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Hart- en vaatziekten  
 
De meest voorkomende klachten bij hart- en vaatziekten zijn:  
-Pijn op de borst  
-Kortademigheid  
-Hartkloppingen 
-Duizelingen  
-Vermoeidheid  
-Dikke voeten  
 
Deze kunnen passen bij de volgende aandoeningen:  
-Angina pectoris/hartinfarct 
-Hartfalen  
-Ritmestoornissen  
-Kleplijden  
 

Ad angina pectoris/hartinfarct  
Bij angina pectoris krijgt het hart te weinig zuurstof en bij een hartinfarct (gedeeltelijk) geen 
zuurstof; dit is meestal het gevolg van een vernauwde of afgesloten kransslagader. Stabiele 
angina pectoris geeft druk op de borst cq. kortademigheid bij inspanning en verdwijnt na enkele 
minuten rust. Instabiele angina pectoris geeft echter druk op de borst in rust maar verdwijnt 
weer na enkele minuten. Een hartinfarct geeft een blijvende hevige druk op de borst die niet 
verdwijnt in rust. Pijn op de borst is een zeer goede reden (mn. bij het bestaan van 
risicofactoren) om uw arts te raadplegen. Bij instabiele angina pectoris en een hartinfarct dient 
dit onverwijld te gebeuren. 
 

Ad hartfalen  
Bij hartfalen blijft de pompwerking achter bij de behoefte die het lichaam stelt. Het kan een 
gevolg zijn van kransslagaderziekte, langdurige hoge bloeddruk maar ook 'zomaar' voorkomen. 
Meest voorkomende klachten zijn kortademigheid (mn. bij platliggen), vermoeidheid en vocht 
vasthouden.  
 

Ad ritmestoornissen  

Ritmestoornissen komen in vele vormen en maten. Sommige zijn gevaarlijk en andere 'alleen 
maar' lastig. Sommige mensen met ritmestoornissen hebben veel last en sommigen niet tot 
nauwelijks. De meest voorkomende klachten zijn: hartkloppingen, kortademigheid, druk op de 
borst, duizeligheid of flauwvallen. Een steeds vaker voorkomende ritmestoornis is 
boezemfibrilleren; op zich niet direct gevaarlijk maar kan aanleiding geven tot stolselvorming in 
het hart. Als zo'n stolsel losschiet kan zich dit verplaatsen naar de hersenen met een beroerte 
tot gevolg.  
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Ad kleplijden  
Het hart bevat 4 hartkleppen. Deze kunnen lek of vernauwd raken en op den duur krijgt de 
hartspier hiervan last. De meest voorkomende klachten hierbij zijn: kortademigheid, 
hartkloppingen, vermoeidheid en/of duizelingen. 
 


