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Cardiovasculaire aandoeningen zijn de 

meest frequente doodsoorzaak bij mannen, 

maar niet bij vrouwen
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 Ja, want borstkanker is de meest frequente doodsoorzaak bij 
vrouwen

 Neen, want door adequate preventie geldt dit niet meer voor 
zowel mannen als vrouwen

 Neen, want ook bij vrouwen is dit de meest frequente 
doodsoorzaak

Cardiovasculaire aandoeningen zijn de 

meest frequente doodsoorzaak bij mannen, 

maar niet bij vrouwen
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Tabel Belangrijkste doodsoorzaken per leeftijdscategorie,  2016

Vlaams Gewest (absoluut aantal - N / relatief belang in leeftijdsgroep - %)

mannen vrouwen

Doodsoorzaak N % Doodsoorzaak N %

<1 jaar Aandoeningen met oorsprong in de perinatale 

periode

73 55% Aandoeningen met oorsprong in de perinatale 

periode

36 47%

1-14 jaar Congenitale afwijkingen 5 10% Leukemie /

Niet-vervoersongevallen

3 10%

15-19 jaar Vervoersongevallen / Suïcide 18 30% Suïcide 8 28%

20-24 jaar Suïcide 34 36% Suïcide 8 25%

25-29 jaar Suïcide 46 39% Suïcide 13 22%

30-34 jaar Suïcide 53 33% Suïcide 19 26%

35-39 jaar Suïcide 58 30% Borstkanker 14 15%

40-44 jaar Suïcide 52 19% Suïcide 26 16%

45-49 jaar Suïcide 88 20% Borstkanker 49 15%

50-54 jaar Suïcide 86 11% Borstkanker 69 13%

55-59 jaar Longkanker 154 12% Longkanker 97 13%

60-64 jaar Longkanker 300 16% Longkanker 143 13%

65-69 jaar Longkanker 397 16% Longkanker 160 12%

70-74 jaar Longkanker 428 14% Longkanker 174 9%

75-79 jaar Longkanker 473 11% Cerebrovasculaire aandoeningen 259 9%

80-84 jaar Ischemische hartaandoeningen 436 8% Cerebrovasculaire aandoeningen 499 10%

85 jaar+ Hartdecompensatie, complicaties en ... 1053 11% Hartdecompensatie, complicaties en ... 2128 14%

bron: Zorg en gezondheid, sterftecertificaten alle overlijdens, 

Vlaams Gewest, 2016

voetnoot ° Hartdecompensatie, complicaties en [onduidelijk omschreven 

hartaandoeningen] (I46, I50-I52)

gebruikte groeperingen met ICD-10 codes
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 Ja, want borstkanker is de meest frequente doodsoorzaak bij 
vrouwen

 Neen, want door adequate preventie geldt dit niet meer voor 
zowel mannen als vrouwen

 Neen, want ook bij vrouwen is dit de meest frequente 
doodsoorzaak

Cardiovasculaire aandoeningen zijn de 

meest frequente doodsoorzaak bij mannen, 

maar niet bij vrouwen
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Vaststellingen

 Vrouwen zijn zich minder bewust van hun risico op hart en 
vaatziekten

 Minder preventieve behandelingen in vergelijking met 
mannen met hetzelfde risicoprofiel!

 Als medicatie gestart wordt, minder agressief om optimaal 
effect te bereiken.

 Ook indien bevestigd ischemisch hartlijden, suboptimale 
behandeling, hogere mortaliteit en slechtere cardiovasculaire 
outcome dan mannen

 Cardiale revalidatie wordt onvoldoende gebruikt: 55% minder 
kans op deelname na zelfde cardiovasculair event!
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Juist of fout?

 Statines zijn efficiënter in secundaire preventie bij mannen 

 Dames met diabetes hebben een hoger risico op hartfalen in 

vergelijking met heren met diabetes

 Rokende vrouwen hebben een gelijkaardig risico op 

coronair lijden dan rokende mannen

 Vroegtijdige geboorte is een onafhankelijke risicofactor 

voor cardiovasculaire morbiditeit en hospitalisatie op lange 

termijn.

 Patiënten met reumatoide arthritis hebben een 2 tot 3 x 

hoger risico op acuut myocardinfarct
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Cardiovasculaire risicofactoren

Mariana Garcia. Circulation Research. Cardiovascular Disease in 
Women, Volume: 118, Issue: 8, Pages: 1273-1293, DOI: 
(10.1161/CIRCRESAHA.116.307547) © 2016 American Heart Association, Inc.
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Juist of fout?

 Statines zijn efficiënter in secundaire preventie bij mannen 

 Dames met diabetes hebben een hoger risico op hartfalen in 

vergelijking met heren met diabetes

 Rokende vrouwen hebben gelijkaardig risico op coronair 

lijden dan rokende mannen

 Vroegtijdige geboorte is een onafhankelijke risicofactor 

voor cardiovasculaire morbiditeit en hospitalisatie op lange 

termijn.

 Patiënten met reumatoïde arthritis hebben een 2 tot 3 x 

hoger risico op acuut myocardinfarct



Menopauze en cardiovasculaire 

ziekten



Mariana Garcia. Circulation Research. Cardiovascular Disease in 
Women, Volume: 118, Issue: 8, Pages: 1273-1293, DOI: 
(10.1161/CIRCRESAHA.116.307547) © 2016 American Heart Association, Inc.
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Primaire preventie
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Ischemisch hartlijden

Vrouw, 55 jaar
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 Hevige drukkende thoracale pijnklachten

 Misselijkheid, extreme vermoeidheid en dyspnoe

 Maaglast en draaierigheid

Meest waarschijnlijke klinische symptomen 

op spoedgevallen



+ Thoracale pijnklachten



Carl J. Pepine et al. JACC 2015;66:1918-1933

American College of Cardiology Foundation
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Obstructief coronair lijden



Carl J. Pepine et al. JACC 2015;66:1918-1933

American College of Cardiology Foundation



+
Niet obstructief coronair lijden
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Hartfalen bij vrouwen

 Hartfalen met bewaarde ejectiefractie: HF-PEF

 2x zo frequent bij vrouwen

 Geen succesvolle etiologische behandeling, enkel 
symptomatisch tot heden en behandelen van andere 
onderliggende cardiale pathologie (AHT, VKF, coronair lijden)

 Peripartum cardiomyopathie

 Vaker bij vrouwen > 30 jaar

 Zwangerschap geassocieerde hypertensie

 Bij meerlingen

 Pathogenese is ongekend
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Cardiale revalidatie

- Globale reductie van mortaliteit 

met 13% en cardiovasculaire 

mortaliteit met 26%

- Aangewezen bij ACS, interventie 

(PCI/ CABG/ klepheelkunde), 

hartfalen, …

- Ook Class 1, Level A aanbeveling 

voor vrouwen

- Verwijzen en motiveren!
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Hart en vaatziekten zijn doodsoorzaak nr 1 bij 

vrouwen en mannen in België!

Primaire preventie bij vrouwen kan beter

Sensibilisatie van de vrouw en de medische wereld is nodig

Meer nood aan onderzoek naar cardiovasculaire aandoeningen bij vrouwen
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+ Van harte…


