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Hartfalen behandeling: 

Keuzestress (toegespitst op HFREF)



Doel behandeling hartfalen

1. Verlengen van de levensduur

2. Verminderen noodzaak ziekenhuisopname

3. Verhogen kwaliteit van leven



Nieuwe ESC HF richtlijn

Eur Heart J 2021 doi: 10.1093



Verschillen tussen 2016 en 2021

Guideline 2016:

Sequentieel en “Start low, go slow” en duurt daardoor langer

mede door streven naar target dose.

Guideline 2021:

“All at once” en dus niet meer sequentieel met minder 

nadruk op target dose



STRONG HF: High-intensity vs usual care

All-cause mortality

Mebazaa et al, the Lancet, 2022



Kanttekenigen bij target dose (1)

Verkregen uit studies met soms run in periode 

Daarnaast in- en exclusie criteria onder andere o.b.v.

bloeddruk, nierfunctie en  hartfrequentie

Wanneer gemeten in studie?

Tijdens studie - eind studie



Kanttekenigen bij target dose (2)

Daarom zie je in de studies niet 100% op target dose

uitkomen:

ACEi/ARB 50-70%

BB 31-100%

MRA 12-86% 

NB ook in placebo groepen zie je niet dat 100% gehaald 

wordt! 







Vragen die je dan verder kan stellen

Kom je met minder dan 100% target dose net zo goed uit? 

En wie moet je welke combinatie geven?

Zeker met de nieuwe medicatie die er bij is gekomen.

Laat staan met de nieuwe medicatie die er nog aan gaat 

komen. 



Wat laat SwedeHF zien (1)?



Wat laat SwedeHF zien (2)?



CHECK HF studie (kwaliteit HF zorg in NL)

Brugts, Linssen, Brunner-La Rocca. Neth Heart J 2018

Brunner-La Rocca, Linssen, Brugts. JACC HF 2019 

N = 8360 HFrEF, 34 ziekenhuizen 

HF medicatie: 

- 85% beta-blocker, 

- 85% ACE/ARB, 

- 50% MRA 

- 1 uit 3 patiënten triple therapie 

Streefdosering bereikt in:

- 19% beta-blocker, 

- 44% ACE/ARB, 

- 52% MRA



NEDERLAND GAAT STARTEN MET

Dit gaat ons meer inzicht geven wat we doen met start en 

opbouwen van HF medicatie, maar ook hoe effectief dat is.



Time’s up


