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Bijwerkingen pillen tonen schokkende 
verschillen tussen mannen en vrouwen; 

“blinde vlek”

Vrouwen en mannen reageren anders op medicijnen en vooral 
op de bijwerkingen. Gek genoeg krijgen we meestal toch 

dezelfde pillen en doseringen. Dat kan anders dat is de missie 
van apotheker en onderzoeker dr. Loes Visser  

Ze is wel bang voor ridiculisering van het onderwerp. 

“Ach, hebben die vrouwen weer wat”…







Sterftecijfer onder vrouwen in NL/dag

Verkeer

1
Borstkanker

9
Hart –en vaatziekten

59



we doen het ‘beter’ dan de 
mannen

59 53



Hartziekten VROUW

• De diagnose Angina Pectoris, oftewel “pijn op 
de borst” wordt meer gesteld/meer 
opnames/meer polibezoeken

• Meer sterfte t.g.v. acuut myocard infarct

• Meer opnames t.g.v. hartfalen

:
Murphy SL. Death: final data for 1998. Natl Vital Stat Rep 2000;48:1–105.

WISE Study. Eur Heart J 2003;24:1506 –14



In 1993 werden richtlijnen opgesteld die stellen 

dat in alle fasen van klinisch onderzoek beide 
seksen betrokken moeten worden.

Bij onderzoek naar geneesmiddelen tegen HVZ 
zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd. 

40% van de Europese studies houden zich aan de 

regel om aparte rapportages te maken voor de 
effecten bij vrouwen en mannen.







Geslachtsverschillen bij atherosclerose



“Gender Paradox"

Rond het 50e levensjaar hebben
vrouwen veel vaker diffuse 
aderverkalking in plaats van 
obstructieve afwijkingen in de 
kransslagaderen. 

Deze vorm van aderverkalking
geeft een ander
klachtenpatroon wat nog 
steeds niet goed begrepen en
herkend wordt door zowel de 
vrouwen zelf als de 
professionals.



Atherosclerose = Slagaderverkalking

normaal Dysfunctioneren
Bloedvat→ KRAMP-SPASME

= Endotheeldysfunctie

Plaque
Stabiel Onstabiel



Bewerkt uit “Hart voor Vrouwen”, Prof. A. Maas/ arbeiderspers 2019



American Heart Journal

Volume 166, Issue 1 , Pages 38-44, July 2013

Conclusions

Women with stable angina and non-obstructive CAD 
are 3 times more likely to experience a cardiac event 
within the first year of cardiac catheterization than 
men. 

http://www.ahjonline.com/issues?issue_key=S0002-8703(12)X0008-5




Rust situatie Na hoogste gift 
acetylcholine

Coronairspasmen



Inspanningsgebonden klachten
Klassieke symptomen

Klachten in rust – “onprettig
gevoel op de borst” 
Vage symptomen

Hartklachten M/V



Behandeling Functioneel Vaatlijden



Functioneel Vaatlijden

• Calciumantagonisten met name Diltiazem in hoge 
doseringen

• Nitraten vaak continue

• Bij gladwandig coronairstelsel vaak geen Aspirine

• “Nieuwe” geneesmiddelen: Ranolazine (Ranexa) en 
Molsidomine (Corvaton)



Nudging in de Apotheek
#hoedan?





Verbetering Vaatfunctie
➢ Ontspannen
➢ Bewegen
➢ Gezond eten



GETALLEN

JE









Cholesterol

5-3-1





Preventie is Teamwork

“Health is Wealth”

NUDGE



Take Home Message I

Vrouwen hebben vaker FUNCTIONEEL vaatlijden dan 
OBSTRUCTIEF. Andere klachten. Andere behandeling.

Lage doseringen voor vrouwen. 

Bij klachten is het belangrijk dat ALLE risicofactoren op orde zijn. 

Bloeddrukbehandeling zal in de toekomst aangescherpt worden. 
Niet goed gereguleerde bloeddruk is een belangrijke 
veroorzaker van ziekte en sterfte bij vrouwen



Take Home Message II

BEGIN nu met stimuleren: KEN-JE-GETALLEN en houd ze op 
orde!

BLOEDDRUKMETER EN WEEGSCHAAL IN DE APOTHEEK

Geef informatie mee over gezonde leefstijl naast de 
medicatie die uitgeleverd wordt

Het is nooit te laat om te beginnen……



@DokterJanneke

Dank voor 
uw 

aandacht!


