
'VROUWENHART MOET OP DE K/[/[RT'
"Ik 

ben een cardio-feminisù De be.
Foepsgnoep van cardiologen mag wat mi¡
betFeft wel wat vnouwvriendelijker won
den," zei hoogleraar caldiologie voor
vrouwen prof. dî. Angc/aMaes in de
Spiegelzaal van het Amsterdemse Am-
stelhotel. 

"Het 
is moeilijk voor vrouwen in

de maatschap te komen. Ik ken zelfs
caldiologen die zich erop laten voor.stâan
dat ze geen wouwen in de maatschap
hebben."

De geleerde was aanwezig bij de pre-
sentat¡e van het boek Hat vrouwenhaft
van cardioloo g dr. Jamrclre Wittekærr.
Daarin betooglt zij {at artsen de klachten
van vnouwen met een hartprobleem niet
serieus nemen. Dat komt volgens Witte-
koek omdat het Hachtenpatroon ven
haft- en vaatziekten, de diagnostiek en de
behandeling gebaseerd zijn op grote
klinische studies die zijn gedaan met
mannen. Maar die kennis blijkt niet hele-
maal van toepassing op het vrcuwenhart
met als gevolg det tienduizenden vrou-
wen met haftklachten naar huis worden
gestuurd met de mededeling dat mst hun
haft alles prima is.

ìMrttekoek wijst arop dat bij mannen

Jannel¡e [tinel¡osl¡ (m.] met Jânnct Veessên

.wrWomon Inc (l.l sn Ëtf. Angnh maes.

het probleem vaak zit in de vernauwing
van de knansslagader maâr bij vrouwen
in de kleine bloedvaten van het haft. "Ikw¡l het vrouwenhart op de kaaÉ zetten",
aldus de haftdeskundige, die hoopt dat zo
minder vrouwen aan haft- en vaatziekten
overlijden.

Prof. Angela Maas was het roerend
met Janneke Wittekoek eens. Joch zijn
er nog veel cardiologen die zeggen:'Ik
geloof niet in het verschil tussen.mannen
en vFouwon. Ik vind dat genent. Nog

lþ cerdíologên Renée van den Brink (l.l sn
YohndoAppeltmn

onlangs kreeg ik te horen: Uü moet mear
in de Efteling gaan werken want jij ge-
looft in sproo$es.'"

ïijdens de signeersessie na afloop van
de pr€sentatie onderstneepte Janneke
Wittekoek"Mijn boek is ook bedoeld om
aandacht te schenken aân de verschillen
tussen man en vnouw in de héle genees-
kunde. Ik sprak laatst een orthopeed. Die
veftelde det er steeds meer vrouwen zijn
met een voetbalknie. Maar zij hebben
hele anderc klachten dan mennen met

þ¡chirteren uignver &?m Baldror met ot{tG
eGdagoog iledoflo Bccltors. Foro's Dr TETEcRnnF

een voetbalknie." Uitgever en psychiater
Bt:a.ttt Bailsker meende dat ook in de psy-
chiatrie meer geslachtsspeciefiek naar
de klachten moet worden gekeken. 

"Erzijn aanwijzingen dat vrouwen anders
neâgenen op depressiva dan mannen."

Cardioloog Yolan& Apte/nan yan het
VUmc zag tijdens de feestelijke nabor.rel
maar één oplossing:,De geneeskunde
zoals die nu bestaat moet helemaal op
nieuw worden bekeken op de verschillen
tusssn men en vrouw."


