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ECG : een ECG wordt ook wel een hartfilm genoemd. Het is een eenvoudig en pijnloos 
onderzoek. U wordt gevraagd om uw bovenkleding uit te trekken. Vervolgens worden er 
electrodes met behulp van plakkers (die met snoertjes vastzitten aan het ECG-apparaat) 
op uw borst, onderarmen en linkeronderbeen geplaatst. Het hartritme ontstaat door 
electrische prikkels die het hart zelf maakt en die uw hart aanzetten om samen te 
trekken. Het ECG-apparaat registreert deze prikkels en zet ze om in een grafiek, de 
hartfilm. Binnen enkele minuten heeft het ECG-apparaat de signalen van uw hart 
geregistreerd. Het is belangrijk dat u zich tijdens het maken van het ECG probeert te 
ontspannen en niet beweegt of praat. Dit duurt ongeveer 30 seconden.  
 
TTE : bij het maken van een echocardiogram wordt gebruik gemaakt van een soort 
sonar. Geluidsgolven worden uitgestuurd, teruggekaatst en weer opgevangen. Hiermee 
worden de hartspier, de kleppen en het hartzakje in beeld gebracht. Ook kan men een 
idee krijgen over de bloeddruk in de longen. Het is een eenvoudig en pijnloos 
onderzoek. Er wordt gel aangebracht op uw borst waarna een transducer over de borst 
heen en weer wordt bewogen. De transducer zendt en ontvangt de geluidsgolven 
waarna de teruggekeerde geluidsgolven worden omgezet in een beeld van uw hart. Het 
onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. 
Soms doen we ook een echografie van de halsvaten, niet direct om te kijken of er 
vernauwingen zijn maar om te kijken of er onregelmatigheden zijn in de vaatwanden. 
 
Ergometrie : tijdens de fietstest wordt er een ECG (zie aldaar) gemaakt terwijl u een 
inspanning verricht. Als de kransslagaders vernauwd zijn geeft dit zuurstofgebrek in uw 
hart en dit kunnen we zien op het ECG. Nadat de plakkers zijn geplaatst krijgt u de 
instructies van de verpleegkundige. De weerstand wordt langzaam opgevoerd waardoor 
het hartritme stijgt. Tijdens het fietsen kunt u klachten krijgen. Het is belangrijk dat u dit 
direct doorgeeft aan de verpleegkundige. Als u het niet meer volhoudt dient u dit ook 
aan te geven, de verpleegkundige zal dan de fietsweerstand verminderen. 
 
Holter : met behulp van een klein kastje wordt gedurende 24 uur uw hartritme 
vastgelegd. Het kastje wordt verbonden met een aantal plakkers op uw borst. Het kastje 
mag niet nat worden (dus niet douchen of zwemmen)  maar verder is het de bedoeling 
dat u al uw dagelijks activiteiten uitvoert. In een dagboek houdt u bij wat u voelt en doet. 
Na de 24 uur mag u kastje en plakkers verwijderen en het geheel, met dagboek, 
inleveren. 
 
24-uurs BD-meting : een 24-uurs gemiddelde van uw bloeddruk heeft meer waarde dan 
een éénmalige meting. Tijdens deze meting wordt uw bloeddruk overdag om het half uur 
gemeten, 's nachts minder vaak. Het kastje mag niet nat worden (dus niet douchen of 
zwemmen)  maar verder is het de bedoeling dat u al uw dagelijks activiteiten uitvoert. In 
een dagboek houdt u bij wat u voelt en doet. Na de 24 uur mag u kastje en plakkers 
verwijderen en het geheel, met dagboek, inleveren. 
 
Preventief onderzoek : soms , bv. in het kader van hervatten sportieve activiteiten, is het 
gewenst om te weten hoe de toestand van het hart is. U kunt daarvoor bij ons terecht. 
Het onderzoek is uitgebreid en bevat naast anamnese en lichamelijk onderzoek ook 
bloedonderzoek,een ECG,  een fietsproef en een echocardiogram. Na afloop volgt een 
bespreking van de bevindingen en eventueel een advies. 
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Aan een preventief onderzoek zijn wel kosten verbonden. In sommige gevallen worden 
deze vergoed door uw zorgverzekeraar. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar of 
raadpleeg de polisvoorwaarden. 
 
Risicofactoren : zijn factoren die de kans op hart- en vaatziekten vergroten. Sommige 
zijn beïnvloedbaar middels gedrag maar andere niet. Risicofactoren versterken elkaar ; 
bij meerdere risicofactoren is het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten nog 
groter. De lijst is erg lang maar de meest belangrijke worden hieronder genoemd. 
-Roken 
-Hoge bloeddruk 
-Suikerziekte 
-Verhoogd cholesterolgehalte 
-Overgewicht 
-Weinig lichaamsbeweging 
-Ongezonde voedingsgewoonten 
-Leeftijd 
-Geslacht 
-Alcohol 
-Erfelijke aanleg 
 
Ad roken 
Roken is slecht voor longen, hart en bloedvaten. Allerlei chemische stoffen in 
tabaksrook zorgen er mn. voor dat de binnenbekleding van de bloedvaten beschadigd 
raakt. Cholesterol en ontstekingscellen hopen zich op in deze beschadigingen en 
zodoende ontstaan er vernauwingen. Deze vernauwingen zorgen ervoor dat het hart 
minder zuurstof krijgt. Als een vernauwing leidt tot afsluiting dan kan een hartinfarct 
volgen. 
 
Ad hoge bloeddruk en (niet goed ingestelde) suikerziekte 
De gevolgen van hoge bloeddruk en suikerziekte zijn hetzelfde als van roken. De 
binnenbekleding van de bloedvaten raakt beschadigd (zie roken). 
 
Ad verhoogd cholesterolgehalte 
Er zijn diverse vormen van cholesterol. Cholesterol is een belangrijke bouwsteen van de 
celwanden en dus onmisbaar. Te veel van het 'slechte' cholesterol hoopt zich op in de 
beschadigde vaatwand en leidt tot vernauwingen. 
 
Ad overgewicht 
Overgewicht kan leiden tot suikerziekte, verhoogd cholesterol en hoge bloeddruk (zie 
aldaar). 
 
Ad weinig lichaamsbeweging 
De binnenbekleding van bloedvaten is er bij gebaat als het bloed regelmatig eens snel 
stroomt. Dit gebeurt bij inspanningen. Te weinig lichaamsbeweging maakt dat het sneller 
stromen minder vaak voorkomt en dit kan leiden tot bloedvatvernauwingen. 
 
Ad ongezonde voedingsgewoonten 
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Vet maakt het eten lekker en sommige vitamines zijn vetoplosbaar. Dus vet hoort in een 
normaal voedingspatroon. Naarmate er echter meer verzadigd vet of, nog erger, meer 
transvetten in het eten zitten wordt het slechte cholesterol hoger (zie aldaar) 
 
Ad leeftijd 
Ouder worden is natuurlijk onvermijdbaar. Met het stijgen van de leeftijd worden de 
vaten 'stijver' en bevattelijker voor vernauwingen. Naarmate men ouder wordt, is het 
daarom nog belangrijker om beïnvloedbare risicofactoren te vermijden. 
 
Ad geslacht 
er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van hart- en vaatziekten. 
Mannen krijgen er op lagere leeftijd mee te maken dan vrouwen. Bij vrouwen begint na 
de menopauze het risico te vergroten. Ook is het klachtenpatroon bij vrouwen vaak 
anders dan bij mannen. 
 
Ad alcohol 
Het risico op gezondheidsschade door alcohol hangt af van het totale gebruik. Bij 
mannen is meer dan twee alcoholische consumpties af te raden en bij vrouwen meer 
dan één. Uit sommige onderzoeken blijkt dat een geringe en regelmatige hoeveelheid 
alcohol het hart beschermt. Dit neemt niet weg dat (te veel) alcohol nadelig kan zijn voor 
uw hart. 
 
Ad erfelijke aanleg 
Als u directe familieleden (ouders, broers, zussen) heeft die vóór hun 60e levensjaar te 
maken hebben gehad met hart- en/of vaatziekten, dan heeft u ook een verhoogd risico. 
 
Preventie en levensstijl 
Om het risico op hart- en vaatziekten te beperken, dan wel verergering te voorkomen is 
het goed om bepaalde leefgewoontes te veranderen. 
 -Roken : stoppen!!! Geen excuses!!! 
 -Hoge bloeddruk : bij voorkeur geen alcohol , wel veel bewegen en zo min  
  mogelijk zout toevoegen aan het eten. Vaak is medicatie nodig. 
 -Suikerziekte : dient goed geregeld te zijn om vaatschade te voorkomen. Dit  
  kan middels een aangepast dieet maar soms is medicatie nodig. 
 -Verhoogd cholesterol : kies voedsel met onverzadigde vetten en neem veel  
  lichaamsbeweging. Soms is medicatie nodig.  
 -Neem genoeg lichaamsbeweging. 'Genoeg' komt overeen met elke dag een  
  half uurtje stevig wandelen ; belangrijker dan de snelheid is de afgelegde  
  afstand (stappentellen!!). 
 -Overgewicht : gewicht (in kiglo's) gedeeld door lengte (in meter) in het  
  kwadraat dient zich te bevinden tussen 20 en 25.  
  Voorbeeld 85 kg en 1,75 m leidt tot 85/(1,75x1,75)=27,8 → overgewicht. 
  Afvallen is belangrijk. 
 -Voeding : gevarieerd. De vroegere 'Schijf van vijf' is nog steeds een goede  
  richtlijn. 
 

 


