Het hart van de vrouw
Eind juli heb ik het 30ste MWIA wereld
congres bijgewoond in Wenen. MWIA
staat voor de Medical Women
International Association. De titel van het
Congres: Generation Y, Challenges of the
Future for Female Medical Doctors. Uit 36
verschillende landen namen 575 vrouwen
hieraan deel. Een kleurrijk en boeiend
congres waarbij een bont pallet aan
onderwerpen gepresenteerd werd. Een
van de doelen van de MWIA is het
bewustzijn bevorderen van genderverschillen onder artsen, zodat onze
houding verandert en kennis en
vaardigheden toenemen op het terrein van
gender. Dit is nodig omwille van gelijkheid
en gelijkwaardigheid in diagnostiek en
behandeling opdat kwalitatief betere zorg
geleverd wordt. Hier enkele
wetenswaardigheden over het verschil
tussen mannen en vrouwen wat betreft de
pathofysiologie van het hart.
Verschil tussen mannen en vrouwen in
presentatie van hartklachten is al langer
bekend. Diabetes is een factor van
betekenis voor het krijgen van
cardiovasculaire ziekten en speciaal voor
vrouwen. Weinig bewegen is evenzeer een
extra risico. Vrouwen lijken bovendien
kwetsbaarder voor stress.
Epidemiologische studies laten zien dat tot
nu toe onjuiste modellen gebruikt werden
voor risicobeoordeling wat betreft
cardiovasculaire risico's en sterfte.

Nieuw voor mij was dat vrouwen, anders
dan mannen, meer distaal in de coronair
vaten inflammatie laten zien. In die
microvaten is interventie (dotteren /
stents) niet mogelijk. Dat maakt preventie
(bewegen, adequate Diabetes
behandeling) voor vrouwen extra zinvol.
Dat geldt dus ook voor de preventieve
behandeling met ASA 80 (US Preventive
Services Task Force). Vanaf 2009 wordt
aspirine aanbevolen voor mannen boven
de 45 jaar, en voor vrouwen boven de 55
jaar. Dat verandert naar: lage dosis
aspirine ter primaire preventie voor
volwassenen tussen 50 en 59 jaar met een
risico dat 10 % verhoogd is. Tussen 60 en
70 jaar geldt dat een individuele afweging
gemaakt moet worden. Het gaat er om of
de potentiele voordelen (minder
hartinfarcten en minder ischemische
herseninfarcten) opwegen tegen de
nadelen (schade agv bloedingen). Boven
de 70 jaar is er geen bewijs dat dat zo is.

Volgens Prof Dr. Johanna Wolfram,
cardioloog in Wenen, wordt het protocol
van de American Heart Association per
2017 hierop aangepast.
Ylva Morawski, chirurg uit Zweden, wees
in haar bijdrage niet alleen op het feit dat
vrouwen nu medicamenteus onderbehandeld worden, maar ook op de
verschillen in interacties met andere
medicatie en op de verschillen in
enzyminductie bij medicamenteuze
behandeling. Het effect van Ascal op
hersenvaten en coronair vaten is
verschillend bij mannen en bij vrouwen
net zoals stress en stresshormonen
verschillend (uit)werken bij mannen en
vrouwen.

In Zweden is men een online database
gestart om data te verzamelen en artsen
te voorzien van informatie op het gebied
van gender en medicijnbehandeling,
Janusinfo geheten.
Deze website heeft een knop Engels.

MWIA viert in 1919 haar 100ste verjaardag in
New York. Het thema voor de komende 3 jaar:
"Medical women - ambassadors of change".
http://mwia.net/
http://annals.org/article.aspx?articleID=2513179
http://www.janusinfo.se/In-English/
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