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Acuut Coronair Syndroom (ACS)
Instabiele angina pectoris 

Hartinfarct ((N)STEMI)

Stabiele angina pectoris 
Conservatief behandeld 

PCI 

CABG

Ischemische hartziekten (IHZ)



Doel van de richtlijn

Optimale re-integratie

Uitkomstmaat:

 Geen vertraagde 
werkhervatting

 Hoog % werkhervatting

Secundaire preventie progressie 

coronair sclerose

Uitkomstmaat:

 Minder recidieven

 Minder sterfte



Vijf vragen voor de update

Onderwerp Uitgangsvraag Cruciale uitkomstmaten

Etiologie

1 Wat zijn onafhankelijke risicofactoren voor niet-

optimale werkhervatting bij werkenden met een 

ischemische hartziekte? Werkhervatting

2 Wat zijn werkgerelateerde risicofactoren voor een 

recidief bij werkenden met een ischemische 

hartziekte?

Recidief van ischemische 

hartziekte, sterfte

Diagnostiek

3 Welke parameters en/of criteria zijn bruikbaar voor 

het bepalen van de veilige grenzen van werkhervatting 

bij patiënten na een ischemische hartziekten?

Recidief van ischemische 

hartziekte, ischemie van 

inspanningsecg of stresstest, 

ritmestoornissen, sterfte, 

werkgerelateerde

ongelukken (o.a. 

verkeersongelukken)

Beleid

4 Wat is het effect van (bedrijfsgeneeskundige) 

interventies bij werkenden met ischemische 

hartziekten op het voorkomen van een recidief en 

sterfte? 

Recidief van ischemische 

hartziekte, sterfte

5 Wat is het effect van (bedrijfsgeneeskundige) 

interventies bij werkenden met ischemische 

hartziekten op werkhervatting?

Werkhervatting



Risicofactoren voor een vertraagde werkhervatting

o Vrouwelijk geslacht

o Leeftijd (30-39jr, >60jr)

o Depressie

o Comorbiditeit

o Laag inkomen

o Manueel werk



Werkgebonden risicofactoren voor een recidief 

ischemische hartziekte 

 Hoge werkbelasting

 Lage autonomie

 Combinatie hoge werkbelasting – lage autonomie

 Lage beloning

 Fysieke bedreiging/geweld

 Ploegendienst

 Nachtdienst

 Overwerk (> 55 uur/wk)

 Fijnstof



Beïnvloedbaar Niet beïnvloedbaar

Roken Leeftijd

Weinig bewegen Geslacht

Overgewicht Familiair

Slechte voeding

Overmatig alcohol gebruik

Slaapduur < 6 uur

Psychosociale privé problematiek

Depressie

Angst

Hypertensie

Comorbiditeit

(DM, OSAS, Reuma, Nierinsuffiëntie, etc.)

Risicofactoren voor een recidief ischemische hartziekte



Hart4work
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Depressie

RR voor recidief is 2

Miskend



Hart4work
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Depressie

Aanbeveling

Screen op depressie 

bij iedere werker met een IHZ in 

verband met een verhoogd risico op: 

 vertraagde werkhervatting

 hogere recidiefkans 

Miskend



Hart4work
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Depressie

vormt een hindernis bij:

therapietrouw 

pogingen de leefstijl te verbeteren 

c.q. bevorderen van gezond gedrag

Miskend



Hart4work

NNH by 10-Year 
Framingham risk CHD

Exposure Outcome RR per 

episode

5% 10% 20%

Workstress MI 6 14242 6934 3274

12
Kivimäki, et all. Strain as a risk factor for coronary heart disease: a collaborative meta-analysis of individual participant data. 

Lancet. 2012 Oct 27;380(9852):1491-7.

Werkstress geeft 6 x hogere kans op een eerste hartinfarct  

als het cardiovasculaire risico hoog is. 



Om de schadelijke gezondheidseffecten van werkstress 

op het hart te verminderen

is optimalisering van leefstijl de belangrijkste interventie.

Kivimäki M. et all. IPD-Work Consortium. Job strain as a risk factor for coronary heart disease: a collaborative meta-analysis of individual participant data. Lancet. 2012 Oct 27;380(9852):1491-7.



Stroomschema NVAB-richtlijn Ischemische hartziekten



Hart4work

Stroomschema NVAB-richtlijn Ischemische hartziekten

15



Stroomschema NVAB-richtlijn Ischemische hartziekten



Wereldwijd worden geïntegreerde interventies aanbevolen 

 Voorlichting

 Fysieke training

 Relaxatie training

 Psychologische counseling
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Effect van interventies op werkhervatting? 

Gecombineerde interventies lijken vooral het eerste half jaar 

een positief effect te hebben op de werkhervatting.

Het ziekteverzuim wordt met gemiddeld 1 maand verkort.   

Hegewald J, Wegewitz UE, Euler U, van Dijk JL, Adams J, Fishta A, Heinrich P, Seidler A. Interventions to support return to work for people with coronary heart disease. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 3. 



Deelname aan hartrevalidatie

M. Sunamura, N. ter Hoeve, M. L. Geleijnse, R. V. Steenaard, H. J. G. van den Berg-Emons, H. Boersma, R. T. van Domburg.

Cardiac rehabilitation in patients who underwent primary percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction: 

determinants of programme participation and completion.  Netherlands  Heart Journal. 618-624, 11/2017



Cardiale belastbaarheid

Hartfunctie

Aan/afwezigheid van ischemie 

Aan/afwezigheid van significante ritmestoornissen

Aan/afwezigheid van hartfalen

Hypertensie 

Het inspanningsvermogen



Indeling cardiale beperkingen

Fysieke situatie

A 

Geen cardiale beperking

B 

Matige cardiale beperking

C 

Ernstige cardiale beperking

Hartfunctie EF ≥ 50% afgenomen hartfunctie (EF 36-49% 

of diastolische LV dysfunctie of 

hartklepafwijking)

afgenomen hartfunctie 

(ejectiefractie ≤ 35%)

Angina pectoris en/of 

ischemie ten gevolge van 

relevante coronairsclerose of 

coronairspasmen

geen ischemie ischemie bij zwaardere inspanning: 

> 60% van de norm en/of angina 

pectoris NYHA-klasse II

ischemie bij lichte inspanning: ≤ 

60% van de norm

Significante ritmestoornissen geen significante 

ritmestoornissen 

boezemritmestoornissen kamerritmestoornissen

Hartfalen geen hartfalen hartfalen NYHA-klasse ≤ II hartfalen met NYHA-klasse ≥ III 

klachten

Ernstig verhoogde bloeddruk 

(RR > 200/110) bij werkenden 

zonder matig/zwaar werk 

en/of verhoogde werkdruk

geen ernstig verhoogde 

bloeddruk

ernstig verhoogde bloeddruk (RR > 

200/110) bij werkenden zonder 

matig/zwaar werk en/of verhoogde 

werkdruk

Slecht ingestelde bloeddruk 

(RR > 160/100) bij werkenden 

met matig/zwaar werk en/of 

verhoogde werkdruk

Geen slecht ingestelde 

bloeddruk 

slecht ingestelde bloeddruk (RR > 

160/100) bij werkenden met 

matig/zwaar werk en/of verhoogde 

werkdruk

Inspanningsvermogen normaal inspanningsvermogen licht verlaagd 

inspanningsvermogen

ernstig verlaagd 

inspanningsvermogen



Overzicht van aanbevelingen

WERKGERELATEERDE RISICOFACTOREN ADVIEZEN AAN WERKENDE EN/OF WERKGEVER

CARDIALE BEPERKING

A 

Geen beperking

B 

Matige beperking

C 

Ernstige beperking

Matig of zwaar fysiek werk Geen aanpassing Individueel bepalen

Adviseer aanpassing werk 

en/of verbeteren 

belastbaarheid of werk 

ontraden

Te hoge werkdruk Zie voor adviezen de MDR Werkdruk (NVAB 2013)

Nachtdiensten

Breng knelpunten voor nachtdiensten in kaart. Maak daarbij 

eventueel gebruik van een vragenlijst. Breng in overleg met de 

werkende een advies uit betreffende interventies en terugkeer in 

nachtdienst

Adviseer aanpassing werk 

en/of verbeteren 

belastbaarheid of ontraad 

nachtdiensten

Te korte slaapduur (<6 uur) of niet aaneengesloten slaap Bespreek met de werkende het belang van slaaphygiëne

Ploegendiensten

Stel samen met de werkende een passende hervatting van 

ploegendiensten vast. Besteed extra aandacht aan leefstijl bij deze 

groep werkenden

Adviseer aanpassing werk 

en/of verbeteren 

belastbaarheid of ontraad 

ploegendiensten

Lange werkdagen (> 8 uur/dag) en/of lange werkweek (> 55 

uur/week)

Besteed aandacht aan lange werktijden en betrek daarbij persoonlijke voorkeur, andere 

risicofactoren en werkomstandigheden

Risicovolle omgevingsfactoren:

- snelle temperatuurs - en/of luchtdrukwisselingen

- extreme kou of warmte

- lawaai

- schadelijke stoffen zoals kortdurend veel fijnstof (> 10 µg/m3 2,5 

PM)

Individueel bepalen Adviseer aanpassing werk 

en/of verbeteren 

belastbaarheid of ontraad 

werk.



Maayke Sluman

cardioloog JBZ
ass. prof. Arbeidsgerichte Medische Zorg, Coronel Instituut AMC

Voorzitter NVVC commissie kwaliteit

Lid NVVC werkgroep Gender



Vrouwen met een acuut coronair syndroom 
kunnen zich anders presenteren dan mannen. 

Wat is het meest voorkomende symptoom bij 
vrouwen?

1. Pijn (op de borst, in de rug, tussen 
de schouderbladen of in de armen)

2. Vermoeidheid

3. Kortademigheid

4. Misselijkheid



Tekstboek: symptomen van een hartinfarct



Tekstboek: symptomen van mannen met een 

hartinfarct



symptomen van vrouwen met een hartinfarct

Women INC



Hebben we een genderbril?



Vrouwen met een ACS

• klachten

• acuut wordt vaak chronisch

• risicofactoren 

• herstel

• coping

Het vrouwenhart klopt anders



Klachten bij ACS

Acuut infarct % V % M

Pijn op de borst 66 78

Kortademigheid 60 45

Zwakte 55 40

Ongebruikelijk moe 43 40

Koud zweet 40 40

Duizelig 40 20

Canto, Arch Int Med, 2007



vrouwen zijn geen kleine mannen

“goede gezondheidszorg is gender-sensitief”

XY       XX





% normal CAG at STEMI:

Hochman JS et al. NEJM 1999. Glaser R et al. JAMA 2002. Diver DJ et al. AJC 1994



‘speciale / zeldzame aandoeningen, vrouw-

specifiek’

• Tako-Tsubo

(‘broken heart’) syndroom)

• SCAD (‘gescheurde kransslagader’)

• coronairspasmen



Je krijgt het meestal niet zomaar……..



‘Nieuwe’ risicofactoren

‘klassiek’

• mannen en vrouwen verschillende impact

‘nieuw’

• zwangerschapsdiabetes / - hypertensie

• vroegtijdige menopauze

• PCOS

• anticonceptie / pilgebruik

• cardiovasculaire toxiciteit (borst)kanker behandeling

(bestraling op de borst, anthracyclines en 
andere chemotherapie, HER2-gerichte therapie ~ 

trastuzumab)



Bloeddruk en mortaliteitsrisico



Welke problemen zien wij vaak na een 
myocardinfarct?

Bijwerkingen medicatie

• benauwdheid (ticagrelor)

• spierpijn, pijnlijke gewrichten (statine)

• kriebelhoest (ACE-remmer)

• betablokkers

Verminderde inspanningstolerantie

Psychische problemen

• Angst en onzekerheid

• Verwerkingsproblematiek

Problemen met werkhervatting (ZZP!)

hartrevalidatie

lage doseringen, 

kleine stapjes



1. Zelf nooit verwacht (ongeloof)

2. ACS niet herkend: bagatelliseren/atypisch beloop

3. Cardioloog gelooft het ook niet:

- geen afwijkingen bij CAG (type II ACS)

- ‘aanstelleritis’/ ‘overspannen’

4. Tegenstrijdige berichten in ZH
- wel zak met medicatie (‘big/golden 5’)

5. Houdt klachten + onzekerheid bij patient en arts.

- ‘schone’ coronairen



Slecht nieuws gesprek

Behandeling vrouwen met 

coronaire dysfunctie



Behandeling vrouwen met 

coronaire dysfunctie

fysieke 
substraat

persoonlijk 
levenrisicofactoren

- medicatie

- diagnostiek

- ‘bijsturen’

- hartrevalidatie

/fysiotherapie

- leefstijl

- medicatie

- diagnostiek

- ‘bijsturen’: HA

- leefstijl

- MMW

- psychologie

- ‘bijsturen’: HA



Het hart 

is een 

emotioneel 

orgaan.




