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Water is leven



Water is fun



Water is onheil



Vragen aan de dokter

• Na opname met 
hartfalen:

• Is het erg?
• Kan ik dit nog 

krijgen?
• Ik ga er toch niet aan 

dood hé?



Hartfalen is erg

• Voorkomen: VEEL
– 2-4% van de volwassen bevolking
– 65 plussers: 6-10% en meest voorkomende reden van opname, 

70-80 jarigen tot 20%
• Overleving: SLECHT

– Na opname > 25% sterft binnen het jaar
– Alle stadia: 35% overleeft 5 jaar
– Gevorderd hartfalen: < 1/2 overleeft 2 jaar

• Opnames: VEEL
– 1/3 heropname binnen 6 maanden

• QoL: SLECHT

• Eur Heart J (2003) 24 (5): 442-463. 



Hartfalen is erg

• In België gaat 1 tot 1.5% van het totale 
budget van gezondheidszorg naar 
hartfalen.



We worden overgoten met cijfers

• Nu
• Hier
• Huisarts



Hartfalen in België

• Februari 2010
• Registratie huisartsen peilpraktijken via VUB voor het 

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 
• Nationaal

• “Zes maanden na diagnose was 1 op de 5 
patiënten overleden en na 1 jaar liep de sterfte 
zelfs op tot 26%”.

Referentie
Devroey D, Van Casteren V. The incidence and first-year mortality of heart failure in Belgium: a 2-year nationwide 
prospective registration International Journal of Clinical Practice Volume 64, Issue 3, Date: February 2010, Pages: 
330-335.



Wat bepaalt de prognose?



Wat bepaalt de prognose?

Slecht want weinig exact
Goed want praktisch:

eenvoudig én prognostisch: symptomen 
bepalen prognose



Wat bepaalt de prognose?
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Hartfalen in België

• De gemiddelde leeftijd bij diagnose is 79 jaar, mannen 
gemiddeld 76 jaar en vrouwen pas op 82 jaar.

• De diagnose werd meestal gesteld als de patiënt al in 
fase 3 (50%) of fase 4 (27%) van de aandoening was.

• Daardoor kan pas in een laat stadium begonnen worden 
met de behandeling.

Referentie
Devroey D, Van Casteren V. The incidence and first-year mortality of heart failure in Belgium: a 2-year nationwide prospective 
registration International Journal of Clinical Practice Volume 64, Issue 3, Date: February 2010, Pages: 330-335.



Hartfalen in België

• “Doordat de symptomen niet typisch zijn voor de 
aandoening en doordat de klachten langzaam aan 
beginnen, wordt de diagnose van hartfalen vaak in een 
laat stadium gesteld”

Referentie
Devroey D, Van Casteren V. The incidence and first-year mortality of heart failure in Belgium: a 2-year nationwide prospective 
registration International Journal of Clinical Practice Volume 64, Issue 3, Date: February 2010, Pages: 330-335.



The EuroHeart Failure Survey
Eur Heart J (2003) 24 (5): 464-474.

• “treatment of HF in daily practice 
differs from guidelines”:

• Under-use of recommended 
medications
–ACE inhibitors 61.8%
–beta-blockers 36.9%
–ACE + beta-blockers 17.2%

• Daily dosage … on average below the 
recommended target dose.



Stille epidemie

Toenemend



HF is

•HF is ernstig
•HF is veel voorkomend
•HF is toenemend
•HF is behandelbaar
•HF is een zaak voor de huisarts





Be prepared

• betere diagnose

• betere therapie







• Kortademig. Heb ik 
“hartfalen”?

• Dikke voeten. Heb ik 
“hartfalen”?



Propedeutica

• Perifeer oedeem…
• Kortademigheid…
• Vermoeidheid…
• Opgezette halsvenen…
• WEINIG SPECIFIEK

• Nachtelijke paroxysmale orthopnoe
• Positieve hepatojugulaire reflux en S3
• SPECIFIEK…MAAR LAAT



Er is géén uniek symptoom of teken typisch voor 
hartfalen!



Naar schatting 50% 
gemist

Bij onderzoek 40-50%
géén hartfalen

Diagnose moeilijker bij vrouwen, ouderen, en obesen



Zoeken Testen die uitsluiten



Huisarts

?



ECG

•Aangewezen bij elk vermoeden 
van HF

•ECG perfect normaal => diagnose 
hartfalen weinig waarschijnlijk

•Wat is perfect normaal?



RX-thorax

•Aangewezen bij elk vermoeden 
van HF

•Cardiomegalie: aspecifiek…
•Stuwing…
•Longpathologie! 

•=> zeker bij dyspnoe



BNP en NT-pro-BNP

• Normaal => hartfalen zeer 
onwaarschijnlijk (sensitief)

• Verhoogd => hartfalen maar ook 
andere (niet specifiek )

• Verhoogd => prognostisch belang

• ROL = UITSLUITEN VAN HF (hoge 
negatieve predictiviteit)



BNP

• <100 kleine kans
• 100-500 grijze zone
• >500 grote kans

• Nierfalen => ondergrens x2 = 200
• Obesitas => ondergrens /2 = 50

• NT-pro-BNP: 400-2000



Terugbetaling…geduld









HF bewaarde EF



HF verlaagde EF
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Behandeling is gekoppeld aan 
EF
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Diagnose van hartfalen is niet 
gekoppeld aan de EF



Prognose is gekoppeld aan EF…



BNP versus EF
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Primary 
Care

Secondary 
Care

BNP /
NT-proBNP

Exam 
ECG / Bloods

Echo
Lung Function

Valve LV 
Dilated 

LV 
Not Dilated 

Gd-CMR*
Renal MRA

Diagnose van hartfalen: schema

* unless 
contra-indicated

Diagnosis of HF



Schema

• HARTFALEN? (Vermoeden van hartfalen op basis van symptomen, maar 
niet zeker)

↓
• (ECG) en/of RxTx en/of BNP => Normaal : HF weinig

↓
• Abnormaal

↓
• Echocardiografie => Normaal : HF weinig

↓
• Diagnose HARTFALEN

+
• Bepalen EF en oorzaak =>          Behandeling

↑
• HARTFALEN klinisch waarschijnlijk



Doorverwijsstrategie

• Niet verwijzen:
– Hartfalen weinig waarschijnlijk BNP>RX>ECG

• Verwijzen naar echo:
– Twijfel over hartfalen

• Verwijzen naar cardioloog:
– Twijfel over hartfalen + cardiale tekens (geruis, 

angor, syncope, aritmie)
– Zeker hartfalen



Tabel

“grote 
kans”

“onzeker” “kleine 
kans”

Géén 
andere 
tekens

cardioloog echo géén

Andere 
tekens

cardioloog cardioloog cardioloog



Te onthouden over Diagnose

• Er is géén uniek symptoom van HF: eraan 
denken

• ECG/RXTX/BNP zijn goede “uitsluiters”
• Echo helpt diagnose in “grijze zone”
• Echo bepalend voor behandeling



Acuut Hartfalen



Meneer HR

• 76 jaar oud
• Hypertensie
• Ex roker
• Carvedilol 25mg 1.5
• Perindopril 5mg 



Meneer HR

• Progressieve kortademigheid bij 
inspanning

• Weekend snel toenemend

• Midden in de nacht plots op de rand van 
zijn bed



Kliniek

• BD 156/106  P 109  T° 36.8
• Crepitaties
• Onregelmatig hartritme
• CVD gestegen, HJR positief
• Malleolair oedeem



Is dit hartfalen?



Is dit hartfalen?

• Nachtelijke paroxysmale orthopnoe is 
specifiek voor hartfalen



Is dit acuut hartfalen?



Is dit acuut hartfalen?

• Acuut hartfalen is (ESC):
• snel optredende of progressieve 

symptomen en tekens van hartfalen, met 
nood tot onmiddellijke behandeling

• eerste presentatie of verergering van 
chronisch hartfalen

• veroorzaakt door verschillende soorten
van hartziekten



Het grote onderscheid

• Is dit hartfalen met verlaagde 
ejectiefractie?

• Of

• Is dit hartfalen met bewaarde 
ejectiefractie?







Labo

•hartenzymes niet gestegen
•BNP 220
•creat 0.89



ACUUT HARTFALEN

• Zowel kliniek-ECG-Rx-BNP kunnen geen 
onderscheid maken tussen “HF bewaarde 
EF” en “HF lage EF”

• Maar in tegenstelling tot chronisch 
hartfalen doet het weinig terzake!



ACUUT HARTFALEN

• Wat doet wel terzake:
• Triggers AAA
• BD
• …en uw respons



Triggers

• Acuut coronair syndroom
• Aritmie
• Arteriële hypertensie
• …



BD

• Best: hoge BD
• Gemiddeld: normale BD
• Minder: lage BD
• Slecht: lage BD mét tekens van shock

– zweten + koude extremiteiten
– verminderde urineproductie
– verwardheid  



Respons uit de trousse

• hoge BD: lasix IV + NO SL + captopril SL
• normale BD: lasix IV + NO SL
• lage BD: lasix IV
• shock: lasix IV + houding + MUG
• acuut coronair syndroom: ASA + MUG
• aritmie: snelle VKF met een goede BD en 

goede nierfunctie kun je vertragen met 
digitalis of een betablokker



Wat onthouden?

• Chronisch hartfalen:
• beleid verschillend voor EF
• beleid bepaald door echo
• Lage BD is niet noodzakelijk shock

• Acuut hartfalen:
• beleid hetzelfde voor EF
• beleid bepaald door kliniek
• Lage BD is niet noodzakelijk shock



Chronisch Hartfalen



BD = CO * R * V

CO = SV * HF

DRUK

VOLUME



Coronair hartlijden 40% 
Cardiomyopathie 32% 

Kleplijden 12% 
Hypertensie 11% 

Andere 5%
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Hartfalen is een systeemziekte

Met verschillende verschijning
Met verschillend verloop
Met verschillende oorzaken

Geen unieke ziekte maar een “final common 
pathway”



Behandeling van Chronisch 
Hartfalen

• Is gericht op de oorzaak

• Is gericht op de systeemziekte
– Educatie
– Medicatie
– Meer



Educatie
“Life Style Modification”

Dieet

Activiteit: rust en revalidatie
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• Belgische Werkgroep voor Hartfalen: 
website (www.bwghf.be) en een 
informatie-DVD.

• Europese Vereniging voor Cardiologie: 
website voor patiënten in verschillende 
talen (www.heartfailurematters.org), en 
geeft richtlijnen voor artsen.

http://www.bwghf.be/
http://www.heartfailurematters.org/


Symptomatische medicatie

• Diuretica
– Verlies van zout en water => VOLUME
– Verlies van K / Mg => SCD
– Stimuleren RAA-systeem
– Progressief nierfalen (silentieus!)
– Enkel symptomatisch

• Nitraten



Symptomatische medicatie

• Diuretica
– Minimale dosis
– Zout – en vochtbeperking
– Vroeg beginnen met ACE-remmers
– Samen geven met:

• Nitraten



Symptomatische medicatie

• Diuretica

• Nitraten
– Potentieren de werking van diuretica 
– Vasodilatatie => verminderen WEERSTAND
– Verlagen de BD => minder ACE-remmer en 

betablokker
– Enkel symptomatisch



Prognostische medicatie (EF)

• HF met verlaagde EF

• HF met bewaarde EF?





Prognostische medicatie

• ACE-remmer
– HORMONEN van RAA-systeem
– Volume / Weerstand verminderd
– Hart ontlast
– Bloeddruk daalt

• Progressieve graduele daling => gunstig
• Plotse uitgesproken daling => syncope / nierfalen

• Betablokker



Prognostische medicatie

• ACE-remmer

• Betablokker
– ZENUWEN : OS
– Hart ontlast
– Pols en Bloeddruk daalt

• Progressieve graduele daling => gunstig
• Plotse uitgesproken daling => syncope / nierfalen



Prognostische medicatie

• “1. ACE-remmer én 2. Betablokker”
• Traag optitreren
• Maximaal optitreren
• Lage BD nooit reden tot STOP
• Onder frequente controle van:

– Kliniek (Symptomen, BD, pols…)
– Labo (creat, ionogram…)



Prognostische medicatie

• Symptomatische verbetering
• Prognostische verbetering
• Potentieel “genezing”



Gevorderd hartfalen

• Blijft de patiënt symptomatisch (III-IV)



Symptomatische therapie van 
gevorderd hartfalen

• Digitalis
– Enige inotropicum zonder stijging mortaliteit
– Zeer nauw therapeutisch venster
– Minimale dosis



Prognostische therapie van 
gevorderd hartfalen
• Spironolactone

– Aldosterone antagonist
– RAA-gemedieerd Kaliumsparend diureticum…
– Risico op (fatale) hyperkaliëmie zeker in combinatie 

met

• Sartanen
– Angiotensine receptorblokker
– RAA-gemedieerde Vasodilatoren
– Risico op hyperkaliëmie en nierfalen



Biventriculaire pacing en 
defibrillatoren…

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.hearthealthcenterpc.com/pace8.jpg&imgrefurl=http://www.hearthealthcenterpc.com/SERVPaceDBAicd.htm&usg=__S0_BcVtdPxor-KYbgdpTztGxOvk=&h=224&w=209&sz=10&hl=nl&start=118&um=1&itbs=1&tbnid=z22o-oy5E5f5uM:&tbnh=108&tbnw=101&prev=/images?q=biventricular+pacing&start=100&um=1&hl=nl&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1


Speciale gevallen

• HF met bewaarde EF en PAH
• Hoge leeftijd en co-morbiditeit:

– Maximale dosis ondergeschikt aan
– Symptoomcontrole en stabiliteit

• Palliatieve zorg



BESLUIT

• HF is belangrijk
• De prognose verbeteren
• De diagnose verbeteren
• De behandeling verbeteren
• De organisatie verbeteren
• De patiënt staat centraal – de huisarts is cruciaal
• Multidisciplinair teamwerk
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