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'T HART VAN DE BLOEDSOMLOOP

Peer of Appel?
R.Th. Bonfrer, verpleeghuisarts

Hij kwam het verpleeghuis
binnen, nadat een beroerte
hem zo afhankelijk had
gemaakt, dat thuis
verblijven niet meer
haalbaar bleek. De
weekeinden ging hij naar
huis.
Terug in het verpleeghuis
oefende hij hard aan zijn
lichamelijke mogelijkheden.
Aan volledig herstel viel niet
meer te denken. Met het
voortschrijden der jaren
slipten zijn bloedvaten meer
en meer dicht. Nadat zijn
voeten tekenen van versterf
vertoonden, werd hij
vervolgens suffer. Ook de
hersenen werden
onvoldoende doorbloed,
hetgeen uiteindelijk de
dood tot gevolg had.
De brief aan de huisarts
eindigde met: "patiënt is
rustig ingeslapen".

De Nederlandse Hartstichting
zet zich in voor de strijd tegen
hart- en vaatziekten. Door
middel van het ondersteunen
van onderzoeken als:
- onderzoek naar celgroei in
vaatwand ƒ 563.866,-;
- genezing van ritmestoornissen van het hart ƒ 497.435,-;
- energievoorziening in hart- en skeletspieren ƒ 616.389,-,
wordt vooruitgang nagestreefd. Niet voor
niets. Alleen al aan geneesmiddelen tegen
aandoeningen van hart en bloedsomloop
werd in 1990 in Nederland 486 miljoen uitgegeven.
Leven zonder zuurstof onmogelijk
Het hart en de bloedsomloop vormen een
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't Hart van de bloedsomloop

"gesloten" systeem, waarbinnen het bloed
door het gehele lichaam wordt vervoerd. De
bloedvaten zijn de buisjes waardoor het
bloed stroomt. Het bloed vervoert voedingsen afvalstoffen naar alle weefsels en organen. Zuurstof is het belangrijkste element.
Het hart pompt zuurstofarm bloed (donkerrood) vanuit de rechterkamer via de longslagaders naar de longen. In de longen
nemen de rode bloedlichaampjes zuurstof
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Een d o o r s n e d e v a n het h a r t
ichaamsslagader
ongslagader

inker boezem
rechter
boezem

hartklep

maken
sportlieden
gebruik van deze kennis.
Zuurstof
wordt
gebonden aan het ijzeratoom in het zogenaamde hemoglobine.
In Rode Kruis verband
staan bij 22 Bloedbanken en bij circa 250
plaatselijke Rode Kruis
afdelingen in Nederland zo'n 500.000 donoren geregistreerd die
bloed afstaan voor hun
medemens.

inker kamer

Bloeddruk meten
De
thans
gebruikte
bloeddrukmeting wordt
rechter ka meimet de letters RR naar
Riva
Rocci
(1896)
genoemd.
Echter
bij
Stephan
Hartslag: zuurstofarm bloed w o r d t naar de longen
Hales (1677-1762) ging
geperst, zuurstofrijk bloed naar het lichaam.
het er bloediger aan
toe.
Op
het
idee
gebracht door de waarneming, dat de sappen
op en staan koolzuur af. Het koolzuur verlaat
in de planten en bomen vanuit de wortels
het lichaam weer met het uitademen.
hoog opstijgen, wilde hij onderzoeken hoe
Het zuurstofrijke bloed (helderrood) stroomt
hoog het sap in de buizen van dieren zou
nu terug naar de linkerboezem van het hart
stijgen. Met een ongeveer vier meter lange
en komt na het passeren van de hartklep in
glazen pijp, die hij in de halsslagader van
de linkerkamer terecht. De linkerkamer perst
een paard bracht, zag hij de bloedkolom in
nu op zijn beurt het helderrode zuurstofrijke
die pijp schommelen.
bloed weer met grote kracht de grote
Von Recklinghausen (1901) verbeterde de
lichaamsslagader- aorta - in.
methode van Riva Rocci door middel van
De aorta vertakt zich in talloze kleinere slageen bredere en grotere armmanchet tot de
aders, die uiteindelijk uitmonden in een heel
vorm, die nu de huisarts toepast. De druk
fijn netwerk van haarvaten. Voedingsstoffen
waarmee het bloed door de vaten stroomt
verlaten dit haarvat en komen via diffusie via
kan men dus meten.
het weefselvocht bij de cellen.
Twee waarden zijn hierbij belangrijk: de druk
Ons bloed bestaat uit vloeistof (plasma) en
op het moment dat het hart zich samentrekt
bloedcellen (rode- en witte bloedcellen en
= bovenste druk = systolische druk; en de
bloedplaatjes) in ongeveer gelijke hoeveeldruk op het moment dat het hart zich weer
heden.
ontspant = onderdruk = diastolische druk. De
bloeddruk wordt weergegeven in m m kwikHet plasma bestaat voor het belangrijkste
druk (mm Hg).
deel uit water, waarin onder andere antistoffen en stollingseiwitten zijn opgelost.
Een fantastische pomp
Een verblijf in het hooggebergte vergroot
Het hart klopt in het hartzakje. Dit dubbelhet aantal rode bloedcellen.
wandige zakje is gevuld met vloeistof, zodat
het hart ongehinderd kan bewegen. Het
Door daar te trainen is later in het laagland
bloed wordt voortgestuwd door het sameneen grotere prestatie mogelijk. Regelmatig
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