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Abstract
Cardiologie is aan een androcentrisch perspectief onderhevig, wat een gebrek aan kennis over
het vrouwenlichaam heeft voortgebracht. In deze thesis wordt onderzocht waar dit mangeoriënteerde perspectief vandaan komt en wat dit voor invloed heeft op de huidige
ervaringen van vrouwen met hart- en vaatziekten. ‘Feminist critical discourse analysis’ wordt
toegepast op het medische en mediadiscours en op interviews met vrouwelijke hartpatiënten
en met cardiologen gespecialiseerd in het vrouwenlichaam. De centrale bevinding is dat de
vergaarde kennis over ‘het vrouwenhart’ niet wordt vertaald naar de ervaringen van vrouwen.
Hun klachten worden gebagatelliseerd en niet serieus genomen. Bovendien worden
hartproblemen niet, door zowel medici als de hartpatiënten zelf, met vrouwen geassocieerd.
Dit alles duidt op genderdiscriminatie, aangestuurd door een ‘male-bias’.
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Ongelijkheid is gelijkheid

“De Nederlandse Hartstichting stelde in een campagne in 1975 de vrouw centraal: niet
als patiënte, maar als verzorgster van haar man en verantwoordelijke thuis voor het
doen van gezonde boodschappen en verantwoordwoord koken. Dat vrouwen zelf een
hartinfarct konden krijgen was nog helemaal geen thema.” (Maas, 2019, p. 12).

In haar boek Hart voor vrouwen beschrijft cardioloog Angela Maas een periode waarin
vrouwen nog weinig erkend werden als hartpatiënt. In 1975 startte de Hartstichting een
campagne gericht op de vrouw. Echter was er in deze campagne duidelijk nog geen aandacht
voor het risico dat vrouwen lopen en het hoge aantal vrouwen dat overlijdt aan hart- en
vaatziekten. In tegendeel: zij leerden vrouwen, hoe zij het beste hun man die kampt met
hartproblemen konden bijstaan. Men dacht dat vrouwen bijdroegen aan het veroorzaken en
voorkomen van hart -en vaatziekten onder mannen. Een vrouw kan een stressfactor in het
leven van een man zijn, en zij kan dit verzachten door goed voor haar man te zorgen (Maas,
2019, pp. 11-12). Deze toon is een wereld van verschil, vergeleken met de huidige
berichtgeving vanuit onder andere de Hartstichting. Vrouwen worden nu niet meer gezien als
onderdeel van de oorzaak, maar worden in toenemende mate benadert als de groep die de
meerderheid van hartpatiënten vormt. De introductie van de meest recente brochure van de
Hartstichting, die speciaal gericht is op hart- en vaatziekten bij vrouwen, heeft dan ook
duidelijk een andere invalshoek “In Nederland overlijdt 1 op de 4 vrouwen aan een hart- of
vaatziekte. (…) Hart- en vaatziekten zijn geen specifieke mannenziekten. Integendeel: er
sterven zelfs meer vrouwen dan mannen aan.” (Hartstichting, 2018).
Deze groeiende aandacht voor de vrouw als hartpatiënt is terecht. Hart -en
vaatziekten zijn wereldwijd de nummer één doodsoorzaak onder vrouwen en ditzelfde geldt
voor Nederland (Hartstichting, 2018). Volgens het meest recente onderzoek van de
Hartstichting, gebaseerd op cijfers van het CBS, overleden er in 2017 20.039 vrouwen aan één
van deze ziektes, wat neerkomt op 55 vrouwen per dag. In vergelijking overleden 18.080
mannen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten en gemiddeld betrof dit 50 mannen per
dag (CBS, 2018; Hartstichting, 2018). Een ‘simpele’ verklaring die de Hartstichting hiervoor
geeft, is dat de kans op sterfte aan hart- en vaatziekten toeneemt naarmate men ouder
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wordt. Aangezien vrouwen ouder worden dan mannen, zijn er meer vrouwen die binnen deze
risicogroep vallen (Hartstichting, 2018, p. 7). Een ander belangrijk element binnen dit
probleem, zou zijn dat vrouwen zich vaak niet bewust zijn van het risico dat zij lopen op hart en vaatziekten. Vrouwen brengen hun symptomen in verband met andere ziekten of
klachten, waardoor vrouwen een hart- of vaatziekte kunnen oplopen, zonder zich daar
bewust van te zijn (Hartkliniek, 2019; Hartstichting, 2018). Ditzelfde geldt voor artsen: zij
associëren vrouwen vaak niet gelijk met hart- en vaatziekten, wat leidt tot onjuiste diagnoses.
Hierdoor komen vrouwen er pas (te) laat achter dat hun klachten wezen op een hart- of
vaatziekte (Hartkliniek, 2019). Bovendien is het overgrote deel van cardiovasculair onderzoek
gebaseerd op het mannelijk lichaam, waardoor er minder bekend is over vrouwen met harten vaatziekten (Maas, 2019, p. 11; Wittekoek, 2018, p. 13). Dit is problematisch, aangezien
volgens verschillende cardiologen vrouwen- en mannenlichaam op een aantal cruciale
vlakken verschillen. De afgelopen decennia (en voornamelijk circa de laatste tien jaar) is er
meer aandacht gegenereerd voor dit onderwerp. Zo heeft Women Inc. de campagne
‘Behandel me als een dame’ gelanceerd in 2016, waar zij de standaardisatie van het mannelijk
lichaam binnen de gezondheidszorg bekritiseren en hart -en vaatziekten hierbij als een
voorbeeld nemen (2019). Ook startte Hartstichting vorig jaar een crowdfunding voor
onderzoek naar hart -en vaatziekten met betrekking tot het vrouwenlichaam (2018). Ondanks
deze pogingen, hebben hartproblemen bij vrouwen nog steeds een gebrek aan erkenning. We
hebben volgens verschillende specialisten en organisaties op het gebied van cardiologie nog
‘een lange weg te gaan’. Aandacht voor vrouwen met hart- en vaatziekten is iets waar
(voornamelijk) vrouwelijke cardiologen en bepaalde organisaties zoals Hartstichting voor
moeten vechten. Ondanks vaak het tegenovergestelde wordt gedacht, overlijden er per jaar
dus meer vrouwen aan deze aandoeningen dan mannen. Het is noodzakelijk onderscheid te
maken, om vrouwen eerlijker te kunnen behandelen. Ongelijkheid is hier dus gelijkheid. Of in
de woorden van cardioloog Angela Maas: ‘discrimineren móét!’ (2019, p. 19)
In dit onderzoek wordt gepoogd aan te tonen hoe deze huidige opvattingen over harten vaatziekten zijn gevormd, door het medische discours omtrent cardiologie te analyseren.
Vervolgens wordt er aan de hand van interviews met vrouwelijke hartpatiënten en
cardiologen, bekeken in hoeverre dit discours wordt gereflecteerd in de ervaringen van
vrouwen met hart- en vaatziekten. Ik stel daarom de volgende vraag: Welke rol speelt gender
in het medische discours en praktijken met betrekking tot hart -en vaatziekten en op welke
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manier is dit gerelateerd aan de ervaringen van vrouwelijke hartpatiënten? Aan de hand van
feminist critical discourse analysis zal ik deze vragen proberen te beantwoorden. Het discours
wordt geanalyseerd vanuit een historische lens, om zo tot antwoorden over het huidige
discours te komen. In de conclusie zal uiteindelijk worden bekeken hoe het medische discours
er momenteel uit ziet en hoe gender een rol speelt bij de ervaringen van vrouwen met hart en vaatziekten.
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1. Theorie en concepten
1.1 Onzichtbaarheid vrouwenlichaam
Door de jaren heen zijn opvattingen en praktijken binnen de geneeskunde onderhevig aan
androcentrische opvattingen. Deze opvattingen zijn aangestuurd door man-georiënteerde
interesses en perspectieven en kunnen een vertekend beeld creëren van een
gezondheidsfenomeen en van onderzoeksresultaten (Im & Maleis, 2000, p. 310; Kuhlmann &
Annadale, 2010, p. 310). Ditzelfde geldt voor de cardiologie, waar kennis over het hart
gecentreerd is rondom het mannenlichaam (Maas, 2019, p. 11; Wittekoek, 2018, p. 13).
Onjuiste opvattingen over het mannelijk en vrouwenlichaam kunnen ontstaan wanneer er niet
wordt erkend dat het vrouwen- en mannenlichaam op een aantal relevante vlakken biologisch
verschillen. Een gender perspectief is noodzakelijk, om verkeerde assumpties te voorkomen
(Kuhlmann & Annadale, 2012) en meer specifiek assumpties omtrent hart- en vaatziekten
(Westerman & Wenger, 2016). Onderzoek naar en theorieën over gezondheid kunnen
namelijk van invloed zijn op de manier waarop het fenomeen wordt geïnterpreteerd en hoe
ontwikkelingen zich vormgeven (Im & Maleis, 2001, p. 310). Hart- en vaatziekten worden
veelal gezien en benadert als een ‘mannenziekte’, waarbij hartproblemen vaak worden
gekoppeld aan de ‘riskante levensstijl’ van mannen. Dit blijkt onder andere uit het onderzoek
van Ruston & Clayton naar attitudes ten opzichte van het risico op hart- en vaatziekten (pp.
129-130, 2002). Deze associatie houdt ‘de vrouw’ onzichtbaar in het publieke discours en leidt
tot een gebrek aan erkenning voor hartproblemen onder vrouwen (Emslie, Hunt & Watt,
2001, p. 223; Kuhlmann & Annandale, 2010; Maas & Appelman, 2010; McKinley, 1996). Te
weinig studies en onderzoeken belichten deze risicogroep, waardoor er weinig wordt
bijgedragen aan betere behandeling voor vrouwen met hartproblemen (Marcuccio, 2002, p.
29). Als gevolg hiervan herkennen vrouwen minder snel de symptomen die wijzen op hart- en
vaatziekten, wat gevaarlijk en zelfs fataal kan zijn voor het vrouwenlichaam (Ruston & Clayton,
2002, p. 127; Maas & Appelman, 2010). Vrouwen voelen zich ook minder snel aangesproken
tot berichtgeving over risico’s voor hart- en vaatziekten, omdat zij zichzelf over het algemeen
niet als risicogroep beschouwen. Huidige opvattingen maken tijdige erkenning van
symptomen dus lastig voor vrouwen (Ruston & Clayton, 2002, p. 126). Dit duidt erop dat
perceptie van risico hier in verband staat met gender. Niet als risicogroep worden gezien in
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het dominante discours heeft echter wel twee kanten. Waar dit enerzijds belemmerend kan
zijn voor vrouwen, kan het anderzijds voordelig zijn om niet (geheel) op de hoogte te zijn van
de risico’s die je loopt. Zo beschrijven Hansson et. al in hun onderzoek naar klinische
screenings onder mannen voor aorta-aneurysma (‘AAA’), dat het negatieve gevolgen kan
hebben op de deelnemers wanneer zij op de hoogte zijn van het risico dat zij lopen. Een deel
had zowel voor als na de uitslag stress en onrust ervaren en was angstig over hun toekomst.
Daarom gaven sommigen zelfs aan beter af te zijn zonder de vergaarde kennis in de screening
(2011, pp. 349-351). Hiernaast beaamde Horlick-Jones, gebaseerd op zijn eigen ervaringen
met kanker, dat hij regelmatig angstig was voor de terugkeer van kanker en obsessief lette op
lichamelijke signalen hiervoor (2011, pp. 889-891). Bewust zijn van de risico’s die je als vrouw
loopt op hart- en vaatziekten, zou dus juist gevoelens van stress en angst kunnen
aanwakkeren. Ondanks deze bevindingen en de toenemende aandacht voor dit onderwerp,
hebben nog relatief weinig studies de percepties en ervaringen van vrouwen met hart- en
vaatziekten onderzocht. Ook is nog weinig bekend over de rol van gender binnen cardiologie
en het effect van het discours omtrent hart- en vaatziekten. Dit onderzoek is daarom een
kleine bijdrage voor het dichten van het gat in de literatuur. Een ziekte die daarentegen wel
veel aanwezig is in het publieke discours omtrent gezondheidsrisico’s voor vrouwen, is
borstkanker. Robertson liet in haar onderzoek zien, dat het biomedische discours omtrent
borstkanker dominant is én van invloed is op de percepties en handelingen met betrekking tot
het risico (2010, p. 232). De vrouwen in deze studie hielden zich veelal (on)bewust bezig met
het risico dat zij lopen op borstkanker (2010, 227). Daarnaast voelden zij de druk om hun
risico op borstkanker te verkleinen en bedachten zij strategieën om dit te verwezenlijken
(2010, pp. 223-227). De respondenten met hart- en vaatziekten daarentegen, waren weinig
tot niet op de hoogte van het hoge risico dat zij lopen. Dit was ondanks het feit dat de
vrouwen aangaven familieleden te hebben met hart- en vaatziekten. Zij zagen zichzelf, als
vrouw zijnde, niet als risicogroep en maakten zich weinig tot geen zorgen over de kans dat zij
hartproblemen zouden krijgen (2010, pp. 223-224). Dit is opvallend, aangezien hart- en
vaatziekten doodsoorzaak nummer één zijn onder vrouwen, met gemiddeld één op de vier
vrouwen in Nederland die eraan overlijden (Hartstichting, 2018). Vergeleken met borstkanker,
waar veel aandacht voor is gegenereerd vanuit verschillende campagnes en onderzoeken,
overlijdt in Nederland gemiddeld één op de zeven vrouwen aan deze vorm van kanker (RIVM,
2011; Pink Ribbon, 2019). Dit neemt niets weg van de ernst van borstkanker, maar brengt wel
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in perspectief hoe het heersende beeld over risico en het gevoel van kwetsbaarheid, minder
overeenkomt met de werkelijkheid.

1.2 Intersectionele lens: gender, leeftijd en afkomst
Gender speelt niet als enige een rol binnen de opvattingen in het dominante discours. Andere
componenten, zoals leeftijd en etniciteit, dienen ook in acht genomen te worden gedurende
dit onderzoek. Het blijkt dat het risico op hart- en vaatziekten toeneemt naarmate men ouder
wordt (Jousilahti et. al, 1999, p. 1166). Echter deze toename is sterker aanwezig bij het
vrouwenlichaam. Waar vrouwen onder de zestig jaar gemiddeld minder risico lopen dan
mannen, draait dit verschil juist flink om naarmate zij deze leeftijd bereiken (1999, p.1167).
Hiernaast worden hartproblemen veelal als een ‘witte mannenziekte’ beschreven, wat
inhoudt dat een witte volwassen man, meestal van middelbare leeftijd, wordt geassocieerd
met de risicogroep (Riska, 2010, p. 158). Dit wordt veelal weergegeven in de massamedia en
binnen het publieke discours (Clarke, 2009, p. 216). De voornaamste focus blijft op gender
liggen, maar tijdens dit onderzoek wordt er rekening gehouden met het intersectionele
karakter van hart- en vaatziekten. Zo kunnen de risico’s die men loopt en de ervaringen die
men heeft meegemaakt, beter in kaart gebracht worden (Giritli Nygren & Olofsson, 2014, pp.
1112-1113). Bij intersectionaliteit ligt de focus op de verschillende ervaringen die men kan
hebben, gebaseerd op de kenmerken die een persoon bezit (2014, p. 1114). Een jonge vrouw
kan bijvoorbeeld andere ervaringen met hart- en vaatziekten hebben dan een oudere man. Dit
soort factoren zijn echter wel gedefinieerd vanuit een samenleving en kunnen daardoor
verschillen per cultuur, etniciteit et cetera. Er is niet één definitie van ‘de vrouw’ of
‘vrouwelijkheid’ en daardoor moet ik oppassen deze kenmerken niet te essentialistisch te
benaderen in dit onderzoek (Puar, 2012, p. 55-57). Echter is het toepassen van deze
categorieën in bepaalde situaties juist noodzakelijk. Gebruik maken van een categorie die voor
iedereen bekend is, kan een bepaalde boodschap (beter) laten overkomen (2012, pp. 49-50).
Om het centrale probleem in deze thesis begrijpelijk te maken voor een breed publiek, is het
gebruik van termen als ‘man’ en ‘vrouw’ juist praktisch.
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1.3 Lay epistemology
In dit onderzoek worden onder andere interviews geanalyseerd met vrouwelijke
hartpatiënten. Zij zijn geen officiële experts op het gebied van hart- en vaatziekten, maar
hebben wel zelf ervaringen (gehad) met hartproblemen en vormen daarom hun eigen beeld
over deze ziekten. Zij gaan op hun eigen manier om met de gezondheidssituatie, hebben zelf
ideeën over het risico dat zij of anderen lopen en hebben persoonlijke coping mechanisms
(Hansson et. al, 2001, pp. 349-353; Alaszewski, Alaszewski & Potter, 2006, p. 13). Deze
mensen worden gezien als lay people, aangezien zij hun eigen betekenis toeschrijven aan de
informatie die zij ontvangen met betrekking tot risico (Hansson et. al, 2001, p. 354). Hun
opvattingen kunnen daarom beschreven worden als lay epistemologies. Echter afhankelijk van
de hoeveelheid informatie die zij hebben vergaard over hun ziekte, zouden sommigen als lay
experts kunnen worden beschouwd (Dumit, 2005, p. 587). Er zijn verschillende onderzoeken
uitgevoerd naar lay epistemologies omtrent hart- en vaatziekten, waarin de relatie met gender
en risico wordt beschreven. Zo tonen Emslie, Hunt en Watt in hun onderzoek naar lay beliefs
aan, dat gender een grote rol speelt in de opvattingen die de respondenten hebben over
hartproblemen. Wanneer zij een ‘standaard’ persoon met een hartziekte moeten beschrijven,
is er veelal sprake van een man. Daarentegen, wanneer de respondenten voorbeelden
moeten noemen van mensen die zij kennen, benoemen zij zowel mannen als vrouwen. Een
gendered vooroordeel over hart- en vaatziekten blijkt hier dus aanwezig (2001, pp. 218-219).
Ruston en Clayton zagen in hun studie naar CHD (coronaire hartziekten) dat vrouwen zichzelf
niet als onderdeel van de risicocategorie beschouwen, aangezien zij de link leggen tussen een
‘mannelijke levensstijl’ en hart- en vaatziekten. Dit komt doordat hartproblemen binnen
populaire cultuur, de gezondheidszorg en onderzoek ook als een ‘mannenziekte’ worden
gezien (2002, p. 129). Marcuccio et. al kwamen met een vergelijkbare uitkomst. Vrouwelijke
hartpatiënten beschouwden zichzelf voor hun diagnose niet per se als een risicocategorie,
ondanks dat zij aangaven redelijk of goed geïnformeerd te zijn over hart- en vaatziekten.
Signalen van hart- en vaatziekten en risico’s die ermee gepaard gaan, waren weinig bij hen
bekend (2003, p. 28). Bovendien gaven de vrouwen aan anders en slechter behandeld te
worden dan mannen in hun interacties met experts. Zij voelden zich weinig serieus genomen
door professionals en gaven aan het gevoel te hebben geen juiste informatie over hun situatie
te ontvangen (2003, p. 29). Er is hier een ongelijke behandeling van personen aanwezig,
gebaseerd op gender. Al met al is er een discrepantie tussen lay epistemologies over risico en
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wie er daadwerkelijk door wordt getroffen door hart- en vaatziekten. Men ziet abstracte
opvattingen over risico als de werkelijkheid, wat op den duur ongelijke behandeling
veroorzaakt. Daarom moeten daadwerkelijke ervaringen onderdeel worden van ‘objectieve’
realiteit over gezondheid, in plaats van abstracte opvattingen over risico hierin te betrekken
(Ruston & Clayton, 2010, p. 135). Naast de poging van Ruston en Clayton en een paar andere
onderzoeken, is er vrij weinig geschreven over de relatie tussen gender en hart- en
vaatziekten. De nadruk lag voornamelijk op de percepties van risico en minder op de vorming
van het medische discours. Wél wordt er beschreven wat de lay epistemologies van (onder
andere) hartpatiënten zijn, maar de oorzaak van deze beeldvorming wordt te weinig belicht.
Er wordt wel beschreven dat er binnen de medische wereld en geneeskundig onderzoek
gendered opvattingen zijn, maar opnieuw wordt er weinig onderzocht hoe deze zijn gevormd.
Deze invalshoek probeer ik meer in deze thesis te belichten, door de discoursvorming bloot te
leggen.

1.4 Discours over risico en ervaring
Aangezien er in dit onderzoek wordt gekeken naar de ervaringen van vrouwen met hart- en
vaatziekten, dient er rekening te worden gehouden met het concept ‘ervaring’. Een ervaring
bestaat niet ‘op zichzelf’, maar wordt gevormd door de sociale en politieke omgeving en door
historie (Robertson, 2010, p. 230). Wanneer een bepaald risico, zoals een ziekte, heersend is
in een discours, beïnvloedt dit (tot op zekere hoogte) zowel de opvattingen over dit fenomeen
als het risico dat men voelt of denkt te lopen (2010, p. 220). Met andere woorden, ‘de
werkelijkheid’ van mensen over risico, wordt grotendeels gevormd door anderen (Stallings,
1990, p. 81). Hoe hart- en vaatziekten door de jaren heen worden weergeven, vormt het
beeld dat er heerst over het risico op hart- en vaatziekten en over hartpatiënten (Robertson,
2010, p. 230). Zo kan het discours over risico in populaire media, van invloed zijn op de
ervaringen van vrouwen met hart- en vaatziekten (Stallings, 1990, p. 80). En wanneer gender
op een bepaalde manier in relatie wordt gebracht met hartproblemen, kan dit opnieuw de
ervaringen beïnvloeden. Het is dan ook belangrijk om media te analyseren, aangezien het laat
zien of en hoe vrouwen discourses overnemen. Hiernaast vertrouwt men over het algemeen
(afhankelijk van persoon en context) op experts, wanneer zij hun opvattingen vormen op het
gebied van risico (Stallings, 1990, p. 81; Ho, 2011, pp. 102-103). Men heeft niet altijd direct
contact met specialisten, maar raakt via de media wel op de hoogte van deze informatie. We
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luisteren via een mediaplatform naar experts die oorzaken of symptomen beschrijven. En
wanneer een bepaald fenomeen afwezig is in deze informatie, neemt het gevoel van risico en
kwetsbaarheid af (Stallings, 1990, p. 81). Hier is dus een link te zien tussen media, medische
experts en ervaringen. Dit maakt het interessant voor deze thesis om zowel het media- als het
medische discours te onderzoeken.
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2. Methode
2.1 Feminist Critical Discourse Analysis
Als methode wordt feminist critical discourse analysis gehanteerd, oftewel een combinatie
van critical discourse analysis (CDA) en feminisme studies. Binnen CDA wordt geanalyseerd
hoe ongelijkheid, macht, machtsmisbruik en dominantie in een sociale en/of politieke context
worden gecreëerd en gereproduceerd, door middel van voornamelijk taal. Het uiteindelijke
doel is om ongelijkheid bloot te leggen (Van Dijk, 2001 p. 1). De combinatie CDA en feminisme
studies, heeft als doel om de complexe werking van ideologie en macht te begrijpen binnen
discoursen die gebaseerd zijn op gender(hiërarchieën) (Lazar, 2007, p. 141). Door deze
hiërarchie te bestuderen, kan er worden achterhaald hoe de sociaal geconstrueerde
categorieën ‘man’ en ‘vrouw’ tot subordinatie van een groep leiden (2007, p. 146). Feminist
critical discourse analysis heeft als functie kritiek te geven op praktijken die onderhevig zijn
aan genderongelijkheid (Bryman, 2012, p. 536; Lazar, 2007; Van Dijk, 2001; Wodak & Meyer,
2015). Door deze benadering toe te passen, wordt er binnen dit onderzoek gezocht naar
gendered assumpties die genderongelijkheid binnen het veld van cardiologie in stand houden.
Toegepast op het veld van gezondheid, moet men kritisch zijn ten opzichte van ‘medische
praat’. Er moet gekeken worden hoe dit de sociale context kan beïnvloeden (Van Dijk, 2001,
p. 24). Door een feministische lens (lens? staat het zo in de bron? Of is het feminist lens ?) te
hanteren, kan er op zoek worden gegaan naar eventuele genderongelijkheid in deze
professionele praat en teksten (2001, p. 13). Meer specifiek gericht op hart- en vaatziekten,
gaat het om de uiting van hiërarchie door middel van taal, daar dit effect kan hebben op de
huidige beslissingen binnen cardiovasculaire zorg en onderzoek. In de analyse ligt de focus op
het achterhalen van narratieven onder vrouwelijke hartpatiënten en leg ik de nadruk op de
beeldvorming die wordt gecreëerd rondom vrouwen met hart- en vaatziekten. Hierbij wordt
kritisch naar taalgebruik gekeken; welke termen worden er gebruikt en hoe wordt er over
lichamen, fenomenen, symptomen et cetera gesproken. Om de vorming van het huidige
discours en het centrale probleem beter in kaart te brengen, is er een historische analyse
nodig van trends in de gezondheidszorg. Dit gaat zowel over genderongelijkheid binnen de
gezondheidszorg in het algemeen, als meer specifiek over de ontwikkelingen binnen
cardiologie. Zoals Foucault het beschrijft in zijn concept van genealogie, kan het heden
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onderzocht worden door de historie te belichten (Kearins & Hooper, 2002, p. 735). Hoe de
wereld de afgelopen jaren is georganiseerd, beïnvloedt hoe wij onze huidige wereld
benaderen. Het is essentieel een kritische blik te werpen op de systemen die in werking
waren en die ons nog steeds in ‘hun greep’ hebben (ibid). Achter deze ‘systemen’ zitten
uiteraard wel mensen die bewust of onbewust van invloed zijn op het discours en daarom ligt
de term ‘systeem’ genuanceerder (Elias, 1984, p. 116). Door de benadering van genealogie te
hanteren, kan begrepen worden hoe gender door de jaren heen een rol speelt binnen het
veld van de gezondheidszorg en meer specifiek binnen cardiologie.
Ter ordering (of sortering) van de data, heb ik gebruik gemaakt van het
computerprogramma Atlas TI. Door documenten te coderen, kon ik hier een overzicht
creëren van de relevante informatie. Hierbij begon ik met een groot aantal codes, die later
werden ondergebracht in codegroups. Zo heb ik bijgehouden hoe vaak de klachten van
vrouwen werden gebagatelliseerd, wat een teken is van discriminatie op basis van gender. De
code ‘bagatellisering’ heb ik daarom met andere codes samengevoegd in de codegroup
‘genderdiscriminatie’. Deze ziet er als volgt uit:

Afbeelding 1.

Een kanttekening bij dit computerprogramma is, dat de meeste codes vaker voorkomen in de
analyse dan Atlas TI heeft bijgehouden. De twee boeken van de cardiologen Maas en
Wittekoek en aan aantal andere bestanden, konden namelijk niet aan het
computerprogramma worden toegevoegd. Zo is het cijfer achter de code ‘Hysterisch’ in
werkelijkheid hoger.
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2.2 Objecten van onderzoek
Binnen de discoursanalyse zijn vier websites betreffende hart- en vaatziekten geanalyseerd en
55 andere bronnen; 17 interviews met vrouwelijke hartpatiënten, 13 interviews en artikelen
van cardiologen gespecialiseerd in het vrouwenhart, 2 boeken van cardiologen (Maas, 2019;
Wittekoek, 2018), 9 wetenschappelijke artikelen en 14 andere relevante documenten. De
analyse bevat zowel teksten als video’s en foto’s, van onder andere medische uitleg en
interviews. De discoursanalyse is ten eerste uitgevoerd op een aantal websites van
cardiovasculaire organisaties: Hartstichting, HartKliniek, de Nederlandse Vereniging voor
Cardiologie (NVVC) en Cardiologie Centra Nederland. Deze vier organisaties zijn
toonaangevende organisaties op het gebied van beleidsvorming, onderzoek en advies met
betrekking tot cardiologie en ze werken samen met ziekenhuizen en instituten binnen dit
medische veld. Meer specifiek doelt de Hartstichting op het (eerder) opsporen en behandelen
van hart- en vaatziekten. Zij doen zelf onderzoek en geven voorlichting omtrent
hartproblemen (2019). De Hartstichting houdt zich, door middel van onder andere brochures
en campagnes, de afgelopen decennia steeds meer bezig met aandacht geven aan vrouwen
met hartproblemen. HartKliniek is een overkoepelende naam voor centra die zich richten op
het diagnosticeren en behandelen van hart- en vaatziekten. Zij geeft onafhankelijk advies en
werkt hierbij samen met huisartsen en cardiologen (2019). Binnen de Nederlandse Vereniging
voor Cardiologie zijn cardiologen en andere zorgprofessionals samen betrokken bij de
behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten. Ook zij houden zich bezig met
beleidsvorming rondom cardiovasculaire zorg (2019). Cardiologie Centra Nederland is een
organisatie bestaande uit verschillende zelfstandige centra, die zich bezighouden met de
behandeling van mensen met hart- en vaatziekten (2019). Alle vier de organisaties zijn
toonaangevende spelers binnen het vakgebied en zijn daarom interessante objecten van
studie. Hiernaast is ‘de media’ geïmplementeerd als object van analyse, waaronder
nieuwsartikelen, blogs, nieuwsitems (zowel verwerkt in tekst als in film) en andere relevante
stukken vallen. Denk hierbij onder andere aan artikelen gewijd aan slachtoffers van hart- en
vaatziekten, interviews met woordvoerders van organisaties op het gebied van
cardiovasculaire zorg en nieuwsitems over ‘het vrouwenhart’. Tijdens het analyseren van de
websites en de bronnen uit de media, heb ik de volgende vragen in mijn achterhoofd
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gehouden; welk beeld over hart- en vaatziekten is dominant binnen het mediadiscours?
Hoeveel aandacht wordt er aan hart- en vaatziekten onder vrouwen besteed? En, wordt er
(waar relevant) onderscheid gemaakt tussen het vrouwen- en mannenlichaam?

2.3 Interviews en verhalen
Het laatste en meest cruciale onderdeel van de discoursanalyse, bestaat uit interviews met
vrouwelijke hartpatiënten en met cardiologen gespecialiseerd in het vrouwenlichaam. Het
doel hierbij is om narratieven in de ervaringen van vrouwelijke hartpatiënten te ontdekken en
daardoor de rol van gender in cardiologie te analyseren. Hierbij wordt gefocust op de
ervaringen met het diagnoseproces en opvattingen over risico op hart- en vaatziekten. Onder
andere de volgende vragen zijn aan de tekst gesteld: Hoe hebben de vrouwen hun diagnose
ervaren? Waren zij zich (snel) bewust van hun symptomen? Hoe verliepen de interacties met
artsen? Werden hun klachten serieus genomen? En, zagen zij zichzelf als een risicovolle
groep? De interviews met cardiologen fungeren als een aanvullende bron van informatie. De
cardiologen hebben veel interactie gehad met vrouwelijke hartpatiënten en kennen de
problemen waar deze vrouwen tegenaan lopen. Hierdoor kunnen zij anekdotes vertellen over
deze interacties en bieden zij indirect informatie over de ervaringen van vrouwelijke
hartpatiënten. Aan de andere kant beoefenen deze cardiologen al tientallen jaren hun beroep
en hebben zij het vakgebied door de jaren heen zien veranderen. Zij kunnen daardoor
blootleggen hoe gender eerder in cardiologie een rol speelde en welke gebeurtenissen
belangrijk waren in de vorming van het vroegere en huidige discours omtrent hart- en
vaatziekten. Alle interviews heb ik echter niet zelf afgelegd, maar heb ik verkregen vanuit
verschillende soorten (online) bronnen. Ik erken dat er een verschil zit in het eigenhandig
afnemen van interviews en het gebruiken van externe, online verkregen interviews. Een
nadeel van deze methode is dat ik geen direct contact met respondenten heb gehad.
Hierdoor heb ik niet door kunnen vragen op bepaalde antwoorden of überhaupt eigen vragen
kunnen te stellen. Bovendien zijn de resultaten van mijn analyse niet teruggekoppeld naar de
vrouwen, waardoor zij mijn interpretaties niet konden af- of goedkeuren. Dit doet af aan de
‘respondent validatie’ (Richards & Schwartz, 2002, p. 138). De reden van het niet zelf
afnemen van interviews, is dat het opsporen en informeren van deze vrouwen veel tijd kost
en dat is moeilijk haalbaar binnen de korte duur van deze thesis. Een voordeel van mijn
methode is dat ik geen tijd kwijt ben geweest aan het werven van respondenten. Hierdoor
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was er relatief veel tijd voor het verzamelen van bronnen en het analyseren van deze
documenten. Waar er normaal gesproken 15 á 20 interviews met hartpatiënten hadden
kunnen worden afgenomen binnen dit tijdsbestek, was het nu mogelijk meer interviews en
daarbij nog andere documenten, te bestuderen. Bovendien bevatten de externe bronnen
genoeg relevante informatie voor mijn thesis.
Bij het selecteren van de interviews met hartpatiënten, heb ik geen vaste
leeftijdscategorie (naast de eis ‘volwassen’) gehanteerd. Hart- en vaatziekten komen namelijk
voor bij ‘jong en oud’. Aan de ene kant lopen vrouwen vanaf ongeveer 60 jaar een hoger
risico, wat deze groep geschikt zou maken. Toch zijn jongvolwassen vrouwen ook interessant,
omdat bij deze groep het minst wordt verwacht dat zij hart- en vaatziekten hebben en zij toch
een grote groep vormen. Bovendien is het vanuit een intersectioneel perspectief interessant
om verschillende leeftijden te analyseren. Daarnaast is het beter haalbaar voor mijn
onderzoek om meerdere leeftijdscategorieën te includeren, gegeven de relatief korte tijd van
het onderzoek. De voorwaarden ‘vrouw’ en ‘hartproblemen’ zorgen al voor een vrij
afgebakende categorie. Naast vrouwelijke hartpatiënten, zijn er ook interviews met
mannelijke hartpatiënten (meer globaal) geanalyseerd. Door interviews met mannen te lezen,
kon ik nagaan of bij hen hetzelfde narratief aanwezig is. Het is een manier om te checken of
ervaringen gelinkt zijn aan één specifieke gender.

2.4 Ethiek kwalitatief gezondheidsonderzoek
Aangezien de gezondheid van hartpatiënten wordt geanalyseerd, dient er rekening te worden
gehouden met de ethiek van kwalitatief medisch onderzoek. Ik ben mij ervan bewust dat de
informatie die hartpatiënten delen, gevoelig kan zijn en een (grote) emotionele lading met zich
mee kan brengen. Daarom is het ten eerste noodzakelijk om een gegronde reden te hebben
voor het gebruik van deze gegevens (Richards & Schwartz, 2002, p. 137; Frank, 2002, p. 115).
In deze thesis is het doel om de achterstand van vrouwen binnen cardiovasculaire zorg bloot te
leggen en uit te leggen waarom de genderdiscriminatie die hier plaatsvindt, schadelijk is. Deze
intentie geeft aan dat de gevoelige informatie ‘niet voor niets’ wordt geanalyseerd en gedeeld.
Een voordeel van de methode binnen deze thesis, is dat de vrouwen en mannen al
toestemming hebben gegeven om hun verhaal openbaar te maken. Hierdoor hoef ik minder
rekening te houden met de privacy van de hartpatiënten (Fine et al., 2003, p. 177). Hierover is
(waarschijnlijk) al overlegd met de organisaties en nieuwsplatforms die de interviews van
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vrouwen hebben gepubliceerd. Mochten vrouwen bepaalde onderwerpen of gebeurtenissen
niet hebben willen vertellen, dan ga ik ervan uit dat zij dit destijds hebben aangegeven.

2.5 Operationalisatie hoofdconcepten
Aan de hand van de zojuist beschreven methode, komen twee concepten duidelijk naar
voren: ‘ervaring’ en ‘gender’. Deze twee hoofdconcepten zal ik hieronder operationaliseren,
om verwarring tijdens het lezen van deze scriptie te voorkomen. Aangezien de exacte
ervaringen moeilijk te omvatten en exact na te vertellen zijn, voornamelijk in een kort
onderzoek als deze, gaat het hier om de narratieve óver de ervaringen. Het doel is niet om
exact te achterhalen hoe de ervaring is gelopen, maar hoe de vrouwen er nu tegenaan kijken
en welke betekenis zij aan hun ervaringen geven. De betekenis en de impact zijn belangrijker
dan de precieze gebeurtenissen. Het bestuderen van de verhalen van hartpatiënten en
cardiologen is ten eerste belangrijk, omdat het persoonlijke narratieve kan achterhalen.
Bovendien schetst dit een beeld van hoe de werkelijkheid in elkaar zit (Frank, 2002, p. 111).
Gegevens in de wereld zijn niet a priori, maar zijn verbonden aan ervaringen en verhalen.
Door te vertellen, wordt er meer duidelijk over deze ‘werkelijkheid’ (Frank, 2002, pp. 113114). Vrijwel alles in de wereld is een sociaal construct (zoals in sociologie doorgaans wordt
gedacht), maar dit maakt wat we voelen en meemaken niet minder echt. De consequenties
van deze constructies zijn namelijk terug te zien in de verhalen die mensen delen. Nietzsche
verwoordt dit door te claimen dat wij de wereld zoals die écht is niet kunnen weten of
snappen, maar deze wel kunnen ervaren. Hoe de wereld daadwerkelijk werkt, blijft slechts
interpretatie (Hahn, 2015, pp. 4-6). Het belang van het blootleggen van persoonlijke verhalen,
is bovendien gegrond in een politiek motief. De vrouwen ervaren hun hart- en vaatziekten
weliswaar op een persoonlijk niveau, maar zijn onderdeel van een groter geheel. Zoals C.
Wright Mills zei, zijn ‘personal troubles’ onderdeel van ‘public issues’. Een probleem lijkt
misschien persoonlijk, maar heeft haar aard in structurele misstand. Eén persoon te hulp
schieten, fungeert daarom niet als vermindering of oplossing van het probleem in zijn geheel.
Dit moet volgens Mills (door sociologen) aan het licht worden gebracht (Mills, 1959, p. 9). In
deze thesis wordt dan ook gepoogd te laten zien hoe de ervaringen van vrouwelijke
hartpatiënten niet ‘slechts’ persoonlijke verhalen zijn, maar in connectie staan met elkaar en
onderdeel zijn van een groter en structureel probleem. Het blootleggen van persoonlijke
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verhalen, ligt aan de kern van politieke verandering (Mills, 1959, p. 9; Frank, 2002, p. 112).
Het is wel belangrijk om te erkennen dat ik binnen dit onderzoek, mijn eigen interpretaties
maak van deze ervaringen. Ik trek mijn eigen conclusies, op basis van de informatie de
vrouwen met mij delen, die op zichzelf weer hun eigen interpretaties van de situatie zijn.
Hierdoor wordt de kans gecreëerd, dat de verhalen van vrouwen verkeerd worden
geïnterpreteerd of uit hun context worden getrokken. De vrouwen kunnen het gevoel krijgen
dat hun persoonlijk verhaal niet juist wordt gebruikt tijdens het lezen van deze scriptie,
waardoor zij als het ware de controle verliezen over hun eigen narratief (Richards & Schwartz,
2002, p. 136). Om dit voor zover mogelijk te voorkomen, heb ik geprobeerd gedetailleerd de
medische en historische context van hart- en vaatziekten te schetsen. Dit vergroot de kans op
een meer representatieve schets van de ervaringen van vrouwen. Ondanks deze aanpak,
schrijf ik nog altijd een eigen betekenis toe aan de ervaringen van anderen. Hiermee dient
rekening te worden gehouden, tijdens het lezen van de resultaten. Het tweede belangrijke
concept in gender. Het kan overkomen alsof ik het verschil tussen sekse en gender niet erken,
omdat er veelal over verschillen tussen mannen en vrouwen wordt gesproken. Echter
wanneer ik in dit onderzoek ‘gender’ en ‘mannen’ en ‘vrouwen’ benoem, ben ik mij bewust
van de implicaties die deze termen met zich meebrengen en van de discussies rondom gender
en sekse als categorieën. Uit noodzaak voor dit onderzoek praat ik wel over biologische
verschillen tussen de lichamen van mannen en vrouwen. Dit betekent echter niet dat ik
gender en de bijbehorende categorieën van man en vrouw niet beschouw als een sociale
constructie. Men kan vaak óf alleen een man óf alleen een vrouw zijn en dient zich te
conformeren aan de constant gereproduceerde normen die horen bij dit binaire frame
(Butler, 2009, p. 1). Men is geen vrouw of man in essentie, maar wordt zo ingedeeld en gezien
door de samenleving waarin deze persoon leeft (Rahman & Jackson, 2010, pp. 15-16).
Daarom kunnen, hoe iemand zich voelt en hoe de samenleving diegene indeelt, twee
verschillende dingen zijn (Butler, 2009, p. 1). In dit onderzoek wordt gender als sociaal
construct in acht genomen, wanneer het gaat over hoe ‘de man’ en ‘de vrouw’ wordt
behandeld: hoe de samenleving en de medische wereld aankijken tegen de gezondheid van
vrouwen en mannen en hoe cardiologie onderscheid maakt tussen deze twee categorieën in
hun vakgebied. Dit betekent echter niet dat er wel degelijk een aantal lichamelijke en
biologische verschillen zijn (Roeters et. al; 2002), die uitgebreid in het volgende hoofdstuk
worden beschreven. Ik zal daarom zo veel mogelijk gebruik te maken van de termen
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mannelijke en vrouwelijke lichamen en een masculien en feminien klachtenpatroon. Deze
laatste termen zijn aanbevolen door cardioloog Angela Maas. Op deze manier kunnen
biologische kernmerken losgekoppeld worden van mentale en sociale factoren die in werking
zijn. Met biologische kenmerken doel ik dus puur op de biologische verschillen die relevant
zijn voor de verschillen in symptomen voor hart -en vaatziekten, zoals hormonen en het
hebben van eierstokken en een baarmoeder (Gordon et. al; 1978). Daarbij wil ik wel duidelijk
maken dat het belichten van biologische verschillen alleen legitiem zijn, wanneer het
daadwerkelijk van belang is. In het geval van de cardiologie, is onderscheid noodzakelijk voor
de gezondheid van vrouwen.
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3. Medische uitleg
3.1 Het belang van medische voorkennis
Voordat ik overga naar de resultaten van de discours analyse, maak ik een overzicht van de
feiten die er dusver zijn verzameld over de verschillen tussen hart- en vaatziekten bij mannenen vrouwenlichamen. Zo kan er beter in beeld gebracht worden, wanneer er een gebrek aan
onderscheid tussen lichamen aanwezig is. Het interpreteren van het discours en het begrijpen
van de ervaringen van vrouwen wordt hierdoor gemakkelijker. Voor cardiologen, huisartsen
en vrouwen zelf is het noodzakelijk om rekening te houden met de verschillen, anders kunnen
klachten over het hoofd worden gezien en verkeerde oplossingen worden aangedragen
(Maas, 2019, p. 10; Hartstichting, 2018). Aangezien de medische wereld in termen van
‘mannen’ en ‘vrouwen’ spreekt, zal ik ook refereren aan mannen- en vrouwenlichamen. Deze
termen slaan puur op de anatomie van lichamen en staan los van hoe mensen zijn als persoon
en van gender. Onderscheid is hier wel relevant, omdat het ‘vrouwenhart’ en het
‘mannenhart’ in biologische termen nou eenmaal gemiddeld anders is op een aantal vlakken.
(Uiteraard zijn er uitzonderingen op de regel.) Dit leidt tot verschillende trends in
risicofactoren en (doods)oorzaken. In de bouw van het menselijk lichaam zitten in principe
geen verschillen tussen harten: elk hart heeft twee hartkamers, twee boezems, vier
hartkleppen en dezelfde aderen. Het hart in een vrouwenlichaam is alleen iets kleiner dan dat
van een man, waardoor het hart sneller klopt per minuut (Hartwijzer, 2018; Maas. 2019, p.
24). Op een aantal vlakken verschillen het vrouwen- en mannenlichaam met betrekking tot
hart -en vaatziekten: de symptomen en de uiting ervan, de effecten van risicofactoren, de
bouw en werking van verschillende onderdelen in het lichaam en de effectiviteit van bepaalde
behandelingen. In deze thesis is er weinig ruimte om zeer gedetailleerd in te gaan op de
werking van het hart en de vaten en bepaalde processen in het lichaam. Bovendien worden
de verschillen uitgebreid uitgelegd in de boeken van Angela Maas (2019) en Janneke
Wittekoek (2018). Toch zal ik proberen om zo duidelijk mogelijk te weergeven wat de
verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, in relatie tot hart -en vaatziekten.

3.2 Leeftijd
Het percentage vrouwen en mannen dat overlijdt aan hart -en vaatziekten ligt relatief dicht
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bij elkaar. Wel overlijden er sinds 1984 gemiddeld meer vrouwen per dag aan hart -en
vaatziekten: 55 vrouwen in vergelijking tot 50 mannen (CBS, 2018; Wittekoek, 2018, p. 57;
Vrouwhart, 2017; Merz et al., 2006, p. 21). Vrouwen ervaren vaker op latere leeftijd
hartklachten en sterven gemiddeld zes jaar later aan hun hartproblemen (Wittekoek, 2018, p.
57). Bij mannen neemt de kans op hart -en vaatziekten over het algemeen toe vanaf hun
vijftigste levensjaar en bij vrouwen neemt dit toe vanaf circa zestig jaar (UMC Utrecht, 2019).
Jongere mensen krijgen ook te maken met hart -en vaatziekten, echter met de leeftijd stijgt
dus ook het risico. Bij 54% van de vrouwen, tegenover 33% van de mannen wordt een hart -of
vaatziekte in een te laat stadium geconstateerd. Hierdoor komt het relatief vaker voor bij
vrouwen dat zij te laat worden behandeld en meer hartschade oplopen (Wittekoek, 2018, p.
58). Hiernaast leven vrouwen gemiddeld genomen niet ongezonder dan mannen, wat
eventueel een hoger sterftecijfer op latere leeftijd zou kunnen verklaren (UMC Utrecht,
2019).

3.3 Risicofactoren
Een groot deel van de risicofactoren zijn voor iedereen hetzelfde, echter wegen de gevolgen
van sommige risicofactoren over het algemeen zwaarder voor vrouwenlichamen. Zo is het
risico voor vrouwen onder de 55 jaar die roken gemiddeld het grootst (Wittekoek, 2018, p.
14). Hiernaast heeft een hoge bloeddruk en het hebben van suikerziekte vaker een grotere
impact op het hart van een vrouw (2018, p. 100). Anderzijds hebben overmatig
alcoholgebruik en gebrek aan beweging een meer negatieve impact op het mannenlichaam
(ibid.). Hiernaast zijn er risicofactoren die specifiek gerelateerd zijn aan het vrouwenlichaam,
zoals zwangerschap. Verschillende symptomen voor hart -en vaatziekten die tijdens de
zwangerschap kunnen optreden, fungeren als signaal voor het risico dat zij (kunnen) lopen
(Maas, 2019, p. 91). Zo verhogen zwangerschapsdiabetes en een verhoogde bloeddruk tijdens
de zwangerschap de kans om op latere leeftijd een hoge bloeddruk en/of diabetes te krijgen
(Hartstichting, 2018, p. 6; Maas, 2019, pp. 95-96). Deze symptomen veroorzaken op den duur
weer een versnelling in het proces van aderverkalking en een grotere kans op hartfalen
(Maas, 2019, p. 93). Een laatste belangrijke factor, heeft te maken met de ophoping van vet:
deze kunnen verschillen tussen vrouwen- en mannenlichamen. Vrouwen hebben over het
algemeen sneller een hoger vetpercentage, wat het risico voor hart- en vaatziekten vergroot.
Mannen hebben echter eerder vetophoping rondom de buik, wat ook weer schadelijker is
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voor het hart en de vaten. Wanneer vrouwen relatief meer vetophoping hebben rond de buik,
lopen zij ook groter risico (NVVC, 2019; Hartstichting, 2018). Een gegeven waar minder
onderzoek naar lijkt te zijn gedaan, maar wat wel mogelijk tot een verschil in risico tot hart en vaatziekten kan leiden, is de huidskleur van mensen. Zo benoemd cardioloog Angela Maas
dat mensen met een donkere huidskleur, vaker een hoge bloeddruk krijgen op jonge leeftijd.
Ook is er een verschil in de manier waarop de lichamen van mensen met een lichte en
donkere huidskleur kunnen reageren op medicatie voor hoge bloeddruk (2019, p. 18). Ik ben
mij ervan bewust dat deze discussie speelt en dat er momenteel onderzoek naar wordt
gedaan. Ik zal mij echter puur focussen op gender, mede omdat er relatief weinig informatie
beschikbaar is over de link tussen hartproblemen en huidskleur. Zelf verwacht ik dat, als er
verschillen zijn, deze voornamelijk veroorzaakt zullen zijn door sociale factoren. Een
achterstand in de samenleving bijvoorbeeld, die een toename aan stress kan veroorzaken.

3.4 Feminien en masculien klachtenpatroon
Het vrouwenlichaam heeft over het algemeen een breder spectrum aan geïdentificeerde
symptomen en lichamelijke beperkingen die kunnen duiden op een hart -of vaatziekte. 37%
van de vrouwen heeft hartklachten die zich uiten in pijn tussen de schouderbladen, op de rug
of in de kaken (Wittekoek, 2018, pp. 19-20). Klachten die doorgaans bij vrouwen voorkomen
en minder vaak bij mannen, zijn pijn in oksels of de bovenbuik, kortademigheid, benauwdheid
en hyperventilatie na intensieve of minder intensieve inspanning, vermoeidheid, een slechte
nachtrust, pijn op de borst, een misselijk gevoel, braken en koud zweet, klachten
overeenkomstig met de griep en angstige of opgejaagde gevoelens (Wittekoek, 2018, p. 21;
Hartstichting, 2018, p. 12; UMC Utrecht, 2019). Mannen ervaren veelal pijn op de borst,
steken in de bovenarm en vermoeidheid tijdens (intensieve) inspanning (Wittekoek, 2018, p.
75; UMC Utrecht, 2019). Sommige klachten die over het algemeen het meest voorkomen bij
het vrouwelijk lichaam, komen ook wel eens voor bij mannenlichamen en visa versa
(Wittekoek, 2018, p. 75). De klachten voor dezelfde hartproblemen kunnen dus in sommige
gevallen verschillend geuit worden bij het mannen- en het vrouwenlichaam en in andere
gevallen juist op dezelfde manier.
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3.5 Slagaderverkalking
Hiernaast zit er een verschil in de manier waarop atherosclerose, wat onder andere tot
hartinfarcten en beroertes kan leiden, zich ontwikkelt (Hartstichting, 2018, p. 6). Dit proces
van slagaderverkalking, oftewel het dichtslibben van de slagaders, werkt over het algemeen
verschillend in een vrouwen- en mannenlichaam (2018, pp. 9-10). In een mannenlichaam
verschijnt een disfunctie meestal in de relatief grootste vaten, de kransslagaders, en ontstaat
er op één plek een grote vernauwing. Bij vrouwen zit het probleem vaker in de kleinere
vaatjes rondom het hart en hier kunnen kleine bloedpropjes ontstaan. Het zijn kleine
versmallingen die op verschillende plekken in de aderen rondom het hart voorkomen
(Wittekoek, 2018, p. 14). Aangezien met de huidige techniek alleen de kransslagaders in beeld
gebracht kunnen worden, blijft bij vrouwen atherosclerose veelal onopgemerkt (2018, pp. 7778). Voor het opsporen van aderverkalking wordt een hartfilmpje gemaakt tijdens een
‘inspannings-ECG’, oftewel een fietstest. Bij 72% van de mannen kan op basis hiervan
uitsluitsel worden gegeven over de staat van de aderen, tegenover 43% bij vrouwen (2018, p.
15). Het verschil in uiting van klachten voor en na inspanning, speelt hier een rol. Bij vrouwen
uitten klachten zich vaak na de inspanning en bij mannen komt dit meestal tijdens de
inspanning voor (Hartstichting, 2018; Wittekoek, 2018, p. 80). Verder verschillen de soorten
klachten van atherosclerose over het algemeen tussen het vrouwen -en mannenlichaam.
Beide kunnen te maken krijgen met ‘angina pectoris’, oftewel een pijn op de borst, die
vervolgens kan uitstralen naar de hals, kaak, de armen of schouders (Hartstichting, 2018;
Wittekoek, 2018, p. 79). Echter ervaren vrouwen hier bovenop vaak nog andere klachten, die
mannen nauwelijks aangeven te ervaren: een ‘harnasgevoel’, oftewel het gevoel dat de bh te
strak zit en de ademhaling moeizaam gaat (Wittekoek, 2018, p. 80).

3.6 Hormonen
Het verschil in hormoonhuishouding tussen het mannelijk en vrouwelijk lichaam speelt een
rol in de vorming van hart -en vaatziekten (Hartstichting, 2018). Oestrogeen heeft, voor zover
wordt gedacht, een beschermende werking op het hart. Hierdoor neemt het risico op
hartproblemen tot opzichte van mannen toe, naarmate vrouwen in de overgang raken (Maas,
2019, p. 79). Tot aan de menopauze verlagen oestrogenen de bloeddruk en de
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cholesterolwaarden en zorgen ze over het algemeen voor een sterker hart en een beter
afweersysteem (ibid.). Naarmate de menopauze vordert, begint aderverkalking op te treden
en belanden de bloedvaten in een proces van veroudering (2019, p. 82). Ook creëert deze
fase (extra) risicofactoren, zoals een verhoging van de cholesterol, gewichtstoename en een
stijging van de bloeddruk (Wittekoek, 2018, p. 23). Bij de toename in gewicht, verzamelt het
vet zich meer rondom de buik, wat het risico op hart -en vaatziekten verhoogt. Ook heeft
meer dan 50% van de vrouwen boven de zestig jaar een te hoge bloeddruk (2018, p. 103). Bij
mannen komt verhoging van de bloeddruk en het hoge cholesterolgehalte juist over het
algemeen op jongere leeftijd voor (Hartstichting, 2018). Hiernaast zorgen een te vroege
menopauze (jonger dan 40 jaar) en een relatief laat begin van de menstruatiecyclus (16 jaar
of ouder) voor een verhoogd risico op hart -en vaatziekten (Hartstichting, 2018; Maas, 2019,
pp. 88). Verder hebben vrouwen die de pil slikken een verhoogd risico op het krijgen van
trombose. Wie naast het slikken van de pil regelmatig rookt, heeft een verhoogd risico op
zowel trombose als een hartinfarct (Maas, 2019, p. 84). Migraine is ook vaak gekoppeld aan
de menstruatiecyclus. De vrouwen die migraine krijgen vanaf een jonge leeftijd, hebben een
(grotere) erfelijke aanleg voor een te hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterol en lopen
daardoor een groter risico op hart- en vaatziekten. Over het algemeen hebben vrouwen drie
tot vier keer vaker dan mannen te maken met migraine en krijgt ongeveer één op de vijf
vrouwen deze aandoening in haar tienerjaren (2019, pp. 89-90).

3.7 Behandelingen
Ten slotte zijn een aantal behandelingen gemiddeld meer geschikt voor het mannenlichaam.
Doordat de kransvaten van een vrouwenlichaam gemiddeld iets kleiner zijn, is dotteren of het
uitvoeren van een bypassoperatie moeilijker bij vrouwen en is de ingreep vaak minder
effectief (Maas, 2019, p. 29). Er is ook een verschil in de uitwerkingen die de voorgeschreven
medicijnen voor hartpatiënten hebben. Vrouwen ervaren gemiddeld 60% meer bijwerkingen
van deze medicatie dan mannen (Wittekoek, 2018, p. 91). Dit aanzienlijke verschil is een
uiting van het excluderen van vrouwen uit cardiovasculaire onderzoek. Het laat zien hoe
problematisch het is om een mannenmodel te hanteren binnen de geneeskunde. Door
vrouwenlichamen en dan voornamelijk oestrogeen, niet mee te nemen in het onderzoek,
wordt de reactie op medicijnen pas duidelijk na het voorschrijven hiervan (Lancet, 2011, p.
1862) Een ander verschil is dat een man geen vrouwenhart kan hebben bij een transplantatie,
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aangezien het hart van een vrouw sneller klopt, wat niet overeenkomt met de capaciteit van
een mannenlichaam. Andersom is het wel mogelijk. Alleen zie je dat vrouwen gemiddeld op
latere leeftijd een harttransplantatie krijgen dan mannen, wat de kans van slagen en
overleven lager maakt (Maas, 2019, p. 29).
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4. Historisch perspectief op de geneeskunde
4.1 Mannenmodel van de patiënt
Met het oog op het afgelopen hoofdstuk, is het noodzakelijk om bepaalde biologische
verschillen op het gebied van hart- en vaatziekten in acht te nemen. Echter binnen
geneeskundig onderzoek is het bijna geen vanzelfsprekendheid geweest, om zowel het
mannen- als het vrouwenlichaam te includeren. Het medische veld presenteert zichzelf door
de jaren heen als gender-neutraal, maar was, en is in vele gevallen nog steeds, gecentreerd
rondom de man (Riska, 2008, p. 8). Jarenlang werden vrouwenlichamen, zowel van mensen
als dieren, uit wetenschappelijk onderzoek gelaten of er achteraf uitgehaald. Vanaf de cellen
van mensen en vervolgens bij proefdieren, wordt er al te weinig onderscheid gemaakt tussen
lichamen. Bij ziektes en aandoeningen waar een sekse verschil aanwezig is, zoals bij astma,
beroertes en immuunziektes, is er altijd gebruik gemaakt van mannelijke proefdieren (Wald &
Wu, 2010, p. 1571). Dat binnen cardiologie de focus voornamelijk op de man lag, kan te
maken hebben met de ontdekking van angina pectoris, oftewel pijn op de borst door
hartklachten. Ruim 250 jaar geleden ontdekte internist William Heberden als eerste dit
symptoom; hij kwam erachter dat deze pijn voornamelijk voorkwam bij mannen boven de
vijftig jaar (Maas, 2019, p. 11). Dit was logisch, aangezien vrouwen destijds een stuk minder
oud werden dan nu. Waar nu bekend is dat vrouwen boven de 60 jaar gemiddeld een hogere
kans hebben op hart- en vaatziekten, werden vrouwen in de 18e eeuw vaak niet veel ouder
dan veertig. Het leek daarom destijds alsof vrouwen weinig risico liepen (ibid.). Dit kan mede
verklaren waarom het beeld is ontstaan dat alleen mannen hart- en vaatziekten krijgen en
daarbij voornamelijk pijn op hun borst ervaren. Dit verklaart echter niet helemaal het gebrek
aan aandacht voor het vrouwenlichaam, aangezien jonge vrouwen ook te maken krijgen met
hart- en vaatziekten. Bovendien is angina pectoris niet de enige aandoening en zou de gehele
focus niet daar moeten liggen. Al met al heeft deze ‘mannen-bias’ geleid tot een gebrek aan
kennis over de werking van het vrouwelijk lichaam op verschillende vlakken, waaronder harten vaatziekten (Wittekoek, 2018, p. 13; Vrouwenhart, 2017; Wald & Wu, 2010, p. 1571). Om
evenveel kennis over het vrouwenlichaam als over het mannenlichaam te vergaren, dient een
groot deel van het cardiovasculaire onderzoek overgedaan te worden, met (meer) vrouwelijke
proefpersonen en -dieren. Volgens verschillende cardiologen zou het onderzoek naar ‘het
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vrouwenhart’ circa 35 jaar achterstand hebben op ‘het mannenhart’ (VOX, 2015; Vrouwhart,
2017).

4.2 Het vrouwenlichaam is ‘te moeilijk’
De reden voor het elimineren van vrouwelijke lichamen uit onderzoek, is hoofdzakelijk te
wijden aan opvattingen over de hormonale cyclus van het vrouwelijk lichaam. Deze zou de
resultaten van onderzoeken ‘in de war’ zou brengen en daardoor te lastig om mee te werken
(Wittekoek, 2018, p. 66; Vrouwhart, 2017). Bovendien zijn mannetjes knaagdieren goedkoper
om te verkrijgen en makkelijker om onderzoek mee te doen (Wald & Wu 2010, p. 1571).
Vrouwelijke knaagdieren hebben een ovariële cyclus van vier dagen, waardoor de dieren elke
dag gecontroleerd moeten worden, indien wordt vermoed dat hormonen een rol spelen in de
uitslag van het onderzoek (Ward & Wu, 2010, p. 1571). Mannetjes hebben ook pieken en
dalen in hun hormooncyclus, maar dit speelt dit af binnen een korter tijdsbestek. Daarom is
het vaak noodzakelijk meer vrouwelijke proefdieren te gebruiken, zodat de kans groter is dat
de cyclussen van zowel de vrouwelijke als de mannelijke proefdieren gelijkwaardig zijn aan
elkaar (2010, p. 1571). Dit maakt het onderzoek duurder en ingewikkelder, waardoor het
beter is oestrogeen weg te laten uit het onderzoek (Wittekoek, 2018, pp. 66-67; Vrouwhart,
2017). Je zou andersom kunnen beredeneren, dat de mannelijke cyclus lastig is om synchroon
te brengen met het vrouwenlichaam. In plaats daarvan wordt de kwestie vanuit het
perspectief van de mannetjes ratten bekeken, wat duidt op een androcentrisch perspectief.
Bovendien werd het tot eind 20e eeuw als irrelevant beschouwd om vrouwen te includeren
(Maas, 2019, p. 11; Riska, 2008, p. 8). Het zou onnodig zijn hetzelfde onderzoek uit te voeren
op het vrouwenlichaam, wanneer er al genoeg mannen als proefpersonen zijn. Echter blijkt
de hormooncyclus bij vrouwen juist een risicofactor te zijn voor hart- en vaatziekten,
waardoor het wel noodzakelijk is om vrouwen in de onderzoekspopulatie te hebben
(Wittekoek, 2018, p. 13; Maas, 2019, p. 79). Het vrouwenlichaam wordt dus jarenlang gezien
als iets moeilijks, wat vrouwen niet de moeite waard maakt om te bestuderen. Verschillende
cardiologen geven aan dat, mede door deze opvatting, kennis over het vrouwen met hart- en
vaatziekten 35 jaar achterloopt op dat van mannen (VOX, 2015; Vrouwhart, 2017). Zo begon
cardioloog Angela Maas te beseffen dat zij tijdens haar opleiding in de jaren ‘80 een
vertekend beeld van de vrouw meekreeg:
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“Ik was opgevoed en opgeleid met het mannenmodel van de hartpatiënt. Leerde dat
vrouwelijke patiënten rare klachten hadden. Dat hun fietsproeven afweken, maar dat
er vervolgens niets in de kransvaten was te zien. Vrouwen ‘klopten’ nooit, zal ik maar
zeggen. Ik had er op dat moment vrede mee. Het was gewoon zo.” (AD, 2019)
Hier wordt dus duidelijk dat circa dertig jaar geleden, cardiologiestudenten werd aangeleerd
dat het vrouwenlichaam anders en moeilijk is. De klachten zijn ‘raar’, wat cardiologen
legitimeerde geen verdere aandacht aan het vrouwenlichaam te besteden.

4.3 De man is de standaard
De geringe aandacht voor het vrouwenlichaam binnen de geneeskunde, valt te herleiden naar
opvattingen over de mensheid die al honderden jaren bestaan. Het gegeven van een man als
‘de standaard mens’ is niet uniek voor de geneeskunde, maar behoort tot een jarenlang
proces van het illustreren en afbeelden van mensen. Het idee is onder andere terug te
koppelen naar de ontwikkeling van wat wij nu het Humanisme noemen. Binnen deze
levensovertuiging is religie niet meer de voornaamste bron van kennis en zingeving, maar
staat ‘de mens’ centraal. Er ontstond een norm binnen het Humanisme over de mens: hoe
ziet hij eruit en hoe zou hij zich zou gedragen. Dit zijn voornamelijk eigenschappen die worden
benoemd vanuit Europees perspectief, maar toch worden geschouwd als ‘universeel’
(Braidotti, 2013, p. 15). Aan het begin van de mensheid bestaat ‘Hij’. ‘De mens’ betekent
veelal een man en dan met name een witte man. Ook heeft deze mens bepaalde
eigenschappen, zoals zelfreflectie en een kritische blik op de wereld. De focus ligt op
individualiteit en de kracht van de mens, maar ook op het collectief dat de mensheid is (2013,
p. 13). Het idee binnen het humanisme van wat de mens is, heeft dus haar essentie binnen
één ‘ideaaltype’ (2013, pp. 13-14). Biologische eigenschappen, kenmerken en vermogens van
de mens worden gezien als een natuurlijk gegeven en wordt omgedoopt tot ‘het rationaal van
de mens’. De normen van dit model bepalen niet alleen een standaard voor individuen, maar
ook voor de cultuur waarin zij zich bevinden (2013, p. 13). Als gevolg van deze stroming is een
standaard van de mens gecreëerd, die op de huidige (westerse) wereld nog steeds van
invloed is. De bevindingen van Baridotti zijn in lijn met de opvattingen van Simone de
Beauvoir, die meent dat vrouwen veelal worden gezien als the Other. Dit is overigens geen
specifiek fenomeen voor vrouwen, maar komt ook in andere gevallen voor. Zo worden er
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categorieën gemaakt als ‘de Joden’ en ‘de zwarten’ en vindt er op basis van dit onderscheid
‘othering’ plaats (De Beauvoir & Parshley, 1953, pp. 13-14). Volgens De Beauvoir wordt
menselijkheid als mannelijk beschouwd en komen vrouwen pas tot stand, wanneer zij worden
vergeleken met ‘de man’. Dit maakt vrouwen altijd ‘de ander’ ten opzichte van de man. Deze
dichotomie is terug te koppelen naar de Middeleeuwen, de Chinese Oudheid en Griekse
mythologieën (1953, p. 26). Vrouwen zijn haast geen mens op zichzelf, maar komen pas in
beeld wanneer zij in relatie worden gebracht met mannen (ibid.). Voor een man daarentegen,
is het niet nodig om zichzelf te definieerden als behorend tot een bepaalde groep, aangezien
dit als vanzelfsprekend wordt beschouwd (1953, p. 25). Dit maakt de man de standaard-mens
en de vrouw de ondergeschikte ander.

4.4 Female hysteria
Waar de lichamelijke gezondheid van vrouwen te weinig werd onderzocht, heeft hun
geestelijke gesteldheid veel aandacht gekregen. Een andere reden voor het systematisch
opzijzetten van de gezondheid van vrouwen, is daarom te herleiden naar het idee van female
hysteria. Dit was ooit een diagnose voor vrouwen die klachten hadden zoals angst,
vermoeidheid, kortademigheid, geheugenverlies en nervositeit (Satow, 1979, p. 464). Ten
grondslag aan deze diagnose ligt onder andere het idee dat vrouwen kwetsbaarder zijn voor
mentale stoornissen en makkelijk beïnvloedbaar en zwak zijn (Tasca et al., 2012, p. 110). De
term hysteria wordt al eeuwenlang gebruikt en is te herleiden naar het oude Egypte en de
Griekse oudheid (Tasca et al., 2012, pp. 110-111). In deze tijden dacht men dat de
symptomen te verklaren waren aan de hand van een verkeerde stand van de baarmoeder
(Satow, 1979, p. 464). Vervolgens werden in de Middeleeuwen de klachten gezien als
onderdeel van ‘hekserij’, een vrouw die verschillende van deze symptomen vertoonde was
bezeten door de duivel. De oorzaak hiervan was niet de baarmoeder, maar een overmaat aan
‘seksuele opwinding’ (Satow, 1979, p. 463). Vanaf de 20e eeuw werd female hysteria door
psychiaters gezien als een mentale stoornis: een gedragssyndroom dat in principe elk deel
van het lichaam kan aantasten (Tasca et al., 2012, p. 115). Met name Freud was bekend voor
het diagnosticeren van hysteria bij vrouwelijke patiënten. De klachten werden door Freud en
mede-psychiaters verklaard vanuit het (onbewust) onderdrukken van traumatische
gebeurtenissen en het gebrek aan vervulling van seksueel verlangen (Satow, 1979, pp. 467468). Deze benadering werd in dezelfde eeuw door feministen bekritiseerd. Hysterische
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symptomen waren volgens hen een uitvergrote stereotypering van klachten geassocieerd met
‘de vrouw’. Door hysterie te koppelen aan de vrouw, deed dit af aan de werkelijke klachten
die vrouwen ervaarden. De symptomen waren volgens verschillende feministen grotendeels
te herleiden naar sociale omstandigheden, en niet aan een zogenaamde hysterie veroorzaakt
vanuit traumatische gebeurtenissen of psychische stoornissen. Het waren ‘slechts’ vrouwen
met lichamelijke klachten, die ook zo behandeld dienden te worden (Satow, 1979, p. 470).
Cardioloog Marianne Legato, een pionier in de gender sensitieve geneeskunde, wilde onder
andere een einde aan maken aan de foutieve gedachtes over de vrouw. In haar boek The
Female Heart: The Truth About Women and Heart Disease uit 1991, bevecht zij het idee dat
vrouwelijke klachten ‘hysterisch zijn’ en alleen mannen hart- en vaatziekten oplopen (Maas,
2019, p. 14). Achteraf bleek de term ook minder toepasbaar op de staat van vrouwen en
waren klachten juist te herleiden naar voornamelijk lichamelijke en niet geestelijke
problemen. Het was dus in vele gevallen geen mentale stoornis, maar een lichamelijke ziekte
of aandoening. De diagnose wordt daarom nauwelijks meer bij vrouwen gesteld (Tasca et al.,
2012, p. 118). Je ziet dat gedurende de geschiedenis van female hysteria, klachten van
vrouwen in zekere zin niet serieus werden genomen, maar automatisch werden
toegeschreven aan het idee van een hysterische vrouw. Het feit dat de geneeskunde de
lichamen van vrouwen niet in onderzoek heeft meegenomen, zou een nasleep kunnen zijn
van eeuwenlange speculatie over de hysterie van de vrouw. Het wordt momenteel nog steeds
niet altijd nodig geacht vrouwen te onderzoeken, aangezien ze toch ‘slechts’ hysterisch
gedrag vertonen. De term wordt weliswaar niet meer gebruikt, maar kenmerken van hysteria
worden nog wel meegenomen in diagnoses van vrouwen (Hudnick & Heru, 2017, pp. 205206; Micale, 1993, pp. 525-526). Aan deze traditionele opvattingen over mannen en vrouwen,
valt namelijk niet zomaar te ontsnappen (Hudnick & Heru, 2017, pp. 205-206).

4.5 De jaren ‘50, ‘60 en ‘70
Al deze historische ontwikkelingen beschrijven dominante opvattingen ten opzichte van
biologie en gender, in de geneeskunde en binnen de cardiologie. Vanaf halverwege vorige
eeuw, neemt men aan de ene kant deze opvattingen over, maar komen er aan de andere kant
concrete veranderingen in de denkwijze en in de praktijk van het onderzoek. Daarom maak ik
vanaf hier een sprong naar de 20e eeuw. Begin tweede helft van deze eeuw, nam het
onderzoek naar hart- en vaatziekten toe. Bijna al het cardiovasculair onderzoek was nog
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gender-eenzijdig; voornamelijk mannelijke lichamen werden getest. Deze focus op de man
uitte zich zowel in onderzoekspopulaties als in opvattingen over hartproblemen (Maas, 2019,
pp. 11-12). In leerstof, die werd ontwikkeld in de jaren vijftig en zestig, werd
geneeskundestudenten aangeleerd dat hart- en vaatziekte een mannenziekte is. Deze
gedachte overheerste het medisch discours binnen de cardiologie (TED, 2012; Maas, 2019,
pp. 18-19). In 1960 werd in Portland, Amerika, een conferentie georganiseerd voor vrouwen.
Hier werd duidelijk dat de man de typische hartpatiënt was en hartproblemen onder vrouwen
niet werden herkend. In de conferentie werd namelijk vrouwen geleerd hoe zij het beste met
het hartinfarct van hun man om konden gaan. Cardioloog Angela Maas beschrijft hoe er toen
over vrouwen werd gesproken:

“Ze [vrouwen] konden er emotioneel door van slag raken, terwijl hun psychische steun
juist belangrijk was voor het herstel van hun echtgenoot. De gedachte dat vrouwen
medeschuldig waren aan het hartinfarct van hun man duurde voort tot ver in de jaren
zeventig.” (Maas, 2019, p. 12).

Dit geeft aan dat vrouwen niet als hartpatiënt werden gezien, maar slechts als steun
fungeerden. Aan de gezondheidsrisico’s van de vrouwen werd niet gedacht, terwijl er in die
tijd ruim 10.000 vrouwen per jaar overleden aan hart- en vaatziekten, in vergelijking tot circa
12.000 mannen (CBS, 2018). Bovendien werden de vrouwen medeschuldig geacht aan de
aandoening van hun echtgenoten. Vrouwen moesten hun emoties aan de kant zetten en hun
man steunen. Dit is problematisch, omdat het niet alleen de kwetsbaarheid van vrouwen
ondermijnt, maar hen ook als problematische factor bestempeld. De conferentie is slechts
een voorbeeld waarbij vrouwen als hulp van de man werden beschreven. Hiernaast waren er
in de jaren ’60 en ’70 cursussen voor vrouwen, waarin zij leerden hoe het beste hun man bij
te staan.

“Vrouwen konden in die tijd cursussen volgen om zo gezond mogelijk te koken en hun
man niet teveel te belasten met huishoudelijke taken. Mannen hadden immers al veel
stress en verantwoordelijkheden op hun werk.” (Maas, 2019, p. 12).

Opnieuw zie je dat hart- en vaatziekten als mannenziekten werden beschouwd; aan vrouwen
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werd slechts geleerd hoe met mannelijke patiënten om te gaan. Bovendien doet het
aanspraak op traditionele genderrollen, waarbij vrouwen voor het huishouden zorgen en
mannen het brood op de plank brengen. Hiernaast werd destijds in verschillende
wetenschappelijke tijdschriften de verantwoordelijkheid deels bij de vrouw gelegd. In
verschillende tijdschriften, zoals British Medical Journal, stelde men de vraag of vrouwen
teveel eisten van hun mannen en daarom hartinfarcten aanspoorden (Maas, 2019, p. 12).
Er werd dus niet alleen foutieve informatie verteld aan ‘de massa’. Vanuit wetenschappers
ontstond deze informatie en dit werd onderling uitgewisseld. Dit is problematisch, aangezien
er op wetenschappelijk niveau dus de gedachte heerste dat vrouwen hart- en vaatziekten
hielpen ontwikkelen bij mannen. Het is waar dat stress hartproblemen kan versterken of
aanwakkeren, maar om ‘de vrouw’ hiervoor de schuld te geven gaat ver. Zowel omdat het
(onterecht) de verantwoordelijkheid legt bij de vrouw, het erg stereotype is en het aan de
andere kant de vrouw als hartpatiënt ondermijnt. De gedachtes over de vrouw als potentiele
hulp en/of aanstichter, zette zich door tot in het eerstvolgende decennium. In 1975 startte de
Hartstichting nog een campagne waarin het belang van de rol van de vrouw werd benadrukt.
Niet de rol als patiënt, maar wederom de rol als verzorger van huis en gezin, wanneer de man
een hartziekte heeft (Maas, 2019, p. 12). In de campagnes en cursussen was er dus nog geen
erkenning voor het risico dat vrouwen lopen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in de huidige
campagnes van de Hartstichting, waar ik later uitgebreider op in ga.

4.6 Veranderingen in de jaren ‘90
De jaren ’80 zijn een soort overgangsperiode naar een ander gedachtengoed. In deze tijd
werd er al kritiek gegeven op het beeld binnen de cardiologie, echter dit was een kleine groep
en zij genereerden weinig aandacht. Pas in de jaren ’90 kwamen er concrete veranderingen in
het dominante discours en in cardiovasculaire praktijken omtrent hart- en vaatziekten. Vanaf
de jaren ‘90 wordt er in toenemende mate beweerd dat vrouwen de voorgaande jaren
ondergesneeuwd werden in medisch onderzoek en beleid. Hier zou nu langzaam maar zeker
verandering in komen (Russel, 1993, p. 191; Vrouwhart, 2017). Hart- en vaatziekten
beschrijven als een ‘mannenziekte’ werd toenemende mate bekritiseerd (1993, p. 194). Door
de technologische ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar, is er meer kennis gegenereerd
over de werking van vrouwen- en mannenlichamen. Dit bracht een shift in gang (AD, 2018;
Wald & Wu, 2010, p. 1571). Begin jaren ‘90 van de vorige eeuw, veranderden de opvattingen
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bij onder andere verschillende cardiologen en specialisten. Het is in deze tijd, dat meer
cardiologen en andere artsen zich realiseren dat er een male-bias aanwezig is binnen de
cardiologie en dat zij daarom meer aandacht aan het vrouwelijk lichaam moeten besteden
(Maas, 2019, pp. 13-14). In een interview met het AD geeft cardioloog Angela Maas aan, zich
in 1991 te realiseren dat er weinig bekend is over het vrouwenlichaam en dat er toen, maar
nu nog steeds, een zogenaamd mannenmodel werd gehanteerd. Hierdoor kon zij destijds
vrouwen niet optimaal helpen en juist diagnosticeren. In haar boek Hart voor vrouwen, de
cardioloog over het vrouwenhart, legt zij meer gedetailleerd uit hoe het vrouwenlichaam
destijds werd benaderd:

“In 1991, toen het vrouwenhart op de kaart kwam, was ik drie jaar cardioloog en had
ik het steeds moeilijker met vrouwelijke patiënten, die wilden weten wat hun
mankeerde en waarom ik geen antwoord had op de vragen die ze stelden. Ik wist
het gewoon niet. In mijn opleiding had ik geleerd dat vrouwen rare klachten hebben
en dat de uitslagen van hun hartfilmpjes (ECG’s), fietsproeven en hartkatheterisaties
niet klopten. (…) we leggen vrouwen standaard langs de mannelijke meetlat, maar
vrouwen zijn geen kleine mannen.” (Maas, 2019, pp. 14-15).

Vrouwen met hartproblemen konden dus destijds niet optimaal worden geholpen. Ook wordt
er niet verder gekeken wanneer uitslagen en behandelingen bij vrouwen ‘niet kloppen’.
Kennelijk werd het destijds niet nodig geacht om het vrouwenlichaam nader te onderzoeken.
Er is in dit decennium in het algemeen toenemende aandacht voor de gezondheid van
vrouwen en daarbij voor de rol van gender in de medische wereld. Dit geldt zowel voor het
vakgebied cardiologie als voor de mainstream media. Hart- en vaatziekten krijgen (samen met
andere aandoeningen) meer aandacht in de medische wereld, maar ook in de media én het
publieke debat. Rond 1991 wordt er meer aandacht gegenereerd voor vrouwelijke patiënten
en de ‘unieke klachten’ die zij hebben (Vrouwhart, 2017). In dit jaar kwamen hart- en
vaatziekten bij vrouwen op de wetenschappelijk agenda en verschenen er in het
wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine verschillende publicaties over
de achterstelling van vrouwen binnen cardiologie (Maas, 2019, p. 13; AD, 2018). Ook werden
er verschillende nieuwsartikelen over hart- en vaatziekten bij geschreven. Dit is een van de
redenen waardoor de achterstand bij vrouwen doordrong bij Maas (Maas, 2019, pp. 14-15).
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Onder andere het boek Our Bodies, Ourselves heeft een belangrijke rol gespeeld in deze
ontwikkeling (Russel, 1993, p. 191). Het werk is een feministisch pleidooi voor een toename in
aandacht voor het vrouwenlichaam op gebied van gezondheid en seksualiteit (Norsigian &
Diskin, 1999, p. 1). Het doel hierbij is om vrouwen, maar ook anderen, kennis over (hun)
vrouwenlichamen mee te geven. Onderwerpen binnen deze thema’s die in de taboesfeer
zaten of waar men over het algemeen weinig kennis over had, werden nu meer bespreekbaar
in het publieke debat (Norsigian & Diskin, 1999, p. 2; Russell, 1993, p. 191). Dit boek uit 1970,
geschreven vanuit de Boston Women's Health Book Collective, blijkt circa 20 jaar na haar
uitgave van invloed op degenen die pleiten voor onderzoek naar het vrouwenlichaam (Russel,
1993, p. 191). Het is dan ook begin jaren ‘90 dat richtlijnen over het testen van
geneesmiddelen worden aangepast. Waar eerst de meeste middelen werden getest op het
mannelijk lichaam, werd in 1993 advies gegeven vanuit The International Council for
Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use om
vrouwenlichamen en minderheden te includeren in medisch onderzoek (Erasmus MC, 2018;
Wald & Wu 2010, p. 1571). Dit was een toonaangevende organisatie op het gebied van
cardiologie, wat dit een bijzondere gebeurtenis maakt. De zogenoemde ‘ICH-richtlijnen’
werden aangepast, waarin onder andere stond dat de onderzoekspopulatie een
representatieve afspiegeling moet zijn van de gebruikers en dat de uitwerkingen van
middelen apart voor het mannelijk en vrouwelijk lichaam beschreven dienen te worden
(Erasmus MC, 2018). Dit is een relatief grote stap voor de ‘vrouwengeneeskunde’ en voor de
erkenning van het vrouwenlichaam, maar een relatief late stap wanneer je het vergelijkt met
het eeuwenlange bestaan van de geneeskunde in het algemeen.
Er wordt in de jaren ’90 ook geconstateerd dat naast de vooruitgang, er nog te weinig
progressie aanwezig is in de ervaringen van vrouwen met hartproblemen. Er wordt gesproken
van een discrepantie tussen de opgedane kennis en ontwikkelingen binnen het medische veld
en in de praktijk. In opsporing van en onderzoek naar verschillende ziektes of aandoeningen,
wordt er veelal nog steeds geen rekening gehouden met het vrouwenlichaam (Maas, 2019,
pp. 14-15; Russel, 1993, p. 191). De ernst van de achterstand van vrouwen binnen de
geneeskunde, wordt destijds benadrukt vanuit directeur Bernadine Healy, van het
Amerikaanse National Institutes of Health. Zij introduceert de term ‘Yentl Syndroom’ in haar
essay The Yentl Syndrome, gebaseerd op een fictief verhaal van de auteur Isaac Bashevis
Singer. Hierin doet een meisje zich voor als jongen om serieus genomen te worden (Vrij
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Nederland, 2015; Maas, 2019, p. 13). Healy opperde dat vrouwen zich bij wijze van spreken
beter konden voordoen als mannen, om serieus genomen te worden en erkenning te krijgen
voor hun klachten. Het voorbeeld werd aangedragen om zo een lijn te trekken met de
genderdiscriminatie binnen cardiologie (Russell, 1993, p. 193; Vrouwhart, 2017). Dat Healy
deze uitspraak deed, was een ‘groot ding’ in deze tijd, aangezien zij meebesliste over de
financiering van verschillende cardiovasculaire onderzoeken over heel de wereld. Hiernaast
was zij de eerste vrouwelijke directeur van de National Institutions of Health. De introductie
en overname van de term ‘Yentl Syndroom’, duidt op een toename aan erkenning vanuit de
medische wereld voor de vrouw-man verschillen op het gebied van cardiologie. Tegelijkertijd
illustreert het de achterstallige gezondheidspositie die vrouwen in deze tijd nog steeds
hebben. Sinds Healy het Yentl Syndroom introduceerde, komt in toenemende mate de vraag
naar voren of vrouwen wel degelijk profiteren van vooruitgang in de medische wereld
(Vrouwenhart, 2017). Ook wordt de term vandaag de dag nog nu en dan gebruikt door
specialisten, om de huidige situatie van vrouwen te illustreren (Maas, 2019, p. 13; Vrouwhart,
2017; Vrij Nederland, 2015). Toch lijkt nog niet iedereen de werkelijke ernst van deze ziekten
in te zien. In de jaren ‘90 is voornamelijk borstkanker onder vrouwen een veelbesproken
onderwerp. Wanneer de gezondheid van vrouwen wordt benoemd, wordt er veelal
gesproken over 1 op de 9 vrouwen die borstkanker krijgen. Deze vorm van kanker wordt door
vele vrouwen in deze periode dan ook ervaren als het grootste risico voor hun gezondheid
(Russel, 1993, p. 192). In het algemeen is borstkanker populair in het discours over
gezondheidsrisico's van ‘de vrouw’, terwijl er meer vrouwen, 1 op de 4, aan hartproblemen
overlijden (Hartstichting, 2018; Russel, 1993, p. 192). Er wordt dus wel meer aandacht
gegenereerd voor hart- en vaatziekten onder vrouwen, maar borstkanker blijft prominent in
het publieke discours.
Ondanks dat er al eerder informatie over verschillen in de gezondheid van mannen en
vrouwen was vergaard, zoals in Our Bodies Ourselves, begonnen er pas in de jaren ‘90
concrete veranderingen op te treden. De toename in deze tijd, zou kunnen liggen aan de
groeiende percentages van de overleden hartpatiënten. In 1984 was het percentage vrouwen
dat overleed aan hartproblemen voor het eerst hoger dan dat van mannen; tot op heden zijn
deze verhoudingen hetzelfde gebleven (Hartstichting, 2016, p. 37; Vrouwenhart, 2018).
Hierdoor ging er meer financiering naar cardiovasculair onderzoek van het vrouwenlichaam.
Waar eerst werd beweerd dat vrouwen teveel geld kostten en daarom niet te moeite waard
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waren om te onderzoeken, was het nu noodzakelijk om deze gestegen lijn te analyseren (TED,
2012). De toenemende aandacht, valt daarnaast mogelijk te herleiden naar de optredende
discussies die dit decennium werden gehouden omtrent vrouwenrechten, gender en
seksualiteit. Verschillende geleerden bekritiseerden de man-vrouw dichotomie en de
bijbehorende normen. Kritiek op traditionele witte masculiniteit kwam op, door de negatieve
impact van de normen binnen deze masculiniteit te bediscussiëren (Malin, 2003, p. 239).
Wetenschappers als Judith Butler speelden een grote rol in het opstarten van de (nieuwe)
discussies. Dit bereikte zij onder andere door haar boek Gender Trouble en met name door
middel van het concept van performativity, waarbij gender wordt gezien als ‘slechts’ een
voorstelling, oftewel constant gereproduceerde normen waar men zich aan dient te houden
(Butler, 2009, p. 1; Malin, 2003, p. 240). Ondanks deze toenemende aandacht voor
vrouwenrechten, gender en seksualiteit, zijn we er, zoals verschillende cardiologen het
zeggen, ‘nog niet’. Een keerzijde van deze ontwikkelingen zou daarom kunnen zijn, dat de
focus te veel heeft gelegen op de overeenkomsten tussen mensen en het versoepelen van de
genderdichotomie. Onderscheid maken tussen mannen en vrouwen werd namelijk als iets
slechts beschouwd. De discussie heeft zich te weinig gericht op de biologische verschillen
tussen mannen- en vrouwenlichamen die er daadwerkelijk toedoen.

4.7 De 21e eeuw: richting gender sensitieve geneeskunde
Kort na dit decennium, in 2001, heeft het Institute of Medicine (IOM), een rapport
gepubliceerd waarin bewijs werd geleverd dat de sekse van een dier en/of een mens uitmaakt
voor onderzoeksuitslagen (Wald & Wu, 2010, p. 1571). Onderzoek uitvoeren met slechts
mannenlichamen, geeft daarom in vele gevallen een vertekend en eenzijdig beeld. In ditzelfde
jaar werd mede vanuit het IOM een workshop in Californië georganiseerd, waarin oplossingen
van deze systematische sekse-bias werden bediscussieerd (Wald & Wu, 2010, p. 1571). In
2009 werd het platform Gendered Innovations gelanceerd vanuit Stanford University, waarin
zij ervoor pleiten het thema ‘sekse en gender’ wereldwijd op de kaart te zetten en te
implementeren binnen de wetenschap en techniek (Maas, 2019, p. 17). Dit initiatief werd
opgepikt door de Europese Commissie en zij creëerde een leidraad voor het implementeren
van de thema’s. Vanaf 2013 zijn er daardoor verschillende projecten gestart om kennis te
vergaren over het vrouwenlichaam en om de zorg te verbeteren (Maas, 2019, pp. 17-18).
Vervolgens werd in maart 2016 een motie over gender-sensitieve geneeskunde aangenomen,
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ingediend door Agnes Wolbert van de PvdA (Vrouwenhart, 2017). Er is hierdoor 12 miljoen
euro beschikbaar gesteld voor het her-uitvoeren van cruciale onderzoeken naar het hart,
waar vrouwen nu wel werden toegevoegd aan de onderzoeksgroep. Twaalf miljoen klinkt
misschien veel, maar is vrij weinig geld wanneer je ál het cardiovasculaire onderzoek opnieuw
wilt uitvoeren. Dit toont aan dat de overheid relatief weinig over heeft voor de gezondheid
van vrouwen. Ondanks het relatief lage budget, was dit wel een belangrijke overwinning in
een paar decennia durende strijd voor meer aandacht voor ‘het vrouwenhart’ (Wittekoek,
2018, p. 12). Mede door de campagne ‘Behandel me als een dame’, opgestart in 2016 door
Women Inc in 2en ontstaan vanuit hun Alliantie Gender & Gezondheid, zijn de verschillen
tussen vrouwen- en mannenlichamen binnen de geneeskunde op de politieke agenda gezet
(Women Inc, 2017). Als argument voor meer gender sensitieve geneeskunde, werd door
Women Inc en verschillende cardiologen, gynaecologen, hoogleraren en feministen, de
zogenaamde bikini visie bekritiseerd. Dit fenomeen houdt in dat wanneer er medisch
onderzoek naar vrouwen wordt uitgevoerd, dit voornamelijk betrekking heeft op de borsten
en geslachtsorganen (Een Vandaag, 2014, Trouw, 2014; Vrouwhart, 2017; Women Inc, 2016).
Dit leidt ertoe dat er weinig bekend is over andere onderdelen van het vrouwenlichaam, zoals
het hart en de vaten. Voordat de motie voor gendersensitief onderzoek in 2016 was
ingediend, werd slechts in 10% van de medische onderzoeken vrouwenlichamen in de
onderzoeksgroep meegenomen. Hiervan werd het merendeel onderzocht op de borsten of
geslachtsorganen. Zoals deze bikini visie laat zien, zijn de thema’s binnen onderzoek erg
beperkt (Vrouwhart, 2017). Dit is problematisch omdat elk deel van het vrouwelijk lichaam
apart zou aandacht moeten krijgen, net zoals bij mannen. De term wordt nog steeds door
verschillende specialisten en organisaties gebruikt om de achterstand van vrouwen in
wetenschappelijk onderzoek te illustreren (ibid).
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5. Huidige discours en ervaringen
5.1 Voortdurende genderdiscriminatie
Gebaseerd op de geschiedenis van cardiologie, is dit vakgebied zeker onderhevig aan
androcentrische opvattingen, zoals onder andere Im & Maleis het verwoorden (2000, p. 310).
Tot op heden is de ruime meerderheid van het cardiovasculaire onderzoek afgeleid van het
mannenlichaam. Dit duidt op een man-georiënteerd perspectief en veroorzaakt een
vertekend beeld van hart- en vaatziekten. Aan de andere kant is er een meer positieve trend
te herkennen: de aandacht voor vrouwen met hart- en vaatziekten is sinds de vorige eeuw
toegenomen, weliswaar relatief laat. En waar cardiovasculair onderzoek eerst puur bij
mannenlichamen werd uitgevoerd, zijn er de afgelopen 25 jaar onderzoeken uitgevoerd met
vrouwen als onderdeel van de onderzoekspopulatie. Binnen de geneeskunde begint dus
langzaam maar zeker een verandering op te treden, in zowel opvattingen als in de praktijk. De
kennis die in circa de afgelopen 25 jaar is vergaard, reflecteert echter te weinig in de
ervaringen van vrouwelijke hartpatiënten. Uit de data blijkt dat er nog steeds een sterke
male-bias is en dat er discriminatie plaatsvindt op basis van gender: vrouwen worden over het
algemeen in het opmaken van diagnoses anders benaderd dan mannen.

5.2 Bagatellisering
Bij vrouwen wordt, in tegenstelling tot bij mannen, de juiste diagnose veelal laat gesteld. Dit
komt mede doordat hun hartklachten door zowel huisartsen, cardiologen als de vrouwen zelf,
worden afgeschreven als een relatief ‘klein probleem’ met een ‘kleine oplossing’ en niet
worden geassocieerd met hart- en vaatziekten. Bagatellisering staat daarom centraal in de
ervaringen van vrouwelijke hartpatiënten en is te herkennen in de meerderheid van de
verhalen die zijn geanalyseerd. Zo kreeg Joyce (38) op haar vijfendertigste een hartinfarct,
maar dit werd laat ontdekt. Dit kon zo lopen, doordat de invallende huisarts de ernst van de
klachten van Joyce niet inzag. Nadat Joyce aangaf pijn tussen haar schouderbladen te hebben
en de week ervoor in het ziekenhuis te hebben gelegen met een longontsteking,
nierbekkenontsteking en bloedvergiftiging, kwam de huisarts tot de volgende conclusie:
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“Ze zei dat het spierpijn was, dus ging ik weer naar huis. Ik verrekte die dagen van de
pijn – het was verschrikkelijk. “ (Vice, 2018).

Na deze diagnose van de invallende huisarts, bleef de pijn aanhouden en nam Joyce zelf
zware pijnstillers in om de pijn te verzachten. Dit hielp echter nauwelijks en zij besloot
opnieuw haar huisarts te bezoeken. Dit keer kreeg zij haar vaste huisarts:
“Mijn eigen huisarts vertrouwde het niet en stuurde me door naar het ziekenhuis. Er
werd een hartfilmpje gemaakt en al snel zagen ze dat ik een infarct had, dat al een
paar dagen aan de gang was. Met spoed ben ik met de ambulance naar een ander
ziekenhuis gebracht. Er is nog geprobeerd mijn kransslagader te dotteren, maar omdat
mijn infarct al zolang aan de gang was, lukte dat niet. Mijn kransslagader zat dicht,
waardoor er geen bloed doorheen stroomde.” (Vice, 2018).
Als gevolg hiervan heeft Joyce permanente hartschade: een derde van haar hart is geheel
afgestorven. Zij kijkt met ongeloof op deze periode terug: "Fouten maken is menselijk, maar
de huisarts heeft mijn hartinfarct afgedaan als spierpijn." (Vice, 2018). Niet alleen huisartsen
en cardiologen bagatelliseren de klachten van vrouwelijke hartpatiënten, de vrouwen maken
zich hier zelf ook schuldig aan. Een voorbeeld waarin zowel de vrouw zelf als de huisarts de
klachten bagatelliseerde, komt naar voren in het verhaal van Linda (leeftijd onbekend). Linda
geeft aan op 45-jarige leeftijd door haar huisarts gediagnosticeerd te zijn met maagklachten.
Achteraf bleek zij een aandoening aan de kleinste hartvaten te hebben, wat uiteindelijk leidde
tot een hartinfarct. Zij beschreef de situatie als volgt:
“In eerste instantie snapte ik wel dat de huisarts bij mijn klachten aan de maag dacht.
Het leek namelijk alsof er iets in de weg zat in mijn slokdarm. In totaal heb ik 3
verschillende medicijnen tegen maagklachten geprobeerd. Maar niets hielp.”
(Hartstichting, 2019).
Hier zie je dat de huisarts bleef volhouden dat haar klachten gerelateerd waren aan Linda’s
maag. Dit is een relatief klein probleem, vergeleken met het hartinfarct dat zij later heeft
opgelopen. Aan de andere kant verwachtte Linda aanvankelijk dat deze diagnose zou kloppen.
Zij probeerde zelf een verklaring te vinden voor de verkeerde conclusies van haar huisarts. Na
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deze interacties met haar huisarts, verergerden Linda’s klachten. Ze had veel pijn en was vaak
benauwd. Toch identificeerde de huisarts weer geen hartproblemen en stuurde haar naar
huis met aan kalmeringstablet. Ondanks dat Linda haar klachten serieuzer begon te nemen,
deed de arts dit niet en dit zorgde ervoor dat zij in het ziekenhuis belandde:

“Ruim een week nadat ik me zo beroerd voelde ging ik weer naar mijn werk. Daar ging
het vreselijk mis, ik had erge pijn en was misselijk. Twee collega's zagen me op de
grond liggen. Asgrijs. Ze belden direct 112 en daarna werd ik met loeiende sirenes
afgevoerd. In de ambulance zweette ik zo erg dat de elektroden steeds loslieten. Maar
op het hartfilmpje zagen ze direct wat er aan de hand was: een hartinfarct. Eenmaal in
het ziekenhuis ben ik direct gedotterd." (Hartstichting, 2019).
Linda is hier door het oog van de naald gekropen. Echter wanneer de huisarts haar
hartproblemen eerder had herkend, had zij mogelijk deze traumatische ervaring niet hoeven
meemaken en was zij eerder gedotterd. De medicijnen voor de maag en de
kalmeringstabletten, losten uiteraard een groot probleem als een hartinfarct niet op.
Cardiologen, gespecialiseerd in het vrouwenlichaam, geven aan dat zij dit narratief in de
ervaringen van vrouwen herkennen. In een interview met Vrouwhart, vertelt cardioloog
Harriette Verwey een anekdote over een van haar patiënten, die op haar 38e een hartinfarct
kreeg. De vrouw zwakte de ernst van haar klachten af, door het af te doen als stress. Haar
man had destijds de ziekte van pfeiffer en over een paar dagen zou zij met haar man en zoons
op vakantie gaan. Verwey vertelt het volgende:
“Caroline had het bij het opstaan al erg benauwd en ze was doodmoe, maar weet dit
vooral aan kofferpakstress. Wel belde ze de huisarts omdat ze er eigenlijk al langer last
van had. Ze kon al maanden alleen met moeite de trap op. De huisarts had eigenlijk
geen tijd, maar beloofde haar er toch aan het eind van de middag tussen te proppen.
Haar man zocht ook niets ernstigs achter de benauwdheid en stuurde Caroline naar
haar ouders om even te weg te zijn van de drukte thuis.” (Vrouwhart, 2017).
Hier wordt duidelijk dat zowel Caroline als haar man de daadwerkelijke ernst van het
probleem niet inzagen. Ondanks dat Caroline al langere tijd klachten als extreme
vermoeidheid ervaarde, trok ze relatief laat aan de bel. Haar klachten schreef zij toe aan een
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stressvolle periode. Haar man dacht hetzelfde en verwachtte dat de klachten zouden
verminderen zodra zij meer rust zou hebben. Uit het volgende deel van de anekdote blijkt dat
Caroline haar situatie blijft bagatelliseren tot aan de daadwerkelijke behandeling van haar
hartinfarct:
“Tegen de tijd dat ze bij de huisarts kwam, kon ze niet meer overeind komen van de
grond van de wachtkamer. Hij liet een ambulance komen. In het ziekenhuis kreeg
Caroline meteen een dotterbehandeling. Een cardioloog zette twee stents in haar
kransslagaderen om de boel weer open te krijgen. ‘Gelukkig maar dat ik geen
hartaanval heb,’ merkte ze op tegen de cardioloog. Die glimlachte en zei: ‘Dat is
hetzelfde als een infarct, mevrouw.’ ” (Vrouwhart, 2017).
Zo zie je dat Caroline zelfs nog haar situatie bagatelliseert, wanneer zij op de operatietafel ligt.
Cardioloog Janneke Wittekoek geeft aan dat bagatellisering vanuit vrouwen zelf, een veel
voorkomend fenomeen is. Veel vrouwen die bij haar langskomen met hun klachten,
interpreteren hun klachten als minder ernstig dan dat deze daadwerkelijk zijn; zij schrijven
andere oorzaken aan hun klachten toe. Deze gedachte wordt vervolgens bevestigd vanuit
huisartsen en cardiologen. Wittekoek bespreekt haar ervaringen als cardioloog in een
interview met 7DTV:

“De manier waarop vrouwen communiceren en hun klachten zelf al uitleggen, kan snel
voor een [overhaaste] diagnose zorgen. Vrouwen kunnen al heel snel zeggen (…) als ik
vraag heb je pijn aan je arm, ja, maar ik heb ook een hele zware boodschappentas
gedragen. (…) en vrouwen zeggen ik ben ook veels te druk en vertellen honderd
duizend dingen om hun klachten te verklaren. (…) En dan krijgen ze ook nog vaak te
horen [van artsen] dat ze het gewoon wat rustiger aan moeten doen. ” (7DTV, 2017).

Door een relatief simpele verklaring te geven voor hun klachten, communiceren de vrouwen
naar de cardioloog toe dat hun klachten niet zoveel voorstellen. Ditzelfde gegeven wordt
ervaren door cardioloog Yolande Appelman.
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“Wij vrouwen hebben nogal eens de neiging om onze problemen af te zwakken, of er
zelf een verklaring voor te zoeken. ‘Ik heb pijn in mijn arm en ik ben moe, maar dat
komt vast omdat ik gisteren in de tuin heb gewerkt’, hoor ik bijvoorbeeld op mijn
spreekuur. Makkelijk voor de dokter, zo’n zelfdiagnose. Maar het verhindert soms ook
dat die verder onderzoek doet.” (Radar+, 2019).

Wittekoek en Appelman zijn gespecialiseerd in hart- en vaatziekten bij vrouwen en zij kunnen
hun patiënten mededelen dat hun symptomen op meer kunnen wijzen dan bijvoorbeeld
slechts ‘een boodschappenarm’. Helaas heeft niet iedereen het geluk bij een huisarts of
cardioloog terecht te komen, die dezelfde kennis heeft. Al met al blijkt uit de verhalen dat de
klachten van vrouwen gedurende dit proces werden gebagatelliseerd. Gezien de ernst van
hartproblemen, is bagatellisering een zeer kwalijk gegeven. Het geeft ten eerste ruimte voor
een verergering van de hart- en vaatproblemen. Klachten als kleiner bestempelen dan ze zijn,
vormt een barrière naar de werkelijke diagnose. Bovendien laat bagatellisering vanuit
huisartsen en cardiologen, de vrouwen denken dat hun klachten weinig voorstellen. Hierdoor
wordt er afgedaan aan de ernst van hart- en vaatziekten onder vrouwen. Dat vrouwen hun
eigen situatie bagatelliseren, kan ten grondslag liggen aan de percepties, oftewel de lay
beliefs, die deze vrouwen hebben omtrent het risico op hart- en vaatziekten. Zij beschouwen
zichzelf niet als de risicogroep, waardoor zij hun klachten als minder afdoen en niet in relatie
brengen met hartproblemen. Dit komt overeen met eerdere bevindingen van Ruston &
Clayton en Maas & Appelman (2002, p. 127; 2010). Bovendien wordt duidelijk dat
voornamelijk huisartsen, en in sommige gevallen cardiologen, de klachten niet identificeren
als hartproblemen, wat het beeld van de cardiologie als man-georiënteerde vakgebied
versterkt (Maas, 2019, p. 11; Wittekoek, 2018, p. 13).

5.3 Niet serieus genomen
In de interviews met vrouwen en cardiologen, is er een specifieke vorm van bagatellisering
aanwezig, wat te maken heeft met een houding ten opzichte van vrouwen. Een verklaring die
verschillende vrouwen voor hun klachten te horen krijgen, is dat deze slechts ‘tussen de oren
zitten’. Zij zouden zich, zonder dit altijd letterlijk uit te spreken, aanstellen. Bovenop de
bagatellisering, worden hun veelal klachten niet serieus genomen. Een verklaring die
verschillende vrouwen door artsen is aangepraat, is dat zij last zouden hebben van
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‘hysterische klachten’, zoals stress, hyperventilatie of de overgang. In plaats van hun klachten
serieus te bekijken, worden zij met dit soort diagnoses weggestuurd. Een voorbeeld is te
vinden in het verhaal van Wendy (31). Op een leeftijd van 26 jaar was zij hoogzwanger van
een tweeling en aangezien Wendy eerder zou bevallen dan verwacht, werd zij opgenomen in
het ziekenhuis. Zij begon op dat moment klachten te ervaren, die voor haar gevoel niet
slechts bij een zwangerschap pasten. Zij vertelt in een interview met Vice hoe de interacties
met artsen in het ziekenhuis verliepen:

“Na een week voelde ik me misselijk en draaierig. Ik had het benauwd, en had pijn op
de borst, in mijn schouder en in mijn kaak. Ik dacht: dit heeft niks met mijn
zwangerschap te maken. Ik belde de verpleegkundige en zei dat het niet goed was.
Eerst dacht ze dat het hyperventilatie was, omdat dat vaker voorkomt bij
zwangerschap. Toen mijn benauwdheid en pijn bleven aanhouden, werd er een
hartfilmpje gemaakt. Het was goed mis: ik had een hartinfarct, terwijl ik wist dat ik die
dag moeder ging worden.” (Vice, 2018).

Hier zie je dat er in eerste instantie werd gedacht aan een vrij ‘kleine’ diagnose, namelijk
hyperventilatie. Er werd überhaupt niet getest of zij hartproblemen had, ondanks dat Wendy
duidelijk aangaf dat zij de situatie niet vertrouwde. Pas toen zij aangaf dat de klachten
aanhielden, werd zij serieus genomen en werd er actie ondernomen vanuit het ziekenhuis.
Maar Wendy is dus niet de enige: Linda (leeftijd onbekend) uit een eerder voorbeeld, heeft te
maken gekregen met een soortgelijke interactie. Na drie verschillende medicijnen voor
maagklachten te hebben gekregen, bleef haar pijn toenemen. Hierdoor begon zij aan te
voelen dat er van maagklachten geen sprake was. Toch was haar huisarts nog steeds niet
overtuigd en begon deze een andere oorzaak toe te schrijven aan haar symptomen:

“Op een gegeven moment was de pijn zo erg dat ik het echt niet meer vertrouwde en
naar de huisartsenpost ging. Ik was ook heel erg benauwd en het zweet liep over mijn
hoofd. Maar de dienstdoende huisarts dacht niet aan het hart. Volgens hem was het
hyperventilatie. Hij stuurde me met een kalmeringstablet naar huis.” (Hartstichting,
2019).
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De klachten van Linda werden dus door haar huisarts slechts bestempeld als hyperventilatie,
wat afdoet aan de ernst van haar klachten. Een kalmeringstablet was een erg minimaal
medicijn, voor een aandoening die achteraf een hartinfarct bleek te zijn. Een ander
voorbeeld, is terug te zien in het verhaal van Joyce (31). In een interview met Vice vertelt zij
hoe ze gedurende een periode van (ernstige) klachten, steeds werd weggestuurd met
verkeerde diagnosen. Dit begon bij een bezoek aan de huisarts:

“Ik voelde me al een tijdje niet lekker, was moe en futloos, dus ging ik naar de dokter.
Er werd geconstateerd dat ik een burn-out had, en dat het beter was als ik thuis zou
blijven.” (Vice, 2018).

De diagnose van ‘burn-out’ duidt erop dat de huisarts stress en oververmoeidheid bij Joyce
vermoedde, maar geen hartprobleem. Op een gegeven moment verergerden de klachten
zelfs en besloot zij opnieuw naar de huisarts te gaan. Hierbij wordt opnieuw de ernst van haar
klachten niet erkend. Integendeel, de arts adviseert haar om weer rustig aan de slag te gaan:

“Na een half jaar thuis zitten, was er geen verbetering, het ging alleen maar slechter.
De dokter adviseerde me om rustig weer te beginnen met werken, een paar uurtjes
per week.” (Vice, 2018).

Twee weken later ging het écht mis en vertoonde zij ernstige klachten, die achteraf op een
hartinfarct bleken te duiden.

“Ik was alleen thuis en kreeg in de avond extreme pijn op mijn borst en tussen mijn
schouderbladen. Eerst dacht ik dat het van de stress kwam. Later op de avond werd de
pijn ondraaglijk. Ik begon over te geven van de pijn en overal te zweten. In de gang
zakte ik in elkaar en vielen mijn ogen dicht – ik dacht dat dit het einde was. Ik belde de
huisartsenpost, zei dat het niet goed ging en dat er iemand moest komen. Het duurde
anderhalf uur voordat er een huisarts kwam, waarna hij zei: “Je bent aan het
hyperventileren en moet rustig worden. Wil je een paracetamol?” ” (Vice, 2018).
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Ondanks de fysieke problemen duidelijk een hartaandoening betekende, een hevige pijn op
de borst en pijn tussen de schouderbladen, wordt Joyce opnieuw niet serieus genomen door
een huisarts. Dit is nog een understatement, gezien er als oplossing een paracetamol werd
voorgesteld. Zij bleef maar geconfronteerd worden met artsen die haar onjuist behandelden,
wat zij erg denigrerend vond overkomen. Gelukkig is Joyce na deze interactie uiteindelijk wel
naar het ziekenhuis gebracht, om vervolgens gedotterd te worden. Er was echter te laat
ingegrepen en als gevolg daarvan is de voorkant van haar hart afgestorven en moet zij leven
met een pompfunctie van 35%. Joyce geeft zelf aan dat ze, gedurende dit proces, voor haar
gevoel niet serieus werd genomen:

“Ik voelde me nog steeds niet serieus genomen. Pas toen ik alles bij elkaar aan het
schreeuwen was van de pijn, werd er een ambulance gebeld. (...) Er is niet naar
me geluisterd: ik had zulke extreme pijn en gaf dat duidelijk aan. De artsen hadden het
zekere voor het onzekere moeten nemen en dat hebben ze niet gedaan.”
(Vice, 2018).

De conclusies die zijn getrokken bij Wendy, Linda en Joyce zijn gelinkt aan het beeld dat er al
jaren over vrouwen heerst, namelijk dat zij van nature hysterische trekjes vertonen. Het idee
van female hysteria (Satow, 1979, p. 464), schemert door deze diagnoses heen. Vrouwen
worden gezien als zwak en hysterisch (Tasca et al., 2012, p. 110), waardoor artsen
verwachten dat de klachten van vrouwen niet zo erg zullen zijn als vrouwen doen voorkomen.
Ondanks het geen officiële medische term meer is, wordt elementen hieruit nog wel
toegeschreven, wat overeenkomt met de bevindingen van Hudnick & Heru en Micale (2017,
pp. 205-206; 1993, pp. 525-526). Zoals Hudnick & Heru beaamden, is het traditional beeld van
een hysterische vrouw, niet zomaar uit opvattingen over gender te slaan (2017, pp. 205-206).
Deze voorbeelden zijn slechts een kleine selectie van het aantal vrouwen waaraan hysterische
klachten zijn toegeschreven. Dat vrouwen door artsen op een dergelijke manier worden
behandeld, is om verschillende redenen problematisch. Ten eerste ondermijnt het hoe ernstig
de daadwerkelijke symptomen van de vrouwen zijn. Deze vrouwen hebben hun hart- en
vaatziekten (tot nu toe) overleefd, maar dit had door het gebrek aan erkenning onder artsen
anders kunnen aflopen. Momenteel leeft een deel van de vrouwen met permanente
hartschade, mede veroorzaakt door vooroordelen die er over hen bestaan vanuit artsen.
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Daarnaast houdt dit het beeld in stand dat vrouwen van nature vrouwen hysterisch zijn,
terwijl dit niet het geval is. Dit is slechts een eigenschap die aan vrouwen wordt
toegeschreven en staat los van de biologie van vrouwenlichamen (Tasca et al., 2012, p. 118).
Bovendien moeten klachten als stress en hyperventilatie serieus worden genomen, omdat het
op zichzelf risicofactoren zijn voor hart- en vaatziekten (Wittekoek, 2018, p. 21; Hartstichting,
2018, p. 12; UMC Utrecht, 2019). Klachten toeschrijven aan de overgang bijvoorbeeld is juist,
maar dit sluit niet uit dat deze klachten van de overgang tegelijkertijd ook een teken kunnen
zijn van hart- en vaatziekten (Wittekoek, 2018, p. 23; Maas, 2019, pp. 79-82). Bij een huisarts
zou dit enigszins bekend moeten zijn, maar vooral onder cardiologen, omdat het hun
vakgebied is. Dus ook al ervaart een vrouw dit soort klachten, dan zou dit júíst in verband
moeten worden gebracht met hartproblemen.

5.4 Male-bias
Een derde oorzaak, die gelinkt is aan bagatellisering en het toeschrijven van hysterische
klachten aan vrouwen, heeft te maken met de male-bias die nog steeds aanwezig is ten
aanzien van hart- en vaatziekten. Kennelijk worden er al bepaalde verwachtingen gekoppeld
aan vrouwen. Ten eerste de verwachting dat hun klachten niet de oorzaak zijn van hart- en
vaatziekten, ook al komen hun klachten overeen met de klachten die mannen veelal ervaren
(zoals pijn op de borst). Daarnaast heerst de verwachting dat vrouwen waarschijnlijk
overdrijven en ze daarom niet serieus genomen kunnen worden. Gender beïnvloedt hier het
beeld dat artsen hebben, over wie er binnen het plaatje van ‘de hartpatiënt’ past. Gender lijkt
van invloed, aangezien bij de geanalyseerde interviews met mannen dit gegeven niet
voorkomt. Mannen gaven wel aan, gezien hun leeftijd, niet te verwachten hartproblemen te
hebben (Hartstichting, 2019). In de ervaringen uit paragraaf 5.1 en 5.2 wordt niet expliciet
gezegd dat vrouwen geen hart- en vaatziekten kunnen hebben, maar dit zijn wel de
onderliggende genderopvattingen. Echter zijn er ook gevallen waar de opvatting over gender
meer duidelijk aanwezig zijn. Dit is, zeer letterlijk, terug te zien in de ervaring die hartpatiënt
Jannie (leeftijd onbekend) deelt:
“Toen ik 27 was, kreeg ik tijdens een fietsvakantie hevige pijn in mijn arm en mijn
borst. Na een paar honderd meter fietsen was ik al uitgeput. Ik ging naar een lokale
huisarts, en vertelde over de hartproblemen in de familie. De arts zei: ’Het kan je hart
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niet zijn, want je bent een vrouw’, en gaf me pijnstillers tegen spierpijn. Maar het ging
echt niet, en we zijn eerder naar huis gegaan.” (Hartstichting, 2019).

Hier zie je dat de huisarts de klachten van Jannie bagatelliseert, puur op basis van haar
gender. Bovendien doet de huisarts geen moeite om te ontdekken of haar klachten
gerelateerd zij aan de hartproblemen in haar familie. Dit laat zien dat de huisarts haar
klachten niet serieus neemt en niet verwacht dat zij als vrouw een hart- of vaatziekte zal
hebben. Zelfs de kans op een erfelijke aandoening in de familie, weerhoudt de huisarts ervan
de vrouw te associëren met hartproblemen. Naast artsen, beschouwen vrouwen zichzelf ook
niet altijd als onderdeel van de risicogroep voor hart- en vaatziekten. Dit gegeven komt
overeen met eerdere onderzoeken naar gender en hart- en vaatziekten, waaruit blijkt dat de
vrouwelijke respondenten hart- en vaat ziekten associëren met ‘de man’ en zichzelf niet als
onderdeel van de risicogroep beschouwen (Marcuccio, 2003, p. 28; Ruston & Clayton, 2002;
Emslie, Hunt & Watt, 2001). Dit kan fatale gevolgen hebben voor de gezondheid van vrouwen
(Maas & Appelman, 2010). Het komt vaak voor dat vrouwen daarom hun klachten aan een
andere aandoening koppelen of niets met de klachten doen. Cardioloog Verwey vertelt in een
interview met NRC, dat één van haar patiënten, mevrouw Bakker (75), lange tijd niet
verwachtte dat zij hartproblemen zou hebben of überhaupt verwachtte dat er iets ergs met
haar aan de hand was:

“Na een fietsritje of traplopen was ze snel kortademig, maar dat weet ze aan mogelijke
longproblemen, een familiekwaal. Pas na een vakantie in Turkije waarbij de
combinatie van beperkte inspanning en warmte haar echt teveel werd, besloot ze haar
huisarts te bezoeken.” (NRC, 2016).

Mevrouw Bakker beaamde ook zelf dat ze te laat heeft ingegrepen: “Achteraf had ik veel
eerder aan de bel moeten trekken, maar het ging zo geleidelijk dat ik pas laat de ernst van
mijn klachten inzag.” (NRC, 2016). Een ander voorbeeld is te herleiden uit het verhaal van
Linda (leeftijd onbekend), een andere Linda dan uit een eerder voorbeeld. Ondanks dat
hartproblemen in de familie zitten, achtte zij zichzelf veilig. Linda zag zichzelf niet als
risicogroep, puur omdat zij geen man is:
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“Mijn vader is na 3 hartinfarcten binnen een week overleden. Hij was pas 63 jaar. Zijn
vader bleek ook aan een hartinfarct te zijn overleden. Hart- en vaatziekten zitten dus
wel in de familie, maar ik dacht er niet bij na dat het erfelijk kon zijn. Bovendien was
het alleen in de mannelijke lijn.” (Hartstichting, 2019).

Naast gender, is leeftijd in sommige gevallen van invloed op de perceptie van het risico op
hart- en vaatziekten. Zo geeft Linda aan, gezien haar leeftijd, niet te hebben verwacht
hartproblemen te krijgen:

“Zelf heb ik toen nooit gedacht dat er iets zou zijn met mijn hart. Ik was
per slot van rekening pas 45. Later kwamen er wel pijnaanvallen bij. Het
voelde als een band die om mijn borstkas werd aangetrokken. Misschien had
toen wel een belletje kunnen gaan rinkelen.” (Hartstichting, 2019).

Dat leeftijd een rol speelt in de lay beliefs van vrouwen met betrekking tot het risico op harten vaatziekten, is ook te ontdekken in het verhaal van Joyce (31). Alleen bestond deze
verwachting niet bij Joyce zelf, maar werd deze uitgesproken door artsen:

“In de gesprekken met de huisartsenpost na mijn infarct werd mij verteld dat ze het
niet hadden verwacht omdat ik zo jong was. Jonge vrouwen krijgen ook hartinfarcten
– het zijn niet alleen oude mannen.” (Vice, 2018).
Hier zie je duidelijk een bias in het beoordelen van haar toestand op basis van haar gender en
leeftijd. Hoewel het waar is dat de kans op hart- en vaatziekten toeneemt naarmate vrouwen
de zestig passeren, moet een huisarts altijd bedenken dat dit niet voor elke patiënt geldt.

5.5 Samenhang fenomenen
Het is belangrijk om te erkennen dat deze bevindingen allemaal met elkaar verbonden zijn en
elkaar overlappen. Bagatellisering, niet serieus genomen worden en het uitsluiten van harten vaatziekten op basis van gender en leeftijd, zijn geen losstaande fenomenen. Het
diagnosticeren van ‘hysterische klachten’, zoals de overgang, stress en hyperventilatie, zijn op
zichzelf afzwakkingen van het daadwerkelijke probleem. Bovendien had bagatellisering van de
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klachten niet plaatsgevonden als gender geen rol speelde. Doordat hartpatiënten worden
beoordeeld als vrouw, komt het voor dat hun klachten worden gebagatelliseerd en deze
worden toegeschreven aan de zogenaamde hysterie van de vrouw. Deze samenhang van
fenomenen is de kern van de huidige genderdiscriminatie bij de beoordeling van vrouwen
met hart- en vaatziekten. De verhouding tussen deze bevindingen, komt duidelijk naar voren
in het verhaal van Netty (leeftijd onbekend). Zij legt in een interview met de NOS uit, hoe haar
klachten werden geïnterpreteerd:

"Kortademigheid, vermoeidheid en pijn in mijn rug. Maar die klachten waren in de
ogen van mijn huisarts maaggerelateerd. Ik voelde me in die periode heel alleen;
artsen zeggen dat er niets aan de hand is. Ze dachten ook aan psychische- of
overgangsklachten. " (NOS, 2018)

De klachten worden gebagatelliseerd door verschillende artsen, door deze te koppelen aan
maagproblemen. Bovendien worden haar klachten niet serieus genomen; er is volgens
verschillende artsen ‘niets aan de hand’. Dit uit zich in de gedachte dat Netty last zou hebben
van de overgang of van psychische klachten. Opnieuw zie je dit hysterische beeld van de
vrouw terug, wat op zichzelf de klachten afzwakt en een blinde vlek voor hart- en vaatziekten
onder vrouwen creëert: een male-bias ligt ten grondslag aan deze ervaringen in het
diagnoseproces. Uiteindelijk werden Netty’s klachten pas herkend, toen zij na 2,5 jaar bij een
speciale vrouwenpoli terecht kwam. Dit laat zien dat te weinig cardiologen en huisartsen
verstand hebben van het vrouwenlichaam.

5.6 Uniek voor ‘de vrouw’
Er is dus een narratief te ontdekken vanuit een groot deel van de interviews met
hartpatiënten en cardiologen. Bij mannen daarentegen, komt dit narratief nauwelijks voor. In
slechts één van de geanalyseerde interviews met mannelijke hartpatiënten, is terug te zien
dat hartproblemen niet gelijk werden herkend. Een hartpatiënt genaamd Karim, kreeg op
drieëndertigjarige leeftijd een benauwd gevoel tijdens het kitesurfen. Later bleek dit te maken
te hebben met complicaties aan een slagader. Met zijn klachten is hij naar de huisarts gegaan,
maar deze koppelde zijn klachten in eerste instantie aan het intensief sporten. Hierdoor
bagatelliseerde de huisarts Karim’s situatie. Dit is terug te zien in de volgende quote:
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“Eerst dacht ik nog dat het de spanning was, de adrenaline die door mijn lichaam
stroomde. Omdat ik niet in zo’n drukke menigte wilde flauwvallen, ben ik snel naar
mijn bus op de parkeerplaats gelopen en gaan liggen. Ik zag wazig, trilde en had pijn in
mijn arm. (…) Ik ben naar de huisarts gegaan. Nadat ik hem had uitgelegd wat ik voelde
zei hij ‘Karim, je doet aan extreme sport, je hebt waarschijnlijk een sporthart en moet
het wat rustiger aan doen.’ Daar vertrouw je dan op en gaat verder met je leven.”
(Hartstichting, 2019).
Het feit dat Karim topsport beoefent heeft een rol gespeeld in de conclusie van de huisarts,
maar dit zou geen excuus moeten zijn om een hartprobleem over het hoofd te zien. Na deze
interactie hielden Karim zijn klachten aan en zijn situatie escaleerde:
“Maar al snel gebeurde het een 2e keer en een 3e keer. (…) Ik werd lijkwit, ging
zweten, kwam niet uit mijn woorden, viel letterlijk weg. Ik had het gevoel alsof mijn
hart mijn lichaam uitbarstte, voelde me helemaal opgeblazen. (…) Weer terug bij de
huisarts drong ik aan op een onderzoek. Dat was lastig. Maar uiteindelijk, na overleg
met het ziekenhuis, stemde hij in. Na een fietstest en hartfilmpje leek alles oké. Tot
een vrouwelijke cardioloog aangaf dat ik een extreme sporter was en dus heel anders
getest moest worden. Tijdens die 2e test, bleek wel degelijk dat er iets mis was. Na
een scan kreeg ik te horen dat ik geopereerd moest worden.” (Hartstichting, 2019).
Je ziet dat de klachten door zijn huisarts nog steeds niet als onderdeel van hartproblemen
worden gezien. Pas na zelf initiatief te hebben genomen, door aan te dringen op een
ziekenhuisafspraak, werd hij onderzocht op hart- en vaatziekten. Bagatellisering en niet
serieus genomen worden door artsen, wordt over het algemeen geconstateerd bij vrouwen
en is redelijk ‘uniek’ voor een mannelijke patiënt. Het gegeven, dat slechts in één van de
gevallen mannen een soortgelijke ervaring, is interessant binnen dit onderzoek: het geeft aan
dat er sprake is van systematische genderdiscriminatie bij vrouwen met hartklachten.

5.7 Gevolgen gender discriminatie
Een gevolg van de discriminatie die duidelijk naar voren komt in de ervaringen van vrouwen,
is misdiagnose. Voordat hun juiste diagnose wordt vastgesteld, krijgen zij eerst andere
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oorzaken toegeschreven. Deze late herkenning van hart- en vaatziekten, leidt vervolgens tot
permanente gezondheidsproblemen onder de vrouwen. Zij geven onder andere aan niet
meer dezelfde conditie te hebben als tevoren en hun leven niet meer geheel te kunnen leiden
zoals voor de hartproblemen. Delen van hun hart(functies) zijn afgezwakt of afgestorven en
andere delen van het lichaam raken hierdoor beïnvloedt. Hartpatiënt Linda (leeftijd
onbekend), legt dit gedetailleerd uit in een interview met de Hartstichting:

“Ik slik nu veel medicijnen. Die zijn nodig om een nieuw infarct te voorkomen. Maar ze
genezen mijn hart niet. Het infarct heeft mijn hart blijvend beschadigd. De linkerkamer
van mijn hart pompt voor nog maar 45% en ik heb dagelijks pijn rondom mijn hart.
Zelfs als ik me maar een beetje inspan. En een drukke dag betekent voor mij de
volgende dag weer bijtanken.” (Hartstichting, 2019).

Zoals Ruston & Clayton en Maas & Appelman aangeven, kan het te laat erkennen van hart- en
vaatziekten door deze bias, fatale gevolgen hebben. Uiteraard is het met de vrouwelijke
hartpatiënten uit dit onderzoek redelijk ‘goed afgelopen’, zij kunnen hun verhaal navertellen.
Wel hebben verschillende vrouwen (ernstige) permanente hartschade opgelopen en dragen
zij mogelijk levenslang een trauma (of meerdere) met zich mee. Robertson (2010) en Hansson
et. al (2012) beschreven aan de ene kant dat een gebrek aan kennis over de mate van risico,
juist stress kan wegnemen. Teveel verstand hebben van het risico, kan aan de andere kant
onrust veroorzaken. Dit eerste gegeven wordt in zekere zin gereflecteerd in de verhalen. De
vrouwen ervaren de periode van onduidelijkheid en misdiagnose juist als erg stressvol. Over
de periode ervoor daarentegen, wordt er weinig negatiefs gesproken. Aangezien ik zelf niet
heb ik kunnen doorvragen over dit onderwerp, kan het echter ook zo zijn dat deze periode te
weinig is besproken tijdens de interviews.
De genderdiscriminatie heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van vrouwelijke
hartpatiënten, maar ook voor de manier waarop vrouwen worden benaderd vanuit
cardiovasculaire organisaties en media platforms. Als gevolg van de oneerlijke behandeling en
de kennisachterstand, wordt vrouwen aangeraden zelf verantwoordelijkheid te nemen over
het risico dat zij lopen. Door zelf de touwtjes in handen te nemen, is de kans groter dat zij wél
erkenning krijgen voor hun hartproblemen artsen. Aan mannen daarentegen wordt dit advies
niet gegeven. De Hartstichting en verschillende cardiologen roepen vrouwen op hun klachten
53

niet te bagatelliseren en juist serieus te nemen. De Hartstichting adviseert bijvoorbeeld
vrouwen een dagboek bij te houden, om zo hun situatie beter in kaart te brengen voor de
huisarts. De kans is namelijk groot dat deze niet op de hoogte is van het feminiene
klachtenpatroon.

Afbeelding 2 (Bron: Hartstichting, 2019).

Daarnaast pleit Yolande Appelman ervoor dat vrouwen hun klachten serieuzer moeten gaan
nemen. Appelman pleit hiervoor, omdat vrouwen zich weinig bewust zijn van het risico dat ze
lopen en omdat zorgverleners weinig kennis hebben over hart- en vaatziekten onder
vrouwen:

“De meeste mensen hebben er geen idee van dat er meer vrouwen dan mannen
overlijden aan hart- en vaatziekten. Dat geldt óók voor veel zorgverleners. (…) Dat
betekent dat vrouwen minder snel naar de cardioloog worden verwezen en vaker
zonder – of met een verkeerde – diagnose naar huis worden gestuurd. (…) Vandaar
dat ik vrouwen oproep om hun klachten vooral zelf serieuzer te nemen.’”
(Radar+, 2018).

Een laatste voorbeeld is te vinden in de uitspraak van Angela Maas in een nieuwsitem van
Nieuwsuur:
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“Het probleem is dat hart- en vaatziekten bij vrouwen vaak niet of te laat worden
herkend. En daarom is het belangrijk dat u zelf uw eigen risico weet.” (NOS, 2018).

Vervolgens benoemd zij de belangrijkste risicofactoren waar vrouwen op moeten letten, die
juist de situatie van vrouwen met hart- en vaatziekten samenvatten. Maas eindigt haar
pleidooi met het volgende: “Dus vrouwen, neem je eigen klachten serieus!” (NOS, 2018).
Zowel artsen als vrouwen zelf herkennen dus regelmatig de signalen voor hart- en vaatziekten
niet, maar kan je die verantwoordelijkheid wel op de vrouwen zelf leggen? Het is mooi dat
Maas helder de symptomen en risicofactoren kan blootleggen, waardoor men beter op de
hoogte is van de situatie. Echter is het feit dat het nodig is dit expliciet duidelijk te maken (via
een nieuwsplatform), tekenend voor de achterstand van vrouwen binnen de cardiologie. Dit
geldt voor al de voorbeelden waarin vrouwen wordt opgeroepen eigen verantwoordelijkheid
te nemen. De gezondheidszorg laat hen vaak in de steek, dus vrouwen moeten zelf de
touwtjes in handen nemen. Aan de andere kant zorgen dit soort adviezen ervoor dat vrouwen
zich meer bewust worden van het risico dat zij lopen. Zoals Stallings beweert, kan
berichtgeving in de media, en met name vanuit medische experts, van invloed zijn op de lay
epistemologies van mensen (1990, pp. 80-81). Over het algemeen vertrouwt men experts
(Stallings, 1990, p. 81; Ho, 2011, pp. 102-103) en via media platforms kan men de informatie
van de cardiovasculaire organisaties en cardiologen overnemen.
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6. Beeldvorming in het huidige discours
Ondanks er ondertussen kennis is vergaard over de vlakken waarop mannen en vrouwen van
elkaar verschillen, lijkt deze ontwikkeling zich dus weinig te manifesteren in de ervaringen van
vrouwen. Maar hoe kan het dat vrouwen nog te weinig worden geassocieerd met hart- en
vaatziekten, door zowel huisartsen en cardiologen, als de vrouwen zelf? Een deel is te wijten
aan de ontwikkelingen binnen de geneeskunde en de cardiologie, die in de historische analyse
zijn beschreven. Geschiedenis helpt ons namelijk de huidige wereld te verklaren (Kearins &
Hooper, 2002, p. 735). Echter verklaard dit niet in zijn geheel hoe vrouwen, ondanks de
groeiende aandacht en de toenemende kennis, nog steeds een achterstand hebben op
mannen. Om antwoord de geven op de vraag hoe de huidige genderongelijkheid binnen
cardiologie in stand wordt gehouden, is het medische en media- discourse geanalyseerd.

6.1 Gebrek kennis vrouwenlichaam
Een van de redenen waardoor de hartproblemen van vrouwen weinig worden herkend en
erkend, is het gebrek aan kennis over het vrouwenlichaam. Voornamelijk in de technieken
voor het opsporen van hart- en vaatziekten bij vrouwen lichamen, is er nog een hoop in te
halen (Hartstichting, 2019; AD, 2018, Vrouwhart, 2017). De kans dat een vrouw verkeerd of
niet gediagnosticeerd wordt, is daardoor groter. Bovenop het gebrek aan kennis, komt het
feit dat de kennis die er beschikbaar is, onder te weinig (huis)artsen en cardiologen bekend is
(Hartkliniek, 2019; NOS, 2018; AD, 2018). Cardiologen gespecialiseerd in het vrouwenlichaam
geven aan dat te weinig collega’s en huisartsen over deze kennis beschikken. Zo zijn het
feminiene klachtenpatroon en aandoeningen die vaker bij vrouwenlichamen voorkomen,
veelal niet bekend bij artsen. Daarnaast weten vrouwen zelf ook te weinig van hun lichaam
volgens de cardiologen (ibid.). Aan de andere kant biedt bekendheid met de symptomen
vanuit artsen geen garantie voor een (snellere) juiste diagnose. Ondanks vrouwen
symptomen vertonen uit het ‘mannenmodel van de hartpatiënt’, zoals een hevige pijn op de
borst, leggen de artsen alsnog niet altijd de connectie met hart- en vaatziekten. In de zojuist
beschreven verhalen, komt de kennisachterstand naar voren in de opvattingen die artsen en
vrouwen zelf hebben over hart- en vaatziekten. Echter er zijn ook een aantal voorbeelden uit
de ervaringen van de vrouwen, waar deze kennisachterstand vrij expliciet op de voorgrond
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staat. Zo werd Linda (leeftijd onbekend), die benoemd is in een eerder citaat,
gediagnosticeerd met maagklachten door haar huisarts. Uiteindelijk bleek zij een aandoening
te hebben aan de kleinere vaten van haar hart, een aandoening die meestal voorkomt bij het
vrouwenlichaam. Aan Hartstichting vertelt zij wat er uiteindelijk mis bleek te zijn:

“De doorbloeding naar het hart is niet in orde, er gaat te weinig bloed naar de
kleinste bloedvaten van het hart. Dit noemen ze microvasculair syndroom, iets wat
vaker voorkomt bij vrouwen. Het lastige alleen is dat artsen die vaten met de
gebruikelijke medische technieken niet goed kunnen waarnemen. Ik voel iets wat zij
[cardiologen] niet kunnen zien.” (Hartstichting, 2019).

Dit voorbeeld laat ten eerste zien hoe een cardioloog niet op de hoogte kan zijn van bepaalde
symptomen. Daarnaast toont het hoe de techniek achterloopt op aandoeningen die het
meeste bij vrouwenlichamen voorkomen. Deze situatie creëerde een obstakel voor het bijtijds
ontdekken van Linda haar hartproblemen. Een ander voorbeeld is te vinden in het verhaal van
hartpatiënt Nancy (55), die met een verwijde aorta slechts met een paracetamol naar huis
werd gestuurd. Nadat er geen complicaties waren gevonden door haar cardioloog, besloot zij
een andere route te nemen:
“Ik meldde me in december 2009 in het ziekenhuis met ontzettende pijn op mijn borst
en tussen mijn schouders. Daar hebben ze me onderzocht, maar ze keken alleen naar
de standaard kenmerken van een hartaanval en ik werd met paracetamol naar huis
gestuurd. Mijn man boekte toen voor mij een bodyscan bij een kliniek in Duitsland,
ook al werd het bedrag van €1085 niet werd vergoed. Tijdens het eerste onderzoek
viel de arts die de scan deed stil. We hebben iets ontdekt en er moet snel actie
worden ondernomen,’ zei de arts. Thuis belde ik de huisarts en een dag later zat ik bij
de cardioloog. Ik had een aneurysma van zes centimeter, een deel van mijn aorta was
verwijd en kon zo scheuren.” (Margriet, 2018).

In eerste instantie keken de cardiologen alleen naar de standaard kenmerken van een
hartaanval, wat kort gezegd betekent: de eigenschappen die het meeste bij mannenlichamen
voorkomen. Dit laat zien dat de cardiologen niet weten, of zich niet realiseren, dat er op dit
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vlak verschillen kunnen zijn met het vrouwenlichaam. Daarnaast illustreert het een gebrek
aan kennis en de juiste technieken. Nancy loopt hierdoor de juiste diagnose mis en wordt met
slechts een paracetamol weggestuurd. Pas met een dure bodyscan, waarvoor Nancy en haar
man helemaal naar Duitsland moeten reizen, valt er met de juiste techniek in kaart te
brengen wat er daadwerkelijk met haar aan de hand is. En dan heeft Nancy hier nog relatief
geluk gehad. Mochten zij niet van de kliniek in Duitsland afweten of mochten zij geen geld
hebben gehad voor de scan, was haar aandoening waarschijnlijk later of niet herkend. In een
laatste voorbeeld, geen hartpatiënt Margo aan dat er lange tijd geen diagnose bij haar
vastgesteld kon worden. Vanaf een stevige wandeling op vakantie, begon zij benauwdheid en
een pijn op de borst te ervaren. Bij een bezoek aan de huisarts met haar klachten, werd zij
doorgestuurd naar een cardioloog:

“De cardioloog kon echter niks ontdekken. We weten nu in elk geval dat je niks aan je
hart hebt, kreeg ik te horen. Wat er wel was, dat wist ik niet.” (Hartstichting, 2019).
Er werd bij de cardioloog dus geen hart- of vaatziekte ontdekt bij Margo. Bovendien werd er
geen moeite gedaan om verder onderzoek te doen naar het hart, hoogstwaarschijnlijk omdat
de cardioloog niet op de hoogte was van vrouwspecifieke aandoeningen en het feminiene
klachtenpatroon. De klachten van Margo hielden ondertussen nog wel aan en een nieuw
bezoek aan de huisarts en vervolgens de cardioloog volgden, maar opnieuw zonder resultaat.

"Mijn klachten waren ondertussen nog steeds niet weg. Laatst wilde ik op de
sportschool iets verder gaan dan normaal. Dat had ik beter niet kunnen doen, ik kreeg
weer flinke pijn op de borst. De huisarts was er niet en thuis hield de pijn heel erg aan,
ik zat te huilen op de bank. Mijn man belde 112. Op de ECG was niks te zien, geen raar
ritme. En dus volgde weer dezelfde conclusie: 'Je hart is het niet." (Hartstichting, 2019).

Opnieuw werd er niks gevonden en het duurde een tijd voordat cardiologen erachter kwamen
dat het probleem lag in de kleinste vaten van haar hart. Met de kennis over het
vrouwenlichaam in het achterhoofd, kan deze late herkenning komen door de ECG. Deze is
veelal van nut wanneer het mannenhart wordt onderzocht, maar niet bij vrouwen, aangezien
met dit hartfilmpje de kleinere vaten niet in kaart gebracht kunnen worden. Hier zie je hoe
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een achterstand in technologische ontwikkelingen, van invloed is op de ervaringen van een
vrouwelijke hartpatiënt. Al met al, laten deze anekdotes zien hoe een gebrek aan kennis zich
in de werkelijkheid uit en waarom het belangrijk de kennis over ‘het vrouwenhart’ te
verspreiden en te verbreden.

6.2 Het vrouwenlichaam is moeilijk en afwijkend
Een andere verklaring voor de genderdiscriminatie, is te vinden in de manier waarop het
vrouwenlichaam benadert wordt in ‘medische praat’. Het vrouwenlichaam wordt beschreven
als moeilijk, door te spreken in termen van ‘lastige’, ‘afwijkende’ en ‘vage klachten’. Vooral de
laatste bewoording wordt veelal gebruikt door cardiologen en in medische stukken. Deze
termen worden gebruikt, om aan te geven hoe lastig de klachten van vrouwen zijn aan te
tonen en hoe ingewikkeld onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen is. De afwijkende
eigenschappen, maken vrouwenlichamen moeilijk. Dit komt overeen met het beeld uit de
historische analyse, waarin gedurende de geschiedenis van de geneeskunde het
vrouwenlichaam als moeilijk bestempeld, voornamelijk vanwege de hormonale cyclus
(Wittekoek, 2018, p. 66; Vrouwhart, 2017). Er zijn verschillende voorbeelden van het gebruik
van deze vocabulaire te vinden in interviews met cardiologen. Cardioloog Jutta SchroederTanka bijvoorbeeld, werkzaam in het OLVG, werkt op een hartpoli speciaal voor vrouwen. Ze
identificeert de klachten van de vrouwen die hier terecht komen, als ‘vaag’:

“Laatst nog, sprak ik een vrouw uit het hoge noorden die last had van allerlei ‘vage’
klachten. Pijn in de kaken, last van de rug en schouders. (OLVG, 2017).

Woorden die het zogenaamde gecompliceerde vrouwenlichaam beschrijven, worden door
cardiologen zelf geïntroduceerd en overgenomen. Het beschrijven van vrouwenlichamen als
‘moeilijk’, begint vaak al in de opleiding de huidige cardiologen hebben gevolgd (Wittekoek,
2018, p. 66-67). Onder andere cardioloog Angela Maas erkend dit:

“Ik was opgevoed en opgeleid met het mannenmodel van de hartpatiënt.
Leerde dat vrouwelijke patiënten rare klachten hadden. Dat hun fietsproeven
afweken, maar dat er vervolgens niets in de kransvaten was te zien. Vrouwen
‘klopten’ nooit, zal ik maar zeggen. Ik had er op dat moment vrede mee. Het was
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gewoon zo. (...) Ooit leerde ik dat vrouwelijke patiënten lastig waren. Nu weten we
dat vrouwen en mannen tot in elke lichaamscel verschillen.” (AD, 2018).

Hier wordt duidelijk dat Maas het idee heeft meegekregen dat vrouwen niet binnen het
mannenmodel van de hartpatiënt passen en daarom worden beschreven als afwijkend en
lastig. Verder onderzoek naar het vrouwenlichaam werd daarom niet relevant geacht. Ze
realiseert dat de werkelijkheid anders in elkaar zit, dan de informatie die in haar opleiding
werd gedeeld. Dit ‘moeilijke vrouwenlichaam’ slaat voornamelijk op de hormonale cyclus en
de geslachtsorganen van het vrouwenlichaam. Dit wordt duidelijk in de anekdote van
cardioloog Janneke Wittekoek. In haar boek ‘Het Vrouwen Hart’ beschrijft zij een interactie
met een collega uit het vakgebied op een cardiologie congres:

“Laatst was ik nog op een congres, ik heb het dus over 2016 (!), waarbij ik de spreker
de kritische doch volstrekt logische vraag stelde of het niet tijd wordt om
vrouwtjes(proefdieren) te gaan includeren in basale wetenschapsstudies. Zijn
antwoord: “Ja, dat zouden we in theorie wel moeten gaan doen op voorwaarde dat
de eierstokken eruit gehaald worden.” En dit is geen grap. Deze mannelijke cardioloog
zei het ook met een stalen gezicht. Ik ben in lachen uitgebarsten, maar later kon ik wel
weer huilen. Er is nog een lange weg te gaan.” (2018, p. 67).

Het is tekenend dat een spreker op een cardiologie congres een dergelijk antwoord als deze
geeft. Dit laat zien dat bij onder andere toonaangevende figuren binnen het vakgebied van
cardiologie, er de overtuiging is dat de geslachtsorganen en hormonale cyclus bij vrouwen
dusdanig ingewikkeld zijn, dat onderzoek doen het niet waard is. Pas als deze elementen
wegvallen, kan er onderzoek gedaan worden Hartproblemen zijn bij vrouwen moeilijk te
identificeren, maar ‘dat is nou eenmaal zo’. Dit is problematisch, aangezien hormonen juist
een rol spelen in hart- en vaatziekten onder vrouwen, zoals duidelijk wordt in hoofdstuk 4.
Een dergelijke vocabulaire en houding is ook online te vinden. Op de cardiovasculaire
websites, met uitzondering van Cardiologie Centra Nederland, wordt er gebruik gemaakt van
soortgelijke vocabulaire, om aan te geven hoe moeilijk het vrouwenlichaam is. De term die
het meest gebruikt wordt, is ‘vage klachten’. Op de websites worden er kopjes of pagina’s
gewijd aan dit fenomeen. Hartkliniek gebruikt de term regelmatig, in haar uitleg omtrent
60

hartproblemen bij vrouwen en wijdt er een aparte pagina aan:

Afbeelding 3 (Bron: Hartkliniek, 2019).

De afbeelding hierboven, staat aan het begin van deze pagina over vage klachten. Gedurende
de verdere uitleg, wordt de term veelal benoemd. Bovendien heeft Hartkliniek een ‘Vage
klachten polikliniek’, waarbij er onderzoek wordt gedaan naar vrouwspecifieke factoren zoals
de overgang en zwangerschap, die verwarring kunnen brengen in de identificatie van hart- en
vaatziekten (2019). Deze term wordt verder in verschillende teksten binnen de websites
verwerkt. Zo beschrijf de Hartstichting de klachten en symptomen van vrouwen als volgt:

Afbeelding 4. (Bron: Hartstichting, 2019).
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Afbeelding 5 (Bron: Hartstichting, 2019).

Hartstichting roept dus vrouwen op om actie te ondernemen, wanneer zij vage klachten
ervaren. Bij de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie komt de term onder andere voor,
wanneer angina pectoris, oftewel pijn op de borst, wordt behandeld:

“Maar angina pectoris wordt niet altijd als zeer pijnlijk ervaren, soms gaat de klacht
niet verder dan een drukkend gevoel. Vooral bij vrouwen na de overgang zijn de
pijnklachten vaak wat vaag, waardoor de juiste diagnose gemist kan worden.”
(Hartwijzer, 2019).

Maar er wordt ook in andere woorden duidelijk gemaakt dat de klachten van vrouwen nou
eenmaal moeilijk aan te tonen zijn. Naast vaag, benoemd Hartstichting de klachten van
vrouwen regelmatig onduidelijk, zoals in het volgende voorbeeld duidelijk wordt:

“Vrouwen hebben bij een hartinfarct vaker minder duidelijke signalen dan mannen.
Daarnaast zijn klachten zoals vermoeidheid, hartkloppingen en overmatig zweten
ook normale verschijnselen tijdens de overgang. Hierdoor wordt bij deze groep
vrouwen de diagnose vaker gemist.” (Hartstichting, 2019).
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De woordkeuzes vanuit cardiologen en cardiovasculaire organisaties, lijken vervolgens van
invloed te zijn op de media. Hier wordt regelmatig een soortgelijke vocabulaire gebruikt. In
plaats van ‘gewoonweg’ de aandoeningen en klachten die vaker bij vrouwen voorkomen te
benoemen, wordt de vrouw opnieuw als afwijkend gezien ten opzichte van de man. Het
taalgebruik wordt gereflecteerd in artikelen die zich richten op vrouwen en hart- en
vaatziekten, zoals hier in Trouw:
“Een infarct is het gevolg van een stokkende aanvoer van bloed en dus zuurstof. (…) Bij
vrouwen doet de blokkade zich veelal voor in de kleine bloedvaten. Klachten zijn
minder heftig en vager, de oorzaak is moeilijker te vinden.” (Trouw, 2018).

De term ‘vage klachten’, komt ook voor in het artikel ‘Vage nekklachten? Misschien is het je
hart!’ uit de Margriet:

“Pijn op de borst is een bekend symptoom van een hartaanval. Maar vrouwen
hebben eerder vage klachten, zoals nek- en rugpijn. Veel voortekenen worden zelfs
verward met overgangsklachten.” (Margriet, 2017).

Later in het artikel, zet een soortgelijk taalgebruik door, onder het kopje ‘ongebruikelijke
klachten’:

“Een andere reden waarom hartklachten bij vrouwen minder snel ontdekt worden, is
omdat zij vaak andere symptomen vertonen dan mannen. Zo krijgen vrouwen bij een
hartaanval eerder ‘ongebruikelijke’ klachten als kortademigheid, misselijkheid of
braken, en rug- of nekklachten.” (Margriet, 2017).

Ook Vice neemt een soortgelijk taalgebruik over:

“Bij vrouwen komen deze typische klachten ook voor, maar ze hebben ook vaak
minder duidelijke klachten, die minder vaak worden herkend, zoals pijn tussen de
schouderbladen, extreme moeheid, duizeligheid, misselijkheid en pijn in de
bovenbuik, kaak, nek of rug.” (Vice, 2018).
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Deze voorbeelden zijn slecht een selectie uit de vele artikelen die in zulke termen over
vrouwen met hart- en vaatziekten spreken. Alles bijeengenomen, worden de symptomen van
vrouwen dus als moeilijk beschreven door zowel cardiovasculaire organisaties en cardiologen
gespecialiseerd in ‘het vrouwenhart’, als de media. Alleen zijn de klachten op zichzelf niet
vaag, raar of lastig, want ze zijn wel degelijk te identificeren. Pijn op de schouders of
misselijkheid zijn net zo goed vast te stellen als pijn op de borst of kortademigheid tijdens
inspanning bijvoorbeeld. Echter worden ze als vaag bestempeld, omdat dezelfde klachten ook
kunnen voorkomen bij de overgang of door stress. Te weinig huisartsen en cardiologen zijn
ervan op de hoogte dat deze klachten ook een signaal voor hart- en vaatziekten zijn. Het
toont aan hoe weinig kennis er is over het vrouwenlichaam en hoe er nog wordt geredeneerd
vanuit het mannenmodel van de hartpatiënt: het vrouwenlichaam is anders en moeilijk ten
opzichte van mannenlichamen. De vrouw als afwijkende groep, is in lijn met de theorie van
Simone de Beauvoir over the Other (De Beauvoir & Parshley, 1953, pp. 13-14). Vrouwen
komen hier pas tot stand, wanneer zij worden vergeleken met het mannenlichaam. Dit maakt
vrouwen binnen het veld van cardiologie altijd ‘de ander’ ten opzichte van de man (De
Beauvoir & Parshley, 1953, p. 26). Ook is het gelinkt aan de theorie van Braidotti, waarbij met
de mens, veelal de man wordt bedoeld (2013, p. 13). Voor het vrouwenlichaam wordt er een
aparte categorie gemaakt, maar voor mannen is dat niet nodig. Bovendien houdt het gebruik
van deze termen, het beeld in stand dat het vrouwenlichaam moeilijk is. Het legitimeert als
ware de achterstand van kennis over vrouwen en hart- en vaatziekten. Maar ook al zijn
vrouwenlichamen zo moeilijk en de klachten zo vaag, dan mag dit geen reden zijn om de
gezondheid van circa de helft van de bevolking op het spel te zetten. Cardioloog Harriette
Verwey verwoordt haar ontevredenheid met dit soort termen als volgt:

“Dat de symptomen ook zo onhandig vaag zijn, is daarvoor geen excuus. Als een vaag
symptoom maar bij genoeg patiënten een signaal is voor een bepaalde aandoening,
kun je er iets uit afleiden, ook al moet je misschien tegelijkertijd wat meer
mogelijkheden uitsluiten. Met andere woorden: grootschalige misdiagnose ligt niet
aan de symptomen. Het is een gebrek aan bewustwording en onderzoek naar het
vrouwenhart dat maakt dat er nog steeds gaten vallen in de preventie en genezing van
cardiovasculaire aandoeningen bij vrouwen.” (Vrouwhart, 2017).
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6.3 De man blijft de standaard
Een derde verklaring is dat mannen nog steeds worden gezien als de ‘standaard’ hartpatiënt
vanuit cardiovasculaire organisaties en vanuit nieuwsartikelen en -items. Dit gebeurt
weliswaar in mindere mate dan in bijvoorbeeld de jaren ’60 en ’70: in plaats van dit letterlijk
uit te spreken, gaat het nu subtieler dan voorheen. Ook verschilt het per cardiovasculaire
organisatie hoe zij dit uiten. In de vorige paragraaf wordt al duidelijk dat vrouwen ten
opzichte van mannen worden gezien en hoofdstuk 5 wordt geïllustreerd dat er niet van
vrouwen wordt verwacht dat zij hartproblemen hebben. Het hanteren van de man als ‘de
hartpatiënt’ is echter op nog een manier terug te zien op de vier cardiovasculaire websites: de
klachten van mannen worden als ‘algemene klachten beschouwd’ en de klachten van
vrouwen als ‘vrouwspecifieke klachten’.
Ten eerste besteedt Nederlandse Vereniging voor Cardiologie aparte alinea’s aan de
verschillen tussen mannen- en vrouwenlichamen, onder ‘Geslacht (vrouwelijk)’ en ‘Geslacht
(mannelijk)’, waar kort de verschillen in klachten, (het effect van) risicofactoren en opsporing
van hart- en vaatziekten worden uitgelegd. Dit vat de verschillen redelijk goed samen, op een
paar cruciale verschillen na, zoals het effect van dotteren en het ontstaan van klachten voor
of na inspanning. Vervolgens spreekt NVVC op haar website in het algemeen over de
klachten, symptomen en risicofactoren van 'de hartpatiënt'. Echter er wordt niet
gespecificeerd of elk deel van informatie op iedereen betrekking heeft of slechts op mannenof vrouwenlichamen. Dit is bedenkelijk, aangezien er nog een aantal nuances zitten tussen
vrouwen- en mannenlichamen, die niet worden blootgelegd. Bovendien wordt er af en toe
‘hij’ of ‘zijn’ gebruikt, wanneer er naar de hartpatiënt wordt gerefereerd. Hier zijn twee
voorbeelden te zien van deze termen:

“Wie een hartinfarct heeft doorgemaakt, is aanvankelijk blij dat hij het overleefd
heeft, maar na een tijdje komen ook de minder prettige gevoelens. Veel mensen
voelen zich na een hartinfarct moe en futloos.” (Hartwijzer, 2019).

“Iemand met diabetes type 2 heeft een verhoogd gehalte aan glucose (ofwel

bloedsuiker) omdat zijn lichaam in de loop der tijd minder gevoelig voor insuline is
geworden. Hij maakt wel insuline aan, maar het hormoon mist zijn uitwerking op het
glucosegehalte in het bloed.” (Hartwijzer, 2019).
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Het gebruik van mannelijke verwijswoorden en bezittelijk voornaamwoorden, doet twijfelen
of de gehele uitleg ook betrekking heeft op het vrouwenlichaam. Op de website van
Cardiologie Centra Nederland, wordt er geringe aandacht besteed aan de relevante manvrouw verschillen. Onder het kopje 'geslacht' wordt slechts in twee zinnen het verschil tussen
mannen- en vrouwenlichamen uitgelegd (2019). Wanneer de risicofactoren en klachten
worden besproken, wordt er verder geen nuance gemaakt over mannen- en
vrouwenlichamen op plekken waar dit wel nodig is. Zo hebben roken en het hebben van
overgewicht gemiddeld een ander effect en werking op mannen- en vrouwenlichamen, maar
erkennen zij niet dit. Wel hebben zij in samenwerking met Angela Maas in 2018 een cursus
aangeboden over hart- en vaatziekten bij vrouwen. Toch zorgt de manier waarop Cardiologie
Centra Nederland de informatie presenteert ervoor dat je als vrouwelijke lezer niet honderd
procent zeker bent of alles ook betrekking heeft op jou. Hartkliniek erkent daarentegen meer
de relevante verschillen tussen vrouwen- en mannenlichamen. Op hun site geven zij aan een
speciaal spreekuur voor vrouwen te hebben. Ook spreken zij in termen van ‘vrouwen
cardiologie’ en cardiologie gespecialiseerd in ‘het vrouwenhart’ (2019). Onder het kopje
‘Vrouw & Cardiologie spreekuur, wordt dan ook uitgebreid ingegaan op de vlakken waarop
vrouwen- en mannenlichamen kunnen verschillen. Een soortgelijke pagina is besteed aan
mannen, onder het kopje ‘Man & Cardiologie spreekuur’. Echter gaat het hier enkel over de
erectiestoornissen van mannen (Hartkliniek, 2019). Dit laat zien dat het voor vrouwen
kennelijk nodig was om, naast de algemene tekst over risicofactoren, klachten, symptomen
en behandelingen, een uitgebreide uitleg te geven over de vlakken waarop zij met
mannenlichamen verschillen. Voor mannen was de extra uitleg over erectiestoornissen
blijkbaar genoeg. Een soortgelijk gegeven is terug te vinden bij Hartstichting. Deze organisatie
praat veel (het meeste van de vier) over verschillen tussen mannen- en vrouwenlichaam. Zij
besteden aparte pagina’s en brochures aan ‘het vrouwenhart’ en hebben meerdere
campagnes opgericht om meer aandacht voor vrouwen met hart- en vaatziekten te creëren
(2018; 2019). Toch praat Hartstichting in de rest van de informatievoorziening ‘in het
algemeen’ over hartpatiënten. Dit laat weer zien dat het nodig is om aparte aandacht aan
vrouwen te besteden en aan mannen niet. Hiernaast gebruikt de Hartstichting net als NVVC
‘hij’. Echter, dit gebeurt slechts één keer, op het moment dat overwicht wordt benoemd als
één van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. “Overgewicht ontstaat als iemand meer
calorieën binnenkrijgt dan hij verbruikt.” (Hartstichting, 2019). Voor de rest wordt er ‘hij of zij’
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gebruikt. Op alle vier de websites worden dus de klachten, risicofactoren en symptomen van
hart- en vaatziekten beschreven en dit wordt gericht naar iedereen. Het zijn de ‘algemene
factoren’. Dat het vanuit deze sites nodig is om vrouwen apart uit te leggen, laat opnieuw zien
dat de man wordt beschouwd als standaard mens (Braiotti, 2013, p. 13) en dat vrouwen ten
opzichte van mannen in beeld worden gebracht (De Beauvoir & Parshley, 1953, p. 26).
Bovendien wordt er soms in hij vorm gesproken, wat aantoont dat er vanuit een
androcentrisch perspectief wordt geschreven. Als vrouw is het hierdoor niet per definitie
duidelijk of alles wat er beschreven staat in de ‘algemene’ uitleg, ook betrekking heeft op jou.
De organisaties zouden de verschillen pas écht goed uitleggen, wanneer er per risicofactor,
klacht et cetera apart wordt uitgelegd hoe dit kan verschillen tussen mannen- en
vrouwenlichaam. Zo weet je beter waar je toe bent als lezer en dit is voornamelijk gunstiger
voor vrouwen.
Een ander teken van de man als ‘de hartpatiënt’ komt terug in de afbeeldingen die de
cardiovasculaire organisaties, op uitzondering van de Hartstichting, gebruiken. Illustraties of
foto’s van hartpatiënten op de websites zijn veelal witte oudere mannen, tenzij het over
vrouwen specifiek gaat. De NVVC spant hierin de kroon. In hun ‘Hartwijzer’, waar alle
aspecten van hart- en vaatziekten zoals risicofactoren staan beschreven, zijn bijna alle plaatjes
witte mannen, waarvan het merendeel circa 50+ lijkt. Deze zijn of hartpatiënt, of zijn 'drager'
van een bepaalde risicofactor. Van de 17 afbeelding waar één of meerdere personen staan
afgebeeld, bevatten 16 afbeeldingen een witte oudere man. Dit ziet er als volgt uit:

Afbeelding 6 (Bron: Hartwijzer, 2019).

Afbeelding 7 (Bron: Hartwijzer, 2019).
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Afbeelding 8 (Bron: Hartwijzer, 2019).

Afbeelding 9 (Bron: Hartwijzer, 2019).

Vooral afbeelding 5 is opvallend, aangezien het risico van roken op hart- en vaatziekten bij
jonge vrouwen gemiddeld het grootst is. In vergelijking worden er in totaal 6 vrouwen
weergegeven, die elk ook wit zijn. De leeftijd varieert hier echter meer, van jong volwassene
tot 60+. De enige afbeelding waar er een vrouw in haar eentje wordt afgebeeld, is in het
onderdeel specifiek over het vrouwenlichaam. Bij HartKliniek bestaan de afbeeldingen niet
overwegend uit mannen en bestaat er variatie in de leeftijdscategorieën. Echter staan op
bijna alle foto’s wel witte mensen.

Afbeelding 10 (Bron: HartKliniek, 2019).

Afbeelding 11 (Bron: HartKliniek, 2019).
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Afbeelding 12 (Bron: HartKliniek, 2019).

Afbeelding 13 (Bron: HartKliniek, 2019)

Cardiologie Centra Nederland schets al een representatiever beeld, door ongeveer evenveel
plaatjes van vrouwen als mannen te gebruiken. Echter voor de meerderheid van de
afbeeldingen worden foto’s van witte mensen gebruikt:

Afbeelding 14 (Bron: Cardiologie Centra, 2019).

Afbeelding 15 (Bron: Cardiologie Centra, 2019).

Afbeelding 16 (Bron: Cardiologie Centra, 2019).
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Wel zijn er dus uitzonderingen, zoals deze afbeelding:

Afbeelding 17 (Bron: Cardiologie Centra, 2019).

Hartstichting geeft van de vier cardiovasculaire organisaties de meest representatieve
weergave. De afbeeldingen bestaan uit zowel vrouwen als mannen, met een breed scala aan
leeftijden en met verschillende huidskleuren. Dit is een selectie van de vele voorbeelden:

Afbeelding 18 (Bron: Hartstichting, 2019).

Afbeelding 20 (Bron: Hartstichting, 2019).

Afbeelding 19 (Bron: Hartstichting, 2019).

Afbeelding 21 (Bron: Hartstichting, 2018).
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Afbeelding 22 (Bron: Hartstichting, 2019).

Van alle cardiovasculaire organisaties, is de NVVC dus het meest problematisch qua
beeldvorming, aangezien zij met hun afbeeldingen hart- en vaatziekten als een ziekte voor
witte oudere mannen schetsen. Dit komt overeen met het onderzoek van Riska, waaruit blijkt
dat hart- en vaatziekten veelal als een ‘witte mannenziekte’ worden beschreven (2010, p.
158). De media en met name de uitspraken van experts, kunnen van invloed zijn op mensen
hun percepties van risico(groepen) (Stallings, 1990, p. 81). Het doet vrouwen denken dat zij
niet binnen de risicogroep vallen (Ruston & Clayton, 2002, p. 126). Voor de bezoekers van de
website in het algemeen, houdt dit het discours in stand dat voornamelijk witte, oudere
mannen hartproblemen oplopen. HartKliniek en Cardiologie Centra Nederland geven al een
representatiever beeld, maar focussen voornamelijk op de witte patiënt. Zij houden ook het
beeld in stand dat de typische hartpatiënt een wit persoon is. Opnieuw kan dit van invloed
zijn op de percepties van risico, maar dan voor mensen met een andere huidskleur.
Hartstichting geeft het meest representatieve beeld qua afbeeldingen en heeft op dat gebied
‘een positieve’ invloed op het discours.
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7. Conclusie
Cardiologie is onderhevig aan een androcentrisch perspectief, wat heeft geleid tot ongelijke
behandeling van vrouwen, op basis van hun gender. Dit komt overeen met de theorie van Im
& Maleis, waarin man-georiënteerde opvattingen van invloed zijn op het beeld omtrent een
gezondheidsfenomeen (2000, p. 310). Er liggen historische ontwikkelingen aan ten grondslag,
die tot op heden de ervaringen van vrouwen met hart- en vaatziekten beïnvloeden. De
historie van de geneeskunde kenmerkt zich door het hanteren van een ‘mannen-model’,
waarbij er in medisch onderzoek alleen mannelijke lichamen worden gebruikt. Er zijn
verschillende verklaringen voor het gebruik van dit model. Ten eerste heerst jarenlang de
gedachte dat elk resultaat opgedaan vanuit mannenlichamen, automatisch geldt voor het
vrouwenlichaam (Maas, 2019, p. 11; Riska, 2008, p. 8). Tegelijkertijd werd het
vrouwenlichaam gezien als een ‘moeilijk’ object van studie, voornamelijk vanwege de
hormoonhuishouding (Wittekoek, 2018, p. 66; Vrouwhart, 2017; Ward & Wu, 2010, p. 1571).
Daarnaast zijn de afgelopen eeuwen verschillende klachten van vrouwen beschreven als
female hysteria. Hierdoor werden lichamelijke klachten gekoppeld aan mentale
aandoeningen, waardoor de lichamelijke gezondheid van vrouwen werd ondermijnd (Satow,
1979, p. 470; Tasca et al., 2012, p. 110). Ten slotte worden mannen in het algemeen
beschouwd als de standaard-mens en zijn vrouwen slechts ‘the Other’ (Braidotti, 2013, pp.
13-15; De Beauvoir & Parshley, 1953, pp. 13-14). Om deze redenen werd het onderzoeken
van het vrouwenlichaam niet als relevant geacht, wat resulteerde in een kennisachterstand
over hart- en vaatziekten bij vrouwen. Het merendeel van de kennis dat is verzameld over
klachten, symptomen, risicofactoren en behandelingen, is slechts bestudeerd aan de hand
van het mannenlichaam. De verschillen tussen vrouwen- en mannenlichamen, die zijn
uitgezet in het medische hoofdstuk, worden vanaf de jaren ’90 in toenemende mate in de
medische wereld en onder een groter publiek bekend. Deze toenemende kennis wordt echter
weinig gereflecteerd in de ervaringen van vrouwen met hart- en vaatziekten. Er is een nasleep
van de historische ontwikkelingen aanwezig, wat blijkt uit de ervaringen van vrouwen met
hart- en vaatziekten en de cardiologen die gespecialiseerd zijn in het vrouwenlichaam. De
klachten van vrouwen worden afgemeten aan het model van een mannenlichaam. Komen
deze klachten niet overeen, dan worden deze minder serieus genomen. Zo wordt pijn tussen
de schouders of constante vermoeidheid niet altijd geassocieerd met hart- en vaatziekten,
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ondanks dat dit soort klachten veel bij vrouwelijke hartpatiënten voorkomen. Aan de andere
kant, wanneer vrouwen klachten uiten die vaak bij mannen voorkomen, worden deze niet
automatisch geïdentificeerd als hartproblemen. De klachten worden gebagatelliseerd en niet
serieus genomen. Er wordt vanuit artsen of de vrouwen zelf niet verwacht dat zij een hart- of
vaatziekte hebben, vanwege hun gender en in sommige gevallen vanwege hun relatief jonge
leeftijd. Dit duidt ten eerste op genderdiscriminatie, gestuurd door een male-bias. Daarnaast
laat het zien dat vrouwen zichzelf niet als risicogroep beschouwen, zoals in de theorieën
Marcuccio en Ruston & Clayton wordt aangegeven (2003, p. 28; 2002, p. 129). Veelal worden
de lichamelijke problemen beschreven door artsen als hysterische klachten, zoals
hyperventilatie, stress of de overgang. Hierdoor wordt duidelijk dat de diagnose female
hysteria niet geheel verbannen is, maar dat artsen kenmerken hiervan nog aan vrouwen
toeschrijven. Hysterische klachten worden als onderdeel van de biologie van het
vrouwenlichaam beschouwd, terwijl dit slechts opvattingen zijn over de gender ‘vrouw’. De
biologische verschillen die er wél toe doen worden daarentegen te weinig herkend. Al met al
worden er op basis van gender bepaalde eigenschappen toegeschreven aan vrouwen en
conclusies getrokken. Dit zit het (tijdig) vaststellen van een juiste diagnose in de weg, wat
vervolgens permanente gezondheidsproblemen voor een groot deel van de vrouwen
oplevert. Dit maakt de genderdiscriminatie zeer problematisch en aandacht voor
vrouwenlichamen zo noodzakelijk. Omdat de medische wereld hen in de steek laat, worden
vrouwen vervolgens door cardiologen en cardiovasculaire organisaties aangesproken op hun
eigen initiatief. Bij de mannen komt het narratief van bagatellisering, niet serieus genomen
worden en uitsluiting van hart- en vaatziekten op basis van gender, bij één geval voor. Dit
toont aan dat het een systematisch probleem is onder vrouwen. Voornamelijk huisartsen,
maar ook cardiologen bagatelliseren de klachten en/of nemen de vrouwen niet serieus. Dit is
zorgwekkend, aangezien beide groepen van cruciaal belang zijn in het diagnoseproces:
huisartsen blokkeren een juiste diagnose voor vrouwen, door hen niet door te verwijzen en
cardiologen trekken ondanks hun specialisme, niet de juiste conclusies. De oordelen van
huisartsen en cardiologen worden gestuurd door gendergerelateerde opvattingen, niet puur
op basis van relevante biologische verschillen. Het ‘yentl syndroom’ is daarom in het huidige
klimaat nog een toepasselijke term. De genderdiscriminatie binnen cardiologie vindt nog
plaats, doordat ten eerste het beeld in stand is gehouden dat vrouwenlichamen moeilijk zijn.
Klachten en aandoeningen van vrouwen worden als dusdanig vaag en lastig gezien in de ogen
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van specialisten, dat dit het gebrek aan kennis en de onjuiste behandeling van vrouwen
legitimeert. Daarnaast worden mannen nog voornamelijk beschouwd ‘typische hartpatient’
en dan met name witte mannen, wat overeenkomt met theorieën van Riska en Braidotti
(2010, p. 158; 2013, p. 13). Dit blijkt uit de manier waarop cardiovasculaire organisaties
vrouwen framen als ‘de ander’, wat weer past in de theorie van De Beauvoir. De laatste,
meest problematische reden, is de continuerende kennisachterstand over hart- en
vaatziekten bij vrouwenlichamen. De technologie voor de opsporing van hartproblemen is
gebrekkig en de kennis die beschikbaar is, is onder te weinig cardiologen en huisartsen
bekend. Het is van groot belang dat het feminiene klachtenpatroon onder meer medici
bekend wordt. Daarnaast is er opnieuw geld nodig voor cardiovasculaire onderzoek (meer
dan 12 miljoen euro), om de 35 jarige achterstand op mannen in te halen en de
gezondheidssituatie van vrouwen met hartproblemen te verbeteren. Mannen en vrouwen
moeten ongelijk worden behandeld, anders blijven vrouwen gevaar lopen.
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8. Discussie
Een soortgelijk onderzoek zoals in deze thesis is gehanteerd, zou op een grotere schaal
kunnen worden uitgevoerd. Er staan al veel interviews, anekdotes en verhalen online. Voor
een uitgebreider onderzoek is het mogelijk om als toevoeging fora betreffende vrouwen en
hartproblemen te analyseren en zelf semigestructureerde interviews uit te voeren met zowel
vrouwelijke hartpatiënten als cardiologen. Door een semigestructureerd interviewschema te
hanteren, krijgen de respondenten de ruimte om hun verhalen te vertellen en hun
opvattingen te delen (Bryman, 2012, p. 471; Hennink, Hutter & Bailey, 2010, p. 20). Door
cardiologen te interviewen, kan er meer duidelijk worden over de cultuur die er heerst binnen
dit medische veld en over de opvattingen en praktijken die daarmee gepaard gaan. Voor deze
werkwijze was binnen deze thesis geen ruimte meer beschikbaar. Bovendien was er al genoeg
vruchtbare informatie tijdens de discoursanalyse is vergaard. Een methode als enquêtes
afnemen is minder geschikt, aangezien zo minder goed de interacties met artsen en de
opvattingen omtrent hart- en vaatziekten en gender, in kaart kunnen worden gebracht. Het is
ook van belang een soortgelijk onderzoek over een aantal jaar weer uit te voeren. De
afgelopen 3 à 4 jaar is het aantal campagnes voor het ‘vrouwenhart’ toegenomen en is er
meer geld voor onderzoek beschikbaar gesteld. Het is interessant om te analyseren of deze
toenemende aandacht en de nieuwe onderzoeken al dan niet hun vruchten hebben
afgeworpen. Verder bevat deze scriptie een onderwerp dat kort is belicht, maar waar geen
ruimte voor was om uitgebreid op in te gaan. Intersectionaliteit is voor wat betreft gender en
leeftijd behandeld, maar is minder belicht op het gebied van etniciteit. In vervolgonderzoek
zou dit onderwerp uitgebreider kunnen worden geanalyseerd. Hier wordt dan achterhaald of
er bij hart- en vaatziekten ook discriminatie plaatsvindt op basis van huidskleur. Vermoedelijk
is er een link tussen de percepties van hart- en vaatziekten en huidskleur, aangezien deze
ziekten veelal worden beschreven als een ‘witte mannenziekte’.
Het uitvoeren van een discoursanalyse en dus het gebruik van puur externe bronnen
heeft zowel voor- als nadelen gehad. ‘Het gemak’ van het opsporen, creëerde meer tijd voor
het verzamelen van bronnen en het analyseren daarvan. Binnen de tijd die er voor een thesis
staat, zouden er in principe circa vijftien interviews met vrouwelijke hartpatiënten worden
afgenomen en vijf interviews met cardiologen. Aan de hand van een discoursanalyse zijn dit
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niet alleen aanzienlijk meer documenten geworden, maar is er ook een breed scala aan
verschillende soorten bronnen ontstaan. Een nadeel van deze ‘analyse op afstand’ is dat ik op
sommige vlakken waar ik dat nodig achtte, niet heb kunnen doorvragen op antwoorden van
hartpatiënten en cardiologen. Dat is voor deze thesis geen bezwaar, aangezien er veel
relevante informatie is verzameld en er conclusies konden worden getrokken op basis van de
verzamelde informatie. Toch zou ik over sommige onderwerpen graag nét wat meer
informatie willen hebben verzameld en zou ik persoonlijk op bepaalde antwoorden van de
hartpatiënten in interviews hebben willen doorvragen.
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