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Aletta H Jacobs (1854-1929) 

 

1871-1878 geneeskunde Groningen 

1879 promotie: Over localisatie van physiologische en  

pathologische verschijnselen in de groote hersenen 

1878 huisarts Amsterdam: gratis consulten aan arme vrouwen 

1919  Vrouwenkiesrecht Nederland 
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The human body – Leonardo Da Vinci 
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The human body – Leonardo Da Vinci 

Why can't a woman be more like a 

man? A renaissance perspective on 

the biological basis for female 

inferiority. 

Walton MT, et al . 

Women Health1996 ; 

24(4):87-95. 
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Schilderij eind1880, Franse neuroloog Jean-Martin Charcot. 

College over hysterie vrouwelijke patiënte, Blanche Wittmann 
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2014 National Institutes of 

Health (VS) heeft verplicht 

sekse en gender te 

rapporteren in onderzoek 



2011 

EU Horizon 2020 

2013 

www.genderedinnovations.eu 

2013 





m/v verschillen vanaf de conceptie 



British Medical Journal – 14th  April 1973 



1991 



Wetenschappelijke artikelen over sekseverschillen bij HVZ: 

1992 2011 



‘Een vrouwenhart is dikwijls in verhouding  

iets kleiner dan een mannenhart’ 
1899 

Dr Aletta H Jacobs 
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Ober C et al. Nat Rev Genetics 2008 

Geslachthormonen (m/v) gedurende het leven: 

Gevoeligheid voor ontstekingsziekten neemt toe na de overgang  

Testosterone  

Estradiol   

Testosterone  

Estradiol   



Klein SL et al. Nat Reviews Immunology 2016 

Sex bias bij infectieziekten, auto-immuunziekten en kanker 

‘holy grail’ 
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Risk 
factors 

↑↑ 

eBike in Menopause 



inflammation 



Johnston N, et al. Eur Heart J 2011 

database Zweden,  N=12200 

% 
CAG is achterhaalde ‘gouden standaard’ bij vrouwen op middelbare leeftijd 

% ‘normaal’ CAG bij patienten met stabiele angina pectoris 



         Spasme kan veel klachten van angina pectoris geven: 

vrouw 46 jr, bekend met migraine, 1x miskraam. AP sinds 4 jaar. Verwezen naar psychiater 

Spasme test met Acetylcholine Verwijding na nitraten 



  kleindere diameter  
  ‘ischemia with non-obstructive CAD’ (< 65 yrs) (INOCA) 
   vaak in combinatie met stugger worden van de haarvaatjes  
  diffuus patroon van aderverkalking  
  minder kalk in de vaatwand, meer ‘soft plaques’ (CCTA) 
  meer vaatspasme en vaat-disfunctie (ook na dotter en bypassOK) 
  prognose is niet beter dan bij mannen 

Vrouwelijk patroon van aderverkalking kransvaten: 

diffuse aderverkalking 

focale vernauwing 

Gould 1999, Shaw LJ et al 2009 



Trend in opnames voor hartinfarct in Frankrijk 2004-2014. 

Gabet A et al, EHJ 2017 



Percentage ziekenhuisopnamen door hartinfarcten (35-54 jaar), VS 

Arora S, et al. Circulation 2019 



Blank spots in guidelines  & 
lack of ‘gender-balance’ 

Type II ACS 

SCAD: > 94 % women 

            40% FMD 

Classic type I ACS 

Note: chronic TTC-variants 

          in PTSS 

> 85% 



Zijn hartklachten bij vrouwen ‘atypisch’?? 



Zijn hartklachten bij vrouwen ‘atypisch’?? 

Nee, ze zijn karakteristiek voor de onderliggende afwijkingen die ze hebben 



Ischemische hartziekten hebben vele gezichten:  

hoe beter je kijkt hoe meer m/v verschillen je ziet 



Tipje van de ijsberg bij hartcatheterisatie  

 

• Voorloper van afwijkingen aan de grote kransvaten 

• Bij 50% van de vrouwen met terugkerende pijn op de borst op 

   middelbare leeftijd 

Vroeger: Syndroom X, verzamelnaam voor onbegrepen hartklachten bij vrouwen 



Invloed van (chronische) stress op hart- en vaten: 

Kivimäki M, Steptoe A. Nature Rev Cardiol 2018  



Zwangerschap 

-  hoge bloeddruk 

-  preeclampsia/HELLP 

 - diabetes mellitus 

Overgang 

- < 40 jaar 

- PCOS 

- menstruatiestoornissen 

- veel overgangsklachten 

HVZ 

Vrouw-specifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten:   



Zwangerschapsvergiftiging leidt tot groter risico op hoge bloeddruk en HVZ: 

→ Verhoogde gevoeligheid voor ontstekingsziekten zoals (spier-)reuma 



Elias-Smale SE et al. Maturitas 2015 

teens 

teens adolescence forties fifties 

Life-course approach 



Containerbegrippen voor onbegrepen klachten bij vrouwen: 

SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 

Surmenage: psychische inzinking 

Fibromyalgie: moeheid/spierpijnen 

ME/CVS: chronische vermoeidheidssyndroom 

OSS: ongedifferentieerde somatoforme stoornis  

Syndroom X: onbegrepen hartklachten 

De overgang: afvoerputje onbegrepen klachten middelbare leeftijd 
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We want equal healtcare 

 

#meTooPatient 



“You cannot easily fit 

women into a structure 

that is already coded 

male;  

You have to change the 

structure.” 

 

Mary Beard: Women & 

Power: A Manifesto 
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