraard wel het geval), en dat de bloed-
voorziening aan de hartspier niet is meegegroeid met de hartspier zelf. Bovendien is de 
preload en de afterload sterk verhoogd, waardoor de druk op de hartwand en de 
hartfrequentie ook verhoogd zijn. Dit leidt tot een verkorte perfusietijd. 

Vraag 7-12. Groot hart 
Wat is het verschil tussen het vergrote hart van een duursporter en van iemand die aan 
hartfalen lijdt?  

Het compensatieproces bij hartfalen leidt er dus toe dat de hartspier harder moet werken, 
maar zelf slechter wordt doorbloed. Dit zorgt voor meer sterfte van myocyten (hartcellen). 
Hierdoor neemt de contractiekracht van het hart af. Compensatiemechanismen zorgen voor 
verdere verhoging van preload, afterload en hartfrequentie. De druk op het hart neemt verder 
toe en er sterven meer myocyten. Compensatiemechanismen zorgen voor verdere verhoging 
van preload, afterload en hartfrequentie etc.  

Deze negatieve spiraal zorgt ervoor dat de druk-volumelus van het hart steeds verder naar 
rechts en naar boven verschuift. Het hart moet met en tegen steeds hogere drukken in 
werken, terwijl de contractiekracht steeds kleiner wordt. 

Op een gegeven moment is het hart zo zwak geworden dat het niet voldoende bloed kan 
uitpompen om aan de vraag van het lichaam te voldoen en spreekt men van hartfalen. 
Mensen zijn dan snel vermoeid en kortademig door de geringe cardiac output. De verhoging 
van de preload en afterload hebben ook gevolgen voor de rest van het lichaam. De 
verhoogde preload zorgt ervoor dat zich bloed ophoopt voor de zieke harthelft. Meestal is dit 
de linker harthelft en is er stuwing van bloed in de longen (tussen de gezonde en zieke 
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harthelft dus, zie figuur 6-10). Hierdoor treedt er vocht uit in de longen, wat leidt tot 
ademhalingsproblemen.  

Vraag 7-13. Hartfalen en dikke enkels 
In de wachtkamer ziet Hans een oudere mevrouw zitten. Ze heeft erg dikke enkels door 
vochtophoping als gevolg van hartfalen. Beredeneer welke harthelft bij deze mevrouw het 
slechtste pompt. 
 

Hoofdstuk 7 Slotvraag 
Atherosclerose, hartinfarct en hartritmestoornissen 

 

 

 
 
 
De evolutie van het hartinfarct: de vader van Hans 
Als het goed is begrijp je nu veel beter wat de vader van Hans is overkomen. Lees daarom 
nogmaals de inleiding op pagina 5. 

In bovenstaande tijdslijn zijn de gebeurtenissen weergegeven die hebben plaatsgevonden in 
het hart en vaatstelsel van de vader van Hans en wellicht wat hem nog te wachten staat. 

Maak 5 groepen en download het powerpointbestand ‘Hoofdstuk 7 slotvraag.ppt’ in de 
digitale leeromgeving. Verdeel de 5 fases in de tijdslijn (aangegeven in rood) over de 5 
groepen. Beschrijf met je groepje de fysiologische processen die aan jullie moment in de tijd 
ten grondslag liggen en wat de gevolgen hiervan zijn.  

Als alle groepen klaar zijn, wordt de presentatie samengevoegd en klassikaal gepresenteerd. 
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Keuzehoofdstukken 
 

 

 

 

 

In de voorafgaande hoofdstukken heb je inzicht gekregen 
in de functie van hart en vaten onder normale 
omstandigheden en hoe veranderingen in deze functie 
optreden door een hartinfarct. Omdat we in de beschikbare 
tijd niet alles kunnen vertellen, kun je een keuze maken uit 
één van de volgende hoofdstukken: 

 

1.  Je kunt wat meer te weten komen over de 
risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten. 
Wat betekenen die risicofactoren voor jou persoonlijk?  

2.  Welke methode zijn beschikbaar om hartproblemen te 
behandelen? Je kunt denken aan chirurgische 
methoden zoals dotteren en bypassoperatie.  

3.  Er wordt wereldwijd nog veel wetenschappelijk 
onderzoek gedaan omdat we nog een groot aantal 
mechanismen in hart en vaten niet begrijpen. Wij 
kunnen nog niet echt genezen. Een paar lopende 
onderzoeken worden uitgelicht. 
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8.  Keuzehoofdstuk: risicofactoren 
Hans komt ’s avonds maar lastig in slaap. Hij maakt zich zorgen om zijn vader. De laatste tijd 
gaat het niet zo goed bij de revalidatie. Zijn vader heeft erg veel last van spierpijn, wat 
volgens de artsen kan komen door de medicijnen. Hans denkt terug aan die bewuste 
zondag. Wat was het fijn dat zijn vader niet alleen thuis was toen het gebeurde…. Was het 
toeval dat zijn vader een infarct kreeg? Een hartinfarct krijg je toch als je oud en versleten 
bent? Hoe groot is de kans eigenlijk dat het Hans zelf gaat overkomen? 

Wat zijn de risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten en wat betekenen 
deze risicofactoren eigenlijk voor jou persoonlijk? 

8.1 Risicofactoren algemeen  
De vader van Hans had last van een verhoogde bloeddruk en een verhoogd 
cholesterolgehalte. Daarnaast rookte hij en had hij langzamerhand een buikje ontwikkeld. Dit 
zijn allemaal factoren die het risico op ischemische hartziekten vergroten.  

Risicofactoren voor deze hartziekten kunnen we in een aantal categorieën onderscheiden: 

1. biologische risicofactoren, die niet te beïnvloeden zijn: toenemende leeftijd, 
geslacht, familiaire belasting. 

2. risicofactoren die een uiting zijn van ontregelde mechanismen in het lichaam: 
hoge bloeddruk, hoog cholesterol, verminderde glucosetolerantie (waaronder 
diabetes mellitus). Deze factoren zijn mogelijk door omgevingsinvloeden te 
veranderen. 

3. verworven risicofactoren, die vaak afhankelijk zijn van bepaalde leefgewoonten: 
roken, overmatig alcoholgebruik, eenzijdige voeding, bepaalde 
persoonlijkheidskenmerken, overgewicht. Aan deze risicofactoren kun je vaak wat 
doen. 

4. risicofactoren die een uiting zijn van reeds aanwezige schade aan hart en vaten: 
ECG-afwijkingen, doorgemaakt hartinfarct. 

Een aantal van deze risicofactoren zullen we in de volgende paragrafen toelichten. We 
richten ons in dit hoofdstuk met name op de factoren die je zelf kunt beïnvloeden (verworven 
risicofactoren). 

8.2 Roken 
Roken is één van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaataandoeningen. Bovendien 
is roken de enige risicofactor die volledig kan worden weggenomen. Hoe meer je rookt en 
hoe langer je rookt, des te meer risico je loopt. Dit zegt natuurlijk niet alles, want er zijn altijd 
mensen net als de opa van Hans (van zijn moeders kant) die van zijn 18de tot zijn 86ste rookte 
zonder gezondheidsklachten. 

Toch is het zo dat een roker gemiddeld 2 keer en een stevige roker wel 4 keer zoveel kans 
heeft om een hartinfarct te krijgen, vergeleken met een niet-roker. Wie 40 uur per week in de 
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nabijheid van een gemiddelde roker verkeert, krijgt een hoeveelheid rook binnen die 
overeenkomt met meerdere sigaretten per dag. Ook door dit meeroken neemt de kans op 
een hartinfarct toe.  

Roken wordt meestal geassocieerd met zwarte longen en longkanker. Tabaksrook bevat 
ongeveer 4000 chemische stoffen; ongeveer 40 daarvan (waaronder teer) zijn 
kankerverwekkend. Verschillende stoffen uit tabaksrook veroorzaken ook hart- en 
vaatziekten:  

1. nicotine is een giftige stof die het zenuwstelsel prikkelt. Het versnelt de hartslag, 
vernauwt de bloedvaten en verhoogt de bloeddruk.  

2. koolmonoxide verdringt de zuurstof in het bloed, veroorzaakt zuurstoftekort en zorgt 
voor een slechte conditie. Ook beschadigt het op de lange duur de binnenwanden 
van de bloedvaten.  

3. iedere keer dat je tabaksrook inhaleert, worden er vrije radicalen aangemaakt in je 
lichaam. Dit zijn een soort chemische terroristen die aanslagen plegen op je 
lichaamscellen. Ze oxideren LDL-cholesterol tot ox-LDL, wat de vorming van plaques 
in de vaten bevordert.  

4. verschillende stoffen uit tabaksrook zorgen ervoor dat bloed sneller stolt.  
Van alle rokers overlijdt uiteindelijk 1 op de 3 aan de gevolgen ervan; zij leven gemiddeld 13 
jaar korter door een ziekte ten gevolge van het roken. Circa 22% van de sterfte aan 
coronaire hartziekten, 14% van de sterfte aan beroerte en 10% van de sterfte aan hartfalen, 
is terug te voeren op roken.  

Stoppen met roken heeft zeker zin. Het verhoogde risico op hart- en vaataandoeningen 
vermindert snel als je stopt. Een jaar na het stoppen is het risico gehalveerd. Wie 15 jaar niet 
meer heeft gerookt, heeft evenveel risico op hart- en vaataandoeningen als iemand die nooit 
heeft gerookt. Mensen die al eens een hartinfarct hebben doorgemaakt, hebben al na een 
jaar 40% minder kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten als zij stoppen met roken.  

Vraag 8-1. Het risico van roken 
Leg in eigen woorden uit waardoor roken het risico op hart- en vaatziekten zo vergroot. Leg 
het uit aan de hand van de vier soorten stoffen. (Nicotine, koolmonoxide, vrije radicalen & 
stollingsbevorderende stoffen.) 

8.3 Overgewicht 
Overgewicht is één van de risicofactoren waar je gedeeltelijk wat aan kunt doen. Iedereen 
heeft een andere bouw, maar met voeding en beweging heb je zeker invloed op je gewicht. 

Overgewicht is nadelig voor hart en vaten omdat: 

1. een gewichtstoename het totale cholesterolgehalte en het LDL-cholesterolgehalte 
verhoogt. Het HDL-cholesterolgehalte neemt daarentegen af.  

2. een toename in lichaamsgewicht leidt tot een toename in bloeddruk.  

3. overgewicht gepaard gaat met een verminderde glucosetolerantie van lichaamscellen 
en een verhoogde afscheiding van insuline. Het is daarom een risicofactor voor het 
ontstaan van diabetes mellitus type II wat ook weer een risico is op het krijgen van 
hart- en vaatziekten. 

In het algemeen is er een lineaire relatie tussen de mate van overgewicht en het risico op 
hart- en vaatziekten. Het is dus zo dat een geringe gewichtsvermindering al kan leiden tot 
een lager risico.  

Om normaal te kunnen functioneren heeft je lichaam energie nodig. Deze energie haalt je 
lichaam uit de voeding die je binnenkrijgt. Als de energie-inname even groot is als het 
energieverbruik spreken we van een energiebalans.  
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gewicht (kg) 

     BMI   = 

(lengte (m))2 

Als je gedurende lange tijd meer energie verbruikt dan je uit de voeding tot je neemt, neemt 
je gewicht af. Eet en drink je echter gedurende langere tijd meer dan je aan energie 
verbruikt, dan neemt je gewicht toe. Af en toe wat te veel eten is niet erg, zolang je de dag 
erna maar wat minder eet. Daarom heeft het Voedingscentrum de ‘Balansdag’ 
geïntroduceerd (http://www.voedingscentrum.nl/home.htm). Een continue toename van 
lichaamsgewicht leidt op den duur tot overgewicht of zelfs obesitas (ernstig overgewicht). 
Overgewicht kan ook een erfelijke oorzaak hebben. Dit wordt hier buiten beschouwing 
gelaten.  
Het is belangrijk dat je gezond en voldoende eet. Als je continu minder eet dan je energie 
verbruikt krijg je ondergewicht. Dit geeft geen risico op hart- en vaatziekten maar wel andere 
ernstige gezondheidsklachten. Ga dus nooit zomaar lijnen, zeker niet als je in de groei bent.  

Een veel gebruikte manier om te bepalen of iemand 
een gezond gewicht heeft voor zijn lengte is met 
behulp van de Body Mass Index (BMI). De BMI 
bereken je door het lichaamsgewicht te delen door 
de lichaamslengte in het kwadraat:  

Een volwassene met een lengte van 1,69m en een gewicht van 62kg heeft dus een BMI van 
62/(1,69 x 1,69) = 21,7.  

In tabel 8-1 kun je zien dat een BMI van 21,7 
correspondeert met een gezond gewicht. Voor 
kinderen en jongeren worden andere waarden 
gebruikt, aangezien zij nog in de groei zijn.  

BMI is een indicatie voor een gezond gewicht. 
Een betere manier om te kijken of je een gezond 
gewicht hebt is om te kijken naar je buikomtrek.  
Als er verhoudingsgewijs meer vet wordt 
opgeslagen in de buikholte (appelvorm), loop je 
een nog groter risico op hart- en vaatziekten dan 
wanneer er verhoudingsgewijs meer vet wordt 

opgeslagen rond de heupen en dijen (peervorm). Vet dat is opgeslagen in de buikholte is 
relatief gemakkelijk te mobiliseren en hierbij komen vrije vetzuren vrij. Een hoog aanbod aan 
vrije vetzuren aan de lever zorgt voor toename van de secretie van LDL (zie paragraaf 7.1), 
een toename van het LDL-gehalte, een afname van het HDL-gehalte en een verstoring in de 
glucose- en insulinehuishouding. Dit alles geeft een groter risico op hart- en vaatziekten. 

In tabel 8-2 kun je zien hoe je de middelomtrek van volwassenen (vanaf 21 jaar) kunt 
interpreteren. De interpretatie van de middelomtrekwaarden voor kinderen en jongeren in de 
groei wordt momenteel nog wetenschappelijk onderzocht. 

 Te licht Geen 
verhoogd 
risico 

Nadert de 
risicogrens 

Verhoogd 
risico 

Mannen < 79 cm 79 – 94 cm  94 – 102 cm  > 102 cm 

Vrouwen < 68 cm 68 – 80 cm 80 – 88 cm > 88 cm 

Advies Probeer iets 
aan te komen 

Blijf op gewicht Zorg dat je niet 
meer aankomt 

Probeer af te 
vallen 

Tabel 8-2. Interpretatie middelomtrek volwassenen (vanaf 21 jaar) 

Overgewicht leidt vaak tot bewegingsbeperkingen, waardoor mensen minder actief worden 
en juist nog meer aankomen. Dat is jammer, aangezien lichamelijke activiteit geassocieerd is 
met een gunstiger vetverdeling en minder vetopslag in de buik. Het is dus van belang veel te 
bewegen.  

BMI Interpretatie 

<18,5 Ondergewicht 

18,5 tot 25 Gezond gewicht 

25 tot 30 Overgewicht 

30 tot 35 Obesitas 

35 tot 40 Morbide obesitas 

Tabel 8-1. BMI-waarden met interpretatie 
(volwassenen) 
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Vraag 8-2. Overgewicht en hartinfarct 
Waarom kan overgewicht leiden tot een hoger risico op een hartinfarct?  

8.4 Te hoog cholesterolgehalte  
Een te hoog cholesterolgehalte in het bloed staat bekend als een risicofactor voor hart- en 
vaatziekten. In paragraaf 7.1 heb je kunnen lezen welk effect een hoog LDL-cholesterol heeft 
op het ontwikkelen van atherosclerose. Maar cholesterol is niet alleen slecht. Het is ook een 
stof die we in ons lichaam nodig hebben. Cholesterol behoort tot de vetten en het is een 
onmisbare bouwsteen voor hormonen en cellen. Daarnaast vormt het de basis voor de 
aanmaak van galzure zouten, die nodig zijn voor de spijsvertering.  

De lever is het orgaan waar cholesterol wordt aangemaakt, en waar een teveel aan 
cholesterol wordt afgebroken. Onder invloed van voedsel dat veel verzadigd vet bevat 
(bijvoorbeeld roomboter, volvette kaas, volle melkproducten, vet vlees, vette vleeswaren, 
koekjes, chocolade, gebak, snacks, enz.), kan de lever teveel cholesterol aan de bloedbaan 
afgeven en/of te weinig cholesterol uit het bloed verwijderen. Daardoor stijgt het 
cholesterolgehalte. Hoe hoger het cholesterolgehalte, hoe groter het risico op een hartinfarct, 
beroerte of andere uitingen van atherosclerose.  

Een te hoog cholesterol (paragraaf 7.1) kun je krijgen door ongezonde voedingsgewoontes. 
Maar er zijn ook mensen die met een gezond voedingspatroon toch een veel te hoog 
cholesterol hebben. Dit komt voor bij mensen met genetische afwijkingen in hun 
vetmetabolisme. Een veel voorkomende vorm is familiaire hypercholesterolemie (FH). Voor 
mensen die door hun aanleg een hoog cholesterolgehalte hebben is het belangrijk dat ze op 
hun voeding letten. Maar daarnaast krijgen ze van de arts cholesterolverlagende medicijnen 
voorgeschreven. Anders is het voor hen vrijwel onmogelijk om het cholesterolgehalte op een 
‘normaal’ level te krijgen. 

HDL is de lipoproteїne die betrokken is bij het transport van overtollig cholesterol in perifere 
cellen terug naar de lever (zie 7.1). Algemeen wordt aangenomen dat HDL beschermt tegen 
het ontstaan van atherosclerose. De hoogte van de HDL-cholesterol concentratie houdt 
direct verband met een afname van het risico op hart- en vaatziekten. 

Cholesterol is dus een stof die we in ons 
lichaam nodig hebben maar niet teveel. In 
tabel 8-3 staan de streefwaarden voor het 
cholesterolgehalte. Wanneer er sprake is 
van een erfelijk hoog cholesterol, zoals 
FH, dan heb je al snel een waarde boven 
de 8. 

Hiernaast kun je zien wat een gezonde 
waarde is voor het totale 
cholesterolgehalte. Streefwaarden voor 
het LDL-cholesterolgehalte in het bloed zijn lager dan of gelijk aan 2,5. Streefwaarden voor 
het HDL-cholesterolgehalte in het bloed zijn voor mannen hoger dan of gelijk aan 1 en voor 
vrouwen hoger dan of gelijk aan 1,2. 

Cholesterolgehalte in 
het bloed (mmol/l) 

Interpretatie 

< 5,0 Normaal  

5,0 tot 6,5 Licht verhoogd 

6,5 tot 8,0 Verhoogd  

> 8,0 Sterk verhoogd 

Tabel 8-3. Cholesterolwaardes met interpretatie 
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Vraag 8-3. Hoog cholesterol gehalte in het bloed 
Bekijk de brochure ‘Te hoog cholesterol’ (mei 2008, versie 1.4). (Deze brochure is te 
downloaden op de digitale leeromgeving.) 
 
Geef aan wat de redenen kunnen zijn dat iemand een te hoog cholesterolgehalte in het 
bloed heeft. 

8.5 Risicofactor: stress 
Stress is een andere risicofactor op het krijgen van hart- en vaatziekten. Stress kan vertaald 
worden als spanning of druk. Het betreft spanning die we ervaren wanneer we 
geconfronteerd worden met een bedreigende situatie. Stel je voor, je staat op het punt de 
straat over te steken. Net op dat moment zie je vanuit je ooghoek dat een auto in volle vaart 
op je af komt rijden. De spanning die je dan plotseling ervaart bestaat uit lichamelijke 
(hartkloppingen, droge mond) en mentale (ervaring van angst) reacties. Deze reacties 
noemen we de stressrespons en het systeem dat deze reacties op gang brengt het 
stresssysteem. Denk maar aan de fight, fright en flight reacties uit hoofdstuk 6. 

De relatie stress en hart- en vaatziekten is nog een onderwerp van studie. Emotionele 
factoren (depressie/angst, hostiliteit, boosheid) en chronische stress (werkstress, ‘caregiver’ 
stress, lage sociaal economische status) worden gesuggereerd als factoren die een 
verhoogd risico op hart- en vaatziekten opleveren. 

Al deze factoren hebben vooral invloed op het gedrag van iemand. Over het algemeen heeft 
stress een negatieve invloed op de leefstijl (roken, eten, drinken, bewegen) en therapietrouw 
(stoppen met revalidatie en medicatie). Doordat iemand met stress vaak meer gaat roken, 
minder sporten of vergeet zijn bloeddrukverlagende medicijnen te nemen, vergroot stress de 
kans op het krijgen van hart- en vaatziekten.  

Vraag 8-4. Diabetes, stress en hartinfarct 
Hart- en vaatziekten en diabetes mellitus gaan vaak samen. Mensen met diabetes krijgen 
vroeg of laat vaatproblemen die een hartinfarct tot gevolg kunnen hebben. 
Kun je aangeven waarom stress bij deze mensen een negatieve invloed heeft op het krijgen 
van een hartinfarct? 

8.6 Cardiovasculair risicomanagement 
Nu we veel risicofactoren weten, willen we ook graag weten hoeveel kans je nu hebt om 
hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Wat kunnen we tegenwoordig eigenlijk bepalen als we 
de risicofactoren van één iemand weten? 

Vroeger werd het risico op hart- en vaatziekten bepaald aan de hand van de Amerikaanse 
Framingham studie. Er werd gekeken naar het risico op sterfte en morbiditeit (ziektelast) 
door hart- en vaatziekten. Er is om verschillende redenen gekozen om de risicoschatting in 
Europa te baseren op het SCORE onderzoek (Systematic Coronary Risk Evaluation). Eén 
daarvan is het feit dat je de kans op hart- en vaatziekten overschat als je Amerikaanse data 
toepast op Europese populaties.  

Vraag 8-5. Amerikaanse studie voor Europeanen?  
Waarom zou een Amerikaanse studie het risico voor Europeanen overschatten denk je?  

Zowel artsen als patiënten zijn geïnteresseerd in het risico op het ontwikkelen van hart- en 
vaatziekten, en het overlijden aan hart- en vaatziekten. Ook zijn ze geïnteresseerd in de 
ziektelast (en zorglast en kosten) t.g.v. hart- en vaatziekten. Waarom kijken ze bij SCORE 
dan toch alleen maar naar het risico op overlijden binnen 10 jaar aan hart- en vaatziekten? 
Dit is omdat in ieder (Europees) land een bepaalde ziekte op een andere manier wordt 
gedefinieerd, vastgesteld en geregistreerd. Gegevens vanuit de verschillende landen kun je 
dus niet of moeilijk met elkaar vergelijken. Daarnaast wordt niet in ieder land bijgehouden 
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hoe de stand van zaken is qua ziekten, maar ieder land heeft wel een overzicht van de 
doodsoorzaken. Op deze manier kun je dus met harde cijfers een risicoschatting maken voor 
de kans op overlijden, maar niet op de kans om ziek te worden.  

Op basis van de Europese Richtlijn wordt er een risicoprofiel opgesteld en aan de hand 
daarvan wordt een risicoschatting gemaakt.  

Vraag 8-6. Risicomanagement 
Zoek op de website van de Nederlandse Hartstichting de brochure: ’Werken aan vitale vaten’ 
(versie 2.0 juni 2008) (Deze brochure is te downloaden op de digitale leeromgeving.) 
Beantwoord vervolgens onderstaande vragen.  
a. Wat is cardiovasculair risicomanagement? 
b. Hoe wordt een risicoprofiel opgesteld? Naar welke aspecten wordt er gekeken? 
c. Hoe groot is de kans dat de vader van Hans binnen 10 jaar overlijdt aan een hart- of 

vaatziekte? Ga ervan uit dat hij 46 jaar is, zijn cholesterolgehalte 7,8 is, dat hij een 
bloeddruk heeft van 160/105 en dat hij niet meer rookt. Hoe groot is dat verschil met 
iemand die 20 jaar ouder is? (Raadpleeg hiervoor tabel 1 op blz. 16 uit de brochure.)  

d. Kan deze tabel wel voor de vader van Hans gebruikt worden? Waarom wel/niet? 

8.7 Wat betekent de risicoschatting? 
De SCORE risicoschatting wordt gemaakt op basis van epidemiologisch onderzoek. 
Onderzoek naar de gehele Nederlandse bevolking, op populatieniveau. Maar wat heb je daar 
nu aan als individu? Wat zegt het dat je 24% kans hebt om in de komende 10 jaar te 
overlijden aan een hart- en vaatziekte? Dat zegt alleen dat er van de 100 mensen met 
dezelfde score, 24 komen te overlijden aan hart- en vaatziekten. Maar het zegt niet of jij één 
van die 24 personen bent! 

 
Vandaar dat veel wetenschappelijk onderzoek gericht is op het opsporen van hart- en 
vaatziekten op individueel niveau. Wie heeft aanleg om hart- en vaatziekten te ontwikkelen 
(zit het in de familie)? Hoe vatbaar ben jij als persoon om hart- en vaatziekten te 
ontwikkelen? In de toekomst kunnen wetenschappers dan met meer zekerheid het antwoord 
op de vragen van Hans geven. Krijgt hij net als zijn vader ook op jonge leeftijd een infarct? 
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9.  Keuzehoofdstuk: behandelmethoden 

Welke behandelmethoden zijn er beschikbaar om in te zetten bij hartproblemen? 
(Zowel medicijnen als technische behandelmethodes.) 

9.1 Farmaceutische behandelmethoden 
Voor elke ‘fase’ bij hartproblemen (atherosclerose, angina pectoris, het hartinfarct, 
hartritmestoornissen en hartfalen) zijn meerdere medicijnen beschikbaar. Bij elke fase geven 
verschillende mechanismen problemen. Deze problemen kun je aanpakken door gericht de 
juiste (combinatie van) medicijnen te geven.  

In dit hoofdstuk krijg je zicht op de verschillende behandelmethoden die mogelijk zijn. Één 
van deze medicijnen, nitraten, wordt tot in detail uitgewerkt. Aan de werking van dit medicijn 
kun je zien dat er in de farmacie kennis nodig is van scheikunde. 

9.1.1. Vele soorten medicijnen 
Een medicijn kan een oorzaak of gevolg van een hartprobleem aanpakken. De vader van 
Hans ging bijvoorbeeld direct stoppen met roken, daarvoor kreeg hij nicotine vervangende 
middelen. Hierdoor vermindert hij het risico op het krijgen van atherosclerose 
(slagaderverkalking). Bij angina pectoris (drukkend gevoel op de borst door een tekort aan 
zuurstof in de hartspier) is het belangrijk dat de coronaire vaten snel verwijd worden wanneer 
iemand pijn op de borst ervaart. En wanneer iemand een hartinfarct heeft (bloedstolsel op 
een plaque) moet het stolsel zo snel mogelijk worden verwijderd en moet aangroei worden 
voorkomen. Voor dit laatste worden antistollingsmiddelen gegeven. Bij hartritmestoornissen 
geef je medicijnen die het hartritme versnellen of vertragen.  

We gaan iets nader in op medicijnen die gegeven worden bij hartfalen. Om het falende hart 
te helpen zijn er meerdere medicijnen beschikbaar. Belangrijk is dat deze medicijnen de 
preload en afterload verlagen om zo letterlijk de werkdruk voor het hart (en dus ook het 
zuurstofverbruik) te verminderen. De balans tussen zuurstofvoorziening en –verbruik kan 
bijvoorbeeld worden verbeterd door de hartfrequentie te verlagen.  

Als een arts een patiënt met hartfalen behandelt kan hij kiezen uit de volgende medicijnen:  

• bètablokkers: remmen de effecten van adrenaline en noradrenaline waardoor onder 
andere de hartfrequentie en de contractiliteit van de hartspier afnemen. 

• ACE-remmers: zorgen voor vermindering van het bloedvolume en verlagen de 
perifere weerstand. 

• angiotensine II antagonisten zijn in staat om de angiotensine II receptor te blokkeren. 
Angiotensine is het hormoon met een vaatvernauwend en bloeddrukverhogend 
effect. 

• diuretica (plaspillen): stimuleren vochtuitdrijving in de nieren waardoor het bloed-
volume afneemt. 
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• Ca2+-antagonisten: verminderen de instroom van Ca2+ in de hartspiercellen. Verlagen 
dus de contractiliteit en het hartritme. Ook verminderen deze antagonisten de 
contractietoestand van arteriolen en verlagen ze dus de perifere weerstand. 

• nitraten en nitrieten: verlagen de contractietoestand van de gladde spieren van zowel 
de arteriën als de venen. 

• digoxine: verbetert de contractiekracht van het hart. (Maar laat wel de 
zuurstofconsumptie van het hart toenemen!) 

Vraag 9-1. Ziek paard 
Een falend hart kan worden vergeleken met een ziek paard dat nog elke dag zwaar werk 
moet leveren. In figuur 9-1 zie je mogelijke oplossingen om dit zieke paard toch zijn werk te 
laten doen. 
a. Welke medicijnen, die een arts tot zijn beschikking heeft, kun je vergelijken met de 

bovenste rij oplossingen? 
b. Probeer uit te vinden welke oplossingen horen bij de onderste helft van de figuur. 

 

 

Figuur 9-1. Behandelmethoden  

9.1.2. Nitraten 
Zoals in de vorige paragraaf al naar voren is gekomen zijn organische nitraten medicijnen 
met een vaatverwijdend effect. Daardoor wordt de druk in de vaten minder, waardoor de 
bloedtoevoer vanuit de aderen naar het hart afneemt en het hart een kleinere druk hoeft te 
overwinnen wanneer het hart het bloed de slagaders in pompt (de werklast van het paar 
verminderen). Nitraten worden gegeven aan patiënten met angina pectoris, hartfalen of een 
hartinfarct.  

Maar hoe zit dit nu met de organische nitraten? Het meest bekende organische nitraat is 
nitroglycerine NG). Deze stof werd voor het eerst in 1846 gesynthetiseerd. Men had in die 
tijd al beschikking over amylnitriet. In 1857 ontdekte Sir Lauder Brunton (een Engelse arts) 
dat amylnitriet na inhalatie (inademen) binnen 30-60 seconden aan aanval van angina 
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pectoris kon laten verdwijnen. Voor die tijd behandelde hij zijn patiënten door hen te laten 
bloeden (aderlating). De werking van amylnitriet was echter zeer kort en de dosering was 
moeilijk te bepalen.  

In 1879 beschreef ene William Murrell de gunstige werking van NG bij angina pectoris. Hij 
ontwikkelde een toedieningsvorm voor onder de tong en achtte het middel geschikt voor het 
snel laten verdwijnen van de acute aanval en voor het voorkomen van nieuwe aanvallen. 
Glyceryltrinitraat is een betere benaming voor nitroglycerine. Dit nitraat wordt 
gesynthetiseerd uit salpeterzuur en glycerine (figuur 9-2 t/m 9-4). [Bron: Pharmacology van 
Rang, Dale, Ritter and Moore; ISBN 0443 071454; 2003; Chapter 17:279-281] 

 
 

 

 
 

 
 

Figuur 9-2. Salpeterzuur Figuur 9-3. Glycerine Figuur 9-4. Nitroglycerine 

Om de werking van nitraten te begrijpen is het van belang wat meer te vertellen over de rol 
van stikstofmonoxide (NO) in het lichaam. NO is een gas met vrije radicalen dat ook tijdens 
onweer in de atmosfeer gevormd kan worden. In het lichaam wordt NO gevormd uit een 
reactie die door het enzym NO synthase (eNOS) wordt gekatalyseerd. Hierbij zijn O2 en L-
arginine betrokken. Het NO wordt onder andere in de endotheelcel gevormd, dus in de 
binnenzijde van de bloedvaten.  

Endotheelcellen zijn vervolgens in staat om het NO af te geven. Het NO kan naar de gladde 
spiercellen van de vaatwand diffunderen. In de gladde spiercellen zorgt NO voor aan 
activatie van het oplosbare guanylaat cyclase. Door deze activatie wordt c-GMP uit GTP 
gevormd en hierdoor daalt de intracellulaire Ca2+-concentratie.  

Zoals bekend is het actine-myosine complex nodig om spiercellen te kunnen laten 
contraheren. Dit complex zorgt voor contractie als Ca2+ aanwezig is en juist voor relaxatie als 
de Ca2+-concentratie vermindert. Ca2+ wordt minder, dus een toename van NO leidt via een 
aantal tussenstappen tot een relaxatie van gladde spiercellen. In de vaatwand wordt dit 
vasodilatatie (vaatverwijding) genoemd, de vaatweerstand neemt dan af. 

Organische nitraten werken vaatverwijdend door de omzetting van het nitraat in NO in het 
gladde spierweefsel van de vaten. Deze vorming van NO komt tot stand doordat nitraat 
reageert met receptoren die SH-groepen bevatten. Hierbij worden de thiolgroepen 
geoxideerd. Wat er na de vorming van NO gebeurt, staat hierboven reeds beschreven: er 
ontstaat een vasodilatatie. 

De vasodilatatie treedt met name op in de venen en in mindere mate in de arteriolen. Ook in 
de coronair vaten treedt een duidelijke verwijding op. Het feit dat nitraten meer effect in 
venen veroorzaken wordt wel verklaard door de aanwezigheid van meer SH-groepen in de 
venen ten opzichte van de arteriën.  



     Hart en Vaten 92 

Vraag 9-2. Effecten nitraten 
Beredeneer wat de effecten van nitraten zijn op de: 
a. preload, 
b. afterload, 
c. veneuze pooling, 
d. bloeddruk,  
e. Frank-Starling curve.  

Vraag 9-3. gunstige werking nitraten 
Op welke wijze hebben de effecten uit Vraag 9-2 een gunstige werking om een angina 
pectoris aanval snel te laten verdwijnen dan wel te voorkomen? 

De farmacokinetiek (leer van de lotgevallen van een geneesmiddel in het lichaam) van 
nitraten is interessant. Nitraten zijn sterk lipofiele stoffen die snel worden geresorbeerd (of 
opgenomen) door het darmslijmvlies. De lever is in staat om nitraten snel af te breken. Dus 
als nitraten worden ingeslikt (orale route) en door de dunne darm wordt geresorbeerd komt 
het geneesmiddel via het bloed direct in aanraking met de lever. Omdat de lever de nitraten 
snel afbreekt komt daar weinig van in de algemene circulatie terecht. Er wordt wel gesproken 
van een groot ‘first pass’ effect wat leidt tot een lage biologische beschikbaarheid.  

Voor de behandeling van een acute angina pectoris aanval is deze route dus minder 
geschikt om een snel effect te bereiken. Daarom worden voor het snel laten verdwijnen van 
een aanval de nitraten via het mondslijmvlies ingenomen. Nitraten onder de tong worden 
snel opgenomen in de circulatie en komen niet direct langs de lever. Hierdoor kunnen 
voldoende hoge bloedspiegels in de algemene circulatie worden bereikt en treedt snel 
vasodilatatie in de venen en arteriën op. Voor het voorkomen van aanvallen kan de orale 
route wel worden gebruikt en kunnen nitraten ook via de huid (nitraatpleisters) worden 
toegediend. 

Een probleem van nitraten is de zogenaamde nitraattolerantie. Die kan optreden na 7 tot 10 
dagen dagelijks gebruik (zogenaamde onderhoudsbehandeling) van nitraten. Dit betekent 
dat het effect van de nitraten op de vaten steeds geringer wordt. Men denkt dat de verklaring 
een onvermogen van de cel is om op tijd de geoxideerde thiolgroepen in de oorspronkelijke 
gereduceerde staat om te zetten. Zo ontstaat een reactieve sulfhydryl (SH)-groep. Deze 
nitraattolerantie kan worden voorkomen door nitraatvrije perioden in te lassen (tenminste 6-8 
uur per dag).  

Voor de onderhoudsbehandeling zijn nitraten ontwikkeld die een langere halfwaardetijd 
hebben danwel toedieningsvormen die een langere afgifte van nitraten verzorgen. 
Toedieningsvormen die geneesmiddelen vertraagd afgeven worden ook wel Retard-
preparaten genoemd. Voorbeelden zijn Cedocard Retard, Nitrozell-Retartd etc. 

Vraag 9-4. Nitraatvrije periode 
a. Bedenk wat er gebeurt indien een patiënt een onderhoudsbehandeling met nitraten heeft 

maar geen nitraatvrije perioden inlast.  
b. Wanneer kun je het beste een nitraatvrije periode inlassen gedurende de 24 uur? 
c. Probeer eens het tijdsverloop van nitraatbloedspiegels te tekenen na een toediening via 

het mondslijmvlies en na opname via de dunne darm. 

9.2 Chirurgische behandelmethoden 
De vader van Hans werd bij aankomst in het ziekenhuis met spoed gedotterd. Als de aard 
van de vernauwingen ernstiger was geweest, hadden de artsen niet kunnen volstaan met 
een dergelijke behandeling. Waarschijnlijk had hij dan een bypassoperatie gehad. Gelukkig 
was dat niet nodig, want zoals je hieronder kunt lezen is dat een veel ingrijpendere operatie.  
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9.2.1. Dotter- en stentbehandeling 
Door een dotterbehandeling en het plaatsen van een stent worden vernauwingen van 
kransslagaders opgeheven. Voorafgaand aan een dotterbehandeling wordt de patiënt eerst 
onderzocht met een hartkatheterisatie. Dit is een onderzoek van de kransslagaders van het 
hart. Door toediening van contrastvloeistof worden kransslagaders met röntgenstralen in 
beeld gebracht. Dit wijst uit hoe ernstig de kransslagader vernauwd is.  

Het dotteren gaat als volgt in zijn werk. De arts schuift via een katheter een ballonnetje naar 
de plek van de vernauwing en blaast het op (figuur 9-5). Hierbij wordt de plaque samen met 
de vaatwand naar buiten gedrukt, zodat het vat weer ruim genoeg is voor de bloedstroom. 
Vervolgens laat hij het ballonnetje weer leeglopen. Hij voert deze handeling meestal 
meerdere keren uit, zodat de slagader niet meer uit zichzelf terugveert.  

Het plaatsen van een stent is een voortzetting van de dotterbehandeling. Een stent lijkt op 
een balpenveertje en is gemaakt van een metaal dat het lichaam kan verdragen. Dit metalen 
hulsje houdt de verwijde kransslagader op zijn plaats (figuur 9-6). Tegenwoordig worden 
steeds meer stents gebruikt met een medicijn dat de vorming van plaques in de stent tegen 
gaat.  

Na het dotteren en eventueel het plaatsen van een stent controleert de arts met 
contrastvloeistof en röntgenstraling of alle behandelde vernauwingen zijn opgeheven. Meer 
dan 95% van de dotterbehandelingen slaagt.  
 

 

 

 
 

 

Figuur 9-5. Dotterbehandeling Figuur 9-6. Plaatsen van een stent 

9.2.2. Bypassoperatie 
De bypassoperatie is een behandeling bij aanzienlijke vernauwingen (77%) in de 
kransslagaders. Een bypassoperatie wordt ook wel een omleidingsoperatie genoemd. Het is 
wat het woord zegt: er wordt een stukje ader om de vernauwing heen geleid, er wordt een 
sluiproute of overbrugging gemaakt. De vernauwing zelf wordt dus gewoon gepasseerd en 
niet weggehaald. Door deze bypassoperatie kan het bloed weer onbelemmerd stromen naar 
die delen van het hart. 
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Je hebt in je lichaam veel bloedvaten die 
je eventueel kunt missen. De chirurg 
gebruikt voor de omleiding bij voorkeur 
een van de borstslagaders, omdat die de 
beste resultaten geven en de minste 
klachten opleveren. Als dat niet kan 
gebruikt de chirurg een van de vele 
aders uit de benen. In dat geval snijdt de 
chirurg de hele ader los en hecht die aan 
de ene kant op de aorta en aan de 
andere kant op de juiste plek op de 
kransslagader, achter de vernauwing. 
Hoe meer vernauwingen er zijn en hoe 
meer bypasses er dus nodig zijn, des te 
meer aders uit andere delen van het 
lichaam de chirurg moet gebruiken.  

Tijdens de operatie opent de chirurg het 
borstbeen. Daarna worden de twee 
helften met de ribben opzij geduwd en 
kan hij bij het hart komen. Een andere mogelijkheid is om tussen twee ribben een opening in 
de vorm van een sleutelgat te maken. Dit gebeurt als de chirurg maar één bypass hoeft te 
maken op een plaats waar hij gemakkelijk bij kan.  

De chirurg kan het hart voor de operatie stilleggen of hij kan het laten kloppen. Als het hart 
stil ligt, worden de bloedsomloop en de ademhaling overgenomen door een hart-
longmachine. Bij een operatie op een kloppend hart wordt slechts een klein deel van het hart 
stil gelegd (slechts enkele centimeters rond de kransslagader waar de chirurg de bypass 
gaat aanleggen). De rest van het hart blijft normaal kloppen.  

Het openen van het borstbeen geeft een wond van 15 centimeter. De chirurg hecht het 
borstbeen met dun metaaldraad weer aan elkaar vast. De patiënt kan daar later op 
vliegvelden probleemloos mee langs de metaaldetector en in winkels langs 
antidiefstalpoortjes. Na de operatie zal de patiënt op de intensive care enige tijd in de gaten 
worden gehouden tot het gevaar van complicaties geweken is. 

Vraag 9-5. Interne Cardiac Defibrillator (ICD) en hartrevalidatie 
Bekijk de filmpjes ‘Het plaatsen van een ICD’ en ‘Hartrevalidatie’ op de digitale 
leeromgeving. Geef antwoord op de onderstaande vragen. 
a. Wat is een ICD en wanneer wordt een ICD geplaatst? Beschrijf stap voor stap wat er 

gebeurt. 
b. Waar bestaat een hartrevalidatieprogramma uit en wat is het doel ervan? 
 

 
 

Figuur 9-7. Principe van een bypassoperatie 
(Hartstichting)  
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10.  Keuzehoofdstuk: toekomstig wetenschappelijk 
onderzoek 

Binnen het wetenschappelijke onderzoek en met name binnen de life sciences gaan de 
ontwikkelingen snel. In de toekomst moeten deze nieuwe ontwikkelingen gebruikt worden in 
de patiëntenzorg. Het is namelijk de patiënt die uiteindelijk baat moet hebben van deze 
nieuwe ontwikkelingen.  

Over de hele wereld vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats naar hart- en vaatziekten. 
Hieronder volgt een aantal voorbeelden, waarvan een aantal door de Nederlandse 
Hartstichting wordt ondersteund. 

Welke wetenschappelijke onderzoeken lopen er op dit moment voor hart- en 
vaatziekten en wat betekenen al deze ontwikkelingen voor jou en voor de 

maatschappij? 

10.1 Vroege opsporing atherosclerose 
Volgens een Amerikaans onderzoek (Kannel TTJ, Silberschatz H, et al, 2001 & Murabito JM, 
Evans JC et al, 1993) is plotse hartdood of een hartinfarct in ongeveer de helft van alle 
gevallen het eerste signaal van atherosclerose, terwijl dit hele proces al vanaf jonge leeftijd 
start. De meeste mensen die plotseling aan hart- en vaatziekten overleden, hadden daarvoor 
geen klachten. Het opsporen van slagaderverkalking voordat deze ‘klachten’ optreden is dus 
van levensbelang. Het eerste signaal is vaak te laat om iemands leven te redden. Daarnaast 
is voorkomen beter dan genezen. Dit geldt zeker bij een hartinfarct omdat genezen tot nu toe 
onmogelijk is.  

Verder is het zo dat waarschijnlijk in meer dan 50% van de gevallen van overlijden ten 
gevolge van slagaderverkalking er nauwelijks tot geen relatie bestaat met de bekende 
risicofactoren. Deze, tot nu toe onbekende risicofactoren, moeten nog opgespoord worden.  
Daarom is het belangrijk dat we in de toekomst beter kunnen bepalen hoeveel kans iemand 
heeft op het krijgen van hart- en vaatziekten. Het beter kunnen aanwijzen van de 
toekomstige patiënt, zal een vroegtijdige en efficiëntere behandeling mogelijk maken. 

Vraag 10-1. Vroeg stadium aantonen atherosclerose 
Wat zou je kunnen meten om atherosclerose in een vroeg stadium aan te kunnen tonen? 
Gebruik voor het antwoord informatie uit paragraaf 7.1.  

10.2 Moleculaire geneeskunde 
Met moleculaire geneeskunde kun je moleculaire veranderingen in het lichaam meten. 
Daarmee kun je dus veranderingen meten voordat er een symptoom van de ziekte zichtbaar 
is. Daarmee zou je atherosclerose kunnen aantonen voordat iemand een hartinfarct heeft. 
Als je weet welke moleculaire veranderingen er zijn tijdens het atheroscleroseproces, dan 
kan dat misschien wel met behulp van moleculaire diagnostiek in een vroeger stadium 
vastgesteld worden.  
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Op basis van de gedetailleerde gegevens kan een vroegtijdige, en soms zelfs preventieve, 
behandeling in gang gezet en gevolgd worden. De behandeling kan geheel aangepast 
worden aan de specifieke, persoonlijke gezondheidstoestand van de patiënt. Daarnaast 
maakt de moleculaire geneeskunde het mogelijk therapieën te selecteren die zijn afgestemd 
op het genetisch profiel van de individuele patiënt. Dit resulteert in effectievere 
behandelingen, zowel wat betreft kosten als resultaat en ook met minder neveneffecten.  

Een mogelijke methode voor vroege opsporing is dus de moleculaire beeldvorming. Het 
Centre for Translational Molecular Medicine (CTMM) doet hier onderzoek naar.  

Het CTMM is een samenwerkingsverband tussen de overheid, het bedrijfsleven en 
universiteiten die translationeel onderzoek doen (van laboratorium naar patiënt) op het 
gebied van moleculaire geneeskunde. CTMM richt zich naast hart- en vaatziekten ook op 
kanker, neurodegeneratieve ziekten (Alzheimer, Parkinson) en infectieziekten. Het 
hoofdkwartier van CTMM is gehuisvest op de High Tech Campus in Eindhoven, Nederland. 
De eerste onderzoeksprogramma’s zijn gestart in oktober 2008. 

Centraal in het CTMM staat dus het onderzoek naar moleculaire geneeskunde. Door kennis 
uit de genetica, moleculaire biologie, biochemie en geneeskunde te combineren met nieuwe 
technologieën probeert het centrum doorbraken te bereiken. Diagnoses veel eerder en 
preciezer stellen en patiënten op maat behandelen, dat zijn de belangrijkste doelstellingen 
van het CTMM. Zie voor een uitgebreidere beschrijving www.ctmm.nl (> news> newsletter).  

Vraag 10-2. Onderzoek van CTMM 
Ga voor deze vraag naar de website van CTMM (www.ctmm.nl).  
a. Welke projecten op het gebied van hart- en vaatziekten zijn in het najaar van 2008 van 

start gegaan? 
b. En wat zijn de doelstellingen van ieder project?  

10.3 Celtherapie  
Zoals jullie geleerd hebben zijn bij hart- en vaatpatiënten het hart en/of de bloedvaten vaak 
onherstelbaar beschadigd. Zo kan een hartinfarct blijvende schade aan het hart veroorzaken. 
Bij een hartinfarct sterft er hartspierweefsel af en komt er bindweefsel voor in de plaats. De 
huidige beschikbare behandelmethoden kunnen deze schade nog niet repareren. 

Daarom is er een grootschalig onderzoeksprogramma naar celtherapie van start gegaan. Dit 
onderzoek is gericht op het herstellen van de hartschade die ontstaat na een hartinfarct. Dit 
onderzoeksprogramma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse Hartstichting, het 
Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN) en de Europese Unie (EU). 

Celtherapie ofwel celtransplantatie (het inbrengen van cellen zoals stamcellen in ziek 
weefsel) is een onderzoeksgebied dat sterk in ontwikkeling is. Tot nog toe is onvoldoende 
uitgezocht welke effecten het injecteren van stamcellen op het hart heeft. Voordat 
celtherapeutische behandeling van patiënten plaats kan vinden, is nog veel gedegen 
wetenschappelijk onderzoek nodig. Het onderzoeksprogramma van de Hartstichting, het 
ICIN en de EU wil hierin voorzien. Het bestaat uit drie onderzoeksprojecten die een unieke 
combinatie vormen van onderzoek bij patiënten, fundamenteel onderzoek en onderzoek dat 
een brug slaat tussen deze twee onderdelen (zie tekstbox). 

De bundeling van deze drie onderdelen biedt de unieke kans het gebruik van stamcellen bij 
patiënten echt te laten slagen. Als dit onderzoeksprogramma de gewenste resultaten 
oplevert, zal dankzij celtherapie voor het eerst echte genezing na een hartinfarct mogelijk 
worden. Dit zou een enorme doorbraak betekenen voor honderdduizenden patiënten in 
Nederland en de rest van de wereld. 
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Vraag 10-3. Toekomst van stamcellen 
Stel dat onderzoekers erin slagen stamcellen geschikt te maken om ze in het hart van 
patiënten in te brengen. Wat zijn jouw gedachten over de betekenis daarvan voor de patiënt?  

NHS-ICIN celtherapieprogramma: de drie onderzoeksprojecten. 
Fundamenteel onderzoek (HeartRepair-studie) 
In dit project bestuderen onderzoekers hoe cellen in een embryo zich ontwikkelen tot de 
verschillende typen hartspiercellen. Dit levert kennis op over hoe stamcellen het hart kunnen 
instrueren tot het maken van de juiste hartspiercellen in een falend hart. 

De HeartRepair-studie is het eerste EU-project op het gebied van hart- en vaatziekten in 
Nederland. 

Zie: www.heartrepair.eu/ 

'Brug tussen laboratorium en patiënt' 
In dit programmaonderdeel analyseren wetenschappers welke cellen het meest geschikt zijn 
voor celtransplantatie. Daarnaast kijken zij of stamcellen na injectie op de juiste plek terecht 
komen en of zij zich daadwerkelijk tot hartspiercellen ontwikkelen. 

Onderzoek bij patiënten (HEBE-studie) 
Deze studie, vernoemd naar de Griekse godin van de eeuwige jeugd, bestudeert of het 
inspuiten van beenmergcellen of witte bloedcellen een door een infarct beschadigd hart 
kunnen versterken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij patiënten die net een hartinfarct 
hebben doorgemaakt. 
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Groepsopdracht: een artikel over het hartinfarct 
Naar hart en vaten en het hartinfarct wordt veel onderzoek gedaan. In Nederland zijn 
verschillende universiteiten, bedrijven, industrieën daar op verschillende manieren mee 
bezig. Enkele voorbeelden: op de ene plek doen farmacologen onderzoek naar medicijnen 
die een hartinfarct kunnen voorkomen, ergens anders in het land verbeteren ingenieurs de 
AED (automatische externe defibrillator) om te zorgen dat mensen in de toekomst beter 
gereanimeerd kunnen worden. Het onderzoek naar het hartinfarct is niet alleen in inhoudelijk 
opzicht veelzijdig, er zijn ook veel verschillende beroepsgroepen bij betrokken.  

Al deze onderzoekers willen hun ‘ontdekkingen’ bekend maken aan hun collega’s en de rest 
van de wereld. Daarom schrijven ze over hun onderzoek een artikel dat vervolgens in een 
tijdschrift gepubliceerd wordt.  

Niet altijd bevat een artikel een nieuwe ontdekking. Er worden ook artikelen geschreven met 
een samenvatting van de belangrijkste en nieuwste ontdekkingen in een bepaald 
onderzoeks- of vakgebied. Dit wordt een review artikel genoemd. Een review artikel wordt 
door anderen vaak gebruikt om op een relatief snelle manier op de hoogte te komen van één 
bepaald gebied.  

Bij de afsluiting van deze module willen we dat je een breed zicht hebt op het onderzoek dat 
gedaan wordt aan het hartinfarct en op de beroepsgroepen die erbij betrokken zijn. Daarom 
krijg je de opdracht om een artikel te schrijven. Dit gebeurt in groepsverband. Elke groep 
schrijft uiteindelijk een artikel over een ander deel van het onderzoek aan het hartinfarct.  

Het artikel dat je schrijft wordt kritisch gelezen en becommentarieerd door je medeleerlingen. 
Dit gebeurt ook in de wetenschappelijke wereld voordat een artikel gepubliceerd wordt. Dit 
heet ‘peer review’ (letterlijk: ‘beoordeeld door gelijken’). Dit betekent dat je medeleerlingen 
de doelgroep zijn van je artikel, zij moeten het snappen. Houd hier rekening mee tijdens het 
schrijven.  

De bedoeling is dat je het commentaar verwerkt. Hiermee herschrijf je het artikel. Dit artikel 
en het verwerkte commentaar worden beoordeeld door de docent (uitgever).  

Werkwijze 
Groepsindeling / keuzeonderwerp 

Je werkt in een groepje van 3 personen. Elke groep kiest een beroepsgroep uit. Vanuit die 
beroepsgroep ga je een artikel schrijven dat begrijpelijk is voor je medeleerlingen. Dit 
betekent onder andere dat je de stof die in de les behandeld is niet hoeft te herhalen in je 
artikel. 

Vraag 

Je artikel geeft antwoord op een vraag die relevant is voor je beroepsgroep en die je 
interessant vinden. Er staan in het vervolg een aantal voorbeeldvragen. Spits de vraag toe 
op de gekozen beroepsgroep, of bedenk zelf een vraag. Leg, voor je verder gaat, je vraag ter 
goedkeuring voor aan je docent. 
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Tip: voor het bedenken van een goede vraag kan het handig zijn om eerst een kort 
literatuuronderzoek te doen. 

Literatuuronderzoek 

Zoek in de bibliotheek of op internet naar betrouwbare bronnen waarin je (deel)antwoorden 
op je vraag kunt vinden. Ter inspiratie en als start staat er een aantal bronnen gemeld, je 
kunt hier mee beginnen. Verdeel de belangrijkste artikelen. Maak een korte samenvatting 
van zo’n artikel en bespreek met elkaar wat je daaruit in je artikel wil overnemen. 

Schrijven 

Verdeel onder elkaar wie wat gaat schrijven, maar zorg er wel voor dat het artikel een geheel 
wordt. Let bij het schrijven op de onderdelen die beoordeeld worden. Je kunt dit als een 
checklist gebruiken en voor jezelf alvast invullen. Na ‘peer review’ (zie verder) maak je de 
definitieve versie van het artikel. 

Bronnen 

Voor het schrijven van dit artikel maak je gebruik van verschillende bronnen. De bedoeling is 
dat je voor deze opdracht net als in een wetenschappelijk artikel verwijst naar de juiste 
bronnen.  

Dit doe je als volgt: 

Achteraan je artikel heb je een lijst van gebruikte literatuur en websites. Neem alleen die 
literatuur waarnaar je in de tekst van je verslag naar verwijst op. Je noteert een boek 
bijvoorbeeld als volgt: Bouman L.N. , Bernards J.A. (2002). Medische fysiologie. Bohn 
Stafleu Van Loghum (Auteur(s) (jaar), Titel, uitgever). In de tekst van het verslag, op de plek 
waar je iets uit dat boek gebruikt, vermeld je: (Snyder, 2003).  

Peer review / beoordeling 

De eerste versie van het artikel wordt door middel van peer review en de checklist 
becommentarieerd door je medeleerlingen. Lees in de paragraaf ‘peer review’ hoe je dit 
moet doen. Het commentaar wat je krijgt kun je gebruiken om de definitieve versie van je 
artikel te maken. Deze versie wordt door de docent beoordeeld. Daarnaast geef je ook aan 
met welke punten van kritiek je wel wat hebt gedaan en waar niets mee en waarom. Dus je 
levert uiteindelijk een artikel in én de ontvangen checklisten met een reactie daarop. Dit 
noemen we ook wel hoor en wederhoor.  

Stappenplan 

De docent geeft aan wanneer elk onderdeel van het stappenplan af moet zijn. 

1. Keuze groep en deelonderwerp. 

2. Inlezen onderwerp en keuze vraag/vragen. 

3. Voorleggen vraag/vragen aan de docent. 

4. Schrijven artikel (vermeld boven aan het artikel altijd de doelgroep, het doel van het 
onderzoek en de vraag/vragen die jullie beantwoorden). Lengte artikel: 3 à 4 
pagina’s. 

5. Peer review (beoordeling door gelijken). 

a. Elk groepje leest twee verschillende artikelen. 

b. Je vult eerst persoonlijk de checklist in voor beide artikelen. 

c. Vervolgens ga je met je groepje de twee artikelen bespreken en vul je 
gezamenlijk één checklist in. 



Hart en Vaten 101 

d. Aan de hand van de checklist geef je het commentaar aan het artikel wat je 
hebt gelezen. Je kunt nu in discussie/gesprek gaan met de schrijvers van het 
artikel.  

e. De ingevulde checklist geef je aan de auteurs van het artikel. 

f. Je krijgt de ingevulde checklist van je artikel. 

6. Aan de hand van de discussie en de ontvangen checklist ga je het artikel 
herschrijven.  

7. Dit artikel lever je in bij je docent. Daarbij lever je ook de ingevulde checklisten in. 
Voorzien van commentaar waarom jullie de punten wel/niet hebben veranderd.  

Deelonderwerpen 
Je kiest per groep één beroepsgroep. Vanuit dit perspectief schrijf je het artikel. Je kunt er 
bijvoorbeeld voor kiezen om in het artikel een overzicht te geven van de nieuwste 
technologische ontwikkelingen op het gebied van hart- en vaatoperaties. Of je kunt één van 
die ontwikkelingen eruit lichten en daar dieper op in gaan.  

Kies een beroepsgroep en bedenk een vraag. Leg beide aan je docent voor! 

Beroepsgroepen 

Beroepsgroepen waar je aan kunt denken zijn: medisch fysicus, moleculair bioloog, 
hartspecialist, harttechnoloog etc. Er zijn nog veel meer mogelijke beroepsgroepen. Vraag je 
docent voor meer mogelijkheden. Leg de keuze van je beroepsgroep voor aan de docent 
voordat je verder gaat.  

Voorbeeldvragen 

- Wat zijn de meest recente natuurkundige onderzoeken aan vaten? 

- Welke operatietechnieken worden ontwikkeld om het voor de patiënt zo aangenaam 
mogelijk te maken? 

- Welke onderzoeken worden gedaan naar het risico op hart- en vaatziekten per 
persoon? 

- Etc. 

Peer review/beoordeling groepsopdracht 
Peer review is zoals dat in de inleiding al staat ‘beoordelen door gelijken’. Dit gebeurt in de 
wetenschappelijke wereld ook. Wanneer wetenschappers een artikel schrijven wordt dit eerst 
door collega’s gelezen en indien nodig van commentaar/advies voorzien. Met dit 
commentaar worden de artikelen herschreven voordat het gepubliceerd wordt. 

Dit doen we ook met de artikelen die je hebt geschreven. Elk artikel wordt eerst door een 
aantal medeleerlingen beoordeeld. Ze doen dit eerst individueel op een aantal punten (zie 
checklist). In een gesprek vertel je aan elkaar wat je van de artikelen vindt en geef je elkaar 
adviezen hoe het artikel (nog) beter kan worden.  

Het is voor de meesten best wel lastig om commentaar op een eigen artikel te krijgen. Zeker 
als je het van een medeleerling krijgt. Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden dat 
wanneer je commentaar geeft of krijgt, dat het is om het artikel te verbeteren. Het is niet iets 
persoonlijks. Het is alleen maar om ervoor te zorgen dat je artikel zo goed mogelijk kan 
worden.  

Ook kan jouw mening anders zijn dan die van een ander. Daarom moet je het advies altijd 
voorzien van een reden waarom. Dan kan de schrijver van het artikel zelf beslissen of hij/zij 
het ermee eens is. Er kunnen namelijk meerdere manieren zijn om iets op te schrijven.  
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Tips voor het geven van commentaar/advies: 

- Start met het benoemen van een goed punt. 

- Geef je commentaar in de vorm van vragen, bijv. waarom heb je dit hier neergezet? 
Wat bedoel je hier precies? Waar kan ik de literatuurlijst vinden?  

- Spreek vanuit jezelf: Ik denk dat …., ik zou ervoor kiezen om….  

- Geef ook aan het eind nog een goed punt, of herhaal het eerste punt. 

Het klinkt misschien kinderachtig om te beginnen en te eindigen met een goed punt, maar 
vaak geef je alleen de punten door die verbeterd kunnen worden. Daar moet immers nog wat 
aan veranderd worden en daar heb je tenminste wat aan. Maar het is erg belangrijk om ook 
de positieve punten te benoemen. De ontvanger zal anders heel snel denken dat het hele 
artikel niks is terwijl er ook duidelijk hele goede punten in zitten. Op deze manier weet je 
uiteindelijk wat er goed is aan je artikel en wat je ook vooral zo moet houden. En weet je over 
welke punten je nog kunt nadenken om het te veranderen. Zo kun je uiteindelijk als groepje 
het artikel zo goed mogelijk maken. 

Het commentaar dat je hebt gekregen over je artikel lever je ook in samen met de laatste 
versie van je artikel. Je hoeft niet elk commentaar te verwerken in je nieuwe artikel, maar je 
moet dan wel aangeven waarom je dat niet doet (hoor en wederhoor). 
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Checklist 
Algemeen  

Heeft het artikel de juiste diepgang voor de 
doelgroep (medeleerlingen)?  

 

Wordt duidelijk welk type onderzoek naar voren 
komt in dit artikel?  

 

Is het duidelijk op welke vraag het artikel een 
antwoord wil geven en wordt de vraag inderdaad 
beantwoord?  

 

Is het artikel interessant/leuk om te lezen? 
Waarom?  

 

Inhoudelijk  

Is het inhoudelijk juist?  

Zitten er tegenstrijdigheden in het artikel?  

Is het inhoudelijk begrijpbaar voor de doelgroep?  

Wordt er in het artikel verwezen naar de 
gebruikte bronnen?  

 

Wordt er op de juiste manier verwezen naar de 
bronnen? 

 

Vorm  

Heeft het artikel een pakkende titel (en dekt de 
titel de inhoud)? 

 

Heeft het artikel een duidelijke inleiding (bijv. 
aanleiding, noodzaak van het onderzoek, vraag 
etc.)? 

 

Heeft het artikel een duidelijk slot (bijv. 
samenvatting, conclusie = beantwoording van de 
vraag, etc.)? 

 

Is het artikel een geheel?   

Is de opbouw (volgorde) van het artikel logisch?  

Zijn de figuren correct gebruikt en verhelderend?  

Anders   

Correct Nederlands?  

Is het artikel leuk om te lezen? Wat maakt het 
leuk?  

 

Leest het artikel prettig? Waarom wel/niet?   

Lengte artikel?  

Tips/complimenten:  

Geef tenminste één (gemeend) compliment over 
het artikel. 

 

Geef de punten waarop het artikel volgens jou 
zeker verbeterd moet worden. 
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Infobronnen 
Tips voor het starten van het literatuuronderzoek:  

• zoek op Google op de naam van het beroep of de studierichting.  

• zoek bedrijven, universiteiten die onderzoek doen in jullie beroepsgroep.  
 

Op onderstaande websites is veel informatie te vinden. 

v www.hartstichting.nl. Op deze website kun je wetenschappelijke artikelen vinden. 
Vraag aan je docent of jullie hier ook toegang tot hebben.  

v www.pubmed.com 

v http://noorderlicht.vpro.nl en www.kennislink.nl. Op de websites van noorderlicht en 
kennislink kun je veel leuke artikeltjes vinden. 

v www.bioplek.org. Alles over biologie, dus ook over het hart. 

v http://davindi.kennisnet.nl. Een handige zoekmachine, ook voor bijv. biologische 
onderwerpen. 

v http://mediatheek.thinkquest.nl/~kld053/. Een website over atherosclerose. 

v http://detoekomstisnu.kro.nl/uitzendingen/2008/2008-01/index.aspx. Een tv-
programma ‘De toekomst is nu’. De eerste aflevering gaat over de zorg in de 
toekomst. Ter inspiratie voor je artikel.  

v http://www.biomedisch.nl. Een website over alle biomedische onderzoeken. Ook is er 
een filmpje over weefselkweek voor een hartklep: 
http://www.biomedisch.nl/film/weefselkweek_hartklep.php ‘Een nieuwe hartklep uit 
cellen van een stukje van je eigen ader. Of nieuwe huid op basis van je eigen huid. In 
het biomechanics laboratorium van de Technische Universiteit Eindhoven werkt 
Carlijn Bouten, universitair hoofddocent soft tissue biomechanics & engineering, aan 
manieren om onderdelen van ons lichaam op basis van ons eigen weefsel te kunnen 
vervangen.’ 

v http://www.teleac.nl/radio/index.jsp?site=site_radio&category=1790217&nr=1758195
&item=1761404&template=article_weblog.jsp 

v http://www.framinghamheartstudy.org. Een website over de Framinghamstudie. Het 
eerste grootschalige bevolkingsonderzoek naar risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten.  
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Literatuur/bronvermelding 
• Infotext Hartstichting 

• Multidisciplinaire Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement 

• Hart- en vaatziekten in Nederland, najaar 2006 – Cijfers over ziekte en sterfte 
Nederlandse Hartstichting 

• Lesboek basale reanimatie & automatische externe defibrillatie – Wanneer elke seconde 
telt (Thieme Meulenhoff) 

• Medische Fysiologie, Bouman en Bernards  

• Pearson Education 

• Netter atlas of Medical Illustrations 
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Bijlage I Artikel over Wiro Niessen 
‘Het leven zelf is intrigerender dan de grootte van het heelal’  

Volkskrantbanen juni 2008 / Roos Schlikker 

Foto: Ilya van Marle 

 

Als iemand weet hoe operaties in de toekomst 
gaan verlopen, is het Wiro Niessen. De 38-
jarige hoogleraar leidt een vakgroep die 
beelden onderzoekt van het menselijk lichaam. 
Daarnaast ontwikkelt hij een 'TomTom' voor 
chirurgen. 'Ik heb het gevoel dat er een groot 
gat zit tussen wat technisch kan en wat 
werkelijk gebeurt in de medische wereld.'  

Wie Rotterdam wil bewonderen, moet eens op 
de werkkamer van Wiro Niessen gaan kijken, 
op de achtste verdieping van het Rotterdamse 
Universitair Medisch Centrum. Van Euromast 
tot de haven, hij heeft overal uitzicht op. ‘Goed 
hè’, grijnst hij. ‘Wacht, ik laat je meer zien.’ En 
hij leidt zijn bezoek naar een ruimte verderop 
in de gang waar tot zijn verbazing iedereen 
met de gordijnen dicht zit te werken. ‘O, sorry 
dat ik ze even open doe. Maar kijk! Hotel New 
York!’ En tot zijn collega’s: ‘We gaan weer, 
hoor. Dan storen we jullie verder niet.’  

Hij is jongensachtig en hoffelijk tegelijkertijd. 
Blauwe ogen die een tikje onzeker naar zijn 
gesprekspartner kijken, maar ook strak in het 
pak, want hij weet zichzelf wel te presenteren. 

Hij formuleert zorgvuldig, weegt zijn woorden. 
Als het echter over zijn vakgebied gaat, 
worden zijn zinnen langer en gesticuleert hij 
meer en meer.  

Een jongen is hij, maar met het verstand en de 
ervaring van een professor.  

Eerste vraag: hoeveel is 312 maal 125?  
(Hij schiet in de lach, maar slaat meteen aan 
het rekenen.) ‘Eeeeeh, 39.000.’  

Indrukwekkend.  
‘Vroeger was ik er sneller in, hoor. Het wordt 
steeds minder.’  

Slaat het verval nu al toe? 
‘Volgens mij is het zowel ouderdom als 
training. Het is natuurlijk tegenwoordig vrij 
onzinnig om te hoofdrekenen, dus doe ik het 
nog zelden. Op mijn vijftiende was dat anders, 
ik had destijds echt iets met cijfers. Onze 
middelbare school was gelieerd aan een 
school in Burkina Faso, en we hadden een 
‘Wedden dat ...’ georganiseerd om geld in te 
zamelen. Ik heb toen de wiskundesectie 
uitgedaagd om tegen me te hoofdrekenen.’  

En? Gewonnen? 
‘Ik geloof het wel. Maar achteraf bekeken denk 
ik dat die leraren dat prima vonden. Toen zag 

Wie is Wiro Niessen? 

Geboren: 15 november 1969, Geldrop 

Opleiding: 1993 studeerde cum laude af in 
Utrecht in de Natuurkunde 1997 promotie, 
eveneens cum laude, in de Medische 
Beeldverwerking aan de Universiteit van 
Utrecht. 

Carrière: Na zijn promotie werd hij post-
doctoraal onderzoeker, vervolgens universitair 
docent en universitair hoofddocent van het 
Image Science Institute aan de Universiteit van 
Utrecht. In 2005 werd hij benoemd tot 
hoogleraar in de biomedische beeldverwerking 
in de afdelingen Radiologie en Medische 
Informatica aan het Erasmus MC. In datzelfde 
jaar werd hij ook benoemd tot hoogleraar in 
Delft, aan de faculteit Technische 
Natuurwetenschappen.  
 
Wiro woont samen, en heeft twee kinderen, 
een zoon van 6 en een dochter van 4 jaar.  
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ik het als een echte strijd, nu realiseer ik me 
dat mijn leraren het waarschijnlijk gewoon leuk 
vonden om het mij goed te laten doen, haha.’  

Wat had je destijds voor toekomstplannen? 
Je werd vast niet op een morgen wakker en 
dacht: later word ik hoogleraar medische 
beeldbewerking in de radiologie en 
medische informatica. 
‘Nou nee, maar ik was wel al gefascineerd 
door natuurkunde. Het is zo wonderlijk hoe de 
wereld functioneert, hoe alles in elkaar steekt, 
wat tijd is. Dat is allemaal zo onvoorstelbaar.’  

En gaat veel mensen boven de pet. Waarom 
wilde jij dat juist bestuderen? 
‘Ik denk uiteindelijk om begrip te krijgen voor 
de wereld om me heen. Want bij zo’n studie 
blijken mensen de prachtigste theorieën te 
hebben. Het feit dat het heelal uitdijt en heel 
groot is, het feit dat er in één kubieke 
millimeter structuren zitten die 10 tot de 23ste 
keer zo klein zijn, daar wordt allemaal over 
nagedacht. Heel mooi is dat.’  

Was je een nerd? 
‘Nee.’ (Hij formuleert nu even omslachtig.) 
‘Kijk, er zijn natuurlijk in de abstracte vakken 
relatief meer mensen die bepaalde 
karakteristieke eigenschappen hebben die een 
beetje nerdachtig lijken, maar er zitten ook veel 
leuke, vlotte, grappige mensen bij.’  

En jij schaart jezelf in de laatste categorie.  
‘Dat soort dingen moet je niet van jezelf 
zeggen, maar ik zal mezelf in ieder geval niet 
als nerd bestempelen.’  

Je hebt in Amerika aan de universiteit van 
Wisconsin en aan Yale gestudeerd en bent 
uiteindelijk cum laude gepromoveerd. Lokte 
toen het grote geld niet? 
‘Ik wist al snel dat ik waarschijnlijk gewoon 
onderzoek wilde blijven doen, maar ik heb 
serieus gekeken naar alternatieven. Ik heb 
onder meer gesolliciteerd bij Shell en Philips 
en ik ben echt met die sollicitaties tot het einde 
doorgegaan om te weten of het iets voor mij 
zou zijn. Ik kon ook bij beide aan de slag. 
Uiteindelijk heb ik mijn fiets gepakt en ben ik 
een stuk door Utrecht gaan fietsen. Tijdens dat 
tochtje heb ik mijn besluit genomen: ik wil 
graag academisch blijven.’  

Wat gaf de doorslag? 
‘De academische wereld is een plek waar 
mensen werken vanuit zelfmotivatie en niet 
vanwege het geld. Dat is belangrijk voor me. 
Als er nu een industrie komt die me twee keer 

zo veel salaris biedt, zou dat voor mij geen 
reden zijn hier te vertrekken.’  

En nu zit je als natuurkundige in de 
medische wereld. Ben je niet wat 
afgedreven? 
‘Nee, ik vind het juist prettig. Natuurkunde is 
prachtig. Alleen gaat het meestal over materie. 
Heel veel van wat ik nu doe gaat over mensen. 
Het leven zelf is denk ik nog intrigerender dan 
de grootte van het heelal.  
(Met pretoogjes:) ‘Hoe cellen zich kunnen 
delen, dat uit dat ene paar cellen een heel 
lichaam kan groeien, dat is natuurlijk enorm 
fascinerend.’  

Leg nou eens aan mij – als leek – uit wat 
jullie precies doen. 
‘Wij gebruiken beelden, imaging zoals dat 
wordt genoemd, om het lichaam te analyseren. 
Ik zal je een voorbeeld geven. Wij zijn heel erg 
geïnteresseerd in het analyseren van het 
vatenstelsel van mensen en proberen op basis 
van afbeeldingen die we maken van de vaten 
te voorspellen of iemand misschien een 
beroerte krijgt.’  

Hoe worden die afbeeldingen gemaakt?  
‘Er zijn verschillende technieken. Het is 
mogelijk om een katheter in te brengen. Op die 
katheter zit dan bijvoorbeeld een echokop en 
daarmee kun je binnen, vanuit het vat, een 
echo-opname maken. Je kunt ook een katheter 
inbrengen, contrastvloeistof inspuiten, en een 
röntgenopname maken. Maar dat zijn beide 
technieken waarbij je al bezig bent met een 
interventie in het lichaam, het is eigenlijk een 
soort behandeling.’  

En dat willen jullie niet? 
‘Liever niet natuurlijk. Wij kijken naar nieuwe 
technieken waarmee je de patiënt geen 
behandeling hoeft aan te doen om beelden te 
maken. De beste voorbeelden daarvan zijn 
MRI (magnetische resonantie-beeldvorming, 
een schuivende tafel, die gebruik maakt van 
magnetisme, red.) en CT (computertomografie, 
een systeem dat röntgenstraling gebruikt, 
red.).  
‘De beelden die daarmee worden gemaakt 
analyseren wij. Wij kijken bijvoorbeeld naar 
afwijkingen in de samenstelling van de 
vaatwand. Is er aderverkalking? Zit er veel 
vet? Samen met klinische onderzoekers 
leggen we grote databases aan van al deze 
patiënten. Vervolgens kijken we wat er in de 
jaren daarop met die mensen gebeurt. Wie 
krijgt er een beroerte en wie niet?’  
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Wat is het nut daarvan? 
‘Op een gegeven moment kun je misschien 
aan de beelden al zien hoeveel risico iemand 
loopt op zo’n beroerte. Het grote voordeel is 
dat je dan vaak op tijd kunt ingrijpen nog voor 
die hartaanval of beroerte komt.  

‘En dat imaging kunnen we ook gebruiken om 
te kijken of een therapie aanslaat. Dat doen we 
bijvoorbeeld met kanker. Wij proberen na te 
gaan of de chemotherapie bij een patiënt werkt 
of niet.’  

Jullie ontwikkelen toch ook operatie-tools?  
‘Ja, ik noem dat altijd oneerbiedig de TomTom 
voor chirurgen. We kunnen tegenwoordig de 
positie van een instrument projecteren op een 
MRI-beeld. Zo kan een chirurg precies zien 
waar hij in het lichaam bezig is.’  

(Met zijn handen geeft hij precies aan wat de 
chirurg zoal doet.) ‘Nou ja, en daardoor hoeft 
hij niet meer een enorme opening in iemand te 
maken. Hij brengt zijn instrument in door een 
klein sneetje en kijkt verder op het beeld waar 
het zich precies in het lichaam bevindt. Dat is 
veel prettiger voor de patiënt natuurlijk.’  

Je vertelt heel enthousiast en het klinkt 
geweldig, maar de medische wereld staat 
niet bekend als de vooruitstrevendste plek 
op aarde. Merk je weerstand bij artsen 
tegen al die nieuwerwetsigheden waar jullie 
onderzoekers mee komen? 
‘Ik denk dat de meeste artsen inderdaad een 
verstandig conservatieve houding hebben ten 
opzichte van technologie.’  

Je drukt je diplomatiek uit. 
‘Nou ja, je moet ook best voorzichtig zijn met 
nieuwe technologieën. Je werkt natuurlijk met 
mensen. En ik heb het idee dat artsen terdege 
beseffen dat de introductie van nieuwe 
technologieën onontkoombaar is, dus er wordt 
door artsen heus met ons meegedacht.  

(Aarzelend) ‘Maar... ik heb wel het gevoel dat 
tussen wat kan en wat er daadwerkelijk 
gebeurt in de medische wereld een heel groot 
gat zit. Af en toe denk ik: jee! Ongelofelijk dat 
we bepaalde dingen nog zo simpel meten in de 
kliniek terwijl het technisch gezien al heel 
anders kan.’  

 

Noem eens een voorbeeld. 
‘Denk aan de progressie van kanker. Wij 
kunnen tegenwoordig een tumor helemaal 3D 

in beeld brengen. We kunnen niet alleen zien 
hoe groot-ie is, maar ook hoeveel zuurstof erin 
komt, we kunnen naar de microstructuur kijken 
en ga zo maar door. Maar als ze in de kliniek 
willen nagaan of een behandeling aanslaat of 
niet, trekken ze alleen maar een lijntje op zo’n 
foto om te kijken of de tumor gegroeid is of 
niet.  

‘Er kan zó veel meer, denk ik dan. Het duurt 
gewoon lang voordat technieken die wij 
bedenken werkelijk worden toegepast.’  

Vind je het weleens een nadeel dat je zelf 
geen arts bent? 
‘Ja. Ik ken mensen die zowel geneeskunde als 
een andere studie hebben gedaan en dat was 
me nu erg van pas gekomen. Ik zou best willen 
dat ik me dat eerder had gerealiseerd. Maar 
aan de andere kant: misschien was ik te lui 
geweest om die twee studies te doen, hoor.’  

Wat mis je zonder die geneeskunde?  
‘Het mooie van artsen is dat ze aan de ene 
kant bezig zijn met onderzoek, maar aan de 
andere kant ook veel direct contact hebben 
met de patiënt. Dat hebben wij niet.’  

Jullie abstraheren de patiënt naar een 
plaatje. Jullie zien niet tante Truus voor je 
in een groot wit ziekenhuisbed. 
‘Nee dat klopt. Voor ons is een beeld van een 
patiënt op een gegeven moment niets meer 
dan een foto op de computer. Maar goed, de 
motivatie om dit werk te doen komt natuurlijk 
wel echt voort uit het feit dat je er mensen 
beter mee kunt maken. Wij hebben het 
misschien niet over een bepaalde patiënt, 
maar realiseren ons goed de maatschappelijke 
relevantie van wat we doen en dat we straks 
mede door ons werk bepaalde ziektes beter 
kunnen diagnosticeren of behandelen.’  

Hoe ziet jouw werkdag er uit? 
‘Ik werk één dag in de week thuis, één dag in 
Delft en de rest van de tijd hier op het Erasmus 
MC in Rotterdam. Daarvoor zit ik een uur in de 
trein – ik woon niet in de buurt – maar dat is 
altijd een lekker uurtje om stukken door te 
nemen. De rest van de dag heb ik veel 
afspraken.  

‘Primair onderzoek doe ik eigenlijk nauwelijks 
meer, ik ben als hoogleraar nu vooral bezig 
met anderen begeleiden, onderzoeksplannen 
bijschaven en nieuwe projecten realiseren. 
Uiteindelijk ben ik ’s avonds rond zeven uur 
thuis, dan gaan de kinderen naar bed en later 
op de avond lees ik meestal nog wat stukken.’  
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Je maakt lange dagen. 
‘Ja, maar er zijn denk ik weinig hoogleraren die 
slechts 40 uur per week werken. Ik ken ze 
niet.’  

Hecht je aan de status van dat 
hoogleraarschap?  
‘Poeh, moeilijk....  
(Voor het eerst aarzelt hij echt.) ‘Ik heb het er 
niet om gedaan, het was niet mijn ultieme doel. 
Maar ik merk dat mensen het best leuk en 
interessant vinden dat ik hoogleraar ben en het 
zou niet eerlijk zijn als ik nu zou beweren dat ik 
dat niet leuk vind.’  

Heb je het gevoel dat je hard hebt moeten 
werken om dit te bereiken? 
‘Ik denk het wel. Hoewel ik me dat niet zo 
bewust ben geweest. Het is een beetje vanzelf 
gegaan allemaal, omdat ik dit vakgebied zo 
leuk vind. Maar ik heb best veel uren gemaakt.’  

Dus dat je jezelf daarnet lui noemde is 
onzin.  
‘Mmm, dat valt inderdaad misschien wel mee, 
ja.’  

Wat vind je het moeilijkste van je werk?  
‘Twee dingen eigenlijk. Ten eerste het 
aansturen van mensen. Ik ben iemand die erg 
van zelfstandigheid uitgaat en laat mensen ook 
best vrij. Maar iedereen is anders. Sommigen 
mensen hebben gewoon meer behoefte aan 
iemand die de vinger aan de pols houdt. Ik 
vind dat lastig. Het tweede lastige is het 
verdelen van mijn tijd. Ik ben bezig met de 
mensen hier, maar ik moet tegelijkertijd erg 
naar buiten gericht zijn, want ik moet 
simpelweg geld binnenhalen voor 
onderzoeken. Ik moet meepraten met 
discussiegroepen, met ministeries, ik moet 
lobbyen voor het onderzoek dat wij doen en ga 
zo maar door. Alle tijd die ik daarmee bezig 
ben, kan ik niet besteden aan een 
promovendus hier. Dat is schipperen.’  

Dat geld binnenhalen, hoe gaat dat in z’n 
werk?  
‘Wij worden vooral gesponsord via het NWO 
(de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek, red.) en door 
EU-projecten. Zij doen dat beide via open 
competities. Je dient een voorstel in. Alle 
voorstellen in een ronde worden door 
reviewers uit het vakgebied, onderzoekers uit 
bijvoorbeeld Amerika, Japan of Frankrijk, 
beoordeeld. Op basis van hun commentaren 
maakt een commissie een ranglijst en alleen 

de best beoordeelde projecten krijgen het geld 
om het onderzoek uit te voeren.  
‘En verder komt er ook geld binnen via 
Economische Zaken. Je merkt dat de politiek 
steeds meer een sturende rol heeft, dat 
bepaalde thema’s opeens populair zijn en veel 
geld krijgen.’  

 

 

Je golft mee met de modes in Den Haag.  
‘Tja, je merkt dat minister Van der Hoeven 
andere aandachtsgebieden heeft dan 
bijvoorbeeld minister Plasterk. Dat heeft ook 
invloed op ons.’  

Hoe ligt imaging nu in Den Haag?  
‘We hebben de wind mee. Het is een gebied 
dat economisch belangrijk is voor Nederland. 
Philips draagt er bijvoorbeeld aan bij, maar ook 
andere industrieën. Het is natuurlijk boeiend 
voor het ministerie van VWS en daarbij is het 
wetenschappelijk interessant omdat Nederland 
wereldwijd tot nu toe goed scoort met 
onderzoek in imaging. Dus we staan niet slecht 
bekend, dat helpt.’  

Hoe opereren artsen straks in 2025? 
‘Ik denk dat er heel veel gaat veranderen. Ik 
denk sowieso dat het aantal operaties 
vermindert doordat we kwalen steeds eerder 
zullen opsporen en daardoor meer aan 
preventie kunnen doen. Maar als iemand dan 
toch op de operatietafel komt, denk ik dat het 
aantal technologieën om minimaal invasief een 
operatie te doen, enorm toeneemt.’  

En dat is in gewone mensentaal? 
‘Er hoeft steeds minder te worden gesneden 
door de beelden die wij analyseren. Al met al 
denk ik dat er grote veranderingen aanstaande 
zijn. We staan aan de vooravond van een 
beeldenstorm, dat weet ik zeker.’  

Tip  
‘Wat je in je moet hebben om carrière te 
maken in de academische wereld? Twee 
dingen. Je moet redelijk goed zijn in 
onderzoek. Je moet kunnen abstraheren en 
kunnen schrijven. Maar daarnaast – en dat 
wordt nog wel eens vergeten – moet je vooral 
goed kunnen presenteren. Het prototype 
verstrooide, maar geniale wetenschapper die 
door niemand begrepen wordt is achterhaald. 
Mensen die heel intelligent en goed in hun vak 
zijn maar het niet kunnen uitleggen hebben het 
tegenwoordig heel moeilijk in de academische 
wereld.’  
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Termenlijst NLT module “Hart en Vaten” 
Term  Uitleg  

Actiepotentiaal Snelle verandering van de membraanpotentiaal door veranderingen van 
membraanpermeabiliteit voor specifieke ionen. 

AED Automatische Externe Defibrillator. 

Afterload De druk die het hart tijdens de ejectiefase moet overwinnen. 

Atherosclerose Slagaderverkalking, of beter: vervetting van de aders.  

Atrio-ventriculaire klep De hartkleppen tussen de boezems (atria) en de kamers (ventrikel). 

Atrium Boezem. 

Cardiomyocyten  Cellen (myocyten) van het hart (cardio). 

Cardiovasculair Met betrekking tot hart en bloedvaten. 

Compliantie Rekbaarheid. 

Contractiliteit  Samentrekkingskracht van de hartspier. 

Contraheren Samentrekken. 

Defibrilleren Het beëindigen van ventrikelfibrilleren door middel van een elektrische 
schok. 

Depolarisatie Het minder negatief worden van de membraanpotentiaal. 

Diastole Fase waarin het hart ontspannen is en bloed ontvangt, ook wel 
vullingsfase genoemd.  

Dipool  
Combinatie van positieve en negatieve lading die ontstaat op de grens 
van geactiveerd en niet-geactiveerd hartweefsel. Dit veroorzaakt een 
elektrisch veld dat als ECG kan worden waargenomen. 

ECG Elektrocardiogram, die meet het elektrische veld in het hart.  

Eind diastolisch volume 
(EDV) 

Het bloedvolume dat in het hart zit aan het eind van de vullingsfase, de 
diastole.  

Eind systolisch volume 
(ESV) 

Het bloedvolume dat aan het eind van de systole in het hart achter blijft. 
Dit wordt ook wel eens het restvolume genoemd.  

Ejectiefase De fase waarin het hart het bloed de slagaders in pompt. 

Excitatie-contractie 
koppeling 

Vertaling in het hart van elektrische activiteit naar de mechanische 
activiteit. Dus van een elektrisch signaal naar contractie van het hart. 

Extracellulair Buiten (extra) de cel (cellulair). 

Fysiologie Fysiologie is de leer van de normale levensverschijnselen van dieren en 
planten (van Dale).  

Gap junctions Elektrische verbindingen tussen de cel. Door de gap junctions kunnen 
ionen van de ene cel naar de andere cel stromen. 
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Homeostase De eigenschap van het lichaam om inwendige stabiliteit te handhaven. 

Hyperpolarisatie Het negatiever worden van de membraanpotentiaal dan de rustpotentiaal. 

Intracellulair  In (intra) de cel (cellulair). 

Ischemie Zuurstoftekort. 

MAP Mean Arterial Pressure, een maat voor de gemiddelde bloeddruk. 

Membraanpotentiaal 

Elektrisch spanningsverschil tussen de binnenkant en buitenkant van de 
cel, veroorzaakt door concentratieverschillen van verschillende ionen en 
hun specifieke geleidbaarheid over de membraan. De 
membraanpotentiaal van één cel wordt bepaald door de verschillende 
Nernstpotentialen.  

Mitralisklep Klep tussen linkerboezem en linkerkamer. 

Nernstpotentiaal 
De elektrische potentiaal die ontstaat wanneer er evenwicht is tussen de 
elektrische en chemische gradiënt tussen binnen en buiten van één 
bepaalde ionsoort. 

Perfusie  Doorstroming (van het bloed). 

Permeabiliteit Doorlaatbaarheid. 

Preload De druk die in het hart heerst net voor de contractiefase. 

Repolarisatie Terugkeren van de membraanpotentiaal naar de rustwaarde. 

Systole Fase waarin het hart samentrekt (contraheert.  

Tricuspidalisklep  Klep tussen rechterboezem en rechterkamer. 

Vasodilatatie Vaatverwijding. 

Veneuze pooling De hoeveelheid bloed in je aders (venen). 

Venocontractie  Het samentrekken van de aders. 

Ventrikel Kamer. 

Ventrikelfibrilleren Kamerfibrilleren: chaotische elektrische activiteit in de hartkamer die tot 
verlies van pompfunctie van het hart leidt.  

Vuurfrequentie Snelheid waarmee de sinusknoop een signaal afgeeft.  

 

 

 

 


	Voorkant Hart en Vaten.pdf
	leerlingenreader H&V versie 1.2_plaatjes.pdf

