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Nieuwe ESC HF richtlijn september 2021

 4 pilaren: klasse Ia aanbeveling (HFrEF) 

 aanbeveling: titratie tot 100% streefdosis in 3-6 maanden

McDonagh T et al. Eur Heart J 2021

Niet meer sequentieel

In welke volgorde start je HF medicatie? Snelheid?

McMurray, Packer, EJHF 2022
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Rosano et al. Eur J of Heart Failure, 2021, DOI: (10.1002/ejhf.2206) 

Handvaten voor aanpak: fenotype (patiëntprofielen) 

stap 1 

Congestie 

- negatieve invloed titratie
- diuretica 

Wat is stap 2? 
• De core behandeling bestaat uit de 4 pilaren

• ESC: centrale doel is spoedige en efficiënte implementatie

• verlaat het oude dogma: stap voor stap tot target dose

• Welke profiel heeft de patiënt en wat kan ik direct aanpakken?

Stappenplan HFrEF (EF <40%) 

geen “one size fits all” - polypill !

McDonagh T. et al EHJ 2021
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European Journal of Heart Failure, Volume: 23, Issue: 6, Pages: 872-881, 2021, DOI: (10.1002/ejhf.2206) 

Behandelen naar fenotype (stap 3: patiëntprofielen) 

Wat is stap 1? 

• Diuretica bij congestie, dit blokkeert titratie

Wat is stap 2? 

• Core behandeling bestaat uit de 4 pilaren
• Centrale doel is spoedige en efficiënte implementatie naar 3-6 mnd toe

Wat is stap 3? Profiel van de patiënt 

• SGLT2? 
• ACEi/ARNI? 
• MRA? 
• β-blokker? 

Wat is stap 4? Besluitvorming: why not…

Rosano et al. EJHF 2021

Stappenplan HFrEF EF <40% 

alle 4 redden levens
wat kan er gelijk al?
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Waarom zijn deze keuzen gemaakt in de richtlijn?

 1. snelheid: oude dogma tot 6 maanden, soms met switch ARNI 9 mnd

 2. klasse Ia voor levens redden: waarom wachten?

Packet M et al NEJM 2020

CV death
HF hosp. 

days

Uitdagingen van richtlijn: implementatie

- Trial populatie vs. real-world: ouderen, comorbiditeit, intolerantie

- Dilemma OMT versus streefdosering
- is target dose echt het beste?

- Duidelijk (stappen)plan ontbreekt: iedereen eigen aanpak?

- Oude schema ingebrand: hoe kom je ervan af?
- titratie per pil is wel hoe de evidence is opgebouwd
- titratie kost tijd (HF vplk en patiënt)

- Evidence nieuwe dogma? 
- Vraag: van meerdere een beetje of van target dose van 1?

EUROPEAN
SOCIETY OF
CARDIOLOGY
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Wat is de evidence voor “alles een beetje”?

 Geen head-to-head vergelijkingen tussen de 4 pilaren

- behandeleffect van combinaties niet goed bekend

 Snelheid en behaalde dosis doen er heel duidelijk toe

- SGLT2-remmers en ARNI als laatste wiel aan de wagen? 

 Is er een wetenschappelijke onderbouwing?

EUROPEAN
SOCIETY OF
CARDIOLOGY

Treatment effect of combinations of HF drugs

 systematic network meta-analysis, 

 randomized controlled trials with HF drugs

published between 1987 and 2020 

 estimated life-years gained in 

BioSTAT CHF en ASIAN-HF 

75 relevant trials; 95.444 participants

Treatment effects of combinations of HF drugs

JACC Heart Fail. 2022 Feb;10(2):73-84.
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Benefit of combination therapies in HF 

• 4 pilaren: hoogste benefit

• ARNI in elke combinatie    

het sterkste behandeleffect

JACC Heart Fail. 2022 Feb;10(2):73-84.

ns
ns

4 pilars strongest combination on all endpoints

JACC Heart Fail. 2022 Feb;10(2):73-84.

13

14



8

D‘Amario et al. EJHF 2022

 treatment benefit: alleen met 100% target dose of geleidende schaal?

 wat is beter: “van alles een beetje of van 1 alles”? Studiedata?

The evidence of target dose?

Welk titratieschema voor 
de HF-verpleegkundige op de poli?

European J of Heart Fail, First published: 08 March 2022, DOI: (10.1002/ejhf.2477) 

Association between dosing and combination use of HF medications: 
data from the Swedish Heart Failure Registry (n=17.809 HFrEF)
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Association between dosing and combination use of HF medications: 
data from the Swedish Heart Failure Registry (n=17.809 HFrEF)

European J of Heart Fail, First published: 08 March 2022, DOI: (10.1002/ejhf.2477) 

In de praktijk: wat betekent dit voor u?

Hoe begrijpen we het nieuwe dogma van de ESC beter met deze studies?

• Elke dosis met 4 pilaren: sterkste combinatie

• Snelheid van introductie essentieel (levensreddende medicatie) 

• Per pilaar: streefdosis heeft hoogste benefit 

• Combinaties van 2 pilaren: streefdosis heeft hoogste benefit 

Consensus ontstaat: lage dosis van combinaties is beter dan hoge dosis van 1

European J of Heart Fail, First published: 08 March 2022, DOI: (10.1002/ejhf.2477) 
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Streefdosis vs. maximaal getolereerde dosis

 De evidence van richtlijnen komt vanuit trials

 Trials reflecteren niet altijd de patiënten die u op de poli ziet:

 vrouwen?

 ouderen?

 comorbiditeit?

 bijwerkingen?

 Behoefte aan praktijkdata: 

HF registraties of trials in real-world

TRIALS CHECK-HF
20% vrouw   50% vrouw
gem. 65        gem. 75 
1-2 comorb 3-4 comorb

Stelling:   de uitdaging nu is een goede implementatie 
en niet op zoek naar pilaar 5, 6, 7 etc.  

Vraag:    hoe goed implementeren wij een richtlijn in NL?
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Hartfalenzorg in Nederland: effect van richtlijnen

n = 10.910; 34 centra
real-world HF populatie, 2013-2016

Brugts et al. NHJ 2019; Brunner-la Rocca JACC HF 2020; Linssen et al NHJ 2020. 

1/3

RASi

BB

Internationaal perspectief HF zorg 

CHAMP HF registry (USA)    CHECK HF registry (NL)

(HFrEF: n=3518)                     (HFrEF: n=8360)

- BB: 66% - BB: 86% 

- ACE/ARB: 73% - ACE/ARB: 84% 

- MRA 33% in those indicated         - MRA 56% in those indicated

Greene S et al. JACC 2018; 
Brunner-La Rocca H et al. JACC HF 2019

BB= beta-blocker
ACE= angiotensin-converting enzyme inhibitor
ARB= angiotensin receptor blocker 
MRA= mineralocorticoid receptor antagonist

NL doet het goed, maar nog ruimte voor verbetering
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Nieuwe hartfalen-registraties in NL 

 Speerpunt werkgroep HF, NVVC, WCN, DCVA 

 Gedeelde visie: - kwaliteit van zorg projecten essentieel, 

- deelname zeer gewenst. 

 Horizon: real-world data, praktische vragen, registratie gebaseerd 

onderzoek. De spelers zijn:

1 geheel

H4D

Hoe kom je tot betere zorg en richtlijn implementatie?

Awareness, registreren wat je doet, en spiegel-informatie

 volgorde en snelheid van titratie, dosis en prognose 

 reden niet halen target dose & intolerantie

 klinische opname (titratie moment); de novo HF, WHF, chronisch HF

METC-2022-0252
Start juni 2022

- praktische vragen 
- unieke data
- goede timing!
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De TITRATE HF registratie

• longitudinale hartfalenregistratie
• titratieschema 4 pilaren
• langetermijn uitkomsten 

MEC-2022-0252 Niet WMO plichtig
Kort informed consent: data koppeling en privacy 

Partners:  

Key objectives

a) titratie van richtlijn HF medicatie:
- % prescriptie, % streefdosis 4 pilaren
- volgorde en snelheid medicatie

b) relatie volgorde, snelheid en dosis 
v.d. 4 pilaren met prognose

c) bereikte dosering en bijwerkingen:
- reden niet de richtlijn te (kunnen) volgen  

25

26



14

Type patiënten (n=4000+)

De novo or newly diagnosed HFrEF (n = 1600, 40%)

- diagnose <3 mnd voor inclusie, niet eerder bekend met HF

Chronic HF (n = 2400, 60%)

- diagnose >6 mnd voor inclusie, eerder bekend met HFrEF/HFmrEF

Worsening HF (n = 600, 1/4 van CHF)

- CHF, klinische opname of urgent visit <6 mnd voor inclusie (index event) 

Opzet: Rx logbook gedurende 6 M alleen v.d. 4 pilaren (t0-t1)

HFpEF staat klaar

Flow chart TITRATE-HF

Dit is geen study-visit schema

Dit is verwachte reguliere HF zorg 
Wij gaan uit van 2x/jr een contact

Retrospectief kwaliteitsonderzoek 
van zorg zoals dit gegeven wordt

U kijkt in het dossier en vult in de 
laatst bekende data in dat tijdvak
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conform NHR

Follow-up T1, Tn 6 maanden
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Verschillende perspectieven om mee te doen 

• Patiënt: betere kwaliteit van zorg

• Medisch inhoudelijk:

• intrinsieke motivatie, spiegelen, 

• betere richtlijn implementatie

• in kaart brengen eigen HF populatie

• Organisatorisch:

• kwaliteitsdoeleinden HF poli, voorbereiding op…

• Synergie registraties

• Funding: ruimte creeeren andere registraties wv geen funding

• Wetenschappelijk

Waarom TITRATE?
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Waarom TITRATE?

 Praktijkvragen beantwoorden 

 het NHR handboek heeft geen details over:

 dosis, volgorde, snelheid, uptake GDMT

 bijwerking, intolerantie, reden afwijken

Er is geen NHR-fee. Voor deze extra informatie in TITRATE krijgen        

de centra een goede compensatie. Hiermee kunt u investeren in uw 

eigen duurzame registratiemogelijkheden, indien gewenst.  

Tegelijkertijd vult TITRATE wel de NHR HF registratie aan. 

Synergie met de NHR HF registratie & H4D

 Met de NHR is een conversie tool-kit gemaakt 

 Alle data van TITRATE kan gebruikt worden in de NHR HF registratie

 De NHR HF registratie heeft alleen minder detail waardoor niet de 

vragen van TITRATE beantwoord kunnen worden

- Dubbelslag op deze manier 

 Hoe meer NHR en TITRATE groeien hoe beter voor een 

succesvol H4D project gericht op een infrastructuur 2025

- Vliegwiel constructies
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H4D: Datakoppelingen
met externe bronnen

Data aanlevering aan NHR HF2

via EPD (Mature)

NHR: MijnNHR verder
0ntwikkelen voor onderzoek

H4D: EPD gebaseerd
registreren verbeteren

Data aanlevering aan NHR HF2

via mijnNHR of Castor NHR/Titrate:  Kwaliteitscontrole & 
Terugkoppeling spiegelinformatie

Start opbouw
HF registraties 

Grote NHR HF 
Kwaliteitsregistratie 

+
Solide basis RBRCT

Vliegwielprojecten1

Helpen opbouw
TITRATE

& NHR HF registratie

H4D: opbouw
duurzame infrastructuur

registratie gebaseerd onderzoek

Transitieproces HF registraties

2025

HF registratie in perspectief tot andere initiatieven & H4D

Steun NLHI, NVVC, WCN, NHR en DCVA aan TITRATE

- Doel 50+ sites, inclusie <1,5 jr., brug binnen H4D

- Heart4Data: infrastructuur project 5-jarige horizon
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Site aanmelden: titratehf@erasmusmc.nl of via WCN

Save the date: 
12 okt. 2022 onderzoek meeting, Houten, 18.00-20.30
voor onderzoekers en alle geïnteresseerden !! 

Implementatie van de ESC HF richtlijn in NL: registraties 
Dr. J. J. Brugts, cardioloog Erasmus MC

Nationale HF dag 
Hotel Figi, Zeist, 23 sept 2022    10.05-10.40 uur 
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