
dat een niet cariogeen dieet tijdens de vonnings
periode van de elementen, deze elementen caries
resistent maakt. Het blijkt eehter dat deze dieren 
in het geheel niet caries-resistent zijn, maar de cario
gene flora ontberen. Worden ze geinfecteerd met 
de faecale flora van hamsters die weI caries vertoon
den, dan krijgen deze hamsters ook caries. Vele dier
experimenten zijn verkeerd geinterpreteerd door de 
bacteriele factoren over het hoofd te zien. 
Naast de koolhydraten zijn vele andere voedings
bestanddelen meer of rninder uitgebreid onderzocht. 
Vetten en eiwitten bijvoorbeeld schijnen een be
schennende invloed te hebben. De enige dieettoe-
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voeging die, met uitzondering van het fluoride, ru\ 
de doorbraak van de elementen wellicht in belang
rijke mate caries kan voorkomen, is fosfaat. In Zwe
den is hiennee door Stnilfors een proef begonnen, 
waarbij hij aan het brood en de suiker van kinderen 
secundair calciumfosfaat toevoegde. Over een, he
laas nog te korte, periode was het resultaat gunstig. 
In Amerika zag men van secundair natriumfosfaat 
en ook van fosforigzuur een belangrijk effect in de 
dierproof, welk effect echter gedeeltelijk ook pre
eruptief kan zijn geweest. In Amerika lopen momen
teel grote proeven in intematen met fosfaattoevoo
ging aan brood. 

DOOR DR G. A. GUSSENHOVEN, CARDIOLOOG TE BREDA 

De gemiddelde leeftijd van de NederIander is ge
durende de afgelopen honderd jaar verdubbeld en 
in de laatste vijftig jaar is het getal personen van 65 
jaar en ouder verviervoudigd. Van deze laatsten 
telt men er in ons land thans meer dan een mil
joen. In de Romeinse tijd was de gemiddelde leef
tijd 23 jaar, ten onzent was zij in 1900 45 jaar. De 
gemiddelde leeftijd is nu gestegen tot 69 jaar en 
men verwacht dat in 1980 de helft van de Neder
landse bevolking 50 jaar of ouder zal zijn. 
Met de verIenging van de gemiddelde leeftijd zijn 
problemen van het ouder worden opgekomen en 
een belangrijke vraag is, of het fysiologisch ouder 
worden zou kunnen worden vertraagd. Voor een 
goede geestelijke gezondheid bij oudere mensen 
gelden, naar ik meen, verscheidene essentiele 
voorwaarden, die kunnen worden aangeduid met 
de volgende vragen: Hebben oudere mens en een 
tehuis, een ankerplaats, waar zij thuis horen en 
zich ook thuis VOelen? Hebben zij een bezigheid 
als middel tot behoud van zelfrespect, hebben zij 
een tijdpassering, kunnen zij produktief of, hoe 
ook, nuttig zijn voor anderen? Hebben zij een filo
sofie, begrip voor de waarde en de zin van de 
voortzetting van het leven? Voelen zij zich gezond, 
zonder handicap, zonder pijn? Ais er stoornissen 
zijn, is er dan de wil deze ongedaan te maken? 
In het algemeen leidt ouderdom tot vennindering 
van de fysiologische reserves en tot vennindering 
van het vennogen tot reageren op aIlerIei "stress". 
Die vennindering kan zich ernstiger doen gelden 
bij oudere mensen door gestoorde voeding - te 
weinig of te eenzijdig - als gevolg van annoede; 
door eenzaamheid; tengevolge van een slecht gebit; 
intercurrente ziekten; bloedverlies, enzovoort. Niet 
zelden ontstaat verwaarIozing en venninderd zelf
respect bij het ingaan van pensioen of wanneer 
door geldontwaarding het inkomen daalt; veran
deringen in het gedragspatroon zijn daarvan het 
gevolg. 

Ook neemt men waar verlies van de flexibiliteit 
van emotionele en intellectuele eigenschappen; de 
opmerkzaamheid gaat achteruit, het gevoel voor 
rede verzwakt, het geheugen wordt zwakker. En 
dan worde nog gezwegen over het tot isolatie lei
dende gehoor- of gezichtsverlies, dat ouderen pa
ranoid kan doen worden. 
Met dit in de vorm van vragen gegeven beeld wil 
het patitfntenmateriaal, waar het in het volgende 
om gaat, zijn gekarakteriseerd. Men kan zich daar
bij nog afvragen, welke chronische afwijkingen -
en in welke relatieve frequentie - bij personen 
van 65 jaar en ouder worden gevonden om de ge
geven karakteristiek nog iets te verscherpen. Het 
antwoord op deze vraag kan dan zijn, dat 23 pro
cent van deze ouderen afwijkingen heeft van hart 
en vaten, 16 procent been- en gewrichtsstoornissen 
kent, 13 pro cent lijdt aan afwijkingen van het ge
hoor - dit is dus tezamen reeds meer dan 50 
pro cent - en dat verder in ongeveer steeds gelijke 
mate van 8 procent hetzij afwijkingen van de nie
ren, dan weI van gastro-intestinaal systeem of van 
centraal zenuwstelsel, van ogen, van voeten, enzo
voort, worden aangetroffen. 
Bijna een vierde deel van aIle afwijkingen is dus 
van cardiologische aard. De afwijkingen van hart 
en vat en zijn aanzienlijk frequenter dan de stoor
nissen van de gezamenlijke sensorische functies en 
van het maag-, darm- en zenuwstelsel bijeen. 

Op oudere leeftijd heeft het hart een venninderde 
reserve en dientengevolge een venninderd slagvo
lume, waardoor het aan verhoogde eisen niet meer 
toereikend kan voldoen. Bij acute infecties, chro
nische longziekten en bij prostaathypertrofie dreigt 
zeer frequent decompensatio cordis; daarbij zijn 
anemie, hypotensie, koorts en verhoogde stofwis
seling precipiterende factoren. Atriumfibrillatie en 
-fladderen zijn bij personen op hoge leeftijd geen 
ongebruikelijke vondsten en dwingen, indien zij 
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gepaard gaan met extrasystolen, tot behandeling 
wegens gevaar voor cerebrale- en myocard-ische
mie, shock, embolie of decompensatio cordis. 
Kenmerkend voor het "oude hart" zijn de ver
hoogde prikkelbaarheid en de verIengde diastole. 
Microscopisch is er vettige infiltratie, bruine atro
fie en vermindering van de elasticiteit van het 
weefsel. De aorta raakt verIengd en verkalkt, de 
vaten tonen in het arteriele systeem atheromateuze 
plaques en calcificatie, terwijl soms bot in de inti
ma optreedt en de media gescleroseerd raakt. 
Beperken we ons nu tot het arteriele coronairsy
steem, dan lijkt het dienstig eerst iets te zeggen 
over de anatomie. Er is een rechter en een linker 
kransslagader - de laatste bestaat uit de linker 
arteria descendens en de circumflexa - terwijl er 
soms nog een vierde arterie is, die de conus arte
riosus verzorgt. Bij de Bantu-negers zou nog een 
derde coronairsysteem voorkomen. 
De uitbreiding van de kransslagaderen over en in 
het myocard is nogal wisselend bij de mens. Toch 
heeft Schlesinger een zeker systeem ontdekt. Hij 
classificeert het coronairsysteem naar zijn anatomi
sche distributie in drie typen (zie de tabel onderaan 
de bladzijde). 

Type II is dus het meest gunstige; er is een balans 
tussen rechts en links. Bij beide andere typen is de 
plaats van de coronaire occlusie van groter levens
belang, omdat er geen evenwicht tussen links en 
rechts bestaat. Type II wordt meer bij vrouwen 
gevonden dan I en III. 
Genoemd werd reeds de conusarterie, die bij een 
minderheid voorkomt, soms ontspringt met een ei
gen ostium in de aorta, doch meestal afkomstig is 
uit de rechter kranssl~gader. Deze arterie toont 
zelden een afsluiting en is door zijn ligging tussen 
rechts en links een welkome mogelijkheid voor 
zuurstofaanvoer in geval van afsluiting van een der 
andere takken. 
Er zou een zekere mate van herediteit bestaan ten 
aanzien van deze drie typen van coronairsysteem. 
Al deze gegevens werpen mogelijk enig licht op het 
v66rkomen van de coronaire occlusie. 
Pathofysiologisch is het van belang te weten, dat 
de zuurstofopname door het myocard gewoonlijk 
twee keer zo groot is als die in een dwarsgestreep
te spier. Heeft het myocard meer zuurstof no dig, 
dan kan dit aIleen door toename van de bloed
stroom door het coronairsysteem, terwijl het zuur-

type 
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II 
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in procen ten 
voorkomen 

50 

"balanced" 33 

17 

coronair 
arterie 

rechter 

rechter 
linker 

linker 

stofverbruik in een dwarsgestreepte spier tot het 
dertigvoudige kan worden opgevoerd door toename 
van de bloedstroom, maar ook door grotere zuur
stof-extractie uit het bloed. Een dwarsgestreepte 
spier is in staat normaal te functioneren bij zuur
stof-schuld; het myocard verzaakt echter zijn taak 
bij een zuurstof-schuld, die eenvijfde of meer is 
van die ener dwarsgestreepte spier. 
In functionele zin zijn de kransslagaderen eindar
terien; de anastomosen, die er normaliter zijn, heb
ben een doorsnede van minder clan 40 mu. In de ex
tremiteiten hebben de slagaderen daarentegen vele 
arteriolaire anastomosen, waardoor necrose door 
occlusie veel zeldzamer is. 
Occlusie van een kransslagader is altijd beperkt tot 
de hoofdarterie, bijna steeds epicardiaal, bij 50 
procent gelegen binnen 3 cm en bij 70 procent bin
nen 4 cm afstand van de oorsprong van het vat. 
De lengte van de occlusie is veelal minder dan een 
halve centimeter. Ruim de helft van de occlusies 
vindt men gelegen in de hoofdstam, de rest in het 
proximale deel van de primaire vertakkingen. In 
meerderheid vindt men multipele occlusies; slechts 
eenderde deel is solitair. Bij ongeveer 40 procent 
vindt men als oorzaak van de occlusie een trom
bose. Als andere oorzaken moeten worden genoemd 
de subintimale bloeding, de arteriosclerotische ver
dikking, de ontsteking, het aneurysma dissecans en 
de embolie. 

Men heeft, door reconstructie van de gegevens uit 
de menselijke pathologie en verder ook uit dier
proeven, kunnen opmaken, dat kleine intercoro
naire anastomosen (diameter minder dan 40 mu), 
in geval van occlusie met ischemie en versterf in 
het myocard, zich gaan verwijden en vanuit het 
gebied van de gezonde slagader de bloedverzor
ging ovememen. Bij een acute afsluiting is dan 
ook het geinfarceerde gebied kleiner dan men zou 
verwachten; bij een zich langzaam ontwikkelende 
afsluiting behoeft totaal geen infarct te volgen. 
Deze anastomosen ontstaan compensatoir door 
anoxemie; experimenteel zijn ze binnen het etmaal 
reeds zichtbaar. Voorafgaande experimentele ver
nauwing van de coronairarterie gedurende vijf da
gen vermindert de sterfte tengevolge van totale 
occlusie; retrograde vulling van de afgesloten arte
rie blijkt dan goed zichtbaar. 

Het zal duidelijk zijn, dat er een waameembare 
correlatie is tussen coronairocclusie en angina pec-

verzorgingsgebied 

rechter ventrikel en onderwand van de linker 
ventrikel 

rechter ventrikel en achterste deel van het septum 
linker ventrikel 

linker ventrikel, septum en deel van de rechter 
ventrikel 
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toris; medebepalende factoren zijn verder de plaats 
van de occlusie, de afmeting van de lesie, de mate 
van collaterale circulatie, de tijdsduur in relatie 
met de occlusie, de invloed van emoties, van spas
men, enzovoort. Dit gehele complex van veelal 
onbekende factoren is bepalend voor de mate van 
coronaire reserve, of, zoals de Amerikanen het noe
men, "the margin of safety". 

Bespreken we nu de symptomatologie van het myo
cardinfarct op oudere leeftijd, dan zien we eerst 
dat het vooral bij mannen minder vaak voorkomt 
voor het 65ste jaar; de frequentie bij vrouwen 
neemt iets toe, waarschijnlijk mede door het meer 
vo.orkomen van diabetes en hypertensie bij vrou
wen. De verhouding mannen tot vrouwen in het 
voorkomen van het hartinfarct is ongeveer als 4 : 1; 
op jeugdiger leeftijd komt het hartinfarct bij vrou
wen sporadisch voor. 
Ongeveer 50 pro cent van deze patienten heeft 
voorheen stenocardische episoden doorgemaakt, 
veel meer dus dan bij personen jonger dan 65 
jaar - een ervaring, die, gelet op de pathologie 
van het coronairsysteem, zonder meer duidelijk zal 
zijn. Bij. een minderheid (16 procent) gaat de in
farcering gepaard met diepe shock; een groter aan
tal (27 procent) toont een lichte collaps, bij de 
meerderheid (57 pro cent) is totaal geen collaps en 
vindt men dus ook geen noemenswaardige bloed
drukdaling. Dit zie ik toch ook weI als een verschil 
met de ervaring bij patienten onder de 65 jaar, bij 
wie doorgaans een belangrijke collaps en bloeddruk
daling wordt vastgesteld. 
Het meest interessant is het feit, dat bij 70 pro
cent het infarct zich zeer typisch manifesteert, op 
de klassieke wijze. De overige 30 pro cent vertoont 
een volkomen atypisch beeld. Onder deze laatsten 
vinden we vooral de alleroudsten, bij wie het in
farct zich uit als indigestie, een plotselinge syn
cope, nachtelijke onrust, cerebrale ischemie of gan
green aan een extremiteit. Een plotseling optre
dend longoedeem of totaal block op oudere leef
tijd is ookniet zeldzaam. 
Zulk een atypisch infarct, dat dus in 30 pro cent 
der gevallen wordt gevonden, wordt electrocardio
grafisch waar gemaakt, eventueel mede door mid
del van transaminasebepalingen. We vinden dit 
beeld het me est bij de oudere paWinten, die bo
vendien geleidingsstoornissen, hypertensie en hy
pertrofie van de linker ventrikel vertonen. Boven
dien leiden deze infarcten vaak tot decompensatio 
cordis. De patienten van deze groep worden dus 
vooral gekenmerktdoor het ontbreken van noe
menswaardige pijn, misschien omdat zij toch over 
een goede collaterale circulatie in het myocard be
schikken; bij sommigen is er echter amnesie, ter
wijl anderen verward zijn en ook komt het voor 
dat de patient een eventuele pijn-ervaring dissimu
leert. 

De electrocardiografische diagnose van het myo
cardinfarct op oudere leeftijd is nogal eens moei
lijk. Vaak bestaan er al uitingen van coronairscle
rose in de vorm van een bundeltakblock of is er 
hypertrofie van de linker ventrikel, waardoor het 
patroon van het infarct zich electrocardiografisch 
niet zo gemakkelijk kan openbaren. Door mid del 
van herhaald electrocardiografisch onderzoek kan 
men toch nog weI het beeld van de infarcering 
onderkennen en bij de meerderheid van de patien
ten bestaan zulke storende beelden niet en is de 
electrocardiografische diagnose - ook die van de 
localisatie van het infarct - zeer eenvoudig. 
Verder kan men zeer veel nut hebben van de 
kwantitatieve bepaling in het bloed van de transa
minase, een enzym, dat vrij komt bij versterf van 
hartspierweefsel. Bovendien is de mate van stijgen 
van het transaminasegehalte een graadmeter voor 
de uitgebreidheid en dus ook voor de ernst van 
het infarct. 
Van betekenis is verder ook het verloop van de 
temperatuur, het leukocytengetal en de bezinkings
snelheid van de bloedlichaampjes, welke aIle een 
zekere stijging zullen vertonen. Men lette verder 
op pericarditisch wrijven gedurende de eerste da
gen; auscultatie heeft verder ook zin voor de vroeg
tijdige vaststelling van een galopritme, dat uiting 
is van een insufficientia cordis. 

Bij de bespreking van de therapie geldt eerst de 
vraag, welke patienten thuis en welke in het zie
kenhuis moeten worden behandeld. Afgezien van 
de ins telling en de wens en van de patient en van 
de familie geloof ik, dat we ons moeten laten lei
den door de prognose. Een patient met een onge
compliceerd infarct, waarbij we redenen hebben 
aan te nemen, dat de necrose in het myocard van 
beperkte aard is (duur van de pijn, mate van shock, 
WeImg temperatuursverhoging, normale tensie, 
geen dilatatie, enzovoort) is waarschijnlijk thuis 
beter af dan in een ziekenhuis, waar vreemde art
sen, verpleegsters en analisten de patient niets 
meer of beter hebben te bieden dan de huisarts 
en patients zorgzame familie. 
Is het infarct echter ernstig, is er vroeger al eens 
een infarct geweest of zijn er complicerende fac
toren, zoals diabetes mellitus, een prostaatvergro
ting met mictieklachten, een etterige bronchitis of 
een bronchopneumonie, hypertensie, of zijn er te
kenen vaninsufficientia cordis, en zeker bij long
oedeem, dan verdient opname aanbeveling. De 
zorg en de liefde die thuis worden geboden, zijn 
uitermate belangrijke factoren - voor de eerstge
noemde groep van paWinten de beste therapeuti
sche basis voor een goede prognose - maar bij de 
genoemde ongunstige facetten is krachtige, gerich
te hulp op korte termijn vaak levensreddend. 
In feite zijn het vooral de atypische infarcten, die 
zich openbaren met longoedeem, syncope door een 
Adams Stokes episode, of embolische occlusie in 
een extremiteit of in het cerebrum en die vooral 
met insufficientia cordis gepaard gaan, waarvoor ik 
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persoonlijk de moeilijk te bereiken kans op herstel 
het best in een ziekenhuis acht te behalen. 

Bij de therapie van het infarct van de thuis ver
pleegde patient zou ik ten aanzien van de pijn wil
len wijzen op het nut van 15 tot 30 mg morfine, ge
combineerd met atropine, bij voorkeur intraveneus 
toe te dienen.· Ook zuurstof gaat de pijn tegen en 
toepassing op een liberale basis, mits er geen emfy
seem aanwezig is, verdient aanbeveling. Nitrogly
cerine moet in deze fase niet worden gegeven; het 
geeft bloeddrukdaling en vergroot de kans op ad
ditionele occlusie en infarcering. Wanneer er pols
onregelmatigheden zijn in de zin van extrasystolen, 
zeker als deze in salvo's voorkomen, dient sulfas 
chinidini driemaal 400 mg per dag oraal te worden 
gegeven, zulks ook in verband met het gevaar van 
ventrikelfibrilleren. In geval van shock passe men 
Aramine toe, een vasopressor, dat intramusculair, 
intraveneus en subcutaan kan worden gegeven; de 
werkingsduur is vier tot zes uur. 
In het algemeen ben ik voorstander van een vroege 
mobilisatie. Bedrust leidt tot verminderde ventilatie 
en verhoogt de kans op pneumonie. Verder veroor
zaakt zij vaak emotionele moeilijkheden, constipatie 
en mictieklachten. Vooral bij ouderen vergroot het 
de kans op decubitus, op osteoporose en spieratrofie 
en verder wordt de rehabilitatie vertraagd. Laat 
men de patient vroeg opzitten, bij voorkeur in een 
armstoel, d:m accumuleert eventueel oedeem zich in 
de benen en niet in de thorax; er is bovendien ook 
minder kans op veneuze trombose en embolie. 
Uit dierproeven is gebleken, dat mobilisatie de vor
ming van collateralen in het myocard aanzet, en 
verder wordt ook de plasminen-produktie geacti
veerd, hetgeen een verhoogde trombolyse veroor
zaakt, terwijl bovendien de atherosclerose zou wor
den geremd. 

Bijzondere aandacht verdient de decompensatio 
cordis, die zich bij oudere mannen met een myo
cardinfarct - en het meest bij de alleroudsten -
bij bijna 50 procent ontwikkelt. De verzwakking van 
het myocard leidt tot een verminderd contractie
vermogen, waardoor de ventrikel in systole zich niet 
voldoende kan ontledigen. De dan volgende diasto
lische vulling kan niet compleet zijn, er vindt accu
mulatie van bloed plaats in de atria, longen, lever 
en nieren. 
Voor een tijdige en juiste herkenning van de decom
pensatie lette men op pols- en ademhalingsfrequen
tie, dilatation cordis, basale ronchie, cyanose, galop
ritme, algemene spierzwakte, sacraal oedeem, le
ververgroting, het onvermogen plat te slapen of te 
rusten en de verhoogde veneuze druk. Toepassing 
van de Valsalva manoeuvre, waarbij de kwaliteit 
van de pols, in geval van decompensatie, onveran
derd blijft of de bepaling van de circulatietijd kun
nen waardevolle hulpmiddelen zijn. 

Ook in geval van decompensatio cordis ben ik voor
stander van een wat liberale houding ten opzichte 
van de bedrust. Maak het de mensen zo comfortabel 
mogelijk, hetgeen wellicht beter thuis dan in een 
ziekenhuis is te realiseren. 

In geval van longoedeem is bedrust in absolute zin 
natuurlijk noodzakelijk. Men geve 20 mg morfine 
intraveneus of passe venasectie toe, waarbij ten min
ste 500 ml bloed wordt afgenomen. Verder dienen 
zuurstof, 500 mg aminophylline intraveneus en 0,8 
mg cedilanide onverwijld te worden gegeven. Deze 
behandeling is een van de meest dankbare in de 
cardiologie. In lichte gevallen kan men vaak al vol
staan met een onbloedige venasectie door veneuze 
occlusie van de extremiteiten. 
Is er decompensatie van betekenis, dan dient te wor
den gedigitaliseerd, waarbij men moet onthouden 
dat de digitalisatiedosis bij ouderen lager is dan bij 
jongeren en de therapeutische dosis in rust lager 
ligt dan bij inspanning. In het algemeen is de the
rapeutische dosis 50 tot 60 pro cent van die der toxi
sche dosis. Men werke bij voorkeur met een der 
glucosiden: de digitalisatiedosis van digitoxine is 
1,2-1,6 mg per os, van cedilanide intraveneus 1,6 
mg en voor digoxine intraveneus 1,5 mg, voor di
goxine per os 3 mg. Bij de digitalisatie moet worden 
gelet op toxische verschijnselen, vooral anorexie en 
diarree. Polsvertraging en verhoogde diurese wijzen 
op een goede digitalisatie. Bij grote diurese kan ech
ter veel kalium verloren gaan, hetgeen eerder tot 
digitalis intoxicatie leidt; ernstige digitalis intoxi
catie kan zelfs tot decompensatie voeren. 

Met de huidige diuretica is een strikt zoutloos dieet 
eigenlijk niet noodzakelijk. Momenteel gaat men 
zelfs weer over tot het vooroorlogse dieet van Karell 
(4-5 glazen melk, 1.000 calorieen, 450 mg NaCI). 
Salyrgan intramusculair of chloorthiazide per os zijn 
desgewenst ideale diuretica. Wil men eerst de kwa
liteit van de nieren beoordelen, dan is het voldoende 
het soortelijk gewicht van de urine te bepalen; is 
dit hoog bij een geringe diurese, dan pleit dit tegen 
nephropathie. Ook een ureumgehalte in het bloed 
bene den 60 mg procent pleit er tegen. 
K wantitatieve schatting van de urineproduktie, con
trole van lichaamsgewicht, afname van het zicht
bare oedeem, vermindering van de veneuze druk of 
leververgroting, verder ook de eenvoudige bepaling 
van de vitale capaciteit - door te blazen in een 
grote papieren zak - in gevallen van overwegende 
longcongestie, zijn middelen om het aanslaan van 
de therapie te beoordelen en ook de noodzaak en 
de mate van bedrust te schatten. 
Heeft men te maken met een refractaire vorm van 
decompensatie, dan moet worden gedacht aan com
plicerende invloeden, zoals anemie, hypoproteine
mie, longinfarct, vetzucht, hyperthyreoidie of hypo
thyreoidie, intercurrentie infectie, klepgebrek (aorta 
stenose of insufficientie, mitraal stenose of insuffi
cientie, of een combinatie van deze gebreken). Men 
vrage zich verder af of de diurese voldoende is. Bed-
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rust, aminophylline en ammoniumchloride poten
Wiren de diuretische werking van Salyrgan en 
chloorthiazide. 

Wat is de prognose van het myocardinfarct? Van
zelfsprekend is deze op oudere leeftijd het slechtst. 
In het algemeen neemt men aan, dat van de paWin
ten, die opname behoeven, 20 procent reeds spoedig 
komt te overlijden, in de eerste dagen dus; de groep, 
die thuis kan blijven, toont een mortaliteit van 5 
procent (Master). De prognose op lange termijn 
wordt vooral bepaald door de mate van functioneel 
herstel; is deze goed, dan bedraagt de verdere mor
taliteit ten hoogste 5 procent per jaar, in het andere 
gevall0 pro cent per jaar. 
Dat de prognose van een myocardinfarct niet per se 
slecht behoeft te zijn voIgt uit het elektrocardio
grafisch onderzoek van de bevolking van Framing
ham, een stad in de nabijheid van Boston ter groot
te van Breda. Van aIle gevonden infarcten was 25 
procent op het moment van onderzoek onbekend; 
de verschijnselen van infarct waren door patient en 
arts niet als zodanig opgevat. 

Waar komt de patient, genezen van een hartinfarct, 
uiteindelijk aan te overlijden? Uit gegevens van 
Katz, Sigler en Levine betreffende 652 patienten 
blijkt, dat 54 procent aan een herhaald infarct, 18 
procent door decompensatio cordis en 23 procent 
door asystolie of ventrikel fibrilleren komt te ster
yen. Ten gevolge van een niet cardiale oorzaak over
lijdt 5 procent. 

Ret al of niet toepassen van orale antistollingsmid
delen bij de behandeling en de preventie van myo
cardinfarct vormt een delicate kwestie. Er zijn veel 
voorstanders en de tegenstanders, tot wie ik mij re
ken, vormen een minderheid. Ik heb, meen ik, be
langrijke argumenten: 

1 nog nimmer is aangetoond dat antis tolling in 
vitro steeds identiek is aan anti-trombose-vorming 
in vivo; zeer terecht wi! het spraakgebruik de bena
ming "antistolling"; 

2 er is, mijns inziens, geen objectieve statistisch be
trouwbare publikatie, die deze therapie voor de pre
ventie van de coronair-occlusie rechtvaardigt; 

3 orale antistolling richt zich tegen trombotische 
occlusie, die bij minder dan de helft van de patien
ten wordt gevonden, terwijl de occlusie niet altijd 
door infarcering wordt gevolgd; 

4 wat te denken van antistolling en het v66rkomen 
van subintimale bloeding en aneurysm a dissecans of 
ruptuur van de arteriewand als oorzaak van occlusie 
van het lumen?; 

5 is de prognose van het infarct werkelijk zo slecht?; 

6 zoals gezegd krijgt 54 procent recidief; van hen 
heeft ongeveer 40 procent trombotische occlusie, 
met andere woorden, slechts eenvijfde van het to
taal aantal patienten zou voordelen kunnen hebben 
van anticoagulantia, de rest, in feite de grote meer
derheid, heeft geen enkel voordeel, mogelijk uitslui
tend nadeel; 

7 er zijn weI nadelen aan deze therapie verbonden, 
zoals de bloedingen in cerebro, maag, nieren en de 
niet zeldzame harttamponade. 

De toepassing van orale anticoagulantia voor de 
preventie van het myocardinfarct acht ik niet ratio
neel en weinig causaal gericht. De noodzakelijke 
controle is moeilijk en betekent een economische 
ballast. De therapie is niet zonder gevaar en weinig 
elegant. 

WeI pas ik antis tolling toe na de eerste dagen, als 
kan worden verwacht dat zich trombose zal vormen 
op het necrotische deel van het endocard; een kans, 
die groter zal zijn bij dilatatio cordis, waardoor een 
groot residu aanwezig is. Controle van enkele nor
male stollingseigenschappen gaat hieraan vooraf. 
Controle gedurende de toepassing is in een zieken
huis beter uitvoerbaar en naar mijn mening doen 
zich als gevolg daarvan minder embolische compli
caties voor. 

Differentieel diagnostisch moet men denken aan cer
vicale en andere spinale afwijkingen, welke door 
druk op de zenuwstammen neuralgiforme sensaties 
teweeg kunnen brengen. Bekend zijn verder afwij
kingen van oesofagus, maag en galblaas, welke ver
warring kunnen geven. Een longembolus links doet 
zich nogal eens bedriegelijk voor; aandoeningen van 
de thoraxmusculatuur leveren in dit verband geen 
moeilijkheden op. 

Zeer belangrijk is vooral het verschi! met de sub
endocardiale necrose, ook weI intramuraal infarct 
genaamd; anderen spreken van acute coronaire in
sufficientie. Ret is een syndroom, waarvan de ernst 
het midden houdt tussen angina pectoris en myo
cardinfarct, zoals dat hier is besproken. Histologisch 
is er ischemie en necrose in het subendocardiale ge
bied, dus veel beperkter dan bij het hartinfarct; 
elektrocardiografisch is het beeld ook minder alar
merend, daar er aIleen ST- en T-afwijkingen zijn. 
In overeenstemming hiermede is het gunstige klini
sche beeld; het laboratoriumonderzoek is meer ge
ruststellend en zo ook de prognose. Dit beeld komt 
zeker tot twee keer zo frequent voor als het klas
sieke infarct en meestal is het niet mogelijk een 
precipiterende factor aan te wijzen, zoals shock, 
tachycardie, inspanning, galblaaslijden, anemie 
(vooral de acute vorm) en mogelijk vaatspasmen. 
Er zijn velen, die dit toch een infarct noemen en 
zelfs antis tolling toepassen, ongetwijfeld niet in het 
voordeel van de patienten; voor de patient zou een 
klassiek infarct daarvan het gevolg kunnen zijn. 
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In het kort nog iets over de atherosclerose, de be
langrijkste factor in het ontstaan van de coronaire 
occlusie. Er bestaan hierover veel tegenstrijdige 
meningen. De inzichten veranderen jaarlijks, waar
schijnlijk vooral omdat de methoden van onderzoek 
zo heterogeen zijn. Ret is zeker, dat het totaal vet
gebruik, vooral het dierlijk vet, van oorzakelijke be
tekenis is. Persoonlijk dring ik steeds aan op reductie 
van het vetgebruik tot 25 procent van de totaal te 
nuttigen calorieen. Dit leidt steeds tot een redelijke 
daling van het cholesterinegehalte en ook tot een 
gunstige verschuiving in het lipoproteinenschema. 
Of de atherosclerose hierbij tot stilstand komt, mo
gelijk zelfs teruggaat, is een open vraag. 
Een open vraag is ook het verschil in voorkomen 
van atherosclerose tussen de sexen (meer bij mannen 
dan bij vrouwen), meer bij stedelingen dan bij niet
stedelingen, en het verschil tussen zekere beroepen 
bij overigens gelijksoortige voeding (meer bij specia
list dan bij huisarts, meer bij bus chauffeurs dan bij 
conducteurs ). 
Ik zou willen besluiten met de vraag: wat vertellen 
we de patient bij het stellen van de diagnose myo
cardinfarct? Persoonlijk vind ik de prognose de eer
ste dagen, ondanks adequate therapie, zo dubieus, 
dat ik, koste wat het kost, probeer angst bij de pa
tient te voorkomen. Zijn toch al verminderde car
diale reserve wordt hierdoor minder aangesproken 
en, ook al gaat het mis, zoals we bij een minderheid 

helaas moeten constateren, de laatste levensuren of 
dagen zijn dan minder donker geweest. Vanzelf
sprekend moet vanaf den beginne de volle waarheid 
niet aan de familie worden onthouden. Is de patient 
definitief in de fase van herstel, dan kan ook hem 
of haar wat meer over de ware aard van de ziekte 
worden verteld, doch dit bij voorkeur zo, dat de 
mogelijkheid tot maxim ale rehabilitatie behouden 
blijft. 

Samenvatting. Besproken zijn enkele algemene fa
cetten van de geriatrische patient, in het bijzonder 
enkele eigenschappen van het hart, de anatomie en 
de pathofysiologie van het coronairsysteem. 
Ret myocardinfarct op oudere leeftijd wordt nogal 
eens gevonden bij diabetici en hypertonici, relatief 
meer bij vrouwen. Bij ongeveer de helft van de pa
tienten komt anamnestisch stenocardie voor; bij 30 
procent manifesteert zich het infarct op atypische 
wijze. Ruim de helft toont generlei tekenen van col
laps. Decompensatio cordis voIgt bij ruim 40 pro
cent. Ret elektrocardiogram biedt minder steun 
voor de diagnose dan op jongere leeftijd. 
Besproken werd verder de therapie, in het bijzonder 
de waarde van gedoseerde bedrust. De prognose 
werd behandeld, gewezen werd op de nog steeds 
dubieuze waarde van de orale antistollingstherapie 
voor de preventie en de therapie van atherosclero
tische vaatafwijkingen. 

De betekenis van de schildklierfunctie voor het optreden van aangeboren 
. . * mlsvormmgen 

DOOR DR H. J. DOKTER, HUISARTS TE AMSTERDAM 

In een voordracht op het te Eindhoven gehouden 
ledencongres van de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst heeft 
van Creveld er zeer onlangs nog eens de aandacht 
op gevestigd, dat de aangeboren afwijkingen een be
langrijk deel vormen van de perina tale sterfte. Zoals 
bekend, kunnen deze afwijkingen worden veroor
zaakt door exogene en endogene oorzaken. Bruins 
heeft medegedeeld, dat het tweelingonderzoek mo
gelijk in de toekomst een bijdrage kan leveren voor 
onze kennis betreffende de endogene oorzaken. 
Deze ontwikkeling verdient onze volledige aandacht. 
De tot nu toe bekende exogene oorzaken werden in 
1950 door van Creveld op het congres van de Ne
derlandse Stichting tot bevordering der chirurgi
sche wetenschappen besproken. Naast een aantal 
andere, werden hier ook de endocriene stoomissen 
van de moeder genoemd. Ret lijkt van belang, een 

* Naar een voordrachtgehouden voor het centrum Amster
dam van 'bet N.H.G. 

bepaald onderdeel van de aetiologie der aangebo
ren misvormingen nader te bespreken. 
Eggenberger heeft er op gewezen, dat in kropge
bieden het aantal congenitale misvormingen rela
tief groter is dan in gebieden waarin krop niet 
voorkomt. Zo yond hij in het kropcentrum Appen
zell in Zwitserland vrij veel afwijkingen als haze
lip, gespleten verhemelte, omphaloenterocele, hy
pospadie, spina bifida en anencephalus. Ret bleek 
hem, dat tijdens de later ingevoerde jodiumprofy
laxe dit aantal belangrijk afnam. Volgens Eggen
berger was de gestoorde schildklierfunctie van de 
moeder verantwoordelijk voor de ontwikkelings
stoomissen. 
Palman heeft medegedeeld, dat in het oostelijk 
kropgebied van Friesland aangeboren misvormin
gen meer voorkomen dan in het kropvrije zeeklei
gebied. Pasma yond, dat in de zuidoosthoek van 
Friesland (gemeente Ooststellingwerf) het percen
tage gevallen van emstige congenitale misvormin
gen, leidend tot de dood, meer dan tweemaal zo 
groot was als in de kroparme gemeente Lemster-

(1961) huisarts en wetenschap 4, 183 


