Hartinfarct
Een opeenhoping van cholesterol, kalk en klontertjes van bloedplaatjes kan een
zijtak van uw kransslagaders afsluiten. Doordat er geen zuurstof meer bij kan,
sterft een deel van het hartweefsel af. Dit noemen we een hartinfarct. Hoe ernstig
uw hartinfarct is, hangt af van de grootte van het aangetaste hartweefsel en de
plaats. Ieder hartinfarct en de gevolgen ervan zijn daardoor anders.
Soorten
Er zijn twee soorten hartinfarcten:
Acuut infarct
U voelt een heftig drukkende pijn op de borst (https://www.antoniusziekenhuis.nl/pijn-op-borst). Deze kan
uitstralen naar de kaken, armen en de rug en kan uren duren. De pijn gaat vaak gepaard met zweten,
misselijkheid en angst.
Stil infarct
Tijdens het optreden van het hartinfarct ervaart u geen duidelijke (pijn)klachten.

Onderzoeken
Onderzoek naar een hartinfarct kan bestaan uit een hartfilmpje (ECG), bloedonderzoek en röntgenonderzoek.
Hartfilmpje (ECG)
Onderzoek naar werking hart en hartritme
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/hartfilmpje-ecg
Bloedonderzoek
Geeft informatie over oorzaak hartklachten
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/bloedonderzoek-hartklachten
Hart-longfoto
Laat zien of het hart nog goed werkt
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/hart-longfoto-hartklachten
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Behandelingen
De behandeling bestaat uit een dotterbehandeling al dan niet met plaatsing van een stent, medicijnen of een
spoedoperatie.
Dotterbehandeling
Methode om een vernauwing in een bloedvat op te heffen
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/dotterbehandeling
Bypassoperatie (CABG)
‘Omleiding’ van een verstopte kransslagader
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/bypassoperatie

Expertise en ervaring
Het St. Antonius Hartcentrum is een toonaangevend behandelcentrum voor alle vormen van hartklachten en aandoeningen. We zijn bovendien het grootste hartcentrum van Nederland en leveren kwalitatief
hoogwaardige zorg tot ver buiten de regiogrenzen.

Hoe ziet een hartinfarct eruit?
Op deze afbeelding ziet u het hart en de daaromheen liggende kransslagaders en het effect van het
hartinfarct.

Meer informatie
Websites
Meer informatie over hart- en vaatziekten vindt u op de volgende websites:
Hartstichting (http://www.hartstichting.nl)
Harteraad (http://www.harteraad.nl)
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Gerelateerde informatie
Behandelingen & onderzoeken
Hartfilmpje (ECG) (https://www.antoniusziekenhuis.nl/hartfilmpje-ecg)
Bloedonderzoek bij hartklachten (https://www.antoniusziekenhuis.nl/bloedonderzoek-hartklachten)
Hart-longfoto bij hartklachten (https://www.antoniusziekenhuis.nl/hart-longfoto-hartklachten)
Dotterbehandeling (https://www.antoniusziekenhuis.nl/dotterbehandeling)
Bypassoperatie (CABG) (https://www.antoniusziekenhuis.nl/bypassoperatie)
Leefregels en adviezen na hartinfarct
(https://www.antoniusziekenhuis.nl/leefregels-en-adviezen-na-hartinfarct)
Thuis bewegen na een (dreigend) hartinfarct
(https://www.antoniusziekenhuis.nl/thuis-bewegen-na-dreigend-hartinfarct)

Specialismen
Hartcentrum (https://www.antoniusziekenhuis.nl/specialismen/hartcentrum)
Cardiologie (https://www.antoniusziekenhuis.nl/specialismen/cardiologie)
Hart-longchirurgie (https://www.antoniusziekenhuis.nl/specialismen/hart-longchirurgie)

Contact Cardiologie
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