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‘The very essence of cardiovascular practice is 

recognition of  early heart failure’

Sir Thomas Lewis – 1933

Dit geldt nog steeds…….



Hartfalenzorg (diagnostiek en therapie) 

speerpunt hartstichting

Financiering voor netwerkzorg hartfalen en atriumfibrilleren

Ihkv Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek lanceren de 
Hartstichting en ZonMw subsidiemogelijkheid gericht op 
netwerkzorg in de regio om atriumfibrilleren en hartfalen 
eerder te herkennen en optimaal te behandelen.



Hartfalen epidemiologisch: Een ijsberg!

25%

Asymptomatische LV disfunctie

behandeld door huisarts

behandeld door cardioloog

Niet-herkend hartfalen

(wel klachten!) 

Hoes et al. Eur Heart J 1998;19:L2-



VRAAG 1. 

Hoe vaak komt niet herkend hartfalen voor in de open populatie

>65 jaar) bij hoog-risico groepen

(T2D, COPD, mensen die voor kortademigheid naar HA gaan, 

kwetsbare ouderen)?

Bij open populatie >65 jaar: 7-10%

(1) 10-15%

(2) 15-20%

(3) 20-25%

(4) 25-30%



Kernsymptomen hartfalen: 

* kortademigheid

* verminderde inspanningstolerantie/moe

* oedeem

door ‘forward failure’ én backward failure 

(vochtretentie)

maar…..  ook door vele andere oorzaken

én

komt veel voor…..



VRAAG 2. 

Zeker de helft van de volwassenen die kortademigheid ervaren

in de afgelopen 3 maanden gaan hiermee naar de huisarts

(1) Dit klopt

(2) Dit klopt niet



Klachten aangegeven op vragenlijst

versus

Klachten waarvoor naar HA

Klachten Volwassenen
lifelines
vragenlijst

Volwassenen die HA 
consulteren ivm klachten

Druk/pijn op de borst 26% 5%

Kortademigheid 26% 8%

hartkloppingen 20% 3%



Hoe kunnen we nu dat hartfalen opsporen? 

* mensen met klachten

* hoogrisicogroepen screenen

(risico-stratificatie strategie)





Palpatie van de apex van het hart



HF standaard en ESC Heart Failure GL 2021

www.escardio.org/guidelines
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2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

(European Heart Journal 2021 – doi:10.1093/eurheartj/ehab368)

The diagnostic algorithm for

heart failure

ECG = electrocardiogram; HFmrEF = heart failure with mildly reduced ejection
fraction; 
HFpEF = heart failure with preserved ejection fraction; HFrEF = heart failure with
reduced ejection fraction; LVEF = left ventricular ejection fraction; NT-proBNP = N-
terminal pro-B type natriuretic peptide. 
The abnormal echocardiographic findings are described in more detail in the 
respective sections onHFrEF (section 5), HFmrEF (section 7), and HFpEF (section 8).



Hypertensie wereldwijd in top 5 verlies DALYs 
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Wat draagt hypertensie bij aan het ontwikkelen

van hartfalen. Het populatie-attributieve risico

Hazard Ratio

mannen



Hypertensie in recente ESC richtlijn hartfalen

Preventie van 

hartfalen: 

wat zegt de nieuwste  

ESC HF richtlijn ?

McDonagh TA, et al. Eur Heart J. 2021; 42:3599-3726



Normale
LV structuur en

functie

Hypertensie HF

hartfalen
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Progressie van hypertensie naar hartfalen



Echocardiogram from a 76 year old man with 

a previous myocardial infarct and HFrEF. The 

left ventricle is dilated and globular in shape. 

Left ventricular ejection fraction was 24%. 

Echocardiogram from a 78 year old man with 

breathlessness.

A dilated left atrium (white arrow). 

The left ventricle has thickened walls.

Left ventricular ejection fraction was 62%. 

Rutten FH et al. BMJ 2016;353:i17016



VRAAG 3. 

Door antihypertensieve behandeling wordt het sterkst het 

optreden van de volgende aandoening verminderd:

(1) hartfalen

(2) CVA 

(3) Hartinfarct/coronaire hartziekte

(4) Vasculaire dood



Resultaten van RCTs met antihypertensiva
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CVAs

Fatale en niet-
fatale CHZ

Risicoreductie (%)
Moser & Herbert J Am Coll Cardiol 1996

Collins R et al Lancet 1990
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ALLHAT trial 

(2002):

- Amlodipine of 
lisinopril vs. 
chloorthalidone

- Populatie: 
- ≥ 55 jaar

- Hypertensie

- ≥1 additionale
risicofactoren

- Reductie in incident 
HF met 
chlorthalidone

ALLHAT. JAMA. 2002; 288: 2981-97 



Law MR, et al. BMJ. 2009; 338: b1665 

Grote meta-analyse van RCTs met antihypertensiva



Belangrijkste: verlagen RR, 

maakt niet uit met welk 

middel/middelen

SPRINT trial (2015):

- Intensieve (<120 mmHg) vs. standaard 
(<140 mmHg) bloeddrukbehandeling

- Populatie: 

- ≥130 mmHg

- ≥1 Risicofactor

- Geen diabetes

- Primaire samengestelde uitkomst:
myocardinfarct, CVA, hartfalen of CV dood.

- 38% reductive in incident HF

Wright JT, et al. NEJM. 2015; 373: 2103-2116 



VRAAG 4. 

De meest gebruikte antihypertensiva worden ook gebruikt bij de 

behandeling van HF met verminderde ejectiefractie. Welke groep niet?

(1) ACE-remmers

(2) MRAs zoals spironolactone

(3) Betablokkers

(4) Calciumantagonisten zoals amlodipine



Hyperlipidemie

Statines: meeste bewijs bij patiënten 

met CHZ

Scandinavian Statin Survival study 

(1997):

- Placebo vs. Simvastatine bij 

patienten met CHZ maar zonder 

HF

- 21% reductien in optreden HF na 

5 yaar

Kjekshus J, et al. J Card Fail. 1997; 3: 249-255 



PONTIAC trial (2013):

• 300 patiënten

– T2DM

– Niet bekend met CVZ

– Verhoogde NT-proBNP (>125 pg/ml)

• Gerandomiseerd: 

– Care as usual vs.

– Optitreren van ACE-i/ARB + beta blokker

• Primaire uitkomst: CV hospitalisatie & 
overlijden → HR 0.35 (95% CI 0.13-0.98)

Hülsmann M, et al. JACC. 2013; 62:1365-72

Vroege opsporing HF en behandeling intensiveren o.b.v. 

verhoogde natriuretische peptide waardes



STOP-HF trial:

• 1374 patiënten met CV risicofactoren

• Gerandomiseerde trial:

– Care as usual vs.

– Screening met BNP: indien 
verhoogd →echo and verwijzing 
naar cardioloog

• Number needed to treat: 31 om 1 
MACE event te voorkomen in +/- 4 
jaar tijd

Ledwidge M, et al. JAMA. 2013; 310:66-74

Vroege opsporing HF en behandeling intensiveren o.b.v. 

verhoogde natriuretische peptide waardes (2)



Primaire eindpunt – HF en LVD
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Wijzigingen in therapie en risicofactoren
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42   43 52  5325  27Baseline (%)

SBP 
(mmHg)

-9.2   -9.9

HR
(bpm)

0.0   -1.2

LDL-C
(mg/dL)
0.0  -2.9

P=0.02

* Bloeddruk significant verminderd in beide
groepen (p<0.001) t.o.v. baseline

* Toename met name in ‘anti-RAAS’ in de 
interventiegroep

* Geen verschillen in verandering in systolische
bloeddruk, hartfrequentie, LDL-C tussen
controle and interventie

* Trend naar lagere hartfequentie en LDL-C 
(beide p=0.06) in interventie-arm



• Hypertensie en CHZ belangrijkste oorzaak voor hartfalen

• ACE-I/ARBs, BB, MRAs: antihypertensiva én HFrEF medicatie

• Thiazide diuretica lijken beste ter preventie van HF (maar we hebben ook
CVA, MI)

• Risicostratificatie met (NT-pro)BNP zinvol bij T2D, CHZ, hypertensie

• Als HA: vraag pro-actief naar klachten bij hoog-risico (en doe er iets mee)

• Als HA: Voel eens naar de ictus en bepaal vaker (NTpro)BNP

Conclusies



Dank voor uw aandacht


