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488 60 ja ar huis art s &  we tensch ap 60(9) sep tember 2017
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1.  Beschrijf het ECG systematisch vol-

gens ECG-10+.1

2. Wat is uw beleid?

Het juiste antwoord vindt u op www.

henw.org/oplossingcasus. ▪

Het ECG van deze patiënt ziet er als volgt uit:

 ECG-casus ‘60 jaar: aftakeling of tweede jeugd?’

Robert Willemsen, Karen Konings

Casus
Patiënt: Man, 59 jaar jong of oud, dat is nu 
juist de vraag. 
Voorgeschiedenis: Licht overgewicht, rook-
te fors tot drie jaar geleden, sportte nooit. 
Is een jaar aan het hardlopen en heeft nu 
een normaal postuur. 
Medicatie: Geen.
Anamnese: Op 15 oktober 2017 wordt hij 60, 
en hij roept al zijn hele leven dat dat oud 
is. Hij zoekt nu naar een manier om dat 
enigszins te ontkennen. Het gegeven dat 
op zijn 60e verjaardag de marathon van 
Amsterdam plaatsvindt, kan in zijn optiek 
dan ook geen toeval zijn. Hij wil daar star-
ten − en fi nishen − en komt bij de huisarts 
voor een kleine keuring met ECG. Als het 
hart goed is, hoeft hij zich immers geen 
zorgen te maken plotseling om te vallen. 
Een scenario waar zijn vrouw overigens 
nadrukkelijk rekening mee houdt.
Lichamelijk onderzoek: Bloeddruk: 136/80 
mmHg, pols: 76/min, regulair. Hart en lon-
gen: geen afwijkingen.
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