
Uit het dagboek van een huisarts

Dr. Jan Tersago



Casus: voorstelling patiënt

Frans Peeters, geboren in het jaar 1938, blanco voorgeschiedenis, geen 
medisch dossier beschikbaar van vorige huisarts
1ste contact op 20/01/2005: BD 120/80, bloedafname
2de contact op 30/11/2006: gewicht 85 kg, BD 140/80
3de contact op 26/05/2008: dyspnoe d’effort, BD 160/80, 70-jarige patiënt, 
uiterst sportief, speelt tennis met vrienden, gaat dagelijks wandelen, rookt 
niet, eerder gesloten karakter, hij had vroeger een administratieve job en is 
uiterst intelligent volgens echtgenote
Wat doen jullie? cfr. labo 20/01/2005



Labo op 20/01/2005



Cardiologie op 26/06/2008



Patiënt werd geopereerd op 11/07/2008 en kreeg 3 coronaire bypassen
Duplex van de carotiden gaf een milde atheromatose



Consult cardio op 22/04/2009

Medicatie = Asaflow 80 mg
Sotalol 2 X 80  mg = beta-blokker
Prareduct 40 mg/d = cholesterolverlager





Stenting op 20/09/2010, bilaterale ostiale carotis interna stenose van 
50 %





1ste TIA op 08/08/2018



Consult vaatchirurgie tijdens 1ste observatie
voor afasie



2de TIA/CVA met oorspronkelijk enkel afasie op 29/05/2019, 
heelkunde op 04/06/2019



Rol van de huisarts in het ziekenhuis tijdens opname in AZ 
Rivierenland op de SP-dienst



Wat moeten we onthouden?

De rol van de huisarts in het ziekenhuis
Atheromatose is een systeemaandoening.
Als er vernauwingen zijn t.h.v. de coronairen, 
dan zijn er ook vernauwingen in de andere bloedvaten
De patiënt doet niet altijd wat wij willen
Familiale belasting is een erg belangrijke risicofactor voor hart- en 
bloedvataandoeningen en veel sporten is niet zaligmakend
Na 6 jaar studeren studenten geneeskunde af met het basisdiploma 
‘master in de geneeskunde’. Om daarna huisarts te worden moeten ze nog 
3 jaar een HAIO-opleiding volgen waarvan een deel in het ziekenhuis





Vragen?

Dank voor uw aandacht!
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