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agenda
29, 30,31 oktober 1992
Apeldoorn
Vakbeurs
Ambulancehulpverlening in
de 'Americahal' in
Apeldoorn.
Er is een symposium
'Ambulancezorg in beeld' op
29 oktober.
Van de Ned. Ver. v.
Spoedeisende- en
Rampengeneeskunde is er
een symposium op 30 oktober.
Inf: 08380-33153

20 november 1992 Assen
Algemene Vergadering voor
leden van de
Kon. Ned. Ver. EHBO
Inf: 03432-3004
21 november 1992 Assen
Nationale Wedstrijd voor
districtsploegen van de
Kon. Ned. Ver. EHBO
Inf: 03432-3004
21 november 1992 Utrecht
Najaarsvergadering van de
Nederlandse Vereniging van
Arts-Docenten in de EHBO
in de Jaarbeurs te Utrecht
Inf: 070-3459111
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Een groot hart is goed verkeerd
HART EN REANIMATIE
R.Th. Bonfrer, arts

Een groot hart hebben is een
compliment. Het betekent geliefd te zijn,
gewaardeerd te worden. Het geeft aan
dat het niet vanzelfsprekend is om
zomaar welwillendheid van de ander te
mogen verwachten. Valt iemand op door
grote naastenliefde, dan zeggen w e van
die mens, dat deze een groot hart heeft...
Echter wanneer een hartpatiënt bij de
cardioloog op bezoek is, en er wordt een
groot hart geconstateerd, dan bedoelt de
arts meestal iets anders. Dan kan een
mens -zonder groot hart- een groot hart
hebben....Het kan een egoïstisch
ingesteld persoon zijn, met een letterlijk
groot hart. Het hart kan in zijn
pompfunktie tekort schieten, waardoor
zich vocht ophoopt in voeten, benen of
longen. Een dergelijk groot hart betekent
narigheid.
Figuurlijk een groot hart betekent
voorzienigheid.
Anatomie van het hart
Nog niet zo heel lang geleden is in Voorpost
(1992-1-2) aandacht aan het hart besteed.
Wanneer u destijds met hart en ziel de Voorpost gelezen heeft, dan hoef ik u over de
bouw van het hart niets meer te vertellen. U
weet dan natuurlijk nog dat het hart een holle
spier is, die uit een bovenste- en een onder-
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ste helft bestaat. De bovenste helft verzamelt
het aangevoerde bloed in de boezems om
het in voldoende hoeveelheid door te kunnen laten naar de onderste helft van het hart.
Natuurlijk is het nog bekend dat de onderste
helft van het hart de eigenlijke pompwerking
verzorgt. Deze zogenaamde kamers van het
hart trekken zich in aansluiting op de boezems samen. Het hoort elke ehbo'er bekend
te zijn dat het hart niet alleen een boven- en
onderhelft kent, maar ook een rechter- en
een linker helft. Het hart bestaat dus eigenlijk
uit vier helften....
Het zal duidelijk zijn dat de linker helft, welke
het bloed gans door het hele lichaam moet
transporteren, veel gespierder zal zijn dan de
rechter helft, welke het bloed slechts naar
zijn direkte omgeving -de longen- vervoert.
De armen van een gewichtheffer zijn gespierder dan die van een wielrenner. Als de
gewichtheffer het gewicht vasthoudt, houdt
menig toeschouwer zijn hart vast, hetgeen
aanmerkelijk minder inspanning van het hart
en kijker vergt.
Bloedsomloop
Bloedvaten zijn op specifieke wijze met het
hart verbonden. De holle aderen voeren het
bloed naar de rechter boezem. De longaderen op hun beurt vervoeren het bloed naar
de linker boezem. Via geopende kleppen
stroomt het bloed van de linker boezem de
linker kamer binnen, welke het bloed
door samentrekking van de hartspier
het lichaam in pompt. Zo worden alle
lichaamscellen van zuurstofrijk bloed
voorzien. Het bloed uit de rechterboezem stroomt door de geopende
kleppen naar de rechterkamer, welke
het bloed naar de longen vervoert
teneinde weer zuurstofrijk te worden. Voor zover kon u zich de anatomie nog wel voor de geest halen. Het
plaatje toont de hartspiercellen, zoals deze onder de mikroscoop te zien
zijn.
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Systolische druk is de
druk o p het moment dat
het hart zich samentrekt,
(bovendruk)
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Diastolische druk is de
druk op het moment dat\
het hart zich ontspant.
(onderdruk)
bloeddruk

De hartkleppen moeten goed afsluiten, zodat
het bloed maar één richting uit kan stromen.
En er dient een intact systeem te zijn om de
prikkel tot samentrekken op de juiste wijze te
geleiden, zodat beide kamers zich niet al samentrekken terwijl de boezems het bloed
nog niet hebben doorgelaten. Het ritme en
de kracht waarmee de samentrekking gebeurt, moet in overeenstemming zijn met de
behoefte van het lichaam. In rust betekent dit
een kalme geringe inspanning voor het hart.
Vergelijk deze hartactie met die van een
sprinter tijdens de olympische spelen, dan
levert het hart een top-inspanning en de atleet niet minder!
Achtergrondinformatie
Het hartzakje zorgt ervoor
dat het hart steeds vrij en
goed kan bewegen, zonder
met zijn omgeving te versmelten. Des te minder wrijving bij de hartaktie, des te
minder energie vergt deze
arbeid. Deze hartaktie laat
zich beoordelen door middel van een ECG. Hartinfarcten en de situatie van gebrek
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aan zuurstof van de hartspier worden via dit
hartfilmpje zichtbaar. Een ECG registreert de
elektrische aktiviteit van het hart.(Zie figuur
ECG). Een "longfoto" toont de afmetingen
van het hart. De huisarts beluistert de harttonen en onderzoekt of er afwijkende geruisen
zijn. De pols-voelen geeft informatie over de
hartfrequentie en gelijkmatigheid van de
pompwerking. De bloeddruk geeft informatie over het effect van de pompwerking van
het hart. Te hoge bloeddruk betekent dan,
dat in gemeten omstandigheden het hart een
te hoge bloeddruk veroorzaakt. Het kan ook
een reactie zijn op een achterliggende ziekte,
zoals bloedvat-vernauwing.
Vele medicamenten helpen de arts hartwerking en bloeddruk te beïnvloeden. Een te
langzaam kloppend hart, kan de hulp van
een pacemaker(=gangmaker) gebruiken om
een minimale frequentie van samentrekken
te onderhouden. Kleppen kunnen worden
vervangen en zonodig kan zelfs een heel hart
worden vervangen. Belangrijk is het voldoende voorhanden zijn van donorharten.
Volgens dokter Barnard is deze oplossing
soms ook goedkoper dan het behouden van
het oude hart. Hij kan het weten, daar hij de
eerste harttransplantatie bij een mens verrichtte..
Reanimatie
Wat is reanimatie? Een definitie zoals ik die
tijdens mijn studie heb geleerd wil ik u niet
onthouden. Waarom onthoud je zoiets anders? Reanimatie houdt in een aantal maatregelen die genomen dienen te worden wanneer bij ernstige verstoring van ademhaling
en bloedsomloop de dood nabij is of de klinische dood reeds is ingetreden, danwel: de
pogingen ondernomen om de klinische niet
in de biologische dood te laten overgaan. De
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