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“Ik vermoed dat mijn patiënt een acuut infarct 
doormaakt”. Wat te doen als huisarts in 2020?

Dr Werner Van Peer
Centrum Huisartsgeneeskunde UA

2

Casus Mil
Mil, 76 jarige man wacht zijn beurt af in de wachtzaal

VG hypertensie, hypercholesterolemie, colorectale poliepen, ex-
roker (1 jaar geleden gestopt – 50 pakjaren)

Sinds drietal uur durende drukkende pijn op de borst, uitstralend 
naar de onderkaak, algemene zwakte, bleek, zweten, dyspnoe, 
eerste ‘aanval’ 
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Risico inschatting

Voorkans bij man 76 jaar: 1%

Aantoners: 

Thoracale pijn, > 20 minuten, drukkend/klemmend
lokalisatie, bleekheid, klam zweten, nausea, 
dyspnoe, VG cardiale ischemie, CV risicofactoren
Tekens longoedeem of cardiogene shock?
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RS pijn in rust > 20’ +

Vagale symptomen +

CV risicofactoren+

Evolutie kans op AMI: klinische argumenten
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♂ 76 jaar 
drukkende RS 

pijn 

ACS

Pericarditis

aortadissectie

Angst/paniek 

slokdarmspasmen

wandpijn

pneumothorax 

longembolie
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Technische onderzoeken in eerste lijn?

NEEN!

In de acute setting bij het vermoeden van een ACS: 
‘TIME IS MUSCLE’ 

BEL ‘112’ MUG-interventie!
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Plaats van ECG prehospitaal

Een normaal EC sluit een AMI NIET uit!!
= niet bruikbare uitsluiter!

Wel bruikbaar aantonend en voor monitoring hartritme!
= door huisarts na MUG-oproep of door MUG team

- ST daling en T-omkering
- ST-elevatie

Defibrillator standby!
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Plaats van troponine prehospitaal
NIET in de acute fase bij sterk klinisch vermoeden!

Bij recent doorgemaakte
RS pijn als uitsluiter

CAVE vals negatieven
< drie uur RS pijn!!
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Aanpak bij hoge verdenking op AMI

BEL ‘112’ MUG-interventie!

Plaats een IV lijn!
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Aanpak
Pijnstilling: 

• cedocard 5mg sublinguaal, te herhalen na 5’ en max. 3 tabletten
NIET bij BD < 100 mm Hg systolisch, en
NIET bij vermoeden van rechter ventrikelinfarct

• Morfine 5 -10 mg traag IV

• Temesta 1 mg PO bij angst en onrust?
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Aanpak

Oplaaddosis acetylsalicylzuur: 200 mg (non-enteric coated) PO

Toediening O2 alleen aangewezen bij hypoxie: O2 sat < 90%

Toediening atropine 0,5 mg IV bij bradycardie < 50/’?
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Presentatie ‘instabiele Angina pectoris’

1. Angor in rust (> 20 minuten)
2. De novo angor
3. Crescendo angor
4. Angor in de post-AMI of post PCI-periode
5. Recente episode van RS pijn met positieve troponines

15

Presentatie hartinfarct bij vrouwen


