Medicijnen en hart& vaatziekten
Cardiologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Bij de behandeling van hart- en vaatziekten worden verschillende medicijnen
gebruikt. De informatie op de bijsluiter van deze medicijnen is vaak ingewikkeld
geschreven en moeilijk te lezen. Ook is het voor patiënten niet altijd duidelijk
waarom de arts een bepaald medicijn voorschrijft. Aanvullende informatie kan dan
nuttig zijn.
Deze folder is vooral bestemd voor hart- en vaatpatiënten en hun omgeving. De
meest voorkomende medicijnen bij hart en vaatziekten staan beschreven in deze
folder.
Eerst wordt de stofnaam van het medicijn genoemd en daarachter de merknaam
of merknamen. Een merknaam kunt u herkennen aan de ® die erachter staat.
Sommige medicijnen dragen de naam van de werkzame stof.
De brochure geeft algemene informatie. Deze informatie kan nooit in de plaats
komen van het persoonlijk advies van uw eigen arts en apotheker. Volg hun advies
op. Voor uitgebreide informatie rondom uw medicijngebruik kunt u bij de apotheek
terecht.
Vrijwel alle medicijnen hebben naast de werking waarvoor u ze inneemt ook
een onbedoelde werking. Dit wordt een bijwerking genoemd. Bespreek deze
bijwerkingen met uw behandelend arts. Sommige bijwerkingen zult u echter
moeten accepteren omdat ze ontstaan doordat het lichaam moet wennen aan een
nieuw geneesmiddel.
Het is raadzaam om bij elk bezoek aan een specialist bijvoorbeeld de cardioloog
een recent medicatiepaspoort mee te nemen deze is onder andere verkrijgbaar bij
uw apotheek.
Vergeet hierbij niet de middelen die u zelf bij de drogist of apotheker gekocht heeft
zonder voorschrift van uw arts.
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Het gebruik van medicijnen

 Neem het medicijn in volgens de aanwijzingen op het etiket/medicatiepaspoort.
 Houdt u aan de voorgeschreven dosis en verander deze nooit op eigen initiatief.
 Stop liever niet zelf met de behandeling. Dit kan soms ongewenste effecten
hebben. Als u last heeft van hinderlijke bijwerkingen, kunt u met uw (huis)arts of
apotheker naar een oplossing zoeken.
 Veel mensen denken dat alcohol verboden is als zij medicijnen gebruiken.
Meestal is er echter geen bezwaar tegen matig alcoholgebruik. Bent u gewend een
borreltje voor het eten of slapen gaan te nemen? Dan hoeft u dat niet te laten.

Aarzel niet om uw arts of apotheker te raadplegen als u twijfelt over de
bijwerking van een medicijn.

Medicijnen bij Acuut Coronair Syndroom
(ACS)/ (dreigend) hartinfarct

Medicijnen die worden voorgeschreven verlagen de behoefte aan zuurstof,
vertragen de hartslag en voorkomen afsluiting door stolsels.
Tot deze geneesmiddelen behoren:
• Bloedverdunners en plaatjesremmers
• Bètablokkers
• ACE-remmers (bloeddrukverlagende middelen)
• Cholesterolverlagers
• Overige geneesmiddelen zoals nitraten.

Medicijnen bij Decompensatio Cordis/hartfalen

Medicijnen die bij hartfalen worden voorgeschreven verbeteren
de pompkracht van het hart, ontwateren en verlagen de bloeddruk.
Tot deze geneesmiddelen behoren:
• Plasmiddelen/diuretica
• Bloeddrukverlagende middelen (zoals ACE-remmers)
• Digoxine
• Bètablokkers
• Overige geneesmiddelen zoals nitraten.
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Medicijnen bij hartritmestoornissen

Medicijnen die bij hartritmestoornissen gebruikt worden vertragen het (te) snelle
hartritme en voorkomen de vorming van bloedstolsels. Daarbij worden deze
medicijnen gebruikt om aanvallen van hartritmestoornissen te behandelen en/of te
voorkomen.
Tot deze geneesmiddelen behoren:
• Bètablokkers
• Antistollingsmiddelen
• Digoxine
• Anti-aritmica

Toelichting medicijnen

Bloedverdunners/plaatjesremmers
Deze middelen zorgen ervoor dat de bloedplaatjes (trombocyten), die
verantwoordelijk zijn voor het klonteren van bloed, minder goed werken. Doordat
ze niet goed meer samenklonteren of doordat de bloedplaatjes
zich niet meer goed aan de wand (of evt in de stent) van de bloedvaten kunnen
hechten.

Stofnaam

Carbasalaat calcium
Acetylsalicylzuur
Ticagrelor
Clopidogrel

Merknaam

Ascal ®
Acetylsalicylzuur ®
Brillique ®
Plavix ®

Anitstollingsmiddelen (anti-coagulantia of coumarines)

Deze middelen letterlijk anti-klontermiddelen zorgen ervoor dat het bloed minder
snel stolt. Ze onderdrukken de diverse stollingsmechanismen in het bloed, zodat
minder gemakkelijk bloedpropjes ontstaan. Als u deze middelen gebruikt staat u
onder regelmatige controle van de Trombosedienst.

Stofnaam

Acenocoumarol
Fenprocoumon
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Merknaam

Acenocoumarol/sintrom ®
Marcoumanor ®

Bètablokkers

Dit middel werkt op verschillende manieren, het vermindert het zuurstofverbruik
van het hart, vertraagt en regelt de hartslag en verlaagt de bloeddruk.

Stofnaam
Bisoprolol
Metoprolol
Sotalol
Carvedilol

Merknaam

Bisoprololfumaraat ®
Selokeen ®
Metoprololtartraat ®
Sotacor ®
Eucardic ®

Bloeddrukverlagers

Hoge bloeddruk is geen ziekte, maar het vergroot de kans op hart- en vaatziekten.
Daarom is het belangrijk dat
de bloeddruk omlaag gaat. Bloeddrukverlagende middelen worden bij verschillende
ziektebeelden toegepast. Er betsaan meerdere groepen bloeddrukverlagende
medicijnen.
ACE-remmers (verbeteren o.a ook de pompkracht van het hart)

Stofnaam
Ramipril
Perindopril
Elanapril
Lisinopril
Captopril
Quinapril

Merknaam

Tritace ®
Coversyl ®
Renitec ®
Zestril ®
Capoten ®
Acupril ®

Calciumantagonisten
Stofnaam

Nefidipine
Amlodipine
Lercandipine

Merknaam

Adalat oros ®
Norvasc ®
Ledrip ®
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Angiotensine ll –antagonisten
Stofnaam

Valsartan
Losartan
Candesartan
Irbesartan

Merknaam

Diovan ®
Cozaar ®
Atacand ®
Aprovel ®

Plasmiddelen/diuretica

Deze middelen zorgen ervoor dat overtollig vocht wordt uitgeplast. Daarbij heeft dit
als effect dat de bloeddruk kan dalen. Er zijn verschillende soorten plasmiddelen,
onder anderen de kaliumsparende plasmiddelen. Deze hebben slechts een
beperkt ontwaterend effect en zijn belangrijk wanneer er in het lichaam een te laag
kaliumgehalte dreigt te ontstaan. Ze worden vrijwel altijd in combinatie met een
ander plasmiddel gegeven.

Stofnaam

Furosemide (sterkwerkend)
Bumetanide (sterkwerkend)
Spironolacton (sterkwerkend)
Triamtereen (sterkwerkend)
Hydrochloorthiazide (zwakwerkend)

Merknaam

Lasix ®
Burinex ®
Aldactone ®
Dyta-Urese ®
Hydrochloorthiazide

Cholesterolverlagers

Om de te hoge hoeveelheid bloedvetten (cholesterol en triglyceriden) te verlagen
kunnen bloedvetverlagende middelen worden gebruikt.

Stofnaam

Simvastatine
Atorvastatine
Pravastatine
Rosuvastatine
Ezetimibe
Simvastatine+Ezetimibe
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Merknaam

Zocor ®
Lipitor ®
Selektine
Crestor ®
Ezetrol ®
Inegy ®

Nitraten/vaatverwijders

Door snelle verwijding van de bloedvaten wordt er tijdelijk minder bloed aan het
hart aangeboden. Dit ontlast het hart en vermindert de druk op de borst. Dit kan
zowel in een acuut stadium effect hebben als op langer termijn.

Stofnaam

Isosorbidemononitraat
Nitroglycerine (spray onder de tong)
Nitroglycerine (pleister)

Merknaam

Mono-Cedocard ®
Promocard ®
Nitrospray ®
Deponit ®

Hartritme medicatie
Bij hartritmestoornissen kan een groot aantal verschillende medicijnen
worden gebruikt. Elk daarvan beïnvloedt de prikkelgeleiding in het hart, of de
prikkelbaarheid van de hartspiercellen. Omdat er verschillende oorzaken van
ritmestoornissen zijn, kan geen algemeen recept voor het gebruik van de diverse
medicijnen worden gegeven. Een arts zal voor iedereen afzonderlijk de aard en de
dosering van het medicijn moeten bepalen.

Stofnaam

Digoxine
Amiodaron
Flecaïnide
Diltiazem
Verapamil
Sotalol
(betablokker met anti-aritmische werking)

Merknaam

Lanoxin ®
Cordarone ®
Tambocor ®
Tildiem ®
Isoptin ®
Sotacor ®

Bovenstaande informatie betreft de meest voorgeschreven medicatie bij hart &
vaatziekten op de afdeling cardiologie in het Westfries Gasthuis. Met vragen over
uw medicatie kunt u terecht bij uw eigen arts.
Deze folder is een beknopte beschrijving van de brochure medicijnen en hart en
vaatziekten van de Nederlandse Hartstichting. (www.hartstichting.nl)
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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