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Programma

Hartfalen

Wat is hartfalen, oorzaken, diagnostiek, symptomen en behandeling

De patiënt centraal; de juiste zorg, op juiste plaats 

Wat is de rol van de 2e lijn (cardioloog en hartfalenpoli)

Wat is de rol van de 1e lijn (huisarts en POH)

Samenwerking 

Casuïstiek

Toepassen van theorie op praktijk situaties

Evaluatie



Wat is hartfalen? 

• Verstoorde pompfunctie

• Verminderde ejectiefractie

HFrEF

• Behouden ejectiefractie 

HFpEF



Onderscheid

• Systolisch hartfalen (HF-REF):
-de hartspier trekt niet krachtig genoeg samen
-het hart pompt per hartslag veel minder bloed 
rond dan normaal

• Diastolisch hartfalen (HF-PEF): 
-de hartspier ontspant zich niet goed genoeg 
en het hart vult zich minder goed met bloed 
-er is minder bloed beschikbaar om rond te pompen



• Normale ejectiefractie

>60%

• Hartfalen behouden 
ejectiefractie

>45%

• Hartfalen verminderde 
ejectiefractie

<45%

Ejectiefractie



Mechanisme

Tekortschieten van de pompwerking 
van het hart

Te weinig weefselperfusie en 
verminderde functie van organen

Afname van inspanningstolerantie,
water- en zoutretentie en 

afname van levensverwachting



Incidentie en prevalentie 

• Prevalentie 15-20 patiënten per huisartspraktijk

• 1% 55-64 jaar

• 3% 65-74 jaar

• 8% 75-84 jaar

• 22% 80++

• 25% bij patiënten >65 jaar met COPD!

• Incidentie 5 patiënten per huisartsenpraktijk

• Nieuwe ijsberg van de toekomst (verdubbeling?)



Prognose

• Geen genezing mogelijk

• Wisselvallig beloop 

• Moeilijk te voorspellen

• Hoge mortaliteit, vooral bij ouderen!

1 jaar na opname hartfalen: 20% overleden

5 jaar na diagnose: 45% overleden 

CBS 2004



Invloed van hartfalen

• 75 % heeft veel moeite met dagelijkse activiteiten

• 33% heeft depressieve symptomen

• 25% wordt binnen een maand weer opgenomen in het ziekenhuis





Risicofactoren voor
zeer slechte prognose

• Hogere leeftijd

• Opnames hartfalen

• Afwezigheid van reversibele oorzaken

• Onvoldoende reactie op behandeling

• Ernstige comorbiditeiten

• Depressie

• Gewichtsverlies, sinustacycardie in stabiele fase, lage
bloeddruk, lage urineproductie

• Zeer ernstige dysfunctie linkerventrikel met sterk vergroot hart 
en ejectiefractie <25%



Indeling hartfalen
Structurele of functionele afwijking van het hart

Systolisch hartfalen (HF-REF):

• Veel meer over bekend

• Jongere patiëntengroep

Diastolisch hartfalen (HF-PEF):

• Weinig onderzoek

• De groep van de toekomst (50-60%)

• Ouderen en Vrouw

• Hypertensie

• Atriumfibrilleren

• Veel comorbiditeit



Oorzaken hartfalen



Oorzaken

• Ischemische hartziekte HFrEF

• Hypertensie HFpEF

• Kleplijden HFrEF/HFpEF

• Ritmestoornis HFrEF/HFpEF

• Cardiomyopathie (zieke hartspier) HFrEF

• Aangeboren hartafwijkingen HFrEF

• Infecties (myocarditis) HFrEF

• Roken, alcohol, medicatie HFrEF/HFpEF

• Schildklierfunctiestoornissen HFrEF/HFpEF

• Diabetes, overgewicht, COPD, OSASHFpEF

• Anemie HFpEF



Diagnostiek hartfalen

• Verschil tussen chronisch en acuut:

- Acuut vaak via EHH/SEH

- Chronisch via huisarts, poliklinisch

• In ieder geval:

- Afwijkend ECG

- Verhoogd NT-proBNP

- Afwijking op echo cor



BNP/NT-proBNP

• Natriuretische peptiden, zijn biologische ACE-remmers
(remmen dus het RAAS)

• Als primair doel overbelasting van de pompfunctie van het hart 
te voorkomen.

• Geproduceerd door spiercellen

• Bij toegenomen wandspanning hart

• Biomarkers voor hartfalen



Andere redenen voor NT-
proBNP-stijging
• Acuut coronair syndroom

• Longembolie

• Nierinsufficiëntie

• Pulmonale hypertensie 

• Sepsis

• Leeftijd >75 jaar

• Atriumfibrilleren

• Linkerventrikel hypertrofie (LVH)

• Ernstig COPD



• NYHA I

• NYHA II

• NYHA III

• NYHA IV

NYHA klasse



Symptomen bij hartfalen



Behandeling van hartfalen

Medicamenteus én niet-medicamenteus

Doel behandeling:

• Progressie van hartfalen voorkomen

• Behouden of verbeteren kwaliteit van leven

• Verbeteren van overleving

• Voorkomen heropnames
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Nieuwe ontwikkelingen HF-REF

• Meer gebruik van devices

• Resynchronisatie pacemakers

• Ventricular assist devices

• Nieuwe transcatheter klepinterventies

• Etc etc



ICD



CRT-D



Niet-medicamenteuze behandeling

• Dieet; zoutbeperking, vochtbeperking (niet standaard), alcohol, 
overgewicht. 

• Zelfmonitoring door dagelijks wegen

• Symptoomherkenning 

• Hartfalenrevalidatie

• Stoppen met roken

• Influenzavaccinatie



Medicamenteuze behandeling 
van HF-PEF

• Géén enkele studie laat reductie van morbiditeit/mortaliteit 
zien bij behandeling van diastolisch hartfalen

• Alleen effect op symptomen/kwaliteit van leven



Behandeling van HF-PEF

• Diuretica !!! 

Bij keuze voor antihypertensiva 1e keuze ACE/ARB, beta-
blokkers

• Verder:

Behandeling van co-morbiditeiten (CVRM, DM en AF)



De patiënt centraal; de juiste zorg, 
op juiste plaats

NVVC Connect; samenwerken en zo de best mogelijke zorg leveren

• Wat is de rol van de 2e lijn (cardioloog en hartfalenpoli)

• Wat is de rol van de 1e lijn (huisarts en POH)

• Samenwerking 



Rol hartfalenpoli

• Nieuw gediagnosticeerd hartfalen

• Langer bestaand hartfalen met nieuwe episode van 
adecompensatie

• Zowel HFrEF als HFpEF

• Gemiddeld 600 nieuwe patiënten per jaar



Doel

De behandeling bestaat uit:
• Optitreren van medicatie
• Zelfzorgmanagement

Met als doel:
• Het reduceren van mortaliteit
• Het reduceren van het risico op ziekenhuisopname aavoor

hartfalen 
• Het verbeteren van klachten en kwaliteit van leven



Herinrichting

Vroeger Nu

Verpleegkundige zorg Verpleegkundige én medische zorg

Gericht op leefstijlinterventies Gericht op medische behandeling én 
leefstijlinterventies

Patiënten ‘levenslang’ op de 
hartfalenpoli

Terugverwijzing 1e lijn volgens LTA

Eerste aanspreekpunt Eerste aanspreekpunt én
medebehandelaar



In het ziekenhuis



Werkwijze

• Intake (<2 weken na aanmelding): medische en    
aaverpleegkundige anamnese + opstellen behandelplan

• MDO hartfalen
• Frequente, tweewekelijkse controle:

Medicatie optitreren tot streef- of maximaal          
verdraagbare dosis op geleide van nierfunctie, tensie en 
klachten.
Tevens wordt aandacht besteed aan symptomen, leefstijl, 
therapietrouw en psychosociale aspecten. 

• Wanneer optimaal ingesteld, dan 3-maandelijkse controle 
• Telefonisch spreekuur voor patiënten / huisartsen



Telemonitoring

• Pilot 25 patiënten

• Gedurende 6 maanden

• Gewicht, hartslag en bloeddruk

• Video consulting in het contact tussen patient en zorgverlener



Terug naar de eerste lijn?

• Zeer kwetsbare oudere 

• Palliatief hartfalen

• HFpEF ( diastolisch hartfalen)

• HFrEF (systolisch hartfalen indien stabiel)



Behandeling wordt overgenomen 
door Huisarts en POH

• Huisarts ziet patiënt nog 1x per jaar

Lichamelijk onderzoek: auscultatie hart en longen

Behoudt controle en gevoel van ziektebeeld van patiënt



Inventarisatieconsult POH

• Anamnese

• Lichamelijk onderzoek

• Lab en ECG ( alleen op indicatie)

• Centraal staat: 

Uitleg ziektebeeld en maken individueel zorgplan met adviezen en 
controles



Eerste consult POH

Adviezen:

• Wegen

• Registratie hoofdbehandelaar hartfalen

• Voeding (verwijzing diëtist)

• Wanneer contact

• Mantelzorgers

• Medicatie ( evt. apotheker)

• Bewegen ( evt. beweegprogramma)

• Stoppen met roken



Controles POH

Inbedden in controles CVRM of DM

Bestaat uit

• Anamnese

• LO

• Aanvullend onderzoek ( jaarlijks): NA, K, creatinine, glucose 
Nuchter, Hb, BNP en op indicatie ECG

• Frequentie 1-4 x per jaar

• Overleg huisarts na elke controle (begin fase) 



Aandachtspunten voor overleg met 
huisarts

• Verslechtering in NYHA- klasse

• Toename oedeem, kortademigheid, nachtelijke benauwdheid/ 
plassen

• Hartkloppingen

• Duizeligheid

• Therapieontrouw

• Irregulaire pols (nieuw)

• Bij herhaling stijging of daling SBD> 20 mmHG

• Gewichtstoename > 2 kg binnen 2 weken

• Eventueel gevolgd door een consult bij huisarts



Hoe krijg je alle patiënten met 
hartfalen in beeld? 

• Wie heeft een bekende diagnose hartfalen? 

ICPC K77

• Screening van je COPD patiënten: 

30% heeft hartfalen

• Wie heeft er mogelijk hartfalen?

Selectie op gebruik van diuretica: furosemide of bumetanide



Wie heeft er mogelijk hartfalen?

Zoekvraag in VIP:

• Via inzicht naar  patiënten selecteren

• Alle ingeschreven patiënten – gelijk aan – ja

• EN Medicatie in de afgelopen 12 maanden – bevat waarde 
beginnend met - C03CB02 (Bumetanide)

• OF Medicatie in de afgelopen 12 maanden – bevat waarde 
beginnend met - C03CA01 (Furosemide)





Overleg met tweede lijn

• Verpleegkundig specialist hartfalen altijd bereikbaar binnen 
kantooruren

• (hartfalen) cardioloog bereikbaar voor huisarts



Instructie patiënt

Contact bij:

• Gewichtstoename ≥2kg binnen drie dagen

• Toename oedeem of benauwdheid

• Plotseling verminderde inspanningsintolerantie

• Meer benauwdheid en/of plassen ‘s nachts

• Hartkloppingen



Bijzondere groepen

• Zeer kwetsbare oudere (terughoudend in beleid)

• Palliatief hartfalen (aandacht voor angst en depressie, ip geen 
ziekenhuisopname meer, ICD deactiveren?)



Casuïstiek aan de hand van vragen

Een 77 jarige patiënt wordt verwezen naar jou als POH. In de 
diagnose staat HFrEF. Is dit hartfalen met een behouden 
ejectiefractie?

Eens ( staan) oneens (zitten)



Deze patiënt van 77 jaar met een verminderde ejectiefractie (HFrEF) 
wordt behandeld voor zijn lijden en voor zijn hartfalen met alleen 
diuretica. Is dit volgens de richtlijn?

Eens ( staan) oneens (zitten)



Een 80 jarige patiënt met hartfalen komt bij jou als POH. Hij heeft 
klachten van dyspnoe d’effort en orthopnoe. Er is geen sprake van 
oedemen en er is ook geen gewichtstoename. Deze klachten zijn 
geen tekenen van decompensatie.

Eens ( staan) oneens (zitten)



Een 65 jarige patiënt met HFrEF wordt behandeld voor hartfalen. De 
behandeling bestaat uit medicatie, leefregels en zelfzorg.

Eens ( staan) oneens (zitten)



Mw Janssen komt bij jou als POH i.v.m COPD. Ze heeft een verhoogd 
NT-proBNP. Dit wijst dat deze patiënt ook hartfalen heeft?

Eens ( staan) oneens (zitten)



Kortom

• Verschil HFrEF – HFpEF

• Ernstige aandoening met hoge mortaliteit

• Behandeling medicamenteus & niet-medicamenteus

• Vele ontwikkelingen de laatste jaren

• Samenwerkingsafspraken 1e en 2e lijn

• You can do it!



Vragen? 


