
	
 
Vocabularium 
  
Ablatie  
Dit is een behandeling bij ernstige ritmestoornissen, als medicijnen niet of onvoldoende 
helpen. Er worden met een katheter kleine beschadigingen in het hartweefsel 
aangebracht. Hierdoor ontstaan littekentjes. Het littekenweefsel geleidt geen prikkels en 
zorgt op deze manier voor een blokkade of omleiding van de prikkels, zodat er geen 
ritmestoornis kan optreden. 
Aderverkalking  
Een aandoening van de vaatwand in de slagaders. Het is een ontstekingsproces waarbij 
de vaatwand verdikt en verhardt als gevolg van afzetting van cholesterol en andere 
stoffen die zich in het bloed bevinden. Dit kan in verloop van tijd vernauwing en afsluiting 
van de slagaders veroorzaken. 
Angina pectoris  
Hartinfarctverwittiging, nog geen volledige afsluiting (zie ook infarct) 
Anti-aritmisch  
Gericht tegen verstoring van het normale hartritme 
Anticoagulantia  
Stoffen die de bloedstolling belemmeren, of geheel onmogelijk maken 
Atherosclerose  
zie aderverkalking 
Cardioversie 
Omkering van het onregelmatige hartritme naar een regelmatig hartritme door 
toediening van een therapeutische stroomstoot aan het hart of door toediening van 
medicijnen 
Cathlab  
Catheterisation Lab, onderzoekslabo voor beeldonderzoek van het hart 
Coronarialijden  
Ziekten ten gevolge van slagaderverkalking in de kransslagaders (coronaire vaten), ook 
wel coronarialijden of coronair sclerose genoemd. Coronarialijden is een vorm van hart- 
en vaatziekten. 
Coronair sclerose  
zie coronarialijden 
Diureticum   
Medicatie die urineproductie doet toenemen, een urineafdrijvend middel 
EFO  
Elektrofysiologisch onderzoek 
Embolie  
Verstopping van een bloedvat door een embolus (bloedprop, lucht, stukje weefsel) 



	
Flutter  
vorm van hartritmestoornis 
Fibrillatie  
vorm van hartritmestoornis 
Hartfalen  
Een aandoening waarbij de pompfunctie van het hart is verminderd, waardoor het hart 
niet meer in staat is om alle delen van het lichaam van voldoende bloed te voorzien. 
Deze verstoorde bloedcirculatie kan leiden tot ophoping van vocht in bijvoorbeeld de 
longen en de benen. 
Infarct  
Hartaanval. Een myocard infarct betekent dat één (of meer) van de kransslagaderen 
zodanig is dichtgeslibd dat het hartweefsel geen bloed krijgt. Dit kan een tijdelijke 
afsluiting zijn, zonder schade of een langdurige afsluiting waarbij hartweefsel afsterft. 
Zo’n afsluiting wordt een infarct genoemd. 
Informed consent  
Geïnformeerde toestemming - In het kader van de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO) betekent het: op basis van gerichte informatie 
verkregen toestemming van de patiënt – of zijn wettelijk vertegenwoordiger of door de 
patiënt schriftelijk gemachtigde – om een onderzoek te doen of een medische 
behandeling uit te voeren. 
INR-waarde  
International Normalized Ratio; dit is een maat om de stollingsneiging van het bloed te 
meten. De INR is een systeem om de uitkomsten van bloedstollingstesten te 
standaardiseren en wordt gebruikt om de effecten van coumarine te controleren. 
Interventioneel   
invasief 
Invasief   
wanneer een instrument in een lichaam of orgaan ingebracht wordt 
Isotopen  
Kunstmatig radioactief gemaakte stof 
Katheter  
sonde, af- of aanvoerbuisje 
Klepinsufficiëntie  
lekkende klep 
Negatief  
in een medische context is een negatief resultaat bijna altijd goed nieuws: het betekent 
dat de reden van het onderzoek door het onderzoek niet is bevestigd 
Oedeem  
Abnormale ophoping van vocht in de weefsels 
Pacemaker  
Een elektrisch apparaatje dat kunstmatige prikkels geeft aan het hart, dat door ziekte zijn 
eigen contractieregeling is verloren 



	
Pathologie   
ziekteleer, ziektekunde 
PCI  
Percutane coronaire interventies 
Probe  
sonde 
PVI  
Pulmonale Venen Isolatie of longaderisolatie door katheterablatie of radiofrequentie-
ablatie 
Sonde  
onderzoekstaafje, afvoerbuisje 
Stenose   
vernauwing, die in ernstige gevallen kan leiden tot een afsluiting – zie ook infarct 
Stent   
een metalen of kunststof buisje dat in medische toepassingen in een vat of kanaal in het 
lichaam van een patiënt wordt geplaatst, bijvoorbeeld in een bloedvat, met het doel om 
dit kanaal open te houden. 
Voorkamerfibrillatie  
Een hartritmestoornis waarbij er sprake is van een verstoring van de elektrische prikkels 
in het hart. Dit veroorzaakt een ongecoördineerde samentrekking van de boezems, een 
onregelmatig hartritme en een veranderde bloedstroom. 


