
Casus: Mona L. 72 jaar
Dringende presentatie op uw raadpleging
Sinds 1u aanhoudende hoogabdominale last. Dit nam opnieuw toe 
bij het stappen van de wagen tot aan de praktijk. Gisteren trad 
dezelfde klacht ook op. Toen echter beterschap na 5 minuten. 

Medische voorgeschiedenis
Pyrosis

Cardiaal risicoprofiel
Tabak- Chol ?  AHT+  DM- fam+ (broer CABG)

Medicatie
Amlodipine 5 mg 1 dd
Zantac 150 mg. zo nodig 



Casus: Mona L. 72 jaar
Klinisch onderzoek

Algemene toestand: angstig, licht overgewicht

BD 145/95 mmHg, HR 86 /m, Sat 98%

Normaal vesiculair ademgeruis, normale hartauscultatie

Normaal abdominaal onderzoek

Geen oedeem, normale perifere polsen.

Wat nu??
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Casus: Mona L. 72 jaar



STEMI

ST-segment elevatie
• Gemeten aan het J-punt

• 2 aanpalende afleidingen (bv. V1+V2 of I + aVL)

• V2–V3 : ≥0.2 mV bij mannen ouder dan 40 (≥0.25 m 

bij<40 jaar) 

≥0.15 mV bij vrouwen.

• ≥0.1 mV in andere afleidingen

• In afwezigheid van ventrikelhypertrofie of 

linkerbundeltakblok

Differentiaaldiagnostisch:
Convex (zeer verdacht)

In 1 coronair bevloeiingsgebied



STEMI



STEMI



STEMI

-nieuw linkerbundeltakblok is even verdacht

-posterior infarct: bij precordiale (V1-V3) ST- depressie

 Neem posterior afleidingen V7-V9 (ST-elevatie)

-rechterventrikelinfarct : neem bij een inferior infarct 

(zeker als optrekking in III>II of indien elevatie in I) ook 

rechter afleidingen ST-depressie 

 Neem rechter afleidingen V3R-V4R (ST-elevatie)

 Nitraten tegenaangewezen

 ST stijging in aVR en depressie precordiaal 

=hoofdstam equivalent

Keep in mind



NSTEMI / Onstabiele angor

Dilema’s

Indien ECG-afwijkingen

• ST-depressie (locatie niet eenduidig 

overeenkomstig met coronair gebied)

• Negatieve T-top

Wat is nieuw?? Hoe kan je weten wat nieuw is 

indien je niet kan vergelijken  

 Wacht je op het labo of niet??

Neem een basaal ecg van je risicopatiënten en bewaar het in hun dossier





Casus: Mona L. 72 jaar
MONA voor Mona? 

PREMEDICATIE



European Heart Journal, Volume 37, Issue 3, 21 October 2015, Pages 253–255, 

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv546

MONA voor Mona?          

Morfine?



Morfine?

MONA voor Mona?

Te overwegen bij pijn, 
Niet altijd!

Te overwegen bij angst



Casus: Mona L. 72 jaar

Oxygen?

Air Versus Oxygen in ST-Segment–Elevation Myocardial Infarction, Volume: 131, Issue: 24, Pages: 2143-2150, DOI: 

(10.1161/CIRCULATIONAHA.114.014494) 



Casus: Mona L. 72 jaar
MONA voor Mona?

Oxygen?

Verstoren 
microvasculatuur
Vrije radicalen

Enkel bij hypoxemie



Casus: Mona L. 72 jaar
MONA voor Mona?

Nitraten?



Casus: Mona L. 72 jaar
MONA voor Mona?

Nitraten?

STEMI: Normaal niet

NSTEMI/OA: Ja, bij aanhoudende last

Tenzij longoedeem, steeds 
tegenaangewezen  bij rechter 
ventrikelinfarcering

Niet bij hypotensie, preschock, gebruik 
van phosphoesterase inhibitoren (viagra)



Casus: Mona L. 72 jaar
MONA voor Mona?

Aspirine

JA

Niet enteric coated, 500 mg po. of 250 mg iv.



Casus: Mona L. 72 jaar
MONA voor Mona? 

Morfine: enkel bij pijn, voor angst benzodiazepines

Oxygen: enkel als saturatie <90%

Nitraten: Bij NSTEMI of longoedeem, maar maak hypotensie 
niet erger

Aspirine: JA

En verder?



P2Y12-Inhibitor preloading?

NSTEMI

Eerder niet

STEMI

Eerder wel

WHY?

Pre-treatment with P2Y12 inhibitors in ACS patients: who, when, why, and which  agent? D. Sibbing, A. Kastrati, 

P.B. Berger, European Heart Journal, Volume 37, Issue 16, 21 April 2016, Pages 1284–1295



P2Y12-Inhibitor preloading?

Pre-treatment with P2Y12 inhibitors in ACS patients: who, when, why, and which 

agent? D. Sibbing, A. Kastrati, P.B. Berger, European Heart Journal, Volume 37, Issue 

16, 21 April 2016, Pages 1284–1295

P2Y12-Inhibitor Bij acuut coronair syndroom: 
- Efient 60 mg of Brilique 180 mg.
- Indien ook inname OAC of NOAC: Clopidogrel 600 mg



P2Y12-Inhibitor preloading?

NSTEMI

Eerder niet

STEMI

Eerder wel



Anticoagulatie?

Direct naar PCI (STEMI/NSTEMI met aanhoudende klachten)

Heparine (<bivalirudine of iv enoxaparine)

Niet direct naar Cathlab (NSTEMI): Fondarinux of enoxaparine sc.



PREMEDICATIE acuut coronair syndroom

Morfine: enkel bij pijn, voor angst benzodiazepines

Oxygen: enkel als saturatie <90%

Nitraten: Bij NSTEMI of longoedeem, maar maak hypotensie 
niet erger

Aspirine: JA Niet enteric coated, 500 mg po. of 250 mg iv.

P2Y12-Inhibitor bij acuut coronair syndroom: 

• Efient 60 mg of Brilique 180 mg.

• Indien ook inname OAC of NOAC: Clopidogrel 600 mg

- Liever enkel bij STEMI als premedicatie

Anticoagulatie: -direct naar het cathlab 

 Heparine (<bivalirudine of iv enoxaparine)

-electief naar het cathlab

Fondarinux of enoxaparine sc.

Mijn advies: laat 
beslissing aan de 
tweede lijn
(spoedarts
/cardioloog)

















European Heart Journal, Volume 39, Issue 3, 26 August 2017, Pages 213–260, 

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx419

Algorithm for dual antiplatelet therapy (DAPT) in patients treated with 
percutaneous coronary intervention. ...

Onthou:
standaardduur van 
duale 
antiplaatjestherapie

Acuut coronair 
syndroom: 1 jaar

Electief: 6 maand 



Trippel therapie??



European Heart Journal, Volume 39, Issue 3, 26 August 2017, Pages 213–260, 

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx419

Algorithm for dual antiplatelet therapy (DAPT) in patients with an 
indication for oral anticoagulation ...

Onthou:
antiplaatjestherapie bij 
patiënten met antico

- Tripple therapie zo kort 
mogelijk (meestal 1 maand)

- Liever NOACS dan OAC



Wat zullen we nog starten tijdens de opname?



En wat na opname??



Hartrevalidatie

Voor wie?
• na acuut myocardinfarct
• na CABG of andere hartchirurgie
• na PTCA
• na opname voor hartfalen (cardiomyopathie met dysfunctie van de linkerhartkamer)
• na hart- en/of longtransplantatie

Multidisciplinair
Cardioloog, kinesitherapeut, psycholoog, sociaal assistent, diëtist  afhankelijk van de 
noden van de patiënt



Hartrevalidatie
CONCREET AZ Damiaan:
 opname in het ziekenhuis
 cardioloog, kinesitherapeut, sociale dienst en diëtist komen langs
 kinesitherapeutische behandeling op de kamer + uitleg ambulante cardiologische 

revalidatie
 ontslag uit het ziekenhuis
 start ambulante cardiologische revalidatie

o 2x per week groepskine (45 beurten)
o Inspanningsproef  (pre en post) + consult cardioloog
o Combinatie van oefentoestellen , groepsgymnastiek en relaxatie

 nabehandelingsprogramma
o 1x per week, onder begeleiding van kinesitherapeut



Na de acute fase

• Secundaire preventie

• Minstens 2x per jaar opvolging door huisarts 

frequenter bij hartfalen en andere comorbiditeiten

• Jaarlijkse opvolging cardioloog

• Toevoegen van Xarelto 2x 2,5 mg on top of aspirine bij 
patiënten met hoog risico op ischemisch event (Compass 
trial).


