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Oorzaken onderkenning 

 

 

Asymptomatisch tot aan ACS (63% vs 44%) 

 

Andere weging klassieke risicofactoren  

 

Vrouwspecifieke risicofactoren 

 

Vaker atypische presentatie 

 

 

 



Hindernissen 

 

Delay tot presentatie en/of diagnose 

 

Minder betrouwbare diagnostiek 

 

Onderbehandeling door (mannelijke) artsen 

 

Vaker complicaties bij revascularisatie 

 

Ondervertegenwoordigd in trials 
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Roken 

 

< 50 jaar is roken gevaarlijker voor vrouwen dan voor mannen 

 

Grotere negatieve impact van het aantal sigaretten per dag 

  

Premenopausaal: roken veroorzaakt  downregulatie oestrogeen-afhankelijke vasodilatatie 
van het endotheel van de vaatwand.  

 

Zeer sterke risicofactor voor een premature en vroege menopauze  

 



Gewicht en DM  

Premenopausaal: vaker gynoid type 

 

Postmenopausaal: 

• Vaak toename lichaamsgewicht 

• Vetverdeling naar meer android patroon  

• Toename prevalentie metabool syndroom 

 

• Fysieke inactiviteit! 



Hypertensie 

 

Bloeddruk in perspectief met leeftijd! 

 

• < 65 jr: streef 130/80 mmHg systole (idem bij verhoogd risico) 

• > 65 jr: 130-140 mmHg systole 

• 80+ streef < 150 mmHg systole 

 

Borderline hypertensie (<140/90 mmHg) veroorzaakt meer endotheeldysfunctie en 
cardiovasculaire complicaties in vrouwen. Coronairen kleiner -> eenzelfde bloeddruk heeft 
meer effect op de vaatwand 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Hypertensie 

 

Verergert menopausale klachten 

 

Postmenopauzaal hogere systole (door afname oestrogeen): 

• Upregulatie van RAAS met toename plasma-renine activiteit 

• Toename zoutgevoeligheid 

• Toename sympathische activiteit 

 



Behandeling hypertensie 

< 25% van vrouwen adequaat behandeld! 

 

Geen specifieke streefwaarde of behandeling voor vrouwen 

 

Meer bijwerkingen ACE-remmers 

 

Voorkeur Ca-antagonisten en AT II antagonisten 

 

Tailored therapy: meerdere middelen, lage dosering, langzaam optitreren 

 

 



Lipiden 

 

Premenopausaal: relatieve risico hypercholesterolemie is lager 

 

Primaire preventie: vergelijkbaar voordeel bij mannen ≥50 jr en vrouwen ≥60 jr 

 

Secundair preventie:  

• LDL verlaging geeft vergelijkbare mortaliteitsreductie  

• HDL betere voorspeller dan LDL  

 

  

 



Lipiden in menopauze 

 

Stijging: 

• TC ± 10% 

• LDL ± 14%  

• HDL blijft onveranderd 

 

Premenopausaal borderline vetprofiel -> postmenopauzaal herevalueren 

 
Gemiddeld LDL > 65 jr: hoger in vrouwen dan in mannen 

 

 



Lipidenverlaging 

• Rosuvastatine: o.d.d. of desnoods 2x p.w. 

 

• Q10 supplement verminderen bijwerkingen 

 

• Ezetimibe in combinatietablet 

 

• Rode gistrijst: bevat monacoline K (lovastatine) 

• Daling 0.7-1.5 mmol/l LDL en TC  Bevatten meestal Q10  

• Preparaten met berberine (vangt LDL weg) nog effectiever 

 

• Groenlipmossel 





Genderspecifieke risicofactoren 

 

• Auto-immuun ziekten 

 

• Migraine 

 

• Behandeling mammacarcinoom 

 

• Depressie/sociaal economische status  

 

• Leeftijd menarche en menopauze 

 

 

 

 





Menopauze 

 Ongunstige invloed op traditionele risicofactoren  

 

• Lichaamsgewicht en vetdistributie ↑ 

• Glucosetolerantie ↓ 

• Plasma lipiden ↑ 

• Bloeddruk ↑  

• Sympathicus ↑  

• Endotheeldysfunctie ↑ (vasodilaterend effect oestrogenen valt weg) 

• Vasculaire inflammatie ↑ (plaque wordt instabieler) 

 
 

 

 

 





Presentatie van vrouwen 

 

Vrouwen zijn gemiddeld 7-10 jr ouder bij presentatie 

 

Slechts 31% heeft klassieke symptomen (mannen 42%) 

 

Vnl atypische klachten: meer vegetatief 

 

Minder evidente ECG afwijkingen 

 

Resulteert in onderdiagnostiek en delay  

 



Symptomen: vaak atypisch 

 

-Druk tussen de schouderbladen 

 

-Kortademigheid 

 

-Misselijkheid 

 

-Duizeligheid 

 

-Onverklaarde moeheid 

 

-Palpitaties 

 



Pathofysiologie in vrouwen 

 

Minder focaal maar meer diffuus coronairlijden 

 

Tragere progressie coronairlijden 

 

Kleinere diameter coronairen 

 

Minder collateraalvorming 

 

Toegenomen vaatstijfheid 

 



In de praktijk: 

 

Lagere oestrogeenlevels: 

• geven minder vasodilatatie 

• Stollingsproblemen 

• abnormale inflammatie 

 

60% van de symptomatische vrouwen:  

Geen flow-limiting stenose, wel endotheeldysfunctie 

 

Prognose is niet benigne: hogere symptoomburden en zorgconsumptie 

Frequente recidieven 

 

 

 



ACS in vrouwen 

 

• Obstructief 

 

• Non-obstructief: MINOCA 

     Myocardial Ischemia and No Obstructive Coronary Artery Disease 

 

• Coronairspasme 

 

• SCAD: spontaneous Coronary Artery Dissection 

 

• Takotsubo 

 



Obstructief 



(Non)obstructief 



Microvasculair 





SCAD: Spontane coronaire dissectie 



SCAD 



SCAD 
 
1-4% van de totale incidentie van ACS  

75-90% is vrouw 

Voornaamste oorzaak bij ACS < 45 jaar  

 

Geassocieerd met:  

• Partus 

• Extreme fysieke/psychische belasting 

• Ernstige vaatspasmen 

• Hypertensie 

• Bindweefselaandoeningen 

• Vaatontstekingen 

 



Takotsubo 



Takotsubo 

 

• 2-3% van de totale incidentie van ACS 

 

• Bijna exclusief voor postmenopauzale vrouwen 

 

• Klachten conform klassiek myocardinfarct 

 

• Bij hartkatheterisatie geen coronaire occlusie maar wel apical ballooning 

 

• Uitgelokt door hevige emotionele stress: plotse verhoging van sympathicusactiviteit 
(cortisol en adrenaline) leidt tot acute disfunctie myocard 



Diagnostiek in vrouwen 

 

• Vaker (licht) afwijkend uitgangs ECG (aspecifiek) 

 

• Minder vaak positieve stresstest 

 

• Perfusieonderzoek: Scintigrafie, PET en stressMRI 

 

• Mamma attenuatie  

 

• “ normaal coronairangiogram”  

 

 
 

 



Diagnostiek microvessel disease 

Niet-obstructief coronairangiogram 

 

Vaak trage vulling distaal vaatbed 

 

Indien geen stenosen > 80% maar wel afwijkende fractional functional flow reserve (FFR): 

 

Invasieve provocatietesten middels acetylcholine en/of adenosine 

• 1% risico VT/VF 

• 3% risico op (tijdelijke) bradycardie 

• 2% risico op paroxysmaal/persisterend AF 

 



Complicaties in vrouwen 

Vaker bloedingscomplicaties na PCI 

 

Mortaliteit CABG hoger in vrouwen (leeftijdsafhankelijk) 

 

• Hoofdzakelijk bij on-pump procedures 

• Kleinere diameter coronairen  

• Meer spoedprocedures bij vrouwen 

• Vaker aanwezigheid hypertensieve hartziekte 



Behandeling vrouwen 

 

Preventie! 

 

Risicofactoren agressiever behandelen 

 

Tailored therapy met meer lager gedoseerde medicamenten 

 

Calciumantagonisten en AT II antagonisten 

 

 



Take home messages 

Cardiovasculaire ziekten:  

 

• Hoge morbiditeit en mortaliteit onder vrouwen 

 

• Vaker non-obstructief coronairlijden: endotheeldysfunctie 

 

• Derhalve vaker atypische klachten 

 

• En niet-diagnostische onderzoeksresultaten 

 

 



Take home messages 

 

Herken hoog risico patiënte: 

 

• Middels andere weging klassieke risicofactoren 

 

• Vrouwspecifieke risicofactoren 

 

• Waaronder relatie met zwangerschap en menopauze 

 

 

 



Take home messages 

 

Behandel middels 

 

• Preventie! Strakke regulatie risicofactoren 

 

• Tailored therapy: meerdere medicamenten, laag gedoseerd 

 

• Rosuvastatine, calcium antagonisten, AT II antagonisten 

 

 



Gebruik deze dia om een afbeelding hebt in de 
verhouding van de presentatie (16 x 9 verhouding, 
breedlbeeld televisie, veel smartphones) 


