Meer weten voor meer gezondheid

Wat is eigenlijk een hartinfarct?
Een hartinfarct (med. Myocardinfarct) is een acuut optredende complicatie van een aandoening
van de hartkransaderen. Dat zijn de bloedvaten die het hart van bloed voorzien. Bij een infarct
sterven delen van de hartspieren af wanneer ze - in de regel 20 minuten lang - niet van genoeg
bloed voorzien worden. In de meeste gevallen veroorzaken bloedstolsels een aderverstopping bij
de bijzonder smalle passage van de kransaderen.

Aan het begin hebben de mensen — vaak zonder het te weten
coronaire hartziekte. Dat betekent, dat de bloedvaten die
het hart verzorgen veranderen. In de ingewanden ontstaan afzettingen van cholesterol, kleine thromben en kalk, die de bloedvloed steeds meer inkrimpen tot een afsluiting de toevoer van het
desbetreffende gebied totaal onderbreekt.
Hoofdzakelijke symptoom bij een hartinfarct is een meestal
plotseling optredende en sterke pijn in het borstgebied. De
pijn houdt meestal langer dan 20 minuten aan en kan tot in de
schouders, armen, onderkaak en de gehele bovenbuik uitstralen.
Meestal treedt er ook een "koude zweet" op en sterke misselijkheid tot braken.
Niet alle hartinfarcten verlopen dramatisch. Sommige getroffenen
merken er amper wat van en herkent men pas veel later — bij een
ECG (electrocardiogram) — dat een stuk van de hartspieren afgestorven is. Meestal is een hartinfarct een werkelijk ernstige en zeer
beangstigende belevenis voor de patiënt.
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