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Week van het Hartritme
17 > 21 juni 2019

De Week van het Hartritme

Ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de Week van het 
Hartritme, transformeert de campagne zich tot een heus portaal 
rond hartritmestoornissen!

Daarom organiseert de vereniging van cardiologen GRATIS verscheidene 
acties in verschillende Belgische ziekenhuizen en middelbare scholen 
tussen 17 en 21 juni 2019, waaronder:

–  Hartritmecontroles, een volledig pijnloze test in minder dan een 
minuut uitgevoerd;

–  Initiaties in reanimatie en het gebruik van een automatische externe 
defibrillator, aangevuld met uitleg over hartstilstand;

–  Een “cardiotrainingdag”, waarbij het accent ligt op het belang van 
regelmatige lichaamsbeweging. U traint uw hart en geraakt beter 
vertrouwd met het ritme ervan!

Elk van deze initiatieven biedt ook de mogelijkheid om waardevol advies 
te krijgen van gezondheidsexperten over mogelijke hartkloppingen of 
eender welke hartritmestoornis waar u vragen over heeft!

De Week van het Hartritme is een 
initiatief van de Belgian Heart 
Rhythm Association

De BeHRA (Belgian Heart Rhythm Association) werd in 1980 als 
werkgroep van de Belgische Vereniging voor Cardiologie 
opgericht en bestaat uit vooraanstaande Belgische 
cardiologen, gespecialiseerd in de aanpak van 
hartritmestoornissen.

De belangrijkste opdracht van de BeHRA is het 
optimaliseren van de levenskwaliteit van patiënten 
met een hartritmestoornis. Hiervoor organiseert 
ze wetenschappelijke vergaderingen, moedigt ze 
onderzoek aan en informeert ze het brede publiek.

Tijdens de Week  
van het Hartritme,  
neem, sla en houd  

de maat!

www.mijnhartritme.be
     Mijn Hartritme

Afspraak op   
www.mijnhartritme.be  

om er meer over te weten en u in te schrijven!

Spreek erover met uw arts.  
Deze campagne vervangt in geen geval zijn/haar 

advies of een raadpleging.

Gratis bij u in  
de buurt!

Deze campagne krijgt de steun van

In samenwerking met



In het geval van tachycardie, is de hartslag in rust abnormaal 
hoog (tussen 100 en 300 slagen per minuut). Dit resulteert vaak 
in hartkloppingen waarbij de persoon voelt dat zijn hart te snel 
klopt. Dit kan leiden tot ongemak, pijn ter hoogte van de borst, 
kortademigheid, een gevoel van vermoeidheid of bewusteloosheid. 

Extrasystolen zijn abnormale slagen die zich uiten tussen de normale 
slagen door. Soms asymptomatisch, kunnen ze ook voorkomen bij 
mensen met een gezond hart. 

SLA DE MAAT!

In het ergste geval is de voornaamste functie van het hart – de 
pompfunctie – volledig onderbroken. Hierdoor stroomt het bloed niet 
meer doorheen het lichaam en krijgen de organen geen zuurstof 
meer, wat zonder onmiddellijke en efficiënte tussenkomst tot de 
dood zal leiden.

De enige kans op overleven is dus een snelle reactie! Na 112 te 
bellen, moet u een hartmassage geven aan het slachtoffer en zo 
snel mogelijk het hart herlanceren met behulp van een automatische 
externe defibrillator. Durf te helpen!

Hartritmestoornissen  

Het hart is een spier die zich in rust ongeveer 70 keer per minuut 
samentrekt om het bloed door het lichaam te doen circuleren. Het 
normale hartritme is regelmatig en kan afhangen van persoon tot 
persoon, met tussen de 50 en 100 slagen per minuut.

Helaas wijken sommige mensen af van de regel. Hoewel niet alle 
hartritmestoornissen gevaarlijk zijn, kunnen ze vaak schadelijk zijn 
voor de gezondheid!

NEEM DE MAAT!

De meerderheid van hartritmestoornissen kan behandeld of zelfs 
genezen worden als ze correct zijn geïdentificeerd. Aangezien we 
weten dat ze soms enkel met tussenpozen 
verschijnen, is het belangrijk om te leren 
zelf uw hartslag te meten aan de pols of hals  
zodat u een mogelijke afwijking aan uw arts 
kan melden!

Voorkamerfibrillatie (VKF) is de meest voorkomende hartritmestoornis, 
waarbij het hart op hol slaat en zeer onregelmatig begint te kloppen. 
VKF is de oorzaak van 1 op 4 beroertes!

HOUD DE MAAT! 

Door middel van oefeningen, zowel lang als kort, (hardlopen, roeien, 
fietsen, ...) helpt cardiotraining het hart te versterken. Het is echter 
belangrijk om te leren hoe je het goed kunt doen! 

De voordelen van cardio zijn talrijk: betere zuurstofvoorziening van 
het lichaam, hogere ademhalingsefficiëntie, gewichtsverlies door 
calorieverbranding, enz. 

Het hart is een spier,  
verzorg het!

 

Om meer te weten over de verschillende 
hartritmestoornissen en om de verschillende 

acties in het kader van de Week van het 
Hartritme te ontdekken, afspraak om 

www.mijnhartritme.be 

Jaarlijks zijn meer dan 11.000 Belgen het 
slachtoffer van een hartstilstand!

Wist u dat?

•  Voorkamerfibrillatie de 
meest voorkomende 
hartritmestoornis is.

•  Eén derde van de mensen 
met voorkamerfibrillatie géén 
klachten heeft.

•  Vanaf 40 jaar u 1 kans 
op 4 hebt om ooit 
voorkamerfibrillatie te krijgen.

•  Extrasystolen vaak 
goedaardig zijn, maar kunnen 
onaangenaam zijn.

•  Elke dag 30 Belgen het 
slachtoffer zijn van hartstilstand 
of plotse dood.

•  Hartstilstand verantwoordelijk 
is voor meer overlijdens dan 
aids, borstkanker en longkanker 
samen!

•  Tachycardie zelfs tijdens de 
slaap kan voorkomen.

•  Tachycardie in het algemeen te 
genezen is.

Te traag, te snel, onregelmatig, stilstaand, 
hartritmestoornissen treffen bijna  

300.000 Belgen!


