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onderzoek ‘Hartfalen in Nederland: huidige wetenschappelijke evidentie en praktijk’).
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Bergsportvereniging
P.J. Senden, cardioloog, Meander Medisch Centrum Amersfoort, voorzitter Revalidatiecommissie NHS/NVVC
Prof.dr. H.J.G.M. Crijns, cardioloog, Academisch Ziekenhuis Maastricht
Dr. M.J. Schalij, cardioloog, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
Prof.dr. A.J.J.C. Bogers, cardiopulmonaal chirurg, Erasmus MC, Rotterdam
Prof.dr. N.M. van Hemel, cardioloog, HLCU, afdeling Cardiologie, Sint Antonius Ziekenhuis,
Nieuwegein
Prof.dr. J.L.M. Jordaens, cardioloog, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. R.P. Wielenga, cardioloog, Amphia Ziekenhuis, Breda
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Samenvatting
Als leidraad voor het opstellen van de richtlijn heeft de werkgroep een aantal uitgangsvragen
geformuleerd. De uitgangsvragen sluiten naar de overtuiging van de werkgroep zo goed
mogelijk aan bij de vragen, controversen en dilemma’s in de dagelijkse praktijk van de zorg
voor patiënten met hartfalen. Voor het beantwoorden van de uitgangsvragen is systematisch
gezocht naar wetenschappelijk bewijs. Op basis van een synthese van het gevonden wetenschappelijk bewijs met de in de werkgroep aanwezige of door de werkgroep geraadpleegde
kennis en ervaring is uiteindelijk een advies opgesteld.
In dit hoofdstuk worden de uitgangsvragen en de adviezen opgesomd. De argumenten voor
ieder advies vindt u in de richtlijntekst. Het nummer bij de vraag verwijst naar de betreffende paragraaf in de richtlijn.

1

Doelstelling van de richtlijn
Deze richtlijn is geschreven als ondersteuning voor de zorgverlening aan alle volwassen
patiënten met chronisch hartfalen.

2

Definities en epidemiologie

2.1

De werkgroep heeft bij het opstellen van deze richtlijn de volgende
definitie van chronisch hartfalen gebruikt
Hartfalen is een complex van klachten en verschijnselen ten gevolge van een tekortschietende pompfunctie van het hart.
Bij voorkeur dient (in plaats van ‘systolisch hartfalen’ en ‘diastolisch hartfalen’) te worden
gesproken over ‘hartfalen met verminderde linker ventrikel systolische functie’ en
‘hartfalen met normale of behouden systolische functie’.

2.1.1

Wat zijn de oorzaken van hartfalen?

Ischemische hartziekte en hypertensie zijn de belangrijkste oorzaken van hartfalen in
de westerse wereld.

2.1.2

Wat is diastolisch hartfalen?

Bij ‘diastolisch’ hartfalen is sprake van een gestoorde vulling van het hart. Stoornissen
van diastolische functieparameters kunnen zowel optreden bij patiënten met hartfalen
met een verminderde als met een behouden LV-systolische functie.
Betrouwbare gegevens over de prevalentie van hartfalen met behouden linker ventrikel
systolische functie (‘diastolisch’ hartfalen) zijn schaars, evenals ‘evidence-based’ gegevens
over diagnostiek en behandeling.
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Is asymptomatische linkerventrikeldisfunctie een vorm van hartfalen?

Asymptomatische linkerventrikeldisfunctie is geen vorm van hartfalen.

2.2

Hoe vaak komt hartfalen voor?

Een tot twee procent van de westerse bevolking heeft hartfalen. Het aantal nieuwe
gevallen van hartfalen is ongeveer 5 tot 10 per 1.000 personen per jaar, variërend van
2 per 1.000 personen per jaar bij mensen van 55 tot 64 jaar tot meer dan 10 per 1.000
personen per jaar bij mensen ouder dan 85 jaar.

2.2.2

Neemt het aantal opnamen voor hartfalen in Nederlandse ziekenhuizen
toe?

In Nederland nam het aantal ziekenhuisopnamen voor hartfalen van 1980 tot 1999 met
72% toe. Het voor de veroudering van de bevolking gecorrigeerde aantal opnamen
voor hartfalen in Nederland is sinds 1992 echter aan het dalen.

3

Diagnostiek chronisch hartfalen

3.1

Welke aspecten uit de voorgeschiedenis zijn van belang bij
(verdenking op) hartfalen?
Ga na of een patiënt een myocardinfarct heeft doorgemaakt.
Ga verder de aanwezigheid na van COPD, overgewicht, hartkleplijden, andere manifestaties van ischemische hart- of vaatziekte, hypertensie of diabetes mellitus.

3.2

Welke aspecten uit de anamnese zijn van belang bij (verdenking op)
hartfalen?
Bij klachten als dyspnoe (d’effort), moeheid/verminderde inspanningstolerantie en
perifeer oedeem dient men als arts te denken aan de mogelijkheid van hartfalen. Bij
gerezen verdenking vraagt men naar orthopnoe en paroxismale nachtelijke dyspnoe.

3.3

Welke aspecten bij lichamelijk onderzoek zijn van belang bij
(verdenking op) hartfalen?
Bij lichamelijk onderzoek gaat men na of er sprake is van crepiteren, perifeer oedeem,
een naar lateraal verplaatste ictus cordis, een S3-gallop of een verhoogde centraalveneuze druk.
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3.4

Neemt de betrouwbaarheid van de diagnose hartfalen toe bij combinatie
van gegevens uit voorgeschiedenis, anamnese en lichamelijk onderzoek
tezamen?
Door het combineren van gegevens uit voorgeschiedenis, anamnese en lichamelijk
onderzoek bij de diagnostiek kan men met een hogere waarschijnlijkheid de diagnose
hartfalen bevestigen of uitsluiten.

3.5

Welke laboratoriumbepalingen (behalve neurohormoonbepalingen)
zijn van belang bij (verdenking op) hartfalen?
De werkgroep is van mening dat bij patiënten met verdenking op hartfalen in ieder
geval Hb, Ht, creatinine, glucose en TSH moeten worden bepaald. Voor de follow-up
van het effect van de behandeling bij vastgesteld hartfalen zijn natrium, kalium,
creatinine en ureum van belang.
Aanvullende laboratoriumbepalingen dienen verricht te worden indien er bijzondere
bevindingen zijn uit anamnese of voorgeschiedenis.

3.6

Zijn neurohormonen van belang bij (verdenking op) hartfalen?

Als de standaardisering van de bepalingen van natriuretische peptiden is voltooid en
normaalwaarden geaccepteerd zijn, is deze bepaling erg nuttig bij (verdenking op)
hartfalen.

3.7

Hoe belangrijk is een elektrocardiogram (ECG) bij (verdenking op)
hartfalen?
Bij (verdenking op) hartfalen dient altijd een ECG te worden gemaakt.

3.8

Hoe belangrijk is een X-thorax bij (verdenking op) hartfalen?
Voor de diagnostiek van hartfalen is een X-thorax van beperkte waarde indien er al een
ECG is vervaardigd.
Een X-thorax is wel van differentiaaldiagnostisch belang om pulmonale aandoeningen
aan te tonen of uit te sluiten.

3.9

Zijn voorgeschiedenis, anamnese, lichamelijk onderzoek en eenvoudig
aanvullend onderzoek, zoals laboratoriumaanvragen, ECG en X-thorax,
voldoende voorspellend om de diagnose hartfalen te stellen of is altijd
(Doppler-)echocardiografie (dan wel nucleaire beeldvorming) noodzakelijk?

Met gegevens uit voorgeschiedenis, anamnese, lichamelijk onderzoek en eenvoudig
aanvullend onderzoek (laboratorium, ECG, X-thorax) kan men in uitgesproken gevallen
hartfalen aantonen dan wel uitsluiten.
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Bij twijfel over het bestaan van hartfalen is Doppler-echocardiografie nodig om cardiale
disfunctie aan te tonen.
Als hartfalen al waarschijnlijk is gemaakt, wordt alsnog Doppler-echocardiografie
aanbevolen voor het, zo mogelijk, aantonen van de oorzaak van het hartfalen, voor het
bepalen van de aard en de ernst van de disfunctie en voor het opsporen van bijkomende
cardiale complicaties. (bijv. hartkleplijden).

3.10

Kan een gunstige reactie op therapie (‘bijv. furosemidetest’) worden
gebruikt als diagnosticum?

De werkgroep is van mening dat bij twijfel aan de diagnose hartfalen een behandeling
kan worden ingesteld. Bij herbeoordeling mag men vervolgens een gunstig effect op
therapie mee laten wegen om de diagnose hartfalen verder te onderbouwen.

3.11

Wat is de rol van (Doppler-)echocardiografie bij de diagnostiek van
hartfalen?

Bij alle patiënten met (verdenking op) hartfalen moet worden overwogen een
(Doppler-)echocardiogram te maken.
Daarnaast is (Doppler-)echocardiografie meestal nodig voor het achterhalen van de
oorzaak en de aard van het hartfalen, om de ernst en de prognose ervan te bepalen en
om mogelijk bijkomende cardiale complicaties (bijv. hartkleplijden) aan te tonen dan
wel uit te sluiten.

Additionele diagnostische onderzoeken
3.12

Wat is de rol van radionuclide ventriculografie bij hartfalen?

Het is de mening van de werkgroep dat men alleen radionuclide ventriculografie dient
te gebruiken indien echocardiografie niet mogelijk is of slechte beelden heeft opgeleverd.

3.13

Wat is de rol van cardiale magnetische-resonantie-beeldvorming
(CMR) bij hartfalen?

CMR wordt momenteel nog niet geadviseerd als diagnosticum bij (verdenking op)
hartfalen. Bij falen van andere diagnostica en persisteren van onduidelijkheid over de
oorzaak van het hartfalen kan het worden overwogen.

3.14

Wat is de rol van inspanningstests bij hartfalen?

Inspanningstests horen niet tot de routinematige diagnostische tests bij (verdenking
op) hartfalen.
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3.15

Wat is de rol van coronaire angiografie bij hartfalen?

Coronaire angiografie hoort niet tot de routinematige tests bij (verdenking op) hartfalen.
Coronaire angiografie is wel nuttig bij verdere analyse, wanneer wordt nagegaan of
ischemie een mogelijke oorzaak voor het hartfalen is en zeker bij patiënten met angina
pectoris en hartfalen; dit met het oog op eventuele revascularisatie.

3.16

Wat is de waarde van bepaling van de cardiale output en
atriumdrukken door middel van Swan-Ganz-katheter en
endocardiale biopsie bij hartfalen?

Swan-Ganz-monitoring en endocardiale biopsie worden alleen op beperkte indicatie
bij de diagnostiek van hartfalen gebruikt.

3.17

Wat is de rol van Holter-elektrocardiografie bij hartfalen?

Bij patiënten met hartfalen op grond van ischemisch hartlijden dient men Holterelektrocardiografie te overwegen.

3.18

Wat is de rol van de bepaling van de hartfrequentievariabiliteit (HRV)
bij hartfalen?

Bepalen van de hartfrequentievariabiliteit wordt momenteel nog niet geadviseerd bij
de diagnostiek van hartfalen.

3.19

Wat is de rol van stress-echocardiografie bij hartfalen?

Stress-echocardiografie kan men overwegen bij onduidelijkheid over de mogelijke rol
van ischemie als oorzaak van het hartfalen of om de uitgebreidheid van de ischemie
vast te stellen.

3.20

Wanneer is longfunctieonderzoek van nut bij de diagnostiek van hartfalen?

Longfunctieonderzoek kan worden overwogen indien er onduidelijkheid bestaat over
de oorzaak van de dyspnoe dan wel voor analyse van de mate van longlijden bij een
patiënt bekend met COPD.

3.21

Gelden bij (zeer) oude patiënten andere diagnostische overwegingen?

Bij de (zeer) oude patiënt dient men rekening te houden met een onduidelijker en
aspecifieker klachtenpatroon en met beperkingen in de diagnostiek wat betreft mogelijkheden en toegankelijkheid.
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Wanneer dient men te verwijzen naar een cardioloog?

Het is de mening van de experts dat verwijzing van patiënten met (verdenking op)
hartfalen dan wel met bewezen hartfalen (als de conditie van de patiënt het mogelijk
maakt) wenselijk is als:
• er onzekerheid bestaat omtrent de diagnose en aard van het hartfalen;
• er onzekerheid bestaat omtrent de oorza(a)k(en) van het hartfalen;
• er aanwijzingen zijn dat de gevonden oorza(a)k(en) van het hartfalen in een specialistische setting beter behandelbaar of corrigeerbaar is (zijn) (zoals bij aanwijzingen
voor een recent myocardinfarct, ischemie, hartkleplijden of hartritmestoornissen);
• hartfalen bestaat bij patiënten met jonge biologische of kalenderleeftijd;
• er geen of onvoldoende respons is op de ingestelde therapie.

Algoritme voor de diagnostiek van chronisch hartfalen

Verdenking op hartfalen o.b.v. voorgeschiedenis,
klachten en symptomen

Nagaan cardiale aandoening door middel van ECG,
eventueel X-thorax (en BNP in de nabije toekomst)

Indien NORMAAL,
dan hartfalen onwaarschijnlijk

Een of meerdere onderzoeken abnormaal

Echocardiografie (eventueel nucleaire angiografie
of MRI)

Indien NORMAAL,
dan hartfalen onwaarschijnlijk

Onderzoek abnormaal

Stel oorzaak, mate, type en verergerde factoren van
de cardiale disfunctie vast

Kies behandeling
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4

Therapie medicamenteus

4.1

Wat is de rol van diuretica in de medicamenteuze therapie van chronisch
hartfalen?
Bij milde vormen van hartfalen (NYHA II) heeft een thiazide in standaarddosering de
voorkeur. Bij ernstiger vormen van hartfalen (NYHA III-IV) of bij patiënten met een
nierfunctiestoornis (creatinineklaring <30 ml/min) zijn lisdiuretica aangewezen.
Pogingen tot dosisvermindering van diuretica bij patiënten met hartfalen die klinisch
stabiel zijn en geen vochtretentie hebben, zijn, onder zorgvuldige controle van symptomen
en gewicht, aan te bevelen. Geheel staken van diuretica wordt niet geadviseerd.
Combinatie van lisdiuretica met thiaziden is zeer effectief, maar intensieve monitoring
is noodzakelijk om hypovolemie en elektrolytenstoornissen tijdig op te sporen.
Eventueel kunnen lisdiuretica worden gecombineerd met hogere doses spironolacton dan
25 mg/dag, maar bij gelijktijdig gebruik van ACE-remmers of AII-receptorantagonisten
dient rekening te worden gehouden met het optreden van ernstige hyperkaliëmie.

4.2

Moeten alle patiënten met hartfalen ten gevolge van linker ventrikel
systolische disfunctie in aanmerking komen voor behandeling met
een ACE-remmer?

(Deze vraag is beantwoord met de volgende drie subvragen:)

4.2.1

Is voor alle patiënten met chronisch hartfalen het nut van ACE-remming
aangetoond?

Bij alle patiënten met hartfalen moet behandeling met een ACE-remmer worden
overwogen, in combinatie met een diureticum.
Er zijn in de praktijk situaties waarbij behandeling van hartfalen zonder ACE-remmers
verdedigbaar is. Met name geldt dit bij een gering verlaagde ejectiefractie of verdenking
op gelijktijdig hartfalen met behouden LV-systolische functie, zoals bij zeer oude
patiënten, zonder myocardinfarct en met langdurig bestaande hypertensie in de
voorgeschiedenis.
Ook bij patiënten met veel comorbiditeit kan soms worden gekozen alleen symptomatisch
te behandelen met een diureticum.

4.2.2

Zijn ACE-remmers ook zonder diuretica effectief bij chronisch hartfalen?

Bij chronisch hartfalen worden ACE-remmers bij voorkeur toegepast met diuretica als
comedicatie.
Alleen bij hartfalen na een myocardinfarct zonder vochtretentie met aangetoonde LVsystolische disfunctie moet het weglaten van diuretica worden overwogen.
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Hoe moeten bij chronisch hartfalen patiënten met ACE-remmers
worden behandeld?

Bij risico op hypotensieve reacties dient men met een zeer lage dosis te beginnen,
liefst na één diureticavrije dag. Inname van de eerste dosis pal voor de nachtrust (op
de rand van het bed) kan het risico van ernstige hypotensie verder verlagen. Geleidelijk
dient de dosis te worden verhoogd tot de optimale dosering of tot bijwerkingen een
verdere verhoging onmogelijk maken; dit alles onder controle van de bloeddruk en de
nierfunctie. De dosis dient getitreerd te worden op geleide van bijwerkingen tot relatief
hoge doses waarvan is aangetoond dat deze de morbiditeit en mortaliteit verbeteren.

Wat is de plaats van -blokkers bij hartfalen?

4.3

Bètablokkers moeten worden overwogen bij alle patiënten met chronisch hartfalen
met aangetoonde LV-systolische disfunctie die door behandeling met diuretica en
ACE-remmers in een stabiele fase verkeren, ongeacht de ernst van hun symptomen.
Hierbij zijn bisoprolol, carvedilol en metoprolol de middelen van keuze zonder dat
een voorkeur kan worden uitgesproken.
Patiënten die hemodynamisch onstabiel zijn of zich presenteren met onbehandelbare
verschijnselen van vochtretentie, dienen uitgesloten te worden van behandeling met
-blokkers.
Bij patiënten ouder dan 75 jaar is enige terughoudendheid op zijn plaats gezien het
ontbreken van gegevens en is een individuele afweging noodzakelijk bij het voorschrijven van -blokkers.

4.4

Welke patiënten komen in aanmerking voor behandeling met
spironolacton?

Spironolacton wordt geadviseerd bij alle patiënten met hartfalen die ondanks behandeling
met diuretica, ACE-remmers, -blokkers en/of digoxine matige tot ernstige klachten
houden, dan wel ontwikkelen (NYHA III-IV).
Dosistitratie dient plaats te vinden op geleide van serumkalium en nierfunctie, en
controle hiervan dient bij een onderhoudsdosis, afhankelijk van de klinische toestand,
ten minste om de drie tot zes maanden plaats te vinden.

4.5

Wat is de plaats van digoxine?
Behandeling met digoxine dient te worden overwogen bij:
• alle patiënten met hartfalen (systolische linkerventrikeldisfunctie) met atriumfibrilleren zonder goede en gecontroleerde ventrikelrespons;
• patiënten met hartfalen zonder atriumfibrilleren indien de patiënt nog klachten
houdt ondanks standaardbehandeling met ACE-remmer, diureticum, -blokker en/of
spironolacton.
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Serumspiegelbepaling van digoxine is niet nodig, alleen bij oudere patiënten met een
verminderde nierfunctie, matige compliance, comedicatie (met name antiaritmica)
dan wel bij verdenking op overdosering.

4.6

Zijn AII-receptorantagonisten een alternatief voor ACE-remmers bij
de behandeling van symptomatisch hartfalen of een aanvulling?

AII-receptorantagonisten kunnen vooralsnog alleen worden gepropageerd voor patiënten
die ACE-remmers niet verdragen ten gevolge van hoest en eventueel angio-oedeem.
Bij patiënten die onvoldoende reageren op diuretica, ACE-remmers en digoxine kan
het toevoegen van een AII-receptorantagonist worden overwogen, maar alleen bij
patiënten die niet in aanmerking komen voor een -blokker en onder zorgvuldige controle
van de nierfunctie.
De combinatie met -blokkers dient vermeden te worden tot hier meer over bekend is.

4.7

Is het beleid ten aanzien van antitrombotische therapie anders bij
patiënten met symptomatisch hartfalen?
Antitrombotische behandeling is aangewezen bij patiënten met atriumfibrilleren en
hartfalen.
De voorkeur gaat hierbij uit naar orale anticoagulantia; alleen bij contra-indicaties is
een lage dosis acetylsalicylzuur (Aspirine® of Ascal®) aangewezen (80 of 100 mg).
Routinematig gebruik van orale anticoagulantia bij patiënten met hartfalen en sinusritme is vooralsnog niet aangewezen en de toepassing dient alleen op indicatie plaats
te vinden, bijvoorbeeld bij langdurige bedrust.

4.8

Is er nog een plaats voor andere medicamenteuze therapie (nitraten,
hydralazine, calciumantagonisten, ibopamine)?

4.8.1

Nitraten

Toepassing van nitraten is vooral nuttig bij intermitterend gebruik voor symptomatische
verbetering (angineuze klachten, nachtelijke dyspnoe).
Combinatie van nitraten met hydralazine is alleen aangewezen in uitzonderlijke situaties,
bijvoorbeeld bij ACE-intolerantie wanneer onvoldoende baat wordt gevonden bij
andere therapie (-blokkers, spironolacton, AII-receptorantagonisten).

4.8.2

Hydralazine en andere vaatverwijders (prazosine, minoxidil)

Hydralazine dient alleen te worden overwogen in combinatie met nitraten (zie hierboven).
Voor andere vaatverwijders, zoals prazosine en minoxidil, is geen toepassing meer.
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Calciumantagonisten

Calciumantagonisten hebben geen plaats bij de behandeling van patiënten met hartfalen.

4.8.4

Dopamineagonisten (per os)

Ibopamine heeft geen plaats meer bij de behandeling van hartfalen.

4.9

Wat is de invloed van comorbiditeit (in het bijzonder angina pectoris,
myocardinfarct, CVA, COPD, nierfunctiestoornis) op de behandeling
van hartfalen?

Bij atherosclerotisch vaatlijden (met name bij patiënten met een CVA) is waakzaamheid
geboden bij aspirinegebruik.
Bij COPD kan een proefbehandeling met een (selectieve) -blokker worden gestart.
Monitoring van de longfunctie is dan noodzakelijk: zo nodig wordt de behandeling
gestaakt.
Bij nierinsufficiëntie kan een ACE-remmer wel worden overwogen, maar goede
monitoring is noodzakelijk. Cave: NSAID-gebruik.

4.10

Welke aanpassingen in het medicamenteuze beleid gelden ten aanzien
van acute exacerbaties van chronisch hartfalen?

Bij de lichtere vormen van exacerbaties van chronisch hartfalen bestaat de behandeling
uit bijstellen van de medicatie. Vaak kan worden uitgekomen met (tijdelijk) opvoeren
van de diuretische medicatie.
Voor de thuisbehandeling van acuut ontstaan van ernstige dyspnoe wordt geadviseerd
de patiënt rechtop te zetten, nitroglycerine toe te dienen (spray, sublinguaal), zuurstof
(indien mogelijk) en zo nodig furosemide.
Er dient voorzichtigheid te worden betracht met het geven van morfine.
Indien niet reeds toegepast, kunnen ACE-remmers bij acute exacerbaties uitkomst
bieden.
In het ziekenhuis kan het intraveneus toedienen van inotropica van nut zijn bij de
behandeling van therapieresistente patiënten ter verbetering van de symptomatologie,
maar langdurig of intermitterend gebruik dient te worden vermeden.

4.11

Hoe dient hartfalen met behouden LV-systolische functie medicamenteus
te worden behandeld?

Bij hartfalen met een ejectiefractie boven 40% moet de indicatie voor diuretica zorgvuldig
worden beoordeeld. Indien mogelijk, moeten diuretica worden verminderd of geheel
worden gestaakt bij gelijktijdige aanwezigheid van symptomatische orthostatische
en/of postprandiale hypotensie.
Bij het (geleidelijk) stoppen van diuretica moet het optreden van ‘rebound’-oedeem
niet worden verward met een recidief van hartfalen.
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Patiënten met hartfalen met behouden LV-systolische functie moeten verder in principe
conform de richtlijnen van het systolisch hartfalen worden behandeld.
Bij patiënten ouder dan 75 jaar moet bij de empirische behandeling van het hartfalen
met behouden LV-systolische functie zorgvuldig rekening worden gehouden met de
aanwezige comorbiditeit en de overige medicatie en is het stellen van doelstellingen
en prioriteiten bij de behandeling gewenst.

4.12

Welke zijn de verschillen in adviezen ten aanzien van
de oudere patiënt met hartfalen?

Bepaal prioriteiten in het behandelplan van de oudere patiënt. Niet alles hoeft behandeld
te worden.
Houd rekening met de comorbiditeit en comedicatie met een zo eenvoudig mogelijke
medicatie en een zo eenvoudig mogelijk doseringsschema.
Vermijd overbehandeling, maar ook onderbehandeling.
Een lage startdosis is gewenst, maar streef naar dezelfde doses als bij jongere patiënten.
Enige terughoudendheid is op zijn plaats voor het gebruik van -blokkers bij patiënten
ouder dan 75 jaar vanwege het ontbreken van voldoende gegevens.
Verlaag waar mogelijk de dosering van diuretica.
Houd rekening met een symptoomarme en atypische presentatie van bijwerkingen.
Denk bij acute verwardheid aan bijwerkingen of interacties van medicamenten en
schrijf geen klachten toe aan de leeftijd.
Wees alert op cognitieve stoornissen bij fouten in het medicatiegebruik of bij het niet
opvolgen van andere adviezen.
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Algoritme voor de medicamenteuze behandeling van chronisch
hartfalen op basis van systolische linkerventrikeldisfunctie:
(Behandeling start gewoonlijk in NYHA II; pijltjes geven de mogelijke evolutie van het klinisch beeld aan en ‘opbouw’ van medicamenteuze interventies).
Geen symptomen
(NYHA I)

Continueer diureticum,
maar verlaag dosis

Continueer ACE-remmer
Voeg -blokker toe
na myocardinfarct

Milde symptomen
(NYHA II)

Thiazidediureticum tenzij
• geen tekenen vochtretentie
• nierinsufficiëntie
(lisdiureticum)

+ ACE-remmer

AII-receptorantagonist
(intolerantie ACE-remmer)

+ -blokker

Matig ernstige
symptomen
(NYHA III)

(bij persisterende
klachten)
lisdiureticum

+ Digoxine
(zo nodig bij
boezemfibrilleren en
ventrikelrespons >100)

Lisdiureticum
(hogere dosis)

+ Spironolacton

AII-receptorantagonist
(intolerantie -blokker)

+ Digoxine
(sinusritme)

Ernstige symptomen
(NYHA IV)

Lisdiureticum +
thiazidediureticum of
lisdiureticum i.v.
(diureticumresistentie)

+ Nitraten
(dyspnoe)

+ Inotropica i.v.
(exacerbaties)
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5

Ritme- en geleidingsstoornissen

5.1

Wat is de plaats van medicatie bij ritmestoornissen en hartfalen?
Bij atriumfibrilleren en hartfalen dient eerst het hartfalen zo goed mogelijk bestreden te
worden. Daarna moet ten minste eenmaal worden gepoogd het sinusritme te herstellen.
Indien de patiënt niet in aanmerking komt voor cardioversie of wanneer cardioversie niet
slaagt, dient te worden gestreefd naar adequate ‘frequentiecontrole’ (hartfrequentie
<100/min). Hiervoor komen in aanmerking: digoxine, een -blokker, de combinatie
van deze twee of amiodaron. Bij onvoldoende effect van medicamenteuze therapie: zie
de paragraaf over pacemakers.
Bij ventriculaire ritmestoornissen moeten antiaritmica (anders dan -blokkers) alleen
in uiterste nood worden toegepast. Amiodaron is dan het middel van keuze. Indicaties
hiervoor zijn ernstige symptomen en aanwezigheid van ‘sustained VT’s’.
Implantatie van een ICD moet worden overwogen bij hemodynamisch belangrijke
VT’s en bij overlevenden van VF (zie hiervoor de paragraaf over ICD).

5.2

Wanneer is, bij patiënten met hartfalen, implantatie van een interne
cardioverter-defibrillator (ICD) geïndiceerd?
Patiënten met hartfalen, ischemisch hartlijden, een LVEF ≤35% en een doorgemaakte
hartstilstand dienen te worden behandeld met een ICD. Bij de indicatiestelling zal
rekening worden gehouden met de levensverwachting wat betreft hartfalen.
Bij patiënten met hartfalen, ischemisch hartlijden, een LVEF <40% en op de Holter
‘non-sustained’ ventriculaire tachycardieën moet elektrofysiologisch onderzoek worden
overwogen. Er ontstaat een indicatie voor een ICD wanneer levensbedreigende ventriculaire aritmieën kunnen worden geïnduceerd. Bij de indicatiestelling zal rekening
worden gehouden met de levensverwachting wat betreft hartfalen. Vooralsnog wordt
geen uitspraak gedaan over de indicatie voor een ICD zonder voorafgaand Holter-ECG
en elektrofysiologisch onderzoek.
De werkgroep acht onderzoek nodig met het doel na te gaan of bij patiënten met een
gedilateerde cardiomyopathie (zonder coronair lijden) en frequente ‘(non-)sustained’
ventriculaire tachycardieën implantatie van een ICD effectiever is dan amiodaronmedicatie. Bij de indicatiestelling zal rekening worden gehouden met de levensverwachting
wat betreft hartfalen.
De werkgroep acht onderzoek nodig met het doel na te gaan of bij patiënten met een
gedilateerde cardiomyopathie (zonder coronair lijden) na een collaps implantatie van
een ICD effectief is wat betreft preventie van plotse dood. Bij de indicatiestelling dient
rekening te worden gehouden met de levensverwachting wat betreft hartfalen.
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Patiënten met een gedilateerde cardiomyopathie die op de wachtlijst staan voor harttransplantatie en die een symptomatische VT of VF hebben doorgemaakt of bij wie
levensbedreigende ventriculaire ritmestoornissen kunnen worden opgewekt, komen
in aanmerking voor implantatie van een ICD. Gezien de kans op bradycardie als oorzaak
van circulatiestilstand dient, in deze groep, dan een ICD met ‘backup pacing’-modus
te worden gebruikt.

5.3

In hoeverre kan implantatie van een conventionele pacemaker de
symptomen van hartfalen verminderen?
Gedocumenteerde symptomatische sinusbradycardie of sinusarrest vormen bij chronisch
hartfalen een indicatie voor hartstimulatie. Tot ‘symptomatisch’ dient bij chronisch
hartfalen ook een hartfrequentie te worden gerekend, die relatief te laag is om een
optimaal hartminuutvolume te bereiken.
Bij een tweede- en derdegraads AV-blok is sequentiële atrioventriculaire hartstimulatie
noodzakelijk voor behoud van een goede regeling van de hartfrequentie en/of optimale
mechanische synchronisatie van voorkamers en kamers.
Sequentiële atrioventriculaire stimulatie kan worden overwogen bij symptomatische,
medicatieresistente dilaterende cardiomyopathie met verlengd PQ-interval; echter niet
voordat een voorafgaande kortdurende (acute) hemodynamische of echo-Doppler-studie
duidelijk effect heeft aangetoond.
Wanneer de frequentie bij supraventriculaire ritmestoornissen, ondanks medicamenteuze
therapie, te hoog blijft, kan een mechanische interventie (ablatie/pacemakerimplantatie)
worden overwogen.

5.4

Bij welke patiënten moet resynchroniseren van de linker kamer door
middel van chronische biventriculaire (= atrio-biventriculaire)
hartstimulatie worden overwogen?
Op dit moment kan (nog) niet duidelijk worden aangegeven welke patiënten met
sinusritme en een QRS-duur >130 ms wel of geen baat zullen hebben bij biventriculaire
stimulatie. De resultaten van een aantal (zeker tot eind 2002) lopende grotere studies
zullen moeten worden afgewacht.
Voorlopig dient resynchronisatietherapie te worden overwogen bij hartfalenpatiënten
die ook een ICD hebben of krijgen én een verbreed QRS-complex hebben.
Verbetering van de techniek en meer ervaring zijn bovendien nodig alvorens zo nodig
in Nederland deze techniek op grotere schaal toe te passen.
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6

Therapie invasief

6.1

Bij welke patiënten met een aortaklepgebrek
is chirurgische interventie zinvol?
De werkgroep is van mening dat patiënten met hartfalen en bekende aortakleppathologie
onverwijld dienen te worden verwezen voor het stellen van de indicatie voor klepvervanging. Bij het stellen van de indicatie tot operatie wordt rekening gehouden met
complicerende comorbiditeit.
De werkgroep is van mening dat bij patiënten met hartfalen en voor het eerst tekenen
van een aortaklepgebrek specialistisch onderzoek naar de etiologische bijdrage van de
aortaklepafwijking dient plaats te vinden. Bij een berekend klein klepoppervlak én een
laag slagvolume van de linker ventrikel is inotrope stimulatie zinvol teneinde het
‘ware’ klepoppervlak en de contractiele reserve te bepalen. Bij de indicatiestelling voor
operatie wordt rekening gehouden met complicerende comorbiditeit.

6.2

Bij welke patiënten met een mitralisklepgebrek
is chirurgische correctie zinvol?

De werkgroep is van mening dat wanneer hartfalen manifest wordt bij een bekende
mitralisklepstenose, onverwijld verwijzing dient plaats te vinden voor het stellen van de
indicatie voor klepplastiek of klepvervanging. Bij de indicatiestelling wordt rekening
gehouden met complicerende comorbiditeit.
De werkgroep is van mening dat wanneer hartfalen manifest wordt bij een bekende primaire
mitralisklepinsufficiëntie, onverwijld verwijzing dient plaats te vinden voor het stellen
van de indicatie voor chirurgische correctie.
De werkgroep is van mening dat bij patiënten met chronisch hartfalen die secundaire
mitralisklepinsufficiëntie ontwikkelen, kan worden overwogen deze insufficiëntie
chirurgisch te corrigeren, bijvoorbeeld als overbrugging naar transplantatie. Deze
behandelingsoptie is echter nog experimenteel.

6.3

Bij welke patiënten met hartfalen en een structurele congenitale
hartafwijking is chirurgische correctie zinvol?

Patiënten met een congenitaal hartgebrek die hartfalen ontwikkelen, dienen geëvalueerd
te worden in een van de acht Nederlandse cardiologische afdelingen die zich hebben
toegelegd op de behandeling van congenitale afwijkingen. Behandeling zal plaatsvinden
in samenwerking met de huisarts en de verwijzend cardioloog.
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Bij welke patiënten met hartfalen en ischemisch hartlijden moet
coronaire revascularisatie worden overwogen?

Bij patiënten met gecompenseerd hartfalen, een matig verminderde functie van de
linker ventrikel (LVEF 20-40%) én angina pectoris dient revascularisatie te worden
overwogen.
Er zijn aanwijzingen dat revascularisatie zinvol is voor patiënten met gecompenseerd
hartfalen, angina pectoris en een sterk verminderde functie van de linker ventrikel
(LVEF <20%).
De werkgroep geeft voor patiënten met ischemisch hartlijden, gecompenseerd hartfalen
maar zonder angina pectoris ter overweging onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid en uitgebreidheid van myocardischemie of ‘viable’ myocardsegmenten. Bij
aantonen van een substantiële hoeveelheid viable myocard dient revascularisatie te
worden overwogen.

6.5

Bij welke patiënten met hartfalen moet reconstructie van
de linker ventrikel worden overwogen?

Bij hartfalen en een groot a-/diskinetisch linkerventrikelsegment dient reconstructie van
de linker ventrikel te worden overwogen, zo mogelijk in combinatie met revascularisatie.

6.6

Bij welke patiënten met chronisch hartfalen moet mechanische
ondersteuning van de circulatie worden overwogen?

De werkgroep is van mening dat mechanische ondersteuning door middel van de
intra-aortale ballonpomp bij patiënten met chronisch hartfalen slechts zinvol is als
overbrugging naar een op handen zijnde definitieve behandeling.
De werkgroep is van mening dat moet worden overwogen transplantatiekandidaten met
een goede langetermijnprognose na transplantatie, die op de wachtlijst dreigen te overlijden,
te overbruggen naar transplantatie door middel van een ventriculair steunsysteem (LVAD).

6.7

Welke patiënten komen in aanmerking voor harttransplantatie?

De werkgroep is van mening dat harttransplantatie dient te worden overwogen bij
patiënten met het eindstadium van hartfalen, zonder andere behandelingsopties en
zonder belangrijke comorbiditeit.
Gezien de te behalen omvang van de winst in levensverwachting door harttransplantatie
dient te worden gestreefd naar vergroten van het donoraanbod.

6.8

Wat is de plaats van pericarddrainage, pleuradrainage, ascitesdrainage
en hemofiltratie bij chronisch hartfalen?

Pericarddrainage is geïndiceerd als instroombelemmering van een of beide hartkamers
aanleiding geeft tot hartfalen.
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Pleuradrainage is geïndiceerd als ten gevolge van grote vochtcollecties in de pleuraholte
respiratoire insufficiëntie ontstaat.
Drainage van ascitesvocht is zinvol als de vochtcollectie in de buik mechanische
problemen of klachten veroorzaakt.
Zelden zal hemofiltratie nodig zijn ter bestrijding van overvulling.

7

Leefregels, begeleiding en organisatie van zorg

7.1

Wat is de rol van een natriumbeperkt dieet bij de behandeling van
hartfalen?
Patiënten met hartfalen in klasse II wordt een natriumbeperking van 3.000 mg per dag
geadviseerd. De diëtist kan hierover praktische adviezen verstrekken.
Patiënten met hartfalen in klasse III en IV wordt een natriumbeperking van 2.000 mg
per dag geadviseerd en daarnaast is begeleiding door de diëtist wenselijk.
Terughoudendheid is geboden bij overmatig gebruik van kaliumhoudende zoutvervangers bij patiënten die worden behandeld met ACE-remmers in combinatie met
een kaliumsparend diureticum.
In de preterminale fase is de eetlust vaak verminderd, zodat de natriuminname
meestal niet hoger is dan 2.000 mg. Begeleiding door de diëtist zal gericht zijn op
behoud van de kwaliteit van leven.

7.2

Wat is de rol van een vochtbeperking bij de behandeling van hartfalen?
Patiënten met hartfalen in klasse II wordt geadviseerd niet overmatig te drinken
(maximaal 2.500 ml).
Patiënten met hartfalen in klasse III en IV wordt een vochtbeperking van 1.500-2.000
ml/24 uur geadviseerd.
Wanneer bij patiënten in klasse III en IV een hoge dosis lisdiuretica (>80 mg furosemide of >2 mg bumetanide) nodig is om vochtretentie te voorkomen, wordt een vochtbeperking van 1.500 ml voorgeschreven.
Bij een verdunningshyponatriëmie moet de vochtinname (tijdelijk) verder worden
beperkt tot ongeveer 1.200-1.500 ml. De natriumbeperking dient in dat geval wel
gehandhaafd te blijven.
Bij een vochtbeperking wordt het vocht uit vaste voeding niet meegerekend; eventuele
infuusvloeistof wordt wel meegerekend.

7.3

Wat is het advies ten aanzien van ongewenst
gewichstverlies/cardiale cachexie?
Ongewenst gewichtsverlies bij patiënten met hartfalen dient zoveel mogelijk te worden
voorkomen.
Begeleiding door een diëtist is van belang om ongewenst gewichtsverlies te voorkomen
of zoveel mogelijk te beperken.
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Bij een ongewenst gewichtsverlies van 5% binnen een maand of 10% binnen zes
maanden of een Quetelet Index <20 kg/m2 zijn gerichte voedingsadviezen door de
diëtist noodzakelijk.
Een aangepast bewegingsprogramma kan een bijdrage leveren aan de vergroting van
de spiermassa.

7.4

Wat is het advies ten aanzien van overgewicht?
In een vroeg stadium van hartfalen (klasse II) dient zoveel mogelijk te worden
gestreefd naar een gezond gewicht.
Bij patiënten met hartfalen (klasse II, III en IV) en obesitas is vermindering van het
lichaamsgewicht wenselijk.
Een combinatie van gezonde voeding en voldoende beweging is hiervoor de aangewezen
methode.
Begeleiding door een diëtist is geïndiceerd bij patiënten met ernstig hartfalen (klasse III
en IV) en overgewicht/obesitas bij wie gewichtsreductie noodzakelijk is.

7.5

Wat is de rol van voedingssupplementen?
Bij een verlaagd serumthiaminegehalte dient thiamine (vitamine B1) te worden
toegevoegd.

7.6

Wat is het advies ten aanzien van roken?

Patiënten met hartfalen dienen te stoppen met roken.
Begeleiding bij het stoppen met roken wordt van belang geacht.

7.7

Wat is het advies ten aanzien van alcoholgebruik?
Als hartfalen wordt veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik (alcoholische cardiomyopathie), dient het gebruik van alcohol volledig te worden gestaakt.
Bij de overige vormen van hartfalen zijn één tot twee eenheden alcohol per dag
toegestaan.

7.8

Wat is het advies ten aanzien van drugsgebruik?

Het gebruik van drugs moet worden afgeraden bij patiënten met hartfalen.

7.9

Wat is het advies ten aanzien van (bed)rust, activiteit en fysieke training?

Volledige bedrust is alleen zinvol bij de acute fase van hartfalen, daarna moet mobilisatie
plaatsvinden.
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Patiënten met hartfalen moeten – binnen hun mogelijkheden – worden gestimuleerd
tot lichaamsbeweging. Hiervoor geldt geen leeftijdsgrens.
Adviezen over bewegen dienen een onderdeel te vormen van multidisciplinaire interventieprogramma’s voor patiënten met hartfalen.
Fysieke training moet alleen worden geadviseerd aan patiënten in de stabiele fase van
hartfalen.
Om voldoende rendement uit een trainingsprogramma te halen, dient de trainingsfrequentie minstens twee- tot driemaal per week te bedragen gedurende (minimaal)
zes weken, gevolgd door een onderhoudsprogramma.
De intensiteit van een trainingsprogramma moet worden aangepast aan de individuele
mogelijkheden, doelen en wensen van de patiënt. Hierbij moet worden gekozen voor
een rustig opbouwschema.

7.10

Wat is het advies ten aanzien van seksuele activiteit?

Het is van belang dat patiënten met hartfalen voldoende gestabiliseerd (gerecompenseerd)
zijn alvorens aan seksuele activiteiten te beginnen.
Goede voorlichting en begeleiding zijn van groot belang bij seksuele problemen van
patiënten met hartfalen (en hun partners) die zowel door de cardiovasculaire toestand,
de medicatie als de angst voor seksuele inspanning kunnen worden veroorzaakt.

7.11

Bij welke klachten moet een patiënt met hartfalen contact opnemen met
een hulpverlener en wat is het advies ten aanzien van gewichtscontrole?

Patiënten met hartfalen in klasse III-IV dienen dagelijks het gewicht te controleren.
Patiënten dienen goed te worden geïnstrueerd over symptoomherkenning en over de
te nemen acties bij toename van symptomen.

7.12

Welke reisadviezen moeten worden gegeven (autorijden, vliegen,
verblijf op hoogte, warm/vochtig klimaat)?

Men dient zich te houden aan de wettelijke voorschriften voor het autorijden van
patiënten met hartfalen totdat een wijziging van dit advies heeft plaatsgevonden. De
werkgroep is echter van mening dat de huidige voorschriften betreffende NYHA
III-patiënten zouden kunnen worden genuanceerd.
Patiënten met hartfalen in NYHA-klasse III en IV wordt aangeraden af te zien van
lange (intercontinentale) vliegreizen.
Kortdurend verblijf op 2.000 m hoogte is voor patiënten met hartfalen waarschijnlijk
geen probleem. Wel wordt geadviseerd op lagere hoogte te overnachten en in alle
gevallen goed te acclimatiseren.
In een warm/vochtig klimaat moet in verband met de kans op extra vochtverlies de
vocht-beperking en de dosering diuretica en/of vaatverwijders worden aangepast.
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Welke vaccinaties zijn zinvol?

Patiënten met hartfalen moet worden geadviseerd zich te laten vaccineren tegen
influenza.

7.14

Wat is het advies ten aanzien van voorlichting en begeleiding?

Op grond van informatie uit verschillende richtlijnen in combinatie met adviezen van
deskundigen op dit gebied, dienen patiënt en omgeving voorlichting te krijgen over
de volgende onderwerpen:

Algemeen

Medicijnen

Wat is hartfalen

Werking medicijnen

Oorzaak hartfalen

Uitleg over tijdsduur optimale werking medicijnen
(ACE-remmers/-blokkers)

Relatie hartfalen-symptomen

Invloed van medicijnen op kwaliteit van leven
en overleven

Belang van vroege herkenning symptomen

Dosis en tijdstip van inname (medicatieschema zo
eenvoudig mogelijk maken)

Belang gewichtscontrole

Bijwerkingen/tekenen van intoxicatie

Advies bij toename symptomen

Zelfmanagement met betrekking tot diuretica

Uitleg doel van de behandeling
Rol van de verschillende hulpverleners
Prognose

Activiteit en rust

Voeding

Advies over dagelijkse activiteit/rust

Informatie over ‘Richtlijnen goede voeding’

Mogelijkheid van hartrevalidatie

Advies betreffende goed lichaamsgewicht

Advies over sociale activiteit (reizen, vakantie,
uit eten e.d.)

Relatie hartfalen-vocht-natrium-diuretica

Advies over werk in en buitenshuis

Natriumbeperking

Advies over seksuele activiteit

Vochtbeperking
Beperken van alcoholgebruik

Overige adviezen/voorkomen van complicaties

Leven met hartfalen

Stoppen met roken

Begeleiding bij acceptatieproblematiek

Vaccinatie influenza

Voorkomen en behandelen van angst en depressie
Mogelijkheid lotgenotencontact/patiëntenvereniging
Mogelijkheden van hulp thuis (huishoudelijke hulp,
wijkverpleegkundige, tafeltje-dekje)
Aanpassingen/voorzieningen thuis
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7.15

Hoe dient nazorg aan patiënten met hartfalen te worden georganiseerd?

Patiënten met hartfalen dienen intensief te worden gevolgd door deskundige hulpverleners.
Een gespecialiseerde verpleegkundige kan een belangrijke rol spelen in de nazorg van
patiënten met hartfalen. Daarbij moeten goede afspraken over taakverdeling en
verantwoordelijkheden worden gemaakt.
Kerncomponenten van de nazorg aan patiënten met hartfalen zijn: optimale medische
behandeling (volgens de richtlijnen), vroege nazorg na ontslag uit het ziekenhuis,
snelle signalering van achteruitgang van de toestand, laagdrempelige toegang tot een
hulpverlener, patiëntenvoorlichting en instructie en coördinatie van zorg.
Nazorg in de eerste maand na ontslag dient intensief te zijn en dient langere tijd te
worden gecontinueerd. De frequentie van contacten kan variëren afhankelijk van de
conditie, de zelfredzaamheid en de behoefte van de patiënt.
De organisatievorm – hartfalenpolikliniek, transmuraal of extramuraal – van de
nazorg van patiënten met hartfalen dient te worden afgestemd op de lokale situatie,
de kenmerken van de populatie en de beschikbare expertise en middelen.

8

Preventie en opsporing

8.2

Welke groepen patiënten lopen een hoog risico op hartfalen?

Bij patiënten met hypertensie, een myocardinfarct in de voorgeschiedenis of asymptomatische linker ventrikel systolische disfunctie dient men alert te zijn op het ontstaan
van (manifest) hartfalen.

8.3

Heeft (opsporen en) behandelen van hoogrisicogroepen zin om
hartfalen te voorkomen?

8.3.1

Hypertensie

Voor het opsporen en behandelen van hypertensie wordt aanbevolen de CBO/NHSrichtlijn en de NHG-standaard te volgen.
Bij personen met hypertensie en een hoog risico op hartfalen worden calciumantagonisten niet aanbevolen.

8.3.2

Heeft het opsporen en behandelen van andere risicogroepen voor
hart- en vaatziekten (naast hypertensie) zin?

Voor aanbevelingen voor het stoppen met roken, meer bewegen en de opsporing en
behandeling van hypercholesterolemie en diabetes mellitus wordt verwezen naar
recente landelijke en internationale richtlijnen.
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Of behandeling met een ACE-remmer van patiënten met een coronaire hartziekte
zonder linker ventrikel systolische disfunctie zinvol is, dient nader te worden onderzocht.

8.4

Heeft het opsporen en behandelen van asymptomatische linker ventrikel
systolische disfunctie bij een patiënt zonder een recent myocardinfarct
zin om (manifest) hartfalen te voorkomen?

Opsporen van asymptomatische linker ventrikel systolische disfunctie bij patiënten
met een hoog risico op CHZ, maar zonder myocardinfarct wordt niet aanbevolen.
Behandelen van patiënten met een bekende asymptomatische linker ventrikel systolische
disfunctie (met ACE-remmers) dient te worden overwogen.

8.5

Heeft opsporen en behandelen van asymptomatische
linkerventrikeldisfunctie bij een patiënt na een recent
myocardinfarct zin om manifest hartfalen te voorkomen?
Aanbevolen wordt om patiënten in het eerste jaar na een myocardinfarct echocardiografisch te onderzoeken op linker ventrikel systolische disfunctie.
Bij aangetoonde linker ventrikel systolische disfunctie wordt behandeling met
ACE-remmers aanbevolen.

9

Implementatie van de richtlijn en voorstellen voor
verder wetenschappelijk onderzoek

9.1

Welke voorstellen kan de werkgroep doen voor implementatie van
deze richtlijn?
De werkgroep adviseert alle aan de ontwikkeling van deze richtlijn deelnemende verenigingen een implementatieplan op te stellen, passend binnen bovengenoemde initiatieven.
De werkgroep adviseert – waar relevant – delen van de richtlijn om te zetten in
protocollen, rekening houdend met lokale of beroepsspecifieke omstandigheden.
De werkgroep acht het wenselijk dat er een monitoring van de daadwerkelijke toepassing
van de richtlijn tot stand komt.
De werkgroep adviseert het in de inleiding van deze richtlijn genoemde schema van
herziening van de richtlijn aan te houden.

9.2

Welk verder wetenschappelijk onderzoek is naar de mening van
de werkgroep zinvol?

De werkgroep heeft op basis van de bij het samenstellen van de richtlijn verkregen
kennis een tiental adviezen voor verder wetenschappelijk onderzoek geformuleerd.
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Hoofdstuk 1

Algemene inleiding
Aanleiding
De Nederlandse Hartstichting heeft het initiatief genomen om de in 1994 opgestelde CBO
Consensus Hartfalen1 te herzien. Daar werd de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie bij
betrokken. De initiatiefnemers hebben besloten tot een multidisciplinaire samenwerking om
een landelijke richtlijn voor de zorg voor patiënten met chronisch hartfalen voor te bereiden.
Van het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Internisten Vereniging, de
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, de Nederlandse Vereniging van
Verpleeghuisartsen, de Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen en de
Nederlandse Vereniging voor Epidemiologie is vertegenwoordiging voor de werkgroep
gezocht en gekregen. Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO heeft methodologische ondersteuning verleend. De ontwikkeling van de richtlijn is mede gesteund door
het programma: ‘Ontwikkelen en implementeren van Medisch Specialistische Richtlijnen’
van de Orde van Medisch Specialisten.

Doelstelling
Deze richtlijn is een document met aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning
van de dagelijkse praktijkvoering van de zorg voor patiënten met chronisch hartfalen. De aanbevelingen in de richtlijn berusten in meerdere of mindere mate op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming en zijn gericht op het expliciteren
van goed zorgverlenend handelen.
Deze richtlijn is geschreven als ondersteuning voor de zorgverlening aan alle volwassen
patiënten met chronisch hartfalen.
De richtlijn beoogt een leidraad te geven in de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling
van hartfalen in alle echelons en ook voor de bijbehorende preventie.
De richtlijn biedt aanknopingspunten voor transmurale afspraken of lokale protocollen, hetgeen
bevorderlijk is voor de implementatie. Vanwege de op dit moment lopende Nederlandse
onderzoeken naar de modellen en de effecten van transmurale afspraken is het nog niet
mogelijk en ook onwenselijk om een werkelijk transmurale richtlijn te formuleren. De richtlijn
is – mede op grond van de multidisciplinaire aanpak – opgesteld met aandacht voor het zorgproces en de continuïteit van zorg.
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Richtlijngebruikers
De richtlijn is opgesteld voor alle zorgverleners die in aanraking komen met patiënten met
hartfalen. Vanuit de in de eerste paragraaf genoemde verenigingen wordt het gebruik van
deze richtlijn ondersteund.
Door de inbreng van de huisartsgeneeskundige visie in deze richtlijn is de richtlijn aansluitend
en aanvullend aan de vigerende NHG-Standaard Hartfalen2, maar ook zal bij een eventuele
revisie van deze standaard rekening worden gehouden met deze richtlijn. Direct verpleegkundige,
verpleeghuiskundige en klinisch geriatrische inbreng waarborgt ook hier de bruikbaarheid
van deze richtlijn.

Definities
De werkgroep heeft bij het opstellen van deze richtlijn de volgende definitie van chronisch
hartfalen gebruikt:
Hartfalen is een complex van klachten en verschijnselen ten gevolge van een tekortschietende pompfunctie van het hart.
Rekening houdend met deze definitie heeft de werkgroep dus ‘asymptomatisch hartfalen’
buiten beschouwing gelaten. Daarnaast heeft de werkgroep de diagnostiek en behandeling
van acuut hartfalen (acuut longoedeem of cardiogene shock) niet meegenomen. In deze
richtlijn wordt dus verder de term ‘hartfalen’ gebruikt voor ‘chronisch hartfalen’.
Medicamenteuze behandeling van (per)acute verergering van chronisch hartfalen wordt echter
wel besproken, in hoofdstuk 4.
‘Hartfalen met behouden linkerventrikel(LV)-systolische functie’ wordt besproken met inachtneming van de onderstaande omschrijving (zie verder paragraaf 2.1.2).
Bij voorkeur dient (in plaats van ‘systolisch hartfalen’ en ‘diastolisch hartfalen’) te worden
gesproken over ‘hartfalen met verminderde LV-systolische functie’ en ‘hartfalen met
normale of behouden systolische functie’.

Probleemomschrijving en uitgangsvragen
De werkgroep is per paragraaf, verdeeld over de zeven inhoudelijke hoofdstukken, uitgegaan
van probleemomschrijvingen en/of daaraan gekoppelde uitgangsvragen. Alle uitgangsvragen
en de daarbij behorende adviezen zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘samenvatting’.
De werkgroep heeft ernaar gestreefd de inhoud van diverse relevant geachte richtlijnen te verwerken en in de adviezen, waar relevant, aan te sluiten bij deze richtlijnen. Veelal zijn de
adviezen ook aanvullend op deze richtlijnen.

32

A L G E M E N E

I N L E I D I N G

Samenstelling van de werkgroep
De werkgroep is multidisciplinair samengesteld. Bij het samenstellen van de werkgroep is
zoveel mogelijk rekening gehouden met de geografische spreiding van de werkgroepleden en een
evenredige vertegenwoordiging van de verschillende verenigingen, ‘scholen’ en academische
achtergrond. De werkgroepleden zijn door hun wetenschappelijke en beroepsverenigingen
gemandateerd voor deelname aan deze werkgroep. Met leden van de Nederlandse Vereniging
voor Thoraxchirurgie heeft in een vroeg stadium overleg plaatsgevonden, maar pas op een
later tijdstip werd de vereniging in formele zin betrokken bij het overleg. Als gevolg daarvan
kan de richtlijn door deze vereniging derhalve pas in de najaarsvergadering van 2002 definitief
worden vastgesteld.
De werkgroep heeft daarnaast nog advies gekregen van vertegenwoordigers van specialistische
groeperingen, vertegenwoordigers van beroepsverenigingen en specifieke deskundigen.
Door inbreng van het verslag van een door de Hartstichting en het CBO georganiseerd patiëntenpanelgesprek in de werkgroep, is patiëntenvertegenwoordiging in de richtlijn gerealiseerd.
Er zijn voor deze richtlijn géén kosteneffectiviteitstudies geanalyseerd of verricht.

Werkwijze van de werkgroep
De werkgroep werkte gedurende ruim twee jaar (14 vergaderingen) aan de totstandkoming
van het concept van deze richtlijn. De werkgroepleden zochten systematisch naar literatuur
en beoordeelden de kwaliteit en inhoud ervan. Vervolgens schreven de werkgroepleden een
paragraaf of hoofdstuk voor de conceptrichtlijn, waarin de beoordeelde literatuur werd verwerkt.
Tijdens vergaderingen lichtten zij hun teksten toe, dachten mee en discussieerden over andere
hoofdstukken. In conceptvorm werden delen van de richtlijn al in diverse vergaderingen van
wetenschappelijke verenigingen getoetst.
Deze conceptrichtlijn stond van 15 februari 2002 tot en met 20 maart ter discussie op de
internetsite van het CBO en de sites van de NVVC en de NHS, in PDF-’format’. Op 25 maart
werden alle commentaren die tot 20 maart op de internetpublicatie zijn binnengekomen,
door de werkgroep in de laatste conceptrichtlijn verwerkt. De conceptrichtlijn werd op een
landelijke richtlijnbijeenkomst in Utrecht op 29 mei 2002 integraal besproken met de ruim
200 aldaar aanwezigen. Op basis van een afsluitende plenaire discussie van de werkgroep
over de tijdens de richtlijnbijeenkomst ingebrachte wijzigingsvoorstellen (18 juni 2002) is
deze definitieve richtlijn opgesteld en in druk verspreid.

Onafhankelijkheid werkgroepleden
De werkgroepleden hebben onafhankelijk gehandeld en waren vrij van financiële of zakelijke
belangen betreffende het onderwerp van de richtlijn.
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Wetenschappelijke onderbouwing
De richtlijn is voor zover mogelijk gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk
onderzoek. Relevante artikelen werden gezocht door het verrichten van systematische zoekacties.
Er werd gezocht tussen 1990 en oktober 2001 in Medline-, Cochrane- en Embase-databases.
Ook werden artikelen geselecteerd uit de referentielijsten van gevonden artikelen. Bij wijze van
uitzondering werden enkele recentelijk verschenen artikelen (na oktober 2001) meegenomen.
De geselecteerde artikelen zijn vervolgens door de werkgroepleden beoordeeld op kwaliteit
van het onderzoek en gegradeerd naar mate van bewijs. Na selectie en beoordeling door de
werkgroepleden bleven de artikelen over die als onderbouwing bij de verschillende conclusies
staan vermeld.
5
Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ESC-richtlijn is het niveau van bewijs weergegeven
in de conclusiekadertjes, als ‘literatuurniveau’. De gebruikte indeling van literatuurniveaus is
weergegeven in tabel 1.1. (Gewoonlijk worden in CBO-richtlijnen aan het literatuurniveau
gekoppelde conclusieniveaus vermeld.)
De werkgroep heeft bij het opstellen van de richtlijn rekening gehouden met de bestaande
nationale (CBO, NHG, NVVA) en internationale richtlijnen (SIGN) en vooral ook met de
recentelijk gepubliceerde richtlijn van de European Society of Cardiology (ESC).1-5 De adviezen
in deze ‘CBO-richtlijn Hartfalen’ zijn in het algemeen niet in conflict met deze internationale
richtlijnen. Op een aantal punten, zoals leefregels en organisatie van zorg, is deze richtlijn
echter uitgebreider; er is een apart hoofdstuk aan gewijd. Daarnaast is ook – ter informatie van
de zorgverlener – een bijlage over het perspectief van patiënt betreffende de zorg opgenomen.
De diagnostiek bij (verdenking op) hartfalen is in deze richtlijn uitgebreider besproken, en
in de hoofdstukken over behandeling is meer aandacht gegeven aan de argumentatie voor de
keuze van de behandelingen en hun alternatieven. Op invasieve therapie is in vergelijking met
de ESC-richtlijn uitgebreider ingegaan. In het hoofdstuk over medicamenteuze behandeling
zijn in vergelijking met de richtlijn van de European Society of Cardiology minder uitgebreide
doseringsadviezen opgenomen.
Tabel 1.1 Indeling van de literatuur naar de mate van bewijskracht.

Niveau van artikelen betreffende interventie (preventie of therapie):
A1
systematische reviews die ten minste enkele onderzoeken van
A2-niveau betreffen, waarbij de resultaten van afzonderlijke onderzoeken consistent zijn;
A2
gerandomiseerd vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit
(gerandomiseerde, dubbelblind gecontroleerde trials) van voldoende
omvang en consistentie;
B
gerandomiseerde klinische trials van matige kwaliteit of onvoldoende
omvang of ander vergelijkend onderzoek (niet-gerandomiseerd,
vergelijkend cohortonderzoek, patiëntcontroleonderzoek);
C
niet-vergelijkend onderzoek;
D
mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden.
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Niveau van artikelen betreffende diagnostiek:
A1
onderzoek naar de effecten van diagnostiek op klinische uitkomsten
bij een prospectief gevolgde goed gedefinieerde patiëntengroep met
een tevoren gedefinieerd beleid op grond van de te onderzoeken testuitslagen, of besliskundig onderzoek naar de effecten van diagnostiek
op klinische uitkomsten, waarbij resultaten van onderzoek van
A2-niveau als basis worden gebruikt en voldoende rekening wordt
gehouden met onderlinge afhankelijkheid van diagnostische tests;
A2
onderzoek ten opzichte van een referentietest, waarbij van tevoren
criteria zijn gedefinieerd voor de te onderzoeken test en voor een
referentietest, met een goede beschrijving van de test en de onderzochte klinische populatie; het moet een voldoende grote serie van
opeenvolgende patiënten betreffen, er moet gebruik zijn gemaakt van
tevoren gedefinieerde afkapwaarden en de resultaten van de test en
de ‘gouden standaard’ moeten onafhankelijk zijn beoordeeld. Bij situaties
waarbij multipele, diagnostische tests een rol spelen, is er in principe
een onderlinge afhankelijkheid en dient de analyse hierop te zijn aangepast, bijvoorbeeld met logistische regressie;
B
vergelijking met een referentietest, beschrijving van de onderzochte
test en populatie, maar niet de kenmerken die verder onder niveau A
staan genoemd;
C
niet-vergelijkend onderzoek;
D
mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden.
De beoordeling van de verschillende artikelen vindt u in de verschillende teksten terug onder
het kopje ‘wetenschappelijke onderbouwing’. Het wetenschappelijk bewijs is vervolgens kort
samengevat in een ‘conclusie’. Bij de conclusie is het ‘literatuurniveau’ van het meest relevante
bewijs weergegeven. Voor het komen tot een aanbeveling zijn er naast het wetenschappelijk
bewijs vaak nog andere aspecten van belang, bijvoorbeeld: patiëntenvoorkeuren, kosten,
beschikbaarheid (in verschillende echelons) of organisatorische aspecten. Deze aspecten worden
vermeld onder het kopje ‘overige overwegingen’. De uiteindelijk geformuleerde ‘aanbeveling’ of
het ‘advies’ is het resultaat van het beschikbare bewijs in synthese met de overige overwegingen.
De formulering van de aanbevelingen hangt mede af van het wetenschappelijke bewijs dat de
aanbeveling steunt.
Het volgen van deze procedure en het opstellen van de richtlijn in dit ‘format’ verhoogt de
transparantie van de richtlijn. Het biedt ruimte voor een efficiënte discussie tijdens de werkgroepvergaderingen en vergroot bovendien de helderheid voor de gebruiker van de richtlijn.

Implementatie
In de verschillende fasen van de ontwikkeling van het concept van de richtlijn is zoveel mogelijk
rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de daadwerkelijke uitvoerbaarheid
van de adviezen.
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De werkgroep heeft aan deze richtlijn ook een hoofdstuk ‘Implementatie van de richtlijn en
voorstellen voor verder wetenschappelijk onderzoek’ toegevoegd. Het toevoegen van een dergelijk
specifiek implementatiehoofdstuk aan een CBO-richtlijn is nieuw. In het hoofdstuk worden
aspecten besproken die de werkgroep belangrijk acht voor implementatie van de richtlijn. Bij
de daadwerkelijke implementatie zal naast de medewerking van de deelnemende verenigingen
ook de steun van de Nederlandse Hartstichting worden benut. Daarnaast heeft de werkgroep
aangegeven welke richting zinvol toekomstig wetenschappelijk onderzoek zou moeten hebben.
De richtlijn wordt ruim verspreid onder de leden van de deelnemende verenigingen.
Daarnaast is/wordt er een samenvatting van de richtlijn gepubliceerd in het Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde, en zal in verschillende specifieke vaktijdschriften aandacht
worden besteed aan de richtlijn.
Om te kunnen evalueren wat het effect is van het invoeren van de aanbevelingen uit de richtlijn, heeft de werkgroep geadviseerd indicatoren te ontwikkelen. Indicatoren kunnen – in het
algemeen – de zorgverleners de mogelijkheid geven om te evalueren of zij de gewenste zorg
leveren. Zij kunnen daarmee ook onderwerpen voor verbeteringen van de zorgverlening
identificeren.

Juridische betekenis van richtlijnen
Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar op zoveel mogelijk bewijs gebaseerde
inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief goede
zorg te verlenen. Aangezien veel van de conclusies in de richtlijn hoofdzakelijk zijn gebaseerd
op gegevens uit studies met ‘gemiddelde patiënten’, kunnen zorgverleners op basis van hun
professionele autonomie zo nodig afwijken van de aanbevelingen in de richtlijn. Afwijken
van richtlijnen is, als de situatie van de patiënt dat vereist, zelfs noodzakelijk. Wanneer van
de richtlijn wordt afgeweken, zal dit echter beargumenteerd, gedocumenteerd en, waar naar
oordeel van de zorgverlener nodig, in overleg met de patiënt moeten worden gedaan.

Herziening
Uiterlijk in 2007 bepaalt de commissie Kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor
Cardiologie als eerstverantwoordelijke voor de inhoud van deze richtlijn of de richtlijn als
geheel nog actueel is. Echter, tot die tijd wordt de richtlijn in een door deze commissie te
bepalen frequentie getoetst aan de wetenschappelijke ontwikkelingen. De commissie kan
bovendien het initiatief nemen tot het voorstellen van amendementen aan de Nederlandse
Vereniging voor Cardiologie.
Uiteraard kunnen de (leden van) wetenschappelijke en beroepsverenigingen die deelnamen
aan de ontwikkelingen van deze richtlijn en ook andere zorgverleners aan de Nederlandse
Vereniging voor Cardiologie kenbaar maken dat de richtlijn niet (meer) adequaat of actueel
is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om (delen van) de richtlijn te herzien.
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Noot bij de algemene inleiding
Delen van deze inleiding zijn ‘standaard’ en opgesteld aan de hand van het ‘Appraisal of Guidelines for Research &
Evaluation’-instrument (AGREE, juni 2001; www.agreecollaboration.org). Dit instrument is in een Europees verband
opgesteld om de kwaliteit van medisch specialistische richtlijnen te kunnen beoordelen. Door de aspecten van
AGREE te verwerken in de inleiding van de richtlijn, wordt duidelijk aan welke kwaliteitseisen is voldaan.
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Hoofdstuk 2

Inleiding: definities en epidemiologie
A.

Wat is hartfalen (definitie)?

Subvragen:
• Wat zijn de oorzaken van hartfalen?
• Wat is diastolisch hartfalen?
• Is asymptomatische linkerventrikeldisfunctie een vorm van hartfalen?

2.1

Wat is hartfalen?

Hartfalen (decompensatio cordis) is een klinisch syndroom, dat wordt gekenmerkt door
tekortschieten van de pompwerking van het hart, leidend tot een complex van klachten en
verschijnselen (tabel 2.1). Om de tekortschietende werking van het hart op te vangen treden
(neurohumorale) mechanismen in werking, bijvoorbeeld activatie van het renine-angiotensinealdosteronsysteem.1-3 In de loop der tijd is een groot aantal definities voor hartfalen voorgesteld
(tabel 2.2).4 Mede door het ontbreken van een gouden standaard voor het vaststellen van de aanof afwezigheid van hartfalen heeft geen van deze definities wijde navolging gekregen. Voor
het graderen van de ernst van hartfalen wordt vaak de classificatie van de New York Heart
Association (NYHA-classificatie) gebruikt (tabel 2.3).

De werkgroep stelt voor als definitie van hartfalen te hanteren:
Hartfalen is een complex van klachten en verschijnselen ten gevolge van een tekortschietende pompfunctie van het hart.

Nadere overweging 1: Acuut versus chronisch hartfalen
Hartfalen wordt in het algemeen beschouwd als een chronische aandoening waarbij perioden
van verslechtering (decompensatie) kunnen optreden. Hartfalen kan ook acuut optreden
(klachten en verschijnselen binnen 24 uur ontstaan)5, waarbij klinisch in grote lijnen drie
categorieën kunnen worden onderscheiden:
• acuut longoedeem door een cardiale oorzaak (asthma cardiale, in het Engels ‘acute
pulmonary oedema’);
• cardiogene shock, met name optredend in het beloop van een acuut myocardinfarct,
6
gekenmerkt door: hypotensie, oligurie en perifere vasoconstrictie (‘cardiogenic shock’);
• acute verergering (decompensatie) van chronisch hartfalen (‘exacerbation of chronic heart
failure’).
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Nadere overweging 2: Systolisch versus diastolisch hartfalen
Bij patiënten met hartfalen kan sprake zijn van een normale linker ventrikel systolische functie
(gewoonlijk gedefinieerd als linkerventrikelejectiefractie gelijk aan of groter dan 40%, zie
discussie over ‘afkappunten’ in paragraaf 3.11); de oorzaak van hartfalen is dan gelegen in een
gestoorde vulling van het hart, ofwel diastolische disfunctie. Zogenoemd ‘diastolisch’ hartfalen
wordt nader besproken in paragraaf 2.1.2. Ook bij patiënten met hartfalen ten gevolge van
een verminderde systolische linkerventrikelfunctie zijn diastolische functieparameters vaak
gestoord, zodat systolisch en diastolisch hartfalen geen elkaar uitsluitende begrippen zijn.
Dit vormt – samen met het feit dat er geen algemeen geaccepteerde en gevalideerde criteria
bestaan voor het op non-invasieve wijze vaststellen van diastolisch hartfalen en het feit dat zo
goed als alle geneesmiddelenonderzoeken bij hartfalen zijn verricht bij patiënten met een
verminderde linker ventrikel systolische functie (tabel 2.4) – een belangrijke reden voor de
voorbereidingscommissie om niet te spreken over diastolisch hartfalen, maar over hartfalen
met verminderde linker ventrikel systolische functie en hartfalen met normale of behouden
systolische functie. Het onderscheid tussen hartfalen met verminderde en normale linker
7
ventrikel systolische functie heeft therapeutische en prognostische consequenties.
Bij voorkeur dient (in plaats van ‘systolisch hartfalen’ en ‘diastolisch hartfalen’) te worden
gesproken over ‘hartfalen met verminderde linkerventrikel systolische functie’ en ‘hartfalen met normale of behouden systolische functie’.
Tabel 2.1 Hartfalen; klachten en verschijnselen.
Klachten

Verschijnselen

Kortademigheid (bij inspanning)

Oedeem, ascites

Verminderde inspanningstolerantie

Verhoogde centraal-veneuze druk

Moeheid, lethargie

Crepitaties

Orthopnoe

Tachycardie

Aanvalsgewijze nachtelijke kortademigheid

Derde harttoon en souffles

Nachtelijke hoest

Hepatomegalie

Piepende ademhaling

Verplaatsing van ictus cordis

Verminderde eetlust

Cachexie en ‘muscle wasting’

Verwardheid (m.n. bij ouderen)
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Tabel 2.2 Een selectie van definities van hartfalen.4
‘A condition in which the heart fails to discharge its contents adequately’

Lewis T, 1933

‘A pathophysiological state in which an abnormality of cardiac function is
responsible for the failure of the heart to pump blood at a rate commensurate
with the requirements of the metabolising tissues’

Braunwald E, 1980

‘Heart failure is the state of any heart disease in which, despite adequate
ventricular filling, the heart’s output is decreased or in which the heart is
unable to pump blood at a rate adequate for satisfying the requirements
of the tissue with function parameters remaining within normal limits’

Denolin H, et al. 1983

‘A clinical syndrome caused by an abnormality of the heart and recognised by
a characteristic pattern of haemodynamic, renal, neural and hormonal responses’

Poole-Wilson PA, 1985

‘A syndrome in which cardiac dysfuntion is associated with reduced exercise
tolerance, a high incidence of ventricular arrhythmias and shortened life
expectancy’

Cohn J, 1988

‘Cardiaal bepaalde (pomp)functiestoornis met daarbij behorende symptomen’

CBO Consensus Hartfalen, 1994

‘Symptoms of heart failure, objective evidence of cardiac dysfunction and
response to treatment directed towards heart failure’

Task Force of the European
Society of Cardiology, 2001

‘Een complex van klachten en verschijnselen ten gevolge van
een tekortschietende pompfunctie van het hart’

Herziening Richtlijn Chronisch
hartfalen 2002

Tabel 2.3 NYHA-classificatie voor de ernst van hartfalen.
NYHA I

Geen klachten (behandeld hartfalen)

NYHA II

Klachten tijdens forse inspanning

NYHA III

Klachten tijdens matige inspanning

NYHA IV

Klachten tijdens rust of lichte inspanning

Tabel 2.4 Selectie van ‘randomised clinical trials’ bij hartfalen.
Verminderde LV-systolische functie

Normale/behouden LV-systolische functie
(‘geïsoleerd diastolisch hartfalen’)

ANZ

MDPT

PROVED

PEP-CHF¶

Atlas

MDPT

RADIENCE

CHARM-2¶

BEST

MERIT-HF

RALES

I-PRESERVE¶

CIBIS I,II

Milrinone-DIG

SAVE

SENIORS (diastolic subset)¶

CONSENSUS

MOCHA

SOLVD-T

SWEDIC¶

COPERNICUS

PRAISE I,II

US-CARVEDILOL

DIG*

PRIME

VAL-HeFT

ELITE I,II

PROFILE

VHeFT I*,II*

EMT

PROMISE II

* Ook patiënten geïncludeerd met normale LV-systolische functie
8,9
¶ Nog lopende onderzoeken. Bewerkt naar Little WC en Banerjee P, et al
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Wat zijn de oorzaken van hartfalen?

Hartfalen kent een groot aantal mogelijke oorzaken (tabel 2.5), maar in de praktijk blijkt het gros
van de gevallen van hartfalen in de westerse wereld toe te schrijven aan ischemische hartziekte,
hypertensie en een beperkt aantal andere oorzaken (tabel 2.6).10 De grote verschillen in de
relatieve frequenties van oorzaken van hartfalen vallen onder meer te verklaren door verschillen
in de onderzochte patiëntengroepen (geselecteerde groepen van patiënten die deelnemen aan
geneesmiddelenonderzoeken11 versus ongeselecteerde onderzoeksgroepen uit de algemene
bevolking12-14), verschillen in gehanteerde definities, en verschillen in tijdstip van uitvoeren
van het onderzoek (het Framingham-onderzoek loopt al sedert 1948). Van belang is dat met
non-invasief onderzoek bij een aanzienlijk percentage de oorzaak niet is vast te stellen; in het
Bromley-onderzoek was dit het geval bij 42%. Na aanvullend angiografisch en nucleairscintigrafisch onderzoek daalde dit percentage tot 23% en steeg het percentage toe te schrijven
14
aan coronair lijden van 29 naar 52%.
Ischemische hartziekte en hypertensie zijn de belangrijkste oorzaken van hartfalen in
de westerse wereld.
Tabel 2.5 Oorzaken van hartfalen.10
Coronair lijden

- Myocardinfarct
- Ischemie

Hypertensie
Cardiomyopathie

- Idiopathische dilaterende cardiomyopathie
- Restrictieve cardiomyopathie
- Hypertrofische obstructieve cardiomyopathie

Kleplijden en aangeboren hartafwijkingen
Ritmestoornissen

- Tachycardie
- Bradycardie (bijv. ‘sick sinus syndrome’, compleet AV-blok)
- Atriumfibrillatie

Toxische stoffen

- Chemotherapeutica (bijv. adriamycine)
- Drugs (cocaïne)
- Alcohol

‘High-output failure’

- Anemie, hyperthyroïdie/thyrotoxicose
- Arterioveneuze fistels
- Ziekte van Paget, beriberi

Pericardaandoeningen

- Pericardeffusie
- Pericarditis

Primair rechtszijdig hartfalen

- Pulmonale hypertensie (cor pulmonale, longembolieën)
- Tricuspidalisinsufficiëntie
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Tabel 2.6 Percentuele verdeling van oorzaken van hartfalen.
Oorzaak

Teerlink, et al.11

Framingham
Heart Study12

Hillingdon Heart
Failure Study13

Bromley Heart
Failure Study14

52

(31 onderzoeken
1989-90)

Mannen

Vrouwen

50

59

48

36

Hypertensie

4

70

78

14

4

Kleplijden

4

22

31

7

10

Ischemisch
Nietischemisch:

Atriumfibrilleren

5

Alcohol

3
4

Overig

10

Onbekend

31

7

7

4

5

34

23

N.B.Vanwege afronding is de som van de percentages niet altijd 100%. Framingham Heart Study: coronair lijden en hypertensie konden tegelijkertijd worden bestempeld als oorzaak van hartfalen

2.1.2

Wat is diastolisch hartfalen?

Praktisch alle (geneesmiddelen)onderzoeken op het gebied van hartfalen zijn verricht bij
mensen met bevindingen bij anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek
(bijv. X-thorax) passend bij hartfalen bij wie sprake is van een verminderde systolische functie
van het hart, gewoonlijk gedefinieerd als een linkerventrikelejectiefractie minder dan 40%
(gedocumenteerd met behulp van nucleair of echocardiografisch onderzoek). Hartfalen kan
ook optreden bij mensen met een behouden LV-systolische functie bij wie de vulling van het
hart gestoord is; verhoogde vullingsdrukken zijn nodig om een normaal einddiastolisch volume
in de linker ventrikel te bereiken. Men spreekt dan van hartfalen bij behouden LV-systolische
functie of ‘diastolisch’ hartfalen.15,16 Bij hartkatheterisatie bestaan aanwijzingen voor onder meer
een vertraagde relaxatie van de linker ventrikel (relaxatietijdconstante – tau/t – groter dan 48 ms),
een verhoogde linker ventrikel einddiastolische druk (>16 mmHg), terwijl het linker ventrikel
einddiastolisch volume normaal of verminderd is.
Aangezien ook bij patiënten met hartfalen ten gevolge van een verminderde systolische linkerventrikelfunctie diastolische functieparameters vaak gestoord zijn, vormen systolisch en diastolisch hartfalen geen elkaar uitsluitende begrippen. Als gesteld in nadere overweging 2 van
paragraaf 2.1 geeft de voorbereidingscommissie de voorkeur aan de term hartfalen met normale
of behouden linker ventrikel systolische functie in plaats van ‘diastolisch’ hartfalen.
Het bestaan van hartfalen bij mensen met behouden LV-systolische functie is gedocumenteerd
in een groot aantal onderzoeken in de algemene bevolking (onder meer in het Rotterdamse
7,17-19
ERGO-onderzoek),
maar ook bij patiënten die vanwege asthma cardiale op de afdeling
voor spoedeisende hulp worden gezien.20 Deze vorm van hartfalen lijkt vaker voor te komen
bij vrouwen, op hogere leeftijd en bij personen met langdurig bestaande hoge bloeddruk. De
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prognose is beter dan die van personen van dezelfde leeftijd met hartfalen ten gevolge van
verminderde systolische linkerventrikelfunctie. Voor het op non-invasieve wijze vaststellen van
‘diastolisch’ hartfalen bestaan nog geen algemeen geaccepteerde en gevalideerde criteria. Mogelijk
zal een recentelijk door Vasan en Levy voorgesteld classificatiesysteem wel ingang vinden.21-23
Echocardiografische parameters die worden gebruikt om de diastolische functie te karakteriseren,
zijn onder meer: pieksnelheid van de E-top (normaal 70-100 cm/sec), pieksnelheid van de A-top
(normaal 45-70 cm/sec), E/A-ratio (normaal 1,0-1,5), E-topdeceleratietijd (normaal 160-280 ms)
en isovolumische relaxatietijd (normaal 60-105 ms).21
Hoewel volgens sommige onderzoeken meer dan de helft van patiënten met hartfalen een
normale systolische functie heeft,18,19 blijft hartfalen met behouden LV-systolische functie tot op
zekere hoogte een diagnose per exclusionem en dient actief te worden gezocht naar een andere
cardiale (zoals kleplijden – bijv. mitralisklepstenose – of cor pulmonale) dan wel extracardiale
verklaring (bijv. COPD, overgewicht of conditiegebrek).15,21,22,24 Oorzaken van hartfalen met
behouden LV-systolische functie zijn onder andere: linkerventrikelhypertrofie, amyloidosis,
diffuse myocardiale fibrose en – kortdurende – episoden van ischemie. Bevindingen bij
patiënten met hartfalen die een aanwijzing vormen voor het bestaan van hartfalen bij een
behouden LV-systolische functie, worden genoemd in tabel 2.7.22 Ten aanzien van diagnostiek
en behandeling van hartfalen met behouden LV-systolische functie zijn dermate weinig evidencebased gegevens voorhanden dat bijvoorbeeld in de Schotse richtlijnen hartfalen bij deze groep
patiënten buiten beschouwing is gelaten.25 Van een aantal grote, gerandomiseerde geneesmiddelenonderzoeken bij patiënten met hartfalen met behouden linker ventrikel systolische
functie worden de resultaten de komende jaren verwacht.9 In een kleinschalig gerandomiseerd
onderzoek bij 158 patiënten met hartfalen met behouden linker ventrikel systolische functie
na een hartinfarct bleek propranolol de sterfte te reduceren.26
Voorts is nog een beperkt aantal kleine onderzoeken met deels ‘zachtere’ uitkomstmaten
gepubliceerd.9 In de dagelijkse praktijk wordt de diagnose ‘diastolisch’ hartfalen vaak gesteld
wanneer sprake is van hartfalen met een normale linker ventrikel systolische functie, zonder
dat diastolische functieparameters expliciet worden gemeten.27,28
Bij ‘diastolisch’ hartfalen is sprake van een gestoorde vulling van het hart. Stoornissen van
diastolische functieparameters kunnen zowel optreden bij patiënten met hartfalen
met een verminderde als met een behouden LV-systolische functie.
Betrouwbare gegevens over de prevalentie van hartfalen met behouden linker ventrikel
systolische functie (‘diastolisch’ hartfalen) zijn schaars, evenals evidence-based gegevens
over diagnostiek en behandeling.
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Tabel 2.7 Aanwijzingen voor het bestaan van hartfalen met behouden LV-systolische functie (naar Vasan en Levy).22
• Uitgesproken hypertensie tijdens episode van hartfalen (RR systolisch >160 mmHg, diastolisch >100 mmHg)
• Echocardiografie: concentrische LV-hypertrofie zonder segmentele wandbewegingsstoornissen
• Tachycardie met verkorting van de diastolische vullingstijd, bijvoorbeeld snel atriumfibrilleren
• Hartfalen dat ontstaat door een geringe hoeveelheid intraveneuze vochttoediening
• Klinische verbetering door maatregelen gericht op de oorzaak van diastolisch hartfalen (verlagen van de bloeddruk,
vertragen van de hartfrequentie, herstellen van de atriale ‘kick’)

2.1.3

Is asymptomatische linkerventrikeldisfunctie een vorm van hartfalen?

Uit bevolkingsonderzoeken blijkt dat grofweg de helft van de mensen met echocardiografisch
aangetoonde LV-systolische disfunctie (ejectiefractie <35-40%) geen klachten of verschijnselen
heeft die duiden op hartfalen.18,29-31 Asymptomatische linkerventrikeldisfunctie is geen vorm
van hartfalen, maar kan wel worden beschouwd als een belangrijke voorloper van het optreden
van hartfalen en andere cardiovasculaire gebeurtenissen.32-35 In drie jaar follow-up van de
2.117 deelnemers uit de placebogroep van het SOLVD-preventieonderzoek (asymptomatische
LV-disfunctie, ejectiefractie ≤35%) overleden 334 (15,8%) deelnemers, kregen 640 deelnemers
(30,2%) manifest hartfalen en werden 273 (12,9%) deelnemers voor de eerste maal opgenomen
vanwege hartfalen.33 Bij mensen met asymptomatische LV-systolische disfunctie is vaak al
sprake van neurohumorale activatie.36
Asymptomatische linkerventrikeldisfunctie is geen vorm van hartfalen.

Nadere overweging 1: Wanneer geen klachten of verschijnselen passend bij hartfalen bestaan,
is er geen sprake van hartfalen. Per definitie is bij asymptomatische linkerventrikeldisfunctie
derhalve (nog) geen sprake van hartfalen. De voorbereidingscommissie conformeert zich
hiermee aan de Europese richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van hartfalen.37
Nadere overweging 2: Het is mogelijk dat patiënten met hartfalen door adequate behandeling
(zo goed als) klachtenvrij worden (NYHA-klasse I). Deze patiënten onderscheiden zich van
patiënten met ‘echte’ asymptomatische linkerventrikeldisfunctie (die bijv. aan het licht kan
komen bij echocardiografisch onderzoek verricht na een infarct) doordat zij ‘manifest’ hartfalen
hebben gehad.
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B. Epidemiologie van hartfalen in Nederland
2.2

Hoe vaak komt hartfalen voor?

Subvraag:
• Neemt het aantal opnamen voor hartfalen in Nederlandse ziekenhuizen toe?

2.2.1

Hoe vaak komt hartfalen voor?

Epidemiologische aspecten van hartfalen zijn de afgelopen jaar uitgebreid beschreven.1-4 De
schattingen van het aantal mensen met hartfalen lopen uiteen door een gebrek aan uniformiteit
bij het definiëren en vaststellen van hartfalen.5 Grofweg kan worden gesteld dat 1 tot 2% van
de (westerse) bevolking hartfalen heeft en dat het aantal nieuwe gevallen circa 5 tot 10 per
1.000 mensen per jaar bedraagt.
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Prevalentie
Uit het Rotterdamse ERGO-onderzoek blijkt dat globaal 1% van de mensen in de leeftijdsgroep 55-64 jaar hartfalen heeft, 3% in de groep van 65-74 jaar, 7% in de groep van 75-84 jaar
en meer dan 10% van mensen van 85 jaar of ouder.6 Bij mensen jonger dan 55 jaar komt hartfalen praktisch niet voor.

Incidentie
In de leeftijdsgroep 55-64 jaar treedt elk jaar bij 2 van de 1.000 personen hartfalen op, in de
leeftijdsgroep 65-74 jaar bij 9 van de 1.000 personen, in de leeftijdsgroep 75-84 jaar bij 16 van
de 1.000 personen en in de leeftijdsgroep van 85 jaar en ouder bij 55 van de 1.000 personen.
Hartfalen treedt vaker op bij mannen (15,4 per 1.000 per jaar bij mensen ouder dan 55 jaar)
dan bij vrouwen (11,8 per 1.000 per jaar). Hartfalen treedt met name op bij mensen ouder
dan 75 jaar.7

Prognose
De prognose van hartfalen hangt deels af van de oorzaak van hartfalen. Zo kunnen mensen
met hartfalen als gevolg van een virale ontsteking geheel herstellen, maar bij patiënten die
een hartinfarct doormaken dat in de acute fase wordt gecompliceerd door hartfalen, is de
kans op overlijden binnen een jaar groter dan 50%.
De beste indruk van de prognose van de ‘doorsnee’-patiënt met hartfalen is te krijgen uit
bevolkingsonderzoek dat verricht is in onder meer de Verenigde Staten (VS), Engeland en
Nederland (Rotterdam).8-10 Zowel in Engeland (de Hillingdon Heart Failure Study) als in de
VS (de Framingham Heart Study) was één jaar na het optreden van hartfalen nog 70% in
leven. Vijf jaar na het vaststellen van hartfalen leefde nog maar 35% van de deelnemers aan
het Framingham-onderzoek. De gegevens uit het Rotterdamse ERGO-onderzoek steken hierbij
gunstiger af: een overleving na één, twee en vijf jaar van 90%, 80% en 60% respectievelijk.
De werkelijkheid in Nederland zal ook somberder zijn, omdat in het ERGO-onderzoek mensen
niet direct werden gevolgd vanaf het moment dat zij hartfalen kregen; zo is een deel van de
mensen met een slechte prognose buiten het onderzoek gebleven en zijn de overlevingscijfers
beter dan de onderzoeken uit Engeland en de VS aangeven.
Eén tot twee procent van de westerse bevolking heeft hartfalen. Het aantal nieuwe
gevallen van hartfalen is ongeveer 5 tot 10 per 1.000 personen per jaar, variërend van
2 per 1.000 personen per jaar bij mensen van 55 tot 64 jaar tot meer dan 10 per 1.000
personen per jaar bij mensen ouder dan 85 jaar.
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Neemt het aantal opnamen voor hartfalen in Nederlandse ziekenhuizen
toe?

In de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig steeg het aantal ziekenhuisopnamen
in de gehele westerse wereld fors.2,3,11 In Nederland nam het aantal ziekenhuisopnamen voor
hartfalen met 72% toe, van 14.441 in 1980 tot 24.868 in 1999. Een deel van deze stijging is
toe te schrijven aan de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Nam het voor de veroudering van de bevolking gecorrigeerde aantal ziekenhuisopnamen tussen 1980 en 1992 nog
jaarlijks toe (mannen: 4,3% per jaar, vrouwen: 2,8% per jaar), vanaf 1992 lijkt een dalende
12
trend te zijn ingezet (mannen: 1,5% per jaar, vrouwen 1,0% per jaar) (figuur 2.1). De gemiddelde opnameduur van patiënten met hartfalen daalde gestaag van 21,1 dagen in 1980 tot
12,9 dagen in 1999. De sterfte in het ziekenhuis daalde van 18,6 tot 13,5%. Recente gegevens
uit Schotland wijzen op eenzelfde trend.13 Overigens betekent het stabiliseren van het aantal
ziekenhuisopnamen voor hartfalen niet noodzakelijkerwijs dat het aantal mensen met hartfalen afneemt; ziekenhuisopnamen vormen het topje van de ijsberg van patiënten met hartfalen.14 Zo is het goed voorstelbaar dat door beter management van hartfalenpatiënten ziekenhuisopnamen worden voorkomen,15-19 en dat de zorg voor patiënten deels naar de eerste
lijn verschuift.
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Figuur 2.1 Opnamen vanwege hartfalen in Nederlandse ziekenhuizen, 1980-1999 (gecorrigeerd voor leeftijd).12

In Nederland nam het aantal ziekenhuisopnamen voor hartfalen van 1980 tot 1999
met 72% toe. Het voor de veroudering van de bevolking gecorrigeerde aantal opnamen
voor hartfalen in Nederland is sinds 1992 echter aan het dalen.
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Hoofdstuk 3

Diagnostiek chronisch hartfalen
Algemeen
Bij het opstellen van de uitgangsvragen bij de diagnostiek zijn vier aspecten van belang:
1. gegevens van belang om de diagnose te kunnen stellen;
2. gegevens van belang om de oorzaak van het hartfalen te achterhalen;
3. gegevens die iets zeggen over de ernst en prognose van het hartfalen;
4. gegevens die van belang zijn voor de behandeling van hartfalen.
Waar mogelijk en van toepassing, worden deze vier aspecten van diagnostiek afzonderlijk
behandeld.
Het is belangrijk om bij de wetenschappelijke onderbouwing van de antwoorden op de uitgangsvragen (paragraaf 3.1 tot en met 3.22) het volgende in acht te nemen:
• De meeste gepubliceerde onderzoeken naar de betrouwbaarheid van één of meerdere
diagnostische tests gebruiken als referentietest (‘gouden standaard’) voor een verminderde
pompfunctie een echocardiografisch vastgestelde verminderde LV-systolische functie (linkerventrikelejectiefractie; LVEF). Deze maat wordt als objectief bewijs van disfunctie van de LVsystolische functie genomen, maar vertoont enige intra- en interdoktervariatie. Ook zijn
niet altijd onomstreden afkappunten, technieken of classificaties gebruikt.
• Er zijn geen onderzoeken verricht waarbij echografische of invasieve (hartkatheterisatie)
criteria voor (geïsoleerd) ‘diastolisch hartfalen’ als referentietest werden gebruikt. Er zijn wel
criteria voor diastolische disfunctie, doch het gebruik ervan is moeilijk omdat de uitkomsten
van de metingen onder andere afhankelijk zijn van de vullingstoestand, die per situatie
kan wisselen, en van de leeftijd. Voor diastolisch hartfalen zijn er dan ook nog geen algemeen
1-3
geaccepteerde echocardiografische criteria. Voorlopig wordt de voorkeur gegeven aan de
term ‘hartfalen met behouden systolische functie’ wanneer er expliciete symptomen van
hartfalen zijn, de systolische functie normaal is en bij voorkeur ook echografische tekenen
van diastolische disfunctie worden gevonden.
• Daarnaast is er een beperkt aantal onderzoeken die als referentietest een panel van cardiologen gebruiken. Een dergelijk panel kwam gewoonlijk op grond van meerdere diagnostische
gegevens uit zowel anamnese, lichamelijk onderzoek, laboratoriumbepalingen én echocardiografie tot de conclusie dat er sprake is van hartfalen (zowel hartfalen met een verminderde
LV-systolische functie als hartfalen met behouden LV-systolische functie) bij een bepaalde
patiënt. Vaststellen van hartfalen volgens een panel lijkt subjectief, echter belangrijk is dat
hier meerdere diagnostische aspecten en niet alléén echocardiografie bij de beoordeling
werden meegenomen.
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Veel onderzoeken naar diagnostische tests (zeker vóór 1990) zijn slechts verricht in zeer
specifieke patiëntenpopulaties, of zelfs bij patiënten zonder (chronisch) hartfalen (postmyocardinfarctpatiënten, patiënten wachtend op een harttransplantatie, patiënten op een
afdeling Intensive Care met een Swan-Ganz-katheter).4
Er zijn slechts enkele onderzoeken die een multivariate logistische regressieanalyse hebben
gebruikt om de onafhankelijke diagnostische waarde van opeenvolgende diagnostische
tests te bepalen.5,6
In de literatuur wordt bij de beoordeling van de verschillende diagnostische tests weinig
rekening gehouden met de ‘voorafkans’ (priorkans, prevalentie*) op hartfalen in de populatie waarin het onderzoek is verricht. Deze voorafkans beïnvloedt namelijk de waargenomen
sensitiviteit, specificiteit en positief- en negatief-voorspellende waarde van een test. (* Bij
een hogere prevalentie kan de kans groter zijn dat een test toevallig ‘goed scoort’.)
Hartfalen is een dynamisch klinisch syndroom met veranderingen in klachten en symptomen
in de tijd. Dit geldt zowel voor de periode waarin de diagnose wordt gesteld, alsmede voor
reeds bekende en behandelde patiënten.
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Welke aspecten uit de voorgeschiedenis zijn van belang bij
(verdenking op) hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Gegevens van belang bij het stellen van de diagnose
Studies met als referentietest ‘echocardiografisch verminderde LV-systolische functie’
(LVEF <40%):
Het belangrijkste anamnestische gegeven is het al dan niet doorgemaakte myocardinfarct.
Chronisch obstructieve longziekte (COPD) en overgewicht zijn van belang omdat de aanwezigheid hiervan de diagnostiek (met name wat betreft klachten als dyspnoe) bemoeilijkt.1,2
In een Schotse studie bleek bij patiënten die door de huisarts werden verdacht voor hartfalen,
dat bij een priorkans van 16% (referentie: linkerventrikelejectiefractie <45%), een hartinfarct
in de voorgeschiedenis als enkelvoudig anamnestisch gegeven het best positief-voorspellend
(PVW 44%) was. Bij dit onderzoek werd helaas geen multivariate logistische regressieanalyse
toegepast.3

Studies met als referentietest ‘hartfalen volgens panel’:
In een Nederlandse studie bij patiënten die door de huisarts werden verdacht voor hartfalen,
met een priorkans van 29,5%, bleek eveneens het al dan niet doorgemaakte myocardinfarct het
best positief-voorspellend.4 Verder bleek dat afwezigheid van COPD in de voorgeschiedenis
de positief-voorspellende waarde op de aanwezigheid van hartfalen verhoogde.4

Gegevens van belang om de oorzaak van het hartfalen te achterhalen
Hierbij zijn ischemische hart- of vaatziekten (een doorgemaakt myocardinfarct, angina pectoris,
CVA/TIA, perifeer vaatlijden/claudicatio intermittens, CABG, PTCA) en overige hartafwijkingen
zoals hartklepaandoeningen, (langdurige) hypertensie of diabetes mellitus belangrijk. Daarnaast
zijn van belang (chronische) alcoholabusus, andere intoxicaties, hypo- of hyperthyroïdie en
anemie.

Conclusies
Niveau A2

Een doorgemaakt myocardinfarct is het belangrijkste diagnostische gegeven
uit de voorgeschiedenis bij verdenking op hartfalen. COPD en obesitas
bemoeilijken de diagnostiek.

Niveau B

Manifestaties van ischemische hart- en vaatziekte (anders dan een myocardinfarct), (langdurige) hypertensie, hartkleplijden en diabetes mellitus zijn
het belangrijkste als mogelijke oorzaak van het hartfalen.
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Overige overwegingen
Langdurige hypertensie en ischemische hart- en vaatziekten gelden ook als belangrijkste oorzaak
van hartfalen met behouden LV-systolische functie.5

Aanbevelingen
Ga na of een patiënt een myocardinfarct heeft doorgemaakt.
Ga verder de aanwezigheid na van COPD, overgewicht, hartkleplijden, andere manifestaties van ischemische hart- of vaatziekte, hypertensie of diabetes mellitus.
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3.2

Welke aspecten uit de anamnese zijn van belang bij (verdenking op)
hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Gegevens van belang bij het stellen van de diagnose
De belangrijkste klachten waarbij men aan hartfalen moet denken, zijn dyspnoe, moeheid/
verminderde inspanningstolerantie en perifeer oedeem. Andere, minder vaak voorkomende
klachten waarbij men aan hartfalen moet denken, zijn paroxismale nachtelijke dyspnoe,
orthopnoe, nachtelijk hoesten, onverklaarde verwardheid (met name bij ouderen) en buikklachten (als gevolg van ascites en/of leververgroting). Laatstgenoemde klachten hebben echter
een lage voorspellende waarde voor hartfalen, omdat ze ook het gevolg kunnen zijn van andere
frequent voorkomende ziekten. Dyspnoe kan ook worden veroorzaakt door bijvoorbeeld pulmonale ziekten, overgewicht, angst (hyperventilatie), luchtweginfecties en renale insufficiëntie.
Moeheid kan ook worden veroorzaakt door een depressie, ziekte van Parkinson, slapeloosheid,
diabetes mellitus, hypothyroïdie, verborgen maligniteit, maar ook door allerlei psychosomatische
problemen. Perifeer oedeem wordt vaak veroorzaakt door hypostase (als gevolg van veneuze
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insufficiëntie), bepaalde medicamenten (bijv. calciumantagonisten) of hypoproteïnemie.
Anemie, hypo- en hyperthyroïdie en obesitas (met name bij vrouwen) kunnen meerdere van
de hierboven vermelde klachten geven en daardoor moeilijk te differentiëren zijn van hartfalen.
Ook een bilaterale nierarteriestenose kan een op hartfalen gelijkend klinisch beeld geven.1,2
In het algemeen zijn de anamnestische gegevens moeilijker te interpreteren bij ouderen,
mensen met overgewicht of COPD en bij vrouwen.3 Daarnaast kunnen de genoemde ziekten
ook als comorbiditeit aanwezig zijn bij een patiënt met hartfalen. Dit maakt differentiëring
nog moeilijker.

Studies met als referentietest ‘echocardiografisch verminderde LV-systolische functie’
(LVEF <40%):
De meeste diagnostische onderzoeken zijn verricht in selecte ziekenhuispopulaties met een
hoge priorkans op hartfalen.4-9 In een gewone cardiologische praktijk is de priorkans lager.10
In een studie in de huisartspraktijk bleek dyspnoe bij multivariate logistische regressieanalyse
niet bij te dragen tot de diagnose systolisch hartfalen.11,12 In een studie bij patiënten verwezen door
de huisarts op verdenking van hartfalen, bleek wel dat orthopnoe en paroxismale nachtelijke
dyspnoe een beperkte positief-voorspellende waarde hadden voor de diagnose systolisch hartfalen
(LVEF <45%).13 Helaas komen orthopnoe en paroxismale nachtelijke dyspnoe weinig voor bij
hartfalen.

Studies met als referentietest ‘hartfalen volgens panel’:
Hogere leeftijd, mannelijk geslacht, orthopnoe en paroxismale nachtelijke dyspnoe waren het
meest voorspellend voor hartfalen.14

Gegevens van belang om de oorzaak van het hartfalen te achterhalen
Daar ischemische hartziekte en hypertensie, de belangrijkste oorzaken van hartfalen zijn,
moet men gericht vragen naar het optreden van angina pectoris (pijn/onaangename sensaties
op de borst met uitstraling).
Verder vraagt men naar alcoholgebruik en andere intoxicaties. Andere oorzaken van hartfalen
(zoals hypo- en hyperthyroïdie, anemie) geven over het algemeen minder specifieke klachten,
waarnaar men in de anamnese wel kan vragen.

Gegevens die iets zeggen over de ernst en prognose van het hartfalen
Bij eenmaal vastgesteld hartfalen wordt meestal de classificatie van de New York Heart
Association (NYHA) gebruikt om de ernst van de klachten weer te geven en om het effect van
behandeling te monitoren (zie hoofdstuk 2).
Een probleem bij de indeling in NYHA-klasse is de interdoktervariatie, maar ook de gebrekkige
relatie tussen de mate van klachten en de ernst van de cardiale disfunctie en die tussen de mate
van klachten en de prognose.15-17 De patiënt is geneigd zich aan te passen aan zijn/haar beper-
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kingen en vergelijkt de ernst van de klachten vaak met de situatie kort ervoor en niet met de
situatie zoals die zou zijn zonder hartfalen (‘normale’ situatie). Geringe klachten is dus niet
gelijk aan geringe cardiale disfunctie. De ernst van de klachten is daarnaast sterk afhankelijk van
de effectiviteit van de ingestelde behandeling, de verwachting van de patiënt en de interpretatie
van de gemelde symptomen door de arts.

Conclusie

Niveau A2

Dyspnoe, moeheid/verminderde inspanningstolerantie en perifeer oedeem
vormen de belangrijkste klachten die op hartfalen kunnen wijzen. Deze
klachten hebben echter een lage positief-voorspellende waarde, omdat ze
ook bij vele andere aandoeningen voorkomen.
Minder frequent voorkomende klachten, zoals orthopnoe en paroxismale
nachtelijke dyspnoe, hebben een beperkte positief-voorspellende waarde
wat betreft het hebben van hartfalen.13,14
Er zijn op dit moment slechts enkele onderzoeken verricht naar de diagnostische waarde van de anamnese bij een voor de huisarts of cardioloog
relevante populatie.10,13,14

Aanbeveling
Bij klachten als dyspnoe (d’effort), moeheid/verminderde inspanningstolerantie en
perifeer oedeem dient men als arts te denken aan de mogelijkheid van hartfalen. Bij
gerezen verdenking vraagt men naar orthopnoe en paroxismale nachtelijke dyspnoe.
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3.3

Welke aspecten bij lichamelijk onderzoek zijn van belang bij
(verdenking op) hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Gegevens van belang bij het stellen van de diagnose
Er is een aantal situaties die de beoordeling van het lichamelijk onderzoek bemoeilijken,
zoals overgewicht, oudere patiënten met multipele aandoeningen, longpatiënten en patiënten
met ernstige nierziekten. Daarnaast is er sprake van (soms grote) interdoktervariatie bij de
verschillende symptomen.1-3 Ook blijkt dat sommige bevindingen bij lichamelijk onderzoek
bij patiënten met ernstig hartfalen afwezig kunnen zijn.4

Referentietest ‘echocardiografisch verminderde LV-systolische functie’ (LVEF <40%):
De meeste diagnostische onderzoeken zijn verricht in selecte ziekenhuispopulaties met een hoge
priorkans op systolisch hartfalen.5-13 Veelvoorkomende, echter weinig sensitieve symptomen
bij systolisch hartfalen zijn crepiteren, perifeer oedeem en hartgeruisen; zij hebben een lage
voorspellende waarde.14 Een naar lateraal verplaatste ictus cordis heeft wel een hoge positief- en
negatief-voorspellende waarde om systolisch hartfalen te diagnosticeren.14 Helaas is bij 50-70%
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van de patiënten de ictus niet palpabel.15,16 Ook een S3-gallop is een weinig voorkomend
symptoom (bij circa 30% van de hartfalenpatiënten). Wanneer aanwezig, heeft de derde toon
echter wel een hoge positief- en negatief-voorspellende waarde om systolisch hartfalen vast
te stellen.16,17 Een derde harttoon wordt vaker waargenomen bij ernstig hartfalen, maar kan
ook bij andere hartaandoeningen worden waargenomen.4,18
Het vaststellen van een verhoogde centraal-veneuze druk (CVD) vereist oefening en ervaring en
is dus moeilijk. Een verhoogde CVD wordt slechts bij circa 13% van de patiënten met hartfalen
vastgesteld en kan zelfs bij ernstig hartfalen afwezig zijn.4,11,17 Dit symptoom heeft, indien
vastgesteld, echter wel een hoge positief-voorspellende waarde. De aanwezigheid van tachycardie
is weinig positief-voorspellend en de aan- of afwezigheid wordt sterk beïnvloed door eventuele
4
medicatie (zoals -blokkers). Ook hepatomegalie heeft een lage voorspellende waarde en
wordt ook bij andere aandoeningen waargenomen.9
In één onderzoek bleek een hartslag (in slagen/min) in rust die hoger was dan de diastolische
bloeddruk (in mmHg) in liggende houding een redelijke positief- en goede negatiefvoorspellende waarde te hebben.19 Dit is in andere onderzoeken vooralsnog niet bevestigd.

Referentietest ‘hartfalen volgens panel’:

Crepiteren bleek de hoogst positief-voorspellende waarde voor hartfalen te hebben.20

Gegevens van belang om de oorzaak voor het hartfalen te achterhalen
Hartgeruisen kunnen wijzen op een hartklepaandoening of een cardiale shunt. Verder kan
een te hoge bloeddruk wijzen op (een slecht gereguleerde) hypertensie.

Gegevens die iets zeggen over de ernst en prognose van het hartfalen
In een recent onderzoek is aangetoond dat een verhoogde centraal-veneuze druk en een derde
harttoon (S3-gallop) elk onafhankelijk geassocieerd zijn met een verhoogde kans op ziekenhuisopname voor hartfalen en overlijden (zowel wat betreft alle oorzaken als door pompfalen).17

Conclusies
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Niveau A2

Veel voorkomende bevindingen zoals crepiteren en perifeer oedeem kunnen
wijzen op hartfalen. Deze bevindingen hebben echter een lage positiefvoorspellende waarde.

Niveau B

Als alleenstaande bevindingen zijn de (minder vaak voorkomende) naar
lateraal verplaatste ictus en derde harttoon het best voorspellend voor systolisch
hartfalen.
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Overige overwegingen
Bij hartfalen met behouden LV-systolische functie vindt men, in gecompenseerde toestand,
geen tekenen van overvulling.21

Aanbeveling
Bij lichamelijk onderzoek gaat men na of er sprake is van crepiteren, perifeer oedeem,
een naar lateraal verplaatste ictus cordis, een S3-gallop of een verhoogde centraalveneuze druk.
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3.4

Neemt de betrouwbaarheid van de diagnose hartfalen toe bij combinatie van gegevens uit voorgeschiedenis, anamnese en lichamelijk
onderzoek tezamen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Studies met als referentietest ‘echocardiografisch verminderde LV-systolische functie’
(LVEF <40%):
Bij combineren van voorgeschiedenis, anamnese en lichamelijk onderzoek was een hartinfarct
in de voorgeschiedenis in combinatie met een naar lateraal verplaatste ictus het meest voorspellend;1 dit ondanks het gegeven dat bij tientallen procenten patiënten de apex niet palpabel
is!2,3 Wel dient bij het vaststellen van een naar lateraal verplaatste ictus rekening te worden
gehouden met interdoktervariatie.3,4 Het manco bij dit onderzoek is dat er geen multivariate
logistische regressieanalyse werd toegepast.1

Studies met als referentietest ‘hartfalen volgens panel’:
De combinatie leeftijd (toename ervan), mannelijk geslacht, orthopnoe, myocardinfarct en
afwezigheid van COPD in de voorgeschiedenis, bleek het meest voorspellend voor hartfalen
en meer voorspellend dan de afzonderlijke gegevens.5

Conclusies
Niveau A2
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Het combineren van gegevens uit voorgeschiedenis, anamnese en lichamelijk
onderzoek verhoogt de kans op het betrouwbaar vaststellen van hartfalen.
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Niveau A2

Een combinatie van myocardinfarct in de voorgeschiedenis met een naar
lateraal verplaatste ictus is het meest voorspellend voor systolisch hartfalen
(PVW 89% bij een priorkans van 16% op systolisch hartfalen).

Niveau B

Een combinatie van (hogere) leeftijd, mannelijk geslacht, orthopnoe, myocardinfarct en afwezigheid van COPD in de voorgeschiedenis is het meest
voorspellend voor hartfalen.

Overige overwegingen
De nieuwe ESC-richtlijn stelt (op basis van consensus) dat indien meerdere bevindingen van
hartfalen aanwezig zijn (zoals een naar lateraal verplaatste ictus cordis, perifeer oedeem, een
verhoogde CVD en een derde harttoon, in de aanwezigheid van bij hartfalen passende klachten
(zoals dyspnoe, moeheid/verminderde inspanningstolerantie), de klinische diagnose hartfalen
met zekere waarschijnlijkheid kan worden gesteld.6

Aanbeveling
Door het combineren van gegevens uit voorgeschiedenis, anamnese en lichamelijk
onderzoek bij de diagnostiek kan men met een hogere waarschijnlijkheid de diagnose
hartfalen bevestigen of uitsluiten.
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Welke laboratoriumbepalingen (behalve neurohormoonbepalingen)
zijn van belang bij (verdenking op) hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Het laboratoriumonderzoek dient meerdere doelen:
• om hartfalen aannemelijk te maken;
• ter differentiatie van op hartfalen gelijkende ziektebeelden;
• het achterhalen van de eventuele oorzaken/bijdragende factoren van het hartfalen;
• om de ingestelde behandeling en het beloop van het hartfalen te volgen.
Er zijn geen klinische studies van voldoende kwaliteit die de keuze van laboratoriumdiagnostiek
kunnen onderbouwen.
De verschillende laboratoriumbepalingen die kunnen worden verricht, zijn:
• Hb: voor het uitsluiten van anemie; dit kan hartfalen veroorzaken of verergeren.
• Ht: verhoogde waarden kunnen wijzen op een longziekte of cyanotische congenitale
hartziekte.
• Serumcreatinine (eventueel met serumureum): symptomen bij nierinsufficiëntie kunnen
lijken op die bij hartfalen, hartfalen kan leiden tot achteruitgang van de nierfunctie en bij
het gebruik van ACE-remmers kan de nierfunctie achteruitgaan (zeker bij preëxistente
nierarterievernauwing).
• Elektrolyten: hypokaliëmie als gevolg van diureticagebruik. Hypokaliëmie kan digoxineintoxicatie bevorderen. Hyponatriëmie; kan ontstaan als gevolg van natriumtekort (door o.a.
diuretica, ‘saltloosing kidneys’ en natriumbeperking) of door verdunningshyponatriëmie
(bij vergevorderde stadia van hartfalen).
• Glucose: om diabetes mellitus vast te stellen; dit betreft belangrijke comorbiditeit en daarnaast
verhoogt diabetes de kans op het krijgen van hartfalen (relatief risico 5).
• Leverenzymen: als gevolg van leverstuwing, bijvoorbeeld door hartfalen, kunnen de leverenzymen verhoogd zijn. Dit vormt een prognostisch ongunstig teken. Verhoogde waarden
kunnen ook wijzen op alcoholabusus. Alcoholabusus kan weer een oorzaak zijn voor
hartfalen (alcoholische cardiomyopathie).
• Schildklierfunctietests: hyper- of hypothyroïdie kan hartfalen veroorzaken of verergeren.
• Ureum: behalve als parameter voor de nierfunctie, is het serumureumgehalte een maat
voor cachexie, voor de ingestelde diuretische behandeling en kan het een prognostische
betekenis hebben.
• Cholesterol: hypercholesterolemie verhoogt de kans op coronaire gebeurtenissen en daarmee
het ontstaan of verergeren van hartfalen.
• Urineonderzoek: om een nefrotisch syndroom uit te sluiten, eventuele glucosurie en
microalbuminurie op het spoor te komen. Nierziekten of diabetes mellitus zijn belangrijke
factoren voor comorbiditeit bij hartfalen.
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Conclusie

Niveau D

Laboratoriumbepalingen zijn nuttig voor het achterhalen van eventuele
oorzaken van hartfalen en belangrijke comorbiditeit.
Verder zijn ze van belang bij de follow-up van hartfalen.
Behalve neurohormoonbepalingen zijn er geen laboratoriumbepalingen
die helpen bij het stellen van de diagnose hartfalen.

Aanbeveling
De werkgroep is van mening dat bij patiënten met verdenking op hartfalen in ieder
geval Hb, Ht, creatinine, glucose en TSH moeten worden bepaald. Voor de follow-up van
het effect van de behandeling bij vastgesteld hartfalen zijn natrium, kalium, creatinine
en ureum van belang.
Aanvullende laboratoriumbepalingen dienen te worden verricht indien er bijzondere
bevindingen zijn uit anamnese of voorgeschiedenis.

3.6

Zijn neurohormonen van belang bij (verdenking op) hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Natriuretische peptiden (atriaal natriuretisch peptide; ANP, en brein natriuretisch peptide;
BNP) worden aangemaakt in respectievelijk de atria en de ventrikels van het hart. Bij toename
van de wandspanning wordt er meer ANP en BNP aangemaakt en vrijgegeven in de circulatie.
Het brein natriuretisch peptide wordt zo genoemd omdat het voor het eerst werd geïdentificeerd
in varkenshersenen.1
Het gebruik van natriuretische peptiden in de diagnostiek bij hartfalen is nog volop in onderzoek,
waarbij de bevindingen veelbelovend zijn.2,3 Een van de problemen is dat er nog geen sprake is
van een gestandaardiseerde toepassing.2 Dit vindt men ook terug in de verschillende afkappunten
en assays die worden gebruikt. Er verschijnen echter steeds meer ‘gebruikersvriendelijke’ assays
op de markt, zodat er op afzienbare termijn sprake kan zijn van een via de gebruikelijke
manier aan te vragen bloedbepaling. Diuretica, vasodilatatoren en ACE-remmers kunnen de
plasmaconcentraties verminderen van deze neuro-endocriene stoffen.4 Ook een verminderde
nierfunctie kan leiden tot verhoogde concentraties aan neuropeptiden.1 Bij gebruik in de praktijk
blijken deze verstoringen echter mee te vallen en blijft de validiteit van de neuropeptidebepalingen hoog.
De plasmaconcentraties van ANP en BNP zeggen iets over de mate van ventriculaire disfunctie
en kunnen zo van prognostische waarde zijn.5,6 Door de plasmaconcentraties tijdens de
behandeling te volgen, kunnen ze ook van nut zijn om de optimale therapie te realiseren.7
Doordat de plasmaconcentraties in een vroeg stadium van hartfalen stijgen, kunnen ze van nut
zijn bij de vroegdiagnostiek.3,8,9
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Studies met als referentietest ‘echocardiografisch verminderde LV-systolische functie’
(LVEF <40%):
Onderzoeken laten een hoge negatief-voorspellende waarde zien indien natriuretische peptiden
worden bepaald bij patiënten met verdenking op hartfalen (patiënten uit de huisartsenpraktijk)
en bij screening van ouderen uit een open populatie (priorkans op systolisch hartfalen slechts
3%).1,3,9-11

Studies met als referentietest ‘hartfalen volgens panel’:
Het betreft twee onderzoeken waarbij patiënten met verdenking op hartfalen uit de huisartsenpraktijk werden onderzocht. Ook hierbij werd een hoge negatief-voorspellende waarde, maar
ook een vrij hoge positief-voorspellende waarde gevonden.3,9,11
Natuurlijk is de negatief-voorspellende waarde afhankelijk van waar men het afkappunt legt.
Door het afkappunt te verplaatsen kan de positief-voorspellende waarde voor het stellen van
de diagnose hartfalen (zonder en met behouden LV-systolische functie) hoog zijn,12 ook
indien toegepast in aanvulling op anamnese, lichamelijk onderzoek, ECG en X-thorax, met
gebruikmaking van multivariate logische regressieanalyse.12,13
Andere neuro-endocriene hormonen, zoals noradrenaline, angiotensine II, aldosteron en
endotheline I) spelen weliswaar een rol bij hartfalen (om zowel ernst als prognose te bepalen),
maar bij individuele patiënten zijn de bepalingen onnauwkeurig en moeilijk te interpreteren.
Daarnaast beïnvloeden therapeutica zoals diuretica, ACE-remmers en -blokkers in sterke
mate de bepalingen.

Conclusie
Niveau A2

Niveau D

Bepalingen van BNP en/of ANP of afgeleide producten zijn veelbelovend
bij de diagnostiek van hartfalen (vooral voor het uitsluiten ervan) en voor
het nagaan van het behandeleffect. Ze hebben bovendien prognostische
waarde.
Momenteel zijn de bepalingen van BNP en/of ANP nog (te) weinig gestandaardiseerd voor grootschalig gebruik. Dit is echter wel snel te verwachten.
Het heeft momenteel nog geen nut om andere neuro-endocriene hormonen
te bepalen.

Overige overwegingen
De werkgroep is van mening dat bepaling van natriuretische peptiden een grotere rol zal
moeten krijgen in de diagnostiek van hartfalen. De deelnemers van de werkgroep pleiten voor
het verder toegankelijk maken van deze laboratoriumbepaling en voor verder onderzoek.
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Aanbeveling
Als de standaardisering van de bepalingen van natriuretische peptiden is voltooid en
normaalwaarden geaccepteerd zijn, is deze bepaling erg nuttig bij (verdenking op)
hartfalen.
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3.7

Hoe belangrijk is een elektrocardiogram (ECG) bij (verdenking op)
hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Een ECG kan behulpzaam zijn bij het opsporen van cardiale afwijkingen. Deze cardiale afwijkingen kunnen de oorzaak zijn van het hartfalen, of een teken zijn van belangrijke complicerende problemen.
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Van belang zijnde ECG-afwijkingen bij hartfalen:
ECG-bevinding

Implicatie

Normaal

LV-systolische disfunctie (en ook hartfalen met behouden
LV-systolische functie) zeer onwaarschijnlijk

Pathologische Q-golven

Oud myocardinfarct

ST-T-veranderingen

Kan myocardischemie betekenen

P-pulmonale

Verhoogde druk in rechter atrium, bijvoorbeeld als gevolg van
COPD of andere oorzaken van drukverhoging in het pulmonale vaatbed

Linkerventrikelhypertrofie

Hypertensie/aortastenose/hypertrofische cardiomyopathie

Atriumfibrilleren

Verergering of ontstaan van hartfalen als gevolg van verlies van
de atriale bijdrage aan de LV-functie of door hoge ventrikelfrequentie;
denk ook aan hyperthyroïdie

Linkerbundeltakblok

Meestal bewijzend voor een hartziekte

Rechterbundeltakblok

Meestal niet als gevolg van een belangrijke hartziekte;
soms is een atriumseptumdefect de oorzaak

Laag voltage (klein QRS-compex)

Denk aan pericardvocht/hypothyroïdie/amyloïdose

Sinustachycardie

Op zichzelf weinig betekenis; het wordt soms gezien bij
ernstig hartfalen (lage positief-voorspellende waarde)

Bradyaritmie

(Zeer) lage hartfrequentie kan hartfalen induceren

Studies met als referentietest ‘echocardiografisch verminderde LV-systolische functie’
(LVEF <40%):
Een normaal ECG maakt de diagnose systolisch hartfalen zeer onwaarschijnlijk/sluit deze
uit.1 Een normaal ECG dient dan ook te leiden tot een heroverweging van de diagnose hartfalen.
Afwijkingen op het ECG worden altijd/zeer frequent gezien bij hartfalen.2-7 Bij een studie die
meerdere diagnostica door middel van logistische regressieanalyse onderzocht, kwam men
tot de conclusie dat het ECG als aanvulling op anamnese en lichamelijk onderzoek waardevol
is om patiënten met systolisch hartfalen te diagnosticeren.7,8 In een systematische review
(van hoofdzakelijk specialistische patiëntenpopulaties) bleek dat Q-golven over de voorwand
passend bij een oud voorwandinfarct en een linkerbundeltakblok het meest voorspellend
waren om systolisch hartfalen vast te stellen.9

Studies met als referentietest ‘hartfalen volgens panel’:
Ook hier bleek een afwijkend ECG, toegevoegd aan voorgeschiedenis, anamnese en lichamelijk
onderzoek, door middel van logistische regressieanalyse, de positief-voorspellende waarde te
verhogen en een hoge negatief-voorspellende waarde te hebben.10
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Conclusie

Niveau A2

Een normaal ECG bij een patiënt verdacht voor hartfalen moet leiden tot een
heroverweging van de diagnose; een normaal ECG sluit hartfalen nagenoeg
uit.
Veelvoorkomende afwijkingen bij hartfalen zijn Q-golven passend bij een
doorgemaakt myocardinfarct, linkerventrikelhypertrofie, linkerbundeltakblok,
atriumfibrilleren en ST-T-afwijkingen.
Een ECG als aanvulling op anamnese en lichamelijk onderzoek leidt tot
een duidelijke verhoging van de voorspellende waarde van het gedane
onderzoek om hartfalen vast te stellen.

Aanbeveling
Bij (verdenking op) hartfalen dient altijd een ECG te worden gemaakt.
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Hoe belangrijk is een X-thorax bij (verdenking op) hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Bij de beoordeling van de X-thorax wordt gekeken naar de aan- of afwezigheid van cardiomegalie (CT-ratio >0,50) en/of tekenen van overvulling van het longvaatbed (interstitieel of
alveolair oedeem, veneuze redistributie, interlobair vocht en pleuravocht). Echter, ook tekenen
van COPD kunnen van belang zijn bij de diagnostiek van hartfalen (als comorbiditeit of als
andere oorzaak voor de klachten van de patiënt). Een thoraxfoto met een CT-ratio >0,50 en/of
tekenen van overvulling van het longvaatbed kan een aanwijzing zijn voor de diagnose hartfalen,
1
maar is niet bewijzend. In een open populatie met een lage a-priorikans (<5%), sloot een
normale X-thorax (met >95% zekerheid) een LV-systolische disfunctie uit.1 In alle andere
gevallen (zoals bij de verdenking van hartfalen in een huisartsenpopulatie of specialistenpopulatie) sluit een normale X-thorax hartfalen niet uit.2-5 Een bijkomend probleem is de matige
overeenkomst tussen verschillende beoordelaars.1,6,7 Een X-thorax kan weliswaar behulpzaam zijn
bij de differentiatie tussen hartfalen en pulmonale oorzaken van dyspnoe, maar de diagnostiek
van hartfalen door middel van een X-thorax wordt juist beperkt door bijkomende COPD.8
Daarnaast kunnen beide ziekten tegelijkertijd voorkomen.

Studies met als referentietest ‘echocardiografisch verminderde LV-systolische functie’
(LVEF <40%):
Er zijn maar weinig onderzoeken verricht naar het nut van de X-thorax in aanvulling op
anamnese, lichamelijk onderzoek en eventueel ECG.
Toevoegen van de gegevens van een X-thorax aan anamnese, lichamelijk onderzoek en ECG
verhoogde in één onderzoek in lichte mate de diagnostische waarde.9 In een ander veel groter
onderzoek, in een jonge populatie (gemiddelde leeftijd 53 jaar) patiënten met pijn op de borst
(Cass-studie) vonden Rihal et al., bij een priorkans van 23% op een LV-systolische disfunctie
(gedefinieerd als linkerventrikelejectiefractie ≤50%) bij logistische regressieanalyse dat de
X-thorax niets toevoegde aan het ECG.10 Ook in een kleine huisartsenpopupulatie bleek een
X-thorax (bij een priorkans van 12%) van weinig waarde als toevoeging aan anamnese en
lichamelijk onderzoek.11

Studies met als referentietest ‘hartfalen volgens panel’:
Ook bij een studie (priorkans 29,5%) in de huisartspraktijk, met hartfalen volgens een panel
(zowel met als zonder behouden LV-systolische functie) als referentie en uitgevoerd door
middel van multivariate logistische regressieanalyse, bleek een X-thorax van weinig waarde.12

Conclusies
Niveau A2
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Een thoraxfoto is van beperkte waarde bij het vaststellen of uitsluiten van
hartfalen (zowel met als zonder behouden LV-systolische functie) indien deze
wordt gebruikt in aanvulling op anamnese, lichamelijk onderzoek én ECG.
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Indien geen ECG wordt gemaakt, heeft een thoraxfoto wel een toegevoegde
waarde bij anamnese en lichamelijk onderzoek.
Een CT-ratio >0,50 (‘hartvergroting’) lijkt dan het meest nuttige criterium
voor cardiale pathologie.

Aanbeveling
Voor de diagnostiek van hartfalen is een X-thorax van beperkte waarde indien er al een
ECG is vervaardigd.
Een X-thorax is wel van differentiaaldiagnostisch belang om pulmonale aandoeningen
aan te tonen of uit te sluiten.
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Zijn voorgeschiedenis, anamnese, lichamelijk onderzoek en eenvoudig
aanvullend onderzoek, zoals laboratoriumaanvragen, ECG en X-thorax,
voldoende voorspellend om de diagnose hartfalen te stellen of is altijd
(Doppler-)echocardiografie (dan wel nucleaire beeldvorming)
noodzakelijk?

Wetenschappelijke onderbouwing
Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Voor beantwoording is het nodig dat het
onderzoek door middel van multivariate logistische regressie analyse is uitgevoerd. Dit is
slechts in één onderzoek gedaan met als referentietest hartfalen volgens een panel, en in één
onderzoek met als referentietest echocardiografische LV-disfunctie.1,2 Hierbij blijkt dat men door
het combineren van gegevens uit anamnese, lichamelijk onderzoek, ECG, X-thorax en indien
mogelijk neurohormoonbepalingen met een redelijke waarschijnlijkheid zowel systolisch als
‘gemengd’ hartfalen kan diagnosticeren of uitsluiten.
Men kan ook gebruikmaken van classificatiescores. Deze scores hebben een bepaalde samenstelling (aggregatie) van diagnostische gegevens. Er zijn meerdere classificatiescores voor
hartfalen.3-6 De classificatiescore van Walma bestaat als enige uit alleen anamnese en lichamelijk
onderzoek. De overige, zoals de Framingham- en Boston-score, gebruiken ook aspecten uit
aanvullend onderzoek (zoals ECG, X-thorax). Er is nog weinig valideringsonderzoek naar classificatiescores verricht met als referentietest echocardiografie of hartfalen volgens een panel.4,5
Voor het kiezen van een adequate behandelingsstrategie is het naast het stellen van de diagnose
hartfalen ook belangrijk om de aard van de disfunctie (systolisch of niet) te achterhalen én de
oorzaak van de disfunctie te achterhalen. Hiervoor is een (Doppler-)echocardiogram noodzakelijk.
Is er na de anamnese verdenking op hartfalen gerezen, maar wordt met eenvoudig aanvullend
onderzoek (lichamelijk onderzoek, ECG, X-thorax en eventueel neurohormoonbepalingen) geen
afwijkingen gevonden, dan sluit dit hartfalen (nagenoeg) uit en lijkt (Doppler-)echocardiografie
niet zinvol.
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Conclusie

Niveau D

De diagnose hartfalen op basis van klinische verschijnselen en eenvoudig
aanvullend onderzoek zonder (Doppler-)echocardiografie is mogelijk. Het
is echter dan wel een diagnose met een zekere mate van onzekerheid,
omdat cardiale disfunctie niet ‘geobjectiveerd’ is.
Hoewel (Doppler-)echocardiografie niet nodig hoeft te zijn voor de diagnose
hartfalen, is het onderzoek wel van belang: a) bij het vaststellen van de oorzaak,
b) ter differentiatie van hartfalen met verminderde LV-systolische functie
versus falen met behouden LV-systolische functie, c) om de ernst van de
disfunctie te kwantificeren en daarmee de prognose te bepalen, en d) om
het effect van therapie te kunnen beoordelen.
De werkgroep vindt hartfalenscores niet nodig, omdat de meerwaarde
boven het ‘geaggregeerd’ gebruik van anamnese (inclusief voorgeschiedenis),
lichamelijk onderzoek en eenvoudig aanvullend onderzoek niet duidelijk is.

Overige overwegingen
Het (Doppler-)echocardiogram is technisch niet altijd even goed uitvoerbaar, met name bij
irregulaire ritmen, COPD-patiënten en obesitas.

Aanbeveling
Met gegevens uit voorgeschiedenis, anamnese, lichamelijk onderzoek en eenvoudig
aanvullend onderzoek (laboratorium, ECG, X-thorax) kan men in uitgesproken gevallen
hartfalen aantonen dan wel uitsluiten.
Bij twijfel over het bestaan van hartfalen is Doppler-echocardiografie nodig om cardiale
disfunctie aan te tonen.
Als hartfalen al waarschijnlijk is gemaakt, wordt alsnog Doppler-echocardiografie aanbevolen voor het, zo mogelijk, aantonen van de oorzaak van het hartfalen, voor het
bepalen van de aard en de ernst van de disfunctie en voor het opsporen van bijkomende
cardiale complicaties (bijv. hartkleplijden).
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3.10

Kan een gunstige reactie op therapie (‘bijv. furosemidetest’) worden
gebruikt als diagnosticum?

Wetenschappelijke onderbouwing
De bekendste proefbehandeling is het geven van furosemide. Het is een wijdverbreid gebruik
onder (huis)artsen om het effect van (deze) behandeling mee te laten wegen in de beoordeling
over het al dan niet bestaan van hartfalen. De ESC stelt in haar richtlijn dat een gunstige reactie
op therapie bij twijfelgevallen een manier is om de diagnose toch te stellen.1 In de literatuur
is er verder weinig te vinden over het nut van proefbehandeling met furosemide dan wel het
gunstige effect van andere therapie bij het stellen van de diagnose. Alleen in de Framinghamstudie noemt men een afkappunt (4,5 kg verlies in vijf dagen na start van (diuretische) behandeling) waarbij men spreekt van een positieve test.2
Er is in ieder geval nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de waarde van furosemide
als proefbehandeling bij de diagnostiek van hartfalen. Ook is niet duidelijk hoe groot het effect
moet zijn om te kunnen spreken van een gunstig effect.

Conclusie

Niveau D

De betrouwbaarheid van een gunstige reactie op een furosemidetest als
diagnosticum voor hartfalen is tot nu toe nooit wetenschappelijk onderzocht.
Een gunstig effect op een ingestelde behandeling met furosemide wordt in
de ESC-richtlijn als een steun in de rug beschouwd ten aanzien van de
diagnose hartfalen.

Overige overwegingen
De furosemidetest is een veelgebruikt diagnosticum in Nederland, zeker onder huisartsen.
Er bestaat daarom behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing van dit gebruik.

Aanbeveling
De werkgroep is van mening dat bij twijfel aan de diagnose hartfalen een behandeling
kan worden ingesteld. Bij herbeoordeling mag men vervolgens een gunstig effect op
therapie mee laten wegen om de diagnose hartfalen verder te onderbouwen.
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3.11

Wat is de rol van (Doppler-)echocardiografie bij de diagnostiek van
hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Gegevens van belang voor het stellen van de diagnose
Transthoracale (Doppler-)echocardiografie is een veilig, snel diagnosticum. Dimensies van de
hartcompartimenten, wanddiktes, geometrie, regionale en globale wandbewegingen, systolische
en diastolische functie en vullingsdrukken kunnen worden bepaald. Bovendien kan de functie
van de hartkleppen, kwantitatief, worden uitgedrukt. De belangrijkste parameter voor systolische
functie is de linkerventrikelejectiefractie (LVEF, normaal >50-55%). De hiervoor vaak gebruikte
gemodificeerde methode volgens Simpson is gevalideerd, maar is sterk afhankelijk van nauwkeurige endocardiale afbakening. Een gemakkelijkere manier (echter minder gestandaardiseerd
en dus minder reproduceerbaar) is ‘eyeballing’ (een subjectieve beoordeling met indeling in
mild, matig of ernstige disfunctie). Moeilijker is de ‘wall motion score’: een score van de som van
de contracties van de afzonderlijke LV-wandsegmenten. Wanneer de linker ventrikel globaal
rond gedilateerd is, geeft de ‘fractional shortening’ een redelijke schatting van de LV-systolische
functie.1
Overgewicht en COPD zorgen voor minder goed te beoordelen beelden.
Bij de beoordeling van echo-Doppler-onderzoek moet men rekening houden met een aantal
(patho)fysiologische veranderingen die op de metingen van invloed zijn. Voorbeelden hiervan
zijn: lichaamsoppervlak (dimensies), volumebelasting (verhoging contractie, toename ejectiefractie), hogere leeftijd (verandering diastolische parameters, hart wordt ‘stijver’) en de vullingstoestand (verandering stroomsnelheden).
Meestal wordt een (echocardiografisch dan wel nucleair-angiografisch bepaalde) LVEF <40%
als ‘afkappunt’ voor hartfalen met verminderde LV-systolische functie genomen. Soms echter
wordt een LVEF van 45% als afkappunt beschouwd, dan wel een echocardiografische fractional
shortening ≤25% (overeenkomend met een LVEF van 42,5%).
Om diastolische functie te kwantificeren zijn er criteria opgesteld die algemeen gebruikt worden.
Echter, over de criteria voor diastolisch hartfalen zijn de experts het nog niet eens.2,3 Echocardiografische parameters die worden gebruikt om de diastolische functie weer te geven zijn onder
meer: pieksnelheid van de E-top (normaal 70-100 cm/sec), pieksnelheid van de A-top (normaal
45-70 cm/sec), E/A-ratio (normaal 1,0-1,5), E-topdeceleratietijd (normaal 160-280 msec) en de
isovolumetrische relaxatietijd (normaal 60-105 msec).3
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Ondanks genoemde beperkingen is (Doppler-)echocardiografie momenteel het belangrijkste
diagnosticum bij (verdenking op) hartfalen en wordt dan ook de referentietest (‘gouden standaard’)
gebruikt voor hartfalen op basis van een systolische LV-disfunctie.4 Men dient zich daarbij te
realiseren dat slechts 30-50% van de patiënten met een echocardiografisch verminderde LVsystolische functie klinische symptomen van hartfalen heeft.5,6 Anderzijds wordt bij 30-50%
van de patiënten met klinisch hartfalen een normale LVEF >50% gemeten.7,8,9 Bij deze laatste
patiënten kan sprake zijn van hartfalen met behouden LV-systolische functie. Er dient echter ook
actief te worden gezocht naar andere verklaringen voor de klachten zoals COPD, overgewicht
10
en conditiegebrek. (Zie ook hoofdstuk 2, paragrafen 2.1.2 en 2.1.3.)
Transoesofageale echocardiografie is normaal niet nodig bij de diagnostiek van hartfalen en
wordt alleen geadviseerd ingeval er sprake is van een beperkt echovenster, bij gecompliceerde
hartklepgebreken, of als een thrombus in het hartoor moet worden aangetoond/uitgesloten.

Gegevens van belang voor het achterhalen van de oorzaak
Een grote pericardeffusie kan de verklaring blijken te zijn van de, op een andere manier
gevonden ‘vergroting van het hart’. Hartklepafwijkingen en intracardiale shunts kunnen worden
vastgesteld. Regionale akinesie of dyskinesie past bij infarcering of ischemie dan wel stunning.
Dat geldt zeker indien deze wandbewegingsstoornissen worden gezien in combinatie met een
dun en/of echodens myocard. Ook kunnen infiltratieve hartziekten of hypertrofische cardiomyopathie gediagnosticeerd worden.

Gegevens van belang voor de ernst/prognose
Echocardiografisch vastgestelde LV-systolische disfunctie is van prognostische waarde; een lagere
ejectiefractie betekent een slechtere prognose.11- 13

Conclusie

Niveau B

(Doppler-)echocardiografie is de ‘gouden standaard’ om linker ventrikel
systolische disfunctie vast te stellen. Indien er bij een vastgestelde disfunctie
tevens klachten en verschijnselen zijn die passen bij hartfalen, dan spreekt
men van hartfalen op basis van een systolische linkerventrikeldisfunctie.
De linkerventrikelejectiefractie is een bruikbare en de meest onderzochte
prognostische maat; hoe lager de LVEF, des te slechter de prognose.
(Doppler-)echocardiografie is bovendien het best toegankelijke en minst
invasieve onderzoek om de diastolische functie te kwantificeren.

Overige overwegingen
Momenteel speelt (Doppler-)echocardiografie een cruciale rol in de diagnostiek bij (verdenking
op) hartfalen. De werkgroep is daarom van mening dat iedere arts die te maken heeft met de
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diagnostiek en behandeling van hartfalen, de beschikking moet kunnen hebben over een
(beoordeeld) echocardiogram. ‘Open access’-echocardiografie is een geschikte manier om de
diagnostiek van patiënten met verdenking op hartfalen uit de huisartspraktijk sterk te bevorderen.
Er moet alles aan worden gedaan om voldoende deskundig personeel aan te trekken en
geen/beperkte wachtlijsten voor echocardiografie te hebben. In Engeland en Schotland, en in
beperkte mate in Nederland, zijn veelbelovende pilots uitgevoerd.14-17 Door middel van prospectief
onderzoek zal het rendement van open access-echocardiografie voor de Nederlandse situatie
echter nog verder moeten worden aangetoond.

Aanbeveling
Bij alle patiënten met (verdenking op) hartfalen moet worden overwogen om een
(Doppler-)echocardiogram te maken.
Daarnaast is (Doppler-)echocardiografie meestal nodig voor het achterhalen van de
oorzaak en de aard van het hartfalen, om de ernst en de prognose ervan te bepalen en
om mogelijk bijkomende cardiale complicaties (zoals hartkleplijden) aan te tonen dan
wel uit te sluiten.
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Additionele diagnostische onderzoeken
In de volgende paragrafen wordt de waarde besproken van additionele diagnostische onderzoeken
die men kan overwegen indien men met behulp van anamnese (inclusief voorgeschiedenis),
lichamelijk onderzoek, laboratoriumbepalingen, elektrocardiografie, X-thorax en/of echocardiografie onvoldoende informatie heeft om de patiënt met hartfalen te kunnen behandelen.
Andere redenen voor additioneel onderzoek zijn het achterhalen van behandelbare oorzaken
van hartfalen, zoals cardiale ischemie.

3.12

Wat is de rol van radionuclide ventriculografie bij hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Het voordeel van radionuclide ventriculografie ten opzichte van echocardiografie is dat een
betere analyse van de rechter kamer mogelijk is. Daarnaast is deze methode minder gevoelig
voor interdoktervariabiliteit en kan het bij bijna alle patiënten worden uitgevoerd, dus ook bij
adipeuze mensen en mensen met COPD. Men kan net als bij echocardiografie een linkerventrikelejectiefractie bepalen (deze is qua waarde niet helemaal gelijk aan die van de echocardiografisch bepaalde) met de bijbehorende prognostische waarde.1,2 Nadelen zijn de stralenbelasting, de kostbare apparatuur en problemen met beeldvorming bij irregulaire
hartfrequenties (atriumfibrilleren; aanwezig bij circa 30% van de mensen met hartfalen) en
de matige reproduceerbaarheid van de ventrikelvolumina. Het grootste nadeel ten opzichte van
echocardiografie is dat de klepstructuur en -functie, de (exacte) wanddikte van de ventrikels
en/of de pericardiale en endocardiale structuren niet goed zichtbaar worden gemaakt.

Conclusie
Niveau B
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Overige overwegingen
Radionuclide ventriculografie is een kostbaar diagnostisch onderzoek.

Aanbeveling
Het is de mening van de werkgroep dat men alleen radionuclide ventriculografie dient
te gebruiken indien echocardiografie niet mogelijk is of slechte beelden heeft opgeleverd.
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3.13

Wat is de rol van cardiale magnetische-resonantie-beeldvorming
(CMR) bij hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
CMR betreft een nieuwe onderzoekstechniek, waarbij objectief (met weinig interdoktervariatie)
en met reproduceerbare volumina wandbewegingen en wanddiktes kunnen worden vastgelegd.1
Zowel de systolische als diastolische functie kunnen worden beoordeeld. Ook het pericard
kan worden beoordeeld en myocardiale necrose, perfusie en algehele functiebeoordeling zijn
mogelijk. Kwantitatieve biochemische informatie is verkrijgbaar door middel van MR-spectroscopie. Dit onderzoek verkeert momenteel nog in een research-fase. Nadeel is dat het een
kostbaar onderzoek is. Patiënten bij wie om een of andere reden echocardiografie niet goed
mogelijk is (overgewicht, COPD), zouden in aanmerking kunnen komen.

Conclusie
Niveau B

Het is momenteel nog te vroeg om de precieze rol van CMR bij de diagnostiek
van hartfalen te bepalen. Het lijkt echter een veelbelovende, maar prijzige
techniek.

Aanbeveling
CMR wordt momenteel nog niet geadviseerd als diagnosticum bij (verdenking op)
hartfalen. Bij falen van andere diagnostica en persisteren van onduidelijkheid over de
oorzaak van het hartfalen kan het worden overwogen.
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3.14

Wat is de rol van inspanningstests bij hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Voor de diagnostiek van hartfalen heeft een inspanningstest beperkte waarde. Een normale
inspanningstest, bij een patiënt zonder medicatie voor hartfalen, betekent dat er geen hartfalen is.
Een inspanningstest heeft dus wel een negatief-voorspellende waarde.
Inspanningstests worden echter eerder gebruikt om de functionele capaciteit te bepalen, om
na te gaan of angina pectoris uitlokbaar is, om het effect van behandeling te meten en om
prognostische redenen (ernst hartfalen). In dat laatste geval zal de test vergezeld gaan van de
piek- of maximale zuurstofopname.
Men kan een inspanningstest overwegen 1) ingeval er twijfel bestaat aan de relatie tussen
ventrikeldisfunctie en symptomen, 2) als hulp bij de selectie van patiënten die in aanmerking
komen voor harttransplantatie, 3) om de reactie op therapie te objectiveren, en 4) om myocardischemie aan te tonen. Een probleem hierbij is dat het rust-ECG vaak afwijkend is bij
hartfalenpatiënten, waardoor de interpretatie van het inspannings-ECG wordt belemmerd.
De resultaten bij inspanningsonderzoek zijn een slechte afspiegeling van de linkerventrikelejectiefractie. In een klein onderzoek werd bij de helft van de patiënten met een ejectiefractie
<30% een normaal inspanningsvermogen gevonden.1 Er zijn verschillende inspanningstests
mogelijk, waaronder loopband, fietsergometer en zesminutenlooptest. Door bijkomende
bepaling van de zuurstofopname is een onderscheid te maken in een hoog prognostisch risico
(piek-VO2 <10 ml/kg.min) en een laag prognostisch risico (piek-VO2 >18 ml/kg.min). Zonder
zuurstofmeting kan men de zesminutenloop gebruiken om prognostische informatie te verschaffen.2,3 Over de uitvoering van de inspanningstests is recentelijk een aanbeveling uitgekomen.4,5 De risico’s van inspanningstests bij patiënten met hartfalen blijken beperkt te zijn.4,5

Conclusie
Niveau C

Inspanningstests, zeker wanneer gecombineerd met meting van de piek- of
maximale zuurstofopname, spelen een rol bij het objectief vaststellen van
het resterende inspanningsvermogen. Hierdoor wordt een inschatting van
de ernst van het hartfalen mogelijk.

Overige overwegingen
In het eindstadium van hartfalen zullen inspanningstests, met meting van de piek- of maximale
zuurstofopname, helpen bij de selectie van patiënten voor harttransplantatie.
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Aanbeveling
Inspanningstests horen niet tot de routinematige diagnostische tests bij (verdenking
op) hartfalen.
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3.15

Wat is de rol van coronaire angiografie bij hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Coronaire angiografie (CAG) wordt verricht indien men overweegt een revascularisatie uit te
voeren dan wel klepchirurgie te verrichten. Naast CAG, dat een anatomisch beeld van de
coronaire arteriën geeft, kan een CAT- of PET-scan (niet invasief) nuttig(er) zijn, omdat hiermee
meer functionele beelden van het myocard te verkrijgen zijn.1,2 CAG moet worden overwogen
in geval van acuut hartfalen van mogelijk ischemische oorsprong, acuut gedecompenseerd
chronisch hartfalen en bij patiënten met ernstig acuut hartfalen (shock, acuut pulmonaal
oedeem) die niet reageren op initiële therapie. Daarnaast moet men CAG overwegen bij
patiënten met (chronisch) hartfalen en tevens angina pectoris of andere aanwijzingen voor
ischemie (zie hoofdstuk 6). CAG kan ook worden gebruikt om coronaire hartziekte uit te
sluiten als oorzaak van hartfalen indien men denkt aan idiopathische of familiaire gedilateerde
cardiomyopathie. Verder kan CAG worden overwogen bij patiënten bij wie de oorzaak van
het hartfalen onduidelijk is of die niet adequaat op de ingestelde therapie reageren. Bij oudere
patiënten die in aanmerking komen voor hartklepreconstructie of -vervanging, zal CAG
nodig zijn om bijkomende coronaire pathologie uit te sluiten.
Contrastventriculografie van de linker ventrikel kan een belangrijke aanwijzing geven voor een
verminderde diastolische functie van het hart. Gebruikte criteria hierbij zijn een vertraagde
relaxatie van de LV (relaxatieconstante >48 msec) en een verhoogde einddiastolische druk
(>16 mmHg) bij een normaal of verminderd LV-einddiastolisch volume. (Zie hoofdstuk 2,
3
paragraaf 2.1.2).
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Conclusie

Niveau B

Hartkatheterisatie is normaliter niet nodig om hartfalen te diagnosticeren.
Het kan echter van belang zijn om de oorzaak van het hartfalen te achterhalen of om prognostische informatie te verschaffen.
Patiënten met angina pectoris en een matige tot ernstige linker ventrikel
systolische disfunctie dienen coronaire angiografie te ondergaan en vervolgens
een coronaire revascularisatie (CABG of PTCA) indien er (een) belangrijke
coronaire vernauwing(en) wordt aangetoond.

Aanbeveling
Coronaire angiografie hoort niet tot de routinematige tests bij (verdenking op) hartfalen.
Coronaire angiografie is wel nuttig bij verdere analyse, wanneer wordt nagegaan of
ischemie een mogelijke oorzaak voor het hartfalen is en zeker bij patiënten met
angina pectoris en hartfalen; dit met het oog op eventuele revascularisatie.
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3.16

Wat is de waarde van bepaling van de cardiale output en
atriumdrukken door middel van Swan-Ganz-katheter en
endocardiale biopsie bij hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Monitoring door middel van een Swan-Ganz-katheter is alleen zinvol in speciale situaties: wanneer
bepalingen van vullingsparameters noodzakelijk zijn voor het handhaven van een adequate
cardiale output, bijvoorbeeld bij acuut hartfalen of een ernstige mitralisklepinsufficiëntie.
Ook indien COPD de diagnostiek compliceert of indien er onduidelijkheid is omtrent de
reden waarom de patiënt niet reageert op de ingestelde therapie, kan rechtskatheterisatie met
metingen van de drukken in het rechter atrium, de rechter ventrikel en de pulmonale arteriën
(met bepaling van de capillaire ‘wedge’ (wigge)druk) eventueel samen met saturatiemetingen
worden verricht.
Endocardiale biopsie kan in geselecteerde patiënten met onverklaard hartfalen (ischemie
reeds uitgesloten) van nut zijn om een oorzaak (met name infiltratieve en inflammatoire) te
1,2
achterhalen.
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Conclusie
Niveau C

Swan-Ganz-monitoring en endocardiale biopsie kunnen van nut zijn in
zeer selecte situaties.

Aanbeveling
Swan-Ganz-monitoring en endocardiale biopsie worden alleen op beperkte indicatie
bij de diagnostiek van hartfalen gebruikt.
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3.17

Wat is de rol van Holter-elektrocardiografie bij hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Voor de diagnostiek van hartfalen in engere zin speelt diagnostiek naar ritmestoornissen
geen rol, ook al komen ritmestoornissen (zowel supraventriculaire als ventriculaire) frequent
voor bij hartfalen en is er sprake van een verhoogd risico voor plotse (hart)dood bij patiënten
met hartfalen.1,2 Voor het bepalen van de prognose van patiënten met hartfalen op grond van
ischemisch hartlijden kan het wel van belang zijn.3,4 Zie hiervoor hoofdstuk 5: Ritme- en
geleidingsstoornissen.

Conclusie
Niveau C

Holter-onderzoek heeft weinig zin bij de diagnostiek van hartfalen in engere
zin. Bij patiënten met hartfalen op grond van ischemisch hartlijden kan
Holter-elektrocardiografie van belang zijn vanwege prognostische
overwegingen. Zie hoofdstuk 5: Ritme- en geleidingsstoornissen.

Aanbeveling
Bij patiënten met hartfalen op grond van ischemisch hartlijden dient men Holterelektrocardiografie te overwegen.
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3.18

Wat is de rol van het bepalen van de hartfrequentievariabiliteit (HRV)
bij hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
De hartfrequentievariabiliteit is een maat voor de balans in het autonome zenuwstelsel; deze is
verminderd bij hartfalen. Er is zowel een diagnostische als prognostische waarde. Het nut in
de praktijk moet nog bepaald worden.1-4

Conclusie
Niveau B

Het is nog te vroeg om bepaling van de hartfrequentievariabiliteit te adviseren
bij (verdenking op) hartfalen.

Aanbeveling
Bepalen van de hartfrequentievariabiliteit wordt momenteel nog niet geadviseerd bij
de diagnostiek van hartfalen.
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Wat is de rol van stress-echocardiografie bij hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Inspannings- of farmacologische stress-echocardiografie is vooral van nut om ischemie aan te
tonen als mogelijke oorzaak voor ventriculaire disfunctie1-3 en om de ‘viabiliteit’ van akinetisch
myocard te bepalen en of er sprake is van ‘hibernation’.1-7 De PET-scan wordt vooralsnog als
referentietest (gouden standaard) gezien om de doorbloeding van het myocard te kunnen
8
bepalen. Stress-echocardiografie kan worden overwogen: 1) indien een normaal inspanningsonderzoek niet mogelijk is (niet kunnen inspannen, afwijkend rust-ECG), als patiënt een normale
LV-functie in rust heeft en toch klachten passend bij hartfalen aangeeft, en 2) indien bij een reeds
verminderde linkerventrikelfunctie moet worden nagegaan hoeveel segmenten er bij stress
ischemisch worden/nog ‘viable’ zijn. (Zie hiervoor hoofdstuk 6.)

Conclusie
Niveau D

Stress-echocardiografie en vergelijkbare diagnostische methoden kunnen
worden overwogen indien men denkt dat ischemie een belangrijke rol
speelt bij het verminderd functioneren van de (linker) ventrikel.

Aanbeveling
Stress-echocardiografie kan men overwegen bij onduidelijkheid over de mogelijke rol
van ischemie als oorzaak van het hartfalen of om de uitgebreidheid van de ischemie
vast te stellen.
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Wanneer is longfunctieonderzoek van nut bij de diagnostiek van
hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Er zijn door de werkgroep geen diagnostische studies gevonden die de plaats van
longfunctieonderzoek bij hartfalen betreffen.
Epidemiologische studies wijzen in de richting van een sterke associatie tussen COPD en
1
ischemische hartziekte, welke laatste weer de belangrijkste oorzaak voor hartfalen vormt.
Het is verder van belang te weten dat als gevolg van hartfalen de piek expiratoire flow (PEF)
en de FEV1 dalen (overigens minder dan bij COPD).2
De FVC (‘forced vital capacity’) en FEV1 (‘forced expiratory volume in 1 second’) correleren
met de maximale zuurstofopname (VO2-max.) bij patiënten met hartfalen. De FVC kan zo als
maat worden gebruikt om de ernst van het hartfalen beter te objectiveren (in plaats van
NYHA-klasse) en om het effect van therapie te evalueren.3
Op theoretische gronden kan longfunctieonderzoek van nut zijn om:
• te helpen differentiëren tussen pulmonale problematiek (met name COPD) en hartfalen;
• het aandeel van pulmonale problematiek te bepalen indien er bij een patiënt sprake is van
zowel hartfalen als longlijden;
• de ernst van het longlijden (met name COPD) te bepalen en zo te kunnen beoordelen of
behandeling met -blokkers veilig is.

Conclusie
Niveau D

De rol van longfunctieonderzoek bij de diagnostiek van hartfalen is onduidelijk.

Aanbeveling
Longfunctieonderzoek kan worden overwogen indien er onduidelijkheid bestaat over
de oorzaak van de dyspnoe dan wel voor analyse van de mate van longlijden bij een
patiënt bekend met COPD.
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Gelden bij (zeer) oude patiënten andere diagnostische overwegingen?

Wetenschappelijke onderbouwing
De diagnostiek bij de oudere patiënt wordt vaak bemoeilijkt door multipathologie en comorbiditeit, problemen in de communicatie en een onduidelijker klachtenpatroon zoals (nachtelijke)
onrust, moeheid, verwardheid, slecht eten, een beperkte mobiliteit of verminderde zelfzorg.1 Bij
oudere patiënten ontbreken vaker typische symptomen en fysisch-diagnostische afwijkingen.
De wel aanwezige symptomen kunnen vaak aan andere (bijkomende) ziekten worden toegeschreven. Bovendien worden klachten zoals een verminderde inspanningstolerantie nogal
eens door de partner of familie ten onrechte toegeschreven aan de ouderdom. Bij oudere
patiënten kunnen de symptomen van het hartfalen worden overschaduwd door de klachten
1
als gevolg van andere aandoeningen. Het hartfalen is bij oude patiënten vaak een probleem
naast andere chronische gezondheidsproblemen. Het gevolg van deze problematiek is dat de
diagnose hartfalen bij hoogbejaarde patiënten vaak later in het beloop van de ziekte wordt
gesteld, of met een bepaalde mate van onzekerheid. Dit kan er weer toe leiden dat (zeer) oude
patiënten een verder gevorderd stadium van hartfalen hebben dan jongere patiënten en dat
de instelling van de behandeling moeilijker verloopt.1 Bij (zeer) oudere patiënten zal er veel
vaker sprake zijn van hartfalen met behouden LV-systolische functie en atriumfibrilleren.1-4
Niet zelden zullen de klachten betreffende het dagelijks functioneren van de patiënt niet door de
betrokkene zelf naar voren worden gebracht, maar door de omgeving, door verpleegkundigen
en andere (para)medische hulpverleners. Het gaat dan vaak om de zelfredzaamheid bij activiteiten van het dagelijkse leven (wassen, aan- en uitkleden, eten, etc.), verminderde deelname
aan activiteiten, vermindering van de mobiliteit of een afname van de inspanningstolerantie,
(nachtelijke) onrust, angst, verwardheid, vermindering van het oriëntatievermogen,
gewichtsverandering, toename van nycturie of van het gebruik van incontinentiemateriaal ’s
nachts. Daarnaast zijn er problemen om verschillende diagnostica in te zetten. Door problemen
met de motoriek zal bijvoorbeeld een thoraxfoto in stoel of bed moeten worden gemaakt, met
problemen bij de beoordeling tot gevolg. Daarnaast zal de beoordeling van de thoraxfoto worden
bemoeilijkt door deformiteiten van het skelet, zoals een kyfoscoliose. Een ECG kan meer (trillings)artefacten vertonen. Voor echocardiografie moet de patiënt worden vervoerd naar het
ziekenhuis, tenzij een ‘portable’ echocardiografieapparaat aanwezig is, dat adequaat bediend
en beoordeeld wordt. Gezien deze beperkingen bij X-thorax, ECG en echocardiografie zouden
neurohormonen in de toekomst wellicht van nut kunnen zijn.5,6 Gegevens over het nut van
neurohormonen bij (zeer) oude patiënten ontbreken echter vooralsnog. Vanwege deze diagnostische problemen bij de (zeer) oude patiënt moet men sneller overwegen om een proefbehandeling met een diureticum te starten (als diagnosticum). Wat betreft de risico’s op over- of
onderbehandeling met diuretica bij ouderen wordt verwezen naar hoofdstuk 4 over therapie.
Desondanks zal de diagnostiek bij hoogbejaarden niet veel verschillen van de diagnostiek bij
jongere patiënten indien hartfalen het enige ziektebeeld (van betekenis) is.
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Conclusies

Niveau D

Er zijn geen studies verricht naar een specifiek stappenplan voor (zeer)
oude patiënten bij de diagnostiek van hartfalen.
In principe zal de diagnostiek bij de (zeer) oude patiënten niet veel verschillen
van de diagnostiek bij jongere patiënten. Echter, door multipathologie/
comorbiditeit, problemen in de communicatie en een aspecifieker klachtenpatroon wordt de diagnostiek vaak bemoeilijkt.
Klachten en verschijnselen passend bij atriumfibrilleren kunnen meer op
de voorgrond staan.
Hartfalen met behouden LV-systolische functie komt bij de (zeer) oude
patiënt vaker voor.

Aanbeveling
Bij de (zeer) oude patiënt dient men rekening te houden met een onduidelijker en
aspecifieker klachtenpatroon en met beperkingen in de diagnostiek wat betreft mogelijkheden en toegankelijkheid.
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3.22

Wanneer dient men te verwijzen naar een cardioloog?

Wetenschappelijke onderbouwing
De werkgroep heeft geen wetenschappelijke studies gevonden naar betrouwbare en/of zinvolle
verwijscriteria voor patiënten met (verdenking op) chronisch hartfalen.
In het hoofdstuk over begeleiding en organisatie van zorg wordt de toegankelijkheid voor
zorg besproken voor patiënten die ‘bekend zijn met’ hartfalen. (Zie ook hoofdstuk 7.)
De werkgroep is van mening dat het moment van verwijzing naar de cardioloog afhankelijk is
van de ervaring van de huisarts, internist, geriater of verpleeghuisarts en van de vraag of er
lokaal mogelijkheden zijn om een echocardiogram te laten maken buiten een verwijzing om.
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Conclusies

Niveau D

Er zijn door de werkgroep geen studies gevonden naar betrouwbare en/of
zinvolle verwijscriteria voor patiënten met (verdenking op) hartfalen.
De werkgroep is van mening dat het moment van verwijzing naar de cardioloog afhankelijk is van de kennis en de ervaring van de huisarts, internist,
geriater of verpleeghuisarts en van de vraag of er lokaal mogelijkheden zijn
om een echocardiogram te laten maken buiten een verwijzing om.

Overige overwegingen
Op basis van de vigerende NHG-Standaard 1995, herzien in 1996 1,2, voor huisartsen en op
basis van de CBO Consensus Hartfalen 19943 en de huidige richtlijn van de ESC 20014 heeft
de werkgroep enkele aanbevelingen opgesteld voor verwijzing naar (cardio)specialistische zorg.

Aanbevelingen
Het is de mening van de experts dat verwijzing van patiënten met (verdenking op)
hartfalen dan wel met bewezen hartfalen (als de conditie van de patiënt het mogelijk
maakt) wenselijk is als:
• er onzekerheid bestaat omtrent de diagnose en aard van het hartfalen;
• er onzekerheid bestaat omtrent de oorza(a)k(en) van het hartfalen;
• er aanwijzingen zijn dat de gevonden oorza(a)k(en) van het hartfalen in een
specialistische setting beter behandelbaar of corrigeerbaar is (zijn) (zoals bij
aanwijzingen voor een recent myocardinfarct, ischemie, hartkleplijden of
hartritmestoornissen);
• hartfalen bestaat bij patiënten met jonge biologische of kalenderleeftijd;
• er geen of onvoldoende respons is op de ingestelde therapie.
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3.23

Samenvatting: Diagnostiek bij (verdenking op) hartfalen

Een ‘klinische diagnose’ (gebaseerd op anamnese mét voorgeschiedenis en lichamelijk
onderzoek) is meestal onvoldoende betrouwbaar om de diagnose hartfalen te stellen.
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Aanvullend onderzoek (meestal door middel van Doppler-echocardiografie) is nodig om
(objectief) bewijs van cardiale disfunctie vast te kunnen stellen en om een (eventueel behandelbare) oorzaak voor het hartfalen te vinden.

Algoritme voor de diagnostiek van chronisch hartfalen

Verdenking op hartfalen o.b.v. voorgeschiedenis,
klachten en symptomen

Nagaan cardiale aandoening door middel van ECG,
eventueel X-thorax (en BNP in de nabije toekomst)

Indien NORMAAL,
dan hartfalen onwaarschijnlijk

Een of meerdere onderzoeken abnormaal

Echocardiografie (eventueel nucleaire angiografie
of MRI)

Indien NORMAAL,
dan hartfalen onwaarschijnlijk

Onderzoek abnormaal

Stel oorzaak, mate, type en verergerde factoren van
de cardiale disfunctie vast

Kies behandeling
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Additioneel onderzoek indien nodig
(b.v. coronaire angiografie)

Hoofdstuk 4

Therapie medicamenteus
Algemeen
In het algemeen zijn deelnemers aan de hartfalenonderzoeken aanmerkelijk jonger en vaker
van het mannelijk geslacht dan de doorsneepatiënt met hartfalen (tabel 4.1).1 Voorts speelt bij
de meeste hartfalenpatiënten comorbiditeit, zoals nierfunctiestoornissen, diabetes mellitus
en COPD, een belangrijke rol.2 Vanwege deze comorbiditeit zijn patiënten (deels) uitgesloten
van deelname aan gerandomiseerde onderzoeken.
Tabel 4.1 Leeftijd en percentage vrouwen in een aantal belangrijke hartfalen onderzoeken.

ELITE I3
4

CONSENSUS I

N

Gemiddelde leeftijd (jr)

Vrouwen (%)

722

74

33
30

253

70

DIG

6800

63

22

SOLVD treatment6

2569

61

20

ATLAS7

3164

63

20

RALES8

1663

65

27

5

9

CARVEDILOL

1094

58

23

CIBIS-II10

2647

61

20

MERIT-HF11

3991

64

22

COPERNICUS12

2289

63

20

In de meerderheid van de gevallen zijn nieuwe hartfalenpatiënten ouderen met in de voorgeschiedenis hoge bloeddruk of een myocardinfarct. Ook ritmestoornissen, klepgebreken en
andere meer zeldzame oorzaken kunnen aan het hartfalen ten grondslag liggen. Vrijwel
altijd zal bij het geleidelijk ontstaan van chronisch hartfalen het compensatiemechanisme
van vochtretentie zich klinisch manifesteren. Echter, in de cardiologische praktijk zijn nieuwe
patiënten met chronisch hartfalen vaker post-myocardinfarctpatiënten met een jongere leeftijd.
Na genezing van het infarct blijkt echocardiografisch niet zelden systolische linkerventrikeldisfunctie te bestaan met een verminderde inspanningstolerantie maar zonder vochtretentie.
In de huisartspraktijk zal de behandeling van hartfalen dus vrijwel altijd met diuretica worden
gestart, terwijl dit in de cardiologische praktijk niet altijd het geval hoeft te zijn en direct
begonnen wordt met een ACE-remmer.
Het extrapoleren van gegevens vanuit klinische trials naar de praktijk is derhalve niet altijd
gemakkelijk en kan leiden tot verschillende aanbevelingen. Ook de doelstellingen kunnen
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anders komen te liggen. Waar in de diverse onderzoeken de nadruk vooral ligt op verbetering
van de prognose, zal in de praktijk regelmatig, vooral als het gaat om de oudere patiënt, de
nadruk liggen op de symptomatische verbetering. In het onderstaande is hier zoveel mogelijk
rekening mee gehouden, en waar mogelijk zijn verschillen in benadering en het ontbreken
van relevante gegevens aangegeven.
N.B. Waar in de tekst wordt gesproken van (chronisch) hartfalen, wordt bedoeld hartfalen
met een verminderde LV-systolische functie. Indien het diastolisch hartfalen betreft, wordt dit
expliciet genoemd als ‘hartfalen met behouden LV-systolische functie’.
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Wat is de rol van diuretica in de medicamenteuze therapie van
chronisch hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
De gunstige resultaten van diuretica op de symptomen van hartfalen en op hemodynamische
parameters zijn in talloze kleine onderzoeken beschreven.1 Over de resultaten van behandeling
van hartfalen met diuretica op de overleving is geen onderzoek beschikbaar. Wel zijn er vele
overzichtsartikelen en recente ‘clinical guidelines’ waarin de plaats van diuretica binnen de
2-7
behandeling van hartfalen wordt beschreven. Bij de introductie van deze middelen in de jaren
vijftig en zestig was het resultaat van behandeling van hartfalenpatiënten met vochtretentie
evident, en clinical trials waren toen niet aan de orde.

Keuze van het diureticum

Er is vergelijkend onderzoek naar de werking van thiazide- en lisdiuretica bij hartfalen.8-10
Hieruit kan worden geconcludeerd dat bij hartfalen met verschijnselen van milde vochtretentie
thiaziden en lisdiuretica even werkzaam zijn. Het sterkere bloeddrukverlagende effect van
thiaziden kan theoretisch gunstig zijn bij hartfalen. Vaak zullen bij meer gevorderd hartfalen,
vanwege de sterkere werking, lisdiuretica moeten worden gegeven. Bij een nierfunctiestoornis
zijn thiaziden verminderd of geheel niet werkzaam.11 Bij persisterende vochtretentie ondanks
hoge doses lisdiuretica kan de combinatie van lisdiuretica en thiaziden zeer effectief zijn.11,12
Spironolacton is een diureticum, maar wordt vanwege zijn speciale eigenschappen bij hartfalen
apart besproken (zie paragraaf 4.4).

Dosisverlaging en eventueel staken van diuretica
Overdosering met diuretica kan onnodige bijwerkingen tot gevolg hebben. Er moet worden
gezocht naar de laagste effectieve dosis. Bovendien kan door een te sterke vermindering van
de ‘preload’ ook de pompfunctie van het hart afnemen.3,13 Er zijn aanwijzingen dat dit laatste
vooral van belang is bij patiënten bij wie aan het hartfalen hartfalen met behouden linker
ventrikel(LV)-systolische functie ten grondslag ligt. Een stugge ventrikelwand, zoals bij hartfalen
met behouden LV-systolische functie voorkomt, vereist voor een goede vulling een relatief
grote preload.2,3,4
Over geheel staken van diuretica bij klinisch stabiele hartfalenpatiënten zijn de meningen
verdeeld. Pathofysiologische overwegingen maken het waarschijnlijk dat bij hartfalenpatiënten
zonder vochtretentie monotherapie met ACE-remmers effectief is, en diuretica bij stabiele
patiënten zonder vochtretentie dus geheel zouden kunnen worden gestaakt. De ‘evidence’ over
de effectiviteit van ACE-remmers bij symptomatisch hartfalen komt echter uit trials waarin
de combinatie van diuretica met ACE-remmers werd bestudeerd.14-17 Het is in diverse grote
trials aangetoond dat bij post-infarctpatiënten het risico op hartfalen wordt verkleind door
ACE-remmers, ook zonder diuretica als comedicatie.18 De meeste van deze patiënten waren
echter asymptomatisch. Vergelijkend onderzoek tussen diuretica en ACE-remmers bij
patiënten met chronisch hartfalen met een verminderde inspanningstolerantie, maar zonder
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vochtretentie ontbreekt echter. Diverse stopstudies waarbij onderhoudsmedicatie met diuretica
bij hartfalenpatiënten in een stabiele klinische situatie en zonder vochtretentie werd gestaakt,
toonden wisselende resultaten.13,19-23 Bij een aantal patiënten met hartfalen kon de diureticamedicatie worden gestopt zonder klinische verslechtering gedurende een (beperkte) followup-periode. Relatief vaak (24-71%) ontstond echter een exacerbatie van chronisch hartfalen,
ook bij patiënten die optimaal met ACE-remmers werden behandeld.13,20 Ook in een recente
Schotse richtlijn wordt getwijfeld aan de effectiviteit van ACE-remmers zonder diureticum.24

Mogelijkheden bij diureticaresistentie25
Wanneer meer dan 250 mg furosemide per dag nodig is om vochtretentie te vermijden, kan
men spreken van diureticaresistentie. Diureticaresistentie bij hartfalen kan diverse oorzaken
hebben: nierfunctievermindering, interactie met andere medicatie zoals NSAID’s en corticosteroïden, slechte resorptie als gevolg van oedeem van het darmslijmvlies, hyponatriëmie, en
diverse compensatiemechanismen binnen het complexe renine-angiotensine-aldosteronsysteem.
Afhankelijk van de oorzaak zijn er mogelijkheden om diureticaresistentie te doorbreken.
Vocht- en zoutbeperking is de simpelste optie. Lage doses ACE-remmers kunnen het diuretische
effect verbeteren,26 terwijl hoge doses met sterke vasodilatatie tot nierfunctieverslechtering en
vochtretentie kunnen leiden. Met intermitterende hoge doses oraal of intraveneus furosemide,
of met intraveneuze infusie kan vaak weer een goede diurese worden bereikt omdat resorptieproblemen worden vermeden.27,28 Combinatie van lisdiuretica en thiaziden is synergistisch
en heeft een zeer sterk diuretisch effect, waarbij echter frequent elektrolytenstoornissen voorkomen. Wanneer geen ACE-remmers of AII-receptorantagonisten worden gebruikt, is ook de
combinatie van lisdiuretica met een hoge dosis spironolacton een mogelijkheid (zie paragraaf 4.4).

Conclusies
Niveau B

Bij patiënten met hartfalen met vochtretentie kunnen met diuretica effectief
de symptomen worden bestreden.

Niveau B

De initiële keuze van het diureticum is afhankelijk van de ernst van de
vochtretentie een thiazide of een lisdiureticum.

Niveau B

Bij nierfunctiestoornissen (creatinineklaring <30 ml/min) zijn thiaziden
gecontraïndiceerd.

Niveau C

Niveau A2
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Er zijn aanwijzingen dat het belangrijk is om de laagste effectieve dosis diureticum te geven, omdat overdosering nadelig is voor de pompfunctie van
het hart.
Geheel staken van diuretica als onderhoudsmedicatie is bij hartfalen in het
algemeen niet aan te bevelen. Van ACE-remmers zonder diuretica als
comedicatie is strikt genomen niet aangetoond dat de mortaliteit van hartfalen
wordt verminderd.

T H E R A P I E

Niveau C

M E D I C A M E N T E U S

Bij diureticaresistentie zijn er diverse mogelijkheden om toch een adequate
diurese te bewerkstelligen.

Overige overwegingen
In de huisartspraktijk presenteren nieuwe patiënten met chronisch hartfalen zich vrijwel
altijd met vochtretentie en is initieel diuretische therapie geïndiceerd. Bij patiënten die zich
presenteren met een verminderde inspanningstolerantie zonder klinische tekenen van vochtretentie, is de diagnose hartfalen moeilijk te stellen en is verder onderzoek aangewezen. In
de cardiologische praktijk hoeven nieuwe hartfalenpatiënten met een verminderde inspanningstolerantie maar zonder tekenen van vochtretentie initieel niet altijd met diuretica te worden
6,18,28
In theorie kan het gelijktijdig starten van een diureticum en een ACE-remmer
behandeld.
nuttig zijn, maar dit is niet onderzocht in gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek.

Aanbeveling
Bij milde vormen van hartfalen (NYHA II) heeft een thiazide in standaarddosering de
voorkeur. Bij ernstiger vormen van hartfalen (NYHA III-IV) of bij patiënten met een
nierfunctiestoornis (creatinineklaring <30 ml/min) zijn lisdiuretica aangewezen.
Pogingen tot dosisvermindering van diuretica bij patiënten met hartfalen die klinisch
stabiel zijn en geen vochtretentie hebben, zijn onder zorgvuldige controle van symptomen
en gewicht aan te bevelen. Geheel staken van diuretica wordt niet geadviseerd.
Combinatie van lisdiuretica met thiaziden is zeer effectief, maar intensieve monitoring
is noodzakelijk om hypovolemie en elektrolytenstoornissen tijdig op te sporen.
Eventueel kunnen lisdiuretica worden gecombineerd met hogere doses spironolacton
dan 25 mg/dag, maar bij gelijktijdig gebruik van ACE-remmers of AII-antagonisten
dient rekening te worden gehouden met het optreden van ernstige hyperkaliëmie.
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Moeten alle patiënten met hartfalen ten gevolge van linker ventrikel
systolische disfunctie in aanmerking komen voor behandeling met
een ACE-remmer?

Deze vraag is door de werkgroep verdeeld in drie subvragen die afzonderlijk beantwoord worden
in de volgende paragrafen.

4.2.1

Is voor alle patiënten met chronisch hartfalen het nut van
ACE-remming aangetoond?

Wetenschappelijke onderbouwing
Zoals in de inleiding reeds aangegeven, zijn de trials naar de effectiviteit van ACE-remmers in
het algemeen gedaan bij patiëntenpopulaties uit de cardiologische praktijk waarbij LV-systolische
disfunctie was aangetoond. Er is sprake van oververtegenwoordiging van relatief jongere,
mannelijke patiënten met hartfalen na een myocardinfarct, en er is een ondervertegenwoordiging
van zeer oude, vaker vrouwelijke patiënten met veel comorbiditeit. Extrapolatie van de resultaten
uit de trials naar de algemene praktijk is dus niet zonder meer mogelijk. De groep patiënten
die in de trials is ondervertegenwoordigd, vormt relatief juist een groot deel van de algemene
populatie hartfalenpatiënten.1,2
Subgroepanalyse van de trials laat zien dat de groep patiënten met slechts gering verlaagde
ejectiefracties slechts marginaal baat heeft bij de toevoeging van ACE-remmers aan de basisbehandeling met diuretica.3-6 Bij deze groep zijn wellicht met -blokkers betere resultaten te
bereiken.7

Conclusies
Niveau A1

De standaardtherapie voor patiënten met hartfalen op basis van systolische
disfunctie bestaat uit diuretica en ACE-remmers (en mogelijk -blokkers).

Niveau A1

Niet voor alle patiënten met hartfalen is de effectiviteit van ACE-remmers
aangetoond.

Niveau D

De grootte van het effect van ACE-remmers is bij patiënten met slechts
gering verlaagde ejectiefracties klein en men kan dan vraagtekens plaatsen
bij de klinische relevantie.

Overige overwegingen
Het is een praktijkgegeven dat de diagnose hartfalen soms op klinische gronden wordt gesteld
zonder echocardiografisch onderzoek. In deze gevallen betreft het vaak zeer ouderen zonder
doorgemaakt myocardinfarct. In deze groep komt hartfalen met behouden LV-systolische
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functie relatief veel voor. Er kan op klinische gronden worden besloten tot (voorzichtige)
behandeling met diuretica. Bij succesvolle diuretische therapie wordt aan deze patiënten in
de praktijk niet altijd ACE-remmers voorgeschreven (zie verder 4.12).
Dit geldt ook voor patiënten met veel comorbiditeit bij wie soms gekozen wordt alleen
symptomatisch te behandelen met een diureticum.

Aanbevelingen
Bij alle patiënten met hartfalen moet behandeling met een ACE-remmer overwogen
worden, in combinatie met een diureticum.
Er zijn in de praktijk situaties waarbij behandeling van hartfalen zonder ACE-remmers
verdedigbaar is. Met name geldt dit bij gering verlaagde ejectiefractie of verdenking
op gelijktijdig hartfalen met behouden LV-systolische functie, zoals bij zeer oude
patiënten, zonder myocardinfarct en met langdurig bestaande hypertensie in de
voorgeschiedenis.
Ook bij patiënten met veel comorbiditeit kan soms gekozen worden alleen symptomatisch
te behandelen met een diureticum.

4.2.2

Zijn ACE-remmers ook zonder diuretica effectief bij
chronisch hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Van ACE-remmers is aangetoond dat zij, in betrekkelijk hoge doseringen, toegevoegd aan
een basisbehandeling met diuretica en vaak digoxine, de mortaliteit en de morbiditeit bij
patiënten met hartfalen verminderen.5,6,8-11 In de afzonderlijke onderzoeken worden de volgende
relatieve en absolute mortaliteitsreducties gevonden wanneer ACE-remmers werden toegevoegd
aan een diureticum en eventueel digoxine:8-11
Tabel 4.2 Effect van ACE-remmers bij chronisch hartfalen.
Onderzoek

Onderzoekspopulatie

Mortaliteit tijdens
onderzoek (%)

Absoluut
mortaliteitsverschil (%)

8

Chronisch HF
Cardiomegalie/EF <0,45

HYD/ISO 36,2
Placebo 46,9

10,7 na 3 jaar

9

Idem

Enalapril 32,8
HYD/ISO 38,2

NYHA-klasse IV

Enalapril 36,2
Placebo 52,4

Chronisch hartfalen
EF <0,35

Enalapril 35,2
Placebo 39,7

VHEFT 1

VHEFT 2

10

Consensus I
SOLVD-T

11

HYD = hydralazine; ISO = isosorbidedinitraat
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Uit een meta-analyse van alle gecontroleerde, placebogecontroleerde onderzoeken bleek dat
de afname in sterfte vooral berustte op een afname van progressie van hartfalen.5 Het grootste
voordeel werd gezien bij de patiënten met de laagste ejectiefractie. Er werden geen significante
verschillen gezien tussen de verschillende ACE-remmers waarmee het onderzoek was uitgevoerd.
Goed onderzoek naar de effectiviteit van ACE-remmers bij patiënten met chronisch hartfalen
zonder comedicatie met diuretica is er niet. Er zijn wel aanwijzingen dat ACE-remmers ook bij
patiënten zonder diuretica effectief kunnen zijn na aangetoonde LV-systolische disfunctie, al
of niet ten gevolge van een acuut myocardinfarct,6 maar hierbij is geen onderscheid gemaakt
tussen de aan- of afwezigheid van symptomen. In de AIRE-studie, waarin patiënten met klinische
verschijnselen van hartfalen werden bestudeerd, werd bij subgroepanalyse minder effect gezien
12
in de groep patiënten die geen diuretica kregen. Ook bij hoogrisicogroepen wordt hartfalen
uitgesteld als alleen met ACE-remmers wordt behandeld.3,13 Rechtstreekse vergelijking van
ACE-remmers met diuretica in enkele kleine vergelijkende onderzoeken met kortetermijnmorbiditeit als uitkomst, vallen uit in het voordeel van diuretica.14,15

Conclusies
Niveau A1

De effectiviteit van ACE-remmers bij chronisch hartfalen in gerandomiseerd
onderzoek is alleen aangetoond in combinatie met diuretische therapie.

Niveau A1

Bij aangetoonde LV-systolische disfunctie zonder symptomen wordt
symptomatisch hartfalen door ACE-remmers effectief uitgesteld.

Niveau D

Er zijn aanwijzingen dat bij symptomatisch hartfalen zonder vochtretentie
initieel diuretica niet nodig zijn en dat ACE-remmers effectief het verergeren
van hartfalen uitstellen.

Aanbeveling
Bij chronisch hartfalen worden ACE-remmers bij voorkeur toegepast met diuretica als
comedicatie.
Alleen bij hartfalen na een myocardinfarct zonder vochtretentie met aangetoonde LVsystolische disfunctie moet het weglaten van diuretica worden overwogen.

4.2.3

Hoe moeten bij chronisch hartfalen patiënten met ACE-remmers
worden behandeld?

Wetenschappelijke onderbouwing
Bij hypovolemische patiënten kan de introductie van een ACE-remmer tot ernstige hypotensie
leiden.16,17 Hypovolemie dient dan ook zo goed mogelijk gecorrigeerd te worden voordat met
de behandeling wordt begonnen. Tevens wordt aanbevolen met een lagere startdosis te beginnen
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dan bij hypertensie het geval is. De dosering dient te worden getitreerd op geleide van het
optreden van bijwerkingen (met name hypotensie, nierinsufficiëntie, hyperkaliëmie), onafhankelijk van de symptomatische verbetering, tot een onderhoudsdosis waarvan is aangetoond
dat deze de morbiditeit en mortaliteit verbetert.18 In vergelijkend onderzoek is aangetoond dat
relatief hoge doses in het algemeen goed worden verdragen en aanleiding geven tot minder
hospitalisaties ten opzichte van lagere doses.19

Conclusies
Niveau C

Het starten van ACE-remmers bij hypovolemische patiënten moet worden
vermeden. Er moeten maatregelen worden genomen om eventueel optredende
ernstige hypotensie adequaat te kunnen bestrijden.

Niveau C

Een lagere startdosis dan bij hypertensie het geval is, wordt aanbevolen.

Niveau A2

Het effect van ACE-remmers bij hartfalen is aangetoond bij (gemiddelde)
doseringen die over het algemeen hoger liggen dan toegepast in de dagelijkse
praktijk.

Aanbeveling
Bij risico op hypotensieve reacties dient men met een zeer lage dosis te beginnen,
liefst na één diureticavrije dag. Inname van de eerste dosis pal voor de nachtrust (op
de rand van het bed) kan het risico van ernstige hypotensie verder verlagen.
Geleidelijk dient de dosis te worden verhoogd tot de optimale dosering of tot bijwerkingen een verdere verhoging onmogelijk maken; dit alles onder controle van de
bloeddruk en de nierfunctie. De dosis dient getitreerd te worden op geleide van
bijwerkingen tot relatief hoge doses waarvan is aangetoond dat deze de morbiditeit en
mortaliteit verbeteren.
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4.3

Wat is de plaats van -blokkers bij hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Bètablokkers worden gebruikt bij hypertensie en angina pectoris, maar waren traditioneel
gecontraïndiceerd bij hartfalen, vanwege hun negatief-inotrope effect. Chronische (over)activatie
van het sympathicussysteem, zoals wordt gezien bij hartfalen, is echter ongunstig, en kan worden
tegengegaan door -blokkade.1,2
Bij patiënten met hartfalen na een groot infarct kan de sterfte worden verminderd met een
-blokker, hetgeen blijkt uit onderzoek3 en een meta-analyse.12 Echter, recent onderzoek laat
ook zien dat -blokkade bovenop ACE-remming effectief is na het infarct bij patiënten met
LV-disfunctie, al dan niet met symptomen van hartfalen.4 Bij patiënten met hartfalen is een
significant gunstig effect van -blokkers aangetoond op de mortaliteit bij NYHA-klasse II-IV.5-8
Ook de morbiditeit verbeterde significant, met verbetering van de symptomatologie en afname
van het aantal ziekenhuisopnamen. Deze onderzoeken werden uitgevoerd met carvedilol,
bisoprolol en metoprolol en in totaal betrof het hier >9.000 patiënten met zowel ischemisch
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als niet-ischemisch hartfalen. De onderzoeken werden in het algemeen verricht bij patiënten
die reeds werden behandeld met een ACE-remmer en een diureticum, al dan niet in combinatie
met digoxine. De relatieve risicoreductie (RRR) varieerde van 20 tot 65% met een absolute
risicoreductie (ARR) van 3,8 tot 5,6% (tabel 4.3).
Tabel 4.3 Effect van -blokkers bij chronisch hartfalen.
Onderzoek
(NYHA-klasse)
6

CIBIS II
(III-IV)

7

MERIT-HF
(II-IV)

US Carvedilol
(II-IV)

5

8

COPERNICUS
(III-IV)

Follow-up
(maanden)

-blokker

Placebo

16

11,8%

17,3%

12

7,2%

11%

7

3,2%

10,4

11,2%

Mortaliteit*
RRR

Secundaire
eindpunten

ARR

NNT

34%

5,5%

18

I


34%

3,8%

26

I


7,8%

65%

4,6%

21

I


16,8%

35%

5,6%

18

I


aantal plotse
hartdood;
I aantal ziekenhuisopnamen
aantal plotse
hartdood;
I aantal patiënten

met I hartfalen
aantal ziekenhuisopnamen

sterfte + aantal
ziekenhuisopnamen

NYHA = New York Heart Association; * mortaliteit is opgegeven voor de duur van het onderzoek; NNT = ‘number needed
to treat’ voor de gemiddelde duur van het onderzoek

Retrospectieve post-hoc-gegevens uit de SOLVD-studie9 suggereren dat ook bij patiënten met
asymptomatische LV-disfunctie (NYHA I) -blokkers een reductie van de mortaliteit zouden
kunnen geven, met name in combinatie met ACE-remmers.
Bovengenoemde gunstige effecten zijn alleen beschreven voor carvedilol, bisoprolol en metoprolol. Vergelijkend onderzoek ontbreekt op dit moment, zodat geen voorkeur kan worden
uitgesproken voor één van deze middelen. Van andere -blokkers is het effect op de mortaliteit
óf niet bekend óf minder gunstig.10 Er zijn ook nog geen gegevens die laten zien dat -blokkers
ook als eerstelijnstherapie gunstig werken; nagenoeg al het onderzoek is gedaan bij patiënten
die al een ACE-remmer en een diureticum hadden, al dan niet met digoxine. De gemiddelde
leeftijd in de belangrijke trials varieerde van 58 tot 64 jaar. Of -blokkers ook (even) gunstig
werken bij patiënten ouder dan 75 jaar is nog niet duidelijk; dit wordt momenteel onderzocht
met het middel nebivolol in het SENIORS-onderzoek. Eveneens moet worden onderzocht of
-blokkers werkzaam zijn bij patiënten met (vooral) hartfalen met behouden LV-systolische
functie.

Conclusies

Niveau A1

100

Bètablokkers geven een reductie van zowel de morbiditeit als de mortaliteit
van minstens 30% bij patiënten met systolisch hartfalen, wanneer deze
behandeling wordt toegevoegd aan reeds bestaande optimale therapie, die
ten minste bestaat uit diuretica en ACE-remmers ongeacht de ernst van de
symptomen.
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Verschillen tussen de diverse -blokkers zijn niet uitgesloten en het
gebruik dient vooralsnog beperkt te worden tot carvedilol, bisoprolol of
metoprolol, zonder dat een voorkeur kan worden uitgesproken.
Gegevens over patiënten ouder dan 75 jaar en/of met hartfalen met
behouden LV-systolische functie ontbreken.

Overige overwegingen
Bètablokkers dienen te worden gestart in lage dosering en voorzichtig te worden opgetitreerd
op geleide van klachten, bloeddruk, hartfrequentie en klinische verschijnselen van hartfalen
(‘start low, go slow’). Het kan langere tijd (tot drie maanden) duren voordat verbetering
optreedt; vooral bij ernstiger vormen van hartfalen kan initieel achteruitgang optreden.11
Vooralsnog dient de behandeling alleen te worden ingesteld door een specialist of door een
huisarts die voldoende kennis en ervaring heeft met gebruik van -blokkers bij de behandeling
van hartfalen. Hoewel patiënten met ernstig hartfalen (NYHA IV) voldoende bestudeerd zijn,
in het bijzonder in de COPERNICUS-studie,8 werden patiënten die hemodynamisch instabiel
waren of met onbehandelbare vochtretentie uitgesloten van behandeling. Goed overleg met de
specialist over het type disfunctie, de contra-indicaties en de beoordeling van het echocardiogram
is in dat laatste geval aangewezen. De vervolgbehandeling zou thuis kunnen plaatsvinden,
mits aan genoemde voorwaarden is voldaan. Goed en regelmatig overleg tussen huisarts en
specialist over de effecten van de behandeling op de klachten, de bloeddruk, de hartfrequentie
en het lichaamsgewicht is dan gewenst.

Aanbevelingen
Bètablokkers moeten worden overwogen bij alle patiënten met chronisch hartfalen
met aangetoonde LV-systolische disfunctie die door behandeling met diuretica en
ACE-remmers in een stabiele fase verkeren, ongeacht de ernst van hun symptomen.
Hierbij zijn bisoprolol, carvedilol en metoprolol de middelen van keuze zonder dat
een voorkeur kan worden uitgesproken.
Patiënten die hemodynamisch onstabiel zijn of zich presenteren met onbehandelbare
verschijnselen van vochtretentie, dienen uitgesloten te worden van behandeling met
-blokkers.
Bij patiënten ouder dan 75 jaar is enige terughoudendheid op zijn plaats gezien het
ontbreken van gegevens en is een individuele afweging noodzakelijk bij het voorschrijven van -blokkers.
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4.4

Welke patiënten komen in aanmerking voor behandeling met
spironolacton?

Wetenschappelijke onderbouwing
Spironolacton is een aldosteronantagonist. Van oudsher wordt spironolacton in de richtlijnen
beschouwd als een kaliumsparend diureticum dat aan bestaande diuretische therapie kan
worden toegevoegd in geval van blijvende verschijnselen van vochtretentie en/of hypokaliëmie.1
Door de komst van de ACE-remmers is het gebruik hiervoor echter beperkt, doordat bij de
geadviseerde hoge dosis (100 mg dd) er een hoog risico bestaat op hyperkaliëmie. (Zie ook
paragraaf 4.1 over mogelijkheden bij diureticaresistentie.)
Experimenteel en klinisch onderzoek heeft echter tot de hypothese geleid dat spironolacton door
het blokkeren van andere effecten van aldosteron, zoals toename van ventriculaire ritmestoornissen, vasoconstrictie, en toename collageensynthese, om meerdere reden een gunstig effect
zou hebben op het klinische beloop van patiënten met hartfalen.2 Deze hypothese is getoetst
in één grote, gerandomiseerde, dubbelblinde studie (RALES-onderzoek) bij 1.663 patiënten
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met matig tot ernstig hartfalen (NYHA III en IV) met een ejectiefractie ≤35%.3 Alle patiënten
waren tevoren behandeld met een lisdiureticum, 97% met een ACE-remmer, 70% met digoxine
en 10% met een -blokker. Na een gemiddelde follow-up van twee jaar was de sterfte in de
met spironolacton behandelde groep 30% lager dan in de placebogroep met een reductie van het
absolute risico van 11%. Verder bleek ook het aantal ziekenhuisopnamen in de spironolactongroep 30% lager te zijn, en was er ook een duidelijke verbetering in termen van de NYHA-klasse
opgetreden. Ernstige hyperkaliëmie trad op bij 2% van de spironolacton behandelde groep
met een gemiddelde stijging met 0,30 mmol/l (vs. 1% in de placebogroep). Van de mannen
klaagde 10% over pijnlijke borsten of gynaecomastie.
Op basis van dit onderzoek wordt spironolacton in recente richtlijnen aan bevolen voor patiënten
die klachten hebben van matig tot ernstig hartfalen (klasse III-IV) ondanks behandeling met
4-6
diuretica, ACE-remmers en eventueel digoxine. Wel wordt zorgvuldige controle van elektrolyten en nierfunctie aanbevolen. Aanbevolen wordt te beginnen met een 25 mg-dosering en
op geleide van het serumkalium na vier tot zes dagen de dosering te continueren wanneer
het serumkalium <5 mmol/L bedraagt, te halveren (eventueel om de dag) wanneer het serum
kaliumtussen 5 en 5,5 mmol/L bedraagt en te stoppen bij een serumkalium >5,5 mmol/L.
Indien de symptomen persisteren en er sprake is van normokaliëmie, moet de dosering worden verhoogd tot 50 mg, met na één week hernieuwde controle van het serum kalium en de
nierfunctie.5

Conclusie
Niveau A2

Behandeling met spironolacton in een lage dosering (12,5-50 mg dd) aan
patiënten met hartfalen in klasse III-IV, die reeds worden behandeld met
diuretica, ACE-remmers en eventueel digoxine, leidt tot een mortaliteitsreductie.

Overige overwegingen
Vergelijking van de RALES-studie8 met de morbiditeits-/mortaliteitsstudies uitgevoerd met
-blokkers laat zien dat de patiëntpopulatie in de RALES-studies een ongunstiger profiel had
met een slechtere prognose. De sterfte in de placebogroep bedroeg dan ook 46% (vs. 35% in de
spironolactongroep). De gemiddelde leeftijd lag iets hoger (65 jaar), maar er was geen leeftijdsgrens; 9% van de patiënten had dan ook een leeftijd >80 jaar, waarbij geen verschil in effectiviteit
gezien werd ten opzichte van patiënten met een leeftijd <80 jaar. Het aandeel mannen was,
net als bij de studies uitgevoerd met -blokkers, relatief hoog (73%). Het aantal exclusiecriteria
was beperkt (m.n. creatinine >221 mol/l, en een serumkaliumspiegel >5,0 mmol/) en er
was geen onderscheid tussen ischemisch en niet-ischemisch lijden. In de studie werd geen
onderscheid in uitkomst gevonden wanneer het de medicamenteuze voorbehandeling betrof,
ook niet wanneer een onderscheid werd gemaakt in de mate van ACE-remming. Tien procent
van de patiënten kreeg een -blokker, zonder dat dit het effect van de behandeling beïnvloedde.
In de praktijk zullen -blokkers meestal in een eerder stadium worden overwogen (NYHA
II-III). Bij progressie van de klachten is toevoeging van spironolacton derhalve rationeel, al is
een additief of synergistisch effect van de combinatie met -blokkers niet apart bestudeerd.
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Hoewel ernstige hyperkaliëmie niet frequent optrad, dient controle van het serum kalium wel
plaats te vinden, zeker omdat in de dagelijkse praktijk schommelingen in de nierfunctie wel
kunnen optreden. Het aantal uitvallers ligt in de praktijk ook hoger dan in de RALES-studie.
In de RALES-studie vond gedurende de eerste drie maanden maandelijks controle plaats, tot
een jaar om de drie maanden en vervolgens om de zes maanden. Belangrijk is in ieder geval
dat dosis titratie plaatsvindt op geleide van het serum kalium, zoals hierboven aangegeven.

Aanbeveling
Spironolacton wordt geadviseerd bij alle patiënten met hartfalen die ondanks behandeling met diuretica, ACE-remmers, -blokkers en/of digoxine matige tot ernstige klachten
houden, dan wel ontwikkelen (NYHA III-IV).
Dosistitratie dient plaats te vinden op geleide van het serumkalium en de nierfunctie,
en controle hiervan dient bij een onderhoudsdosis, afhankelijk van de klinische toestand,
ten minste om de drie tot zes maanden plaats te vinden.
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4.5

Wat is de plaats van digoxine?

Wetenschappelijke onderbouwing
Digoxine zorgt naast positieve inotropie ook voor een vermindering van de activatie van het
renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS), herstel van de baroreceptor-reflexfunctie en
vermindering van de sympathicusactiviteit.1,2 Bij patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren
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wordt in alle richtlijnen geadviseerd digoxine te geven. Bij patiënten met hartfalen zonder
atriumfibrilleren wordt digoxine geadviseerd indien de patiënt nog klachten houdt ondanks
ACE-remmer en diureticum. Sommige richtlijnen vermelden erbij dat de patiënt in NHYA-klasse
III of IV moet zitten.3,4 De nieuwe ESC-richtlijn vermeldt dat het van toepassing is op alle
patiënten met hartfalen als gevolg van linkerventrikeldisfunctie.5
Tot 1992 was het onderzoek met digoxine beperkt.6 Er is momenteel één gerandomiseerde studie
verricht (DIG-trial) met digoxine bij 6.800 patiënten met hartfalen zonder atriumfibrilleren die
al werden behandeld met een diureticum en een ACE-remmer, waarbij de mortaliteit en morbi7
diteit werd gerapporteerd. Digoxine verminderde niet de totale en ook niet de cardiovasculaire
mortaliteit. Wel leidde toevoeging van digoxine tot een vermindering van het aantal symptomen
en verbeterde klinische status en daardoor tot vermindering van ziekenhuisopnamen voor
cardiovasculaire problemen in het algemeen en voor verergering van hartfalen in het bijzonder.7
In een kleinere, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie in Nederland werd aangetoond
dat digoxine bij patiënten zonder atriumfibrilleren (NYHA III) een positief effect heeft op de
inspanningsduur.2 Daarnaast bestaan er twee zogenoemde onttrekkingstudies, waarin werd
aangetoond dat stoppen met digoxine bij hartfalen in klasse II/III een risico op verslechtering
van hartfalen met zich meebrengt.8,9 Bij atriumfibrilleren met een ventrikelfrequentie boven
100 slagen per minuut wordt gestart met digoxine 0,75 mg in één dosis. De volgende dag wordt
vervolgd met 0,25 mg 1 dd (gebaseerd op aanbeveling van het Farmacotherapeutisch Kompas).
De gebruikelijke start- en onderhoudsdosering bij sinusritme is 0,25 mg daags digoxine. Een
oplaaddosis is bij (chronisch) hartfalen niet nodig.5 Een lagere dosering van 0,125 mg daags
moet overwogen worden bij oudere patiënten (>70 jaar), een laag lichaamsgewicht (<55 kg) en
verminderde nierfunctie.10,11 De dosering van digoxine kan men per patiënt titreren aan de hand
van de hartfrequentie bij patiënten met atriumfibrilleren. Hogere doseringen kunnen worden
gebruikt indien de hartfrequentie onvoldoende daalt. Men kan dan echter ook een -blokker
toevoegen.12-14 Als patiënten al ingesteld zijn op een -blokker, is het niet duidelijk wat de
additionele waarde van digoxine is. In de placebogecontroleerde studies met -blokkers
wordt meer dan de helft van de patiënten behandeld met digoxine (MDC 78%, US-CHF 91%,
CIBISII 53%, MERIT-HF 64%). Ook de toegevoegde waarde van toevoeging van digoxine aan
patiënten die naast ACE-remming al behandeld zijn met spironolacton, staat niet vast. Zoals in
paragraaf 4.4 besproken, gebruikte in het RALES-onderzoek 70% digoxine voordat spironolacton
werd toegevoegd. Monitoring van het effect kan plaatsvinden door controle van de hartfrequentie
en subjectieve inspanningstolerantie. Normaliter is serumspiegelbepaling van digoxine niet nodig,
alleen bij oudere patiënten met een verminderde nierfunctie, matige compliance, comedicatie
(met name antiaritmica) dan wel bij verdenking op overdosering.5

Conclusies
Niveau B

Het gebruik van digoxine bij patiënten met hartfalen (systolische linkerventrikeldisfunctie) en atriumfibrilleren zonder goede en gecontroleerde
ventrikelfrequentie (>100 slagen per minuut) wordt algemeen aanbevolen.
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Bij patiënten met hartfalen zonder atriumfibrilleren wordt digoxine geadviseerd indien de patiënt nog klachten houdt ondanks ACE-remmer en diureticum. Digoxine (toegevoegd bij diuretica en ACE-remmers) geeft klachtenverlichting, een verbetering van de inspanningstolerantie bij patiënten met
symptomatisch hartfalen en het vermindert het aantal ziekenhuisopnamen
voor recidief-hartfalen.
Serumspiegelbepaling van digoxine is niet nodig, alleen bij oudere patiënten
met een verminderde nierfunctie, matige compliance, comedicatie (met name
antiaritmica) dan wel bij verdenking op overdosering.

Overige overwegingen
Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van digoxine bij patiënten met hartfalen zonder atriumfibrilleren bij diuretica alleen. Aangezien toevoeging van -blokker en/of
spironolacton tot een grotere winst leidt wat betreft mortaliteit dan digoxine, wordt in aanwezigheid van sinusritme geadviseerd eerst een -blokker en eventueel spironolacton toe te voegen,
voordat wordt overwogen digoxine te geven.

Aanbevelingen
Behandeling met digoxine dient te worden overwogen bij:
• alle patiënten met hartfalen (systolische linkerventrikeldisfunctie) met atriumfibrilleren
zonder goede en gecontroleerde ventrikelrespons;
• patiënten met hartfalen zonder atriumfibrilleren indien de patiënt nog klachten
houdt ondanks standaardbehandeling met ACE-remmer, diureticum, -blokker en/of
spironolacton.
Serumspiegelbepaling van digoxine is niet nodig, alleen bij oudere patiënten met een
verminderde nierfunctie, matige compliance, comedicatie (met name antiaritmica)
dan wel bij verdenking op overdosering.
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4.6

Zijn AII-receptorantagonisten een alternatief voor ACE-remmers bij
de behandeling van symptomatisch hartfalen of een aanvulling?

Wetenschappelijke onderbouwing
Meerdere placebogecontroleerde onderzoeken met losartan1,2 en candesartan3 hebben een gunstig
effect laten zien van angiotensine II (AII)-receptorantagonisten op klachten en inspanningstolerantie. De effecten van deze middelen ten opzichte van ACE-remmers wat betreft inspanningstolerantie, hemodynamiek en neuro-endocriene effecten lijken vergelijkbaar.2,4-6
Onderling vergelijkend onderzoek tussen de verschillende AII-antagonisten ontbreekt.
Er is geen gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek voorhanden om de hypothese te
toetsen dat AII-antagonisten beter zijn dan placebo in termen van morbiditeit en mortaliteit.
In een meta-analyse van kleinere, dubbelblinde, gecontroleerde studies werd wel een significant
beter effect van losartan gevonden op de mortaliteit ten opzichte van de controlegroepen,
inclusief placebo, maar het aantal overledenen was te klein voor definitieve conclusies.7
8
Hetzelfde was het geval bij vergelijking met historische controles. Een directe vergelijking
met ACE-remmers vond voor het eerst plaats in de ELITE-studie.9 Losartan verminderde de
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mortaliteitskans significant meer dan captopril en gaf minder bijwerkingen. Mortaliteit was
echter niet het primaire eindpunt van deze studie en het totaal aantal overledenen was te
klein voor definitieve conclusies. Dit was wel het geval bij de ELITE-II-studie.12 Ook in deze
studie had slechts een minderheid ernstig hartfalen. Deze studie kon de resultaten van de
ELITE-studie wat betreft het gunstige effect op de mortaliteit niet bevestigen. Zelfs kon niet
worden geconcludeerd dat losartan en captopril ten minste even goed waren, aangezien de
studie niet met dit oogmerk was opgezet. Wel werd opnieuw bevestigd dat de behandeling
met losartan beter werd verdragen, met name als het de bekende bijwerking hoest betrof.
Twee kanttekeningen moeten worden gemaakt. Losartan werd alleen onderzocht in een dosering
van 50 mg per dag, terwijl captopril in de maximale dosis (50 mg 3dd) werd gegeven. In de
tweede plaats was het resultaat significant beter voor captopril wanneer werd gekeken naar
de subgroep van patiënten die tevoren reeds een -blokker kregen. Op basis van het beschikbare
onderzoek, waarin de resultaten van de ELITE-II-studie echter nog niet meegenomen zijn,
geven recente richtlijnen aan dat AII-antagonisten kunnen worden voorgeschreven als alternatief
10,11
voor ACE-remmers in geval van intolerantie, in het bijzonder hoest en angio-oedeem.
Uit een placebogecontroleerd onderzoek is vooralsnog niet gebleken dat toevoeging van losartan
aan een ACE-remmer leidt tot een gunstig effect op klachten of inspanningstolerantie.13 Dit
was wel het geval in de Val-HeFT-studie, waarin valsartan en placebo werden vergeleken bij
5.010 patiënten met hartfalen die reeds behandeld waren met ACE-remmers (93%), -blokkers
(36%), diuretica (86%) en digoxine (67%).14 Het primaire eindpunt was mortaliteit, waarop
geen effect van valsartan te zien was. Wel significant was het effect van een tweede primair
eindpunt van mortaliteit en morbiditeit (ziekenhuisopnamen, plotse hartdood, of behandeling
met i.v. inotropicum). Opvallend is wel dat de patiënten die tevoren op zowel een ACE-remmer
als een -blokker stonden, een trend tot verslechtering vertoonden.

Conclusies
Niveau A2

Niveau A2
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Op grond van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek kan nog niet
tot een definitieve conclusie worden gekomen met betrekking tot de plaats
van de AII-receptorantagonisten bij de behandeling met hartfalen.
Hemodynamische en klinische effecten lijken op die van ACE-remmers,
maar het bewijs dat deze middelen ten minste gelijkwaardig zijn als het de
effecten op de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit betreft, is niet
geleverd. Het is mogelijk dat deze effecten wel beter zijn ten opzichte van
placebo, maar een goede vergelijking ontbreekt. Wel bewezen is een betere
verdraagbaarheid wat het optreden van hoest betreft.
De combinatie met ACE-remmers met AII-antagonisten biedt mogelijk
perspectief.

Niveau D

Er zijn vooralsnog geen redenen om aan te nemen dat er verschillen zijn
in uitkomsten tussen de verschillende AII-antagonisten.

Niveau D

Een negatieve interactie met -blokkers is niet uitgesloten.
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Overige overwegingen
AII-receptorantagonisten worden momenteel al op grote schaal toegepast bij patiënten met
hartfalen als alternatief voor ACE-remmers. Geen enkele AII-receptorantagonist is echter
voor deze indicatie geregistreerd. Bij combinatie met een ACE-remmer is achteruitgang van
de nierfunctie vanuit de praktijk gemeld.

Aanbevelingen
AII-receptorantagonisten kunnen vooralsnog alleen worden gepropageerd voor patiënten
die ACE-remmers niet verdragen ten gevolge van hoest en eventueel angio-oedeem.
Bij patiënten die onvoldoende reageren op diuretica, ACE-remmers en digoxine, kan
het toevoegen van een AII-receptorantagonist worden overwogen, maar alleen bij
patiënten die niet in aanmerking komen voor een -blokker en onder zorgvuldige controle
van de nierfunctie.
De combinatie met -blokkers dient vermeden te worden tot hier meer over bekend is.
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4.7

Is het beleid ten aanzien van antitrombotische therapie anders bij
patiënten met symptomatisch hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Theoretisch hebben patiënten met hartfalen een grotere kans op trombo-embolieën, ook
indien er een sinusritme bestaat.1 Hiervoor zijn verschillende factoren aan te wijzen, zoals
aangetoonde hypercoagulabiliteit, stase van bloed in gedilateerde hypokinetische ventrikels
en perifere vaten, endocardiale beschadiging en dynamische krachten.1 In de praktijk lijkt dit mee
te vallen, want op basis van enkele grootschalige studies worden cijfers genoemd van 1,6 tot 2,5
trombo-embolische gebeurtenissen per 1.000 patiëntjaren.1 Men moet hierbij wel bedenken
dat er sprake kan zijn van onderrapportage, aangezien deze gebeurtenissen soms niet als
zodanig herkend worden.
Er bestaat eenstemmigheid tussen de verschillende richtlijnen over het nut van het geven van
anticoagulantia aan patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren.2-6 Ongeveer 25% (range 10-50%)
van de patiënten met chronisch hartfalen heeft tevens atriumfibrilleren; bij ernstig hartfalen
is dit percentage het hoogst.1 De bewijsvoering is afkomstig uit een groot aantal prospectieve,
gerandomiseerde klinische trials bij patiënten met atriumfibrilleren, van wie gemiddeld 25%
(10-52%) hartfalen had. Vanwege mindere werkzaamheid komt acetylsalicylzuur alleen in
aanmerking indien er contra-indicaties bestaan tegen anticoagulantia,6 hoewel direct vergelijkend
onderzoek bij patiënten met hartfalen ontbreekt.6 Over het gebruik van anticoagulantia bij
hartfalen en sinusritme is geen eenstemmigheid. Retrospectieve gegevens over het gebruik van
middelen in deze situatie laten geen eenduidige resultaten zien.1 Prospectief, gerandomiseerd
onderzoek in vergelijking met placebo ontbreekt. Dit geldt ook voor onderzoek met trombocytenaggregatieremmers, in het bijzonder acetylsalicylzuur. De discussie over een eventuele
negatieve interactie tussen acetylsalicylzuur en ACE-remmers is nog niet afgesloten. Bij analysen
worden tegenstrijdige resultaten gevonden.7,8 De dosering acetylsalicylzuur dient in ieder
7
geval laag gehouden te worden (80 mg Aspirine/100 mg Ascal). In recente richtlijnen wordt
afgezien van aanbevelingen voor het gebruik van anticoagulantia bij hartfalen en sinusritme
bij gebrek aan klinisch bewijs.2,4 Het is mogelijk dat er een plaats is voor anticoagulantia bij
een aangetoonde intracardiale thrombus, maar klinisch onderzoek ontbreekt.
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Conclusies
Niveau B

Bij patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren verlagen coumarinen en
acetylsalicylzuur de kans op trombo-embolieën en mortaliteit, waarbij
coumarinen effectiever zijn dan acetylsalicylzuur.

Niveau D

Bij patiënten met hartfalen en sinusritme is het eventuele nut van coumarinen
of acetylsalicylzuur onduidelijk en niet onderzocht in gerandomiseerd,
prospectief onderzoek, ook niet bij patiënten met een verhoogd risico, zoals
patiënten met een endocardiale thrombus, cardiomegalie en een lage ejectiefractie, of een ventriculair aneurysma.

Niveau C

Een negatieve interactie tussen acetylsalicylzuur en ACE-remmers kan
vooralsnog niet worden uitgesloten.

Overige overwegingen
Het gebruik van orale antistolling en acetylsalicylzuur dient te worden afgewogen tegen de
kans op bijwerkingen, in het bijzonder de kans op bloedingen en maagdarmstoornissen.
Nederland kent natuurlijk wel het voordeel van de Trombosedienst, waardoor betere regulatie
van de INR mogelijk is dan in andere landen.

Aanbevelingen
Antitrombotische behandeling is aangewezen bij patiënten met boezemfibrilleren en
hartfalen.
De voorkeur gaat hierbij uit naar orale anticoagulantia, alleen bij contra-indicaties is
een lage dosis acetylsalicylzuur (Aspirine® of Ascal®) aangewezen (80 of 100 mg).
Routinematig gebruik van orale anticoagulantia bij patiënten met hartfalen en sinusritme
is vooralsnog niet aangewezen en de toepassing dient alleen op indicatie plaats te vinden,
bijvoorbeeld bij langdurige bedrust.
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4.8

Is er nog een plaats voor andere medicamenteuze therapie (nitraten,
hydralazine, calcium-antagonisten, ibopamine)?

4.8.1

Nitraten

Wetenschappelijke onderbouwing
Nitraten zorgen vooral voor veneuze dilatatie.1 Het effect op de arteriën wordt alleen bij hogere
doses duidelijk.2 Nitraten remmen in dierexperimenteel onderzoek mogelijk abnormale groei
van myocard en vaten,3 en vertragen mogelijk het proces van ventriculaire remodelling,4
maar de klinische relevantie hiervan is niet aangetoond. Het is (nog) niet bekend of nitraten
alleen de prognose verbeteren bij chronisch hartfalen.1,5,6
In kleinere studies wordt klachtenverlichting en toename van de inspanningstolerantie
gevonden,1,7 maar tolerantie voor nitraten leidt tot afname van een mogelijk gunstig effect bij
continu gebruik. Alleen in combinatie met hydralazine is in studies een mortaliteitsreductie
met nitraten aangetoond ten opzichte van placebo. Deze reductie was echter geringer dan van
enalapril,8,9 en de studies werden uitgevoerd voordat -blokkers (en spironolacton) hun intrede
deden. De combinatie gaat gepaard met veel bijwerkingen.

Conclusie

Niveau A2

Niveau D
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Klinisch bewijs dat nitraten alleen op langere termijn het beloop van hartfalen
gunstig beïnvloeden, ontbreekt.
Dit is wel het geval in combinatie met hydralazine bij patiënten die alleen
behandeld waren behandeld met diuretica en digoxine.
Dit gunstige effect is minder dan dat van ACE-remmers en de plaats bij de
huidige behandeling is onzeker, zeker gezien de bijwerkingen.
Nitraten kunnen worden gebruikt voor de intermitterende behandeling bij
het optreden van symptomen, in het bijzonder angina pectoris, zonder
nadelige gevolgen.
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Aanbevelingen
Toepassing van nitraten is vooral nuttig bij intermitterend gebruik voor symptomatische
verbetering (angineuze klachten, nachtelijke dyspnoe).
Combinatie van nitraten met hydralazine is alleen aangewezen in uitzonderlijke situaties,
bijvoorbeeld bij ACE-intolerantie, wanneer onvoldoende baat wordt gevonden bij andere
therapie (-blokkers, spironolacton, AII-receptorantagonisten).

4.8.2

Hydralazine en andere vaatverwijders (prazosine, minoxidil)

Wetenschappelijke onderbouwing
Hierboven is reeds ingegaan op de combinatie met nitraten. Er zijn geen studies die een gunstig
effect van hydralazine alleen laten zien, behalve enig onderzoek voordat de ACE-remmers
hun intrede deden, maar dit is onvoldoende voor enige conclusies. Dit geldt ook voor andere
vaatverwijders, in het bijzonder prazosine en minoxidil.

Conclusie
Niveau B

Hydralazine als monotherapie en andere vaatverwijders hebben geen plaats
meer bij de behandeling van hartfalen.

Aanbeveling
Hydralazine dient alleen te worden overwogen in combinatie met nitraten (zie hierboven).
Voor andere vaatverwijders, zoals prazosine en minoxidil, is geen toepassing meer.

4.8.3

Calciumantagonisten

Wetenschappelijke onderbouwing
Calciumantagonisten (verapamil, diltiazem, dihydropyridinen) geven op korte termijn geen
verbetering van de klachten of inspanningsvermogen en kunnen zelfs hartfalen en linker
ventrikel systolische disfunctie induceren dan wel verergeren.11-15
Langwerkende dihydropyridinen (felodipine, amlodipine) leiden naast basistherapie met
ACE-remmers en diuretica niet tot een beter effect op de morbiditeit of mortaliteit vergeleken
16,17
met placebo (PRAISE-2, V-HeFT-III). In individuele gevallen kan verslechtering optreden.

Conclusies
Niveau A2

Van calciumantagonisten (amlodipine en felodipine) is niet aangetoond dat
deze middelen een gunstig effect op het beloop hebben.
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Op groepsniveau zijn geen negatieve effecten aangetoond, maar in individuele
gevallen kan verslechtering optreden.

Aanbeveling
Calciumantagonisten hebben geen plaats bij de behandeling van patiënten met hartfalen.

4.8.4

Dopamineagonisten (per os)

Wetenschappelijke onderbouwing
De enige geregistreerde orale dopamineagonist is ibopamine. Bij mild tot matig hartfalen was
het effect van ibopamine vergelijkbaar met dat van digoxine18,19 en van captopril.20 Studies
met langdurige behandeling met ibopamine gaven geen duidelijke verbetering van klachten
of symptomen te zien.21 Uit een mortaliteitsstudie bij patiënten met matig tot ernstig hartfalen
bleek dat ibopamine een hogere mortaliteit veroorzaakte bij patiënten met hartfalen.22,23

Conclusies
Niveau B

Niveau A2

Ibopamine geeft mogelijk enige symptomatische verbetering bij patiënten met
lichte vormen (NYHA II) van hartfalen die geen ACE-remmer verdragen.
Ibopamine heeft een negatief effect op het beloop van hartfalen bij patiënten
met matig tot ernstig hartfalen (NYHA II-IV).
Goede vergelijking met nieuwere therapeutische mogelijkheden
(AII-receptorantagonisten, -blokkers) ontbreekt.

Aanbeveling
Ibopamine heeft geen plaats meer bij de behandeling van hartfalen.
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Wat is de invloed van comorbiditeit (in het bijzonder angina pectoris,
myocardinfarct, CVA, COPD, nierfunctiestoornis) op de behandeling
van hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Een groot deel van de patiënten met hartfalen heeft bijkomende ziekten en aandoeningen,
die mogelijk het voorschrijfpatroon zouden kunnen beïnvloeden. Er zijn echter geen grote
onderzoeken waarin dit als primair eindpunt prospectief is uitgezocht. De voorhanden zijnde
gegevens berusten derhalve op kleine groepen en (retrospectieve) post-hoc-analysen.
De behandeling van angina pectoris bij symptomatisch hartfalen zal deels hetzelfde zijn als
bij patiënten zonder hartfalen. Bètablokkers en nitraten zijn hierbij zinvol, maar voor calciumantagonisten geldt dit in veel mindere mate. Deze laatste middelen dienen niet primair voor
hartfalen te worden gegeven, maar kunnen waarschijnlijk redelijk veilig worden gegeven
1,2
voor angina pectoris bij patiënten met hartfalen. Het direct antiangineuze effect van ACEremmers blijft wat omstreden, maar wel laten zij een reductie van ischemische gebeurtenissen
zien.3 Als de klachten van angina pectoris persisteren, en medicamenteuze therapie tekortschiet,
zal ook (en misschien wel juist!) bij patiënten met hartfalen verdere diagnostiek moeten volgen,
met als optie invasief ingrijpen (PCI of bypasschirurgie). Er zijn enige aanwijzingen dat dit
ook een gunstig effect heeft op de prognose.
De behandeling van het myocardinfarct (MI) is bij patiënten met hartfalen niet anders. ACEremmers en -blokkers zijn beide gunstig, maar zullen veelal reeds worden gebruikt. Het
bewerkstelligen van vroege reperfusie is ook hier belangrijk, en kan bij een reeds gestoorde
kamerfunctie van levensbelang zijn.
Het hebben doorgemaakt van een cerebrovasculair accident (CVA) heeft in het algemeen weinig
invloed op de behandeling van hartfalen, en ook in de acute fase van een CVA zal de behandeling
van hartfalen niet direct worden beïnvloed (behalve wanneer er sprake is van hypotensie).
Relevant is de plaats van Aspirine: bij de meeste patiënten zal dit na een CVA worden voorgeschreven. Bij patiënten met hartfalen zou een negatieve interactie met ACE-remmers kunnen
ontstaan (zie ook paragraaf 4.7), maar dit is geen reden om aspirine achterwege te laten. In het
algemeen is na een CVA (maar ook ter voorkoming van een CVA) behandeling van hypertensie
van groot belang, en dit ook zeker bij patiënten met hartfalen. Hartfalen komt relatief veel voor
bij patiënten met een CVA,4 en leidt tot een sterk verminderde levensverwachting bij deze
5
patiënten.
Bij patiënten met bijkomende ‘chronic obstructive pulmonary disease’ (COPD) (chronische
bronchitis, emfyseem), kan de behandeling van hartfalen mogelijk worden beïnvloed; dit geldt
uiteraard vooral voor het gebruik van -blokkers. Hoewel de selectieve -blokkers in principe
minder problemen zouden moeten geven, kunnen er zodanige bijwerkingen ontstaan dat het
gebruik ervan moet worden gestaakt. Toenemende decompensatie (met vochtophoping in de
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longen) kan ook bronchusobstructie geven, zodat bij alle patiënten met hartfalen, en in het
bijzonder bij patiënten met bijkomende COPD moet ernaar worden gestreefd patiënten zo
‘droog mogelijk’ te houden. Klachten van kortademigheid kunnen zowel een gevolg zijn van het
hartfalen als van de COPD, en de differentiatie kan lastig zijn, vooral bij ouderen; spirometrie
kan hierbij zinvol zijn.6 Bij patiënten met hartfalen is bijkomende COPD een sterke voorspeller
van een verminderde prognose.7 De toegevoegde waarde van theofylline is vooralsnog onbewezen.
De nier speelt een grote rol bij hartfalen, en nierfunctiestoornissen komen veel voor. Bij een
8
daling van het hartminuutvolume van 20% daalt de perfusie van de nieren al met 50%. De
nierfunctie is derhalve een gevoelige parameter bij hartfalen, en het is een van de sterkst
voorspellend prognostische factoren, zowel bij licht als bij matig tot ernstig hartfalen.9,10
Andersom sterft de meerderheid van patiënten met ernstige nierfunstiestoornissen (met of
zonder dialyse) aan cardiovasculaire oorzaken. Het effect van een geneesmiddel bij patiënten
met hartfalen op de nierfunctie is derhalve van belang. ACE-remmers en diuretica veroorzaken
een vermindering van de renale perfusie, maar de nierfunctie hoeft hierbij niet te verslechteren.
Bij ouderen en ernstige volumedepletie, maar vooral door gelijktijdig gebruik van bepaalde
geneesmiddelen (vooral prostaglandineremmers zoals bepaalde pijnstillers) kan de nierfunctie
wel duidelijk verslechteren.11 Gebruik van -blokkers daarentegen lijkt de nierfunctie mogelijk
te beschermen.12 Regelmatige bepaling van de nierfunctie is bij patiënten met hartfalen derhalve
aangewezen, en kan soms leiden tot aanpassing van medicatie.

Conclusie
Comorbiditeit kan een invloed hebben op het beleid bij patiënten met hartfalen.
Grootschalig onderzoek is evenwel niet voorhanden.
Bij ischemisch cardiovasculair lijden (inclusief CVA) hoeft de medicatie
niet of nauwelijks te worden aangepast.
Niveau C/D Bij COPD is wel relevant het al dan niet achterwege laten of stoppen van
-blokkergebruik.
Bij bijkomende nierinsufficiëntie kan aanpassing van de dosis van de
bijkomende medicatie noodzakelijk zijn.
Vooral het gebruik van prostaglandineremmende medicatie (NSAID’s) kan
bij patiënten met hartfalen de nierfunctie duidelijk verslechteren.

Aanbevelingen
Bij atherosclerotisch vaatlijden (met name bij patiënten met een CVA) is waakzaamheid
geboden bij Aspirinegebruik.
Bij COPD kan een proefbehandeling met een (selectieve) -blokker worden gestart.
Monitoring van de longfunctie is dan noodzakelijk; zo nodig wordt de behandeling
gestaakt.
Bij nierinsufficiëntie kan een ACE-remmer wel worden overwogen, maar goede
monitoring is noodzakelijk. Cave: NSAID-gebruik.
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4.10

Welke aanpassingen in het medicamenteuze beleid gelden ten
aanzien van acute exacerbaties van chronisch hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
In de literatuur is weinig solide onderbouwd wetenschappelijk onderzoek te vinden over de
behandeling van acute exacerbaties van chronisch hartfalen.1-5 Op basis hiervan kunnen vijf
behandelingsvormen worden onderscheiden: zuurstof, furosemide, nitroglycerine, morfine
en ACE-remmers.

Zuurstof
Over de effecten van zuurstof op parameters als preload, afterload, cardiac output en zuurstofsaturatie is beperkt onderzoek beschikbaar.6 De resultaten hiervan op hemodynamische
parameters bij patiënten met ernstig hartfalen in NYHA-klasse III en IV zijn negatief, dat wil
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zeggen de cardiac output en het slagvolume nemen af en de perifere weerstand neemt toe.
Dit is echter te verklaren door de verminderde behoefte aan bloedtransport bij gelijkblijvende
of verbeterende weefseloxygenatie.

Furosemide
Aan furosemide wordt behalve de diuretische werking ook een snel optredend vaatverwijdend
effect toegeschreven.7 Over de effecten van furosemide is geen placebogecontroleerd onderzoek
gepubliceerd. Wel zijn een aantal ‘within-subject-comparison’ onderzoeken beschikbaar, vaak
in kleine series en met veel verschillende parameters als uitkomstmaat. Omdat de resultaten
8-10
vaak tegenstrijdig zijn, is de beoordeling van het effect vrijwel onmogelijk. Verder is er
gerandomiseerd onderzoek waarbij de effecten van furosemide worden vergeleken met die
van nitraten.11-13 Hierbij werden bij patiënten met acuut hartfalen van furosemide minder
gunstige resultaten gevonden dan van nitraten, zowel op hemodynamische als klinische
parameters.

Nitraten
Nitraten geven door verlaging van de preload en in hogere doses van de afterload een snelle
verbetering bij patiënten met acuut hartfalen.14,15 De zeer snelle werking (ook bij oromucosale
toediening) maakt ze bij uitstek geschikt voor de behandeling van acuut hartfalen. Volgens
het eerdergenoemde onderzoek zijn nitraten superieur aan furosemide, zowel op klinische
als hemodynamische parameters11-13 In slechts één van de vergelijkende onderzoeken werd de
sublinguale toediening van nitroglycerine toegepast,13 in het overige onderzoek werd isosorbidedinitraat intraveneus toegediend.11,12 Goed dosis-responsonderzoek ontbreekt, maar de
toegediende sublinguale doses nitroglycerine bij acute exacerbaties van hartfalen verschillen
niet van die van een angina pectoris-aanval (0,4-0,8 mg tablet/spray, eventueel te herhalen).

Morfine
In het onderzoek van Hoffman was de groep die werd behandeld zonder morfine, significant
beter af dan de groepen waarbij morfine aan de geneesmiddelcombinatie was toegevoegd.13
In een ander onderzoek werd na toediening van morfine weliswaar een verbetering van het
subjectief welbevinden gevonden, maar hemodynamische parameters verslechterden.16-18 In
de NVVA-richtlijn wordt bij acuut hartfalen een dosering van 10 mg i.m./i.v. geadviseerd, tenzij
er tevens een pulmonale component aanwezig is; bij een lage bloeddruk (systolisch <100 mmHg)
20
is verdere daling van de bloeddruk mogelijk.

ACE-remmers
Vermeldenswaard is een kleine placebogecontroleerde trial (n=20) naar het effect van enalapril
bij exacerbaties van chronisch hartfalen, waarin enalapril op de meeste relevante hemodynamische
en biochemische parameters een gunstig effect heeft.19 Er heeft beperkt onderzoek plaatsgevonden
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naar toepassing van de orale en sublinguale toediening van een ACE-remmer (captopril), maar
onvoldoende voor conclusies.
Naast bovengenoemde middelen worden in het ziekenhuis bij acute exacerbaties van hartfalen
intraveneus positief-inotrope middelen toegediend. Twee typen inotropica zijn te onderscheiden: 1) -adrenerge agonisten zoals dobutamine, en 2) fosfodiësteraseremmers, zoals
milrinon en amrinon. Klinisch onderzoek heeft laten zien dat deze middelen geschikt zijn
om kortdurend een hemodynamische en klinische verbetering te geven.5 Preliminaire resultaten
van het enige prospectief opgezette, placebogecontroleerde onderzoek tot nu toe, waarin milrinon
gedurende 48 uur werd toegediend, liet echter geen verschil zien in hospitalisaties en sterfte
21
gedurende de 60 dagen van de studie. Er zijn aanwijzingen dat intermitterende of langdurige
toediening geassocieerd is met een toename in sterfte, en dit wordt dan ook afgeraden.5

Conclusies

Niveau B

Niveau D

Nitraten, in voldoende hoge dosis en frequent herhaald, geven sneller
effect dan furosemide intraveneus.
De waarde van sublinguaal toegediend nitroglycerine bij acuut longoedeem
is beperkt onderzocht.
Naar morfine is weinig onderzoek verricht, en wat er is, valt negatief uit.
Over ACE-remmers bij acuut hartfalen is eveneens weinig onderzoek,
maar wat er is, valt positief uit.
Intraveneus toegediende inotropica kunnen kortdurend een hemodynamische
en klinische verbetering geven, maar bieden geen uitkomst op lange termijn.
Langdurig of intermitterend gebruik is geassocieerd met een verhoogde
sterfte.
Over het nut van zuurstof bij acuut hartfalen bestaat geen twijfel, hoewel
hierover nauwelijks onderzoek gepubliceerd is.

Overige overwegingen
Veel van de besproken onderzoeken zijn verricht bij patiënten die acuut hartfalen ontwikkelden
na een myocardinfarct. Extrapolatie van resultaten van deze onderzoeken naar patiënten met
een exacerbatie van chronisch hartfalen mag niet zonder meer. Dit komt met name omdat bij
acuut hartfalen na een acuut myocardinfarct geen sprake is van vochtretentie of overvulling van
het vaatbed, terwijl dit bij een exacerbatie van chronisch hartfalen vrijwel altijd wel het geval is.

Aanbevelingen
Bij de lichtere vormen van exacerbaties van chronisch hartfalen bestaat de behandeling
uit bijstellen van de medicatie. Vaak kan worden uitgekomen met (tijdelijk) opvoeren
van de diuretische medicatie.
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Voor de thuisbehandeling van acuut ontstaan van ernstige dyspnoe wordt geadviseerd
de patiënt rechtop te zetten, nitroglycerine toe te dienen (spray, sublinguaal), zuurstof
(indien mogelijk) en zo nodig furosemide.
Er dient voorzichtigheid te worden betracht met het geven van morfine.
Indien niet reeds toegepast, kunnen ACE-remmers bij acute exacerbaties uitkomst
bieden.
In het ziekenhuis kan het intraveneus toedienen van inotropica van nut zijn bij de
behandeling van therapieresistente patiënten ter verbetering van de symptomatologie,
maar langdurig of intermitterend gebruik dient te worden vermeden.
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4.11

Hoe dient hartfalen met behouden LV-systolische functie
medicamenteus te worden behandeld?

Wetenschappelijke onderbouwing
De medicamenteuze behandeling van hartfalen met behouden LV-systolische functie is onbekend.
Het ontbreken van een uniforme en internationaal geaccepteerde definitie, betrouwbare
onderzoeksmethoden en de heterogeniteit van de patiëntenpopulatie zijn beperkende factoren
voor wetenschappelijk onderzoek. Bovendien zijn oude patiënten met een behouden systolische
functie van de linker ventrikel, of hartfalen met behouden LV-systolische functie, vaak uitgesloten
van deelname aan de grote studies. Dit geldt speciaal voor patiënten van 75 jaar of ouder, terwijl
juist in deze leeftijdscategorie de prevalentie van hartfalen sterk toeneemt. De consequentie
hiervan is dat evidenced-based richtlijnen voor diagnostiek en behandeling juist voor deze
patiënten categorie nagenoeg ontbreken, en dat voor zowel het systolisch hartfalen als hartfalen
met behouden LV-systolische functie de bevindingen verkregen uit de studies met jongere
patiëntengroepen geëxtrapoleerd moeten worden.1
Voor een eerste stap naar een behandeling van hartfalen met behouden LV-systolische functie
zijn er uniforme criteria noodzakelijk. Recentelijk zijn er criteria gepubliceerd voor een indeling
in ‘mogelijk’ (‘possible’), ‘waarschijnlijk’ (‘probable’) en ‘definitief’ hartfalen met behouden
LV-systolische functie die kunnen bijdragen tot een eenduidige definitie.2,3
Tot nu toe zijn er geen prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde multicentrumstudies
gepubliceerd betreffende de behandeling van hartfalen met behouden LV-systolische functie.
Op basis van beperkte en kleine studies zijn er wel enkele overzichtsartikelen verschenen met
adviezen en richtlijnen voor een behandeling.4-6 Ook wordt hier in de ESC-richtlijn aandacht
aan besteed.7
De behandeling moet in de eerste plaats gericht zijn op mogelijke andere oorzaken van de
klachten van patiënten, zoals pulmonale oorzaken of ischemie. Patiënten met hartfalen met
behouden LV-systolische functie hebben vaak hypertensie als onderliggende oorzaak van hun
lijden. Adequate antihypertensieve behandeling zou het ontstaan van hartfalen met behouden
LV-systolische functie kunnen voorkomen. Van groot belang is het streven naar sinusritme.
Wanneer dit niet kan worden bereikt, is ritmecontrole van belang om de diastolische vullingstijd
te verlengen. Overmatig zoutgebruik moet worden vermeden. Ten slotte lijkt regelmatige
lichamelijke inspanning de verminderde inspanningstolerantie te verbeteren.

122

T H E R A P I E

M E D I C A M E N T E U S

Bij ontbreken van data van klinische trials zijn slechts algemene adviezen te geven gericht op
verbetering van de pathofysiologische stoornissen. Samenvattend komen de meeste adviezen
neer op:4-7
• verlaging van het hartritme met -blokkers om de diastolische vullingsperiode van de linker
ventrikel te verlengen;
• terughoudendheid met diuretica wanneer er geen tekenen zijn van overvulling;
• gebruik van ACE-remmers om relaxatie van de linker ventrikel te verbeteren, regressie van
de linkerventrikelhypertrofie te verkrijgen en als behandeling van de meestal aanwezige
hypertensie.

Bètablokkers en calciumantagonisten
Bètablokkers maar ook calciumantagonisten worden frequent geadviseerd voor de behandeling
van hartfalen met behouden LV-systolische functie. Echter, studies om dit te onderbouwen
ontbreken. Belangrijkste argument voor deze geneesmiddelen is het verlagen van de hartfrequentie, waardoor de diastolische vullingstijd van de ventrikel toeneemt. Aanwijzingen
voor een gunstig effect van -blokkers worden gevonden in de secundaire preventiestudies
na een mycocardinfarct. Bij oude patiënten met een voorgeschiedenis van hartfalen is het
gunstige effect op de mortaliteit groter dan zonder een dergelijke voorgeschiedenis. Daarnaast
toonde een kleine prospectieve gerandomiseerde studie bij zeer oude patiënten met hartfalen,
met een (bijna) normale linkerventrikelfunctie, een gunstig effect op de mortaliteit tijdens
behandeling met propanolol.8 Van de calciumantagonisten is alleen verapamil in een kleine
gerandomiseerde dubbelblinde ‘crossover’-studie onderzocht bij patiënten met hartfalen met
behouden LV-systolische functie. Er werd een gunstig effect gevonden op de inspanningstolerantie en een symptoomscore.9

Diuretica
Door de stugge linker ventrikel is een goede vulling afhankelijk van de preload. De preload
speelt vooral een rol bij een verminderde tot afwezige functie van het linker atrium, zoals bij
atriumfibrilleren. Bij vochtretentie zijn diuretica geïndiceerd, maar voorzichtigheid is geboden
om overbehandeling te voorkomen. Oudere patiënten zijn erg gevoelig voor volumedepletie,
hetgeen gepaard gaat met een afname van het hartminuutvolume en bijbehorende symptomen
van moeheid en een verminderde inspanningstolerantie.10 Daarnaast is er een toegenomen
risico op dehydratie en een (verdere) afname van de nierfunctie.
Indien de vochtretentie is behandeld, kunnen de diuretica geleidelijk worden verminderd.
Het afbouwen van diuretica kan gedurende de eerste twee weken gepaard gaan met ‘rebound’oedeem, hetgeen niet moet worden verward met een recidief van het hartfalen. Het geheel
staken van diuretica moet worden overwogen. Er zijn namelijk aanwijzingen dat het staken
van diuretica bij stabiele patiënten met hartfalen en een behouden LV-systolische functie zonder
tekenen van vochtretentie een gunstig effect heeft op de symptomen van hartfalen en orthostatische en postprandiale hypotensie bij oudere patiënten met hartfalen met behouden LV11,12
systolische functie.
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ACE-remmers
Voor ACE-remmers zijn er aanwijzingen dat deze eveneens effectief kunnen zijn bij de
behandeling van hartfalen met behouden LV-systolische functie. In een open studie bij oudere
hartfalenpatiënten en normale ejectiefractie had toevoeging van enalapril aan diuretica een
gunstig effect op de inspanningstolerantie en de diastolische functie van de linker ventrikel.13
In een recente prospectieve studie van hartfalenpatiënten met een linkerventrikelejectiefractie
van 40 tot 50% had behandeling met ACE-remmers een gunstig effect op de mortaliteit en
de ‘kwaliteit van leven’-scores gedurende een halfjaar na ontslag uit het ziekenhuis.14 Een
vergelijkbaar gunstig effect met ACE-remmers werd niet gevonden over een vergelijkbare
periode bij patiënten met een ejectiefractie >50%. Deze bevindingen kunnen betekenen dat
de onderzoeksperiode te kort was of dat het gunstige effect van behandeling met ACE-remmers,
in de groep met een ejectiefractie van 40 tot 50%, vooral een behandeling is van de bijkomende
systolische disfunctie. In de ELITE-II-studie werd geen verschil aangetoond tussen captopril en
losartan. Een andere dubbelblinde, gerandomiseerde studie met losartan toonde een verbetering
van de inspanningstolerantie en de kwaliteit van leven bij patiënten met een hartfalen met
15
behouden LV-systolische functie. Lopend onderzoek, onder meer met een AII-antagonist
candesartan en perindopril, moet worden afgewacht.

Overige middelen
Theoretisch bezien lijkt er voor digoxine geen plaats in de behandeling, omdat de contractiliteit
bij hartfalen met behouden LV-systolische functie bij aanwezigheid van een sinusritme normaal is.
Wanneer er een mengbeeld aanwezig is met een verminderde systolische functie, kan digoxine
geïndiceerd zijn. In een recente studie met digoxine werd bij bijna 1.000 patiënten met hartfalen
en een ejectiefractie >45% een niet-significante vermindering gevonden van 18% van het aantal
ziekenhuisopnamen vanwege een recidief van hartfalen.16 Ook van vaatverwijders zijn geen
gegevens beschikbaar. Vanwege een verlaging van de preload wordt terughoudendheid bij
gebruik geadviseerd.

Conclusies
Niveau D
Niveau D

Niveau D

Niveau C
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De behandeling van hartfalen met behouden LV-systolische functie is voorlopig
nog empirisch en gericht op verlenging van de diastolische vullingsperiode
van de linker ventrikel.
Over patiënten ouder dan 75 jaar met hartfalen met behouden LV-systolische
functie zijn nauwelijks gegevens voorhanden.
Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat behandeling van ‘hartfalen met
behouden LV-systolische functie’ anders moet zijn dan van hartfalen met
een verminderde LV-systolische functie. Terughoudendheid met langdurige
behandeling met diuretica is echter wel geboden vanwege de kans op hypotensie.
Verder onderzoek bij patiënten met behouden LV-systolische functie naar
de effecten van behandeling van hartfalen met ACE-remmers, calciumantagonisten en -blokkers is noodzakelijk, juist bij patiënten ouder dan 75 jaar.
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Aanbevelingen
Bij hartfalen met een ejectiefractie boven 40% moet de indicatie voor diuretica zorgvuldig
worden beoordeeld. Indien mogelijk, moeten diuretica worden verminderd of geheel
worden gestaakt bij gelijktijdige aanwezigheid van symptomatische orthostatische en/of
postprandiale hypotensie.
Bij het (geleidelijk) stoppen van diuretica moet het optreden van ‘rebound’-oedeem niet
worden verward met een recidief van hartfalen.
Patiënten met hartfalen met behouden LV-systolische functie moeten verder in principe
conform de richtlijnen van het systolisch hartfalen worden behandeld.
Bij patiënten ouder dan 75 jaar moet bij de empirische behandeling van het hartfalen
met behouden LV-systolische functie zorgvuldig rekening worden gehouden met de
aanwezige comorbiditeit en de overige medicatie en is het stellen van doelstellingen
en prioriteiten bij de behandeling gewenst.
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Welke zijn de verschillen in adviezen ten aanzien van
de oudere patiënt met hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Zoals blijkt uit een recent overzicht, zijn gegevens over de medicamenteuze behandeling van
hartfalen bij patiënten van 75 jaar of ouder beperkt.1 Voor ‘hartfalen met behouden linker
ventrikel(LV)-systolische functie’ ontbreken goede studies nagenoeg geheel. Patiënten van 75 jaar
of ouder werden vaak uitgesloten van deelname aan de grote studies vanwege comorbiditeit
of een leeftijdsgrens, terwijl juist in deze leeftijdscategorie de prevalentie van hartfalen sterk
toeneemt. Bovendien wordt het generaliseren van de onderzoeksresultaten van de behandeling
van hartfalen beperkt, doordat patiënten met frequent voorkomende comorbiditeit werden
uitgesloten van deelname.
Ook zijn geen vergelijkende studies bekend waarin de effecten van bepaalde geneesmiddelen
in de behandeling van hartfalen rechtstreeks onderling zijn vergeleken. In de onderzoeken
over ACE-remmers werd gelijktijdig diuretica gegeven, en in alle recente gerandomiseerde
studies over de behandeling met -blokkers werden deze middelen gegeven in combinatie
met een reeds ingestelde behandeling, vaak bestaande uit diuretica en ACE-remmers.2
Op basis van de beschikbare gegevens zijn de principes voor de behandeling van oudere
patiënten van 75 jaar of ouder met hartfalen niet wezenlijk anders dan de behandeling bij jongere
patiënten.3,4 De respons op diuretica kan veranderd zijn, maar de toepassing staat niet ter discussie.
In een recente retrospectieve studie bij verpleeghuispatiënten met een gemiddelde leeftijd van
circa 85 jaar bleek behandeling met ACE-remmers, in vergelijking met een behandeling met
digoxine, een gunstig effect te hebben op de overleving en de functionele status.5 Het gunstige
effect op de overleving bedroeg 11% en was lager dan de 17% gevonden in een meta-analyse
van gerandomiseerde studies met ACE-remmers.6 Deze afname in effect wordt ook gevonden
bij subgroepanalyse naar leeftijdscategorie in de grote onderzoeken die met ACE-remmers zijn
uitgevoerd.1 Dit betekent dat de basis van de behandeling meestal zal bestaan uit een combinatie
van diuretica, ACE-remmers en/of digoxine. Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van
hartfalen betreffen de toepassing van spironolacton en -blokkers waarbij voor deze laatste
middelen onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor patiënten van 80 jaar en ouder. In de
MERIT-HF-studie was wel bijna eenderde van de onderzoeksgroep 70 jaar of ouder en werd
bij subgroepanalyse ook in de oudste leeftijdscategorie een gunstig effect gezien.7
Wel zijn bij oudere patiënten de volgende vragen van belang: wat zijn de medicamenteuze
doelstellingen en prioriteiten; welke specifieke problemen kunnen worden verwacht wat betreft
morbiditeit en mortaliteit; hoe is de therapietrouw; wat is de gewenste dosering?
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Doelstellingen van de behandeling en prioriteiten
Het doel van de behandeling van hartfalen bij oudere patiënten boven 75 jaar is vooral gericht
op de verbetering van klachten en het dagelijks functioneren en minder op verlenging van
het leven.4 Verbetering van de morbiditeit met afname van ziekenhuisopnamen kan echter een
belangrijke doelstelling zijn waarvoor behandeling met ACE-remmers en eventuele aanvullende
therapie (-blokkers) vaak noodzakelijk is. Er dient dan ook te worden gewaakt voor onderbehandeling. De minimale behandeling van hartfalen zal empirisch moeten worden vastgesteld.
In de dagelijkse praktijk zal het niet eenvoudig zijn de effecten van de behandeling te beoordelen
op de kwaliteit van leven of bijvoorbeeld de inspanningstolerantie. Objectieve criteria voor de
mate van moeheid of dyspnoe ontbreken meestal. Wel kan de loopafstand worden gevolgd
evenals de activiteiten van het dagelijks leven waarvoor gevalideerde meetinstrumenten
4
beschikbaar zijn.
Het stellen van prioriteiten in de behandeling is geen eenvoudige opgave, en richtlijnen hiervoor
ontbreken. Ook zijn er geen gegevens voorhanden om de mate van effect van een behandeling
af te wegen tegen de mate van effect van een andere behandeling bij een individuele patiënt.
Desondanks zal het beperken van het aantal geneesmiddelen de therapietrouw verbeteren,
het aantal bijwerkingen en interacties doen afnemen en waarschijnlijk hierdoor in een groter
effect van de gekozen behandeling kunnen resulteren.

Comorbiditeit en comedicatie
Bij de behandeling van de patiënt van 75 jaar of ouder dient rekening te worden gehouden
met een afname van de homeostatische mechanismen, grote interindividuele verschillen in
veranderingen van orgaanfuncties, atypische dan wel symptoomloze presentatie van aandoeningen, comorbiditeit, comedicatie en therapietrouw. Het is bij oudere patiënten niet altijd
eenvoudig om vast te stellen of er sprake is van bijwerkingen. De presentatie van klachten
kan vaag zijn, atypisch of worden toegeschreven aan de veroudering zelf. Goede kennis van
de eigenschappen, bijwerkingen en interacties, maar ook de gewenste dosering van het
geneesmiddel dragen bij tot de keuze welke behandeling gewenst dan wel minder gewenst is.
Behandeling van ouderen vereist een individueel behandelingsplan waarbij met een zo laag
mogelijke dosering een adequate behandeling wordt ingesteld en waarbij de kans op bijwerkingen
zo klein mogelijk wordt gehouden. Bij oudere patiënten met hartfalen speelt de comorbiditeit
een belangrijke rol. Vaak is er sprake van een voorgeschiedenis van hypertensie, diabetes mellitus,
cerebrovasculaire aandoeningen, hypercholesterolemie, myocardinfarct en ritmestoornissen zoals
atriumfibrilleren. Naast deze cardiovasculaire comorbiditeit kan er sprake zijn van pulmonale
aandoeningen, nierinsufficiëntie, schildklieraandoeningen, degeneratieve aandoeningen van
het bewegingsapparaat, slaapstoornissen of stemmingsstoornissen. In Nederland wordt het
geneesmiddelengebruik vooral bepaald door de behandeling van hartfalen, atriumfibrilleren,
diabetes mellitus, cerebrovasculaire aandoeningen en COPD.8 Bijna 30% van de ouderen
9
boven de 74 jaar gebruikt meer dan vier geneesmiddelen. Geneesmiddelen die vaak betrokken
zijn bij interacties, zijn cardiovasculaire geneesmiddelen, zoals diuretica, ACE-remmers, calciumantagonisten en digoxine, naast benzodiazepinen, antidepressiva, antipsychotica en NSAID’s.10-12
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Bij oudere patiënten met hartfalen zal door de polyfarmacie en de verdere afname van
orgaanfunctie, in het bijzonder de nierfunctie, de kans op interacties sterk toenemen. Met name
moet hierbij worden gedacht aan de kans op het ontstaan van hyperkaliëmie ten gevolge van
behandeling bij de combinatie van een kaliumsparend diureticum (spironolacton!) en een
ACE-remmer en de verslechtering van nierfunctie door gelijktijdig gebruik van diuretica,
ACE-remmers en/of NSAID’s.

Therapietrouw
Een verminderde therapietrouw of het onjuist opvolgen van medicatieadviezen kan aanleiding
geven tot ongewenste geneesmiddeleninteracties. Anderzijds kunnen interacties of bijwerkingen
er ook de oorzaak van zijn dat patiënt de medicatie niet of onvoldoende inneemt. Ongeveer 85%
van alle ouderen is zelf verantwoordelijk voor de inname van de voorgeschreven geneesmiddelen.13
Ongeveer 40-50% van alle ouderen neemt echter de voorgeschreven medicatie niet op de
voorgeschreven wijze in.14 Therapieontrouw kan leiden tot een verminderde effectiviteit van
een behandeling of tot bijwerkingen. Oorzaken hiervan zijn: patiënt neemt een te grote of te
kleine dosis van een geneesmiddel, patiënt gebruikt het geneesmiddel niet of combineert
bewust of onbewust geneesmiddelen met nadelige interacties.
Globaal kunnen de redenen voor non-compliantie worden gecategoriseerd in vier hoofdcategorieën: 1) de patiënt begrijpt de behandeling niet, 2) de patiënt vergeet medicatie in te nemen,
3) de patiënt besluit de medicatie niet in te nemen, of 4) de patiënt kan het geneesmiddel niet
innemen, bijvoorbeeld doordat hij de verpakking niet kan openen.15 Beperkingen in het
gezichtsvermogen, vermindering van de cognitie, het gehoor of de spierkracht, of het optreden
van een tremor kunnen een belangrijke belemmerende factor worden bij het correct innemen
van de voorgeschreven medicatie. Een zorgvuldige analyse van de oorzaken van de slechte
medicatie-inname, maar vooral ook een reductie van het aantal middelen en een vereenvoudiging
van het doseringsschema kunnen de therapietrouw van de wel noodzakelijk geachte geneesmiddelen belangrijk verbeteren en potentiële interacties van geneesmiddelen voorkomen.

Dosering
De gevoeligheid voor een geneesmiddel kan op oudere leeftijd veranderen. Deze veranderde
gevoeligheid kan worden veroorzaakt door fysiologische veroudering en/of aandoeningen of
ziekten. Voor deze verhoogde gevoeligheid is het noodzakelijk met een lage dosering te starten
en de dosering op geleide van het effect te verhogen tot de gewenste dosering. Diuretica worden
gedoseerd op geleide van het effect op de vochtbalans, waarbij de doseringen moeten worden
verhoogd bij een verminderde nierfunctie. Bij de dosering van digoxine moet rekening worden
gehouden met de smalle therapeutische breedte. De dosering is afhankelijk van onder andere
de nierfunctie en geneesmiddeleninteracties.
Bij de behandeling met ACE-remmers wordt geadviseerd om de dosering geleidelijk te verhogen
tot het niveau van de studies. Om ‘first-dose’-effecten op de bloeddruk te vermijden kan het
van belang zijn met zeer lage doseringen te beginnen, bijvoorbeeld 3 dd 2,5 mg captopril of
1 dd 2,5 mg enalapril en deze dosering geleidelijk te verhogen. Uit recente retrospectieve studies
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bij verpleeghuispatiënten bleek echter dat de gebruikte dosering van ACE-remmers beduidend
lager is dan de doseringen uit de grote studies.16,17
Ook voor -blokkers zijn er geen aanwijzingen dat de dosering zou moeten afwijken van de
gebruikte doseringen in de recente trials. In alle klinische onderzoeken met -blokkers werd
een lage startdosis toegepast en het titratieschema aangepast aan de bijwerkingen. De streefdosis
werd echter niet altijd bereikt.1 In de MERIT-HF-studie kreeg maar 64% van de metoprololgroep
de maximale dosering van 200 mg, en de gemiddelde dosering bedroeg 159 mg.6 Niet
bekend is de gemiddelde dosering van metoprolol in de groep patiënten van 70 jaar en ouder
uit deze studie. In de CIBIS-II-studie kreeg minder dan de helft van de patiënten de maximale
18
dosering van 1 dd 10 mg bisoprolol.

Conclusie

Niveau D

Er zijn geen studies bekend waarin de behandeling van hartfalen is vergeleken
tussen jonge en oudere patiënten. Op basis van de beschikbare gegevens is
de behandeling van patiënten van 75 jaar en ouder met hartfalen vergelijkbaar
met de behandeling bij jongere patiënten, met uitzondering van het
gebruik van -blokkers, waarbij enige terughoudendheid op zijn plaats is
(zie paragraaf 4.3).
Bij oudere patiënten is een zorgvuldige selectie van de behandeldoelstellingen
gewenst. Welke minimale behandeling voor hartfalen juist bij oudere
patiënten het meeste effect kan hebben, is onbekend.
Een zorgvuldige afweging van de bijwerkingen, interacties en therapietrouw
is noodzakelijk.
Bij de behandeling met ACE-remmers en -blokkers wordt geadviseerd om
de dosering geleidelijk te verhogen tot de niveaus van de studies.

Aanbevelingen
Bepaal prioriteiten in het behandelplan van de oudere patiënt. Niet alles hoeft behandeld
te worden.
Houd rekening met de comorbiditeit en comedicatie met een zo eenvoudig mogelijke
medicatie en een zo eenvoudig mogelijk doseringsschema.
Vermijd overbehandeling, maar ook onderbehandeling.
Een lage startdosis is gewenst, maar streef naar dezelfde doses als bij jongere patiënten.
Enige terughoudendheid is op zijn plaats voor het gebruik van -blokkers bij patiënten
ouder dan 75 jaar vanwege het ontbreken van voldoende gegevens.
Verlaag waar mogelijk de dosering van diuretica.
Houd rekening met een symptoomarme en atypische presentatie van bijwerkingen.
Denk bij acute verwardheid aan bijwerkingen of interacties van medicamenten en
schrijf geen klachten toe aan de leeftijd.
Wees alert op cognitieve stoornissen bij fouten in het medicatiegebruik of bij het niet
opvolgen van andere adviezen.
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Algoritme voor de medicamenteuze behandeling van chronisch
hartfalen op basis van systolische LV-disfunctie

(Behandeling start gewoonlijk in NYHA II; pijltjes geven de mogelijke evolutie van het klinisch
beeld aan en ‘opbouw’ van medicamenteuze interventies).

Geen symptomen
(NYHA I)

Continueer diureticum,
maar verlaag dosis

Continueer ACE-remmer
Voeg -blokker toe
na myocardinfarct

Milde symptomen
(NYHA II)

Thiazidediureticum tenzij
• geen tekenen vochtretentie
• nierinsufficiëntie
(lisdiureticum)

+ ACE-remmer

AII-receptorantagonist
(intolerantie ACE-remmer)

+ -blokker

Matig ernstige
symptomen
(NYHA III)

(bij persisterende
klachten)
lisdiureticum

+ Digoxine
(zo nodig bij
boezemfibrilleren en
ventrikelrespons >100)

Lisdiureticum
(hogere dosis)

+ Spironolacton

AII-receptorantagonist
(intolerantie -blokker)

+ Digoxine
(sinusritme)

Ernstige symptomen
(NYHA IV)

Lisdiureticum +
thiazidediureticum of
lisdiureticum i.v.
(diureticumresistentie)

+ Nitraten
(dyspnoe)

+ Hydralazine
(intolerantie ACE-remmer
en onvoldoende effect
overige therapie)

+ Inotropica i.v.
(exacerbaties)
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Hoofdstuk 5

Ritme- en geleidingsstoornissen
Ritme- en geleidingsstoornissen komen veelvuldig voor bij hartfalen, nemen in het algemeen toe
8
met de ernst van de ziekte en zijn een groot probleem. Men onderscheidt supraventriculaire
en ventriculaire ritmestoornissen. Ze kunnen zowel oorzaak als gevolg zijn van hartfalen en
ze kunnen leiden tot plotse dood. Langdurige supraventriculaire tachycardie, bijvoorbeeld bij
atriumfibrilleren, kan leiden tot systolische disfunctie van de ventrikels: tachycardiomyopathie.2,16
Dit is vooral een diagnostisch probleem (het bewijs wordt geleverd door verdwijnen van het
hartfalen na opheffen van de ritmestoornis). Atriumfibrilleren, de belangrijkste en meest
voorkomende supraventriculaire ritmestoornis, komt vaak voor bij patiënten met hartfalen (prevalentie in de verschillende onderzoeken tot 35%). Oorzaken hiervan zijn de bij hartfalen gewijzigde
mechano-elektrische terugkoppeling (verhoogde druk > verhoogde wandspanning > verandering
elektrofysiologische eigenschappen van boezems), toename van de grootte van de boezems
en verhoogde neurohumorale activatie. Andere supraventriculaire ritmestoornissen (SVT’s)
die een tachycardie geven en daardoor hartfalen kunnen uitlokken, zijn atriumflutter, atriale
tachycardie, AV-nodale tachycardie, etc.
Bij ventriculaire ritmestoornissen moet onderscheid worden gemaakt tussen premature ventriculaire slagen (PVC’s) en ventriculaire tachycardieën (VT). Deze laatste kunnen kortdurend en
spontaan eindigend (‘non-sustained’) of langdurend en niet-spontaan eindigend (‘sustained’)
zijn. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen symptomatische en asymptomatische
tachycardieën. Ventrikelfibrilleren, ten slotte, leidt altijd tot circulatiestilstand.
Bij geleidingsstoornissen wordt onderscheid gemaakt tussen atrioventriculaire (AV) geleidingse
e
e
stoornissen (1 , 2 en 3 graads), intraventriculaire geleidingsstoornissen of stoornissen in de
geleiding via de rechter- (RBTB) en linkerbundeltakken (LBTB).
De hemodynamische gevolgen van de ritmestoornis zijn bij patiënten mét hartfalen groter
dan bij patiënten zonder hartfalen. Zo kan een patiënt met een vullingsprobleem van een
hypertrofische linker ventrikel (bijv. na lang bestaande hypertensie of bij een hypertrofische
cardiomyopathie) bij het ontstaan van atriumfibrilleren acuut longoedeem en shock ontwikkelen,
en zal een patiënt met een fors verminderde systolische linkerventrikelfunctie bij een snelle
ventriculaire tachycardie collaberen.
Een aantal mechanismen is verantwoordelijk voor deze hemodynamische gevolgen. Bij tachycardie is de vullingstijd van de ventrikels korter, het slagvolume kleiner, neemt het einddiastolische
volume van de ventrikels (EDV) toe en is er kans op ontstaan van mitralisklepinsufficiëntie.
Bij bradycardie neemt het einddiastolische volume van de ventrikels toe, maar zal het hart-
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minuutvolume dalen en leiden tot hartfalen als het slagvolume hierbij onvoldoende toeneemt.
Bij het verdwijnen van de normale relatie tussen atriale en ventriculaire contractie draagt de
atriale contractie niet langer bij tot de vulling van de ventrikels, en worden slagvolume en cardiac output kleiner. Een vertraagde atrioventriculaire geleiding (1e graads AV-blok) benadeelt
de vulling van de ventrikels en leidt tot mitralisklepinsufficiëntie.
Bij 30-40% van de patiënten met eindstadium hartfalen wordt een linkerbundeltakblok
(LBTB)-patroon op het ECG gezien.17 Dit heeft consequenties: bij het verloren gaan van het
normale activatiepatroon van de ventrikels (vertraagde intraventriculaire geleiding, LBTB)
wordt het contractiepatroon verstoord (dyssynchronie), waardoor het slagvolume afneemt,
het EDV toeneemt en mitralisklepinsufficiëntie ontstaat.
Plotse dood is de wijze van overlijden bij een aanzienlijk aantal patiënten met hartfalen, relatief frequenter in de vroege fase van hartfalen (frequentie 60-80% bij NYHA-klasse II) dan
18
in het eindstadium (5-30% in klasse IV). Meestal ligt ventriculaire tachycardie/ventrikelfibrilleren ten grondslag aan de plotse dood. Er is echter ook waargenomen dat bij 60% van
de patiënten die in een laat stadium van hartfalen verkeren, bradycardie of elektromechanische dissociatie voorafgaat aan plotse dood.11,19,20

5.1

Wat is de plaats van medicatie bij ritmestoornissen en hartfalen?

In het algemeen zijn de eerste (en vaak beste) stappen van de behandeling van ritmestoornissen bij hartfalen het stabiliseren van de hemodynamische toestand, het bestrijden van
overvulling en het verminderen van myocardischemie; dus niet het behandelen van de ritmestoornis zelf. Met andere woorden, de ritmestoornis moet worden gezien als een uiting of
symptoom van het onderliggend lijden. Ventriculaire ritmestoornissen bij hartfalen zijn dan
ook eerder een uiting van de ernst van het hartfalen dan een voorbode van plotselinge
(hart)dood.
Bij atriumfibrilleren (AF) moet initieel worden gepoogd het sinusritme te herstellen, omdat
verlies van de atriale contractie aanzienlijke afname van de cardiac output met zich meebrengt,
vooral bij patiënten met gestoorde vulling van de ventrikels.2,3 Er is pas kans op conversie
(medicamenteus dan wel elektrisch) naar sinusritme na behandeling van het hartfalen, en ook
dan nog is het moeilijk om de patiënt te converteren. Bovendien, wanneer conversie mocht
lukken, is het moeilijk om de patiënt in sinusritme te houden. Slaagt men er niet in de
patiënt in sinusritme te houden, dan moet worden gekozen voor adequate beperking van de
hartfrequentie (‘rate-control’ = controle van de hartfrequentie <100/min). In de praktijk blijkt
dat patiënten met ernstig hartfalen een betere inspanningstolerantie hebben tijdens sinusritme dan met atriumfibrilleren, doch het is nog onduidelijk of herhaalde (elektrische)
cardioversie en betere prognose oplevert dan het accepteren van de ritmestoornis en zorgen
voor adequate rate-control.6 Dit wordt momenteel onderzocht in het AFFIRM-onderzoek.21
Digoxine, traditioneel veel gebruikt bij patiënten met AF, remt de ventrikelvolgfrequentie
9
slechts matig (vooral bij inspanning), maar draagt bij tot de hartfalenbehandeling. Er zijn
aanwijzingen dat de -blokker en de combinatie van een -blokker en digoxine gunstig zijn met
betrekking tot rate-control.7 Amiodaron (een klasse III-antiaritmicum) is eveneens zinvol,
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geeft een hogere kans op conversie en behouden van sinusritme en levert een goede ‘frequentiecontrole’. Nadeel zijn de bijwerkingen.4,22 Van andere klasse III-antiaritmica (sotalol, dofetilide)
is te weinig bewijs voorhanden, hoewel dofetilide effectief en veilig lijkt.13 Calciumantagonisten,
die de AV-geleiding remmen (diltiazem, verapamil), worden soms gebruikt met wisselend
succes, maar zijn bij matig tot ernstig hartfalen gecontraïndiceerd. Klasse I-antiaritmica zijn
in het algemeen gecontraïndiceerd bij hartfalen, en dus ook bij atriumfibrilleren.
Relevant bij ventriculaire ritmestoornissen is het doel van de behandeling: immers, alle patiënten
met hartfalen hebben PVC’s, en op zich hoeven deze niet te worden behandeld. Omgekeerd
is het zo dat bij patiënten die ventriculaire ritmestoornissen hebben, de ernst van het hartfalen
14
de belangrijkste prognostische parameter is. Medicamenteuze behandeling van ventriculaire
ritmestoornissen kan geïndiceerd zijn wanneer de PVC’s (in ‘doublet’, ‘triplet’ of ‘non-sustained’
VT-vorm) symptomatisch zijn. Hiervoor kan een -blokker of amiodaron worden gebruikt.
Misschien reduceren -blokkade en amiodaron de mortaliteit bij patiënten met hartfalen en
non-sustained VT’s, een negatieve invloed is in ieder geval niet aangetoond, en dat is wel het geval
voor de conventionele klasse I-antiaritmica.1,5 De overwegingen bij ‘sustained’ VT’s liggen in
het algemeen anders. Sustained VT is een ernstige ritmestoornis die vaak symptomatisch is
(hypotensie, duizeligheid, syncope) en een voorbode voor plotse en andere hartdood kan zijn.
Een aanzienlijk deel van de patiënten met sustained VT en hartfalen zal op termijn een circulatiestilstand doormaken, veelal op basis van een ventriculaire tachyaritmie (hoewel dit in een deel
van de gevallen ook een brady-aritmie kan zijn).11 Met medicamenteuze therapie blijft de sterfte
onacceptabel hoog.12 Daarom moet bij deze patiënten implantatie van een implanteerbare
cardioverter-defibrillator (ICD) worden overwogen (zie paragraaf 5.2).15

Conclusies

Niveau C

Niveau B

Van de supraventriculaire ritmestoornissen is vooral atriumfibrilleren van
belang. Na zo goed mogelijke behandeling van het hartfalen is het wenselijk
het sinusritme te herstellen en te behouden. Lukt dit niet, dan is adequate
‘frequentiecontrole’ (hartfrequentie <100/min) vereist. Digoxine alleen is
hiervoor meestal onvoldoende. Toediening van een -blokker, de combinatie
van digoxine en een -blokker of amiodaron dient dan te worden overwogen.
Bij ventriculaire ritmestoornissen is vooral het risico op plotselinge hartdood
en het voorkómen daarvan relevant. Bètablokkers en amiodaron zijn niet
geassocieerd met oversterfte bij patiënten met ‘non-sustained’ VT’s. Voor
een deel van de hartfalenpopulatie is echter aangetoond dat een ICD de
beste behandeling is.

Aanbevelingen
Bij atriumfibrilleren en hartfalen dient eerst het hartfalen zo goed mogelijk bestreden
te worden. Daarna moet ten minste eenmaal worden gepoogd het sinusritme te herstellen.
Indien de patiënt niet in aanmerking komt voor cardioversie of wanneer cardioversie
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niet slaagt, dient te worden gestreefd naar adequate ‘frequentiecontrole’ (hartfrequentie
<100/min). Hiervoor komen in aanmerking, digoxine, een -blokker, de combinatie
van deze twee of amiodaron. Bij onvoldoende effect van medicamenteuze therapie: zie
de paragraaf over pacemakers.
Bij ventriculaire ritmestoornissen moeten antiaritmica (anders dan -blokkers) alleen
in uiterste nood worden toegepast. Amiodaron is dan het middel van keuze. Indicaties
hiervoor zijn ernstige symptomen en aanwezigheid van ‘sustained’ VT’s.
Implantatie van een ICD moet worden overwogen bij hemodynamisch belangrijke
VT’s en bij overlevenden van VF (zie hiervoor de paragraaf over ICD).
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5.2

Wanneer is, bij patiënten met hartfalen, implantatie van
een interne cardioverter-defibrillator (ICD) geïndiceerd?

Wanneer plotse dood bij patiënten met hartfalen zou kunnen worden voorkomen, kan dit
resulteren in een aanzienlijke verbetering van de overleving. Omdat de oorzaak van de ‘plotse
dood’ meestal ventriculaire tachycardie/ventrikelfibrilleren is, moet deze ritmestoornis, als hij
niet kan worden voorkomen, bij optreden adequaat worden getermineerd. Een implanteerbare
cardioverter-defibrillator (ICD) is in staat om in 98% van de gevallen ventrikelfibrilleren te
termineren, en door middel van antitachycardie-pacing kan 85% van de ventriculaire tachycardieën worden beëindigd. Bij het maken van een keuze voor elektrische therapie moet rekening
worden gehouden met het feit dat bij patiënten in een laat stadium van hartfalen ook bradycardie
aan de plotse dood ten grondslag kan liggen.
Met redelijke zekerheid kan een advies worden onderbouwd aangaande secundaire preventie
van plotse dood bij patiënten met ischemisch hartlijden en een LV-ejectiefractie <35% die eerder
een hartstilstand door ventrikelfibrilleren of ventrikeltachycardie hebben doorgemaakt of bij
wie een symptomatische ventrikeltachycardie is opgetreden. Uit een meta-analyse van drie
gerandomiseerde onderzoeken (AVID, CIDS en CASH) blijkt namelijk dat bij deze patiënten
implantatie van een automatische implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) de kans op
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overlijden met 28% reduceert en de kans op plotse dood door ritmestoornissen halveert (Hazard
Ratio 0,5) ten opzichte van de kans op overlijden bij gebruik van amiodaron.5 De restricties
die hierbij moeten worden gemaakt, zijn drieledig:
• 78% van de samengevoegde populatie (n=1.832) had coronair lijden. Analyse van de subgroep
zonder coronair lijden liet wel een trend tot betere overleving zien (Hazard Ratio 0,80),
doch deze was niet significant.
• Slechts ±10% van de patiënten in de samengevoegde populatie verkeerde in hartfalen
NYHA-klasse III of hoger. Retrospectieve analyse van de afzonderlijke gegevens uit CIDS
en AVID hebben laten zien dat de grootste overlevingswinst wordt geboekt bij de ziekste
patiënten: na stratificatie naar overlijdensrisico blijkt uit CIDS dat het gunstige effect van
het ICD ten opzichte van amiodaron voornamelijk werd veroorzaakt door een mortaliteitsreductie van 50% in het kwartiel van de 659 patiënten met het hoogste overlijdensrisico
(patiënten met twee van de volgende drie kenmerken: NYHA-klasse III en IV, LVEF <35%
15
en leeftijd >70 jaar). Ook in AVID bleek ICD superieur ten opzichte van amiodaron bij
de slechtste linker ventrikels: zowel bij patiënten met LVEF in de range van 20 tot 30%
als bij patiënten met een LVEF <20%.6
• De derde restrictie is dat veel minder dan de helft van de patiënten in de samengevoegde
populatie een -blokker gebruikte (42% in de ICD-groep en 19% in de amiodarongroep)
en dus niet optimaal behandeld werd naar huidige maatstaven.
Een advies voor primaire preventie van plotse dood bij patiënten met ischemisch hartlijden wordt
gesteund door de uitkomsten van drie onderzoeken: MADIT-I en MUSTT en recentelijk
MADIT-II.4,10,11 De eerste twee studies hebben aangetoond dat de overleving beter is (mortaliteitsreductie 50%) na implantatie van een ICD (versus antiaritmische medicatie) bij patiënten
met een LV-ejectiefractie <40% en symptoomloze non-sustained ventriculaire tachycardieen
op het Holter-ECG bij wie tijdens elektrofysiologisch onderzoek levensbedreigende ritmestoornissen kunnen worden opgewekt.4,10 In deze onderzoeken werden patiënten met klasse
IV-hartfalen uitgesloten, in MADIT-I verkeerde 65% van de patiënten in klasse II of III en in
MUSTT verkeerde 25% van de patiënten in klasse III. Ten minste in een van beide primaire
preventiestudies bleken ook de patiënten met de slechtste linkerventrikelfunctie het meeste
baat te hebben van de ICD: retrospectieve analyse van de 196 patiënten van MADIT-I liet
namelijk zien dat de mortaliteitsreductie bijna uitsluitend optrad bij patiënten met een LVEF
<26%.12 De periode waarin deze onderzoeken zijn verricht, is een verklaring voor het feit dat
in MADIT-I en in MUSTT minder dan de helft van de patiënten met -blokkers werd behandeld.
In MADIT-II werd, zonder voorafgaand Holter-ECG of elektrofysiologisch onderzoek, het
effect nagegaan van profylactische defibrillatortherapie bij patiënten die na een myocardinfarct
een LVEF <30% hadden (30% in klasse III of IV, 70% met ACE-remmers en 70% met -blokkertherapie). Ook nu werd, na een gemiddelde follow-up van 20 maanden, een reductie van 30% van
de mortaliteit gevonden ten opzichte van de conventionele groep.
Omdat bij gedilateerde cardiomyopathie (zonder coronair lijden) de combinatie van verminderde
linkerventrikelfunctie en frequent voorkomende non-sustained ventrikeltachycardieën de kans
op plotse dood aanzienlijk doet toenemen, de voorspellende waarde van elektrofysiologisch
onderzoek beperkt is9 en antiaritmische therapie niet effectief blijkt, wordt door individuele
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elektrofysiologen en onder andere in de Nederlandse ‘Richtlijnen ICD-implantaties 2000’ en in
de recente Europese ICD-richtlijnen in zulke gevallen ook implantatie van een ICD geadviseerd.3,7,14 Dit geldt ook voor het advies tot implantatie na collaps bij gedilateerde cardiomyopathie.
Of het advies in het geval van primaire preventie bij gedilateerde cardiomyopathie in de toekomst
gehandhaafd zal worden, is onzeker na de presentatie van gegevens uit de CAT-trial. In het
laatstgenoemde onderzoek, waarin 104 patiënten met een niet-ischemische cardiomyopathie maar
zonder voorgeschiedenis van symptomatische bradycardie, VT of VF, werden gerandomiseerd
naar wel/geen ICD, bleek geen verschil in overleving na twee en vier jaar.19
Nog niet opgelost zijn de vragen omtrent de zin van implantatie van een ICD bij patiënten
die zich in het eindstadiun van hartfalen bevinden en of er een grens is van LVEF waaronder,
onafhankelijk van de NYHA-klasse, winst van de ICD is te verwachten. Bij patiënten in een
eindstadium van hartfalen ontstaat competitie tussen overlijden door progressie van het hartfalen
en de aritmogene dood. Voor het maken van een afweging is een voorspelling nodig aangaande
de verwachte overlevingsduur qua hartfalen en de kosten en baten, maar ook nadelen van de
ICD in deze groep. Voor de indicatiestelling van de grote groep hartfalenpatiënten zal hiervoor
een kosteneffectiviteitsonderzoek nodig zijn. Voor patiënten die op de wachtlijst staan voor
harttransplantatie en belangrijke ventriculaire ritmestoornissen hebben, lijkt het op grond
van de huidige gegevens zinvol een ICD te implanteren als overbrugging naar transplantatie.
Immers, in principe wordt overlijden door hartfalen door de transplantatie voorkomen. Of
deze strategie kosteneffectief is bij een lange wachttijd, zal echter ook nog moeten blijken.14
Gezien de kans op bradycardie is het bij deze patiënten zinvol een ICD met ‘backup pacing’-modus
te gebruiken.
Als na langere follow-up zou blijken dat biventriculair pacen ‘blijvend’ de linkerventrikelfunctie
verbetert en hartfalensymptomen doet afnemen, moet worden overwogen bij alle patiënten
bij wie een indicatie tot ICD-implantatie wordt gesteld, ook mechanische resynchronisatie na
te streven als de QRS-duur verlengd is.

Conclusies
Niveau A1

Niveau A2

Niveau B

Een ICD is de voorkeursbehandeling voor secundaire preventie van plotse
dood bij patiënten met ischemisch hartlijden, LVEF (35% onafhankelijk van
de NYHA-klasse.
Een ICD is de voorkeursbehandeling voor primaire preventie van plotse
dood bij patiënten met ischemisch hartlijden, LVEF ≤40%, NYHA-klasse ≤ III
én induceerbare levensbedreigende ventriculaire ritmestoornissen.
Of enkel een verminderde linkerventrikelfunctie (LVEF <30%) na myocardinfarct al een indicatie is voor implantatie van een ICD, zal nog moeten
worden bevestigd.
In één onderzoek is gebleken dat ook ook voor patiënten met ischemisch
hartlijden, LVEF <26%, hartfalen in klasse III en IV en induceerbare
levensbedreigende ventriculaire ritmestoornissen een ICD effectief is voor
primaire preventie van plotse dood.
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Of een ICD ook geïndiceerd is voor preventie van plotse dood bij patiënten
met een gedilateerde cardiomyopathie (zonder coronair lijden), is nog niet
duidelijk. Er zijn aanwijzingen dat het misschien alleen het geval is voor
secundaire preventie.

Overige overwegingen
Implantatie van een ICD is een kostbare, maar zeer effectieve therapie, en de overleving van
de patiënten is erdoor sterk verbeterd. Hierbij moet worden opgemerkt dat hoewel een ICD
kostbaar is, grootschalig onderzoek heeft aangetoond dat het uiteindelijk minder kostbaar is
dan langdurig serieel geneesmiddelenonderzoek met daardoor veel langere ziekenhuisopnamen.
Vooral bij patiënten met weinig ritmestoornissen of zelfs een eenmalige circulatiestilstand is
implantatie van een ICD te verkiezen boven jarenlang gebruik van (diverse) antiaritmica. Het
grootste probleem zal in de toekomst zijn om te bepalen wie wel en wie niet in aanmerking
komt (of mag komen) voor een ICD, hoewel de uitkomst van het MADIT-II-onderzoek wijst
in de richting van een groot indicatiegebied. Daarbij is voor patiënten met ernstiger vormen
van hartfalen relevant of implantatie bij een bepaalde patiënt nog wel zinvol is als de prognose
van het hartfalen zelf somber is.15,18

Aanbevelingen
Patiënten met hartfalen, ischemisch hartlijden, een LVEF ≤35% en een doorgemaakte
hartstilstand dienen te worden behandeld met een ICD. Bij de indicatiestelling zal
rekening worden gehouden met de levensverwachting wat betreft hartfalen.
Bij patiënten met hartfalen, ischemisch hartlijden, een LVEF <40% en op de Holter ‘nonsustained’ ventriculaire tachycardieën moet elektrofysiologisch onderzoek worden
overwogen. Er ontstaat een indicatie voor een ICD wanneer levensbedreigende ventriculaire aritmieën kunnen worden geïnduceerd. Bij de indicatiestelling zal rekenig
worden gehouden met de levensverwachting wat betreft hartfalen. Vooralsnog wordt
geen uitspraak gedaan over de indicatie voor een ICD zonder voorafgaand Holter-ECG
en elektrofysiologisch onderzoek.
De werkgroep acht onderzoek nodig met het doel na te gaan of bij patiënten met een
gedilateerde cardiomyopathie (zonder coronair lijden) en frequente ‘(non-)sustained’
ventriculaire tachycardieën implantatie van een ICD effectiever is dan amiodaronmedicatie. Bij de indicatiestelling zal rekening worden gehouden met de levensverwachting
wat betreft hartfalen.
De werkgroep acht onderzoek nodig met het doel na te gaan of bij patiënten met een
gedilateerde cardiomyopathie (zonder coronair lijden) na een collaps implantatie van
een ICD effectief is wat betreft preventie van plotse dood. Bij de indicatiestelling dient
rekening te worden gehouden met de levensverwachting wat betreft hartfalen.
Patiënten met een gedilateerde cardiomyopathie die op de wachtlijst staan voor hart-
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transplantatie en die een symptomatische VT of VF hebben doorgemaakt of bij wie
levensbedreigende ventriculaire ritmestoornissen kunnen worden opgewekt, komen in
aanmerking voor implantatie van een ICD. Gezien de kans op bradycardie als oorzaak
van circulatiestilstand dient, in deze groep, dan een ICD met ‘backup pacing’-modus
te worden gebruikt.
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5.3

In hoeverre kan implantatie van een conventionele pacemaker
de symptomen van hartfalen verminderen?

Symptomatische bradycardie, op basis van sinusknoopdisfunctie, vormt in de diverse richtlijnen
voor pacemakerimplantatie een klassieke indicatie voor implantatie.6 Naast syncope, bijnasyncope, duizeligheid of verwardheid op basis van cerebrale hypoperfusie worden ook vermoeidheid, verminderde inspanningstolerantie en hartfalen tot de symptomen gerekend. Voor ernstig
hartfalen geldt ook dat een (bij sterk verminderde slagvolume) relatief te lage hartfrequentie
onder de definitie ‘symptomatische bradycardie’ moet vallen. Reeds in de jaren tachtig werd
in een retrospectieve studie aangetoond dat door hartstimulatie de morbiditeit afnam en de
levensduur werd verlengd bij patiënten met hartfalen en een sinusknoopdisfunctie.1 Later is
gebleken dat atriale stimulatie (AAI) hierbij superieur is aan ventriculaire stimulatie alleen (VVI).
Ook bij 2e en 3e graads AV-blok en hartfalen is pacemakerimplantatie effectief.6 Door AVsequentiele stimulatie kan enerzijds een bradycardie worden opgeheven en anderzijds het
mechanische effect van goede timing tussen voorkamers en kamers behouden blijven.
Bij een belangrijk 1e graads AV-blok (PQ-interval >260 ms) kan optimaliseren van de AV-tijd
gunstig zijn. Theoretisch gezien verbetert een korte AV-tijd de timing van de mechanische
AV-synchronisatie en de vullingstijd van de kamers; mede daardoor kan ook een aanwezige
mitralisklepinsufficiëntie worden gereduceerd en zodoende het hartminuutvolume worden
vergroot. Tevens wordt de kans kleiner dat presystolische mitralisklepinsufficiëntie ontstaat
als bij een te lang PQ-interval in de late diastole de druk in de kamer groter wordt dan in de
voorkamer. Bij patiënten met een PQ-interval >200 msec is aangetoond dat de diastolische
vulling door AV-sequentiële stimulatie en optimalisatie van de AV-vertraging verbeterde.2 De
bevinding dat bij een extreem lang AV-interval vóór stimulatie een stijging van het hartminuutvolume tot 38% kon worden vastgesteld na optimalisatie van het AV-interval bij patiënten met
een gedilateerde cardiomyopathie, kon in een gerandomiseerde, gecontroleerde trial niet
worden bevestigd.5,6 De oorzaak van de in de praktijk dikwijls uitblijvende verbetering berust
mogelijk op het tot stand komen van een asynchrone stimulatie van de kamers bij stimulatie
vanuit de apex van de rechter kamer of door onvoldoende aanpassing van het AV-interval aan
de hartfrequentie. De indicatie blijft derhalve omstreden, en atrioventriculaire stimulatie lijkt
alleen geïndiceerd als bij een kortdurende (acute) hemodynamische studie vooraf een gunstig
6
effect kan worden aangetoond. Er is duidelijk behoefte aan langetermijngegevens.
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Bij paroxismaal atriumfibrilleren kan een indicatie ontstaan voor pacemakerimplantatie.
Dit is het geval wanneer er, ondanks medicatie, frequent aanvallen blijven optreden, de
aanvallen leiden tot toename van het hartfalen of wanneer de aanvallen worden gevolgd door
symptomatische bradycardie.3
Bij permanent atriumfibrilleren is een poging tot elektrocardioversie geïndiceerd na maximale
behandeling van de hartfalensymptomen. Wanneer atriumfibrilleren persisteert en de hartfrequentie, ondanks medicamenteuze behandeling (-blokker, amiodaron), te hoog is, kan
modificatie van de AV-knoop door middel van radiofrequentie-energie of katheterablatie met
behulp van radiofrequentie-energie (RF-ablatie) van de bundel van His gevolgd door pacemakerimplantatie worden overwogen. De verwachting is dat dit een gunstige invloed heeft
3,7
op het hartfalen. Over de indicatie voor chirurgische ablatie van atriumfibrilleren en voor
de implanteerbare aritmie-’management-devices’ bij patiënten met hartfalen kan nog geen
uitspraak worden gedaan.
Ook atriumflutter en atrioventriculaire ‘re-entry’-tachycardie kunnen, met grote kans op succes
(80-95%) en weinig complicaties (0-2,5%), worden behandeld door middel van RF-ablatie (na
exacte bepaling van het type flutter door middel van ‘mapping’).8 Omdat deze ritmestoornissen
kunnen bijdragen tot zowel het onderhouden van hartfalen als de progressie ervan, lijkt het
zinvol in voorkomende gevallen ablatie te overwegen.

Conclusies
Niveau C

Niveau C

Niveau D

Niveau C

Bij symptomatische bradycardie door sinusknoopdisfunctie is pacemakerimplantatie geïndiceerd. Tot ‘symptomatische bradycardie’ dient bij chronisch
hartfalen ook een hartfrequentie te worden gerekend die relatief te laag is
om een optimaal hartminuutvolume te verkrijgen.
Bij 2e en 3e graads AV-blok is sequentiële atrioventriculaire stimulatie
noodzakelijk voor behoud van sturing van hartfrequentie en optimalisatie
van synchronisatie van voorkamers en kamers.
Wanneer bij een acute hemodynamische studie een gunstig effect aantoonbaar is, kan sequentiële atrioventriculaire stimulatie worden overwogen bij
symptomatische patiënten met een gedilateerde cardiomyopathie bij wie
een fors verlengd PQ-interval bestaat.
Er zijn aanwijzingen dat hartfalen gunstig beïnvloed kan worden door
interventionele technieken (ablatie/pacemakerimplantatie) wanneer bij
supraventriculaire ritmestoornissen de hartfrequentie, ondanks medicatie,
te hoog blijft.
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Aanbevelingen
Gedocumenteerde symptomatische sinusbradycardie of sinusarrest vormen bij chronisch
hartfalen een indicatie voor hartstimulatie. Tot ‘symptomatische bradycardie’ dient bij
chronisch hartfalen ook een hartfrequentie te worden gerekend die relatief te laag is om
een optimaal hartminuutvolume te bereiken.
Bij een tweede- en derdegraads AV-blok is sequentiële atrioventriculaire hartstimulatie
noodzakelijk voor behoud van een goede regeling van de hartfrequentie en/of optimale
mechanische synchronisatie van voorkamers en kamers.
Sequentiële atrioventriculaire stimulatie kan worden overwogen bij symptomatische,
medicatieresistente dilaterende cardiomyopathie met verlengd PQ-interval; echter niet
voordat een voorafgaande kortdurende (acute) hemodynamische of echo-Doppler-studie
duidelijk effect heeft aangetoond.
Wanneer de frequentie bij supraventriculaire ritmestoornissen, ondanks medicamenteuze
therapie, te hoog blijft, kan een mechanische interventie (ablatie/pacemakerimplantatie)
worden overwogen.
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Bij welke patiënten moet resynchroniseren van de linker kamer
door middel van chronische biventriculaire (= atrio-biventriculaire)
hartstimulatie worden overwogen?

Atrio-biventriculaire hartstimulatie vormt wellicht een oplossing voor het probleem van de
asynchrone stimulatie van de kamers; ook wanneer er geen verlengd PQ-interval bestaat, maar
wel een verlengde duur van het QRS-complex. Hoewel in 1999 door Nederlandse deskundigen
nog geen indicatie werd gezien voor deze vorm van hartstimulatie (Richtlijnen), wordt deze
vorm van behandeling steeds meer toegepast.
Prospectieve langetermijnstudies naar de effecten van DDDR-stimulatie (‘dual-demand rate
responsive pacing’) met kort AV-interval ter behandeling van chronisch hartfalen leverden
onbevredigende resultaten op. Dit negatieve resultaat van DDDR-stimulatie kan onder meer
worden toegeschreven aan een vertraagde of niet goed georganiseerde intraventriculaire
geleiding die vaak bij gedilateerde cardiomyopathie wordt gezien. Misschien werkt chronische
7
stimulatie in de rechterventrikelapex ook nog contraproductief bij een falende linker kamer.
De laatste tien jaar zijn derhalve in toenemende mate initiatieven genomen om gelijktijdig met
de verbetering van AV-synchronisatie ook de elektromechanische synchronisatie van de kamers
te herstellen door middel van (atrio-)biventriculaire pacing. Nederlandse onderzoekers hebben in
een vroeg stadium al bijdragen geleverd aan deze ontwikkeling;2 in tegenstelling tot de huidige
kathetertechniek was toen nog een thoracotomie nodig, met het verhoogde risico van dien.
In 2000 verscheen een ‘state of the art’-artikel over dit onderwerp met onder andere een
behoefteraming van deze techniek in Nederland.5 Een zeer recentelijk gepubliceerde actualisering
van dat artikel en een vrij recent review vormen de basis van deze literatuurstudie.10,14

5.4.1

Vertraagde intraventriculaire geleiding bij ernstig hartfalen

Een systolische disfunctie van de linker kamer gaat op het ECG vaak gepaard met een verlengde
PQ-tijd en een verbreed QRS-complex met LBTB-patroon,13 uiting van een intra-atriale, atrioventriculaire en intraventriculaire geleidingsvertraging. Dit patroon wordt bij circa 30% van de
patiënten met ernstig hartfalen gezien. In de VEST-studie, waarbij vesnarinon werd onderzocht,
was de zesjaarsoverleving duidelijk lager bij patiënten met een QRS-complex >110 ms dan bij
patiënten met kortere QRS-duur, onafhankelijk van de mate van linkerkamerdisfunctie.12 Een
hogere sterfte werd ook gevonden bij patiënten na een myocardinfarct die een QRS-duur
>110 msec hadden. De elektrische desynchronisatie van de kamers, zoals ook wordt gezien bij
een linkerbundeltakblok, leidt tot een toename van de pre-ejectie-contractietijd en relaxatietijd
van de linker ventrikel, tot een afname van de systolische functie en de vullingstijd van de linker
ventrikel en het bevordert mitralisklepinsufficiëntie.
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Biventriculaire stimulatie

Verkorting van de totale activatieduur van de ventrikels door stimulatie in of op de linker kamer,
waardoor elektromechanische resynchronisatie tot stand komt, zou dus een additionele therapie
voor systolisch hartfalen kunnen worden. Initiële resultaten met chronische biventriculaire
stimulatie, waarbij een duidelijke verkorting van de gestimuleerde QRS-duur zichtbaar werd,
zijn bemoedigend ten aanzien van verbetering van functionele parameters als kwaliteit van leven,
NYHA-classificatie, zesminutenlooptest en maximale zuurstofopname tijdens inspanning.1,6,8
De uitkomsten van de MUSTIC-studie bevestigen deze initiële resultaten (afkomstig van veelal
kleine patiëntengroepen) bij een wat grotere populatie van 48 patiënten in een enkelblinde,
gerandomiseerde, gecontroleerde crossover-studie waarin drie maanden werd gestimuleerd.3
Resultaten van zes maanden biventriculair stimuleren (MIRACLE: biventriculair stimuleren
versus niet-stimuleren nadat wel een pacemaker was ingebracht, dubbelblinde opzet) bij
228/225 patiënten met LVEF <35% en QRS-duur >130 msec zijn ook recentelijk gepubliceerd.
Deze resultaten tonen significante verbetering van de primaire (zesminutenloopafstand,
kwaliteit van leven en NYHA-klasse) en secundaire eindpunten (VO2-max, LVEF, LVEDD,
mitralisklepinsufficiëntie, QRS-duur en een samengesteld eindpunt dat overlijden of opname
wegens hartfalen omvatte).9 De langetermijneffecten zullen moeten worden afgewacht. Of
resynchronisatie door uitsluitend linkerventrikelstimulatie zich leent voor een chronische
therapie, is nog onduidelijk.

5.4.3

Technische problemen bij biventriculaire stimulatie

Stimulatie van het rechter atrium en de rechter ventrikel vindt plaats met standaardmethoden.
Echter, de transveneuze stimulatie van de linker ventrikel vraagt een bijzondere aanpak, omdat
thans gebruik wordt gemaakt van een epicardiale vene. Ervaring met het bereiken van de
sinus coronarius, retrograde angiografie van het veneuze stelsel om de veneuze vertakkingen
te lokaliseren en het positioneren van de elektrode is nodig om de implantatieprocedure vlot
en ongecompliceerd te kunnen uitvoeren. In ervaren handen lukt biventriculaire implantatie
in 90% van de gevallen, terwijl in de overige gevallen het onmogelijk blijkt om de elektrode
te kunnen plaatsen in de gewenste positie of de linkerventrikelelektrode later disloceert. Deze
feiten zijn reden waarom biventriculaire stimulatie nog in een beperkt aantal cardiologische
centra wordt toegepast. Indien transveneuze implantatie van de linkerventrikelelektrode niet
mogelijk is, kan eventueel thoracoscopische implantatie van deze elektrode plaatsvinden.

5.4.4

Patiëntenselectie

Het PQ-interval is vaak verlengd bij patiënten met ernstig hartfalen en dit veroorzaakt laatdiastolische lekkage van de mitralisklep. Ofschoon dit van geen betekenis is voor de volumebelasting van de linker kamer, belemmert deze lekkage wel de vulling van de linker ventrikel,
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en daarmee wordt de vullingstijd van de linker kamer bekort. Verkorting van de PQ-tijd door
hartstimulatie kan op zich al een duidelijke hemodynamische verbetering betekenen (zie
paragraaf 5.2). Een toename van de duur van het QRS-complex (>120 ms) bij gedilateerde cardiomyopathie weerspiegelt een desynchronisatie van de elektrische ventriculaire activatie, en
resynchronisatie kan een verbetering van een aantal hemodynamische parameters betekenen.
Tot op heden is een QRS-duur >150 ms vaak als criterium gebruikt voor een te verwachten
gunstig resultaat van chronische biventriculaire stimulatie. Hoe meer het QRS wordt bekort
door biventriculaire stimulatie, des te betere resultaten van biventriculaire stimulatie kunnen
worden gezien. Of het ECG-criterium van een QRS-duur >150 ms stand zal houden, moet
9
betwijfeld worden, gezien de uitkomsten van het MIRACLE-onderzoek. Gepleit wordt om
bij iedere patiënt bij wie primaire hartstimulatie voor ernstig hartfalen wordt overwogen,
eerst het acute effect van stimulatie op diverse plaatsen op geleide van echo-Doppler-studies
te kwantificeren alvorens over te gaan tot een definitieve implantatie. Uiteindelijk zullen de
indicaties pas over enkele jaren uitgekristalliseerd zijn op grond van grote gerandomiseerde
studies.3

5.4.5

De behoefte aan biventriculaire stimulatie in Nederland

Geschat wordt dat op dit moment in ons land circa 1% van de bevolking lijdt aan chronisch
hartfalen (150.000 personen), waarvan circa 20% (30.000) aan een ernstige vorm (NYHA III-IV).
Studies van patiënten met hartfalen leerden dat een QRS-duur >120 ms bij circa 10% voorkomt
en dat er een positieve relatie bestaat tussen QRS-duur en prognose.4,9 De driejaarsmortaliteit
was 20% bij een QRS-duur <120 ms en 58% bij een QRS-duur >160 ms.
Bij toepassing van de criteria linkerventrikelejectiefractie <40%, QRS >120 ms en NYHA III-IV,
kan worden geschat dat op dit moment 10% van de 30.000 of circa 3.000 patiënten met ernstig
hartfalen in aanmerking zouden komen voor biventriculaire stimulatie. Wanneer men per jaar
uitgaat van 25 nieuwe gevallen van hartfalen per 10.000 personen in Nederland, dan zouden
er jaarlijks 750 nieuwe patiënten voor pacemakerbehandeling bijkomen.14

Conclusies
Niveau B

Niveau D

Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten met chronisch hartfalen, sinusritme
en een QRS-duur >130 ms door biventriculaire hartstimulatie de klachten
afnemen, de inspanningstolerantie en de kwaliteit van leven toenemen en
het aantal ziekenhuisopnamen afneemt.
Hoe lang de bovengenoemde verbeteringen aanhouden en welke patiënten
het meeste baat hebben, is nog onbekend. De uitkomsten van lopend
onderzoek zullen mede de selectiecriteria en de exacte plaats van resynchronisatie in de behandeling van hartfalen bepalen.
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Aanbevelingen
Op dit moment kan (nog) niet duidelijk worden aangegeven welke patiënten met
sinusritme en een QRS-duur >130 ms wel of geen baat zullen hebben bij biventriculaire
stimulatie. De resultaten van een aantal (zeker tot eind 2002) lopende grotere studies
zullen moeten worden afgewacht.
Voorlopig dient resynchronisatietherapie te worden overwogen bij hartfalenpatiënten
die ook een ICD hebben of krijgen én een verbreed QRS-complex hebben.
Verbetering van de techniek en meer ervaring zijn bovendien nodig alvorens zo nodig
in Nederland deze techniek op grotere schaal toe te passen.
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Hoofdstuk 6

Therapie invasief
Aan de basis van de behandeling van hartfalen staat het opheffen van de oorzaak en het wegnemen van bijdragende factoren. Daarom is het zinvol in elk stadium van hartfalen opnieuw
de vraag te stellen of een of meerdere etiologische factoren gecorrigeerd kunnen worden. In een
beperkt aantal gevallen zal dit mogelijk zijn door middel van een mechanische interventie.
Dit vergt specialistische diagnostiek en behandeling.

6.1

Bij welke patiënten met een aortaklepgebrek is
chirurgische interventie zinvol?

Als hartfalen manifest wordt of wanneer dilatatie van de linker ventrikel (zonder symptomen)
zichtbaar wordt bij een bekende ernstige aortaklepstenose (klepoppervlak <1,0 cm2 ), is haast
geboden: de gemiddelde levensverwachting is dan gereduceerd tot <2 jaar.11 De mortaliteit van
klepvervanging is hoger dan bij patiënten met een normale linkerventrikelfunctie (10-25%
versus 3-8%), maar is gerechtvaardigd omdat de langetermijnoverleving (5 jaar, 70%) bij bijna
alle patiënten beter is dan met medicamenteuze behandeling.4 Een aantal factoren voorspelt
een minder gunstig effect van aortaklepvervanging: aanwezigheid en mate van comorbiditeit
(waaronder ook coronaire vaatafwijkingen), oorzaak van hartfalen (excessief hoge afterload
versus beschadiging door ischemisch hartlijden), duur en ernst van de linkerventrikeldisfunctie
preoperatief, ernst van irreversibele myocardschade (bijv. eerdere myocardinfarcten), expertise
van het chirurgisch en postoperatief behandelingsteam en de mate van myocardschade die
tijdens operatie optreedt.10,3
De patiënt met hartfalen zonder kleppathologie in de voorgeschiedenis maar bij lichamelijk
onderzoek tekenen van aortaklepstenose vormt een diagnostische uitdaging. Het bepalen van
de oorzakelijke bijdrage van de stenose aan het hartfalen is moeilijk. De berekening van het
klepoppervlak wordt beïnvloed door het slagvolume en de ejectietijd. Wanneer het slagvolume
erg klein is ten gevolge van een fors verminderde functie van de linker ventrikel, bestaat de
kans dat er onterecht een gefixeerd, klein klepoppervlak wordt gediagnosticeerd. Het onderscheid
tussen een ‘ware’ ernstige aortaklepstenose (met gefixeerd oppervlak) en een klepoppervlak
dat klein is omdat de bloedstroom te gering is om de klep te openen, kan worden gemaakt
door provocatie door middel van intraveneuze toediening van dobutamine. Toename van het
slagvolume als gevolg hiervan zal dan al of niet leiden tot toename van de systolische gradiënt,
5
waardoor de maximale klepopening kan worden berekend. De operatiemortaliteit is aanzienlijk lager als er contractiele reserve kan worden aangetoond.9
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Ballonvalvuloplastiek van de aortaklep in plaats van klepvervanging kan worden overwogen
wanneer de hemodynamische toestand van de patiënt te slecht is voor operatie. Gelet op het
te verwachten slechts kortdurende effect van de plastiek is deze ingreep alleen zinvol als hij
wordt gevolgd door klepvervanging.6
Ernstige, chronische aortaklepinsufficiëntie wordt gedurende vele jaren goed verdragen. Wanneer
echter hartfalensymptomen optreden, is de mortaliteit zeer hoog (>20% per jaar). Hoge mortaliteit
wordt ook verwacht bij het optreden van angina pectoris (>10% per jaar) en bij belangrijke
1,8
ritmestoornissen. Van de patiënten met asymptomatische disfunctie van de linker ventrikel
(LVEF (49%; LVED <70 mm of LVESD <55 mm; LVEF tijdens inspanning <50%) zal >25%
per jaar klachten ontwikkelen.2 Chirurgische correctie van de aortakleplekkage resulteert in
een betere levensverwachting en een betere kwaliteit van leven. Dit geldt zeker voor patiënten
met een licht tot matige beperking van de linkerventrikelfunctie maar, in ervaren chirurgische
handen, ook voor patiënten met een zeer sterke dilatatie van de linker ventrikel zo lang de linkerventrikelejectiefractie (LVEF) ≥18-24% is.10 Er bestaat een redelijke kans dat de functie van de
linker ventrikel zal normaliseren als disfunctie preoperatief <12 maanden aanwezig was.3,7
Factoren die een minder gunstig langetermijneffect van aortaklepvervanging voorspellen
zijn: aanwezigheid en ernst van comorbiditeit (vooral coronair lijden), ernst van het hartfalen
preoperatief, mate van verlaagde LVEF, duur van aanwezigheid van de linkerventrikeldisfunctie,
mate van preoperatief aanwezige irreversibele myocardschade, mate van dilatatie van de linker
ventrikel (LVED-volume <210 ml/mm2 of LVES-volume <110 ml/mm2 of echocardiografische
dimensies LVEDD <70 mm of LVESD <55 mm), expertise van het chirurgisch en postoperatief
behandelteam en de mate van myocardschade die tijdens de operatie optreedt.3,10

Conclusie

Niveau C
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Als stenose of insufficiëntie van de aortaklep ten grondslag ligt aan het ontstaan
of onderhouden van hartfalen, dient chirurgische correctie te worden overwogen. In het algemeen geldt dat bij hartfalen en ernstige aortaklepstenose
(klepoppervlak <1,0 cm2) aortaklepvervanging altijd geïndiceerd is (ervan
uitgaande dat het berekende klepoppervlak de maximale opening is) ongeacht
de mate van linkerventrikeldisfunctie op voorwaarde dat eventuele comorbiditeit een operatie toelaat. Bij hartfalen en ernstige aortaklepinsufficiëntie is
aortaklepvervanging c.q. reconstructie geïndiceerd zo lang de linkerventrikelejectiefractie ≥18 à 24% is, eveneens op voorwaarde dat eventuele comorbiditeit
operatie toelaat.
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Aanbevelingen
De werkgroep is van mening dat patiënten met hartfalen en bekende aortakleppathologie
onverwijld dienen te worden verwezen voor het stellen van de indicatie voor klepvervanging. Bij het stellen van de indicatie tot operatie wordt rekening gehouden met
complicerende comorbiditeit.
De werkgroep is van mening dat bij patiënten met hartfalen en voor het eerst tekenen
van een aortaklepgebrek specialistisch onderzoek naar de etiologische bijdrage van de
aortaklepafwijking dient plaats te vinden. Bij een berekend klein klepoppervlak én een
laag slagvolume van de linker ventrikel is inotrope stimulatie zinvol teneinde het
‘ware’ klepoppervlak en de contractiele reserve te bepalen. Bij de indicatiestelling voor
operatie wordt rekening gehouden met complicerende comorbiditeit.
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Bij welke patiënten met een mitralisklepgebrek is
chirurgische correctie zinvol?

Gezien de uiterst lage incidentie van acuut reuma in de westerse wereld zal mitralisklepstenose
zelden de oorzaak zijn van hartfalen bij de Nederlandse patiënt. Bij patiënten uit laag ontwikkelde
delen van de wereld moet echter wel met deze afwijking rekening worden gehouden. Door
belemmerde instroom in de linker ventrikel (bij een klepoppervlak <2,5 cm2 ) en een daaruit
voortvloeiend verlaagd hartminuutvolume ontstaat een klinisch beeld waarvan de symptomen
overeenkomen met die van een falende linker ventrikel. Het overgaan van sinusritme in atriumfibrilleren kan leiden tot acuut longoedeem. Opheffen van de mitralisklepstenose zal altijd de
levensverwachting en de kwaliteit van leven verbeteren (vijfjaarsoverleving van patiënten die
1,2
initieel in NYHA-klasse IV verkeren: 85% mét operatie versus 15% zonder operatie).
Opheffen van de mitralisklepstenose kan in een aantal gevallen door middel van een percutane
ballonvalvuloplastiek worden gedaan (afhankelijk van de aanwezigheid van kalk, afwijkingen
aan het subvalvulaire apparaat en bijkomende mitralisklepinsufficiëntie) en heeft dan hetzelfde
gunstige effect als open commissurotomie of klepvervanging, hetgeen in de overblijvende
gevallen nodig zal zijn.2
Bij hartfalen en mitralisklepinsufficiëntie is antwoord op de vraag ‘wat is de oorzaak van de lekkage?’
essentieel. Lekkage kan het primaire probleem zijn: hartfalen is het gevolg van volumeoverbelasting. In dit geval zal mitralisklepinsufficiëntie worden veroorzaakt door een misvormd
klepapparaat als gevolg van vergroeiingen door acuut reuma, door een prolaps van de klep,
door ruptuur van chordae (spontaan, door ischemie, infarcering of endocarditis) of door
retractie van meestal het achterste klepblad. Lekkage van de klep door onvolledig samenkomen
van de klepbladen kan ook secundair zijn aan een gedilateerde overgang van klepring naar
ventrikel bij veranderde geometrie van de ventrikel: bij ischemisch hartlijden door disfunctie van
papillaire spier en het laterale segment van de linker ventrikel en bij gedilateerde cardiomyopathie
vooral door dilatatie van de annulus en verplaatsing van de aanhechting van het subvalvulaire
apparaat. Overlevingscijfers na correctie van een primaire mitralisklepinsufficiëntie worden
sterk negatief beïnvloed door de aanwezigheid van coronaire hartziekte: tienjaarsoverleving
56% versus 36%.4
Ter voorbereiding op een eventuele operatie is transoesofageale echocardiografie van cruciaal
belang, zowel om na te gaan of lekkage van de mitralisklep het primaire probleem is als om
te bepalen of een plastiek van de klep mogelijk zal zijn. Een mitralisklepplastiek zal namelijk
ook nog bij patiënten met een verminderde functie van de linker ventrikel verricht kunnen
worden, omdat door het sparen van de chordae het interne skelet van de ventrikel gespaard
blijft, dit in tegenstelling tot hetgeen het geval is bij klepvervanging.
Wanneer mitralisklepinsufficiëntie het primaire probleem vormt, is – ook bij weinig symptomen
– operatie geïndiceerd als de LVEF daalt <60% en/of de echocardiografisch eindsystolische
dimensie van de linker ventrikel stijgt ≥45 mm, omdat buiten deze grenzen de mortaliteit
toeneemt.3,6 De indicatie tot operatie vormt echt een dilemma wanneer de LVEF is gedaald
tot <30%. Het is dan onduidelijk of een chirurgische interventie de prognose en de klachten
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gunstig zal beïnvloeden. In de ACC-AHA-guidelines wordt echter toch een voorkeur voor
operatieve correctie uitgesproken als de mitralisklepinsuffiëntie niet van ischemische oorsprong
is én met een klepplastiek kan worden volstaan.1 Gedwongen door uiterst beperkte mogelijkheden
tot harttransplantatie wordt ook gezocht naar mogelijkheden voor verbetering van de prognose
van patiënten met secundaire mitralisklepinsufficiëntie die een slechte functie van de linker ventrikel
hebben. Of de vroege, gunstige resultaten (tweejaarsoverleving 70% met stijgen van de LVEF en
validiteitsklasse tot I à II) van Bolling, die bij sterk gedilateerde ventrikels de mitraliskleplekkage
heeft gecorrigeerd door het plaatsen van een ‘ondermaatse’ flexibele ring, op de langere duur
aanwezig zullen blijven en bevestigd kunnen worden door andere chirurgische teams, zal
5
moeten blijken.

Conclusies

Niveau C

Niveau A2

Niveau C

Als hartfalen optreedt bij een mitralisklepstenose, is opheffen van de stenose
geïndiceerd. Of correctie zal moeten gebeuren door middel van percutane
ballonvalvuloplastiek of operatief via open commissurotomie of klepvervanging, zal beslist worden na transoesofageaal echografisch onderzoek.
Bij een juiste indicatiestelling is het effect van de ballonvalvuloplastiek even
goed als het effect van operatie.
Bij hartfalen en mitralisklepinsufficiëntie is het onderscheid tussen primaire
en secundaire lekkage van de klep essentieel. Bij primaire mitralisklepinsufficiëntie is correctie zinvol zo lang de LVEF >30% is. Onzeker is of
chirurgische correctie een gunstige invloed heeft wanneer de LVEF is
gedaald tot <30%. Bijkomend coronair lijden zal de overleving echter negatief
beïnvloeden.
Er zijn aanwijzingen dat bij hartfalen ook chirurgische correctie van secundaire
mitralisklepinsufficiëntie zinvol zou kunnen zijn. Voorlopig moet deze
behandeling nog als experimenteel worden beschouwd.

Aanbevelingen
De werkgroep is van mening dat wanneer hartfalen manifest wordt bij een bekende
mitralisklepstenose, onverwijld verwijzing dient plaats te vinden voor het stellen van
de indicatie voor klepplastiek of klepvervanging. Bij de indicatiestelling wordt rekening
gehouden met complicerende comorbiditeit.
De werkgroep is van mening dat wanneer hartfalen manifest wordt bij een bekende
primaire mitralisklepinsufficiëntie, onverwijld verwijzing dient plaats te vinden voor
het stellen van de indicatie voor chirurgische correctie.
De werkgroep is van mening dat bij patiënten met chronisch hartfalen die secundaire
mitralisklepinsufficiëntie ontwikkelen, kan worden overwogen deze insufficiëntie
chirurgisch te corrigeren, bijvoorbeeld als overbrugging naar transplantatie. Deze
behandelingsoptie is echter nog experimenteel.
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6.3

Bij welke patiënten met hartfalen en een structurele
congenitale hartafwijking is chirurgische correctie zinvol?

Als gevolg van aanzienlijk verbeterde chirurgische technieken bereiken veel patiënten met aangeboren hartafwijkingen nu de volwassen leeftijd. Het aantal volwassenen met een aangeboren
hartgebrek in Nederland wordt geschat op 20.000 à 25.000 en neemt toe met 5% per jaar.
Verwacht kan worden dat een aantal van deze patiënten hartfalen zal ontwikkelen. Hierbij
moet vooral worden gedacht aan patiënten met het Eisenmenger-syndroom, aan patiënten na
een Fontan-procedure en aan patiënten met transpositie van de grote vaten bij wie, na een
Mustard- of Senning-operatie, de rechter ventrikel als systeemventrikel fungeert. Evaluatie van
de veelal zeer ingewikkelde problematiek, instellen van medicamenteuze (cave ACE-remmers)
en chirurgische therapie vereisen speciale expertise die vooral aanwezig is in de centra die zich
hebben toegelegd op de behandeling van congenitale cardiale afwijkingen.1 De behandelingsstrategie zal zeer individueel worden bepaald. Gegevens over grote series patiënten ontbreken.

Conclusie
Niveau D

Verwacht kan worden dat een aantal patiënten met een aangeboren hartgebrek
hartfalen zal ontwikkelen. Dit betreft vooral patiënten met een Eisenmengersyndroom en patiënten die een Fontan-procedure of een Mustard- of
Senning-operatie hebben ondergaan.

Aanbeveling
Patiënten met een congenitaal hartgebrek die hartfalen ontwikkelen, dienen geëvalueerd
te worden in een van de acht Nederlandse cardiologische afdelingen die zich hebben
toegelegd op de behandeling van congenitale afwijkingen. Behandeling zal plaatsvinden in samenwerking met de huisarts en de verwijzend cardioloog.
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6.4

Bij welke patiënten met hartfalen en ischemisch hartlijden moet
coronaire revascularisatie worden overwogen?

Patiënten met hartfalen en ischemische hartziekte kunnen worden onderscheiden in patiënten
mét en patiënten zónder angina pectoris. Wanneer angina pectoris, dus symptomatische
myocardischemie, ontbreekt, kan verder gedifferentieerd worden aan de hand van al of niet
aanwezigheid van: a) symptomen die ook een gevolg zijn van ischemie (bijv. paroxismaal
longoedeem), b) anderszins aantoonbare ischemie (bijv. door middel van scintigrafie, stressechocardiografie of PET), en c) disfunctionerende doch niet irreversibel beschadigde myocardsegmenten: ‘viable’ myocard. Er zijn drie grote, gerandomiseerde onderzoeken geweest die
de effecten van coronaire revascularisatie door middel van coronaire bypass-grafting (CABG) en
medicamenteuze therapie hebben vergeleken bij patiënten met stabiele angina pectoris. Hierin
waren echter patiënten met een sterk verlaagde LVEF en met manifest hartfalen van deelname
uitgesloten. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de grootste reductie van mortaliteit na
CABG optrad bij patiënten mét angina pectoris en een matig verlaagde LVEF (30-50%).4,6,10
Of de effecten van revascularisatie door middel van percutane coronaire angioplastiek
(PTCA) equivalent zijn aan die van CABG, is niet met zekerheid te stellen, omdat voldoende
onderzoek in dit kader ontbreekt. Een meta-analyse van acht gerandomiseerde studies die
CABG en PTCA vergelijken,7 laat geen duidelijke superioriteit van de ene behandeling ten
opzichte van de andere zien, doch deze patiënten hadden geen hartfalen en de gemiddelde
linkerventrikelfunctie in deze studies was nagenoeg normaal. Een systematische beschouwing
van 8 cohortstudies en 17 patiëntenseries betreffende winst en risico’s van CABG en PTCA
bij patiënten met angina pectoris én een matig tot sterk verminderde linkerventrikelfunctie
(LVEF <40%), laat zien dat CABG leidt tot een mortaliteitsreductie van 30-50% ten opzichte
van medicamenteuze behandeling en dat de functie van de linker ventrikel en de functionele
klasse verbeteren.5 Als dezelfde mate van revascularisatie wordt bereikt door middel van
PTCA, zou van deze interventie dan hetzelfde effect verwacht kunnen worden.
De mortaliteit van coronaire bypassoperatie bij verminderde LV-functie varieert van 2 tot 7%
afhankelijk van de leeftijd (vooral >70 jr), de mate van LV-disfunctie en comorbiditeit.9 Een
probleem is dat hartfalen in de revascularisatiestudies meestal onvoldoende gekwantificeerd is.
Bovendien zijn de onderzoeken verricht in een tijd dat aspirine, HMG-CoA-reductaseremmers
en adequate doses ACE-remmers nog niet tot het standaard medicamenteuze arsenaal behoorden.
Bovendien blijft de vraag bestaan of de gerapporteerde resultaten ook van toepassing zijn op
vrouwen, omdat deze slechts een minimaal percentage van de onderzochte groep uitmaakten.
Er zijn geen overlevingsstudies beschikbaar die de basis kunnen vormen voor een strategie bij
patiënten met hartfalen zonder angina pectoris. Bij een aantal patiënten blijkt revascularisatie
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te resulteren in toename van de LVEF en afname van hartfalensymptomen.3,8 Herstel treedt
op als er een substantiële hoeveelheid myocard nog ‘viable’ is. De definitie van ‘substantieel’
varieert in de gerapporteerde patiëntenseries van 8 tot 53%. In twee recente Nederlandse
onderzoeken bleken bij respectievelijk dobutamine-stress-echocardiografie en bij FDG SPECT
(18F-fluorodeoxyglucose-’single photon emission computed tomography’) respectievelijk vier
LV-segmenten en 31% van het LV-myocard de cut-off waarbij verbetering van de LV-functie
werd waargenomen.2,1 Het is dus zinvol naar viable myocard te zoeken.

Conclusies
Niveau A1

Bij patiënten met gecompenseerd hartfalen, een matig verminderde functie
van de linker ventrikel (LVEF 20-40%) én angina pectoris is revascularisatie
zinvol (‘evidence’ ten aanzien van CABG).

Niveau D

Er zijn aanwijzingen dat revascularisatie zinvol kan zijn voor patiënten met
gecompenseerd hartfalen, angina pectoris en een sterk verminderde functie
van de linker ventrikel (LVEF <20%).

Niveau D

Er zijn aanwijzingen dat revascularisatie zinvol kan zijn voor patiënten met
gecompenseerd hartfalen, zonder angina pectoris maar met aantoonbare
myocardischemie dan wel ‘viabiliteit’.

Overige overwegingen
Bij de indicatiestelling tot revascularisatie zullen de volgende factoren een rol spelen: de uiterst
slechte prognose van deze patiënten, de geringe beschikbaarheid van donororganen, de technische
‘operabiliteit’, de grootte van het ischemische dan wel viable gebied en de comorbiditeit. De mate
van te bereiken revascularisatie en de comorbiditeit zullen bepalen of de voorkeur moet uitgaan
naar een percutane dan wel een chirurgische behandeling.

Aanbevelingen
Bij patiënten met gecompenseerd hartfalen, een matig verminderde functie van de
linker ventrikel (LVEF 20-40%) én angina pectoris dient revascularisatie te worden
overwogen.
Er zijn aanwijzingen dat revascularisatie zinvol is voor patiënten met gecompenseerd
hartfalen, angina pectoris en een sterk verminderde functie van de linker ventrikel
(LVEF <20%).
De werkgroep geeft voor patiënten met ischemisch hartlijden, gecompenseerd hartfalen
maar zonder angina pectoris ter overweging onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid
en uitgebreidheid van myocardischemie of ‘viable’ myocardsegmenten.
Bij aantonen van een substantiële hoeveelheid viable myocard dient revascularisatie te
worden overwogen.
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6.5

Bij welke patiënten met hartfalen moet reconstructie van
de linker ventrikel worden overwogen?

Na een groot, transmuraal myocardinfarct kan een groot littekengebied overblijven en een
aneurysma cordis ontstaan. Dit betekent een mechanisch nadelig segment van de ventrikelwand.
Het littekengebied wordt gevormd door een laag van enkel littekenweefsel, maar kan ook
bestaan uit littekenweefsel afgewisseld door viable myocard. Moeilijk te bestrijden hartfalen,
maar ook angina pectoris (grote wandspanning of resterende belangrijke coronaire vaatvernauwingen) en ventriculaire ritmestoornissen zijn een indicatie voor reconstructie van de linker
ventrikel, in dit laatste geval dan ook gecombineerd met pre- en peroperatieve mapping met
het oog op chirurgische behandeling van de ritmestoornis.4-7,9 Bij de indicatiestelling zijn
vooral van belang: de hoeveelheid goed contraherend myocard die zal resteren na de operatie
en of er complete revascularisatie kan plaatsvinden. Het operatierisico bedraagt 5% voor
reconstructie en revascularisatie, maar is hoger (20%) als mitralisklepvervanging nodig is. In
niet-gerandomiseerde onderzoeken is verbetering van de functie van de linker ventrikel en
van de validiteit aangetoond en wordt een goede langetermijnoverleving zonder hartfalen
(87% na drie jaar) gevonden.2,10-12 Gerandomiseerd onderzoek zal moeten aantonen dat dit
inderdaad het geval is voor patiënten die naar huidige inzichten ook medicamenteus optimaal
worden behandeld.2
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Omdat harttransplantatie, een behandeling die begint met een chirurgische ingreep, de kwaliteit
en de duur van leven van patiënten met ernstig hartfalen sterk kan verbeteren doch beperkt
beschikbaar is, wordt intensief gezocht naar andere chirurgische oplossingen. In het kader
daarvan moeten worden gezien de Batista-procedure en het wikkelhart (dynamische cardiomyoplastiek).
Volumereductie van een zeer sterk gedilateerde linker ventrikel door middel van het wegnemen
van een lateraal spierweefselsegment (dus geen littekenweefsel) is toegepast, initieel door Batista,
later door anderen, vooral bij patiënten met een cardiomyopathie. De initieel gerapporteerde
gunstige resultaten konden echter niet worden bevestigd bij patiënten in klasse III en IV
3,8
(overleving zonder ‘events’ slechts 49% en 25% na respectievelijk één en drie jaar).
Dynamische cardiomyoplastiek (het wikkelhart) is een behandeling die beoogt remodellering
tegen te gaan en de systole te ondersteunen. De linker musculus latissimus dorsi wordt
gemobiliseerd, aan zijn vaatzenuwstreng in de borstkas gebracht en vervolgens om het hart
gewikkeld. Na wekenlange training, door elektrische stimulatie, verandert het karakter van de
skeletspier in hartspier en wordt de gewikkelde spier zodanig gestimuleerd dat hij synchroon
met het hart samentrekt. Gezien de hoge operatiemortaliteit bij patiënten in klasse IV en de grote
kans op latere plotse dood is het wikkelhart geen alternatief gebleken voor harttransplantatie.
Of de behandeling nuttig is wat betreft overleving en functionele verbetering voor patiënten
met minder ernstige klassen van hartfalen, is vooralsnog niet bewezen.1 Misschien zal het
lopende C-SMART-onderzoek op deze vraag een antwoord geven.

Conclusies
Niveau C

Er zijn aanwijzingen dat de validiteit en de levensverwachting van patiënten
met hartfalen en een groot a-/diskinetisch deel van de linker ventrikel na
myocardinfarct kunnen verbeteren door reconstructie van de linker ventrikel
in combinatie met revascularisatie.

Niveau C

De Batista-procedure kan op grond van de beschikbare onderzoeksresultaten
niet worden aanbevolen.

Niveau C

De dynamische cardiomyoplastiek (wikkelhart) kan op grond van de beschikbare onderzoeksresultaten niet worden aanbevolen.

Overige overwegingen
Bij de indicatiestelling voor reconstructie van de linker ventrikel zal rekening worden gehouden
met de bijkomende mogelijkheden tot complete revascularisatie, eventueel met comorbiditeit.

Aanbeveling
Bij hartfalen en een groot a-/diskinetisch linkerventrikelsegment dient reconstructie van
de linker ventrikel te worden overwogen, zo mogelijk in combinatie met revascularisatie.
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6.6

Bij welke patiënten met chronisch hartfalen moet mechanische
ondersteuning van de circulatie worden overwogen?

Voor mechanische ondersteuning van de circulatie zijn beschikbaar de intra-aortale ballonpomp
(IABP), ventriculaire steunsystemen (VAD = ‘ventricular assist device’) en sinds kort weer het
complete kunsthart (‘total artificial heart’). De IABP wordt via punctie van de arteria femoralis
ingebracht en kan het hart-minuut-volume met 10-20% doen toenemen. De duur van de toepassing is beperkt tot dagen/weken ten gevolge van complicaties, waarvan ischemie van het
been distaal van de insteekplaats en infectie de belangrijkste zijn en omdat, bij progressie van
het hartfalen, uiteindelijk het effect van de IABP onvoldoende is.1 Voor het inbrengen van een
VAD is thoracotomie noodzakelijk. Deze systemen leveren het gehele hart-minuut-volume.
Er zijn systemen die geschikt zijn voor ondersteuning gedurende enkele dagen (ECMO, centrifugaalpomp) en systemen die geschikt zijn voor ondersteuning gedurende weken (bijv.
extracorporele pulsatiele pompen) of vele maanden tot >1 jaar (inplanteerbare systemen).
De combinatie van dreigende orgaanschade ten gevolge van hypoperfusie én een kans op
herstel (spontaan of door middel van een aanvullende ingreep) vormt de algemeen geaccepteerde indicatie voor mechanische systemen. IABP en eenvoudige VAD’s worden dan ook
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vooral toegepast in situaties van acuut ernstig hartfalen, zoals myocardinfarct gecompliceerd door
shock, ventrikelseptumruptuur of mitralisklepinsufficiëntie, maar ook wanneer na afloop
van een hartoperatie het hart de circulatie niet meer van de hart-longmachine kan overnemen.
Bij patiënten met chronisch hartfalen zal de indicatie tot plaatsing van een mechanisch
steunsysteem zelden worden gesteld, omdat de kans op spontaan herstel ontbreekt en de
ingreep die verbetering kan brengen (harttransplantatie) niet voor iedereen de langetermijnprognose verbetert én zeer beperkt beschikbaar is. Patiënten met chronisch hartfalen en dreigende orgaanschade die, na uitvoerig onderzoek, goede kandidaten zijn gebleken voor harttransplantatie, komen in aanmerking voor mechanische ondersteuning wanneer zij niet op
tijd getransplanteerd kunnen worden. Hun overlevingskans zal hierdoor toenemen van 0 tot
4
50-70%. Afhankelijk van de verwachte duur tot transplantatie en de ernst van de ‘low output
state’ zal moeten worden gekozen voor IABP of VAD. Er zijn aanwijzingen dat deze benadering
ook kosteneffectief is.2 Een groot probleem is dat systemen voor langdurige ondersteuning
(VAD’s) in Nederland, in tegenstellling tot de VS en vele buurlanden in Europa, nog niet worden
vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Of het plaatsen van een VAD een effectieve behandeling is bij patiënten met chronisch hartfalen die geen kandidaat meer zijn voor harttransplantatie
(te hoge leeftijd, comorbicomorbiditeit), is onderzocht in de REMATCH-trial.3 In dit onderzoek
kwam een vermindering van 48% van de kans op overlijden naar voren voor de patiënten met
een LVAD ten opzichte van de patiënten die alleen medicamenteus waren behandeld. Dit
ging echter ten koste van meer problemen waarvoor meer ziekenhuis opname nodig was.
Bovendien was de overleving van de LVAD-patiënten uiteindelijk ook slechts 23% na twee jaar.
Onderzoek zal moeten uitwijzen of het aantal patiënten bij wie na mechanische ondersteuning
door middel van een LVAD toch herstel van ventrikel functie optreedt (hetgeen tot nu toe
slechts sporadisch is waargenomen), kan toenemen. De eerste aanwijzingen bij toepassing van
de combinatie van LVAD en medicamenteuze therapie zijn hoopvol.5 Het probleem van enkel
vervanging van de linker ventrikel door de huidige implanteerbare VAD’s kan misschien
worden opgelost als het nieuwe, geïmplanteerde ‘totale kunsthart’ goed blijkt te functioneren.

Conclusies
Niveau D

Niveau C
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Bij chronisch hartfalen is mechanische ondersteuning door middel van
de intra-aortale ballonpomp zinvol als deze interventie op zeer korte
termijn wordt gevolgd door de beoogde definitieve behandeling.
Voor harttransplantatiekandidaten, met een goede langetermijnprognose
na transplantatie, dient, ter overbrugging naar transplantatie, mechanische
ondersteuning door middel van een LVAD (steunhart) te worden
overwogen.
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Aanbeveling
De werkgroep is van mening dat mechanische ondersteuning door middel van
de intra-aortale ballonpomp bij patiënten met chronisch hartfalen slechts zinvol
is als overbrugging naar een op handen zijnde definitieve behandeling.
De werkgroep is van mening dat moet worden overwogen transplantatiekandidaten,
met een goede langetermijnprognose na transplantatie, die op de wachtlijst te overlijden, te overbruggen naar transplantatie door middel van een ventriculair steunsysteem (LVAD).
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6.7

Welke patiënten komen in aanmerking voor harttransplantatie?

Harttransplantatie biedt een aanzienlijke verlenging van de levensduur wanneer toegepast
bij zorgvuldig geselecteerde patiënten die in het eindstadium van hun hartziekte verkeren.
Deze uitspraak is gerechtvaardigd ondanks het ontbreken van gerandomiseerd onderzoek, omdat
de overlevingsduur na transplantatie (eenjaarsoverleving van 80% en mediane overleving 9,1 jaar),
een schril maar gunstig contrast vormt met de overleving van klasse IV-patiënten die alleen
medicamenteus worden behandeld: 35% na ruim drie jaar.2,4,7 Na transplantatie is de kwaliteit
van leven goed bij 75% van de patiënten.
Het succes van transplantatie is vooral afhankelijk van zorgvuldige selectie van de kandidaten.5
Essentieel in het selectieproces is het beantwoorden van de volgende vragen:
1. Is de patiënt optimaal behandeld (medicamenteus, mechanische problemen opgeheven
en ritme- en geleidingsstoornissen adequaat gecorrigeerd) en zijn er echt geen andere
mogelijkheden meer?
2. Is de prognose zo slecht dat van transplantatie winst kan worden verwacht?
3. Heeft patiënt problemen die een succesvolle transplantatieprocedure in de weg staan of die
in combinatie met de noodzakelijke immunosuppressieve therapie levensbedreigend zijn?
4. Heeft patiënt problemen die de winst qua levensverwachting aanzienlijk minder maken dan
de winst die kan worden verwacht bij andere patiënten die deze problemen niet hebben?
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Bij het bepalen van de prognose wordt bij patiënten met voornamelijk systolische disfunctie
gebruikgemaakt van de ernst van de symptomen (NYHA-classificatie, noodzaak tot frequente
ziekenhuisopnames, wankele evenwicht tussen overvulling en tekenen van ‘low output’), de
reactie op therapie, met name het uitblijven van daling van verhoogde vullingsdrukken, de
LV- en RV-ejectiefractie, het optreden van hyponatriëmie, ventriculaire ritmestoornissen en
een lage (<10-12 ml/kg/min) VO2 bij inspanning.2,5 Bij patiënten met een restrictieve of
hypertrofische cardiomyopathie is het bepalen van het tijdstip voor transplantatie moeilijker.
In deze gevallen zal de indicatie tot harttransplantatie worden gesteld wanneer vochtretentie
niet langer of alleen ten koste van prerenale uraemie kan worden bestreden of wanneer moeheid
leidt tot validiteitsklasse NYHA IV. Zelden zal angina pectoris aanleiding zijn tot harttransplantatie: alleen in die gevallen waarin alle andere vormen van therapie zonder succes zijn
gebleven én er een belangrijke LV-disfunctie is. Recidiverende, levensbedreigende ritmestoornissen kunnen ook een indicatie voor harttransplantatie zijn wanneer ze anderszins niet
te behandelen blijken te zijn. In de afwegingen van het selectie proces wordt de zwaarte van
het antwoord op de vierde vraag, betreffende relatieve contra-indicaties, bepaald door de
beschikbaarheid van geschikte donor organen. Omdat in Nederland het jaarlijkse aantal donor
harten sterk achterblijft bij de aantallen in de ons omringende landen (Belgie en Oostenrijk
12-13 per miljoen inwoners versus 3 per miljoen in Nederland), zullen relatieve contra-indicaties
dus zwaarder wegen.
Bij de indicatiestelling houden de Nederlandse harttransplantatie centra (Academisch
Ziekenhuis Rotterdam in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum en het
HartLong Centrum Utrecht in samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Groningen)
de volgende criteria aan:

Absolute contra-indicaties voor harttransplantatie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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irreversibele pulmonale hypertensie (pulmonale vaatweerstand >400 dynes/sec/cm-5 of
transpulmonale gradiënt >15 mgHg) na behandeling met vaatverwijders en zuurstof;
actieve infectie;
irreversibele nierinsufficiëntie met creatinineklaring <30 ml/min;
irreversibele leverinsufficiëntie;
sterk beperkte longfunctie;
acute longembolie of recent longinfarct;
systeemziekte met negatieve invloed op de prognose (<5 jaar);
diabetes mellitus met secundaire orgaanschade (nefropathie, retinopathie, neuropathie);
ernstig perifeer, abdominaal of extracraniaal vaatlijden;
actief peptisch ulcus;
actieve diverticulitis;
ernstig overgewicht (‘body mass index’; BMI >30);
ernstige osteoporose;
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•
•
•
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bestaande maligniteit of voorgeschiedenis van maligne lymfoom <10 jaar (Hodgkin, nonHodgkin), dan wel voorgeschiedenis van sarcoom of maligniteit van solide orgaan <10 jaar
en voorgeschiedenis van melanoma;
psychiatrische ziektebeelden waardoor tijdig opsporen van complicaties en intensieve
behandeling onmogelijk wordt;
communicatiestoornissen zodanig dat tijdig opsporen van complicaties en intensieve
behandeling onmogelijk wordt;
niet-omkeerbare non-compliantie;
alcohol- of drugsverslaving (op dit moment of <1 jaar).

Relatieve contra-indicaties voor harttransplantatie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

foci voor infectie;
nierinsufficiëntie met een creatinineklaring <50 ml/min;
chronische bronchitis/bronchiëctasieën;
perifeer, abdominaal of extracraniaal vaatlijden;
voorgeschiedenis van maligniteit >10 jaar;
leeftijd >60 jaar;
overgewicht;
diverticulosis;
cholelithiasis en nephrolithiasis;
psychiatrische voorgeschiedenis;
ontbreken van psychosociaal steunsysteem;
voorgeschiedenis van perioden van non-compliantie;
andere problemen met negatieve invloed op het ondergaan van langdurige en intensieve
behandeling, op de overleving of op de mogelijkheid tot revalidatie.

De mortaliteit op de wachtlijst bedraagt ongeveer 20 %.3,4 Door middel van het verlenen van
prioriteit op de wachtlijst aan patiënten die voortijdig dreigen te overlijden, wordt getracht dit
sterftepercentage te verlagen. Een retrospectieve analyse van gegevens uit één centrum toonde
aan dat de kans op overlijden van patiënten die na acceptatie op de wachtlijst naar huis kunnen
worden ontslagen, het grootst is in de eerstvolgende zes maanden en dat de winst door transplantatie voor patiënten die de eerste zes maanden overleven aanzienlijk afneemt. Hierdoor
werd gesuggereerd dat wachttijd geen belangrijk prioriteits criterium op de wachtlijst zou zijn.6
Later heeft echter analyse van gegevens uit twee andere, grote, transplantatie centra laten zien
dat, wanneer de piek zuurstofopname (piek-VO2 <14 ml/kg/min) als belangrijkste acceptatie
criterium voor transplantatie wordt gebruikt, de mortaliteit ook na zes maanden wachttijd
hoog blijft, waardoor de wachttijd een essentieel priortiteits criterium blijft.1 Tijdens intensieve
begeleiding in de wachttijd moet extra aandacht worden besteed aan zowel achteruitgang
(hogere prioriteit) als aan verbetering van de toestand (toename piek-VO2) waardoor de indicatie
voor harttransplantatie vervalt. Ook de patiënt moet zich hiervan bewust zijn.
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Conclusie

Niveau C

Harttransplantatie is een zinvolle, levensverlengende behandeling voor een
zorgvuldig geselecteerde groep patiënten voor wie geen andere behandelingsmogelijkheden meer bestaan. Voor de individuele patiënt zal een afweging
moeten worden gemaakt tussen de verwachte levensverwachting mét en
zonder transplantatie. Bij deze afweging speelt comorbiditeit een grote rol.

Aanbeveling
De werkgroep is van mening dat harttransplantatie dient te worden overwogen bij
patiënten met het eindstadium van hartfalen, zonder andere behandelingsopties en
zonder belangrijke comorbiditeit.
Gezien de te behalen omvang van de winst in levensverwachting door harttransplantatie
dient te worden gestreefd naar vergroten van het donoraanbod.
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6.8

Wat is de plaats van pericarddrainage, pleuradrainage,
ascitesdrainage en hemofiltratie bij chronisch hartfalen?

Een ernstige pericardeffusie kan een levensbedreigende instroombelemmering van het hart
geven en zo leiden tot hartfalen. De effusie, zelden het gevolg van hartfalen, is vaak een gevolg
van een andere ziekte en kan door drainage na pericardpunctie worden verwijderd. In ervaren
handen is het risico van deze ingreep gering.
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Door ophoping van vocht in de pleuraholte kunnen de longen gecomprimeerd worden, waardoor
ernstige respiratoire insufficiëntie kan ontstaan. Door verwijdering van het vocht door middel
van een pleurapunctie kan een snelle afname van de dyspnoe optreden. De pleurapunctie
komt, net als de ascitespunctie, meestal pas in het eindstadium van chronisch hartfalen aan
de orde. Pleurapunctie wordt relatief frequenter uitgevoerd omdat de klachten groter invloed
op de kwaliteit van leven hebben.
Ascitesvocht dat het gevolg is van hartfalen, hoeft zelden door een punctie te worden verwijderd.
Alleen bij extreme hoogstand van het diafragma, met als gevolg ernstige respiratoire insufficiëntie, is ascitespunctie zinvol.
Het door middel van hemofiltratie verwijderen van vocht bij patiënten met ernstig hartfalen,
2
die resistent zijn geworden voor diuretica, kan met succes worden toegepast. Het effect is
echter meestal van beperkte duur, onder andere afhankelijk van ernst van het hartfalen, leeftijd,
hoeveelheid verwijderbaar vocht en nierfunctie.1,3
Gepubliceerd onderzoek heeft veelal betrekking op zeer kleine aantallen patiënten met dikwijls
sterk wisselende uitgangsgegevens.

Conclusie
Niveau C

Drainage van vochtophoping is zinvol bij hemodynamisch belangrijke
pericardeffusie, bij klachten veroorzakende pleura-effusie en bij medicamenteus onbehandelbare ascites die ventilatoire problemen veroorzaakt.

Aanbevelingen
Pericarddrainage is geïndiceerd als instroombelemmering van een of beide hartkamers
aanleiding geeft tot hartfalen.
Pleuradrainage is geïndiceerd als ten gevolge van grote vochtcollecties in de pleuraholte
respiratoire insufficiëntie ontstaat.
Drainage van ascitesvocht is zinvol als de vochtcollectie in de buik mechanische
problemen of klachten veroorzaakt.
Zelden zal hemofiltratie nodig zijn ter bestrijding van overvulling.
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Hoofdstuk 7

Leefregels, begeleiding en
organisatie van zorg
Algemeen
Patiënten met hartfalen krijgen gedurende hun behandeling te maken met veel leefregels.
Het betreft hier onder andere leefregels op het gebied van voeding, symptoomherkenning en
activiteit. Deze leefregels zijn naast de medicamenteuze therapie van essentieel belang bij de
behandeling van hartfalen. Zij kunnen een bijdrage leveren aan het helpen voorkomen van
exacerbaties en aan het verbeteren van de prognose en de kwaliteit van leven.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende leefregels die patiënten met hartfalen
wordt geadviseerd. Verder wordt aandacht besteed aan aspecten die in de voorlichting aan
patiënten met hartfalen aan de orde dienen te komen.
In Nederland worden in veel ziekenhuizen en in een aantal thuiszorgorganisaties initiatieven
genomen om de zorg aan patiënten met hartfalen beter te organiseren. Dit gebeurt onder
andere in de vorm van hartfalenpoliklinieken. In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt
ingegaan op verschillende vormen van zorg aan patiënten met hartfalen en worden de
belangrijkste componenten van die zorg beschreven.

7.1

Wat is de rol van een natriumbeperkt dieet bij
de behandeling van hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Een natriumbeperkt dieet wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de behandeling van
patiënten met hartfalen. Dit komt naar voren in de meeste richtlijnen en in adviezen van deskundigen.1-4 De mate van natriumbeperking verschilt echter en loopt uiteen van 1.600 tot
3.000 mg natrium per dag, afhankelijk van de ernst van het hartfalen (1 gram NaCl komt
overeen met 400 mg natrium; de gemiddelde Nederlander gebruikt ongeveer 9 gram NaCl
per dag).
Er zijn geen studies bekend die de effectiviteit van een dergelijk dieet bij patiënten met hartfalen
hebben geëvalueerd.
Er is één studie bekend die is verricht onder gezonde proefpersonen. Hierbij leidde een
reductie van de NaCl-inname van 10 gram naar 5 gram tot een reductie van extra cellulair
vocht van 1-1,5 liter.5
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Conclusie
Niveau C

Niveau D

Er is geen onderzoek bekend naar de effecten van een natriumbeperking
bij patiënten met hartfalen.
Een reductie van de NaCl-inname bij gezonde mensen leidt tot een reductie
van extra-cellulair vocht.
In alle richtlijnen en in adviezen van deskundigen wordt een natriumbeperking zinvol geacht bij de behandeling van patiënten met hartfalen.
De mate van natriumbeperking is afhankelijk van de functionele klasse.

Overige overwegingen
Een natriumbeperking wordt in de praktijk toegepast omdat hierdoor de hoeveelheid diuretica
kan worden verminderd, hetgeen een gunstig effect heeft op de schommelingen in volumestatus
en neurohormonale activatie. Ook is de kans op hypokaliëmie en op een verhoogd urinezuur
(dat kan leiden tot jicht) bij een verminderd diureticagebruik kleiner.
Bij patiënten met hartfalen in klasse II wordt een natriumbeperking van 3.000 mg door deskundigen als realistisch gezien (dit komt overeen met 7,5 gram NaCl).4 De diëtist kan hierover
praktische individuele adviezen verstrekken.
Wanneer patiënten grote doses diuretica krijgen om vochtretentie te voorkomen, wordt een
strengere natriumbeperking geadviseerd en is individuele begeleiding door een diëtist wenselijk.
Aan patiënten met hartfalen in klasse III en IV moet een natriumbeperking van 2.000 mg
worden geadviseerd (dit komt overeen met 5 gram NaCl per dag).
Een eerste stap is het afnemen van een voedingsanamnese waarbij de natriuminname wordt
berekend. Vervolgens kan een dieetadvies worden verstrekt, dat zowel in cultureel als economisch
opzicht acceptabel is voor de patiënt.6
Wanneer patiënten in een pre-terminaal stadium van hartfalen verkeren, zal het echter
meestal niet noodzakelijk zijn beperkingen ten aanzien van voedingsmiddelen op te leggen,
omdat de totale hoeveelheid natrium waarschijnlijk niet boven de 2.000 mg zal komen; dit ten
gevolge van de vaak slechte eetlust. Begeleiding door de diëtist zal in dat geval vooral gericht
zijn op behoud van kwaliteit van leven.
Bij een natriumbeperkt dieet kan dieetzout worden geadviseerd als vervanger van NaCl.
Dieetzout bevat echter veel kalium, hetgeen naast de behandeling met een ACE-remmer, in
combinatie met een kaliumsparend diureticum en de vaak al verslechterde nierfunctie, kan
leiden tot hyperkaliëmie. Patiënten met ACE-remmers in combinatie met een kaliumsparend
diureticum moet worden geadviseerd terughoudend te zijn met kaliumhoudende zoutvervangers.7
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Aanbevelingen
Patiënten met hartfalen in klasse II wordt een natriumbeperking van 3.000 mg per dag
geadviseerd. De diëtist kan hierover praktische adviezen verstrekken.
Patiënten met hartfalen in klasse III en IV wordt een natriumbeperking van 2.000 mg
per dag geadviseerd en is begeleiding door de diëtist wenselijk.
Terughoudendheid is geboden bij overmatig gebruik van kaliumhoudende zoutvervangers
bij patiënten die behandeld worden behandeld met ACE-remmers in combinatie met
een kaliumsparend diureticum.
In de pre-terminale fase is de eetlust vaak verminderd, zodat de natriuminname
meestal niet hoger is dan 2.000 mg. Begeleiding door de diëtist zal gericht zijn op
behoud van de kwaliteit van leven.
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7.2

Wat is de rol van een vochtbeperking bij de behandeling van hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Er is geen onderzoek bekend naar de effecten van een vochtbeperking bij patiënten met hartfalen.

Conclusie
Niveau D

Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor een vochtbeperking bij
patiënten met hartfalen.
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Overige overwegingen
Hoewel een wetenschappelijke onderbouwing voor een vochtbeperking bij patiënten met
hartfalen ontbreekt, wordt een vochtbeperking zowel door deskundigen als in verschillende
richtlijnen geadviseerd.1-3 Over de mate van vochtbeperking bestaat geen eenduidigheid.
Deze loopt in de verschillende richtlijnen uiteen van 1.000 tot 2.000 ml per 24 uur.
Bij hartfalen in klasse II moet de patiënt worden geadviseerd niet overmatig te drinken (maximaal 2.500 ml). Bij ernstig hartfalen (klasse III en IV) wordt een vochtbeperking van 1.500 tot
2.000 ml geadviseerd (vocht uit vaste voeding wordt niet meegerekend; eventuele infuusvloeistof wel).
Wanneer een hoge dosering lisdiuretica wordt gebruikt (>80 mg furosemide of >2 mg
bumetanide), dient de vochtinname te worden beperkt tot 1.500 ml. Getracht moet worden
te voorkomen dat de patiënt steeds meer gaat drinken en een steeds hogere dosis diuretica
nodig heeft. Omdat dorst een teken kan zijn van een verhoogde angiotensine II-spiegel, zal
in dat geval de dosis ACE-remmer of AII-antagonist moeten worden verhoogd.
Bij een verdunningshyponatriëmie (dus niet bij een hyponatriëmie ten gevolge van een absoluut
natriumtekort) zullen patiënten bij wie het natrium <132 mmol/l is, hun vochtinname tijdelijk
moeten beperken tot 1.500 ml per 24 uur. Bij een natriumgehalte <128 mmol/l zal de vochtinname tijdelijk beperkt moeten worden tot ± 1.200 ml per 24 uur. Wel dient de natriumbeperking in dat geval gehandhaafd te blijven.
De vochtbeperking moet worden aangepast bij extra vochtverlies ten gevolge van koorts, diarree,
braken en bij transpireren in hoge temperatuur.

Aanbevelingen
Patiënten met klasse II- hartfalen wordt geadviseerd niet overmatig te drinken (maximaal
2.500 ml).
Patiënten met hartfalen in klasse III en IV wordt een vochtbeperking van 1.5002.000 ml/24 uur geadviseerd.
Wanneer bij patiënten in klasse III en IV een hoge dosis lisdiuretica (>80 mg furosemide
of >2 mg bumetanide) nodig is om vochtretentie te voorkomen, wordt een vochtbeperking van 1.500 ml voorgeschreven.
Bij een verdunningshyponatriëmie moet de vochtinname (tijdelijk) verder worden
beperkt tot ongeveer 1.200-1.500 ml. De natriumbeperking dient in dat geval wel
gehandhaafd te blijven.
Bij een vochtbeperking wordt het vocht uit vaste voeding niet meegerekend; eventuele
infuusvloeistof wordt wel meegerekend.
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7.3

Wat is het advies ten aanzien van ongewenst
gewichstverlies/cardiale cachexie?

Wetenschappelijke onderbouwing
Cachexie komt veel voor bij ernstig hartfalen en uit zich in verlies van spier-, vet- en botweefsel.1
Cardiale cachexie vergroot de kans of overlijden, onafhankelijk van leeftijd, functionele klasse,
LVEF en V02-max (50% van de patiënten met cachexie overlijdt binnen 18 maanden).2,3
Patiënten met cachexie hebben een verminderde inspanningstolerantie, hetgeen te wijten is aan
een vermindering van de hoeveelheid spiermassa en een verminderde kwaliteit van spiermassa.
In een groot cohort (SOLVD- studie, n >2.000) is gevonden dat ongeveer 12% van de patiënten
met hartfalen leed aan cachexie.
Er zijn aanwijzingen dat een verhoogde hoeveelheid van de cytokinen TNF- (tumornecrose
factor ) en IL-1 (interleukine-1) een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van cardiale cachexie.
Ook de volgende factoren spelen mogelijk een rol bij het ontstaan van cardiale cachexie:1,2
• verminderde inname van voedingsstoffen ten gevolge van vermoeidheid, dyspnoe, leverstuwing, bijwerking medicatie, natriumbeperking;
• verhoogd metabolisme ten gevolge van dyspnoe en activatie van het sympathische zenuwstelsel;
• lichamelijke inactiviteit, waardoor verlies van spiermassa optreedt.

Conclusie
Niveau C

Cardiale cachexie komt veel voor bij patiënten met ernstig hartfalen en vergroot
de kans op overlijden.
Bij het ontstaan van cardiale cachexie spelen verschillende factoren een rol.

Overige overwegingen
Bij de behandeling van patiënten met hartfalen is het van belang ongewenst gewichtsverlies
zoveel mogelijk te voorkomen.
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Ingrijpen door middel van gerichte voedingsadviezen is noodzakelijk indien er sprake is van
ongewenst gewichtsverlies van:
• 5% binnen een maand, of;
• 10% binnen zes maanden.
Hierbij wordt uitgegaan van het gewicht in gecompenseerde toestand.
Wanneer het gewichtsverlies onbekend is, wordt uitgegaan van een Quetelet Index <20 kg/m2.
Begeleiding door een diëtist wordt hierbij van belang geacht. De voeding zal voldoende energie
moeten bevatten. Het gebruik van frequente, kleine maaltijden (bijv. zesmaal per dag) wordt
aanbevolen. Behalve dieetmaatregelen die betrekking hebben op een natrium- en vochtbeperking,
is terughoudendheid geboden bij beperkingen ten aanzien van het dieet (tenzij hiervoor een
4
strikte indicatie bestaat).
Bij onvoldoende inname van voedingsstoffen kan het noodzakelijk zijn vitaminepreparaten
te gebruiken.
Een aangepast trainingsprogramma kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van onder
andere de inspanningstolerantie en het vergroten van spiermassa en -kracht (zie paragraaf
over activiteit).

Aanbevelingen
Ongewenst gewichtsverlies bij patiënten met hartfalen dient zoveel mogelijk te worden
voorkomen.
Begeleiding door een diëtist is van belang om ongewenst gewichtsverlies te voorkomen
of zoveel mogelijk te beperken.
Bij een ongewenst gewichtsverlies van 5% binnen een maand of 10% binnen zes
maanden of een Quetelet Index <20 kg/m2 zijn gerichte voedingsadviezen door de
diëtist noodzakelijk.
Een aangepast bewegingsprogramma kan een bijdrage leveren aan de vergroting van
de spiermassa.
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Wat is het advies ten aanzien van overgewicht?

Wetenschappelijke onderbouwing
Er is sprake van overgewicht met een risico voor de gezondheid bij een Quetelet Index (QI)
tussen 25 en 30 kg/m2. Bij een QI >30 kg/m2 is sprake van obesitas met een duidelijk verhoogd
risico op ziekte.
Obesitas zorgt voor een hogere bloeddruk, een toename van het bloedvolume en het hartminuut1
volume en een verhoging van de vullingsdrukken.
Vermindering van overgewicht zorgt dat het hart minder wordt belast door afname van het
bloedvolume en het hartminuutvolume en verlaging van de vullingsdrukken. Daarnaast heeft
gewichtsreductie een bloeddrukverlagend effect2 en een gunstig effect op het lipidenprofiel.3
Deze factoren zijn van belang bij de secundaire preventie van coronair lijden, de belangrijkste
oorzaak van hartfalen.

Conclusie

Niveau C

Gewichtsreductie bij patiënten met hartfalen en obesitas is wenselijk in
verband met het voorkómen van zowel een hoge bloeddruk als van een
ongunstig lipidenprofiel en een toename van bloedvolume, hartminuutvolume
en vullingsdrukken.
Ook is gewichtsreductie zinvol in verband met de te verwachten vermindering
van klachten.

Overige overwegingen
Door het verminderen van overgewicht zal de inspanningstolerantie toenemen, wat bij
een gelijkblijvende belastbaarheid een vermindering van klachten (dyspnoe, angina pectoris,
vermoeidheid) tot gevolg kan hebben.
In een vroeg stadium van hartfalen dient het handhaven of bereiken van een gezond gewicht
te worden geadviseerd.
Hoewel gewichtsreductie wenselijk is bij patiënten met ernstig hartfalen en overgewicht,
moet hierbij voorzichtigheid worden betracht. Patiënten met overgewicht kunnen namelijk
wel degelijk in een slechte voedingstoestand verkeren. Gewichtsreductie bij patiënten met
ernstig hartfalen dient bij voorkeur plaats te vinden onder begeleiding van een diëtist. Er
hoeft niet per se gestreefd te worden naar een QI <25 kg/m2; een grote gezondheidswinst is
al te behalen met 5-10 kg gewichtsverlies of 10% vermindering van het oorspronkelijke
4
gewicht. Wanneer sprake is van obesitas, is gewichtsreductie altijd geïndiceerd.
Aangezien gewichtsreductie een combinatie is van verandering van voedingspatroon en een
verhoging van het activiteitenpatroon, gaat de voorkeur uit naar een combinatie van dieetmaatregelen en een aangepast bewegingsprogramma.
Wanneer gewichtsreductie niet haalbaar is vanwege de beperkte inspanningstolerantie, dient
te worden gestreefd naar het stabiel houden van het gewicht.
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Aanbevelingen
In een vroeg stadium van hartfalen (klasse II) dient zoveel mogelijk te worden gestreefd
naar een gezond gewicht.
Bij patiënten met hartfalen (klasse II, III en IV) en obesitas is vermindering van
het lichaamsgewicht wenselijk.
Een combinatie van gezonde voeding en voldoende beweging is hiervoor de aangewezen
methode.
Begeleiding door een diëtist is geïndiceerd bij patiënten met ernstig hartfalen (klasse III
en IV) en overgewicht/obesitas bij wie gewichtsreductie noodzakelijk is.
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7.5

Wat is de rol van voedingssupplementen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Vitamine B1 (thiamine)
Uit kleine gerandomiseerde studies blijkt dat patiënten met hartfalen die langdurig behandeld
worden met (lis)diuretica (furosemide 80 mg of meer), kans hebben op het ontwikkelen van
een thiaminedeficiëntie.1-4 Thiaminedeficiëntie komt echter ook veel voor bij ouderen zonder
hartfalen en bij patiënten met hartfalen zonder diureticagebruik. Thiamine toevoeging leidde
in twee van de drie uitgevoerde studies tot een lichte verbetering van de linkerventrikelejectiefractie bij patiënten met een thiaminedeficiëntie.3,4

Overige voedingssupplementen
Op beperkte schaal is onderzoek gedaan naar de effecten van andere voedingssupplementen
in de behandeling van hartfalen.5-7 Het gebruik van vitamine E, Co-enzym Q10 (beide antioxidanten), visolie en L-carnitine is in deze studies echter toe nu toe niet effectief gebleken.
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Conclusie
Niveau D

Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van voedingssupplementen bij patiënten met hartfalen zonder deficiënties.

Overige overwegingen
Bij verwaarlozing/slechte voedingstoestand/overmatig alcoholgebruik dient men bedacht te
zijn op een thiaminedeficiëntie.

Aanbeveling
Bij een verlaagd serum thiaminegehalte dient thiamine (vitamine B1) te worden
toegevoegd.
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7.6

Wat is het advies ten aanzien van roken?

Wetenschappelijke onderbouwing
Roken heeft meerdere nadelige cardiovasculaire en pulmonale effecten. Over de effecten van
roken van sigaretten is het meest bekend. Over het algemeen wordt roken van pijp en sigaar
als iets minder belastend voor het cardiovasculaire systeem beschouwd.
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Roken veroorzaakt perifere vasoconstrictie bij patiënten met hartfalen.1 Na het stoppen met
roken duurt het enige tijd voordat dit negatieve effect verdwijnt.2 Roken is een onafhankelijke
voorspeller van mortaliteit en morbiditeit bij patiënten met een verminderde linkerventrikelfunctie. Stoppen met roken heeft (binnen twee jaar) reeds een gunstig effect op de mortaliteit
en morbiditeit.5 Stopprogramma’s begeleid door hulpverleners, eventueel met gebruikmaking
van (medicamenteuze) hulpmiddelen, kunnen van nut zijn om patiënten te helpen bij het
stoppen met roken.3,4

Conclusies
Niveau C

Roken heeft nadelige effecten voor gezonde mensen.

Niveau C

Roken heeft nadelige effecten voor patiënten met hartfalen.

Aanbeveling
Patiënten met hartfalen dienen te stoppen met roken.
Begeleiding bij het stoppen met roken wordt van belang geacht.
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7.7

Wat is het advies ten aanzien van alcoholgebruik?

Overmatig gebruik van alcohol
Acute inname van een grote hoeveelheid alcohol doet de contractiliteit van het hart afnemen
en kan ritmestoornissen, met name atriumfibrilleren, uitlokken waardoor hartfalen acuut
manifest kan worden of plotseling kan verergeren.1,2
3
Bij een langdurige overmatige alcoholinname kan een dilaterende cardiomyopathie ontstaan.
Er zijn aanwijzingen dat de prognose van patiënten met een alcoholische cardiomyopathie na
het staken van het alcoholgebruik beter is dan van patiënten met een idiopathische cardiomyopathie.4,5
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Langdurig overmatig gebruik van alcohol veroorzaakt door de rijkdom aan calorieën enerzijds
overgewicht, anderzijds door een vermindering van de eetlust een tekort aan noodzakelijke
voedingsstoffen zoals vitaminen (onder andere thiamine (vitamine B1), maar ook vitamine B6
en B12) en magnesium. Voedingstekorten kunnen, met name in een vergevorderd stadium van
hartfalen, bijdragen aan het ontstaan van cachexie en een thiaminetekort.6,7 Een langdurig tekort
aan thiamine kan hartfalen veroorzaken; een tekort aan magnesium kan het optreden van
hartfalen bevorderen.6

Beperkt gebruik van alcohol
Er zijn aanwijzingen dat een beperkt gebruik van alcohol geen negatieve gevolgen heeft voor
patiënten met hartfalen.3 Mogelijk gaat zelfs een beschermende werking uit van een beperkt
alcoholgebruik, onafhankelijk van de soort drank.8,9

Conclusie
Niveau C

Overmatig alcoholgebruik kan hartfalen veroorzaken of verergeren.
Beperkt alcoholgebruik heeft zeer waarschijnlijk geen negatieve, maar mogelijk
zelfs licht gunstige gevolgen voor patiënten met hartfalen.

Aanbevelingen
Als hartfalen wordt veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik (alcoholische cardiomyopathie), dient het gebruik van alcohol volledig gestaakt te worden.
Bij de overige vormen van hartfalen is één tot twee eenheden alcohol per dag toegestaan.
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Wat is het advies ten aanzien van drugsgebruik?

Wetenschappelijke onderbouwing
Over het gebruik van drugs door patiënten met hartfalen is weinig bekend. De schadelijkheid
hangt af van het soort middel, waarbij kan worden verondersteld dat adrenerg werkende middelen
in ieder geval schadelijk zullen zijn.

Opiaten
Opiaten kunnen bij overdosering hypotensie en circulatoire shock veroorzaken. Het mechanisme
moet worden gezocht in een belemmerde contractiliteit van de linker ventrikel, maar wellicht ook
in rechter hartfalen en perifere vasodilatatie.1

Cocaïne
Van cocaïne is bekend dat het met name bij langdurig gebruik hartfalen kan veroorzaken. Bij
cocaïnegebruik kunnen de volgende klachten ontstaan: tachycardie, hypertensie, pulmonale
hypertensie, cardiale ischemie, hartinfarct, hartfalen, cardiomyopathie, myocarditis, ritmestoornissen en acute hartdood.2-5 Hoe groot het risico op hartfalen bij de cocaïnegebruiker is,
is uit de beschikbare literatuur niet goed op te maken.

Ecstasy
De modernere stimulerende drug ecstasy wordt in zeldzame gevallen in verband gebracht
met hartfalen. De cardiale klachten bestaan uit tachycardie, hartkloppingen, cardio-vasculaire
insufficiëntie en zelfs overlijden. De gevolgen van overdosering zijn in de meeste gevallen
echter mild en voorbijgaand (verwijde pupillen, agitatie, incontinentie en psychose).6
De lichamelijke uitputtingstoestand die na ecstasygebruik wel wordt gerapporteerd, lijkt niet
bevorderlijk voor de hartfalenpatiënt. In de literatuur is hier echter niets over bekend.

Conclusie
Niveau C

Er is geen onderzoek bekend naar het effect van het gebruik van diverse
soorten drugs bij patiënten met hartfalen.
De verschillende drugs (opiaten, cocaïne en ecstasy) hebben (direct of indirect)
negatieve effecten op het cardiovasculaire systemensysteem.

Aanbeveling
Het gebruik van drugs moet worden afgeraden bij patiënten met hartfalen.
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7.9

Wat is het advies ten aanzien van (bed)rust, activiteit en fysieke training?

Wetenschappelijke onderbouwing
Bij acuut hartfalen kan kortdurende (bed-)rust noodzakelijk zijn. In stabiele stadia van hartfalen
is het nut van bedrust nooit bewezen. Inactiviteit kan onder meer leiden tot spieratrofie, osteopenie, een verandering in de samenstelling van de skeletspier en hierdoor tot een verminderd
inspanningsvermogen.
Ook kan inactiviteit veneuze trombose, longembolie, decubitus en een toename van symptomen
tot gevolg hebben.
In de meeste richtlijnen (en in adviezen van deskundigen) wordt geadviseerd patiënten met
hartfalen in de stabiele situatie te stimuleren de dagelijkse activiteiten die zonder klachten
kunnen worden uitgevoerd, te continueren.1-4
In het verleden is het vermijden van lichamelijke inspanning het devies geweest voor patiënten
in de verschillende stadia van hartfalen.
Recente studies wijzen echter op het gunstige effect van lichaamsbeweging bij patiënten met
stabiel hartfalen.5-7,9,10,18 Dit geldt eveneens voor oudere patiënten (>70 jaar).8 Hierbij wordt
met name gebruik gemaakt van dynamische aërobe duurtraining (3-5 keer per week gedurende
20-60 minuten, tot 60-80% van de maximale hartfrequentie).
Gunstige effecten die genoemd worden, zijn onder andere verbetering van de linkerventrikelfunctie, toename van de cardiac output, afname van de perifere vaatweerstand, toename van
de spierdoorbloeding en verbetering van de mechanische efficiëntie van bewegen. Daarnaast
verbetert het metabolisme van de skeletspieren, hetgeen leidt tot een grotere opname van
zuurstof in de skeletspieren en de ademhalingsspieren. Hierdoor wordt een verbetering van de
VO2-max verklaard. Ook de ventilatie verbetert na training, en er treedt een gunstige verschuiving
op van de anaërobe drempel, waardoor de patiënt in het dagelijks leven gemakkelijker in staat
is de alledaagse inspanning te verrichten. Tevens is er een gunstig effect op de kwaliteit van
6,9,12-16
leven.

179

R I C H T L I J N

C H R O N I S C H

H A R T F A L E N

Hoewel niet is aangetoond dat de mortaliteit afneemt na fysieke training, zijn er aanwijzingen
dat verbetering van de inspanningstolerantie een gunstig effect heeft op de mortaliteit.16-18

Conclusie
Niveau B

Volledige bedrust is niet zinvol bij stabiele stadia van hartfalen.
Fysieke training (zowel interval- als duurtraining) heeft bewezen effecten
voor patiënten in de stabiele fase van hartfalen.

Overige overwegingen
In een recent advies van de ESC wordt geconcludeerd dat met name stabiele patiënten met
hartfalen in klasse II en III baat hebben bij een trainingsprogramma.1
Over de training bij vrouwen met hartfalen is nog onvoldoende bekend uit onderzoek.
Geadviseerd wordt de training aan te passen aan het inspanningsvermogen, de klachten, de
aanwezigheid van ritmeproblemen en de individuele reactie op inspanning (hartfrequentie,
bloeddruk, symptomen). Ook huidige medicatie, risicoprofiel, persoonlijke doelen en individuele
wensen wat betreft activiteiten moeten worden meegenomen bij de keuze van een programma.
Gekozen dient te worden voor een opbouwschema. De training kan onderdeel zijn van de hartrevalidatie.
Training op een fietsergometer heeft om verschillende redenen de voorkeur; er kan worden
getraind op een zeer lage intensiteit, de intensiteit van de training is exact in te stellen, en
continue bewaking van hartritme en bloeddruk is mogelijk. Daarnaast biedt de fietsergometer
een goede mogelijkheid om zowel intervaltraining als duurtraining te verrichten.
Hoewel uit verschillende onderzoeken duidelijk is dat een vorm van fysieke training gunstige
effecten heeft voor patiënten met hartfalen, is nog onvoldoende duidelijke wat de optimale
vorm en duur van training zouden moeten zijn.
Bij intervaltraining wordt geadviseerd afwisselend 30 seconde belasting/60 seconde herstel
op 50% van de piekbelasting te trainen.
Bij duurtraining wordt geadviseerd te trainen op 40-80% van de piekbelasting en een score
op de Borg-schaal <13. Bij een slechte inspanningstolerantie wordt geadviseerd kortdurend en
frequent te trainen; bij een matige inspanningstolerantie een- tot tweemaal gedurende 15
minuten per dag.; bij een nog redelijke conditie 20-30 minuten per dag.
Absolute contra-indicaties voor fysieke training van patiënten met stabiel hartfalen:
• vermindering van inspanningstolerantie/toename van dyspnoe in de voorgaande drie tot
vijf dagen;
• ischemie bij geringe inspanning;
• koorts/acute systeemziekte;
• recente embolie/tromboflebitis;
• pericarditis/myocarditis;
• matige/ernstige aortastenose;
• recent ontstaan van ernstige ritmestoornissen.
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Het is overigens niet beslist noodzakelijk dat alle patiënten met hartfalen deelnemen aan een
trainingsprogramma. Wel wordt een aangepaste vorm van bewegen voor alle patiënten met
hartfalen zinvol geacht.

Aanbevelingen
Volledige bedrust is alleen zinvol bij de acute fase van hartfalen, daarna moet mobilisatie
plaatsvinden.
Patiënten met hartfalen moeten – binnen hun mogelijkheden – worden gestimuleerd
tot lichaamsbeweging. Hiervoor geldt geen leeftijdsgrens.
Adviezen over bewegen dienen een onderdeel te vormen van multidisciplinaire interventieprogramma’s voor patiënten met hartfalen.
Fysieke training moet alleen worden geadviseerd aan patiënten in de stabiele fase van
hartfalen.
Om voldoende rendement uit een trainingsprogramma te halen, dient de trainingsfrequentie minstens twee- tot driemaal per week te bedragen gedurende (minimaal)
zes weken, gevolgd door een onderhoudsprogramma.
De intensiteit van een trainingsprogramma moet worden aangepast aan de individuele
mogelijkheden, doelen en wensen van de patiënt. Hierbij moet worden gekozen voor
een rustig opbouwschema.
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7.10

Wat is het advies ten aanzien van seksuele activiteit?

Wetenschappelijke onderbouwing
Er is geen onderzoek bekend naar de relatie tussen seksuele activiteiten en hartfalen. Wel is
bekend dat bij patiënten met hartfalen veel seksuele problemen voorkomen.1,2 Seksuele problemen
kunnen onder andere een gevolg zijn van een vergevorderd stadium van hartfalen, maar ook
te maken hebben met angst voor seksuele inspanning, depressie, bijwerkingen van medicijnen
en met symptomen van hartfalen zoals vermoeidheid en dyspnoe.

Conclusie
Niveau C

Seksuele problemen komen veel voor bij patiënten met hartfalen.
Er is geen onderzoek beschikbaar over effectieve interventies en adviezen
met betrekking tot seksuele problemen bij patiënten met hartfalen.

Overige overwegingen
Seksuele activiteiten betekenen voor het cardiovasculaire systeem een lichte tot matige
inspanning vergeleken met de normale dagelijkse bezigheden. De cardiale belasting is te vergelijken met wandelen of traplopen. Het is van belang dat patiënten eerst voldoende gestabiliseerd
(gerecompenseerd) zijn alvorens aan seksuele activiteiten te beginnen.
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Patiënten in NYHA-klasse II hebben een gering risico om te decompenseren tijdens/door
het vrijen; patiënten in klasse III-IV lopen een hoger risico. Dit is uiteraard afhankelijk van
de mate van inspanning. Zo nodig moet worden gekozen voor minder inspannende vormen
van seksuele activiteit.3
Over de risico’s van seksuele activiteiten door hartfalenpatiënten bestaat veel ongerustheid,
ook bij de partner. Hierdoor treden regelmatig seksuele problemen op. Ook het feit dat patiënten
door het hartfalen in hun seksuele activiteiten worden beperkt, kan problemen geven bij zowel
patiënt als partner. De bespreking van de seksuele mogelijkheden en beperkingen dient daarom
deel uit te maken van de begeleiding van patiënten met hartfalen en hun partner. Zo nodig
kunnen patiënt en partner worden verwezen naar een psycholoog/seksuoloog voor verdere
begeleiding.
Aparte vermelding verdienen de door geneesmiddelen veroorzaakte seksuele disfuncties (onder
andere -blokkers).
Het gebruik van sildenafil wordt afgeraden in combinatie met nitraten in verband met het
optreden van ernstige hypotensie. Ook is voorzichtigheid geboden bij het gelijktijdig gebruik
4
van sildenafil en antihypertensiva. Over de veiligheid bij patiënten met hartfalen is nog weinig
bekend.

Aanbevelingen
Het is van belang dat patiënten met hartfalen voldoende gestabiliseerd (gerecompenseerd)
zijn alvorens aan seksuele activiteiten te beginnen.
Goede voorlichting en begeleiding zijn van groot belang bij seksuele problemen van
patiënten met hartfalen (en hun partners) die zowel door de cardiovasculaire toestand, de
medicatie en de angst voor seksuele inspanning veroorzaakt kunnen worden veroorzaakt.
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Bij welke klachten moet een patiënt met hartfalen contact opnemen
met een hulpverlener en wat is het advies ten aanzien van
gewichtscontrole?

Overwegingen
De behandelaar dient zich te realiseren dat niet alle patiënten met hartfalen dezelfde symptomen
hebben. Om tot goede symptoomherkenning te komen, dient individueel te worden nagegaan
wat tot nu toe de belangrijkste symptomen voor de betreffende patiënt waren.
Bij de volgende klachten dient de patiënt contact op te nemen met een hulpverlener (afhankelijk
van de situatie met huisarts, specialist of verpleegkundige):
• onverwachte of onverklaarde gewichtstoename ( >2 kg in 2-3 dagen);
• toename van dyspnoe en/of orthopnoe;
• hoesten;
• enkeloedeem;
• vermindering van de inspanningstolerantie, toename van vermoeidheid;
• verandering van het hartritme (bijv. onregelmatig (soms atriumfibrilleren) in plaats van
regelmatig);
• hartkloppingen, collapsneiging (bijv. door ventriculaire ritmestoornissen);
• duizeligheid;
• vol gevoel in de buik, kleren die strakker gaan zitten (ten gevolge van vochtretentie);
• onrust, slecht slapen (met name bij ouderen);
• verminderde urineproductie, nycturie;
• diarree;
• koorts.
Belangrijk is om na te gaan of er een aanleiding is voor het ontstaan van klachten. Vochtretentie
kan ontstaan door verergering van hartfalen, maar ook door onderdosering van diuretica, te veel
vochtinname, te veel zout gebruik, infectie of door het verrichten van extra activiteiten. Men kan
(afhankelijk van de oorzaak van de vochtretentie) met de patiënt afspreken dat deze tijdelijk
de dosering van de diuretica verhoogt. Men dient erop bedacht te zijn dat bij ernstige stadia
van hartfalen de absorptie in het maagdarmkanaal van diuretica vertraagd kan zijn. Tevens
kan de gevoeligheid voor lisdiuretica afnemen op tubulair niveau. Verder dient men erop
bedacht te zijn dat bij een verminderde eetlust, het gewicht gelijk kan blijven, terwijl er wel
sprake is van vochtretentie.
Soms gaat het niet om plotselinge, maar om langzame veranderingen in de klachten, vaak in
combinatie met een geleidelijke gewichtstoename.
Naast genoemde klachten zijn er klachten die kunnen wijzen op een overdosering of bijwerkingen van een van de verschillende medicamenten (zoals maag-darmbezwaren en ritmestoornissen door overdosering van digoxine, orthostatische hypotensie bij te snelle titrering
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van ACE-remmers en (ß-blokkers). Ook bij een snelle afname van gewicht (hetgeen kan duiden
op een te hoge dosering diuretica) dient contact te worden opgenomen met een hulpverlener.
Het advies aan de patiënt is om zich regelmatig (een keer per dag tot tweemaal per week) op een
vast tijdstip te (laten) wegen. Bij patiënten met ernstig hartfalen (NYHA-klasse III en IV) wordt
geadviseerd het gewicht dagelijks op een vast tijdstip te bepalen. Plotselinge gewichtstoename
is een teken van een exacerbatie van het chronisch hartfalen.
Gezien de vele mogelijkheden tot ontregeling dient men patiënten te adviseren zich ook op
vakantie dagelijks te wegen en te overwegen een weegschaal mee te nemen.

Conclusies
Niveau C

Bij symptoomherkenning is het belangrijk rekening te houden met het feit
dat symptomen van hartfalen individueel bepaald kunnen zijn.

Niveau B

Wegen is een belangrijk instrument bij het vroegtijdig herkennen van
verergering (exacerbatie) van hartfalen.

Aanbeveling
Patiënten met hartfalen in klasse III-IV dienen dagelijks het gewicht te controleren.
Patiënten dienen goed te worden geïnstrueerd over symptoomherkenning en over de
te nemen acties bij toename van symptomen.

7.12

Welke reisadviezen moeten worden gegeven (autorijden, vliegen,
verblijf op hoogte, klimaat)?

7.12.1

Wat is het advies ten aanzien van autorijden

In de Staatscourant en de Regeling eisen geschiktheid staat vermeld dat patiënten met chronisch
hartfalen met ernstige klachten (klasse III en IV) ongeschikt zijn voor ieder rijbewijs.1,2 Het
betreft hier een advies dat naar de mening van de werkgroep onvoldoende is onderbouwd.
De werkgroep is van mening dat het huidige advies betreffende het rijbewijs in twijfel moet
worden getrokken en dat nader moet worden beoordeeld welke subgroepen van patiënten
met hartfalen (wel of) niet geschikt zijn voor het besturen van een auto. De werkgroep is wel
van mening dat patiënten met hartfalen in klasse IV met klachten in rust in principe ongeschikt
zijn voor het besturen van een auto; dit met name in verband met concentratiestoornissen,
vermoeidheid en dyspnoe. Patiënten in klasse III zouden volgens de werkgroep in veel gevallen
wel geschikt kunnen zijn voor het besturen van een auto.
Tot eventueel een nieuw advies zal worden uitgebracht, dient men zich te houden aan de
bestaande wettelijke voorschriften, zoals deze in de Staatscourant staan vermeld.
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Wat is het advies ten aanzien van vliegen?

Reizen per vliegtuig wordt afgeraden aan patiënten met hartfalen in klasse IV. Bij patiënten
in klasse III wordt vliegen over grote afstanden (intercontinentale vluchten) afgeraden.3
In passagiersvliegtuigen is de cabinedruk ingesteld op een zuurstofniveau en atmosferische
druk die heerst op 1.600-2.400 m hoogte (afhankelijk van het toestel).4 Hoe langer en hoe
hoger gevlogen wordt, des te langer bestaat dit verschil in zuurstofniveau en atmosferische
druk. Daarnaast neemt bij (lange) vluchten het enkeloedeem toe en bestaat er een grotere
5
kans op uitdroging en trombose.

7.12.3

Wat is het advies ten aanzien van verblijf op hoogte?

Wetenschappelijke onderbouwing
In een onderzoek waarbij (kortdurend) verblijf op hoogte werd gesimuleerd bij patiënten met
(ernstig en minder ernstig) hartfalen bleek dat patiënten met stabiel chronisch hartfalen
(zonder inspanningsgeïnduceerde aritmie en zonder ischemie) veilig tot 3.000 meter hoogte
zouden moeten kunnen gaan. Wel neemt het maximale inspanningsvermogen af. Bij ernstig
hartfalen is dit aanzienlijk met ongeveer 10% vermindering per 1.000 hoogtemeters.6

Overige overwegingen
Hoewel gegevens over effecten van verblijf op hoogte bij patiënten met hartfalen gering zijn,
is in vakantiegebieden in de bergen wel een neiging gezien tot acuut decompenseren bij
patiënten met hartfalen binnen 24 uur na aankomst op (grote) hoogte.7
Het risico op hoogteziekte is met name bij patiënten met hartfalen vergroot. Beneden 2.000
meter zijn waarschijnlijk geen problemen te verwachten. Kortdurend verblijf op deze hoogte
lijkt voor patiënten met hartfalen dan ook geen probleem. Wel is het verstandiger om op lagere
hoogte te overnachten. Boven 2.000 meter kunnen, afhankelijk van de ernst van de klachten
van de patiënt, wel problemen worden verwacht. Goede acclimatisatie is in alle gevallen van
belang.

7.12.4

Wat is het advies ten aanzien van verblijf in
een warm/vochtig klimaat?

Overige overwegingen
Verblijf in een warm/vochtig klimaat (dit geldt ook voor warme zomerse dagen in Nederland) vergt
een langere aanpassing voor de patiënt met hartfalen. Er wordt meer van het hart gevraagd
in deze omstandigheden (wat zich onder andere uit in een hogere hartslag). Met name bij
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veel vochtverlies moet het diureticagebruik, maar ook dat van vaatverwijders worden aangepast
(verminderd). Verder moet men rekening houden met het feit dat men in een warme, vochtige
omgeving meer transpireert en daarmee veel zout kan verliezen. Een verblijf in een land met
een warm/vochtig klimaat gaat nogal eens gepaard met een vergroot infectiegevaar, met name
ten gevolge van voedselintoxicaties, waardoor diarree kan ontstaan. Dit geeft verstoringen in
de water- en elektrolytenbalans en daardoor een kans op hypokaliëmie, uitdroging of geneesmiddelenintoxicaties.
Verder moet men bedenken dat lokale voedingsmiddelen nogal eens een overmaat aan zout
bevatten of dat het in elk geval onduidelijk is hoeveel zout ze bevatten.
Bij vakantie in een (sub)tropische gebied is dus alertheid nodig op zowel hygiëne, voedingsmiddelen, als op de mate van vochtverlies (transpiratie, diarree).

Conclusies

Niveau D

Het bestaande advies over autorijden dient nader te worden beoordeeld.
Er is geen (of beperkt) onderzoek verricht naar de effecten van vliegreizen,
verblijf op hoogte of verblijf in een warm/vochtig klimaat bij patiënten met
hartfalen.
Verblijf op hoogte en verblijf in een warm en vochtig klimaat vergt meer van
het hart. Bovendien is in een warm/vochtig klimaat de kans op verstoringen
in de water- en elektrolytenbalans vergroot.

Aanbevelingen
Men dient zich te houden aan de wettelijke voorschriften over het autorijden van
patiënten met hartfalen totdat een wijziging van dit advies heeft plaatsgevonden. De
werkgroep is echter van mening dat de huidige voorschriften betreffende NYHA
III- patiënten zouden kunnen worden genuanceerd.
Patiënten met hartfalen in NYHA- klasse III en IV wordt aangeraden af te zien van
lange (intercontinentale) vliegreizen.
Kortdurend verblijf op 2.000 m hoogte is voor patiënten met hartfalen waarschijnlijk
geen probleem. Wel wordt geadviseerd op lagere hoogte te overnachten en in alle
gevallen goed te acclimatiseren.
In een warm/vochtig klimaat moet in verband met de kans op extra vochtverlies
de vochtbeperking en de dosering diuretica en/of vaatverwijders worden aangepast.
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7.13

Welke vaccinaties zijn zinvol?

Wetenschappelijke onderbouwing
Er zijn geen klinische studies die het effect van vaccinatie bij hartfalenpatiënten bewijzen. Wel
is bekend dat er een duidelijke afname (37%) te zien is van het aantal ziekenhuisopnamen voor
chronisch hartfalen onder diegenen die geïmmuniseerd werden tegen influenza gedurende
een influenza A-epidemie.1 Ook is bekend dat pulmonale infecties bij ongeveer 10% van de
patiënten met hartfalen een rol spelen bij episoden van decompensatie en dat deze afnemen
door influenzavaccinatie.
Met pneumokokkenvaccinatie is momenteel nog te weinig ervaring bij patiënten met hartfalen.

Conclusie
Niveau B

Vaccinatie tegen influenza vermindert het aantal ziekenhuisopnamen voor
hartfalen.
Pulmonale infecties (deze kunnen een exacerbatie van het hartfalen veroorzaken) nemen af door influenzavaccinatie.

Aanbeveling
Patiënten met hartfalen moet worden geadviseerd zich te laten vaccineren tegen
influenza.
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Wat is het advies ten aanzien van voorlichting en begeleiding?

Wetenschappelijke onderbouwing
Goede voorlichting is van belang om patiënten inzicht te geven in de pathofysiologie van hartfalen en de relatie met de leefregels. Goede voorlichting heeft tevens tot doel het verbeteren van
de kwaliteit van leven door vermindering van klachten en mogelijk voorkomen van ziekenhuisopnamen. Tevens kan door goede voorlichting therapietrouw (met betrekking tot bijv.
1
medicijngebruik en dieet) worden bevorderd, waardoor mogelijk ook de mortaliteit afneemt.
Voorlichting is dan ook een belangrijk onderdeel van de interventies die in de verschillende
studies naar de effecten van zorg en follow-up bij patiënten met hartfalen zijn uitgevoerd.1-4
In de meeste studies wordt aandacht besteed aan voorlichting over hartfalen, de bijbehorende
leefregels en het vroegtijdig herkennen van symptomen.
Voorlichting is in de meeste studies echter onderdeel van een uitgebreidere interventie, zodat
niet duidelijk is wat het effect van voorlichting alleen is.
In een studie naar het effect van intensieve systematische voorlichting (over onder andere
symptomen, medicatie, dieet, activiteit en wat te doen bij verslechtering) is een positief effect
gevonden op zelfzorggedrag gerelateerd aan hartfalen.4 Onder zelfzorggedrag wordt hier bijvoorbeeld verstaan therapietrouw met betrekking tot medicatie, dieet en activiteit, dagelijks
wegen en tijdig hulp zoeken bij een toename van symptomen.
Hulpverleners moeten zich bewust zijn van het probleem van therapieontrouw, het belang
van therapietrouw met de patiënt bespreken en samen met de patiënt nagaan hoe de barrières
voor therapieontrouw kunnen worden overwonnen.5
Uit twee studies blijkt dat oudere patiënten met hartfalen die zijn opgenomen in het ziekenhuis,
gemiddeld drie dagen voor opname symptomen van verslechtering (met name dyspnoe en
oedeem) hadden ervaren.6,7 Het belang van voorlichting over vroegtijdige symptoomherkenning,
interpretatie van de symptomen en over de acties die vervolgens dienen te worden ondernomen,
wordt hiermee onderstreept.
In de begeleiding van patiënten met hartfalen moet ook aandacht zijn voor de behandeling
van angst en depressie, met name omdat deze van invloed zijn op de ervaren kwaliteit van
leven en daarnaast mogelijk een voorspeller zijn van mortaliteit.9

Conclusie
Niveau B

Niveau D

Voorlichting en begeleiding zijn een belangrijk onderdeel van goede zorg
aan patiënten met hartfalen.
Onderwerpen die aan de orde dienen te komen, betreffen algemene informatie
over hartfalen, medicatie, voeding, activiteit en rust, voorkomen van complicaties en het leven met hartfalen.
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Overige overwegingen
Voorlichting over symptomen en symptoomherkenning moet voor elke patiënt geïndividualiseerd worden gegeven. Patiënten die hiertoe in staat worden geacht, moet worden geleerd de
diuretica aan te passen bij verergering van symptomen en/of toename van het gewicht.
Met de patiënt en familie/partner moeten de gevolgen en de mogelijke prognose van de diagnose
hartfalen openlijk worden besproken. Ook de wensen van de patiënt ten aanzien van een
reanimatiebeleid en het verstrekken van informatie over de mogelijke uitkomsten van reanimatie
bij patiënten met ernstig hartfalen zal daarbij aan de orde moeten komen.
De diagnose hartfalen heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven en voor het toekomstperspectief van de patiënt. Begeleiding van de patiënt en partner/familie bij het omgaan met
de gevolgen van hartfalen en hulp bieden bij de verwerking van deze ernstige chronische aandoening vragenagt voortdurende aandacht van hulpverleners. De verschillende activiteiten op
het gebied van voorlichting dienen goed op elkaar te worden afgestemd. Daarnaast is het van
5,8
belang familieleden/partner van de patiënt te betrekken bij het gehele zorgplan.
Onderzoek op het gebied van (effecten van) psychosociale interventies is beperkt. Psychosociale
begeleiding van patiënt/partner, betrokkenheid van familie/partner bij de voorlichting en de
mogelijkheid van lotgenotencontact kan een bijdrage leveren om patiënten te helpen bij het
leren omgaan met een ernstige chronische aandoening als hartfalen.5
Verder onderzoek naar het effect van voorlichting en begeleiding, in combinatie met andere
interventies zoals nazorg, het optimaliseren van medicatie en een laagdrempelige toegang tot
een hulpverlener, moet meer duidelijkheid geven over de optimale zorg aan patiënten met
hartfalen.

Aanbeveling
Op grond van informatie uit onderzoeken, bestaande richtlijnen en adviezen van
deskundigen op dit gebied, dienen patiënt en omgeving voorlichting te krijgen over
de volgende onderwerpen:
Algemeen

Medicijnen

Wat is hartfalen

Werking medicijnen

Oorzaak hartfalen

Uitleg over tijdsduur optimale werking medicijnen
(ACE-remmers/-blokkers)

Relatie hartfalen-symptomen

Invloed van medicijnen op kwaliteit van leven
en overleven

Belang van vroege herkenning symptomen

Dosis en tijdstip van inname (medicatieschema zo
eenvoudig mogelijk maken)

Belang gewichtscontrole

Bijwerkingen/tekenen van intoxicatie

Advies bij toename symptomen

Zelfmanagement met betrekking tot diuretica

Uitleg doel van de behandeling
Rol van de verschillende hulpverleners
Prognose
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Activiteit en rust

Voeding

Advies over dagelijkse activiteit/rust

Informatie over ‘Richtlijnen goede voeding’

Mogelijkheid van hartrevalidatie

Advies betreffende goed lichaamsgewicht

Advies over sociale activiteit (reizen, vakantie,
uit eten e.d.)

Relatie hartfalen-vocht-natrium-diuretica

Advies over werk in en buitenshuis

Natriumbeperking

Advies over seksuele activiteit

Vochtbeperking

VA N

Z O R G

Beperken van alcoholgebruik
Overige adviezen/voorkomen van complicaties

Leven met hartfalen

Stoppen met roken

Begeleiding bij acceptatieproblematiek

Vaccinatie influenza

Voorkomen en behandelen van angst en depressie
Mogelijkheid lotgenotencontact/patiëntenvereniging
Mogelijkheden van hulp thuis (huishoudelijke hulp,
wijkverpleegkundige, tafeltje-dekje)
Aanpassingen/voorzieningen thuis
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Hoe dient nazorg aan patiënten met hartfalen
te worden georganiseerd?

Wetenschappelijk onderbouwing
Patiënten met chronisch hartfalen kunnen baat hebben bij intensieve begeleiding die verder
gaat dan alleen de medische zorg.1,2
Om die reden worden hartfalenprogramma’s ontwikkeld waarbij meerdere hulpverleners zijn
betrokken. In deze hartfalenprogramma’s wordt de patiënt volgens een vast plan door meerde
hulpverleners onderzocht, behandeld en begeleid. Voorbeelden zijn de hartfalenpolikliniek,
het hartfalenspreekuur en de gespecialiseerde thuiszorg voor patiënten met hartfalen.
3-9
2,10-13
komt meestal naar voren
Uit historische vergelijkingen en gerandomiseerd onderzoek
dat een hartfalenprogramma een kosteneffectieve manier is om morbiditeit te verminderen,
heropnamen te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Ook tegengestelde resultaten,
zoals een toename van heropnamen als gevolg van extra nazorg en begeleiding, worden
beschreven.14 In twee andere studies worden geen significante verschillen gevonden in heropnamen
en kwaliteit van leven tussen patiënten met of zonder extra voorlichting en begeleiding.15,16
Wel verbetert het zelfzorggedrag ten gevolge van de extra voorlichting en begeleiding.16
Negatieve of ontbrekende positieve resultaten in deze onderzoeken worden onder andere toegeschreven aan het feit dat de interventie te algemeen is,14 de interventie te kort is,16 of de
interventie beperkt toepasbaar is voor de oudere doelgroep.15
Tabel 7.1 Componenten uit succesvolle zorgprogramma’s voor patiënten met hartfalen.
A

Nazorg
• Medisch spreekuur (‘controle’)
• Huisbezoek
• Telefonische nazorg
• Verpleegkundig spreekuur
• Herinneringsbrieven

B

Snelle signalering van verslechtering
• Frequente anamnese en lichamelijke onderzoek door arts of verpleegkundige
• Waarschuwen door de patiënt zelf als toestand achteruit gaat
• Laagdrempelige bereikbaarheid
• Telefonisch spreekuur
• Telefonische bereikbaarheid
• Goede afspraak wie voor patiënt bereikbaar is

C

Patiëntenvoorlichting en instructie

D

Optimaliseren van medische behandeling volgens de richtlijnen

E

Coördinatie van zorg

Een groot deel van de heropnamen vindt plaats binnen één maand na ontslag uit het ziekenhuis.16 Het wordt om die reden vaak aanbevolen de nazorg in de eerste maand na ontslag
11,15
intensief te laten zijn.
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Ook wordt veel verwacht van het volgen van patiënten door middel van ‘telemonitoring’, een
systeem waarbij verschillende parameters (bijv. gewicht, symptomen) via een computersysteem
worden verzameld en worden geïnterpreteerd door artsen en/of verpleegkundigen. De eerste
resultaten lijken veelbelovend,17 maar een groot gerandomiseerd onderzoek is nog in uitvoering.
De componenten uit de succesvolle zorgprogramma’s kunnen in verschillende modellen worden
georganiseerd.
Globaal gezien zijn drie modellen te onderscheiden: de hartfalenpolikliniek verbonden aan
een ziekenhuis, een transmuraal zorgprogramma en een extramuraal zorgprogramma.

De hartfalenpolikliniek
De basis van de hartfalenpolikliniek is het ziekenhuis. Voordelen hiervan zijn de aanwezigheid
van deskundigen, de onderzoeksfaciliteiten en de mogelijkheid om intensieve begeleiding
reeds tijdens de opname te starten. Nadelen zijn de noodzaak voor de patiënt frequent naar
de polikliniek te komen, het ontbreken van inzicht in de thuissituatie en de kans dat de huisarts
wordt buitengesloten.
Er is aangetoond dat een hartfalenpolikliniek – met voorlichting aan patiënt en familie, het
optimaliseren van de behandeling, een laagdrempelige bereikbaarheid en nazorg door een
hartfalenverpleegkundige – resulteert in het verlengen van de tijd tot de eerste heropname.11
Deze resultaten worden niet bevestigd in een gerandomiseerd onderzoek naar effecten van
nazorg door een hartfalenverpleegkundige op een hartfalenpolikliniek. In het onderzoek is geen
vermindering van heropnamen en overleving gevonden ten opzichte van een controlegroep.15
De effectiviteit van een hartfalenpolikliniek lijkt wel te worden bevestigd door studies met
een historische controlegroep.3,5,6,9
In Nederland zijn tot op heden geen resultaten bekend uit gerandomiseerd onderzoek naar
het effect van een hartfalenpolikliniek. Wel zijn gegevens bekend van vergelijkingen met een
historische controlegroep, waarbij het effect van de hartfalenpolikliniek veelbelovend lijkt.9

Transmuraal zorgprogramma
Bij transmurale zorg is er sprake van gedeelde verantwoordelijkheid tussen eerste en tweede lijn
in het uitvoeren (en financieren) van zorg. Alleen de modellen voor zorg vanuit het ziekenhuis
in de thuissituatie aan patiënten met hartfalen zijn onderzocht op effectiviteit.
Uit experimenteel onderzoek blijkt dat een multidisciplinair zorgprogramma in het ziekenhuis
en thuis het aantal heropnamen en de kosten verminderde en de kwaliteit van leven verbeterde.2
Na 90 dagen was de overleving zonder heropnamen 64% in de interventiegroep en 54% in
de controlegroep. Een andere vorm van zorg vanuit het ziekenhuis in de thuissituatie is in
een Australisch onderzoek prospectief onderzocht.10,18 Patiënten met hartfalen werden na
ontslag uit het ziekenhuis gerandomiseerd in ‘standaard zorg’ of ‘extra zorg’. Deze extra zorg
bestond uit een huisbezoek door een cardiologieverpleegkundige binnen 7-14 dagen na ontslag.
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In de interventiegroep waren minder patiënten overleden of heropgenomen in vergelijking tot
patiënten uit de controle groep. Er waren minder ongeplande heropnamen in de interventiegroep, en de kosten in de interventiegroep waren lager dan in de groep met ‘standaard zorg’.
In een ander onderzoek heeft uitgebreide ontslagplanning en nazorg door een verpleegkundig
specialist in de thuissituatie geleid tot minder heropnamen en een langere overleving zonder
opnamen.12
In Nederland zijn wel ervaringen opgedaan met thuiszorg voor patiënten met hartfalen vanuit
het ziekenhuis.9,19 Gegevens over de effectiviteit van deze manier van zorgverlening zijn echter
niet bekend.

Extramuraal zorgprogramma
In een extramuraal programma vindt de uitvoering en de organisatie van de zorg plaats in de
eerste lijn. Extramurale programma’s specifiek voor patiënten met hartfalen zijn alleen
onderzocht in het buitenland. Zo is in Schotland het effect geëvalueerd van een serie geplande
huisbezoeken en telefonisch contact door extramurale verpleegkundigen na ontslag uit het
ziekenhuis gedurende minimaal drie maanden en maximaal twaalf maanden.13 Uit de eerste
analysen van dit gerandomiseerde onderzoek is gebleken dat 50% minder patiënten uit de
experimentele groep zijn heropgenomen in verband met hartfalen in vergelijking tot patiënten
uit de controlegroep.1
In Nederland is ook een aantal extramurale programma’s opgezet waarbij vanuit de eerste lijn
extra nazorg en begeleiding worden geboden aan patiënten met hartfalen. Gegevens over
deze programma’s zijn (nog) niet gepubliceerd.
Zoals is gebleken uit de verschillende onderzoeken, kunnen binnen elk zorgmodel verschillende
disciplines betrokken zijn bij de zorg aan patiënten met hartfalen. Zo wordt in een van de studies
de nazorg uitgevoerd door een (thuiszorg)verpleegkundige samen met een multidisciplinair
team (diëtist, geriater/cardioloog, maatschappelijk werker).2 In andere studies zijn thuisbezoeken
uitgevoerd door een verpleegkundige en een apotheker,10 huisarts,20 of nurse practitioner.3,12
De rol van de verpleegkundige kan uiteenlopen van coördinerend en ondersteunend tot zelfstandig en leidend.21

Conclusie
Niveau B

Niveau C

Niveau C
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Overige overwegingen
Gegevens uit de gerandomiseerde onderzoeken zijn niet altijd toe te passen op de grote groep
hartfalen patiënten in de dagelijkse praktijk. Sommige studies zijn uitgevoerd in een pre-transplantatiepopulatie,6,7 of in een andere populatie patiënten met een hoog risico voor heropname.2,10
In de meeste studies gaat het om gecombineerde, moeilijk met elkaar te vergelijken interventies,
waarbij de werkzame component vaak niet duidelijk is. De meeste studies zijn uitgevoerd in
gezondheidszorgsystemen die niet meteen vergelijkbaar zijn met de Nederlandse (Australië,
Amerika). Ook scholing en verantwoordelijkheden van professionals, met name (hartfalen)
verpleegkundigen, zijn niet vergelijkbaar. In Nederlandse onderzoeken zijn geen kostenvergelijkingen gemaakt.
Veel discussie bestaat over de mate van zelfstandigheid van de verpleegkundige binnen de
hartfalenpolikliniek als het gaat om voorschrijven van medicatie en aanpassen van leefregels.
De huidige BIG-wet beperkt de verpleegkundige bevoegdheid wat betreft het zelfstandig
voorschrijven van medicijnen, zodat intensieve samenwerking tussen verpleegkundige en
arts noodzakelijk blijft.
In Nederland zijn diverse hulpverleners bij de nazorg aan patiënten met hartfalen betrokken.
Afhankelijk van de lokale mogelijkheden en expertise kan een keuze worden gemaakt. Met de
opkomst van nieuwe functionarissen (bijv. de praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk)
moeten steeds nieuwe keuzen worden gemaakt.

Aanbevelingen
Patiënten met hartfalen dienen intensief te worden gevolgd door deskundige hulpverleners.
Een gespecialiseerde verpleegkundige kan een belangrijke rol spelen in de nazorg
van patiënten met hartfalen. Daarbij moeten goede afspraken over taakverdeling en
verantwoordelijkheden worden gemaakt.
Kerncomponenten van de nazorg aan patiënten met hartfalen zijn: optimale medische
behandeling (volgens de richtlijnen), vroege nazorg na ontslag uit het ziekenhuis,
snelle signalering van achteruitgang van de toestand, laagdrempelige toegang tot een
hulpverlener, patiëntenvoorlichting en instructie en coördinatie van zorg.
Nazorg in de eerste maand na ontslag dient intensief te zijn en dient langere tijd te
worden gecontinueerd. De frequentie van contacten kan variëren afhankelijk van de
conditie, de zelfredzaamheid en de behoefte van de patiënt.
De organisatievorm – hartfalenpolikliniek, transmuraal of extramuraal – van de nazorg
van patiënten met hartfalen dient te worden afgestemd op de lokale situatie, de kenmerken
van de populatie en de beschikbare expertise en middelen.

195

R I C H T L I J N

C H R O N I S C H

H A R T F A L E N

Literatuur
1.

Philbin EF. Comprehensive multidisciplinary programs for the management of patients with congestive heart failure.
J Gen Int Med 1999; 14: 130-5.

2.

Rich MW, Beckham V, Wittenberg C, et al. A multidisciplinary intervention to prevent the readmission of elderly

3.

Cintron G, Bigas C, Linares E, et al. Nurse practitioner role in a chronic heart failure clinic: in hospital time, costs,

patients with congestive heart failure. New Engl J Med 1995; 333: 1190-5.

and patient satisfaction. Heart Lung 1983; 12: 237-40.
4.

West JA, Miller NH, Parker KM, et al. A comprehensive management system for heart failure improves clinical outcomes

5.

Hanumanthu S, Butler J, Chomsky D, et al. Effect of a heart failure program on hospitalisation frequency and exercise

and reduces medical resource utilization. Am J Card 1997; 79: 58-63.

tolerance. Circulation 1997; 96: 2842-8.
6.

Smith LE, Fabbri SA, Pai R, et al. Symptomatic improvement and reduced hospitalization for patients attending a

7.

Fonarov GC, Stevenson LW, Walden JA, et al. Impact of a comprehensive heart failure management program on

cardiomyopathy clinic. Clin Cardiol 1997; 20: 949-54.

hospital readmission and functional status of patients with advanced heart failure. J Am Coll Cardiol 1997; 30: 725-32.
8.

Shah NB, Der E, Ruggerio C. Massie BM prevention of hospitalization for heart failure with an interactive home
monitoring program. Am Heart J 1998; 135: 373-8.

9.

Lucas CMHB, Jaarsma T, Cleuren G, et al. Intensifering van begeleiding en nazorg bij patiënten met chronisch hartfalen:
het Maastrichtse polikliniek model. Cardiologie 1999; 6: 123-8.

10. Stewart S, Pearson S, Horowitz JD. Effects of a home-based intervention among patients wih congestive heart failure
discharged from acute hospital care. Arch Intern Med 1998; 135: 1067-72.
11. Cline CMJ, Israelsson BYA, Willenheimer RB, et al. Cost effective management programme for heart failure reduces
hospitalisation. Heart 1988; 80: 442-6.
12. Naylor MD, Brooten D, Campbell R, et al. Comprehensive discharge planning and home-follow-up of hospitalized
elders. JAMA 1999; 281: 613-20.
13. Blue L, Lang E, McMurray JJ, et al. Randomised controlled trial of specialist nurse intervention in heart failure. Br
Med J 2001; 323: 715-8.
14. Weinberger M, Oddone EZ, Henderson WG. Does increased access to primary care reduce hospital readmissions?
New Eng J Med 1996; 334: 1441-7.
15. Ekman I, Andersson B, Ehnfors M, et al. Feasibility of a nurse-monitored, outpatient-care programme for elderly
patients with moderate-to-severe, chronic heart failure. Eur Heart J 1998; 19: 1254-60.
16. Jaarsma T, Halfens R, Huijer Abu-Saad H, et al. Effects of education and support on self-care and resource utilization
in patients with heart failure. Eur Heart J 1999; 20: 673-82.
17. Mancini D, Cordisco MA, Beniaminovits A, et al. Use of telemedical monitoring to decrease rate of hospitalization
in patients with severe heart failure. Circulation 1998; 100(suppl I): 483.
18. Stewart S, Marley JE, Horowitz JD. Effects of a multidisciplinary, home-based intervention on unplanned readmission
and survival among patients with chronic congestive heart failure: a randomized controlled study. Lancet 1999; 354:
1077-83.

196

L E E F R E G E L S ,

B E G E L E I D I N G

E N

O R G A N I S AT I E

VA N

Z O R G

19. Loor de S, Jaarsma T. What’s-up in heart failure care in the Netherlands. Neth Heart J 2001; 9: 222-7.
20. Kornowski R, Zeeli D, Averbuch M, et al. Intensive home-care surveillance prevents hospitalization and improves
morbidity rates among elderly patients with severe congestive heart failure. Am Heart J 1995; 129: 762-6.
21. Grady KL, Dracup K, Kennedy G, et al. Team management of patients with heart failure. A statement for healthcare
professionals from the Cardiovascular Council of the American Heart Association. Circulation 2000; 102: 2443-56.

197

R I C H T L I J N

198

C H R O N I S C H

H A R T F A L E N

Hoofdstuk 8

Preventie en opsporing
8.1

Welke vormen van preventie bestaan bij hartfalen?

•

Het voorkomen van de overgang van gezondheid naar een asymptomatisch voorstadium
van hartfalen of (symptomatisch) hartfalen: het voorkomen (door te bewegen, gezond te eten,
etc.) dan wel behandelen van hypertensie, diabetes mellitus en hypercholesterolemie
en/of coronair lijden.
• Het voorkomen van de overgang van een asymptomatisch voorstadium van hartfalen naar
(symptomatisch) hartfalen: het opsporen (vroegdiagnostiek) en zo nodig, bijvoorbeeld na
het doormaken van een myocardinfarct, behandelen van asymptomatische linker ventrikel
systolische disfunctie.
• Het voorkomen van achteruitgang bij bestaand hartfalen: bijvoorbeeld het voorkomen
van ziekenhuisopnamen en verslechtering van (cardiale) functie. Deze vorm van preventie
komt in dit hoofdstuk verder niet meer aan bod (zie hoofdstukken 4 tot en met 7).
Screening (opsporing) is nauw verbonden met preventie.1-3 Screening kan worden omschreven
als het vaststellen van vroege/presymptomatische stadia van een aandoening met als doel eerder
te kunnen starten met behandeling om ziekte en sterfte te verminderen. Het is pas zinvol een
screeningsprogramma voor een aandoening te starten als aan een aantal voorwaarden is voldaan,
bijvoorbeeld een valide, veilige, en geaccepteerde test om de asymptomatische fase vast te
stellen en een behandeling in de asymptomatische fase die bewezen gunstige effecten heeft.
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Welke groepen patiënten hebben een hoog risico op hartfalen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Risicofactoren voor het krijgen van hartfalen zijn in verschillende (bevolkings)onderzoeken
bestudeerd en hangen nauw samen met de eerder genoemde oorzaken van hartfalen.1-6
Coronair lijden verhoogt de kans op het krijgen van hartfalen aanzienlijk, zeker wanneer
sprake is van een ongunstig cardiovasculair risicoprofiel (tabel 8.1).7,8 Binnen een periode van vijf
9
tot zes jaar na het doormaken van een hartinfarct zal 14-20% van de patiënten hartfalen krijgen.
Met name wanneer ventrikeldilatatie optreedt in de eerste vier weken na een hartinfarct is de
kans op hartfalen groot.10-12 Ondanks een daling van de sterfte na een hartinfarct lijkt het percentage patiënten dat hartfalen krijgt niet gedaald te zijn.13
Ook hypertensie vormt een belangrijke risicofactor voor het krijgen van hartfalen. Ondanks
het feit dat het risico op hartfalen bij mensen met hypertensie (systolische bloeddruk hoger dan
140 mmHg, of diastolische bloeddruk hoger dan 90 mmHg, of behandeling met antihypertensiva) beduidend kleiner is dan dat van mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt,
legt hypertensie toch een belangrijk gewicht in de schaal, omdat hypertensie vaker voorkomt
dan een myocardinfarct.4 Met andere woorden: het populatie attributief risico, het deel van
hartfalen dat is toe te schrijven aan hypertensie, is groot (tabel 8.2).
Klepvitia, factoren die wijzen op cardiale schade – zoals asymptomatische linker ventrikel
systolische disfunctie, linkerventrikelhypertrofie, linkerventrikeldilatatie –, de aanwezigheid
van traditionele cardiovasculaire risicofactoren als roken, overgewicht, hypercholesterolemie
en diabetes mellitus, verhogen de kans op hartfalen. Ook bij mensen met COPD of een nierfunctiestoornis is de kans op hartfalen vergroot (tabel 8.2).2-7
Asymptomatische linker ventrikel systolische disfunctie is een onafhankelijke voorspeller van het
optreden van cardiovasculaire gebeurtenissen, inclusief hartfalen.14-17 Van de 2.117 deelnemers
uit de placebo groep van het SOLVD-preventieonderzoek (asymptomatische linker ventrikel
systolische disfunctie, ejectiefractie ≤ 35%) kregen binnen drie jaar 640 personen (30,2%)
(manifest) hartfalen en werden 273 (12,9%) deelnemers voor de eerste maal opgenomen vanwege
hartfalen.15 De kans op asymptomatische linkerventrikeldisfunctie is verhoogd bij mensen met
bekend coronair lijden (relatief risico (RR) 12,5, 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) 4,5-33,3),
hypertensie (RR 3,5, 95%- BI 1,4-8,5) of een afwijkend electrocardiogramelektrocardiogram
(RR 7,1, 95%- BI 2,8-16,7).18
Neurohormonale activatie is een belangrijk pathofysiologisch aspect van hartfalen.19 Bepaling
van neurohormonen uit de natriuretische peptiden groep zal een steeds belangrijkere rol gaan
18,20,21
spelen bij de diagnostiek van hartfalen en het aantonen van linkerventrikeldisfunctie.
Prognostisch onderzoek naar de waarde van neurohormonale bepalingen bij het inschatten
van het risico op het krijgen van hartfalen is slechts in beperkte mate beschikbaar.22,23
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Conclusie

Niveau A1

• Hypertensie en een hartinfarct vormen de belangrijkste risicofactoren voor
het optreden van asymptomatische linker ventrikel systolische disfunctie
of hartfalen.
• Asymptomatische linker ventrikel systolische disfunctie is een onafhankelijke voorspeller voor het optreden van hartfalen.
• Hypertensie komt relatief vaak voor, maar geeft een betrekkelijk laag relatief
risico op hartfalen; het hartinfarct komt minder frequent voor, maar geeft
een hoger relatief risico.

Tabel 8.1 Relatief risico op het optreden van hartfalen bij patiënten met bekend coronair lijden.7
Risicofactor

Relatief risico op hartfalen (95%- BI)

Hartinfarct

3,61 (3,09-4,21)

Leeftijd (per 10 jaar)

1,54 (1,31-1,67)

Roken

1,47 (1,16-1,86)

Gewicht (per 10 kg)

1,15 (1,03-1,86)

Aanbeveling
Bij patiënten met hypertensie, een myocardinfarct in de voorgeschiedenis of asymptomatische linker ventrikel systolische disfunctie dient men alert te zijn op het ontstaan
van (manifest) hartfalen.
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2,5 (1,7-3,6)

Kleplijden

7

4
2,1 (1,5-2,9)

2,9 (2,0-4,1)

3,7 (2,7-5,2)

8

5

12

5

-

2,3

1,8

-

-

1,4

RR = relatief risico; PAR = populatie attributief risico, LVH = linkerventrikelhypertrofie (ECG); BMI = body mass index

1,4

2,2 (1,5-3,2)

LVH

6

1,7 (1,2-2,3)

13

59

Verlaagde
FEV1/COPD

1,8 (1,3-2,6)

Diabetes
mellitus

5

3,4 (1,7-6,7)
6,0 (4,4-8,3)

RR

2,1

1,4 (1,0-2,0)

Angina
pectoris

34

39

PAR(%)

Cardiovascular
5
Health Study

6

2

-

6

8

-

-

13

PAR(%)

0,8 (0,3-2,6)

1,5 (0,5-5,1)

-

1,6 (0,4-6,7)

2,1 (1,0-4,4)

1,3 (0,6-2,8)

1,9 (1,1-3,6)

1,0 (0,5-1,9)

RR

Rotterdam
3
Study
Mannen

3,2 (1,7-7,4)

0,6 (0,1-4,6)

-

0,8 (0,1-5,5)

1,6 (0,8-3,2)

1,3 (0,7-2,6)

1,8 (0,9-3,5)

2,6 (1,6-4,2)

RR

Vrouwen
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Atrium
fibrilleren

2,1 (1,3-3,2)

6,3 (4,6-8,7)

RR

Hartinfarct

Vrouwen

RR

PAR(%)

Framingham
4
Heart Study
Mannen

Hypertensie

Risicofactor

3-5

Tabel 8.2 Risicofactoren voor het optreden van hartfalen in drie bevolkingsonderzoeken.
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8.3

Heeft (opsporen en) behandelen van hoog risicogroepen zin
om hartfalen te voorkomen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Hartfalen wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door langdurig bestaande hypertensie
en/of een myocardinfarct. Preventie van hartfalen komt dan ook voor een deel overeen met
primaire preventie van coronaire hartziekten (CHZ).1,2 De belangrijkste beïnvloedbare risicofactoren voor CHZ zijn roken, overgewicht en inactiviteit, verhoogde bloeddruk, verhoogd
cholesterol en diabetes mellitus. Daarnaast zijn leeftijd, geslacht en een positieve familieanamnese voor CHZ van belang bij de bepaling van het absolute risico op CHZ. De hoogte van
het totale cardiovasculaire risico bepaalt of een medicamenteuze interventie van hypertensie,
verhoogd cholesterol of verhoogd glucose zinvol is.

8.3.1

Hypertensie

Behandeling van hypertensie bij personen met een hoog risico op hart- en vaatziekten, zoals mensen ouder dan 60 jaar of met (meerdere) andere risicofactoren, leidt tot een afname van het
aantal CVA’s en (in mindere mate) van het aantal coronaire hartziekten (CHZ).3,4 Niet alle
patiënten met hypertensie zijn bekend en behandeling van hypertensie is lang niet in alle
gevallen optimaal. Het risico op hart- en vaatziekten blijft ook bij behandelde hypertensie groter
dan bij personen zonder verhoogde bloeddruk.
De heersende mening is dat vooral de mate waarin bloeddrukdaling wordt bereikt en niet
zozeer de keuze van het soort geneesmiddel bepalend is voor het risico op coronaire hartziekten of CVA’s. Mede gezien recent gepubliceerd onderzoek zal deze opvatting wellicht bijstelling behoeven.5
Bij de behandeling van hypertensie worden verschillende uitkomstmaten gehanteerd:
• Coronaire hartziektens en CVA’s: In vergelijking met placebo reduceren -blokkers, diuretica,
ACE-remmers en calciumantagonisten het risico op coronaire hartziekten en CVA’s.6 Als
de verschillende groepen onderling worden vergeleken, bestaat enige twijfel ten aanzien
van de reductie van het optreden van coronaire hartziekten door calciumantagonisten in
vergelijking met de drie andere uitgebreid onderzochte geneesmiddelen groepen (diuretica,
-blokkers, ACE-remmers).6,7
• Hartfalen: In vergelijking met placebo geeft behandeling van hypertensie met diuretica of
-blokkers een reductie van het optreden van hartfalen (tabel 8.3).8 Behandeling van met
ACE-remmers en calcium-antagonisten geeft een reductie in het optreden van hartfalen die
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statistisch niet significant is (tabel 8.3).6 Bij vergelijking van de verschillende groepen
onderling, bestaat volgens een meta-analyse geen verschil in het voorkomen van hartfalen
(tabel 8.3).6 In een tweede meta-analyse is daarentegen een verschil in het optreden van
hartfalen gevonden ten nadele van calcium-antagonisten in vergelijking met andere middelen
(tabel 8.3).7 Dit verschil was het grootst in de subgroep van trials met kort- of middellangwerkende calciumantagonisten.
Tabel 8.3 Meta-analysen naar het effect van antihypertensiva op het optreden van hartfalen.6-8
Relatief risico op hartfalen (95% BI)
Bètablokker vs placebo8

0,58 (0,40-0,84)
8

Diureticum (lage dosis) vs placebo

0,58 (0,44-0,76)
8

Diureticum (hoge dosis) vs placebo

0,17 (0,07-0,41)

ACE-remmer vs placebo6

0,84 (0,68-1,04)
6

Calciumantagonist vs placebo

0,72 (0,48-1,07)

ACE-remmer vs placebo of diureticum6

0,92 (0,77-1,09)
6

Calciumantagonist vs placebo of diureticum

1,12 (0,95-1,33)

ACE-remmer vs calcium-antagonist6

0,82 (0,67-1,00)

Calciumantagonist vs diureticum,
Bèta-blokker of ACE-remmer7

1,25 (1,07-1,46)

Conclusies
Niveau A1
Niveau A1
Niveau A2
Niveau D

Hypertensie is een risicofactor voor hartfalen.
Adequate behandeling van hypertensie draagt bij tot de preventie van
hartfalen.
De keuze van het antihypertensieve geneesmiddel bij patiënten met hypertensie zonder hartfalen lijkt niet essentieel.
Het gewenste bloeddrukniveau bij patiënten met hypertensie en hartfalen
is systolisch 140 mmHg en diastolisch <90 mmHg.

Overige overwegingen
Reductie van hartfalen is aangetoond bij de behandeling van hypertensie met diuretica en
-blokkers. De resultaten van de meta-analysen ten aanzien van de reductie van hartfalen
door behandeling van hypertensie met ACE-remmers of calciumantagonisten zijn enigszins
tegenstrijdig. Echter, ten aanzien van de meeste andere uitkomstmaten (CHZ, cardiovasculaire sterfte, ‘overall’ sterfte en CVA) bestaan geen belangrijke verschillen tussen de vier
geneesmiddelengroepen onderling, met uitzondering van een gering verschil in het optreden
van myocardinfarct en hartfalen ten nadele van (vooral) de kort- en middellangwerkende
calciumantagonisten.
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Aanbeveling
Voor het opsporen en behandelen van hypertensie wordt aanbevolen de CBO/NHSrichtlijn en het NHG te volgen.
Bij personen met hypertensie en een hoog risico op hartfalen worden calciumantagonisten
niet aanbevolen.
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8.3.2

Heeft het opsporen en behandelen van andere risicogroepen voor
hart- en vaatziekten (naast hypertensie) zin?

Wetenschappelijke onderbouwing
Algemene maatregelen op populatieniveau betreffen voorlichting over de schadelijkheid van
roken en over methoden om te stoppen met roken, voorlichting over gezonde voeding en voldoende lichamelijke activiteit.1 Voor adviezen over stoppen met roken en meer bewegen zijn
richtlijnen beschikbaar.2,3 Ook voor patiënten met linker ventrikel systolische disfunctie, al
dan niet gepaard met hartfalen, is aangetoond dat stoppen met roken zinvol is.4
Voor de opsporing en behandeling van hypercholesterolemie en diabetes mellitus wordt verwezen naar nationale en internationale richtlijnen.1,5-8 Preventie van hartfalen was in de grote
cholesterol- trials (WOSCOP, 4S, CARE en AFCAPS) geen primair eindpunt en is zodoende
onvoldoende onderzocht. In de twee trials die het nut van behandeling met statinen bij personen zonder CHZ onderzochten (WOSCOPS, AFCAPS), werd een klinisch weinig relevante
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afname van het risico op CHZ gevonden (WOSCOPS ARR 2,2%, AFCAPS ARR 1,3%).8 In de
twee studies bij personen met CHZ gaf vooral de 4S- studie (gemiddeld cholesterol
6,8 mmol/L) een klinische relevante afname van het risico op cardiovasculaire gebeurtenissen
te zien (ARR 6,7%); de afname van het risico in de CARE- studie (gemiddeld cholesterol
5,7 mmol/L) was geringer (ARR 3%). Een post-hoc-analyse van de 4S-studie liet, bij een followup duur van meer dan vijf jaar, een absolute risicoreductie van 2% voor het optreden van
hartfalen zien.9
Het nut van stringente bloedsuikerregulatie bij patiënten met diabetes mellitus type 2 ter
10
preventie van macrovasculaire complicaties is beperkt. Hetzelfde geldt voor patiënten met
11
diabetes type 1.
In de HOPE- studie is het effect van de ACE-remmer ramipril op optreden van cardiovasculaire
events nagegaan bij patiënten met (een hoog risico op) CHZ.12 Van de 9297 patiënten had
80% een CHZ (bij 50% van de 9.297 een myocardinfarct) in de voorgeschiedenis. De linkerventrikelejectiefractie was bij 50% van de patiënten bekend (ruim 90% had een LVEF groter
dan 40%). Bij deze groep patiënten (merendeels patiënten met een CHZ in de voorgeschiedenis maar zonder linker ventrikel systolische disfunctie) was de sterfte in de met een ACEremmer behandelde groep lager dan in de met placebo behandelde groep (ARR 1,8%); ook
hartfalen trad minder vaak op (ARR 2,5%).12

Conclusies
Niveau D

Niveau A2

Primaire preventie van hart- en vaatziekten is de belangrijkste interventie
om hartfalen te voorkomen; derhalve is stoppen met roken en/of optimale
behandeling van risicofactoren bij patiënten met een hoog risico op harten vaatziekten van belang.
Er zijn aanwijzingen dat behandeling met ACE-remmers van patiënten met
een coronaire hartziekte maar zonder linker ventrikel systolische disfunctie
het optreden van hartfalen en sterfte reduceert.

Overige overwegingen
Hoewel weinig onderzoek naar het effect van stoppen met roken op het optreden van hartfalen
voorhanden is, blijft dit de belangrijkste interventie om CHZ en als gevolg daarvan hartfalen
te voorkomen. Onderzoek naar het effect van behandeling van hypercholesterolemie op het
voorkomen van hartfalen is beperkt. In de richtlijnen van het CBO en NHG wordt aanbevolen
een verhoogd cholesterol alleen te behandelen bij patiënten met CHZ of bij personen met
een hoog risico op het krijgen van CHZ, zoals personen met diabetes mellitus, met meerdere
risicofactoren of met familiaire hypercholesterolemie. Logischerwijs leidt reductie van CHZ
in deze hoog-risico groepen ook tot reductie van hartfalen.
Behandeling met een ACE- remmer van patiënten met een coronaire hartziekte maar zonder
linker ventrikel systolische disfunctie geeft reductie van hartfalen en sterfte; het effect is klinisch
echter gering en dient in een tweede onderzoek te worden bevestigd.
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Aanbeveling
Voor aanbevelingen voor het stoppen met roken, meer bewegen en voor de opsporing
en behandeling van hypercholesterolemie en diabetes mellitus wordt verwezen naar
recente landelijke en internationale richtlijnen.
Of behandeling met een ACE-remmer van patiënten met een coronaire hartziekte
zonder linker ventrikel systolische disfunctie zinvol is, dient nader te worden
onderzocht.
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Heeft het opsporen en behandelen van asymptomatische
linker ventrikel systolische disfunctie bij een patiënt zonder een
recent myocard infarct zin om (manifest) hartfalen te voorkomen?

Wetenschappelijke onderbouwing
In de SOLVD- preventie studie is onderzoek gedaan naar preventie van hartfalen bij patiënten
met asymptomatische linker ventrikel systolische disfunctie die werden behandeld met een
ACE-remmer. Bij een follow-up van drie jaar was sprake van een significante daling van het
1
aantal mensen dat hartfalen kreeg (ARR 9,5%). Ondanks een trend tot een afname van de
sterfte in de met ACE-remmers behandelde groep, was de sterfte reductie niet significant,
mogelijk door een te korte duur van de studie, zodat het niet uit te sluiten valt dat, zoals de
auteurs stellen, ‘…there may be only a small difference in mortality between asymptomatic patients
treated preventively and those treated with careful follow-up and initiation of therapy if heart failure
develops’. Agressieve risicofactormodificatie bij patiënten met asymptomatische LV-systolische
disfunctie spreekt voor zich.2
Gegevens over de kosteneffectiviteit van een strategie voor het opsporen van asymptomatische
LV-systolische disfunctie alsook van het behandelen van asymptomatische LV-systolische
disfunctie zijn niet voorhanden. Evenmin is duidelijk wat de beste strategie is voor het opsporen
van asymptomatische LV-systolische disfunctie.

Conclusie

Niveau A2

Er zijn aanwijzingen dat behandeling met ACE-remmers van patiënten met
asymptomatische systolische linkerventrikeldisfunctie zonder myocardinfarct
het optreden van hartfalen voorkomt.
Er is geen bewijs dat actief opsporen van deze patiënten hun prognose
verbetert.

Overige overwegingen
De waarde van screening in de huisartsenpraktijk op asymptomatische LV-systolische disfunctie
en in het verlengde hiervan ‘beginnend’ hartfalen dient eerst bewezen te worden bewezen in
goed opgezet prospectief onderzoek (met als uitkomst al dan niet verbeteren van de prognose).

Aanbeveling
Opsporen van asymptomatische linker ventrikel systolische disfunctie bij patiënten met
een hoog risico op CHZ maar zonder myocardinfarct wordt niet aanbevolen.
Behandelen van patiënten met een bekende asymptomatische linkerventrikel systolische
disfunctie (met ACE-remmers) dient te worden overwogen.
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8.5

Heeft opsporen en behandelen van asymptomatische linkerventrikeldisfunctie bij een patiënt na een recent myocard infarct zin om
manifest hartfalen te voorkomen?

Wetenschappelijke onderbouwing
Het nut van (medicamenteuze) behandeling, zowel met ACE-remmers als met -blokkers,
van symptomatische patiënten met hartfalen ten gevolge van LV-systolische disfunctie is
onomstotelijk bewezen (zie hoofdstuk over medicamenteuze therapie). LV-systolische disfunctie
komt vaak voor en geeft, ook al is van duidelijke klachten geen sprake, een sterk verhoogde kans
op cardiovasculaire complicaties.1-4 In twee studies (SAVE, -follow-up gemiddeld 42 maanden;
TRACE, follow-up 24 tot 50 maanden) is de preventieve behandeling met ACE-remmers
onderzocht bij patiënten met linker ventrikel systolische disfunctie na een myocard infarct.
In de SAVE-studie was klinisch hartfalen een uitsluitcriterium; in de TRACE- studie was
40% van de patiënten asymptomatisch (NYHA-klasse I). In beide studies verminderde ACEremming de kans op hartfalen (SAVE: ARR 5,4%; TRACE: ARR 5,3%).5-6 Ook de sterfte
(SAVE: ARR 5%; TRACE: ARR 7,5%), het aantal recidief- infarcten en ook het aantal revascularisatieprocedures waren lager in de met ACE-remming behandelde groep. Naar verwachting zal deze groep patiënten worden opgespoord ten tijde van ziekenhuisopname voor
het hartinfarct.
Behandeling met -blokkers van patiënten met een hartinfarct is bewezen nuttig.7 Bij patiënten
met linker ventrikel systolische disfunctie – al dan niet gepaard gaande met hartfalen – binnen
drie weken na een hartinfarct vermindert behandeling met een -blokker de sterfte (CAPRICORN-onderzoek, ARR 3%, gemiddelde follow-up 16 maanden).8

Conclusies
Niveau A2
Niveau D
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Bij patiënten met asymptomatische LV-systolische disfunctie ten gevolge
van een acuut myocardinfarct is behandeling met ACE-remming en
-blokkade nuttig.
Patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt, dienen echocardiografisch
onderzoek te ondergaan voor het vaststellen van de LV-ejectiefractie.
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Aanbeveling
Aanbevolen wordt om patiënten in het eerste jaar na een myocardinfarct echocardiografisch te onderzoeken op linker ventrikel systolische disfunctie.
Bij aangetoonde linker ventrikel systolische disfunctie wordt behandeling met ACEremmers aanbevolen.
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Hoofdstuk 9

Implementatie van de richtlijn en
voorstellen voor verder
wetenschappelijk onderzoek
Inleiding
Bevordering van de wetenschappelijke onderbouwing van het medisch handelen en van de
zorgverlening neemt al geruime tijd een prominente plaats in op de agenda van de medisch
specialistische en beroepsverenigingen, maar ook van de overheid. De minister van VWS
concludeerde in 1997 dat de uitkomsten van ‘medical technology assessment’ (MTA of HTA
= het onderbouwen van het medisch handelen en de zorgverlening met wetenschappelijk
bewijs) toenemend worden vastgelegd in richtlijnen voor het professioneel medisch (specialistisch) handelen, maar dat zij in een te traag tempo of in te geringe mate de kwaliteit van
zorg in de dagelijkse praktijk lijken te beïnvloeden.1
Daaropvolgend heeft een commissie op verzoek van de minister de elementen besproken die
belangrijk zijn voor verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening. Deze commissie concludeerde dat verbetering van kwaliteit van zorg eigenlijk alleen mogelijk is door bevorderen
en het ter beschikking komen van vakkennis, epidemiologische gegevens, patiëntgegevens
en organisatorische aspecten in een geïntegreerd verbeteringssysteem.2 Het uitbrengen van
goede multidisciplinaire richtlijnen en een daaraan gekoppeld implementatie- en evaluatieplan is een voorbeeld van geïntegreerde verbetering.
Het is aangetoond dat diverse omstandigheden en maatregelen de implementatie van richtlijnen kunnen bevorderen. Een inhoudelijk goede kwaliteit van de richtlijn is een zeer
belangrijke voorwaarde, echter het is in het algemeen3:
• niet goed mogelijk om één optimale interventie (enkelvoudig of samengesteld) aan te bevelen
voor het bevorderen van implementatie van een richtlijn;.
• niet mogelijk om een één-op-één-relatie aan te geven tussen de theorieën betreffende de
implementatie en de concrete implementatiestrategieën in de praktijk;.
• wel belangrijk om vóór implementatie aandacht te besteden aan bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie (per doelgroep en/of setting).
De werkgroep rekent het niet tot haar taak exact weer te geven hoe deze richtlijn geïmplementeerd moet worden en hoe het effect ervan geëvalueerd zou moeten worden. Wel wil zij
in deze beknopte bijdrage een aantal voorstellen voor implementatie en evaluatie doen.
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Daarnaast brengt de werkgroep nog enkele adviezen voor verder wetenschappelijk onderzoek
betreffende de zorg voor patiënten met hartfalen naar voren.

9.1

Welke voorstellen kan de werkgroep doen voor implementatie van
deze richtlijn?

Met de bedoeling de implementatie van deze richtlijn te ondersteunen of te bevorderen heeft
de werkgroep de richtlijn ook uitgebracht in een korte versie: in een vraag-adviesmodel.
Ook zijn van het diagnose-stroomdiagram en van het belangrijkste behandelalgoritme
geplastificeerde kaartjes gemaakt en verspreid. De commissie Kwaliteit van de Nederlandse
Vereniging voor Cardiologie zal jaarlijks de inhoud van de richtlijn toetsen aan de gemeenschappelijke ontwikkeling en beoordelen of gehele of gedeeltelijke bijstelling noodzakelijk is.
De werkgroep is daarnaast van mening dat ter bevordering van de implementatie de volgende
voorstellen voor maatregelen en activiteiten zinvol zouden kunnen zijn:

Activiteiten door de wetenschappelijke en beroepsverenigingen
•
•
•
•

Het opstellen van een implementatieplan toegespitst op de beroepsspecifieke aspecten van
deze richtlijn.
Het vervaardigen van specifieke ‘quick-reference’- schema’s en lokale protocollen om de
toepassing van de richtlijn in de praktijk te bevorderen.
Het (bijv. jaarlijks) toetsen van de inhoud van de richtlijn aan de gemeenschappelijke ontwikkeling en beoordelen of gehele of gedeeltelijke bijstelling noodzakelijk is.
Het genereren van voldoende steun om de resultaten van (in Nederland) lopende en
komende studies naar verbetering in de zorg voor hartfalenpatiënten, bijvoorbeeld het
opzetten van ‘hartfalenpoliklinieken’, optimaal te benutten en te continueren, voorzover
uit goede studies blijkt dat er daadwerkelijk verbetering van zorg mee wordt bereikt.

Activiteiten voor of door patiënten
•

De werkgroep adviseert het ontwikkelen en verspreiden van hulpmiddelen voor patiëntzelfzorg, bijvoorbeeld voor zelfmonitoring.

Activiteiten betreffende evaluatie van de richtlijntoepassing
•
•
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De werkgroep acht het wenselijk dat er een monitoring van de daadwerkelijke toepassing
van de richtlijn tot stand komt.
Het verdient aanbeveling om voor de monitoring van de daadwerkelijke toepassing van de
richtlijn aansluiting te zoeken bij bestaande landelijke of internationale (Euroheartsurvey)
monitoringssystemen.

I M P L E M E N TAT I E

VA N D E R I C H T L I J N E N V O O R S T E L L E N V O O R
V E R D E R W E T E N S C H A P P E L I J K O N D E R Z O E K

Aanbevelingen
De werkgroep adviseert alle aan de ontwikkeling van deze richtlijn deelnemende
verenigingen een implementatieplan op te stellen.
De werkgroep adviseert – waar relevant – delen van de richtlijn om te zetten in protocollen, rekening houdend met lokale of beroepsspecifieke omstandigheden.
De werkgroep acht het wenselijk dat er een monitoring van de daadwerkelijke toepassing
van de richtlijn tot stand komt.
De werkgroep adviseert het in de inleiding van deze richtlijn genoemde schema van
herziening van de richtlijn aan te houden.

9.2

Welk verder wetenschappelijk onderzoek is naar de mening van
de werkgroep zinvol?

De werkgroep is van mening dat de volgende voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek
zinvol zouden kunnen zijn:
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

onderzoek naar doelmatige (vroeg-)diagnose van alle vormen van hartfalen (inclusief
asymptomatische LV-disfunctie) in de eerste lijn en in de verpleeghuis- en geriatrische
populaties;
onderzoek naar de haalbaarheid en/of wenselijkheid van de snelle toegang tot echocardiografisch onderzoek voor patiënten van de huisarts;
onderzoek naar de waarde en doelmatige toepassing van natriuretische peptiden in de
diagnostiek en follow- up van hartfalen;
onderzoek naar de invloed van comorbiditeit bij ouderen, waaronder ook cognitieve stoornissen, stemmingsstoornissen en functionele beperkingen naast eventuele somatische
comorbiditeit, op de mogelijkheden voor behandeling;
onderzoek naar effecten van behandeling van hartfalen met behouden linkerventrikelfunctie bij patiënten ouder dan 75 jaar;
onderzoek om de plaats van resynchronisatie (door middel van biventriculaire stimulatie)
in de behandeling van hartfalen te bepalen;
onderzoek naar de overlevingswinst van ICD bij hartfalen ten gevolge van niet- ischaemisch
hartlijden;
onderzoek naar het effect van voorlichting en begeleiding in combinatie met andere interventies, zoals nazorg, het optimaliseren van medicatie en een laagdrempelige toegang tot
een hulpverlener; dit moet meer duidelijkheid geven over de optimale zorg aan patiënten
met hartfalen;
onderzoek naar effecten van dieetmaatregelen bij patiënten met hartfalen;.
onderzoek naar optimale vorm van fysieke training bij patiënten met hartfalen.
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Diversen:
• Onderzocht zou moeten worden of de negatieve indicatie voor patiënten met ernstig hartfalen (NYHA- klasse III of IV) in de ‘Regeling eisen rijgeschiktheid’ op medische gronden
nog volledig houdbaar is.
• Initiatieven voor het vergroten van het aantal orgaantransplantaties (geen-bezwaar-systeem,
donatiefunctionaris, voldoende OK- personeel) zouden krachtig moeten worden gesteund.
• Er zou moeten worden overwogen of de vergoeding voor paramedische zorg op een adequate manier kan worden geregeld.

Aanbeveling
De werkgroep heeft op basis van de bij het samenstellen van de richtlijn verkregen
kennis een tiental adviezen voor verder wetenschappelijk onderzoek geformuleerd.
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Verslag van het patiëntenpanelgesprek
Methode
In een panelgesprek met 8 patiënten, 5 begeleiders (partners, ouders) en 4 organisatoren
(CBO en Hartstichting) werd op 14 september 2001 gesproken over door de Nederlandse
Patiënten Consumenten Federatie (NP/CF) vastgestelde criteria voor kwaliteit: informatie,
zelfstandigheid, organisatie, bejegening, steun, vakbekwaamheid, accommodatie en evaluatie.
De voor de richtlijnen relevante informatie wordt hieronder samengevat.

Informatie
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
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De hoeveelheid informatie en het tijdstip van het verstrekken van informatie moeten worden
aangepast aan de individuele behoefte van de patiënt. Informatie op het verkeerde tijdstip
en verkeerd gedoseerde informatie kan een averechts effect hebben.
Zowel mondelinge als schriftelijke informatie is belangrijk.
Informatie moet zo nodig worden herhaald.
Het is belangrijk om informatie te geven aan partners en familieleden (ouders, kinderen)
van patiënten. Partners kunnen op basis van goede informatie een steun zijn voor de
patiënt en een positieve bijdrage leveren aan de zorg.
Informatie moet toegankelijk en beschikbaar zijn voor alle patiënten. Patiënten die, bijvoorbeeld niet in een ziekenhuis waren opgenomen, dreigen informatie (die gewoonlijk als
routine aan klinische patiënten wordt aangeboden) te missen.
Patiënten moeten kunnen aangeven wanneer zij de informatie (nog niet) relevant vinden,
wanneer ze teveel informatie krijgen of wanneer ze de informatie niet begrijpen.
Er moet rekening worden gehouden met de voorkeur van patiënten om sommige mondelinge informatie rechtstreeks van de behandelend specialist (cardioloog) te krijgen
Het is voor patiënten van belang dat er een gelegenheid is ‘na te praten’ met een zorgverlener (verpleegkundige, of maatschappelijk werker).
De patiënt heeft het recht informatie op een bepaald moment te weigeren. Deze weigering
moet door zorgverleners niet vanzelfsprekend als definitief worden beschouwd.
Het is belangrijk te beseffen dat informatie over het lichamelijk of cardiaal functioneren voor
patiënten vaak meer beladen is en emotioneler wordt ontvangen dan de meer praktische
informatie.
Lotgenotencontact kan nuttig zijn voor patiënten met hartfalen omdat patiënten vergelijkbare
problemen ervaren. Lotgenotencontact kan echter ook als bedreigend worden ervaren, omdat
het vaak ernstig zieke patiënten betreft. Verder schept niet iedere lotgenoot ruimte voor
‘tweerichtingsverkeer’ in steun en begeleiding.

B I J L A G E N

Zelfstandigheid
•

•

•

•

•

Het is van belang om patiënten te leren luisteren naar signalen van het eigen lichaam en
daar adequaat op te reageren. Dit maakt hen onafhankelijker van de zorgverlener en van
mantelzorgers.
Patiënten hebben behoefte aan ondersteuning door het ontvangen van goede begeleiding en
terugkoppeling over hun eigen handelen. De eigen zelfstandigheid moet daarin worden
gerespecteerd en gestimuleerd. Zelfstandigheid van patiënten wordt bevorderd door doelgerichte steun bij de integratie in de sociale omgeving en/of door fysieke training (fysiotherapie).
Partners en de sociale omgeving dienen te worden betrokken in de eventuele beperkingen
die de ziekte veroorzaakt. De partner maakt een leerproces door in de ondersteunende
functie.
Zorgverleners kunnen zich als ‘docent’ opstellen tegenover patiënten met hartfalen en
hen leren om te luisteren naar signalen van het eigen lichaam en daar adequaat op te
reageren. Patiënten maken tijdens dat leerproces fouten en kunnen soms terugvallen in
oude gewoonten.
Patiënten zullen (mogelijk vaker in het begin van de ziekte) hun grenzen verkennen en
daardoor mogelijk adviezen negeren en ontrouw zijn aan de therapie.

Organisatie
•

•
•

•

Het is belangrijk dat patiënten (vanaf het begin van hun ziekte) op de hoogte zijn van de
verschillende hulpverleners die bij de zorg voor hartfalenpatiënten betrokken kunnen zijn.
Zij moeten naar behoefte gebruik kunnen maken van deze hulpverleners. Patiënten dienen
te weten wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van alle betrokken zorgverleners.
De cardioloog of de hartfalenverpleegkundige kan verwijzen naar paramedische en/of
psychologische hulp.
Hulp van diëtisten wordt op prijs gesteld, maar het zelf zoeken van informatie of uitwisseling van gegevens met lotgenoten en instanties kan het gevoel van zelfstandigheid vergroten.
Het model van een geïntegreerde (poli)kliniek waarin duidelijk is wie bij de zorg voor
patiënten met hartfalen betrokken zijn, en waar een goede toegankelijkheid is van alle
zorgverleners, kan patiënten veel steun kan geven.

Bejegening
•
•
•

Het is van belang dat uitspraken over bijvoorbeeld prognose niet te resoluut of te definitief
gesteld worden.
Alle leden van een zorgteam dienen eenduidige uitspraken te doen over diagnose, therapie,
leefregels en prognose.
Patiënten kunnen zorgverleners confronteren met tegenstrijdige informatie. Patiënten zullen
de behandelend cardioloog vaak als belangrijkste informatiebron zien.
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Steun
•

•
•
•

Het is van belang dat bij het aanbieden van zorg rekening wordt gehouden met een eerste
verkennende en ontkennende fase in het proces van hartfalen. Ná die fase zou opnieuw
op een niet-dwingende manier steun beschikbaar gemaakt kunnen worden.
Een ‘eenvoudige kennismaking’ door iedere mogelijke zorgverlener werkt drempelverlagend
voor een zorgvraag.
Vragen om steun van partners en/of sociale omgeving dienen te worden erkend en gehonoreerd.
De huisarts heeft een belangrijke rol in het (h)erkennen van een zorgvraag van de partner
of de sociale omgeving. Ook in het bieden van structuur voor inbedding in een (nieuwe)
sociale omgeving kan de huisarts een (initiërende) rol hebben.

Vakbekwaamheid
•
•

Zorg dient op de persoonlijke situatie van de patiënt te zijn toegesneden.
Patiënten dienen juist te worden bejegenend. Hulpverleners moeten beseffen dat het niet
eenvoudig is voor patiënten om ontevredenheid ter sprake te brengen en/of bijvoorbeeld
een tweede mening of doorverwijzing te vragen. Zorgverleners zouden voor dit probleem
open moeten staan, maar ook een ‘zorgbemiddelaar’ kan daarin een rol hebben. De huisarts,
een hartfalenverpleegkundige, maar ook een relatief onafhankelijke persoon of instantie
zou hierin kunnen voorzien.

Accommodatie
•
•
•

Voorzieningen dienen goed bereikbaar te zijn (bijv. korte loopafstand vanaf parkeerplaats).
Wachtruimten moeten comfortabel zijn (bijv. een voetenbankje in wachtruimten).
Zorgverleners moeten goed bereikbaar zijn, en het is belangrijk dat er duidelijke afspraken
zijn over deze bereikbaarheid.

Evaluatie
•

•
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Het is belangrijk dat patiënten de mogelijkheid hebben hun mening te geven over de zorg
door bijvoorbeeld een herhaalde, schriftelijke en anonieme enquête, of door gesprekken
met een hartfalenverpleegkundige.
Patiënten willen graag worden gehoord in hun ideeën over optimale kwaliteit van zorg. Een
objectieve openbare en herkenbare kwaliteitstoets zou door patiënten gewaardeerd worden.

B I J L A G E N

De Nederlandse Hartstichting
De Nederlandse Hartstichting is de drijvende kracht bij het terugdringen van hart- en vaatziekten,
waaronder beroerte, zodat deze niet langer de grootste oorzaak zijn van vroegtijdige sterfte
en invaliditeit. Dit doet zij door wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, de kwaliteit van
patiëntenzorg te verbeteren en voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. Voor het realiseren
hiervan is de Hartstichting volledig afhankelijk van bijdragen uit de Nederlandse samenleving.
De afdeling Patiëntenzorg van de Nederlandse Hartstichting streeft naar een optimale
gezondheidszorg voor mensen met hart- en vaatziekten. Eén van de middelen die worden
ingezet voor de doelstelling van patiëntenzorg, is het bevorderen van eenheid in het medisch
handelen op basis van de meest recente wetenschappelijke stand van zaken. De Nederlandse
Hartstichting zet zich op verschillende fronten in om hieraan invulling te geven. Zij stimuleert
de ontwikkeling van landelijke richtlijnen en adviezen zoals op het terrein van hartfalen,
perifeer vaatlijden, hartrevalidatie, beroerte en aangeboren hartafwijkingen. Ook stimuleert
en ondersteunt zij het werk van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. In
gezamenlijk overleg en waar nodig met steun van de Nederlandse Hartstichting worden de
landelijke richtlijnen verspreid en geïmplementeerd.
De komende jaren zal de afdeling Patiëntenzorg werken aan de volgende drie programma’s:
• Het programma Spoedeisende Zorg richt zich op het vergroten van de overlevingskansen en
het verhogen van de herstelkans na acute vasculaire incidenten zoals beroerte, myocardinfarct en aneurysmata.
• Het programma Secundaire Preventie heeft als doel het aantal recidieven te verminderen
dan wel uit te stellen door verbetering van behandeling en therapietrouw en het bevorderen
van een gezonde leefstijl.
• Het programma Best Clinical Practice werkt aan het stimuleren en verspreiden van bij
voorkeur wetenschappelijk onderbouwde zorgpraktijken.
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Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO
Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, gevestigd in Utrecht, heeft tot doel
individuele beroepsbeoefenaren, hun beroepsverenigingen en zorginstellingen te ondersteunen
bij het verbeteren van de patiëntenzorg. Het CBO biedt via programma’s en projecten ondersteuning en begeleiding bij systematisch en gestructureerd meten, verbeteren en borgen van
kwaliteit van de patiëntenzorg.
Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO wil de patiëntenzorg in Nederland op
een substantieel hoger niveau te brengen. Dit kan het CBO uiteraard niet alleen: samenwerking
met zorginstellingen en professionals – artsen, verpleegkundigen, paramedici – is essentieel.
Om samen met deze groeperingen de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren, voert het
CBO de volgende taken uit:
• Kennis verzamelen, integreren, vermeerderen en verspreiden. Het CBO is een kennisinstituut; kennis van nieuwe ontwikkelingen is onontbeerlijk om de zorg op een hoger
niveau te brengen. Als kennisinstituut werkt het CBO samen met een internationaal netwerk
van zusterorganisaties.
• Innovatieve praktijken op het gebied van zorg en methodieken ingang doen vinden. Het
CBO is tevens een innovatie-instituut, dat een belangrijke bijdrage levert in de ontwikkeling
van nieuwe werkwijzen en methodieken.
• Geslaagde vernieuwingen breed verspreiden en implementeren. Het CBO is in de derde
plaats vooral een implementatie-instituut. Succesvol ontwikkelde best practices worden
breed verspreid. Hierbij is overdracht van kennis en ervaring essentieel, onder meer via
het train-de-trainer-principe.

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO
Postbus 20064
3502 LB Utrecht
Bezoekadres: Churchilllaan 11
Tel. : (030) 284 3900
Fax: (030) 294 3644
Mail: cbo@cbo.nl
Internet: www.cbo.nl
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Multidisciplinaire richtlijn Chronisch hartfalen

De Nederlandse Richtlijn Chronisch Hartfalen is opgesteld na initiatief
van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en de Nederlandse
Hartstichting in het kader van het programma ‘Ontwikkelen en
implementeren van medisch specialistische richtlijnen’ van de Orde
van Medisch Specialisten. De ontwikkeling van deze richtlijn is
(methodologisch) ondersteund door het Kwaliteitsinstituut voor de
gezondheidszorg CBO.
Hartfalen is een ernstige, chronische aandoening. De zorg voor patiënten
is complex en een patiënt ziet vele zorgverleners. Een richtlijn geeft
duidelijkheid en kan de afstemming tussen de verschillende zorgverleners verbeteren.
De richtlijn is opgesteld voor alle zorgverleners die in aanraking komen
met patiënten met hartfalen. Door de deelnemende verenigingen wordt
het gebruik van deze richtlijn ondersteund.
Door de specifieke inbreng van de huisartsgeneeskundige visie is deze
richtlijn aanvullend aan de bestaande NHG-Standaard Hartfalen. Bij de
revisie van deze standaard zal deze nieuwe richtlijn als leidraad dienen.
Verpleegkundige, internistische, verpleeghuiskundige en klinisch
geriatrische inbreng tijdens de ontwikkeling van de richtlijn waarborgen
de bruikbaarheid van deze richtlijn, ook voor deze zorgverleners. In de
richtlijn is daarnaast ook een visie van patiënten met hartfalen op de
zorg opgenomen.

Multidisciplinaire richtlijn Chronisch hartfalen

Binnen de gezondheidszorg vormen richtlijnen een leidraad voor de professional. Richtlijnen betreffen preventieve, diagnostische, therapeutische en organisatorische procedures en hebben een professionele en een
maatschappelijke betekenis. De richtlijnen zijn bedoeld om:
1. De kwaliteit van zorgverlening te verbeteren.
2. De klinische besluitvorming te ondersteunen.
3. De diversiteit in handelen door professionals te verminderen.
4. Een beter inzicht te geven in het professionele handelen.

Multidisciplinaire richtlijn
Chronisch hartfalen
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