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Casus: 28-jarige man met hoest en thoracale pijn

epidemiologisch  man
 28 jaar

symptomen  hoest
 branderige drukkende thoracale pijn, in rust en bij

inspanning, toename bij vooroverbuigen
achtergrond  recent angina doorgemaakt

 vader myocardinfarct op jonge leeftijd
 belangrijke dyslipidemie



Differentiaaldiagnoses
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Casus: 28-jarige man met hoest en thoracale pijn

oesofageale
reflux

luchtweginfectie acuut coronair syndroom

hoest +/- + +/-

pijn op de borst

 branderig + - -

 drukkend + + +

 zowel in rust als bij
 inspanning

+ + +

 erger bij
 vooroverbuigen

+ - -

dyslipidemie - - +



Oesofageale reflux (GERD)

• Terugvloei zure maaginhoud in
slokdarm (slecht sfincterwerking)

• Branderige thoracale pijn, erger
bij neerliggen en vooroverbuigen

• Reflux kan ook zenuwuiteinden
irriteren en hoestreflex opwekken

• 30% van de patiënten met niet-
cardiale, thoracale pijn
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Oesofageale reflux (GERD)

Diagnose door:
 Endoscopie
 Manometrie
 24 uur pH-monitoring
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Acuut coronair syndroom
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Pathologie van instabiele angina (UA) versus acuut myocardinfarct (MI). 
Uit Kumar P, Clark M, editors. Kumar and Clark’s cases in clinical medicine. 3rd edition. Edinburgh: Saunders Elsevier; 2013

• Acuut myocardinfarct en instabiele angina pectoris met klachten in rust
• Veroorzaakt door cardiale ischemie tgv vernauwing kransslagader



Acuut coronair syndroom
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• Cardiovasculair risico: onvoldoende gegevens

• Patiënt: vader myocardinfarct op jonge leeftijd, dyslipidemie:
risicofactoren

• Merendeel van de gevallen van
thoracale pijn op spoed cardiaal

• Diagnose m.b.v. ECG en
biomerkers in bloed



Luchtweginfectie
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• Meest voorkomende oorzaak hoest

• Veroorzaakt door veelheid aan virussen en bacteriën

• Acute bronchitis: hoest, wheezing, vaak dyspneu en soms
drukkende pijn op de borst en koorts

• Zeer gelijkaardig ziektebeeld met pneumonie



Conclusie
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Casus: 28-jarige man met hoest en thoracale pijn

oesofageale
reflux

luchtweginfectie acuut coronair syndroom

hoest +/- + +/-

pijn op de borst

 branderig + - -

 drukkend + + +

 zowel in rust als bij
 inspanning

+ + +

 erger bij
 vooroverbuigen

+ - -

dyslipidemie - - +



Conclusie

05-12-2014EBM: Inleiding tot klinisch denken
casus I 11

• Meest waarschijnlijk: oesofageale reflux

• Snel uitsluiten levensbedreigende aandoeningen (cardiale ischemie,
longembolie, pneumothorax, pericarditis, thoraxaortadissectie) 

• ECG + uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek

• bijkomende onderzoeken in geval van diagnostische twijfel
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