Benauwdheid bij hartklachten
Lucht tekort komen leidt tot benauwdheid, kortademigheid en/of een angstig
gevoel. Het kan verschillende oorzaken hebben, zoals een aandoening van de
luchtwegen en longen, ziekten van het strottenhoofd of de stembanden of
problemen met het hart.
Acute benauwdheid kan ontstaan door problemen met het hart, zoals angina pectoris
(https://www.antoniusziekenhuis.nl/pijn-op-borst) of een hartinfarct
(https://www.antoniusziekenhuis.nl/hartinfarct). Hartfalen (https://www.antoniusziekenhuis.nl/hartfalen) is
de oorzaak van het langzame ontstaan van kortademigheid.

Symptomen
Benauwdheid als gevolg van hartklachten kan zich op de volgende manieren uiten:
benauwdheidsklachten vooral bij inspanning;
benauwdheidsklachten, zowel bij inspanning als in rust;
Benauwdheidsklachten die gepaard gaan met pijn of kramp op de borst (dan is er mogelijk sprake van
(nieuwe) problemen met de kransslagaders).
klachten die kunnen wijzen op hartfalen, zoals;
benauwdheid bij platliggen en later ook bij (geringe) inspanning;
vocht in de longen;
vocht in de benen;
afname van conditie,
toename van het lichaamsgewicht,
hartkloppingen en
vermoeidheidsklachten.

Onderzoeken
Vaak voert de arts lichamelijk onderzoek uit om de oorzaak van de benauwheidsklachten te achterhalen. Ook
worden aanvullende onderzoeken, zoals een ECG (hartfilmpje), bloedonderzoek, een longfoto (X-thorax) en
een echocardiogram verricht.
Hartfilmpje (ECG)
Onderzoek naar werking hart en hartritme
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/hartfilmpje-ecg
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Longfoto (X-Thorax)
Röntgenonderzoek van borstkas, hart en longen
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/longfoto-x-thorax

Behandelingen
Nadat de oorzaak is vastgesteld, volgt een passende behandeling. Hier zijn verschillende behandeling
mogelijk. Kijk verder op de pagina’s pijn op de borst (https://www.antoniusziekenhuis.nl/pijn-op-borst),
hartinfarct (https://www.antoniusziekenhuis.nl/hartinfarct) en hartfalen
(https://www.antoniusziekenhuis.nl/hartfalen)voor meer informatie.

Expertise en ervaring
Het St. Antonius Hartcentrum is een toonaangevend behandelcentrum voor alle vormen van hartklachten en aandoeningen. We maken hierbij gebruik van de nieuwste behandelmethoden en –technieken. We zijn
bovendien het grootste hartcentrum van Nederland en leveren kwalitatief hoogwaardige zorg tot ver buiten
de regiogrenzen.
Jaarlijks voeren onze cardiologen en hartchirurgen gemiddeld 2.000 hartoperaties en 2.400 interventies
(dotterbehandelingen, onderzoeken etc.) uit.

Meer informatie
Websites
Hartstichting.nl (https://www.hartstichting.nl)
Harteraad.nl (https://www.harteraad.nl)

Gerelateerde informatie
Specialismen
Hartcentrum (https://www.antoniusziekenhuis.nl/specialismen/hartcentrum)
Cardiologie (https://www.antoniusziekenhuis.nl/specialismen/cardiologie)

Contact Hartcentrum
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