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Wie met cardiologe Angela Maas spreekt, duizelt het al 
gauw van de voorbeelden die ze noemt om haar visie te 
onderbouwen. Of nee, het zijn geen voorbeelden, maar 
wetenschappelijke bevindingen: er zijn immers meer dan
genoeg studies die laten zien dat een apart vakgebied 
vrouwencardiologie bestaansrecht heeft.

Sinds 2012 bekleedt Maas de leerstoel Cardiologie voor 
Vrouwen in het Radboudumc. Het is de eerste leerstoel 
op dit terrein in Nederland, en daarmee een mooi ver-
volg op de eerste polikliniek speciaal voor vrouwen met 
hart- en vaatklachten in de Isala Klinieken in Zwolle. Ook 
dit was een initiatief van Maas, in 2003.
Nog weer eerder, eind jaren negentig, startte Maas met 
een onderzoekslijn die erop gericht was om de vrouw-
specifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten te iden-

tificeren en deze vervolgens in de wetenschappelijke 
richtlijnen te integreren. Vanaf dat moment laat ze zien 
dat hart- en vaatziekten veel te maken hebben met hor-
monen en dat er daarom verschillende momenten zijn 
waarop het mannen- dan wel vrouwenhart het ‘zwaar’ 
heeft. De hormoonhuishouding bij mannen werkt nu 
eenmaal anders dan die bij vrouwen.
‘Mannen zijn over het algemeen vanaf een jaar of vijftig 
vatbaar voor hart- en vaatziekten. Bij vrouwen neemt 
het risico op hartklachten na hun zestigste explosief toe, 
ze halen mannen zelfs in. Vrouwen krijgen relatief later 
een infarct, maar sterven er vaker aan.’

Helaas, verzucht de hoogleraar, houdt de cardiologie 
nog steeds te weinig rekening met zulke verschillen tus-
sen de geslachten. ‘In de opleidingen is er op dit punt 17

‘De nieuwe inzichten ontstaan 
aan de randen van ons vak, 
we moeten meer 
dwarsverbanden leggen.’

Al als klein meisje wilde ANGELA MAAS dokter worden. 
Ze specialiseerde zich tot cardioloog, omdat het zo’n 
stoer mannelijk beroep is. Maar al snel was er nog maar 
één punt waarop ze hamert: vrouwen zijn anders dan 
mannen, en moeten dus ook anders behandeld worden. 
‘Gek genoeg hebben de mannen in mijn beroepsgroep 
deze verschillen zichtbaar gemaakt.’
Tekst Gonny ten Haaft
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nauwelijks iets veranderd. Vijfendertig jaar geleden ben 
ik ‘opgevoed’ met de mannelijke patiënt als norm, en die 
norm is er nog steeds.’

Neem het ECG, een hartfilmpje dat vaak gebruikt wordt 
om hartklachten te diagnosticeren. Dit instrument is 
volgens Maas ontwikkeld op basis van de lichaamsbouw 
van een man, die nu eenmaal fundamenteel anders is 
dan die van een vrouw. Denk alleen al aan de borstkas en 
het borstweefsel met cupmaten van A tot en met F. ‘In de 
praktijk betekent dit dat een ECG van een gezonde jonge 
vrouw vaak een ‘afwijkende’ uitslag laat zien, terwijl er 
niets aan de hand is. Vervolgens worden deze vrouwen 
aan een batterij van diagnostische testen onderworpen, 
terwijl we weten – of zouden moeten weten – dat deze 
testen bij deze vrouwen onzinnig zijn. Voor de vrouwen 
zijn al deze onderzoeken verwarrend, en de zorgkosten 
lopen hiermee op. Veel van de afwijkende uitslagen die 
we nu bij vrouwen vinden, behoren eigenlijk tot de nor-
male variatie bij vrouwen.’

Verschillen zichtbaar gemaakt
Anders gezegd: het ECG bij mannen is nog steeds de 
gouden standaard in de cardiologie, terwijl deze test bij 
vrouwen andere normaalwaarden heeft. ‘Toen ik dit be-
sefte, besloot ik dat ik niet langer vrouwen en mannen 
met elkaar moest vergelijken. En sinds ik alleen vrouwen 
behandel, kom ik ook op onderzoeksgebied verder. Veel 
van mijn wetenschappelijke werk, en daarmee mijn dis-
cipline Vrouwencardiologie, komt rechtstreeks voort uit de
tekortkomingen die ik tijdens mijn klinische werk tegen-
kwam.’

Om meer grip te krijgen op de klachten van haar vrou-
welijke patiënten dook Maas in de internationale we-
tenschappelijke literatuur. Vooral in de Verenigde Staten 
liepen er sinds het begin van de jaren negentig al stu-
dies die man-vrouwverschillen op het gebied van hart- 

en vaatziekten aan het licht brachten. Met een glimlach 
vertelt Maas dat ‘juist de mannen in haar vakgebied’ 
deze verschillen letterlijk zichtbaar maakten.
‘Zij ontwikkelden de medisch technologische innovaties 
waarop we belangrijke sekseverschillen konden zien. 
Denk alleen al aan de vooruitgang in beeldvormende 
technieken. Zo konden we op scans zien dat het patroon 
van aderverkalking bij vrouwen anders verloopt dan bij 
mannen. Ook zagen we dat vrouwen tijdens een infarct 
minder afwijkingen hebben dan mannen. Dit weten we 
echt al jaren, maar pas in 2012 hebben we de definities 
van een hartinfarct aangepast.’

Nu nog serieus nemen
De reden dat haar beroepsgroep deze sekseverschillen 
niet serieus neemt, is volgens haar de ‘machocultuur’ die 
er onder cardiologen nog steeds heerst. ‘Voor zover deze 
verschillen überhaupt een issue vormen, moeten vrou-
wen de bijbehorende problemen zelf maar oplossen. 
Het wordt als een vrouwenkwestie afgedaan.’
Ze denkt dat deze cultuur pas verandert als op zijn minst 
een aantal cardiologen van de oudere garde vertrokken 
is. ‘Van de 36 opleiders in de cardiologie zijn er 35 man. 
Sommigen van hen doen dit werk al dertig jaar. Ook in 
het algemeen, voor andere disciplines, vind ik dat een 
dokter niet langer dan tien jaar opleider zou mogen zijn. 
Artsen die dit langer doen, vinden nieuwe kennis en in-
zichten vaak lastig.’
Bovendien vinden veel mannelijke cardiologen het veel 
spannender om zich in technische innovaties te ver-
diepen dan in de fysiologie van het mannen- dan wel 
vrouwenlichaam, denkt Maas. Zelf vindt ze dit juist wél 
spannend, zo blijkt als ze een aantal beelden op haar 
computer open klikt. Enthousiast vertelt ze over ‘de rode 
draad’ die ze de laatste jaren in studies bij klachten van 
oudere vrouwen heeft gevonden. Ze toont de doorbloe-
ding van een hart, waarbij ze op de kleinere bloedvaten 
inzoomt.

‘We hebben ons altijd op eventuele veranderingen in 
de grote hartspier gericht, maar al die miljoenen klei-
nere vaatjes veranderen ook. Vergelijk het maar met 
een boom: als de boom veroudert, veroudert alles in die 
boom, ook de allerkleinste takjes. Bij vrouwen in de over-
gang blijken juist die kleinere bloedvaatjes als eerste te 
veranderen. Als deze kleinste vaatjes verouderen, kan 
dat met spasme, een verkramping, gepaard gaan die we 
microvasculaire angina pectoris noemen. Hierdoor kan 
bij vrouwen met een verhoogd risico pijn op de borst 
en zuurstoftekort ontstaan, maar we weten nog onvol-
doende hoe we dit goed zichtbaar moeten maken en 
wat we ertegen kunnen doen.’

Tunnelvisie en nieuwe inzichten
Rond zulke (onderzoeks)vragen werkt haar vakgroep nu 
nauw samen met collega’s uit andere disciplines, zoals 
gynaecologen, oncologen en reumatologen. Ook partici-
peert de vakgroep in internationale studies. Onder andere 
in Berlijn, Stockholm, Milaan en Los Angeles zijn  bekende
expertisecentra op dit vakgebied.
‘De innovatie moet uit aanpalende disciplines en samen-
werking met internationale trajecten komen’, verzekert 
Maas. ‘De Nederlandse cardiologie heeft een tunnelvisie 
voor de ‘standaard hartpatiënt’. De nieuwe inzichten 
ontstaan aan de randen van ons vak, we moeten veel 
meer dwarsverbanden leggen.’
Bovendien is er te weinig aandacht voor het toepassen 
van kennis die er al is, constateert Maas. Medisch tech-
nologische ontwikkelingen en onderzoek naar medicij-
nen krijgen al jaren prioriteit, terwijl er grote winst te 
behalen is door bestaande inzichten in de opleidingen te 
integreren. ‘Zolang de gendersensitieve cardiologie niet 
aan de basis wordt geleerd, wordt er veel onnodige zorg 
verleend. Doordat de man nog steeds de norm is, doen 
we veel onnodige diagnostiek bij vrouwen onder de zes-
tig jaar, terwijl er juist sprake is van onderbehandeling 
bij vrouwen die zestig plus zijn. Bij oudere mannen met 

een hoge bloeddruk zijn artsen bijvoorbeeld meteen 
alert, terwijl ze bij oudere vrouwen aan stress of over-
gangsklachten denken.’

Aanpoten en reflecteren
Maas weet dat ze met zulke uitspraken geen vrienden 
maakt, maar dat deert haar niet. Van nature beschikt ze 
over lef, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht. 
Sommigen noemen haar een pitbull, maar zelf heeft ze 
het liever over een terriër, een veel vriendelijker hond 
die nooit loslaat. Ze wilde al heel jong dokter worden, 
opgroeiend in een huisartsengezin met een praktijk aan 
huis, waar ze als klein meisje thee schonk aan de patiën-
ten. Ze specialiseerde zich in hart- en vaatziekten omdat 
cardiologen doeners (moeten) zijn – ze houdt van stoer, 
kordaat optreden en aanpoten.

Toch kende haar loopbaan ook moeilijke periodes. Enke-
le malen zocht ze steun van een coach, iets wat ze iedere 
dokter kan aanraden. ‘Zo’n buitenstaander is nodig om 
te kunnen reflecteren. Ik vind het een groot gemis dat er 
in de loopbaan van een dokter geen verplichte reflectie-
momenten zijn. We hebben weliswaar elke vijf jaar een 
verplichte herregistratie, maar daarin zijn geen eisen 
over vorming en loopbaanontwikkeling opgenomen.’
Hierdoor is er ook geen tijd en gelegenheid om stil te 
staan bij dingen die niet goed gaan, constateert Maas. 
Aangezien iedere dokter fouten maakt, is dat een groot 
gemis. ‘Ik heb misschien nog wel het meest geleerd van 
mijn fouten. Ik ben nu blij als iemand mij op mijn tekort-
komingen wijst, maar dat heb ik wel moeten leren. Veel 
dokters werken in een gesloten cultuur; ook dat draagt 
aan die tunnelvisie bij. Helaas leveren wij steeds meer 
bange dokters af.’
Door verschillende factoren is die angstcultuur toegeno-
men, betreurt Maas. Ziekenhuizen worden afgerekend 
op productiecijfers, patiënten stellen meer eisen, de in-
spectie toetst op richtlijnen en journalisten liggen altijd 
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Verschillen om rekening mee te houden
Maas wijst ook op een specifiek probleem bij oudere 
mannen. Oudere mannen met hartfalen en overgewicht 
maken namelijk oestrogenen aan in hun vetweefsel, 
waardoor het hartfalen erger wordt. Een ander belang-
rijk thema is harttransplantaties bij mannen. ‘Als een 
mannelijke patiënt een vrouwenhart krijgt, doe je hem 
tekort. De massa van een vrouwenhart is kleiner dan die 
van een mannenhart, waardoor de 1-jaarsoverleving bij 
mannen nadelig wordt beïnvloed. Andersom geldt dit 
niet: het maakt niet uit of een vrouwelijke patiënt een 
hart van een man krijgt of van een vrouw. ook dit zijn 
verschillen om rekening mee te houden.’

is opgericht. ‘Ik ben ervan overtuigd dat wetenschap en 
cultuur elkaar kunnen inspireren. In wetenschappelijk 
onderzoek is creativiteit nodig. Nu ik meer in de laatste 
fase van mijn loopbaan ben, wil ik daar meer ruimte aan 
geven, zoals ik dat nu hier met mijn onderzoeksfonds 
doe.’
Ze laat een boekenlegger zien van het onderzoeksfonds 
Hart voor Vrouwen van het Radboudumc. Het logo lijkt 
op het eerste oog op een paar hoge damesschoenen. ‘Die 
schoenen symboliseren vooruitgang; onderzoek moet 
ons verder brengen. Maar als je goed kijkt, zie je ook een 
hart, een bekken, een baarmoeder en een borstpartij. Zo 
laten we zien dat dit fonds grensoverschrijdend wil zijn: 
door dwarsverbanden openen zich nieuwe wegen.’
Vanuit dit fonds wil Maas ervaringen uitwisselen met 
vrouwen, bewust op kleine schaal, op regionaal niveau. 
‘Ook daarvoor is creativiteit nodig. We willen vrouwen 
vragen wat ze zelf belangrijk vinden, maar hen ook sti-
muleren om iets voor elkaar te doen. Een creatieve club 
kan bijvoorbeeld vrouwen uit hun isolement halen. Ook 
dit kan weer helpen om uit die tunnel te kruipen: de 
geest moet uit de fles, zowel in de praktijk, als bij het 
onderzoek en de fondsen.’
En al die creativiteit moet ook ten goede komen aan 
mannen, haast de hoogleraar zich te zeggen. Want alle 
kennis die er over man-vrouwverschillen op haar vakge-
bied beschikbaar komt, laat zien dat ook het mannen-
lichaam om een specifieke aanpak vraagt. Wederom 
heeft ze onmiddellijk een voorbeeld om deze uitspraak 
kracht bij te zetten. ‘Bij manlijke adolescenten, zo op de 
leeftijd tussen de zeventien en vijfentwintig jaar, kan 
een acute ontsteking van de hartspier optreden. Op con-
gressen met basale wetenschappers heb ik geleerd dat 
dit komt door een doorgeschoten stimulatie van andro-
genen, van testosteron, in de hartspiercellen. Hierdoor 
houdt deze ontsteking zichzelf in stand, waardoor deze 
jongens zelfs binnen enkele weken kunnen komen te 
overlijden. Bij vrouwen zien we dit beeld nooit.’

op de loer. Dit heeft gevolgen voor de klinische praktijk, 
maar volgens Maas ook voor de wetenschap, omdat art-
sen hierdoor minder in staat zijn om zuivere beslissin-
gen te nemen.
‘Wetenschap functioneert binnen de kaders van ons 
bestel. Het Nederlandse financieringssysteem dwingt 
artsen om hoge productiecijfers te halen, waardoor het 
medisch handelen onder druk komt. Volgens mij zijn er 
in Nederland bijvoorbeeld teveel dottercentra en teveel 
ICD-centra, maar omdat die er nou eenmaal zijn, worden 
artsen gepusht om hoge aantallen te halen. Daardoor 
nemen zij soms behandelbeslissingen die botsen met 
richtlijnen van de wetenschappelijke verenigingen.’

Vooruitgang op hoge hakken
Voordat dit allemaal te treurig klinkt, wijst Maas op diver-
se ontwikkelingen die haar positief stemmen. Want, zegt 
ze vrolijk, de revolutie komt van onderop. ‘De patiënt
van nu is zó anders dan die van vroeger. Ik merk het elke 
dag in mijn spreekkamer: patiënten vragen door, komen 
vaak met goede informatie en volgen niet meer blinde-
lings de doktersadviezen op. De dokter zit niet meer op 
de troon, en kan ook niet meer zeggen dat het bij de pa-
tiënt tussen de oren zit.’
In de meer fundamentele wetenschap is het volgens 
Maas lastig om de stem van de patiënt te laten meetel-
len, maar in het klinische onderzoek zoals zij dat doet, 
heeft de inbreng van patiënten grote meerwaarde. 
‘Soms heeft een patiënt een beter idee dan ik zelf, zowel 
over zijn behandeling als over onderzoek. Ik denk dat 
patiënten heel goed in staat zijn om mede richting te 
geven aan onderzoek, het is ook goed dat subsidiegevers 
tegenwoordig aan aanvragers vragen om patiënten bij 
hun studie te betrekken.’
Daarnaast wijst ze op de toenemende kruisbestuivin-
gen tussen wetenschap en kunst. Ook daarvan heeft ze 
hoge verwachtingen, bijvoorbeeld uit de hoek van de 
Akademie van Kunsten die vorig jaar binnen de KNAW 

Wie is Angela Maas?
Angela Maas (1956) studeerde geneeskunde in Groningen en 
volgde de opleiding Cardiologie in het St. Antonius Ziekenhuis 
in Nieuwegein. Van 1988 tot 1992 werkte ze als cardioloog in 
Arnhem, daarna tot 2012 in de Isala Klinieken in Zwolle. 
Sinds 2012 is zij hoogleraar Cardiologie voor Vrouwen aan 
het Radboudumc in Nijmegen. 
Zij houdt zich daar vooral bezig met klachten en onderzoek 
bij vrouwen op middelbare leeftijd en de grensgebieden met 
andere vakgebieden zoals de gynaecologie, de vasculaire 
interne en eerstelijnsgeneeskunde.
Maas heeft veel wetenschappelijke publicaties over man-vrouw-
verschillen in de cardiologie op haar naam staan. Samen met 
Toine Lagro, hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschap-
pen, schreef ze het Handboek gynaecardiologie, vrouwspecifieke 
cardiologie in de praktijk (BSL, 2011). Ook leverde ze een bijdrage 
aan het boek Vrouwspecifieke geneeskunde (Prelum uitgevers, 
2013) en houdt ze regelmatig lezingen over haar vakgebied.
In 2010 kreeg Maas de Corrie Hermann-prijs van de Nederlandse 
Vereniging voor Vrouwelijke Artsen en de Libelle Award. Ook 
staat zij al diverse jaren hoog genoteerd in de Opzij Top 100 van 
machtigste vrouwen in Nederland.


