
INFORMATIEBROCHURE VOOR PATIËNTEN

Een hartinfarct... En nu?
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WAT IS EEN HARTINFARCT
Het hart is een pomp die zuurstofarm bloed door de longen pompt, waar dit 
van zuurstof wordt voorzien, en nadien het zuurstofrijke bloed door de rest 
van het lichaam pompt. Het hart is dus onontbeerlijk om de organen van het 
lichaam van zuurstof te voorzien.

Het hart heeft net als de andere organen ook zuurstofrijk bloed nodig dat 
wordt aangevoerd via de zogenaamde kransslagaders.

Door een combinatie van risicofactoren (roken, cholesterol, hoge bloeddruk, 
leeftijd, diabetes, erfelijke factoren) kan over verloop van meerdere jaren 
vetophoping in de kransslagaders ontstaan.
Dit kan leiden tot een graduele verstopping van een kransslagader, maar soms 
kan er ook een plotse scheur of barst in zo’n cholesterolophoping ontstaan. 
Door de stoffen die hierbij vrij komen in de bloedbaan ontstaat er een klonter 
die het bloedvat acuut volledig of bijna volledig afsluit.

Als een kransslagader op zo’n manier geblokkeerd geraakt, wordt de 
bloedtoevoer naar een deel van het hart onderbroken. Hierdoor wordt een 
deel van de hartspier beschadigd en ontstaat een hartinfarct.
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SYMPTOMEN EN ACUTE BEHANDELING

Een infarct kondigt zich in de acute fase vaak aan door een drukkende pijn op 
de borst (vaak uitstralend naar de rug, armen of kaken), een benauwd gevoel 
of ademhalingsproblemen.
Opgepast: veel mensen die een infarct doormaken hebben geen tekens ervan 
gevoeld tot vlak voor de gebeurtenis.

Bij het optreden van deze symptomen is het belangrijk om zo snel mogelijk 
een  arts te bellen of het noodnummer 112.
Een snelle en tijdige diagnose en behandeling zijn immers zeer belangrijk om 
de uitkomst van een hartinfarct te verbeteren.

De diagnose van een hartinfarct wordt in eerste instantie gesteld d.m.v. een 
electrocardiogram (ECG) en nadien bevestigd via een bloedname.

De acute behandeling van een hartinfarct bestaat enerzijds uit het toedienen 
van bloedverdunners om de klonter te stabiliseren en mogelijks ook op te 
lossen. In tweede instantie dient u zo snel mogelijk overgebracht te worden 
naar een ziekenhuis waar men de mogelijkheid heeft om de vernauwing open 
te maken.
Het openmaken van dergelijke vernauwing gebeurt via een hartcatheterisatie 
en stentplaatsing. Tijdens dergelijke procedure plaatst men onder lokale 
verdoving een buisje in de pols waarna men met een fijne catheter naar het 
hart gaat. Met behulp van kleurstof/contraststof wordt eerst gekeken waar 
de vernauwing zit. Nadien blaast men met een speciale ballon de vernauwing 
open en wordt er een stent (een opgevouwen metalen buisje dat met de 
ballon in de vernauwing wordt opengezet) achtergelaten om ervoor te zorgen 
dat de vernauwing niet terugkomt.
Tijd is leven. Hoe sneller de interventie, hoe meer overlevingskans.

Na deze spoedbehandeling wordt u op de dienst hartbewaking verder 
opgevolgd. Uw arts zal u verschillende medicijnen voorschrijven. Sommige 
daarvan zal u levenslang moeten nemen.
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Een nieuw infarct voorkomen

BEHANDELING OP LANGE TERMIJN: BLIJF UW MEDICATIE NEMEN
Na een infarct worden verschillende geneesmiddelen voorgeschreven. 
Wees niet verwonderd of ontmoedigd als u meerdere medicamenten moet 
innemen. Dezee combinatie van medicijnen beschermt tegen het ontwikkelen 
van een nieuw hartinfarct.

Geneesmiddelen. Belangrijk om weten:

• Neem al uw medicatie op regelmatige basis en op de manier die uw arts 
voorschreef

• Onderbreek of stop de inname van uw medicijnen niet zonder eerst uw 
arts te raadplegen. 

• Indien u bijwerkingen ervaart door bepaalde geneesmiddelen, bespreek 
dat dan met uw arts. Hij kan uw dosis aanpassen, een voor u geschikter 
alternatief voorstellen, of de bijwerkingen behandelen. 
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• Neem geen bijkomende, vrij te verkrijgen geneesmiddelen of 
behandelingen zonder eerst uw arts te raadplegen. Er kan een 
beïnvloeding zijn van de medicatie die u inneemt voor uw hart. 
Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de ontstekingsremmers zoals 
Ibuprofen (Brufen®), Diclofenac (Voltaren®), … . Bij regelmatig gebruik 
van deze onstekingsremmers werken deze de bloedverdunners, die nodig 
zijn om klonters te voorkomen, tegen, waardoor de kans op een nieuw 
hartinfarct in de toekomst wordt verhoogd.

• Om geen medicatie te vergeten, neemt u ze best elke dag op hetzelfde 
tijdstip. Als hulpmiddel kan u dit eventueel noteren in een tabel en 
s’avonds voor het slapen gaan even nakijken.

Geneesmiddelen bij en na een infarct:

Aspirine/Clopidogrel/Brilique/Efient: Deze voorkomen vorming van klonters. 
Vooral de eerste maanden na het hartinfarct is het risico op nieuwe klonters 
vergroot. Er wordt daarom vaak een combinatie van 2 bloedverdunners 
gegeven gedurende 3 tot 12 maanden na het hartinfarct. Na deze periode 
volstaat het meestal om een lage dosis Aspirine verder te zetten en dit dient u 
de rest van uw leven te doen.

ACE-remmers verlagen de bloeddruk en helpen het litteken op de hartspier 
dat veroorzaakt werd door het hartinfarct beter te genezen.

Bèta-blokkers verlagen de bloeddruk, maar ook het hartritme. Ze helpen 
eveneens om het gevormde litteken beter te laten genezen en voorkomen 
ritmestoornissen.

Cholesterolverlagende middelen: Na een hartinfarct dient de cholesterol zeer 
sterk verlaagd te worden om nieuwe cholesterolaanslag en plotse scheuren/
barsten in cholesterolophopingen te voorkomen. Vaak dient de cholesterol 
meer te worden verlaagd dan  met een aangepaste, gezonde levenswijze kan 
bereikt worden.
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RISICOFACTOREN VERMINDEREN
Als u reeds een hartaanval hebt gehad, loopt u een verhoogd risico op een 
volgende hartaanval.
Artsen en wetenschappers hebben een aantal ‘risicofactoren’ ontdekt die uw 
risico op een hartaanval vergroten. Hoe meer risicofactoren u hebt en hoe 
ernstiger ze zijn, hoe groter uw kans op een (nieuwe) hartaanval is.

Het goede nieuws is dat u zelf heel wat kan doen om dat risico te verlagen. 
Begin met uw levensstijl te veranderen. Dat betekent niet dat u geen plezier 
meer mag beleven aan het leven, maar wel dat u een aantal verstandige 
beslissingen moet nemen om uw hart gezond te houden.

De belangrijkste beïnvloedbare risicofactoren voor een hartaanval zijn:
• roken
• hoge cholesterolspiegels
• hoge bloeddruk
• overdreven alcoholgebruik
• onvoldoende lichaamsbeweging
• diabetes mellitus
• overgewicht en obesitas

Negen eenvoudige manieren om uw risico op een (nieuwe) 
hartaanval te verminderen:

1. Eet gezond
2. Doe aan sport
3. Verlies overtollig gewicht
4. Stop met roken. Er bestaan tegenwoordig goede hulpmiddelen om te 
helpen met rookstop. Aarzel niet om uw arts hierover aan te spreken.
5. Drink minder alcohol
6. Verlaag een hoge bloeddruk
7. Verlaag hoge cholesterolspiegels
8. Als u aan diabetes lijdt, controleer dan nauwgezet uw bloedsuikerspiegel.
9. Volg uw voorgeschreven medicatie.
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REVALIDATIE
Een hartinfarct heeft vaak een impact op het algemeen welbevinden en de 
inspanningscapaciteit van de patiënt. Vele mensen hebben na een hartinfarct 
ook angst om zich in te spannen uit schrik om een nieuw hartinfarct te doen.
We weten ondertussen dat door middel van een gestructureerd 
revalidatieprogramma u uw voorafgaandelijke conditie veel sneller kunt 
herwinnen. En bovendien is het aangetoond dat deelname aan een 
revalidatieprogramma van enkele maanden het risico op een nieuw 
hartinfarct in de toekomst fors verlaagd. Dit is een effect dat meerdere jaren 
na het stoppen van de revalidatie aanhoudt.
Tijdens dit revalidatieprogramma wordt enerzijds gefocust op fysieke training 
om uw conditie te herwinnen en u vertrouwd te maken met uw (veilige) 
grenzen. Anderzijds is er ook aandacht voor dieetbegeleiding, rookstop 
en zo nodig ook psychologische begeleiding gezien dit allemaal frequente 
aandachtspunten na een hartinfarct zijn.
Tijdens de opname zal dus ook de mogelijkheid van deelname aan een 
revalidatieprogramma met u besproken worden.
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Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be


