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Michelle Spek en collega’s betwisten – op basis van eigen onderzoek – onze stelling dat er bij vrouwen een ver-
traging optreedt in de diagnostiek van een myocardinfarct. Wanneer een ziektebeeld expliciet is gedefinieerd op 
basis van klassieke diagnostische criteria die dominant zijn bij 1 sekse, is de enige relevante vraag volgens ons of 
er sprake is van verschillen tussen de seksen. Bij het myocardinfarct is de diagnose gestoeld op de etiologie en het 
klachtenpatroon bij mannen. Wanneer de arts een ander patroon bij vrouwen niet herkent en de patiënte haar 
klachten niet als myocardinfarct interpreteert, ontstaat een diagnostisch delay. Het onderzoek van Spek en colle-
ga’s weerlegt onze conclusie niet.

In het diagnostisch proces binnen de klinische genees
kunde zijn in het contact 2 actoren van belang: de arts en 
de patiënt. Voor de arts verwijzen klachten en symptomen 
naar een patroon. Die patroonherkenning is gebaseerd op 
bronnen van kennis en ervaring, waarvan de belangrijk
ste de in de opleiding opgedane kennis is over de manier 
waarop diverse klachten en symptomen zich tot een ziekte 
verhouden. Leerboeken en richtlijnen gaan bij de bespre
king van een myocardinfarct (MI) uit van de klassieke, 
drukkende pijn op de borst met de daarbij behorende 
uitstraling.1 Die klachtenpresentatie is gebaseerd op een 
obstructief patroon van atherosclerose in de grote coro
naire vaten. Dat obstructieve patroon komt minder vaak 
voor bij vrouwen dan bij mannen [figuur].2

Bij vrouwen toont de atherosclerose vaker een wandstan
dig patroon over een grotere lengte, waardoor de door
stroming vermindert, zonder dat er een volledige afsluiting 
plaatsvindt – het MINOCAinfarct (Myocardial Infarction 

with Nonobstructive Coronary Arteries). Deze andere 
etiologie geeft andere klachten. Klachten bij het MINOCA 
infarct fluctueren ook vaak crescendodecrescendo in 
de tijd, wat afwijkt van de acute pijn op de borst.3 Deze 
 MINOCAinfarcten als gevolg van vasculaire disfunctie, 
spasmen en spontane coronaire dissectie (SCAD) betref
fen, zoals Spek en collega’s correct uit ons artikel citeren, 
10 tot 20% van alle MI’s. Onder vrouwen jonger dan 60 
jaar is de incidentie van het MINOCAinfarct echter nog 
hoger. Dit type MI treft bijna uitsluitend vrouwen, en dan 
vooral vrouwen jonger dan 60 jaar.46 SCAD is bijvoorbeeld 
bij 1 op de 4 vrouwen in deze leeftijdsgroep de oorzaak 
van een MI.7 Huisartsen hebben tijdens hun opleiding ge
leerd dat een MI klachten geeft die passen bij een obstruc
tief patroon. Daarom zullen ze het klachtenpatroon dat bij 
een nietobstructief MI past (dat dus vaker voorkomt bij 
vrouwen dan bij mannen), moeilijker of niet als uiting van 
een MI herkennen. Bovendien is de differentiaaldiagnos
tiek van pijn op de borst door de hogere prevalentie van 
vrouwen met hyperventilatie en angststoornissen in de 
populatie uitgebreider bij vrouwen dan bij mannen.1 Zowel 
de arts als de patiënte kunnen hierdoor worden misleid, 
met vertraging in de diagnostiek tot gevolg. 
Op haar beurt heeft de patiënte (en haar omgeving) een 
eigen interpretatie van de klachten en symptomen. Veel 
vrouwen denken bij klachten waarvan later blijkt dat er 
een MI aan ten grondslag ligt, niet aan een hartprobleem. 
Ze zijn eerder geneigd deze als een stressprobleem te 
beschouwen.8

De arts herkent het patroon dus niet en de patiënte (en de 
arts) interpreteert haar klachten niet als cardiaal lijden. 
Beide aspecten vormen de verklaringen in de literatuur 
(evidencebased) en in de praktijk (practicebased) voor 
het diagnostisch delay bij vrouwen.9,10 Wanneer huisartsen 
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Figuur

Obstructieve atherosclerose in de kransslagader (A) komt va-
ker bij mannen voor, diffuse niet-obstructieve atherosclerose 
(B) komt vaker bij vrouwen voor
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zich afvragen of de klachten van een vrouw op een MI wijzen, 
zullen ze hun oordeel in de dagelijkse praktijk baseren op 
wat ze als norm beschouwen. Die norm betreft het klassieke 
patroon van een obstructief MI en geldt bij vrouwen, zeker bij 
jonge vrouwen, niet bij 1 op de 5 tot 10 vrouwen met een MI. 
Dit vinden wij een hoog aantal.

DIAGNOSTISCH PROCES VERSUS TRIAGE
Leveren de door Spek en collega’s aangevoerde Nederlandse 
retrospectieve onderzoeken over verschillen tussen vrouwen 
en mannen bij triage op een huisartsenpost (HAP) het bewijs 
om de conclusie van een vertraagde diagnose van het MI 
bij vrouwen te weerleggen?1113 De focus van de genoemde 
onderzoeken ligt op de triage op een HAP. Triage verschilt 
echter in doelen en werkwijze van het diagnostisch pro
ces. Bij triage gaat het erom urgentie te bepalen, terwijl het 
klinisch diagnostisch proces zich richt op het stellen van een 
diagnose. 

WAAR GAAN DE TRIAGEONDERZOEKEN OVER?
De onderzochte populaties betroffen patiënten die zich buiten 
kantooruren telefonisch op de HAP meldden met chest dis-
comfort (acute pijn, druk, beklemming of benauwd gevoel op 
de borst).1113 Een triagist bepaalde op basis van een semiauto
matische telefonische triage (de Nederlandse Triage Standaard 
NTS als digitale beslishulp) de urgentie en verwijzing naar 
de cardioloog. Alleen verwezen patiënten bij wie een acuut 

coronair syndroom (ACS) werd vermoed zijn geïncludeerd, 
waarbij de cardioloog de diagnose ACS stelde.

TE VEEL BIAS VOOR BEWIJS
Dit betekent ten eerste dat patiënten zonder chest discomfort 
maar wel met een MI, buiten de onderzoekspopulatie vallen. 
Vier op de 10 vrouwen hebben bij een MI geen acute pijn op 
de borst.14 Over deze vrouwen, en over eventuele verschillen 
in klachten met mannen met een MI, geven de triageonder
zoeken dus geen relevante informatie. 
Ten tweede zullen vrouwen die de triagist onder een andere 
hoofdklacht dan pijn op de borst heeft geschaard (bijvoorbeeld 
onder hyperventilatieklachten, waarbij angst de thoracale 
klachten overheerst), niet worden geïncludeerd in de onder
zoekspopulatie. Ook bij deze vrouwen met een MI geven de 
triageonderzoeken dus geen informatie over sekseverschillen.
Ten derde concluderen de triageonderzoeken dat de triagist 
mannen en vrouwen met chest discomfort en een vermoeden 
van een MI met dezelfde urgenties naar de SEHcardiologie 
heeft verwezen. Dat sluit echter volstrekt niet uit dat er geen 
vertraging is opgetreden in het diagnostisch proces vanaf 
eerste symptomen tot de melding bij de HAP.11 Bovendien 
verbaast de uitkomst van deze semiautomatische triage van 
patiënten met een vermoeden van een MI niet, zoals ook te 
verwachten is dat er geen sekseverschillen zijn in urgentie
toewijzing van telefonisch getriageerde ambulanceritten van 
patiënten met een mogelijk MI. 
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Zowel de arts als de patiënte herkent signalen van een myocardinfarct vaak niet meteen, waardoor vertraging optreedt in de diagnostiek. 
 Foto: Shutterstock
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Tot slot ontstaan er twijfels over de constatering in de recente 
publicatie dat er een minimaal sekseverschil is in gepresen
teerde klachten bij een MI, ook met pijn op de borst als hoofd
klacht, wanneer we kijken naar de selectiebias bij inclusie 
van de onderzoekspopulatie.12 De gegevens betreffen telefo
nisch getriageerde patiënten op de HAP, waarbij de triagist 
ICPCcodes van klachten koppelt aan keywords als thoracale 
pijn, pijn op de borst of MI. De retrospectief verzamelde 
klachten bij een MI zijn dus niet geregistreerd op basis van 
een onderzoeksvraag, maar met een triagedoel. Bij 28% van de 
verwezen patiënten ontbreekt informatie over de aan of afwe
zigheid van een MI. De ingesloten patiënten, 85 vrouwen met 
een MI en 120 mannen, zijn gemiddeld respectievelijk 73,6 
en 67,2 jaar oud. Drukkende pijn op de borst met uitstraling 
past in het obstructieve patroon dat vooral bij oudere vrouwen 
voorkomt, zoals we in ons nascholingsartikel beschrijven. De 
constatering dat er in deze selectieve groep geen uitgesproken 
verschillen worden gevonden, houdt geen rekening met de 
40% van de vrouwen met een MI die bij voorbaat zijn geëx
cludeerd omdat ze geen pijn op de borst hadden, noch met de 
jongere vrouwen die vaker een MINOCAinfarct hebben. 

CONCLUSIE
Dat verschillen tussen vrouwen en mannen met een MI niet 
worden (h)erkend, leidt overeenkomstig de literatuur tot ver
traging in het diagnostisch proces. We juichen het van harte 
toe wanneer wetenschappelijk onderzoek meer aandacht aan 
sekseverschillen gaat besteden. Vooralsnog geven de uitkom
sten van de Nederlandse triageonderzoeken geen aanleiding 
om onze conclusie te wijzingen. ■
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