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Ziekenhuisopnamen

Hartfalen in Nederland, 2018 Hartstichting

Gemiddelde opnameduur: 
7 dagen



Opname

Thuis
Acuut hartfalen



Digitale controle

ThuisAcuut hartfalen

Thuis diueretica i.v.



Thuisbehandeling diuretica iv

Doel: 
Gepersonaliseerde behandeling van hartfalen in de 
thuissituatie met eenzelfde kwaliteit van zorg als in het 
ziekenhuis. 

➢Verbeteren kwaliteit van leven
➢Toename van patiënt empowerment
➢Voorkomen van (herhaalde) SEH presentatie en 

(her)opname
➢Voorkomen van langdurige ziekenhuisopnames en 

bijkomende risico`s op (iatrogene) complicaties 





Welke patient zou geschikt zijn voor thuis
diuretica iv? 

A. 82 jarige vrouw, HFpEF, RR 140/90 mmHg, eGFR 55 ml/min/1.73m2, K 
4.4 mmol/L, fors oedeem in de benen

B. 60 jarige man, NICMP met slechte LV functie, RR 110/70 mmHg, eGFR 
35 ml/min/1.73m2, K 3.3 mmol/L, kortademig, oedeem en orthopneu

C. 70 jarige man, ICMP met slechte LV functie, RR 95/65 mmHg, eGFR 45 
ml/min/1.73m2, K 4.2 mmol/L, moe en dikke buik

D. Alle patiënten komen in aanmerking voor thuis diuretica iv



Criteria thuisbezoek

Hartfalen patiënten met decompensatio cordis met onvoldoende reactie
na ophogen van diuretica per os

Exclusie: 

• K<3.0 of >6.0
• Na <128
• (Pre) dialyse patiënt 
• RR systolisch <90mmHg of >180mmHg
• P <50/min of >130/min
• Sat <93%
• MEWS score >3

• Ventriculaire ritmestoornissen
• acuut coronair syndroom
• astma cardiale
• inotropie behoefte
• overige ernstige co-morbiditeit
• Geen ziekte-inzicht / therapie ontrouw



Furosemide iv

• Remt de terugresorptie van natrium– en chloorionen

• Toename kalium, calcium en magnesium excretie

• Werkt binnen enkele minuten 

• Werkingsduur: 2–3 uur

• Na diuretica IV 30-60 minuten monitoring

• Bijwerkingen: dehydratie, hypovolemie (m.n. bij ouderen), 
verstoring van de elektrolytenbalans, verhoogd 
serumcreatinine, (orthostatische) hypotensie
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Review - diuretica iv in dagbehandeling

• 11 studies, single-center, niet gerandomiseerd, observationeel met 
variabele opzet

• 984 patiënten (mean age 57-75, HFpEF en HFrEF)

• Her-opname HF: 38% na 30 dagen

• Effectief in symptoom bestrijding

• Weinig adverse events (hypokaliemie en hypotensie)

• 1 studie: 91% voorkeur voor dagbehandeling

Wierda et al. ESC heart failure 2020



Conclusie

• Thuis diuretica iv kan goed en veilig alternatief zijn voor diuretica iv in 
ziekenhuis

• Betere samenwerking met de 1e lijn

• Positieve reacties patiënten

• Juiste zorg, op de juiste plek!


