
 

1 
 

Extramuraal zorgprogramma chronisch 
hartfalen 

In samenwerking met Zorgzaam Leuven en LMN Groot-Leuven 

 



 

2 
 

1 Inhoud 
2 Verklarende woordenlijst ................................................................................................................ 3 

3 Inleiding ........................................................................................................................................... 4 

4 Doelen van het zorgprogramma hartfalen ...................................................................................... 5 

5 Multidisciplinariteit in de eerstelijnszorg ........................................................................................ 5 

5.1 Communicatie ......................................................................................................................... 5 

5.2 Hartfalenverpleegkundige ....................................................................................................... 5 

6 Protocollen zorgverstrekkers .......................................................................................................... 6 

6.1 Protocol Huisarts ..................................................................................................................... 6 

6.1.1 Inleiding ........................................................................................................................... 6 

6.1.2 Definities en terminologie ............................................................................................... 6 

6.1.3 Rol van de huisarts in de aanpak van HF ......................................................................... 7 

6.1.4 Diagnostiek ...................................................................................................................... 9 

6.1.5 Behandeling van chronisch hartfalen ............................................................................ 11 

6.1.6 Multidisciplinaire samenwerking .................................................................................. 16 

6.2 Protocol Paramedici .............................................................................................................. 17 

6.2.1 Zorgprotocol Verpleging ................................................................................................ 17 

6.2.2 Zorgprotocol Kinesist ..................................................................................................... 19 

6.2.3 Zorgprotocol Huisapotheker ......................................................................................... 22 

6.2.4 Zorgprotocol Diëtist ....................................................................................................... 25 

6.2.5 Zorgprotocol Psycholoog ............................................................................................... 27 

7 Protocol transitionele zorg (na hospitalisatie) .............................................................................. 28 

7.1 Inleiding ................................................................................................................................. 28 

7.2 Verantwoordelijkheid zorgverleners ..................................................................................... 28 

7.2.1 Huisarts .......................................................................................................................... 28 

7.2.2 Ziekenhuis ...................................................................................................................... 28 

7.2.3 Hartfalenverpleegkundige ............................................................................................. 29 

7.2.4 Thuisverpleegkundige ................................................................................................... 29 

7.2.5 Huisapotheker ............................................................................................................... 29 

 

 

  



 

3 
 

2 Verklarende woordenlijst 
HF: Hartfalen 

HFrEF: Hartfalen met gedaalde ejectiefractie (EF<40%) 

HFmrEF: Hartfalen met licht gedaalde ejectiefractie (EF 40-49%) 

HFpEF: Hartfalen met bewaarde ejectiefractie (EF≥50%) 

VG: Voorgeschiedenis 

KO: Klinisch onderzoek 

CVD: Centraal veneuze druk 

NT-proBNP: N-terminaal pro-brein type natriuretisch peptide 

BNP: Brein natriuretisch peptide 

NYHA: New York Heart Association classificatie 

WZC: woonzorgcentrum 

Cis: contra-indicaties 

CRT: Cardiale resynchronisatie therapie 

ICD: Implanteerbare cardioverter defibrillator 

VT/VF: ventrikel tachycardie/ventrikel fibrillatie 

CNI: chronische nierinsufficiëntie 

DMII: diabetes mellitus type II 

COPD: chronic obstructive pulmonary disease 

ACE-I: angiotensine-converting enzyme inhibitor 

ARB: angiotensine II receptor blokker 

MRA: mineralocorticoid receptor antagonist 
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3 Inleiding 
Hartfalen is een belangrijke, veel voorkomende chronische aandoening met een hoge mortaliteit, 

grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten en daarnaast een hoog risico om (herhaaldelijk) 

in het ziekenhuis te belanden. Het is bewezen dat de beste zorg voor patiënten met hartfalen 

geleverd wordt door een multidisciplinair team van gezondheidsprofessionals met verschillende 

achtergronden die allemaal hun eigen expertise aanbrengen in de zorg. 

Door de nood aan verbeterde coördinatie en kwaliteitsvolle zorg voor deze complexe patiëntengroep 

en het bewezen gunstige effect van zorgprogramma’s voor hartfalen werden de afgelopen jaren in 

meerdere regio’s (Limburg, West-Vlaanderen, Turnhout, …) extramurale zorgprogramma’s gestart. 

Samen met lokale partners binnen het chronische zorgproject Zorgzaam Leuven willen we hetzelfde 

realiseren binnen de regio Groot-Leuven. 

 

Het doel van dit zorgprogramma is om in de zorg voor patiënten met hartfalen de taken van de 

verschillende gezondheidsverstrekkers te definiëren zodoende dat de zorg naadloos in elkaar 

overgaat en maximaal wordt afgestemd op de noden van de patiënt. We onderscheiden een 

intramuraal gedeelte in het ziekenhuis, een transmuraal gedeelte waarin we vastleggen wat er moet 

gebeuren na ontslag om de overgang naar de thuissituatie zo goed mogelijk te laten verlopen en een 

extramuraal gedeelte met zorgprotocollen voor de eerstelijnszorg.  

Ten slotte: waar de meeste zorgprogramma’s nog steeds geïnitieerd worden vanuit het ziekenhuis, is 

het doel van dit zorgprogramma om gedragen te zijn door zowel de eerste als tweede lijn en om ook 

de eerstelijnsgezondheidszorg actief te betrekken in de preventie en aanpak van deze complexe 

problematiek. 
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4 Doelen van het zorgprogramma hartfalen 
1. Coördineren van de inspanningen van zorgverleners om de kwaliteit van zorg voor 

hartfalenpatiënten te verbeteren=>multidisciplinaire aanpak in de eerstelijn 

2. Aflijnen van het takenpakket van de verschillende beroepsgroepen in de zorg voor 

hartfalenpatiënten 

3. Verbetering van de naleving en implementatie van internationale evidence-based richtlijnen 

4. Vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en ziekenhuisopnames binnen dertig 

dagen. Vermindering van het aantal eerste opnames voor hartfalen door correcte 

cardiovasculaire preventie en sensibilisatie bij zorgverstrekkers. 

5. Verbetering van levenskwaliteit en prognose van individuele patiënten 

6. Inbedden van hartfalenzorg in breder chronisch zorgkader – horizontale zorg 

5 Multidisciplinariteit in de eerstelijnszorg 
Zoals eerder gesteld is het een belangrijke prioriteit van dit zorgprogramma om een proactieve 

duurzame eerstelijnssamenwerking in de hartfalenzorg te promoten. Met dit doel voor ogen is het 

belangrijk enkele werkpunten uit te lichten. 

5.1 Communicatie 
Voorlopig is het niet eenvoudig om gebruiksvriendelijk en elektronisch informatie uit te wisselen. Er 

bestaat (nog) geen gedeeld elektronisch dossier waarin alle zorgverleners informatie kunnen delen 

en aanpassen. Verder is Vitalink voorlopig niet compatibel met de ziekenhuissoftware van UZ Leuven 

en het Heilig Hart. 

Momenteel verloopt interdisciplinaire communicatie dus het best telefonisch, digitaal via 

eHealthbox, via het papieren thuisdossier of ontslagbrief, of waar mogelijk(tussen huisarts en 

apotheker) via Vitalink. Aangezien de hartfalenpopulatie met een verhoogd risicoprofiel bijna altijd 

een vast zorgteam om zich heen heeft, denken we dat dit voorlopig haalbaar is. Om de inzet van 

bijkomende omkadering voor huisartsen (en andere paramedici) te vergemakkelijken wordt een 

sociale kaart met contactgegevens online geplaatst. 

5.2 Hartfalenverpleegkundige 
Op dit moment hebben zowel het UZ Leuven als het Heilig Hart elk een gespecialiseerde 

hartfalenverpleegkundige op de dienst. Hoewel er internationaal bewijs is dat gespecialiseerde 

hartfalenverpleegkundigen in de eerste lijn een grote meerwaarde kunnen zijn, is dit in Vlaanderen 

momenteel nog niet uitgebouwd. In eerste instantie zouden we binnen Zorgzaam Leuven dus werken 

met referentieverpleegkundigen hartfalen of hartfalen educatoren in de eerste lijn. Zij worden 

opgeleid door de hartfalenverpleegkundigen in het ziekenhuis, en fungeren dan als bijkomende 

gespecialiseerde brugfiguren tussen eerste en tweede lijn. De uitrol van deze profielen zou tegen 

eind 2019 rond moeten zijn. 

  

https://www.zorgzaamleuven.be/sites/default/files/statische-pagina-documenten/zzl_2018_afspraken_rond_medicatieschema.pdf
https://www.zorgzaamleuven.be/sites/default/files/statische-pagina-documenten/zzl_2018_afspraken_rond_medicatieschema.pdf
https://www.desocialekaart.be/
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6 Protocollen zorgverstrekkers 

6.1 Protocol Huisarts 

6.1.1 Inleiding 
Voor de huisarts is hartfalen een complex ziektebeeld. Vaak wordt de diagnose pas laat in het 

ziekteproces opgemerkt, als de (frequent geriatrische) patiënt klaagt over duidelijke dyspnoe en/of 

gezwollen voeten. Het therapeutisch traject beperkt zich meestal tot het tijdelijk ophogen of 

opstarten van diuretica en eventueel doorverwijzen bij refractaire symptomen. De bedoeling van dit 

protocol is veelzijdig: 

 Het vertrouwd maken van de huisarts met de pathologie en de verschillende fenotypes van 

hartfalen. 

 Het duidelijk schetsen van de multidisciplinaire samenwerking en omkadering van een 

hartfalenpatiënt (zeker de hoogrisicogroep). De huisarts is initiator en/of coördinator van dit 

multidisciplinair proces, naargelang zijn eigen wens en visie op de zorg. 

 Een zo kwalitatief mogelijk diagnostisch en therapeutisch instrument aanreiken, rekening 

houdend met de hoge tijdsdruk en werklast van de huisarts. 

6.1.2 Definities en terminologie 

6.1.2.1 Definitie hartfalen (HF) 

Hartfalen is een klinisch syndroom gekenmerkt door een aantal typische symptomen 

(kortademigheid, gezwollen enkels, vermoeidheid, …) die soms gepaard gaan met tekenen (perifere 

oedemen, …). Het syndroom wordt veroorzaakt door een structurele of functionele hartafwijking, 

die resulteert in een ontoereikend hartdebiet en/of gestegen intra-cardiale drukken. 

De huidige definitie van HF beperkt zich dus tot stadia waarin de symptomen en klachten al duidelijk 

zijn (i.e. een syndroom).  

6.1.2.2 Indeling hartfalen 

6.1.2.2.1 Volgens urgentie 

Acuut hartfalen (cordecompensatie, longoedeem, …): snelle toename van nieuwe of gekende 

hartfalenklachten met signalen van linker hartfalen (longstuwing en dyspnoe) of rechter hartfalen 

(gestuwde CVD, oedemen, ascites) of een combinatie van beide. Dit kan gepaard gaan met een de 

novo diagnose van HF of kan een exacerbatie betreffen van chronisch HF. 

Chronisch hartfalen: hartfalenspectrum buiten de acute fase 

6.1.2.2.2 Volgens klinische status 

 Stadium A – hoog risico voor HF maar zonder structurele hartafwijkingen of symptomen van 

hartfalen 

 Stadium B – structurele hartafwijkingen maar zonder symptomen of tekenen van HF 

Gezien de Europese (i.e. ESC) definitie van HF (pas sprake van hartfalen bij klinische tekens en/of 

symptomen) zijn stadia A en B precursorfases van hartfalen. 

 Stadium C – Structurele hartafwijkingen met symptomen of tekenen van HF 

 Stadium D – Gevorderd hartfalen 

6.1.2.2.3 Volgens ernst van kortademigheid (NYHA) 

 Klasse I – geen kortademigheid bij gewone activiteiten, asymptomatisch 

 Klasse II – kortademigheid bij meer intensieve activiteiten, asymptomatisch in rust 
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 Klasse III – kortademigheid bij lichte inspanningen, comfortabel in rust 

 Klasse IV – kortademig bij de minste inspanning, symptomatisch in rust met uitgesproken 

kortademigheid, orthopnoe, oedemen 

6.1.2.2.4 Volgens ejectiefractie van het linker hartventrikel (LVEF) 

 LVEF < 40% - Heart failure with reduced LVEF (HFrEF) 

 LVEF 40-50% - Heart failure with middle range LVEF (HFpEF) (weinig bestudeerd, klasse 

bestaat pas sinds 2016) 

 LVEF > 50% - Heart failure with preserved LVEF (HFpEF) 

Tabel 1 Definitie van hartfalen met bewaarde (HFpEF), mid-range (HFmrEF) en verminderde ejectiefractie (HFrEF) volgens 
ESC-criteria van 2016 

Type HF HFrEF HFmREF HFpEF 

C
ri

te
ri

a 

1 Symptomen 
en/of 
tekenen 

Symptomen en/of tekenen Symptomen en/of tekenen 

2 LVEF<40% LVEF 40-49% LVEF 50% of meer 

3 / 1.Verhoogde natriuretische 
peptiden 
2.Ten minste 1 aanvullend 
criterium 
a. relevante structurele 
hartafwijking 
b. diastolische dysfunctie 

1.Verhoogde natriuretische 
peptiden 
2.Ten minste 1 aanvullend 
criterium 
a. relevante structurele 
hartafwijking 
b. diastolische dysfunctie 

 

6.1.3 Rol van de huisarts in de aanpak van HF 
De huisarts heeft een belangrijke rol in de diagnostiek en behandeling van hartfalen. We 

benadrukken binnen dit zorgprogramma de volgende punten: 

Diagnostiek 

Gebruik van NT-proBNP als marker om onderliggend hartfalen uit te sluiten en ter bevordering van 

objectiveren van onderliggend hartfalen. Voor meer uitleg wordt naar de tekst rond gebruik van 

natriuretische peptiden verwezen. 

Coderen van hartfalendiagnose in elektronisch medisch dossier. Onderzoek wijst uit dat dit 

geassocieerd is met betere uitkomsten voor hartfalenpatiënten. Bovendien is dit een eenvoudige 

manier om binnen de praktijk de hartfalenpopulatie in kaart te brengen. 

Therapie 

Optitratie medicatie. Uit onderzoek blijkt dat patiënten met HFrEF vaak niet de medicamenteuze 

streefdosissen bereiken. De huisarts heeft hierin een zeer belangrijke rol. 

Fysieke activatie. Voor alle hartfalenpatiënten is motivatie tot bewegen aangeraden. De huisarts kan 

dit organiseren door verwijzing voor kinesitherapie of beweegcoaches. 

Regelmatige opvolging. Elke patiënt met hartfalen zou ten minste een keer om de drie maanden 

gezien moeten worden door de huisarts, dit mag ook in het kader van de opvolging voor andere 

aandoeningen zijn. 

Transitionele zorg 

https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/1270/1550138979_OptitratieMedicatiewebsite.pdf
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Opvolgcontact. Elke hoogrisicopatiënt met hartfalen (criteria hieronder beschreven) moet na een 

ziekenhuisopname binnen de week gezien worden door de huisarts met nazicht van zijn 

medicatieschema en controle van de parameters. 

Hoogrisicopatiënten (2 of meer van de volgende criteria): 

1. Hoge diuretica nood – daginname van >1mg bumetanide of > 40mg furosemide 

2. Ernstige nierinsufficiëntie bij ontslag (eGFR < 45), acute nierinsufficiëntie tijdens opname 

3. Opname gehad in de laatste 6 maanden voor de huidige opname voor een acuut event 

4. NYHA III bij ontslag of niet te corrigeren overvulling  

5. Geriatrisch profiel met valrisico 

6. COPD-opname in het voorbije jaar 

7. Gebrek aan motivatie/ziekte inzicht – hoog risico voor non-compliance – terughoudendheid 

of weigering of onmogelijkheid (financieel) om gezondheidsadvies op te volgen. 
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6.1.4 Diagnostiek 

6.1.4.1 Diagnostisch algoritme chronisch hartfalen in eerstelijn 
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6.1.4.2 Nieuwe diagnose hartfalen 

 Registreer gecodeerde diagnose HF en type in EMD. 

 Verwittig (indien mogelijk) de huisapotheker en WZC of thuisverpleegkundige van de 

diagnose. 

6.1.4.3 Gebruik van NT-proBNP 

Wanneer? Bij mensen met vermoeden van hartfalen 

Hoe? NT-proBNP is heel sensitief en heeft dus een hoge negatieve voorspellende waarde. Het is 

m.a.w. een ‘uitsluiter’, geen ‘aantoner’. Onder de drempelwaarden is hartfalen nagenoeg zeker 

uitgesloten.  

Hoeveel? >2000 ng/L, specialistische verwijzing binnen twee weken, >400 specialistische verwijzing 

binnen 6 weken 

Opgepast! Lager door... Hoger door... (zie tabel) 

Interpretatie van NT-proBNP testen 

Wanneer? Bij mensen met vermoeden van chronisch hartfalen (zie ook diagnostisch algoritme) 

Hoe? Test dient om diagnose van hartfalen uit te sluiten, waarde boven de 
drempelwaarde is op zichzelf onvoldoende om de diagnose hartfalen te kunnen 
stellen 

Hoeveel? >2000 ng/L = specialistische verwijzing binnen 2 weken 

>400 ng/L = specialistische verwijzing binnen 6 weken 

125-400 ng/L = overweeg andere etiologie dan hartfalen, consulteer bij twijfel 
hartfalenspecialist 

<125 ng/L = geen hartfalen 

Opgepast! Lagere waarden bij Hogere waarden bij 

Obesitas 
Zwarte huidskleur 
Behandeling met ACE-I/ARB, 
bètablokker, MRA 

>70 jaar 
Nierfalen 
Chronische hypoxie 
COPD 
Diabetes 
Levercirrose 
Ischemie, tachycardie, ... 

Nadeel is de kostprijs van (afhankelijk van het labo) 25-35 euro, waarvoor momenteel nog geen 

terugbetaling bestaat. Toch zijn we met onze groep van mening dat een correct en oordeelkundig 

gebruik van NT-proBNP kan bijdragen aan een correcte objectivering van hartfalen, aan betere 

doorverwijzingen en aan een betere prognose voor patiënten. 
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6.1.5 Behandeling van chronisch hartfalen 

6.1.5.1 Doelstellingen 

De overkoepelende doelstelling van de behandeling van hartfalen is het verbeteren van de 

levenskwaliteit en prognose van de patiënt. 

Uiteraard is de manier waarop deze doelstellingen worden bereikt ook afhankelijk van het 

patiëntenprofiel. Zoals eerder gesteld is hartfalen een klinisch syndroom dat zich op een continuüm 

afspeelt (stadium A-D). Behandeling in stadium A en B is gericht op correct cardiovasculair 

risicomanagement met het oog op preventie van het ontwikkelen van hartfalen. Behandeling van 

een verhoogde bloeddruk is hier bijvoorbeeld essentieel. In stadium C is het gericht op een correcte 

farmacologische en niet-farmacologische aanpak van het structureel hartlijden en eventuele 

decompensatie. In stadium D blijft het voorgaande gelden, maar zijn voorafgaande zorgplanning en 

multidisciplinaire zorgomkadering erg belangrijk. De huisarts is van groot belang om dit proces te 

sturen en mee in te vullen. 

6.1.5.2 Niet-medicamenteuze behandeling chronisch hartfalen 

 Zoutarm dieet (zie protocol diëtist) 

 Relatieve vochtbeperking in NYHA-stadia III en IV: maximaal 1,5 tot 2L water per dag 

 Educatie van patiënt en omgeving (zie patiënteninformatie) 

 Nagaan en stimuleren van therapeutische compliantie 

 Voldoende fysieke activiteit 

 Rookstop 

 Pneumokokkenvaccinatie volgens advies Hoge Gezondheidsraad 

 Jaarlijkse griepvaccinatie 

 Advies tot gewichtsreductie met doelstelling BMI < 30 

 Mijden van medicatie met HF als contra-indicatie of die de kans op een exacerbatie verhogen 

(zie richtlijn Domus Medica) 

6.1.5.3 Behandeling acute decompensatie van chronisch hartfalen 

Behandel onderliggende oorzaken 

Infectie, ritmestoornissen, kleplijden, ischemisch hartlijden, … 

Diureticagebruik 

Start diuretica volgens SEPS-protocol (Start, Evalueer, Pas aan, Stop) 

 Eerste keuze = lisdiureticum. 

Product Startdosis (per dag) Onderhoudsdosis (per dag) 

Furosemide 20-40 mg 40-240 mg 

Bumetanide 0,5-1,0 mg 1-5 mg 

Torasemide 10-20 mg Maximaal 200mg 
 

Actie Beleid 

Start Lage startdosis, optitreren volgens klinische evolutie 
Dagelijks continu schema beter dan wisselend schema 

Evalueer In een acute fase elke 48-72 uur 
Controleer nierfunctie en elektrolyten een week na elke dosisverhoging 

Pas aan Verhoog dosis bij acute exacerbatie chronisch hartfalen (dynamisch 
diureticagebruik) 
Indien hogere dagdosis best in 2 giften (8u en 14u) 

https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/1270/1550139265_brochurepdf1.pdf
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Overweeg thiazide bij ongewenste piek van diurese (vb. BPH) 
Voeg MRA (spironolactone) toe indien K<5,5 mmol/L en eGFR>30. Raadpleeg 
specialist bij K>5,5 mmol/L en eGFR<30. 

Stop Durf af te bouwen na acute fase (proefstop). Streefdoel is de laagste effectieve 
dosis. 
Geef patiënt voorlichting over flexibel diureticagebruik op basis van 
gewichtsopvolging (bij een gewichtstoename van meer dan twee kilogram op drie 
dagen moet de arts wel ingelicht worden) 
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6.1.5.4 Behandelingsalgoritme HFrEF (EF<40%) 

 

 

Stap 1

•ACE-I 

•Bij intolerantie: sartaan

•Bètablokker

•+/- lisdiuretica bij tekenen/symptomen van overvulling

Stap 2

•Indien nog symptomatisch + LVEF≤35

•Aldosterone antagonist: spironolactone

•CI: eGFR<20, K>6, aanpassing dosis vereist bij eGFR<30 of 
K>5.5

•Bij gynaecomastie onder spironolactone: switch naar 
eplerenone (Inspra, niet terugbetaald)

Stap 3

• Indien nog steeds symptomatisch + LVEF≤35  Verwijs

•Specialistische behandeling:

•Entresto, Ivabradine, Digoxine, ICD/CRT, …

Verwijs naar HF verpleegkundige of huisapotheker voor hulp 

bij medicatie of raadpleeg de medicatietabel. 

 
Tips: 

*Monitor behandeling nauwgezet (eGFR, K):  

 Voorafgaand aan start (zie CI) 

 Een week na start en na elke dosisverandering 

 Maandelijks gedurende de eerste 3 maanden na start 

 Per trimester in eerste jaar en nadien viermaandelijks 

 

Achtergrond: 

 Entresto vervangt ACE-I/Sartaan. 

 Ivabradine: bij patiënt in sinusritme met pols≥70/min. 

 Digoxine: beperkte indicaties gezien geen effect op harde eindpunten 

 CRT: overweeg bij patiënt in sinusritme + QRS duur ≥ 130 ms 

 ICD: VG VT/VF of symptomatisch onder max therapie én Ischemisch 

hartlijden/gedilateerde cardiomyopathie 

 

Aandachtspunt: Anemie bij HFrEF/HFmrEF 

Bij wie? LVEF≤40% + NYHA II of LVEF≤45% + NYHA III 

Wanneer? Hemoglobine 9.5-13.5 mg/dL en ferritine <100 µg/L of ferritine 

<300 µg/L én transferrine saturatie <20%  

Wat? IV ijzer (Injectafer) via dagziekenhuis  

 

Tips: (meer info via: ESC practical recommendations in de web addenda) 

*Kies voor een ACE-I/B-blocker geregistreerd voor HF (zie www.bcfi.be) 

*Drijf de dosis stelselmatig op tot streefdosis (zie www.bcfi.be) (ook al is pt 

symptoomvrij) 

*Bij ACE-I: 1 week na elke dosisverhoging: controle K en eGFR 

*Bij B-blocker: ‘start low, go slow’, controle HR, BD, klinische toestand 

 

https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/1270/1550138979_OptitratieMedicatiewebsite.pdf
https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Guidelines/ehw128_Addenda.pdf
http://www.bcfi.be/
http://www.bcfi.be/
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6.1.5.4.1 Rol van de huisarts bij optitratie van de medicatie in HFrEF 

Diuretica 

Dynamische dosisaanpassing naargelang vullingsstatus, nierfunctie en ionogram met steeds 

nastreven van de laagst effectieve dosis. 

ACE-inhibitoren/sartanen 

 Opdrijven naar streefdosis (zie tabel), zolang: 

o Geen symptomatische hypotensie 

o Geen progressieve nierinsufficiëntie (creatinine >2,0 – 2,5 mg/dL) 

o Geen hyperkaliëmie > 5,5 mmol/L (cave pseudohyperkaliëmie) 

 

ARB* Startdosis Titratie 1 Titratie 2 Streefdosis 

Candesartan 4mg; 1dd 8mg; 1dd 16mg; 1dd 16mg; 2dd 

Losartan 50mg; 1dd 100mg; 1dd 150mg; 1dd 150mg; 1dd 

Valsartan 40mg; 2dd 80mg; 2dd 160mg; 2dd 160mg; 2dd 

 

Bètablokkers 

 Opdrijven naar streefdosis (zie tabel) of maximaal getolereerde dosis om een hartfrequentie 

in rust rond 60/min te bekomen. 

Betablokker³ Startdosis Titratie 1 Titratie 2 Streefdosis 

Bisoprolol 1,25-2,5mg; 1dd 5mg; 1dd 7,5mg; 1dd 10mg; 1dd 

Carvedilol 3,125-6,25mg; 
2dd 

6,25mg; 2dd 12,5mg; 2dd 25mg; 2dd 

Metoprolol 25mg; 1dd 100mg; 1dd 150mg; 1dd 200mg; 1dd 

Nebivolol 1,25mg; 1dd 2,5mg;2dd 10mg; 1dd 10mg; 1dd 

 

*Monitor bij optitratie nauwgezet natrium, kalium en eGFR: 

 Voor het opstarten 

 Een week na elke dosisverandering 

 Maandelijks eerste trimester na opstart 

 Driemaandelijks in stabiele fase 

²Aanpassing dosis: 

 Indien eGFR<30 of K<5,5 

 Stop indien eGFR<20 of K>5,5 

³Tips bij gebruik: 

 Start low, go slow. Minimum 2 weken tussen elke dosisverhoging 

 Monitor HR, BD, klinische toestand 

 

ACE-I* Startdosis Titratie 1 Titratie 2 Streefdosis 

Captopril 6,25 mg; 3dd 12,5mg; 3dd 25mg; 3dd 50mg; 3dd 

Enalapril 2,5mg; 2dd 5mg; 2dd 10mg; 2dd 20mg; 2dd 

Lisinopril 5mg; 1dd 10mg; 1dd 20mg; 1dd 30mg; 1dd 

Perindopril 2,5mg; 1dd 5mg; 1dd 7,5mg; 1dd 10mg; 1dd 

Ramipril 1,25mg; 2dd 2,5mg; 2dd 5mg; 2dd 5mg; 2dd 
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Correcte optitratie in de eerstelijn is erg belangrijk en geassocieerd met een belangrijke daling in het 

aantal ziekenhuisopnames. 

 

6.1.5.5 Behandeling HFpEF (EF>50%) 

Voor de behandeling van HFpEF bestaan geen duidelijke richtlijnen. Dit wil niet zeggen dat er geen 

behandeling bestaat voor patiënten met deze vorm van hartfalen. Algemene principes zijn: 

 Screening en behandeling van cardiovasculaire en niet-cardiovasculaire co-morbide 

aandoeningen.  

o De behandeling moet veilig zijn, gericht op symptoomverbetering en het verbeteren 

van de levenskwaliteit. 

o Optimale bloeddrukcontrole < 140/85 mmHg 

o Adequate behandeling van tachyaritmie 

 Gebruik van diuretica bij symptomen en/of tekenen van congestie 

 Niet-farmacologische maatregelen (zoals eerder beschreven) 

o Fysieke activatie en eventueel cardiale revalidatie 

6.1.5.6 Behandeling terminaal hartfalen 

Definitie: eindstadium van hartfalen met slechte algemene en functionele toestand (NYHA III-IV, 

stadium D) en geen of zeer beperkte therapeutische mogelijkheden. 

Signalen: toenemende diureticanood, toenemend cardiorenaal dilemma, toename in hospitalisaties 

(>2/jaar), … 

Beleid: status van terminaal hartfalen te bespreken met behandelend cardioloog en in overleg met 

de patiënt en zijn wensen. Opstarten van voorafgaande zorgplanning, waarbij >2 hospitalisaties per 

jaar of snel opeenvolgend een trigger moeten zijn om een contact in te plannen rond voorafgaande 

zorgplanning. 

Medicamenteus stoppen van alle niet-noodzakelijke medicatie en indien symptomatische 

hypotensie, nierinsufficiëntie, elektrolytenstoornissen, … afbouw van ACEi’s/sartanen en 

bètablokker. 
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6.1.6 Multidisciplinaire samenwerking 
Multidisciplinaire samenwerking is in de aanpak van hartfalen, vooral stadium C en D, erg belangrijk. 

Hieronder worden samenwerkingsdoelen van de huisartsen met de belangrijkste betrokken 

beroepsgroepen geschetst: 

6.1.6.1 Huisapotheker 

 Breng de huisapotheker op de hoogte indien een nieuwe diagnose van hartfalen wordt 

gesteld. Motiveer patiënten met een hoogrisicoprofiel tot registratie bij een huisapotheker, 

indien ze deze nog niet hebben. Noteer contactgegevens huisapotheker in het dossier. 

 Verwijs patiënten met complexe medicatieschema’s naar de huisapotheker voor hulp 

6.1.6.2 Hartfalenverpleegkundige 

 Verwijs patiënten met een nieuwe diagnose hartfalen voor bijkomende educatie indien dit 

nodig wordt geacht. 

 Verwijs patiënten met een hoog risicoprofiel voor educatie en medicamenteus advies. 

6.1.6.3 Kinesist 

 Verwijs patiënten die niet in aanmerking komen voor cardiale revalidatie in een 

gespecialiseerd centrum naar een perifere kinesist voor revalidatie 

 Blijvende fysieke activatie is voor alle patiënten met chronisch hartfalen aanbevolen. 

Mogelijke opties zijn verwijzing naar fitnesscentrum, beweegcoaches (Bewegen op 

verwijzing), kinesitherapie of zelfstandige initiatieven. 

6.1.6.4 Psycholoog 

 Screen voor angst en depressie bij hartfalen indien diagnostisch verdacht. Verwijs zo nodig 

voor psychologische ondersteuning. 

6.1.6.5 Ergotherapeut 

 Verwijs patiënten met een verhoogd valrisico of problemen in dagelijks functioneren voor 

ergotherapeutisch advies. 

6.1.6.6 Diëtist 

 Verwijs hartfalenpatiënten met een overdreven vocht (>1,5L) - en/of zout-intake naar de 

diëtiste voor advies 
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6.2 Protocol Paramedici 

6.2.1 Zorgprotocol Verpleging 

6.2.1.1 Inleiding 

Verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in hartfalen. Deze rol situeert zich op verschillende 

niveaus. Enerzijds is er de gespecialiseerde hartfalenverpleegkundige, voorlopig gesitueerd in het 

ziekenhuis, die een aanspreekpunt en brug vormt tussen de eerste en tweede lijn. Anderzijds zijn er 

de thuisverpleegkundigen, die de patiënt regelmatig zien en een belangrijke signaalfunctie hebben 

naar de huisarts en andere zorgverleners toe. Bovendien is het de ambitie van de lokale 

verpleegkundigenorganisaties om zelf referentieverpleegkundigen hartfalen of hartfalen educatoren 

op te leiden in de eerste lijn, die een aanspreekpunt kunnen zijn voor collega’s bij vragen. Deze 

opleiding zou eind 2019 afgerond moeten zijn. 

6.2.1.2 Hartfalenverpleegkundige 

6.2.1.2.1 Doelgroep 

 Elke patiënt en omgeving met een nieuwe diagnose HF 

 Elke patiënt na een HF-hospitalisatie 

6.2.1.2.2 Doel 

 Educatie van hartfalenpatiënt en zijn omgeving 

 Verhogen van zelfredzaamheid van patiënt en omgeving 

 Afstemming van zorg op de persoonlijke noden en wensen van patiënt 

 Centraal aanspreekpunt voor perifere verpleegkundigen bij diagnostische of therapeutische 

twijfel 

6.2.1.2.3 Inhoud 

 Educatie 

o Wat is hartfalen? 

o Wat is het doel van de behandeling? 

o Leren herkennen van alarmsignalen 

 Levensstijlaanpassingen 

 Implementatie van geïntegreerd dagboek van patiënt (hartfalenboekje) 

6.2.1.3 Thuisverpleegkundige 

6.2.1.3.1 Doelgroep 

 Elke patiënt met HF 

 Elke patiënt met nood aan lisdiuretica (burinex, lasix, …) 

6.2.1.3.2 Doel 

 Screening van risicopatiënten 

 Opvolgen van therapietrouw 

o Medicatie-inname 

 Controle van correcte inname 

 Controle van voorraad 

 Afspreken dat medicatie tijdig besteld en opgehaald wordt 

 Aangepast medicatieschema voorzien (i.s.m. huisarts/apotheker) 

 Opvolgen en navragen bijwerkingen van medicatie 

 Verwijderen van eventueel in huis aanwezige NSAID’s (bij twijfel overleg met 

huisarts) 

 Aanbrengen van compressiekousen 

https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/1270/1550139265_brochurepdf1.pdf
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o Dieet en vochtbeperking 

o Beweging 

o Rookstop 

 Bevorderen van zelfredzaamheid 

o Indien noodzakelijk: verwijzing naar thuiszorgwinkel/huisarts/sociale dienst 

ziekenhuis/dienst gezinszorg/diëtist/… 

o Opvolgen van nood aan hygiënische zorg (Katz) 

o Indien van toepassing: bespreken van incontinentiemateriaal (beschikbaar gamma, 

gebruik, verkooppunten, …) 

o Indien van toepassing: decubituspreventie 

o Informatie rond gebruik van hartfalenboekje 

 Registratie parameters 

o Opvolgen en registreren van volgende parameters in het elektronisch 

verpleegdossier (EVD) 

 Gewicht 

 Bloeddruk 

 Pols 

 Vochtbalans 

 24-u diurese 

 Herkennen van alarmsignalen 

 Herkennen van ondervoeding 

o MNA: Mini Nutritional Assessment (screeningsinstrument) 

o Indien nood: verwijzing naar diëtist of huisarts 

Het Wit-Gele Kruis heeft voor Vlaams-Brabant een flow voor hartfalenpatiënten na ontslag 

opgesteld. 

6.2.1.4 Verpleegkundige WZC 

Voor de WZC’s wordt gewerkt aan een verpleegkundig protocol naar analogie van het model 

uitgewerkt voor diabetes. 

6.2.1.5 Steekkaart verpleegkundigen 

6.2.1.5.1 Doel 

Verpleegkundig protocol ontwikkeld voor fragiele bewoners met HF in het WZC, maar dat kan 

gebruikt worden door elke verpleegkundige in het contact met HF-patiënten. De opvolging volgens 

dit algoritme is vooral belangrijk voor de hoogrisicopopulatie. 

6.2.1.5.2 Structuur 

 Screening van risicopatiënten 

 Opvolging van hartfalensymptomen 

 Opvolging van levensstijl 

  

https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/1270/1550139265_brochurepdf1.pdf
https://www.mna-elderly.com/forms/MNA_dutch.pdf
https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/1270/1550140680_zorgflowhartfalenWGKVlaamsBrabant.pdf
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6.2.2 Zorgprotocol Kinesist 

6.2.2.1 Belang 

Cardiale revalidatie is gericht op het optimaliseren van het fysiek, psychisch en sociaal functioneren 

van de cardiale patiënt. Tevens heeft deze therapie als doel het risico op herval en overlijden te 

reduceren. (WHO; 1964)  

6.2.2.2 Inhoud 

Cardiale revalidatie verloopt in drie fasen: 

Fase 1: de eerste fase vindt plaats tijdens de ziekenhuisopname en focust op het optimaliseren van 

de functionaliteit van de patiënten.  

Fase 2: in deze fase wordt er ambulant getraind in een gespecialiseerd revalidatiecentrum of de 

patiënten worden doorverwezen naar een kinesitherapeut in de periferie.  

Fase 3: de onderhoudsfase, richt zich op het levenslang fysiek actief blijven teneinde heropnames te 

beperken. Dit kan door aan te sluiten bij Harpa (www.harpa.be), door naar een fitnesscentrum te 

gaan, door kinesitherapie in de periferie te blijven volgen of door zelf actief te blijven. 

Fase 1: Kinesitherapie tijdens ziekenhuisopname 

Een hartdecompensatie gaat gepaard met ernstige klachten van kortademigheid, die in de meeste 

gevallen aanleiding geeft tot een ziekenhuisopname. Elke ziekenhuisopname zorgt voor fysieke 

inactiviteit met verlies van spierkracht en functionaliteit als gevolg. In fase 1 zal de kinesitherapie 

initieel gericht zijn op het uitvoeren van ademhalingsoefeningen, ter verbetering van de klachten van 

kortademigheid. Indien deze klachten stabiel zijn, zal overgegaan worden tot het mobiliseren van de 

patiënt en het optimaliseren van de functionaliteit, zodat terugkeer naar huis kan verzekerd worden. 

Een overzicht van hoe de ademhalingsoefeningen en mobilisatie aangepakt worden, is hieronder 

weergegeven. 

Ademhalingsoefeningen: 

 Rechtop zitten in bed of stoel 

 Langzame, maar maximale inademing (via neus) 

 Aanhouden van de inademing gedurende enkele seconden 

 Ontspannen uitademing via de mond 

Mobilisatie (afhankelijk van de toestand van de patiënt): 

 Passieve mobilisatie in lig/zit 

 Actieve mobilisatie in lig/zit/stand 

 Inoefenen transfers 

 Marche (met of zonder hulpmiddel) 

 Spierversterkende oefeningen 

 Zetelfiets/hometrainer 

 Trappen (maximum 33 treden) 

 

Fase 2: Ambulante cardiale revalidatie/kinesitherapie in de periferie 

Afhankelijk van de leeftijd, functionaliteit en mobiliteit van de patiënt zal tijdens de 

ziekenhuisopname gekeken worden of de patiënt het meeste baat heeft bij het volgen van 

ambulante cardiale revalidatie of kinesitherapie in de periferie.  

Indien de patiënt instemt om ambulante cardiale revalidatie in een gespecialiseerd centrum te 

http://www.harpa.be/
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volgen, zal vooraf een maximale inspanningsproef afgenomen worden om de juiste 

trainingsintensiteit te bepalen en om het risico voor training in te schatten. Bijkomend kan ook de 

perifere en respiratoire spierkracht gemeten worden. Een ontslagbrief met een voorstel voor 

oefentherapie, op basis van hogergenoemde testen, zal aan de patiënt meegegeven worden. Voor 

HFrEF patiënten is het programma multidisciplinair en ze hebben recht op 45 zittingen over een 

periode van 6 maanden. 

Indien de patiënt kinesitherapie in de periferie wenst te volgen, zal een ontslagbrief met de patiënt 

meegegeven worden met daarin informatie over zijn/haar huidig functioneren, zodat hierop kan 

verder gebouwd worden. Indien de patiënt een maximale inspanningsproef heeft afgelegd en de 

perifere en respiratoire gemeten werd, zal een meer gedetailleerd oefenschema opgemaakt en 

meegegeven worden. Er kunnen slechts 18 zittingen voorgeschreven worden, tenzij de patiënt in 

aanmerking komt voor E of F-pathologie. 

Het belang van deze fase 2 revalidatie is om het inspanningsvermogen en de spierkracht te verbeteren 

en om zo heropnames in het ziekenhuis te reduceren. 

Het opstellen van het oefenprogramma gebeurt best via het FITT principe (zie hieronder). Voor meer 

gedetailleerde informatie hieromtrent, verwijs ik graag naar de KNGF praktijkrichtlijn. 

Deze richtlijn wil een leidraad bieden voor het uitvoeren van revalidatie bij patiënten met chronisch 

hartfalen. Het blijft belangrijk de patiënt in zijn geheel te bekijken en het trainingsschema individueel 

aan te passen. 

Opstellen trainingsprogramma:  

 Frequentie:  

o Maanden 1-3: 3x/week 

o Maanden 4-6: 2x/week 

 Intensiteit:  

o Uithoudingstraining: bepaald aan de hand van de maximale inspanningsproef 

 De hartfrequentie waaraan de patiënten idealiter kunnen trainen wordt 

berekend aan de hand van de formule van Karvonen: HFtraining=HFrust + 50-

80% (HFmax-HFrust)  

o Krachttraining: 40-65% 1 RM; 10-15 herhalingen 

o Ademspiertraining (MIP<70% predicted): 30% MIP; 2x15; 2x/dag 

 Tijd: ≥ 30 minuten 

 Type: 

o Uithoudingstraining: interval of duurtraining 

 

Fase 3: Onderhoudstraining 

Voor patiënten met chronisch hartfalen zal levenslang actief blijven aangeraden worden. Dit kan 

door aan te sluiten bij Harpa, door naar een fitnesscentrum te gaan, door kinesitherapie te blijven 

volgen of door zelf actief te blijven. 

6.2.2.3 Doelgroep en hoe verwijzen? 

Fase 1: elke gehospitaliseerde patiënt met chronisch hartfalen kan in het ziekenhuis behandeld 

worden, mits de cardioloog dit voorschrijft. Enkel de HFrEF patiënten kunnen onder cardiale 

conventie behandeld worden. Dit houdt in dat deze patiënten multidisciplinair behandeld worden, 

aan een gunstiger tarief behandeld kunnen worden in het ziekenhuis en dat ze 45 sessies aan een 

https://www.kngf.nl/vakgebied/kwaliteit/richtlijnen.html
http://www.harpa.be/
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gunstiger tarief kunnen gebruiken in fase 2. Afhankelijk van de woonplaats, leeftijd van de patiënt en 

de functionele toestand, wordt door de behandelende therapeut een voorstel gedaan. Patiënten die 

niet onder cardiale conventie behandeld worden, hebben recht op 18 sessies bij een perifere 

kinesitherapeut, tenzij ze op een intensieve zorgen afdeling werden opgenomen (Fa pathologie). Het 

aantal sessies komt dan neer op 60. 

Een patiënt die niet gehospitaliseerd werd, maar toch nood heeft aan kinesitherapie, kan door de 

huisarts naar een perifere therapeut doorverwezen worden. 

Fase 2: 

Erkend cardiaal revalidatiecentrum (zie lijst in bijlage1) 

Niet-erkend cardiaal revalidatiecentrum (zie lijst in bijlage1) 

Perifere therapeut: http://www.kinekringleuven.be/ 

Fase 3:  

Harpa is toegankelijk voor iedereen, mits er een recente cardiopulmonale inspanningsproef 

afgenomen is of een medisch attest van de cardioloog voorhanden is. Indien de patiënt naar een 

fitness wil gaan, is het ook aangewezen het resultaat van een recente inspanningsproef mee te 

nemen of een oefenschema/ontslagbrief vanuit het cardiaal revalidatiecentrum/perifere therapeut 

af te geven. 

  

https://www.desocialekaart.be/
https://www.desocialekaart.be/
http://www.kinekringleuven.be/


 

22 
 

6.2.3 Zorgprotocol Huisapotheker 

6.2.3.1 Inleiding 

De functie van huisapotheker is relatief nieuw en bestaat sinds 2017. Volgens het RIZIV is de 

voornaamste taak van de huisapotheker het up-to-date houden van het medicatieschema van de 

patiënt en het toegankelijk maken van het medicatieschema voor andere zorgverleners met wie de 

patiënt een therapeutische relatie heeft. Voor hartfalenpatiënten is deze beroepsgroep erg 

belangrijk. Het gaat hier om een patiëntengroep met polymedicatie en frequente lage 

therapietrouw. Het protocol voor de huisapotheker is zo geschreven dat hij mee een actieve rol 

speelt in het medicatiebeleid van de patiënt, conform de visie van het RIZIV op de huisapotheker. 

6.2.3.2 Patiënt met nieuwe diagnose van HF 

 Geneesmiddeleneducatie 

 Opmaak van een medicatieschema 

 Plannen van een opvolggesprek 

 Opvolgen van correcte optitratie medicatie bij HFrEF 

 Opvolgen van medicatie en OTC-producten met een contra-indicatie 

6.2.3.3 Elke patiënt 

 Actualiseren van medicatieschema 

 Registratie van OTC- en andere geneesmiddelen op naam van patiënt 

 Overlopen medicatieschema 

o Checken van kennis, gebruik en therapietrouw 

Bij opmerken van problemen zijn volgende acties mogelijk: 

 Educatie en opvolging van patiënt na 1-3 maand 

 Verwijzing van patiënt naar de huisarts (onmiddellijk, volgende raadpleging) 

 Overleg met huisarts 

 Overleg met thuisverpleegkundige 

6.2.3.4 Patiënt met HF na ontslag uit ziekenhuis 

 Vergelijken medicatieschema voor en na ontslag 

 Doorvoeren van aanpassingen in medicatie in apotheekschema 

 Educatie van patiënt 

6.2.3.5 Medicamenteus overleg en opvolging 

Overloop samen met de patiënt het medicatieschema.  

Bevraag hierbij de REDEN en het GOED GEBRUIK van de geneesmiddelen: 

Welke geneesmiddelen neemt u voor uw chronisch hartfalen? Hoeveel neemt u er? Op welk 

moment? Hoe? 

Welke problemen heeft u met de inname van uw geneesmiddel? 

Heeft u moeilijkheden bij:  

- Het identificeren van de geneesmiddelen?  
- Het lezen van de informatie op de verpakking/in de bijsluiters? 
- Het inslikken van de geneesmiddelen? 
- Het uit de verpakking halen van het geneesmiddel? 

Vermeld te mijden OTC-medicatie:  

https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/apothekers/Paginas/huisapotheker-begeleiden-chronische-patienten.aspx
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- NSAID, ASZ (>3g/dag), COX-2-inhibitoren omwille van zout- en waterretentie, achteruitgang 

nierfunctie, hyperkaliëmie en potentieel risico op interacties. Raad paracetamol aan in geval van 

symptomatische behandeling van pijn. 

- Bruistabletten, poeders en siropen kunnen niet-verwaarloosbare hoeveelheden zout bevatten. 

Dit geldt ondermeer voor bepaalde mucolytica, laxativa, pijnstillers, H2-antihistaminica en 

antacida.  

Gepaste geneesmiddelinformatie: 

- Hypotensie: symptomen (duizeligheid, orthostatische hypotensie) treden vooral op in het begin 

van de behandeling. Neem het geneesmiddel in zittende of liggende houding in. Sta niet te snel 

recht. Kan het vermogen om voertuigen te besturen of machines te bedienen, verminderen. 

- Hyperkaliëmie: Informeer over symptomen: hartritmestoornis (te traag, te snel of overslaan), 

paresthesie of tintelingen, spierzwakte, verwardheid. Raad aan om kaliumrijke voedingsmiddelen 

(vijgen, chocolade, zemelen en tarwekiemen, spinazie, tomaten, wortelen, aardappelen, broccoli, 

champignons, kiwi, banaan, mango …) of kaliumrijke zoutvervangers te mijden. 

Kijk na op interacties: 

- Geneesmiddelen die vochtretentie kunnen veroorzaken: o.a. NSAID, ASZ, COX-2-inhibitoren, 

corticosteroïden, glitazones, niet-steroïdale anti-androgenen (flutamide, biculatamide), 

zoethoutwortel, bruistabletten, lithium, hormonale substitutietherapie of orale anticonceptiva. 

Indien combinatie noodzakelijk is, vermeld aan de patiënt de arts te contacteren indien plotse 

gewichtstoename (> 2kg in 3 dagen). 

- Geneesmiddelen die inwerken op het hartritme of hartfunctie: o.a. anti-aritmica, diltiazem en 

verapamil (calciumantagonisten), tricyclische antidepressiva, itraconazol, schildklierhormonen, 

anti-TNF, interferonen, clozapine (neurolepticum), pregabaline (anti-epilepticum), memantine 

(bij dementie). 

Benadruk belang therapietrouw en volg therapietrouw op 

Veel personen vinden het moeilijk om dagelijks hun geneesmiddelen in te nemen. Hoe slaag jij 

hierin? Wat doe je als je je geneesmiddel vergeet in te nemen? 

Aanpassen/stop behandeling: 

Paste u uw medicatie aan (stoppen, verminderen, …) omdat: 

- U zich beter of slechter voelde? U vindt dat het geneesmiddel onvoldoende of niet werkt? 

- U schrik heeft van bijwerkingen of afhankelijkheid? 

- U last heeft van bijwerkingen? 

Bij vermoeden therapieontrouw (TT < 80%): 

- Achterhaal onderliggende reden (bewust >< onbewust), en zoek samen met patiënt naar 

oplossing. 

 

Informeer de patiënt over alarmsymptomen en de te nemen maatregelen 

Onmiddellijke raadpleging bij de (huis)arts: 

- Aanzienlijk verergering van de ademnood. Permanente ademnood in rust of tijdens de slaap.  

- Aanhoudende pijn (of ongemakkelijk of benauwd gevoel of stekende pijn) op de borst of pijn 

tussen het hoge abdomen, de keel, armen en schouders inbegrepen. 

- Bewustzijnsverlies. 

- Plotse versnelling van het hartritme of verergering van de hartkloppingen, al dan niet gepaard 

gaand met vertigo. 

- Bij koorts, diarree en braken. Door deze symptomen kan de vochtbalans verstoord worden en 

kan het nodig zijn de medicatie of vochtbeperking aan te passen. 
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Er met de arts over praten bij eerstvolgende raadpleging 

- Verergering van de ademnood. Toegenomen ademnood bij normale inspanningen. 

- Verergering van de hoest, piepende of moeizame ademhaling. 

- Persisterende droge hoest (teken van verergering van hartfalen of een bijwerking van ACEI). 

- Toegenomen zwelling van de benen, enkels, voeten of abdomen. Snelle gewichtstoename (> 2 kg 

in 3 dagen). 

- Gebrek aan eetlust, nausea of misselijkheid. 

- Permanent gevoel van vermoeidheid en moeilijkheden om de gebruikelijke activiteiten te 

volbrengen (inkopen doen, trap oplopen, wandelen). 

- Vertigo (tekenen van medicatiegebonden hartritmestoornissen of orthostatische hypotensie). 
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6.2.4 Zorgprotocol Diëtist 
Belangrijke aandachtspunten voeding 

 Eet op regelmatige tijdstippen 

 Gebruik dagelijks 3 hoofdmaaltijden (en eventueel 3 tussendoortjes) 

 Eet een gevarieerde en evenwichtige voeding  

 Beperk je hoeveelheid vocht tot 1,5L/dag (water, koffie, thee, (light)frisdrank, soep, 

melkdranken, fruitsap); tenzij de arts een andere hoeveelheid vermeld  

 Beperk de inname van verzadigde vetten en zout 

Waarin zijn verzadigde vetten terug te vinden? 

 Dierlijke producten:  

o Volle melkproducten  

o Vlees en bereide vlees- en belegsoorten  

o Kaas  

o Smeer- en bereidingsvetten 

 Plantaardige producten: 

o Kokosolie, kokosvet 

o Palmolie, palmvet  

 Bewerkte producten  

Voedingsmiddelen die van nature veel zout bevatten of veel toegevoegd zout  

 Brood, beschuiten, ontbijtgranen 

 Kaas, smeerkazen  

 Conserven (blik of glas) 

 Kant- en klare producten (diepvries, soepen, vers) 

 Bouillonblokjes, kruidenmengsels 

 Gerookte producten: rookvleeswaren, gerookte vis 

 Schaal- en schelpdieren 

 Bereide vlees- en belegsoorten 

 Groentesap  

 Gezouten noten, borrelnootjes, chips en aanverwanten 

 Smeer- en bereidingsvetten 

 Quorn, seitan, kant- en klare vleesvervangers 

 Sauzen: mosterd, pickels, ketchup, mayonaise 

Aandachtspunten voor mensen met hartfalen  

 Vervang volle producten door magere producten. 

 Vervang zout door verse en gedroogde kruiden (zie kruidenlijst) en gebruik geen 

vervangzouten. 

 Gebruik steeds producten die toegelaten zijn volgens onderstaande criteria. 
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Criteria producten hartfalen Zout Vetten 

Kaas 
Smeer- en smeltkaas, 
kruidenkaas 

Max. 1,5g zout/100g <20g vet/100g 
<12g vet/100g 

Vleeswaren Max. 2g zout/100g <10g vet/100g 

Vetstoffen: Minarine 
Bereidingsvetten 
Om te frituren 

Max. 0,2g zout/100g <40g vet/100g 
Max. 1/3 verzadigd vet   
Max. 1/3 verzadigd vet   

Sauzen Max. 0,6g zout/100g <30g vet/100g  

Room / <30g vet/100g 

Melkproducten / 0%  

Graanproducten Max. 0,1g zout/100g < 12g vet/100g 

Water Max. 50mg natrium/liter / 

Kruiden Max. 0,125g zout/100g / 

Visconserven Max. 0,6g zout/100g <10g vet/100g 

Groenten in blik  Max. 0,1g zout/100g / 

Vegetarische vleesvervangers Max. 1g zout/100g <10g vet/100g 
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6.2.5 Zorgprotocol Psycholoog 

6.2.5.1 Belang/Inhoud 

6.2.5.1.1 Psychische ondersteuning aan patiënt en omgeving 

Hartfalen kan een enorme impact hebben op het psychisch welbevinden van de patiënt en zijn 

omgeving. Belangrijk om vroegtijdig te screenen (anamnesegesprek, testafname) om een zicht te 

krijgen op het huidig psychosociaal functioneren, coping vaardigheden, cognitief functioneren, de 

draagkracht en informatiebehoefte van de patiënt en zijn omgeving. Van daaruit kan een gericht 

behandelplan worden opgesteld afgestemd op de noden van patiënt en/of zijn omgeving. Om op die 

manier de psychosociale weerslag van de cardiale aandoening op zowel patiënt als zijn naaste 

omgeving te beperken of onder controle te houden.  

Stress, angst en depressie zijn veel voorkomende psychische problemen bij mensen met hartfalen.  

6.2.5.1.2 Vroegtijdige zorgplanning ter sprake brengen 

Daarnaast kunnen mensen met hartfalen geleidelijk aan ook in aanraking komen met thema’s 

aangaande vroegtijdige zorgplanning (VZP); zoals palliatieve zorg, euthanasie, orgaandonatie. Met 

behulp van een instrument (brochure ‘Mijn wensen’) kan de psycholoog/huisarts samen met de 

patiënt in gesprek gaan om deze thema’s ter sprake te brengen, te laten nadenken over of zijn 

omgeving te betrekken bij VZP.  Op die manier kan de patiënt zijn wensen rond de huidige en 

toekomstige zorg bespreekbaar maken met zijn zorgverleners en zijn huisarts. Uiteindelijk kan zo de 

zorg voldoende afgestemd worden op de wensen van de patiënt. 

6.2.5.1.3 Ondersteunen van andere zorgverleners en netwerking 

Andere zorgverleners ondersteunen in kader van psychische problemen bij patiënten met hartfalen 

door af en toe aan diverse disciplines educatie aan te bieden. 

Ook het opbouwen en onderhouden van een goed uitgebouwd netwerk van psychologen die rond 

hartfalen werken, is aangewezen om een gepaste doorverwijzing te kunnen doen.  

6.2.5.2 Doelgroep 

 

 Patiënten met hartfalen en hun omgeving.  

 Zorgverleners vanuit diverse disciplines die met vragen zitten rond de impact van hartfalen op 

psychisch functioneren van patiënten. 
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7 Protocol transitionele zorg (na hospitalisatie) 

7.1 Inleiding 
De nood aan een gestandaardiseerde zorg voor hartfalenpatiënten na een opname is erg belangrijk. 

Dit komt omdat na een ziekenhuisopname er een erg hoog risico is op een nieuwe opname binnen de 

dertig dagen. De redenen hiervoor zijn divers: 

 Een ziekenhuisopname duidt op zichzelf op een verhoogde onderliggende kwetsbaarheid. 

 Een verblijf in het ziekenhuis verhoogt het risico op medicatiefouten of miscommunicatie na 

ontslag. 

 Patiënten hebben vaak weinig ziekte-inzicht en onvoldoende begrip van de medicatie die ze 

moeten innemen. 

 … 

Er is vooral nood aan nauwe opvolging bij de patiëntenpopulatie met een verhoogd algemeen 

risicoprofiel. Een hartfalenpatiënt met een verhoogd risicoprofiel is iemand die aan twee of meer van 

de volgende criteria voldoet: 

1. Hoge diuretica nood – daginname van >1mg bumetanide of > 40mg furosemide 

2. Ernstige nierinsufficiëntie bij ontslag (eGFR < 45), acute nierinsufficiëntie tijdens opname 

3. Opname gehad in de laatste 6 maanden voor de huidige opname voor een acuut event 

4. NYHA III bij ontslag of niet te corrigeren overvulling  

5. Geriatrisch profiel met valrisico 

6. COPD-opname in het voorbije jaar 

7. Gebrek aan motivatie/ziekte inzicht – hoog risico voor non-compliance – terughoudendheid 

of weigering of onmogelijkheid (financieel) om gezondheidsadvies op te volgen. 

7.2 Verantwoordelijkheid zorgverleners 

7.2.1 Huisarts 
1. Consultatie of huisbezoek binnen de week na ontslag 

2. Gecodeerd registreren van diagnose hartfalen (indien nog niet gebeurd) 

3. Doornemen van behandelplan met patiënt 

a. Indien HFrEF: aandacht voor optitratie van medicatie 

b. Indien herhaaldelijke opnames: gesprek rond voorafgaande zorgplanning, overleg 

met cardioloog rond nut van nieuwe opnames en diagnosestelling terminaal 

hartfalen 

4. Multidisciplinaire evaluatie 

a. Screening depressie op indicatie. Nut van SSRI’s is zeer beperkt. 

b. Verwijzing naar kinesist bij te sedentaire levensstijl 

c. Verwijzing naar hartfalenverpleegkundige indien noodzakelijk 

7.2.2 Ziekenhuis 

 Follow-up op hartfalenraadpleging binnen de maand na ontslag bij hoogrisicopatiënten 

 Gestandaardiseerde ontslagbrief voor: 

o Huisarts 

o Thuisverpleegkundige 

 Medicatieschema voor huisapotheker 

 Vastleggen van opvolgcontact binnen de week door sociale dienst bij hoogrisicogroep 



 

29 
 

7.2.3 Hartfalenverpleegkundige 

7.2.3.1 Eerstelijn 

Referentieverpleegkundigen hartfalen of hartfalen educatoren geven advies aan 

thuisverpleegkundigen en gaan langs na ontslag bij hoogrisicopatiënten. Ze vormen een brug met de 

hartfalenverpleegkundigen in het ziekenhuis. 

7.2.3.2 Ziekenhuis 

Hartfalenverpleegkundige in het ziekenhuis is de brug met de eerstelijn. Bij de hoogrisicopatiënten is 

er telefonisch contact binnen de 14 dagen met: 

 Screening alarmtekenen 

 Nagaan van huidige sociale situatie en nood aan follow-up 

 Indien nodig verwijzing naar de huisarts 

7.2.4 Thuisverpleegkundige 

 Follow-up van parameters en verpleegkundig protocol. Verwijzing naar huisarts indien 

noodzakelijk. 

 Bewaking van het medicatieschema en therapietrouw. 

7.2.5 Huisapotheker 

 Educatie rond nut van medicamenteuze therapie en eventuele wijzigingen in het ziekenhuis 

 Bewaking van medicatieschema: aandacht voor interacties, contra-indicaties, fouten en 

incongruenties wat betreft therapietrouw. 


