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UIT HET NIEUWS

J 
olanda dacht de 
symptomen van 
een hartinfarct  
wel ongeveer te 

kennen. Ze werkt in de 
gehandicaptenzorg als  
verpleegkundige en tijdens 
haar opleiding had ze 
geleerd dat het goed mis is 
als je druk voelt op de 
borst, met uitstraling van 
de pijn naar één kant en  
misselijkheid. Ze had het 
vaker gezien bij oudere 
mensen, maar toen ze 

TEST DIE 
MEDICIJNEN 

EENS OP 
VROUWEN!

Er is nog veel mis met de gezondheidszorg 
voor vrouwen. Vrouwen hebben 60 procent 
meer kans dan mannen op bijwerkingen 
van geneesmiddelen, 54 procent van de 
hartinfarcten bij vrouwen wordt gemist 
omdat de symptomen van een hartinfarct 
bij een vrouw vaak anders zijn dan bij een 
man, en van de zorggebruikers met niet te 
verklaren lichamelijke klachten is 70 tot  
90 procent vrouw. De totale ziektekosten 
voor vrouwen zijn met 9,2 miljard euro zo’n 
23 procent hoger dan voor mannen.  
De Kennisagenda Gender en Gezondheid, 
een initiatief van de Alliantie Gender en 
Gezondheid, toont aan dat we nog niet zo 
ver zijn met gezondheidszorg voor vrouwen. 
De Alliantie overhandigde de Kennisagenda 
op 16 juni aan Bas van den Dungen,  
directeur-generaal Curatieve Zorg van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. Die deed prompt een belofte: 
“We gaan middelen beschikbaar stellen 
om in dit belangrijke onderwerp te  
investeren.”  
De kennis van de gezondheidszorg is voor 
een groot deel gebaseerd op onderzoek 
onder mannen. Dat betekent dat er  
onvoldoende kennis is over de specifieke 
verschillen tussen mannen en vrouwen. 
En dat leidt weer tot onnodig hoge  
zorgkosten en mindere kwaliteit van 
leven van vrouwen én mannen. Gelukkig 
is er internationaal steeds meer draagvlak 
voor ‘genderspecifieke gezondheidszorg’. 

Bron: De Telegraaf

Jolanda (45) kreeg een hartinfarct,  maar de artsen herkenden de signalen niet

‘ Bij een man 
zouden meteen 
de alarmbellen 
gaan, maar 
mijn hartinfarct 
werd gemist’ 

Vrouwen overlijden vaker dan mannen aan hart-  
en vaatziekten. De oorzaak? Bij vrouwen worden 
alarmerende signalen vaak niet herkend. Ook bij 
Jolanda (45) werd een hartinfarct niet opgemerkt bij 
de huisartenpost. Dankzij haar eigen huisarts liep alles 
toch goed af. “Als ik met mijn klachten was blijven 
doorlopen, had ik zo een erger infarct kunnen krijgen.” 

vorig jaar ineens hevige 
pijn in haar beide armen 
voelde, dacht Jolanda 
zeker niet aan een  
hartinfarct. “Ik kwam op 
vrijdagavond uit de douche, 
toen ik een hevige pijn in 
mijn armen voelde. Even 
dacht ik nog dat het  
misschien spierpijn was 
van het haren wassen. Dat 
sloeg natuurlijk nergens 
op, want daar heb ik nooit 
spierpijn van gehad. Toen 
ik even later met mijn 

vriend op de bank zat, had 
ik dat rare, pijnlijke gevoel 
in mijn armen nog steeds. 
Ik werd er erg onrustig 
van, omdat ik geen idee 
had wat het kon zijn. Op 
mijn borst voelde ik een 
lichte druk. Toch dacht ik 
niet aan iets met mijn 
hart. Dan voel je maar aan 
één kant de uitstraling van 
pijn, zo had ik altijd 
geleerd. Ik vermoedde  
eerder dat het misschien 
door emoties of spanning 
kwam. Maar de pijn werd 
zo hevig dat ik het niet 
meer vertrouwde. Ik wilde 

diezelfde avond nog naar 
de huisartsenpost. Mijn 
vriend had op dat moment 
ook door dat het een  
serieuze zaak was.” 

Zuurstoftekort
Bij de huisartsenpost bleek 
Jolanda’s bloeddruk veel 
te hoog. “Maar ik was er 
zo van overtuigd dat er 
niks met mijn hart aan de 
hand was, dat de artsen er 
ook van uitgingen dat het 
wel meeviel. Dus werd ik 
weer naar huis gestuurd.” 
Maar haar huisarts, bij 
wie ze de maandag erna 

nog even langsging ter 
controle, vertrouwde het 
niet. “Zij vermoedde dat 
die hoge bloeddruk en mijn 
andere klachten wel iets 
met mijn hart te maken 
hadden en ze voerde een 
bloedonderzoek uit.”  
Daaruit bleek dat Jolanda’s 
hart zuurstoftekort had 
gehad en afvalstoffen  
aanmaakte. “Dat betekende 
dat ik een licht hartinfarct 
had gehad. Een vaatspasme 
noemen ze dat ook wel, 
veroorzaakt door te hoge 
bloeddruk. Mijn huisarts 
stuurde me meteen door 

naar het ziekenhuis.” Daar 
onderging Jolanda een 
hartkatheterisatie om te 
zien of er vernauwingen  
of verstoppingen in haar 
aderen zaten. Hierbij gaat 
een dun slangetje door de 
huid en via de bloedbaan 
naar de kransslagaders.  
In de kransslagader wordt 
contrastvloeistof gespoten, 
waarna het bloedvat en 
zijn vertakkingen op een 
röntgenfilmpje goed  
zichtbaar zijn. “Bij mij 
werd niets bijzonders  
ontdekt. Ik kreeg zes  
verschillende pillen voor 
mijn hoge bloeddruk en 
een spray die ik onder 
mijn tong kon spuiten als 
ik weer klachten zou krij-
gen, zoals die pijn in mijn 
armen. Die spray verwijdt 
de bloedvaten en verlaagt 
de bloeddruk.”

Niet serieus
“Mijn klachten verdwenen 
niet. Ik bleef in lichte mate 
last houden van uitstralen-
de pijn in mijn armen. 
Maar ik had het gevoel dat 
de cardiologen, vooral de 
oudere, mij niet serieus 
namen en mijn probleem 
niet onderkenden. Hun 
toon was: ‘Hier heb je je 
pilletje, nu moet het over 
zijn.’ Weer was het mijn 
huisarts die daar anders 
over dacht. Zij bracht me in 
contact met Angela Maas, 
hoogleraar cardiologie 
voor vrouwen. Ze werkt 
als cardioloog in het  
Radboudumc in Nijmegen.” 

Jolanda: ‘Als ik had 
geweten dat de 
symptomen bij vrouwen 
zo anders zijn, had ik 
benadrukt dat ze naar 
mijn hart moesten kijken.’
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hebben. Dat zei ik ook bij 
de huisartsenpost, waar-
door mijn klachten niet 
serieus genoeg  
werden genomen.  
Ik ben heel blij dat mijn 
huisarts me doorverwees 
naar het ziekenhuis.  
Hierdoor is alles goed 
afgelopen, maar als ik met 
mijn klachten was blijven 
doorlopen, had ik zo een 
erger infarct kunnen  
krijgen. 
Als ik geweten had dat de 
symptomen bij vrouwen zo 
anders zijn en je medische 
achtergrond een grote rol 
speelt, had ik bij de huis-
artsenpost en in het  
ziekenhuis benadrukt dat 
ze naar mijn hart moesten 
kijken. Bij een man gaan 
in zo’n situatie de alarm-
bellen meteen af, maar  
bij vrouwen worden de 
signalen minder snel  
herkend en kan het soms 
te laat zijn.”  

Erger voorkomen
Vaak wordt gedacht dat 
kanker onder vrouwen in 
Nederland doodsoorzaak 
nummer één is. Dit is een 
misverstand: het zijn hart- 
en vaatziekten. Daaraan 
overlijden ieder jaar zo’n 
26.000 vrouwen. Dat zijn 
57 vrouwen per dag, tegen-
over 50 mannen. Uit een 
onderzoek onder Europese 
cardiologen blijkt dat 
 vrouwen minder vaak dan 
mannen worden onder-
zocht op hartklachten, 
 minder medicijnen krijgen 

en minder vaak aan vaat-
ziekten worden geopereerd. 
Dit komt doordat het  
mannelijk lichaam over 
het algemeen de norm is 
bij het onderzoek en de 
behandeling van patiënten. 
Veel geneesmiddelen en 
behandelmethodes zijn 
vooral getest op mannen 
of mannelijke proefdieren. 
Hierdoor is minder bekend 
over de vrouwspecifieke 
symptomen van ziektes en 
aandoeningen, waardoor 
ze niet (vroegtijdig) worden 
herkend. 
Vrouwen brengen hun 
klachten ook vaker verhuld 
dan mannen en verwoor-
den hun klachten anders 
dan mannen, waardoor  
de kans op herkenning 
kleiner is. Artsen denken 
bijvoorbeeld soms dat hart-
gerelateerde klachten bij 
vrouwen door de overgang 
veroorzaakt worden. Maar 
klachten als opvliegers 
zijn niet per definitie het 
gevolg van de overgang; ze 
kunnen ook het resultaat 
zijn van een te hoge  
bloeddruk: een van de 
grootste risicofactoren 
voor hart- en vaatziekten. 
Als deze vrouwspecifieke 
symptomen beter bekend 
zijn, kunnen er levens 
worden gered. 
Dat weet Jolanda ook. “Ik 
vind het goed dat er meer 
aandacht komt voor de 
medische verschillen tus-
sen mannen en vrouwen. 
Als je weet waar je op 
moet letten, kun je er veel 

eerder bij zijn en erger 
voorkomen.”
Ze maakt zich geen zorgen 
over haar gezondheid in 
de toekomst. “Ik vertrouw 
op mijn medicijnen en de 
controles bij de huisarts. 
Dat komt ook doordat  
ik zelf een medische  
achtergrond heb. Als ik 
uitgelegd krijg wat een 
medicijn doet en hoe het 
werkt, geeft mij dat rust 
en vertrouwen. Zodra 
mijn bloeddruk weer hoog 
is of ik me niet goed voel, 
ga ik naar de huisarts en 
dan kan de medicatie  
worden aangepast. Ook 
ben ik nu alert op de  
signalen. Hierdoor heb ik 
sterk het gevoel dat mij 
niets kan overkomen.”

Rust pakken
Het vertrouwen in de  
toekomst deelt Jolanda 
met de mensen om haar 
heen, hoewel die nog wel 
bezorgd zijn. “Sinds mijn 
hartinfarct maken mijn 
vrienden zich eerder  
zorgen, ze zijn bang dat 
me weer iets overkomt. 
Daarom zeggen ze vaak 
dat ik rustig aan moet 
doen en me niet te druk 
moet maken. 
Wat er is gebeurd, heeft 
mijn kijk op het leven niet 
echt veranderd. Nog  
voordat ik dat hartinfarct 
kreeg, had ik al een nieuwe 
levensstijl ingezet: ik 
wilde bewuster leven, 
meer genieten en vaker 
leuke dingen doen. Dat 
doe ik nog steeds. Die fase 
heeft ook met mijn leeftijd 
te maken. Maar het besef 
dat ik af en toe ook mijn 
rust moet pakken, is nu 
wel sterker dan voorheen.”
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‘Ik heb nu sterk het gevoel dat 
mij niets kan overkomen’

‘Bij vrouwen worden signalen 
minder snel herkend’

Jolanda:  
‘Ik vind het goed 
dat er meer 
aandacht komt 
voor de medische 
verschillen  
tussen mannen 
en vrouwen.’

Dit kun je zelf 
doen bij klachten
>  Houd een dagboek bij 

en schrijf op wanneer 
klachten optreden en 
hoelang ze duren.

>  Met hoge bloeddruk, 
overgewicht, diabetes, 
verhoogd cholesterol 
en migraine loop je 
een verhoogd risico op 
hart- en vaatziekten. 
Laat je bloeddruk, 
cholesterol- en/of  
glucosegehalte testen.

>  Trek geen conclusies, 
maar leg klachten 
voor aan je huisarts 
en laat die bepalen 
waar ze vandaan 
komen. Kaart daarbij 
de verschillen tussen 
man en vrouw aan, 
zoals onder meer 
beschreven in de 
Kennisagenda Gender 
en Gezondheid. 

>  Heb je last gehad van 
hoge bloeddruk of 
diabetes tijdens de 
zwangerschap? Vertel 
het je arts.

>  Meld het als hart- en 
vaatziekten in je 
directe familie  
voorkomen, ook als  
je arts daar zelf niet 
om vraagt.

>  Ga altijd terug naar 
de arts als je klachten 
niet verdwijnen  
of verergeren. 

Meer informatie:  
www.womeninc.nl/ 
wat-we-doen/ 
genderspecifieke-zorg

Herken een hartinfarct
Omdat de symptomen van  
een hartinfarct bij mannen en 
vrouwen zo verschillend zijn, 
wordt de diagnose bij vrouwen 
vaak gemist. Deze symptomen 
komen vaker voor bij vrouwen 
dan bij mannen:
• Misselijkheid.
•  Extreme vermoeidheid.
• Kortademigheid. 
• Duizeligheid.
•  Pijn in de bovenbuik, kaak, 

nek of rug.
•  Pijn tussen de schouderbladen.
•  Onrustig gevoel, angst, snelle 

ademhaling.
•  Let op: mannen hebben vaak 

drukkende pijn op de borst 
bij een hartinfarct, maar die 
kan bij vrouwen ontbreken. 
Bij vrouwen komt een stil 
infarct vaker voor dan bij 
mannen. Zij krijgen dan  
ongemerkt een infarct.

Professor Maas houdt 
rekening met het verschil 
tussen mannen en vrouwen 
bij klachten, medicijnge-
bruik en bij ziektebeelden. 
Ze is gespecialiseerd in 
hart- en vaatziekten bij 
vrouwen. Waar bij mannen 
een hartinfarct vaak 
direct wordt herkend, 
wordt bij vrouwen de  
diagnose vaak gemist. Dat 
komt doordat vrouwen 
hun klachten zelf niet  
herkennen of ze op een 
andere manier verklaren. 
Soms zijn de klachten ook 
anders.  

Zo hebben vrouwen wel 
pijn op de borst, maar 
ervaren zij dat als een 
gevoel van benauwdheid 
en gaat het gepaard met 
misselijkheid of overgeven. 
Daarnaast hebben vrouwen 
vaker een ‘type 2-infarct’. 
Daarbij spelen spasmen 
en verkrampingen een 
belangrijke rol, die Jolanda  
ook ervoer. Verkalkingen 
in kransvaten worden bij 
dit type infarct vaak over 
het hoofd gezien. Dat komt 
doordat slagaderverkalking 
zich bij vrouwen anders 
ontwikkelt dan bij mannen. 
Vernauwingen zijn bij 
vrouwen minder goed te 
zien en worden dus minder 
gauw ontdekt. 
Jolanda heeft volgens  
dokter Maas een aantal 
kenmerken van de groep 

medicatie kreeg. 
Jolanda: “Die was te zwaar 
voor iemand van mijn leef-
tijd. Ik heb nu medicijnen 
die beter bij mij passen. 
Klachten heb ik nu niet of 
nauwelijks meer. Ik kreeg 
het gevoel dat zij mij 
begreep en me serieus 
nam; dat had ik bij de 
andere artsen veel minder. 
Dokter Maas keek naar 
mijn complete verhaal en 
legde me uit dat bij elke 
levensfase andere klach-
ten kunnen horen. Daar 
kan de medicatie dan op 
aangepast worden. Ik ging 
altijd op mijn eigen kennis 
over een infarct af en was 
ervan overtuigd dat ik 
niets aan mijn hart kon 

jonge vrouwen die een 
verhoogd risico loopt op 
een hartinfarct.  
Jolanda: “Ik heb een hoge 
bloeddruk en migraine:  
twee risicofactoren. Van 
allebei heb ik veel last.  
Op jonge leeftijd had ik al 
hevige hoofdpijn en die 
heb ik altijd in meer of 
mindere mate gehouden. 
Ik ben zelfs nog naar een 
neuroloog geweest om er 
onderzoek naar te laten 
doen. Daar kwam niets 
uit. Ook kamp ik al sinds 
mijn dertigste met een te 
hoge bloeddruk. Vreemd, 

op die leeftijd. Ik stond 
daarom onder controle 
van mijn huisarts en 
kreeg medicatie. Dat ging 
vrij goed. Maar tijdens mijn 
eerste zwangerschap 
kreeg ik als gevolg van 
een te hoge bloeddruk een 
zwangerschapsvergiftiging. 
Dat merkte ik pas na de 
bevalling. Mijn dochter 
was graatmager door die 
zwangerschapsvergiftiging. 
Mijn tweede zwangerschap 
ging goed, maar toen ik  
in 2010 zwanger was van 
mijn derde kind, kreeg  
ik na 36 weken weer 
zwangerschapsvergiftiging. 
Ik heb tot de bevalling in 
het ziekenhuis gelegen.” 

Juiste medicatie
Angela Maas constateerde 
dat Jolanda niet de juiste 


