Plotse hartdood
Plots overlijden onder de 50 jaar heeft vaak met het hart te maken. Bij plotse
hartdood staat de bloedsomloop plotseling stil. Het hart pompt niet meer.
Dit kan komen doordat er geen elektrische hartactiviteit meer is, waardoor het hart niet meer samentrekt
(het ECG is dan vlak, een horizontale streep op de monitor) óf door een ernstige hartritmestoornis (zogeheten kamerfibrilleren). Bij kamerfibrilleren beweegt het hart nog wel (het trilt), maar de er is geen pompfunctie, waardoor de bloedsomloop stil staat. Plotse hartdood treft in Nederland jaarlijks ongeveer 1 op de
1000 mensen. Bijna de helft van deze slachtoffers was niet bekend met een hartziekte of hartklachten.
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