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Casus XXIV 

 “Een 32 jarige vrouw, die rookt en de pil gebruikt, komt naar
de spoed in verband met pijn op de borst die verergert bij

diepe ademhaling.”
Probleemlijst:

32 jaar

vrouwelijk

roker

pilgebruik

pijn op de borst

verergert bij diepe ademhaling
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Differentiaaldiagnoses

Differentiaal
diagnosen

Leeftijd (32
jaar)

Vrouw Pijn op de
borst

Pijn erger bij
diep ademen

Risico
anticonceptie

pil

Risico
roken

Longembolie - X X X X X

Myocardinfarct - - X              - X X

Pneumonie - - X          soms               - X
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Longembolie

→ (gedeeltelijke) occlusie van de a. pulmonalis of de zijtakken
 
→ Door een trombus of door andere (bv. luchtembolie)

→ Gaat vaak onopgemerkt voorbij

→ Treft 1 op 1000 personen per jaar

Symptomen:

● snel en oppervlakkig ademhalen
● benauwdheid
● pijn op de borst,
● plots ontstane hoestprikkel
● lichte stijging van de lichaamstemperatuur
● bloedsliertjes in sputum
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Longembolie

→ Pil verhoogt risico op tromboflebitis

→ DVT (Diep Veneuze Trombose) kan leiden tot embool

→ Van patiënten met een longembool heeft 60-80 % DVT

MAAR ong 50% van alle gevallen zijn ASYMPTOMATISCH!!
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Acuut coronair syndroom

→ Angina pectoris + myocard infarct

→ (gedeeltelijke) occlusie van een coronair 

→ Door stenose of de vorming van een embool vanuit het linker ventrikel of een coronair slagader zelf

Symptomen

● beklemmende, drukkende of benauwende pijn op de borst
● uitstraling naar kaak, armen en rug mogelijk 
● pijn is hevig maar constant
● zweten
● misselijkheid



05/12/2014

Acuut coronair syndroom

→ Verhoogd risico door roken

→ Licht verhoogd risico door pilgebruik

→ 35 tot 40 gevallen per 1000 personen / jaar

→ Angina pectoris 1,6% van de bevolking
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Pneumonie

→ Pathologische  ontsteking  van het longweefsel 

→ Bacteriële  infectie  (o.a.  door  Pneumokokken,  Stafylokokken,  Ligionella  Pneumophilia)

→ 151 miljoen gevallen / jaar (waarvan 5 miljoen in ontwikkelde landen)

Symptomen

● gestegen ademfrequentie
● koorts 
● hoest
● houdingsafhankelijke hevige pijn (mogelijke bijkomende pleuritis)
● cyanose van de huid thv de ledematen
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Conclusie

Differentiaal
diagnosen

Leeftijd (32
jaar)

Vrouw Pijn op de
borst

Pijn erger bij
diep ademen

Risico
anticonceptie

pil

Risico
roken

Longembolie - X X X X X

Myocardinfarct - - X              - X X

Pneumonie - - X          soms               - X
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Diagnose/klinisch onderzoek

● ECG: vaak indirecte aanwijzingen door overbelasting van de rechter harthelft (vooral bij
grote emboliën); dus zowel embolie als myocardinfarct

● CT-scan met contrast van de thorax:  contrastuitsparing in de a. pulmonalis of haar
aftakkingen

● ventilatieperfusiescan: ventilatie blijft gelijk, maar perfusie neemt af

● bepalen D-dimeren = acutefase-eiwitten (aspecifiek oa. ook bij longontsteking)
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Behandeling

→ nieuwvorming en uitbreiding van de trombus moeten worden gestopt

→ toediening van heparine via een infuus (vijf tot zeven dagen)

→ tegelijkertijd wordt ook de behandeling opgestart met heparine tabletten (acenocoumarol
of marcoumar)

→ Anticoagulantia
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