Hoe uw hart te beschermen is er een verschil tussen mannen en
vrouwen?

GenCAD

Man of vrouw zijn met een hartziekte
Maakt het verschil uit of u man of vrouw bent als het
aankomt op coronaire arteriële aandoeningen zoals een
hartaanval?
Volgens artsen wel. Het is dan ook belangrijk om het
verschil tussen mannen en vrouwen te begrijpen. Dan weet
u waar u op moet letten en wat u het beste kunt doen.

Is er een verschil tussen mannen en vrouwen?
Mannen en vrouwen krijgen verschillende vormen van hartaandoeningen op verschillende
leeftijden, met verschillende symptomen en ze
kunnen verschillende soorten preventie en
therapie nodig hebben.

Bepaalde risicofactoren voor hartaandoeningen verschillen bij mannen en bij vrouwen
Leeftijd: Mannen krijgen eerder te maken met coronaire hartziekten, voornamelijk vanaf de leeftijd van zestig en vrouwen als
ze zeventig zijn, Tijdens hun leven lopen beide echter hetzelfde
risico.
Hoge bloeddruk komt relatief vaker voor bij jonge mannen en
oudere vrouwen. Hoge bloeddruk leidt tot meer beroertes en hartfalen bij vrouwen dan bij mannen.
Diabetes vergroot het risico op coronaire hartziekten meer
bij vrouwen dan bij mannen. Daardoor hebben vrouwen met diabetes een hoog risico waarvoor een intensieve behandeling
nodig is.
Hoge cholesterolwaarden zijn even gevaarlijk bij mannen en
vrouwen en moeten bij beiden goed behandeld worden.
Jonge vrouwen die roken vergroten hun risico op hartziekten relatief meer dan mannen. Roken, overgewicht en de anticonceptiepil
vormen een uiterst gevaarlijke combinatie.
Depressie en stress zijn grotere risicofactoren voor vrouwen. Bij mannen worden ze vaak over het hoofd gezien. Ze moeten door artsen behandeld worden.
Reumatische aandoeningen zoals artritis en andere ziekten van
het immuunsysteem veroorzaken vaker hartaandoeningen bij
vrouwen dan bij mannen.
Zwangerschap: Vrouwen met een hoge bloeddruk tijdens de
zwangerschap - of pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) lopen meer kans om later in hun leven hartziekten en hypertensie te ontwikkelen. Zij moeten na de zwangerschap hun bloeddruk regelmatig laten controleren.

Verschillen in risicofactoren tussen
vrouwen en mannen:
 Leeftijd
 Hoge bloeddruk
 Diabetes
 Roken
 Depressie en stress
 Reumatische aandoeningen
 Complicaties van de zwangerschap
 Geslachtshormonen

Hartziektes kunnen verschillen bij vrouwen en mannen
Grote en kleine coronairvaten: Mannen en oudere vrouwen
hebben meestal atherosclerose (vetophopingen) hun hun grote
coronairvaten. Vrouwen voor de leeftijd van 65 hebben relatief
vaker spasmen (krampen) in hun coronairvaten of stoornissen in
de kleine bloedvaten (haarvaten). Dat kan tot verschillende
symptomen leiden.
Door stress veroorzaakte hartziekten: Na de menopauze kunnen vrouwen een acuut, door stress veroorzaakt hartinfarct ontwikkelen. Dit wordt een ‚gebroken-hart‘ syndroom genoemd en
komt veel minder vaak voor bij mannen. De behandeling bestaat
uit medicatie.
Tijdens en kort na de zwangerschap kunnen specifieke, acute
vormen van hartaandoeningen voorkomen met pijn op de borst,
waarvoor onmiddellijke medische zorg is vereist.

 Mannen en vrouwen kunnen
verschillende soorten hartziekten
hebben.
 Door stress veroorzaakte hartziekten komen vaker voor bij
vrouwen.
 Zwangerschap kan leiden tot speciale vormen van hartziekten.

Preventie bij mannen en bij vrouwen
Wat kunnen mannen en vrouwen doen om hun risico op
coronaire hartziekten te verkleinen?
Denk eraan - Onderschat uw risico niet! Dat is vaak het geval bij
vrouwen.
Ken uw getallen en onderneem actie als deze stijgen!
Bloeddruk: optimaal <120/80 mmHg, medicatie is aangewezen bij
≥140/90 mmHg
Bloedsuiker: ≤100 mg/dl (5,6 mmol/l)
Cholesterolwaarden: LDL-Cholesterol ≤ 3
Taille-omtrek: vrouwen ≤80 cm, mannen ≤94 cm
 Blijf gezond! - Neem een gezonde levensstijl aan om uw risico op
coronaire hartziektenaandoeningen te verminderen!
 Stop met roken of begin er niet mee: Het is moeilijker voor
vrouwen dan mannen om te stoppen met roken. Probeer te stoppen
en vraag zo nodig om hulp.
 Doe regelmatig aan lichaamsbeweging: Mannen en vrouwen
kun- nen de gezondheid van hun hart sterk verbeteren door regelmatig aan lichaamsbeweging te doen. Bijvoorbeeld 30 minuten per
dag (5 dagen per week) wandelen.
 Eet gezond: Eet voldoende volkoren granen, veel variatie aan
vers fruit en groente, producten met een laag vetgehalte of vetvrije
producten en mager vlees. Vermijd verzadigde of transvetten, toegevoegde suikers en vooral zout. Zorg voor een normaal gewicht voor
optimale gezondheid en levensduur.
 Alcohol: beperk uw alcoholgebruik.

 Mannen en vrouwen moeten
zich bewust zijn van hun risico
op coronaire hartaandoeningen.
 Mannen en vrouwen kunnen
coronaire hartaandoeningen
voorkomen via een gezonde
levensstijl.
 In sommige gevallen zijn
geneesmiddelen vereist.

Symptomen van een hartaanval en hulpvraag bij mannen en vrouwen
Symptomen:
Het meest voorkomende symptoom van een hartaanval bij mannen en
vrouwen is pijn, druk of een ongemakkelijk gevoel in de borstkas. Dat
is niet altijd het meest prominente symptoom.
Vrouwen met een hartaanval ervaren vaker andere symptomen,
naast of zelfs zonder pijn in de borstkas, zoals:
 ongemakkelijk gevoel in nek, kaak, schouder, hoog in de rug of boven/onder buik
 kortademigheid
 pijn in een of beide armen
 misselijkheid of braken
 zweten
 licht in het hoofd of duizeligheid
 extreme vermoeidheid

 De symptomen van een hartaanval kunnen verschillen tussen
mannen en vrouwen.
 Vrouwen hebben vaker een
hartaanval zonder pijn in de
borstkas.

Hulp vragen: Omdat vrouwen vaak niet herkennen dat ze een
hartaanval hebben, komen ze gemiddeld later in het ziekenhuis dan
mannen!

Diagnose van coronaire hartziekten
De keuze van testen door artsen om een chronische coronaire aandoening vast te stellen kunnen verschillen bij vrouwen en mannen.
Een inspanningstest en coronaire angiografie worden meestal gebruikt
bij mannen en gelden ook voor vrouwen bij verdenking op vernauwingen.
Als vrouwen jonger zijn met lage verdenking op vernauwingen en bij
vrouwen die geen inspanningstest kunnen doen, kan men de voorkeur
geven aan alternatieve diagnostiek.

Als vrouwen jonger zijn met lage
verdenking op vernauwingen en
bij vrouwen die geen inspanningstest kunnen doen, kan men de
voorkeur geven aan alternatieve
diagnostiek.

Hartziektens kunnen verschillend behandeld worden bij vrouwen en mannen
Behandeling met geneesmiddelen:
Een hoge bloeddruk en hoog cholesterol moeten op dezelfde
manier behandeld worden bij vrouwen en mannen.
Aspirine voorkomt geen coronaire hartziekte bij gezonde
vrouwen onder de 65 jaaren bij mannen met een laag risico op
deze leeftijd.
Hormoontherapie na de menopauze voorkomt geen hartaandoeningen, maar kan bij laag risico vrouwen (tijdelijk) worden
voorgeschreven.
Geneesmiddelen kunnen anders werken bij mannen en vrouwen
en kunnen ook verschillende bijwerkingen geven. Vrouwen hebben vaker bijwerkingen en deze moeten met de arts besproken
worden!







De optimale dosis en de bijwerkingen van geneesmiddelen kunnen verschillen bij
mannen en vrouwen.
Mannen en vrouwen hebben
evenveel voordeel van operaties en moderne invasieve
behandelingen (dotteren).
Vrouwen hebben evenals mannen revalidatie nodig na een
myocardinfarct, dotter of een

Wat is er nog mogelijk? — Ingrepen:
Zowel vrouwen als mannen kunnen baat hebben van invasieve
behandelingen, bijv.ballondilataties (dotteren), hartoperaties en
geavanceerde pacemakers. Vrouwen worden evenwel minder
vaak behandeld. Praat hierover met uw arts.
Herstel en revalidatie:
Vrouwen hebben meer tijd nodig om te herstellen na een
hartaanval of hartoperatie. Dat kan te wijten zijn aan het
vroegtijdig hervatten van huishoudelijke activiteiten, de zorg voor

In een notendop


Hartaandoeningen kunnen erg verschillen tussen mannen en vrouwen in risico's, symptomen,
oorzaken en diagnose. Let erop en ken uw risicofactoren!



Doe regelmatig aan lichaamsbeweging, eet gezond, behoud een gezond gewicht en stop met roken
(of begin er niet mee). Wees actief!



Er zijn verschillende manieren om hartproblemen vast te stellen. Bespreek de opties - bescherm
uzelf tegen een te late diagnose!



Medicatie en doseringen kunnen verschillen tussen vrouwen en mannen. Praat hierover met uw arts!



Vrouwen en mannen hebben evenveel baat bij hartoperaties, ingrepen, pacemakers en
hartrevalidatie.
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het gezin en het missen van hartrevalidatie. Het is voor mannen en vrouwen even belangrijk om hartrevalidatie te
volgen.

