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Thema: Hart en bloedvaten 

Leerdoelen: 

1. De functionele anatomie van de verschillende bloedvaten uitleggen en beschrijven.  
2. De hormonale en neurologische regulatiemechanismen van de bloeddruk beschrijven in 

en buiten de zwangerschap en de hemodynamische veranderingen tijdens de 
zwangerschap kunnen beschrijven en verklaren. 

3. De verschillen tussen de foetale en neonatale circulatie uitleggen. 
4. De foetale circulatie inclusief overgang intra-uterien naar extra-uterien (biomedische en 

biomechanische mechanismen) en de placenta circulatie uiteenzetten.   
5. De anatomie en fysiologie van het hart uitleggen.  
6. De hemodynamische eigenschappen van het hart (diastole, systole) beschrijven. 
7. De prikkelvorming en prikkelgeleiding in het hart beschrijven. 
8. De hartcyclus en de elementen van het ECG-registratie beschrijven. 
9. Grote afwijkingen op het ECG kunnen herkennen.  
10. De neurologische en hormonale regulatie van de cardiac output (frequentie en 

slagvolume) beschrijven. 
11. Veelvoorkomende hartafwijkingen bij de neonaat kunnen herkennen en de gevolgen voor 

de circulatie verklaren.  
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In principe is de inhoud van het door ons aangeboden materiaal voldoende om de toets te 
kunnen maken. Uiteraard staat het je vrij aanvullend studiemateriaal te gebruiken. Hierbij kun 
je denken aan biologie of fysiologieboeken.  
 
Wij wensen je veel succes bij het voorbereiden van de toets! 
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