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Hartfalen is voor “Smarties” let’s Connect

hartfalen



Definitie hartfalen

Hartfalen is een 

complex van klachten en verschijnselen

bij een 

structurele of functionele afwijking van het hart

die leiden tot een 

tekortschietende pompfunctie

van het hart. 

NHG standaard Hartfalen 2010



Bron:  ESC 2014.Heartfailure, preventing disease  and death worldwide
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PATIENT WITH SUSPECTED HF

(non-acute onset)

ASSESSMENT OF HF PROBABILITY

1. Clinical history; 2. Physical examination; 3. ECG

all absent
≥1 present

NATRIURETIC PEPTIDES

•NT-proBNP ≥125 pg/mL

•BNP  ≥35 pg/mL 
HF unlikely:

consider other

diagnosis

yes

If HF confirmed (based on all available data):

determine aetiology and start appropriate treatment

ECHOCARDIOGRAPHY

no

normal

Assessment of natriuretic

peptides not routinely done

in clinical practice 



Bron:  ESC 2014.Heartfailure, preventing disease  and death worldwide

Etiologie hartfalen



Etiologie hartfalen

Diagnostiek Behandeling





Enkele cijfers

Epidemiologische maat Schatting 2025

Incidentie 2015 (per 1.000) 2,4

Prevalentie 2015 (%) 1,3 1,53%

Gemiddelde leeftijd bij begin ziekte 78 jaar

Gemiddelde leeftijd patiënten 79 jaar

Gemiddelde ziekteduur 5 jaar

Kosten (2017) € 1 Miljard € 10 Miljard

Opnames (2015) 30.000



Sterfte aan hartfalen

 Hoge mortaliteit, vooral bij ouderen!! 

 20% van de totale sterfte aan hart- en vaatziekten

 1 mnd na opname hartfalen: 17% overleden
5 jaar  na opname hartfalen: 44% overleden 

 2015: 7.667 mensen overleden t.g.v. hartfalen
(maar meer nog MET hartfalen: 21.000)



Invloed van hartfalen

 75% heeft veel moeite met dagelijkse activiteiten

 33% heeft depressieve symptomen

 25% wordt binnen een maand weer opgenomen in ZH



Natuurlijk beloop hartfalen

Beloop kanker

Beloop hartfalen/COPD

Beloop kwetsbare ouderen



Indeling 
HF

Normaal Systolisch HF/HFREF          Diastolisch HF/HFPF

Diastole 

(vullen)

Systole

(pompen)

Normale ventrikels Gedilateerde ventrikels        Stugge ventrikels

±60% uitgepompt <40% uitgepompt ±60% uitgepompt



Hartfalen

HPEF STUG Myocard HREF STUK Myocard



Behandeling?

HPEF STUG Myocard

• ?

HREF STUK Myocard



Pathofysiologie Hartfalen

MAP = SV x HR x SVR



Pompen of verzuipen, 20-1-201118

↓Renale 

perfusie

H2O & NaCl

vasthouden

↑ Effectief 

circulerend volume

↑ Renale perfusie

Renine-Angiotensine-Aldosteron Systeem

Constrictie 

arteriolen:  ↑RR

Terugresorptie NaCl

in tubuli. K-excretie. 

H20 retentie

Hypofyse

Lever
Longen Nieren

Endotheel oppervlak (longen & 

nieren): ACE

Bijnierschors

Nieren

Sympathische 

activiteit

Verzamelbuisjes: H2O 

absorptie



Klinische symptomen
• Dyspnoe/orthopnoe

• Perifeer oedeem

• Chronisch energiegebrek/moe

• Slaapproblemen

• Hoesten met opgeven sputum

• Opgezet abdomen + anorexie

• Nycturie

• Verward/Geheugenstoornissen



Van recompensatie naar decompensatie



Pompen of verzuipen, 20-1-201121

↓Renale 

perfusie

H2O & NaCl

vasthouden

↑ Effectief circulerend 

volume

↑ Renale perfusie

Renine-Angiotensine-Aldosteron Systeem

Constrictie 

arteriolen:  ↑RR

Terugresorptie NaCl

in tubuli. K-excretie. 

H20 retentie

Hypofyse

Lever
Longen Nieren

Endotheel oppervlak (longen & 

nieren): ACE

Bijnierschors

Nieren

Sympathische 

activiteit

Verzamelbuisjes: H2O 

absorptie

Lisdiuretica

ACE/ARB

Bèta-blokker

Calcium-

antagonist

Aldosteron-

antagonist

Thiazide-

diuretica



X

NP systeem en het RAAS systeem

Beneficial physiological response Pathophysiological response

Vasodilation

 blood pressure

 sympathetic tone

aldosterone levels

 fibrosis

 hypertrophy

Natriuresis/Diuresis

HF 
symptoms/
progression

NPs Ang II

NEP

Damage

Inactive 
fragments

AT1 receptor
X

RAASNP system

Vasoconstriction

 blood pressure

 sympathetic tone

 aldosterone

 fibrosis

 hypertrophy

Dual
NEP/RAAS
inhibition
(LCZ696)

Neurohormonal balance

X
ARNI





NVVCConnect

NVVC!Connect	



Hoe ver ga je in de zorg?



Wens van patiënt respecteren?

• Relativiteit euthanasieverklaring of niet behandelen verklaring 
in een dossier

• Inspectie voor starten reanimatie!



Multidisciplinary Strategies for HF

Systematic Review of Randomised Trials
29 trials (5039 patients)

•Specialised multidisciplinary team (clinic or non clinic setting):

•↓mortality by 25%, 

•HF hospitalisations by 26%, 

•all cause hospitalisations by 19%

•Enhancing patient self care: 

•↓ HF hospitalisations by 34% and all cause hospitalisations by 
27%

•Telephone contact, refer to GP for further help, 

•↓HF hospitalisations by 25%

•6/10 reported medication use, showed higher prescribing and dosing

•5/6 : adherence rates

McAlister et al JACC 2004;44:810



Taken VS-Hartfalen: 

• Aanspreekpunt

• Voorlichting

• Educatie

• Instructie

• OMT and beyond

• Intermediair

• Scholing

• Participatie research







Niet alles is een succes



Beta
blocker MRA

Drugs That Reduce Mortality in Heart Failure With 
Reduced Ejection Fraction

ACE
inhibitorARB

Drugs that inhibit the renin-
angiotensin system have modest 

effects on survival

Based on results of SOLVD-Treatment, CHARM-Alternative,

COPERNICUS, MERIT-HF, CIBIS II, RALES and EMPHASIS-HF
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Mogelijk schadelijke medicatie (2016 ESC)

Piotr Ponikowski et al. Eur Heart J 2016;eurheartj.ehw128



Take home summary

• Hartfalen is voor “Smarties”, let’s Connect
– Er is altijd een onderliggende ziekte 

• Zoek het op en handel dit onderliggend lijden

– Hartfalen heeft een enorme impact

– Hartfalen behandeling; teamwork op maat!

– HFPEF is een ander ziekte beeld
• Meer research nodig(HFMREF)

– Niet alles wat kan hoeft



ESC Heart Failure Guidelines: take-home summary
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„The best physician for a patient with HF would 

be one with excellent training, extensive 

experience, and superb judgment with 

regard to all aspects of the disease. 

He or she would not necessarily follow 

guidelines slavishly.”

J.N. Cohn, Circ Heart Fail 2008;1:87-88



Behandeling van HFpEF en HFmrEF (2016 ESC)

HFpEF = heart failure with preserved ejection fraction

HFmrEF = heart failure with mid-range ejection fraction



Therapeutic algorithm for a patient with symptomatic heart failure with reduced ejection fraction 



Therapeutic algorithm for a patient with symptomatic heart failure with reduced ejection fraction 

Piotr Ponikowski et al. Eur Heart J 2016;eurheartj.ehw128



Therapeutic algorithm for a patient with symptomatic heart failure with reduced ejection fraction


