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Epidemiologie van hartfalen
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Jaarprevalentie en aantal nieuwe gevallen 2011-2020

72%

vergrijzing

https://www.vzinfo.nl/



Prognose van hartfalen

Jones et al. Eur J of Heart Fail (2019)21,1306–1325
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Ziektelast

Janssen et al. Palliative Medicine 2008; 22: 938–948

39 artikelen
NYHA 3 en 4
Leeftijd 65 - 75

■ prospective patient reporting; 
▲ retrospective proxy reporting; 
▼ chart review; 
•    mixed patient / proxy /

retrospective / prospective

Afgenomen kwaliteit van leven

behoefte aan palliatieve zorgverlening



‘Soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten’

https://www.ntvg.nl/artikelen/soms-genezen-vaak-verlichten-altijd-troosten

Het sterfbed´ (1963) door Co Westerik

Palliare = verzachten, bedekken



Definitie palliatieve zorg 
gemodificeerde van WHO (2002)

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van 
patiënten en hun naasten die te maken hebben met een 

levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het 
voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige 

signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van 
problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. 

Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft 
palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot 

informatie en keuzemogelijkheden.

kwaliteitskader PZNL, mei 2020; https://palliaweb.nl/ 



Rogers et al. J Am Coll Cardiol 2017;70:331–41

∆: 9.49 (95%CI: 0.94 - 18.05, p=0.03) ∆: 11.77 (CI95%: 0.84 - 22.71, p=0.035)

Kansas City Cardiomyopathy 
Questionnaire

Functional Assessment of Chronic 
Illness Therapy-Palliative Care Scale



Rogers et al. J Am Coll Cardiol 2017;70:331–41

∆: -1.94 (95%CI: 3.57 - 0.31; p = 0.02) ∆: -1.83 (95%CI: 3.64 - 0.02; p = 0.048)

palliatieve zorgverlening verbetert
lichamelijke, psychosociale en spirituele 

kwaliteit van leven

HADS Depression Score HADS Anxiety Score



Palliatieve zorg bij hartfalen en heropnames

Diop et al. Journal of Palliative Medicine 2017

systematische review van 15 studies
• 7 RCT
• 5 retrospectief
• 3 prospectief non-RCT



palliatieve zorg 

≠

terminale zorg

Misvatting



De 4 fases van palliatieve zorg

1. ziektegericht

2. symptoomgericht

3. stervensfase

4. nazorg1. 3.

2. 4.



Integratie van palliatieve zorg bij hartfalen

Kavalieratos, D. et al. J Am Coll Cardiol. 2017;70(15):1919–30.



Palliatieve zorg - WHO key facts

• 14% van patiënten met 
palliatieve zorgbehoefte 
ontvangt deze

• Toenemende palliatieve 
zorgbehoefte door vergrijzing

cardiovascular 
diseases

38%

cancer
34%

respiratory 
diseases

10%

AIDS
6%

diabetes 
5%

other
7% *

CHRONIC DISEASES WITH PALLIATIVE CARE NEED

* other: 
• kidney failure, chronic liver disease, multiple sclerosis
• Parkinson’s disease, rheumatoid arthritis, 
• neurological disease, dementia
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Zorgconsumptie aan einde van het leven

Setoguchi et al. Am Heart J 2010;160:139–144
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Palliatieve zorg in Nederland: feiten en cijfers
Plaats van overlijden

CBS 2017



Ziektetrajecten
kanker

chronische ziekten (COPD/ hartfalen)

fragiele/kwestbare oudere

ziektegerichte + symptoomgerichte palliatie

vooral ziektegerichte palliatie

Jaarsma et al. Eur J of Heart Fail (2009) 11, 433–443



Op welk moment palliatieve zorg starten?
uitlokkende factoren
anemie, non-compliance, 
infectie, AF, medicatie, etc.

Allen et al. Circulation 2012;125:1928-52



Zou het mij verbazen als deze 

patiënt < 12 maanden overlijdt?

Markeren

https://palliaweb.nl/



Landelijke richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen NYHA-klasse III en IV, Versie: 3.0 (2018)
European Heart Journal (2021) 42, 3599 3726

Schatting levensverwachting hartfalen

Toenemende functionele beperking (lichamelijk en psychisch) en ADL afhankelijk

Ernstig symptomatisch hartfalen met slechte QoL ondanks maximale therapie (NYHA III-IV)

Frequente ziekenhuisopnames ondanks maximale therapie

Geen kandidaat meer voor geavanceerde therapie (ICD, CRT, steunhart, etc.)

Cardiale cachexie/gewichtsverlies

Klinische beoordeling terminale fase

Ernstige comorbiditeit

Negatief antwoord op de surprise question: Zou het mij verbazen als deze patiënt < 12 maanden overlijdt?



Markeren - handvatten

• RADPAC

• i-HARP

• SPICT

Thoonsen et al. Br J Gen Pract 2012; DOI: 10.3399/bjgp12X654597
https://www.pallialine.nl/uploaded/docs/Kwaliteitskader_pz/Meetinstrument_SPICT_NL_May2017.pdf?u=1PpoEp



Kenmerken van palliatieve zorg
• Markeren – signaleren van vroegtijdig overlijden

• Inventariseren in 4 dimensies:
• behoeftes, vragen, angsten, keuzes, wensen van patiënt/naasten

• Gezamenlijke besluitvorming

• Proactieve zorgplanning (Advance Care Planning)
• informeer patiënt over ziekte en prognose
• levensbeschouwing (wat vindt u belangrijk?)
• bespreken en vastleggen van wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond 

het levenseinde (NTBR? heropnames? niet-behandelafspraken? plaats van 
zorgen/sterven? etc.)

• wettelijk vertegenwoordiger/wilsverklaring/euthanasiewens
• vastleggen in individueel zorgplan → regelmatig bespreken en evt. bijstellen

• Eventueel advies van palliatief team

fysiek

psychisch

sociaal

zingeving

4 dimensies



I-HARP

• I-HARP (Identificeren van patiënten met HARtfalen met Palliatieve
zorgbehoeften) 
• een praktisch en laagdrempelig instrument om met patiënt in gesprek te gaan

https://palliatievezorg.mumc.nl/sites/palliatieve_zorg/files/i-harp_met_instructie.pdf

3 OPENINGSVRAGEN OM HET GESPREK TE STARTEN:
• Wat houdt u op dit moment het meeste bezig?
• Waar geniet u van?
• Hoe ging het met u de laatste dagen?



https://palliatievezorg.mumc.nl/sites/palliatieve_zorg/files/i-harp_met_instructie.pdf

I-HARP - signaleringsvragen



https://palliatievezorg.mumc.nl/sites/palliatieve_zorg/files/i-harp_met_instructie.pdf

I-HARP – doorvraag suggesties



https://palliatievezorg.mumc.nl/sites/palliatieve_zorg/files/i-harp_met_instructie.pdf

I-HARP - vervolgadvies per item



Palliatieve zorg = multidisciplinair

Centrale zorgverlener



Palliatieve Zorgverlening in Nederland

• In Nederland is gesteld dat palliatieve zorg wordt geleverd door generalisten, zo 
nodig met ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners

• De zorgverlener is, in relatie tot zijn functie, vaardig en inhoudelijk deskundig ten 
aanzien van de vier dimensies in de palliatieve zorg (fysiek, psychisch, sociaal en 
spiritueel), gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning. Hij heeft 
kennis genomen van overige belangrijke aspecten van zorg, zoals organisatie, 
stervensfase, verlies en rouw, cultuur en ethiek en recht. De zorgverlener houdt 
de voor zijn functie beschreven deskundigheid en vaardigheid bij.

mei 2020



• praten over de onzekere toekomst/wensen/doelen/angsten
• overweeg verwijzing geestelijk verzorger, psycholoog, palliatief team

• saneren van medicatie
• diuretica

• bij voorkeur continueren maar titreren o.b.v. klachten en behoefte (evt. thuis i.v.)

• bètablokkers, ACE-remmers, ARB, sacubitril/valsartan
• bij voorkeur continueren maar staken i.g.v. negatieve bijwerkingen

• overige medicatie (bijv. statine, antistolling, anti-aritmica, etc.)

• deactiveren/vervangen ICD/pacemaker

Generalistische palliatieve zorg interventies
farmacologisch en niet-farmacologisch



Generalistische palliatieve zorg interventies
farmacologisch en niet-farmacologisch

• pijn
• opioïden

• massage, accupunctuur, warmtetherapie

• dyspnoe
• opioïden, benzodiazepinen

• koele lucht, ademhalingsoefeningen

• identificatie van depressie
• SSRI

• psychotherapie



Cecile Saunders
(1918-2005)

‘You matter because you are you, and you matter to the end of 
your life. We will do all we can not only to help you die 

peacefully, but also to live until you die.’

Leven toevoegen aan de dagen, geen dagen aan het leven



Take home messages

• hartfalen: grote ziektelast en palliatieve zorgbehoefte

• palliatieve zorgverlening verlicht het lijden 
• focus op kwaliteit van leven en sterven
• aandacht voor fysieke, psychische, sociale en spirituele domein

• palliatieve zorgbehoefte bij hartfalen tijdig herkennen
• vroeg beginnen en tegelijkertijd met ziektegerichte behandeling

• uitdagingen voor implementatie
• moet alles wat kan?
• maatschappelijke acceptatie verbeteren - aandacht voor cultuurverschillen
• zorgverlener en patiënt beginnen er (nog) te weinig over
• effectieve communicatie (aandacht voor gesprekstechnieken)

• meer bewustwording, scholing & training nodig

• elke patiënt heeft recht op palliatieve zorg
• palliatieve zorg = basale zorgverlening 



Nadere informatie
zorgprofessional

• Richtlijn PZ bij hartfalen III/IV 
(https://www.pallialine.nl/)

• ESC position paper (Eur J Heart
Failure 2020; 22, 2327–2339)

• kwaliteitskader PZNL 

patiënt/mantelzorger

• https://harteraad.nl/

• https://overpalliatievezorg.nl/

https://www.pallialine.nl/
https://harteraad.nl/
https://overpalliatievezorg.nl/


Scholing
•webinars/online:
• https://www.carend.nl/

• https://www.o2pz.nl/default.aspx (O2PZ: optimaliseren onderwijs 
palliatieve zorg)

• https://e-infuse.com/palliatieve-zorg/

• i-HARP (https://palliatievezorg.mumc.nl/onderzoek/i-harp)

• 9-daagse cursus medisch specialisten 
(https://www.opleidingpalliatievezorg.nl/cursus)

https://www.carend.nl/
https://www.o2pz.nl/default.aspx
https://e-infuse.com/palliatieve-zorg/
https://palliatievezorg.mumc.nl/onderzoek/i-harp
https://www.opleidingpalliatievezorg.nl/cursus



