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                OVERZICHT GENERIEKE FAQ-VIDEO’S CARDIOVASCULAIR  

 

 

✓ SCRIPTS 

✓ TALKING HEAD FORMAT  

✓  1 TOT 1.5 MINUUT IN MP4 

✓ NEDERLANDSE ONDERTITELING  

 

OVERZICHT AANDOENINGEN EN AANTAL CONTENT ITEMS: 

  

➢ Hart algemeen             # FAQ’s     
1. Anatomie hart       2 
2. Cardiovasculaire onderzoeken    23 

 

➢ Cardiovasculaire aandoeningen  
➢  

1. Hartfalen       18 

2. Angina pectoris      20 

3. Boezemfibrilleren     10 

4. Bypassoperatie van het hart    19 

5. Dotteren       15 

6. Kransslagader & slagaderverkalking     4 

7. Spataderen         4 

8. Trombose         5 

9. Hartinfarct      10 

10. Herseninfarct        6  

11. Ablatie         8 

12. Myocarditis        5 

13. Cardioversie        5 

=== 
Totaal       154 video’s 
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ANATOMIE HART: 
 
1. Hoe kan het hart samentrekken? 
2. Een normale hartslag, wat is dat? 
  

CARDIOVASCULAIRE ONDERZOEKEN:  

  
1. Hoe verloopt een isotopenonderzoek? 

2. Waarom een isotopenonderzoek? 

3. Hoe verloopt een onderzoek met een MRI-scan? 

4. Waarom een MRI-scan? 

5. Zijn er risico's verbonden aan een CT-scan? 

6. Hoe verloopt een CT-scan onderzoek? 

7. Hoe ziet de voorbereiding voor een CT-scan eruit? 

8. Waarom een CT-scan?  

9. Hoe verloopt een inspanningsonderzoek? 

10. Waarom een inspanningsonderzoek? 

11. Hoe verloopt een hartecho via de slokdarm? 

12. Hoe ziet de voorbereiding voor een hartecho via de slokdarm eruit?  

13. Hoe verloopt een hartecho via de borstkas? 

14. Waarom een hartecho? 

15. Hoe verloopt het maken van een hartfilmpje? 

16. waarom een hartfilmpje? 

17. Tips voor thuis na een hartkatheterisatie via de pols 

18. Tips voor thuis na een hartkatheterisatie via de lies 

19. Zijn er risico's verbonden aan een hartkatheterisatie? 

20. Wat kunt u ervaren bij een hartkatheterisatie? 

21. Hoe verloopt een hartkatheterisatie? 

22. Hoe ziet de voorbereiding voor een hartkatheterisatie eruit?  

23. Waarom een hartkatheterisatie?  

HARTFALEN 

1. Hartfalen, wat is dat? 

2. Wat veroorzaakt hartfalen? 

3. Welke klachten horen bij hartfalen? 

4. Is hartfalen ernstig? 

5. Welke behandeling past bij hartfalen? 

6. Pompkracht en ejectiefractie, wat is dat? 

7. Hartfalen met beperkte knijpkracht 

8. Hartfalen met een stijve hartspier 

9. Welke onderzoeken krijgt u bij hartfalen? 
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10. Tips bij hartfalen 

11. Waarom wordt een vocht beperking geadviseerd? 

12. Tips om minder vocht in te nemen 

13. Waarom beperkt omgaan met zout innemen?  

14. Tips om minder zout te gebruiken  

15. Wanneer neemt u contact op? 

16. Wat is een pacemaker? 

17. Wat is een ICD? 

18. Is hartfalen een chronische ziekte? 

  

ANGINA PECTORIS 

1. Angina pectoris, wat is dat? 

2. Welke klachten horen bij angina pectoris? 

3. Wat veroorzaakt angina pectoris? 

4. Welke onderzoeken horen bij angina pectoris? 

5. Welke behandeling past bij angina pectoris? 

6. Welke medicijnen schrijft men voor bij angina pectoris? 

7. Instabiele angina pectoris, wat is dat? 

8. Welke klachten horen bij instabiele angina pectoris? 

9. Wat veroorzaakt instabiele angina pectoris? 

10. Welke onderzoeken krijgt u bij instabiele angina pectoris? 

11. Welke behandeling past bij instabiele angina pectoris? 

12. Welke medicijnen schrijft men voor bij instabiele angina pectoris? 

13. Prinzmetal angina pectoris, wat is dat? 

14. Welke klachten horen bij prinzmetal angina pectoris? 

15. Wat veroorzaakt prinzmetal angina pectoris? 

16. Welke onderzoeken krijgt u bij prinzmetal angina pectoris? 

17. Welke behandeling past bij prinzmetal angina pectoris? 

18. Wanneer neemt u contact op? 

19. Tips om uw klachten te verminderen 

20. Het verschil in klachten tussen een hartinfarct en angina pectoris 
  
  

BOEZEMFIBRILLEREN 

1. Boezemfibrilleren, wat is dat? 

2. Welke klachten horen bij boezemfibrilleren? 

3. Wat veroorzaakt boezemfibrilleren? 

4. Welke onderzoeken horen bij boezemfibrilleren? 

5. Welke behandeling past bij boezemfibrilleren?  

6. Welke medicijnen schrijft men voor bij boezemfibrilleren? 

7. Is bij boezemfibrilleren antistolling nodig? 
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8. Welke gevolgen kan boezemfibrilleren hebben? 

9. Tips voor wanneer u een aanval van boezemfibrilleren krijgt  

10. Welke antistollingsmiddelen worden gebruikt bij boezemfibrilleren? 

  

BYPASSOPERATIE VAN HET HART  

1. Een bypassoperatie, wat is dat? 

2. Welke bloedvaten zijn geschikt voor een bypassoperatie? 

3. Hoe kunt u zich op een bypassoperatie voorbereiden? 

4. Welke type bypassoperatie zijn er? 

5. Bypassoperatie via het borstbeen 

6. Bypassoperatie via de ribben 

7. Bypassoperatie op een kloppend hart 

8. Bypassoperatie op een stilgelegd hart 

9. Hoe verloopt het na de bypassoperatie?  

10. Hoe kunt u zich na de bypassoperatie voelen? 

11. Hoe gaat het herstel thuis verder? 

12. Een hart-longmachine, wat is dat? 

13. Wanneer neemt u contact op? 

14. Zijn er risico's verbonden aan een bypassoperatie? 

15. Gaat een omleiding lang mee? 

16. Een gezonde leefstijl, wat is dat? 

17. Wat zijn de effecten van stoppen met roken? 

18. Medicijnen innemen is belangrijk, waarom? 

19. Hartrevalidatie 

  

DOTTEREN 

1. Dotteren, wat is dat? 

2. Een stent, wat is dat?  

3. Hoe kunt u zich thuis voorbereiden? 

4. Hoe gaat de voorbereiding in het ziekenhuis? 

5. Hoe wordt het hart bereikt? 

6. Wat kunt u merken van de dotterbehandeling? 

7. Welke medicijnen zult u krijgen? 

8. Hoe verloopt het na het dotteren via de lies? 

9. Hoe gaat het herstel thuis verder? 

10. Tips voor thuis na een behandeling via de lies 

11. Tips voor thuis na een behandeling via de pols 

12. Zijn er risico's verbonden aan dotteren? 

13. Kan een stent opnieuw dicht gaan zitten? 

14. Wanneer neemt u contact op? 

15. Hoe verloopt het na het dotteren via de pols? 
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KRANSSLAGADER & SLAGADERVERKALKING  

1. Een kransslagader, wat is dat? 

2. Slagaderverkalking, wat is dat? 

3. Wat veroorzaakt slagaderverkalking?  

4. Kan slagaderverkalking lang doorgaan? 

  

SPATADEREN  

1. Spataderen, wat zijn dat? 

2. Wat veroorzaakt spataderen? 

3. Welke klachten horen bij spataderen? 

4. Welke behandeling past bij spataderen?  

 

TROMBOSE 

1. Veneuze trombose, wat is dat? 

2. Hoe kan veneuze trombose ontstaan? 

3. Wat veroorzaakt veneuze trombose? 

4. Welke behandeling past bij veneuze trombose? 

5. Een longembolie, wat is dat? 

  

HARTINFARCT 

1. Een hartinfarct, wat is dat? 

2. Welke klachten horen bij een hartinfarct? 

3. Een stil hartinfarct, wat is dat? 

4. Wat veroorzaakt een hartinfarct? 

5. Welke onderzoeken horen bij een hartinfarct? 

6. Welke behandeling past bij een hartinfarct? 

7. Welke gevolgen kan een hartinfarct hebben? 

8. Welke medicijnen zult u krijgen? 

9. Hoe kunt u een nieuw hartinfarct voorkomen? 

10. Wanneer neemt u contact op? 

  

HERSENINFARCT  

1. Een herseninfarct, wat is dat? 

2. Welke klachten horen bij een herseninfarct? 

3. Wat veroorzaakt een herseninfarct? 

4. Welke behandeling past bij een herseninfarct? 

5. Welke gevolgen kan een herseninfarct hebben? 

6. Hoe kunt u een nieuw herseninfarct voorkomen?  
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ABLATIE 

1. Een ablatie, wat is dat? 

2. Wanneer kunt u een ablatie krijgen? 

3. Op welke plek wordt een ablatie gedaan? 

4. Wat is er anders aan een ablatie met hitte of met kou? 

5. Hoe verloopt een ablatie via een katheter? 

6. Zijn er risico's verbonden aan een ablatie via een katheter? 

7. Is de kans groot dat de ablatie slaagt? 

8. Tips voor thuis na een ablatie via een katheter 

  

MYOCARDITIS 

1. Myocarditis, wat is dat? 

2. Wat veroorzaakt myocarditis? 

3. Welke klachten horen bij myocarditis? 

4. Welke behandeling hoort bij myocarditis? 
5. Welke onderzoeken krijgt u bij myocarditis? 
 

  

CARDIOVERSIE  

1. Een cardioversie, wat is dat? 

2. Is antistolling nodig bij een elektrische cardioversie? 

3. Hoe verloopt een elektrische cardioversie? 

4. Hoe verloopt een cardioversie met medicijnen? 

5. Is de kans dat een cardioversie slaagt groot? 

 

 

 

 


