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Voeding, metabolisme en 
cachexie bij chronisch hartfalen



Hypertensie, diabetes, dyslipidemia, hartaanval, overmatig 

gebruik alcohol, nierziekten, COPD, OSAS, obesitas, cachexie

Tiamine deficiëntie (vitamine B1)

Aangeboren afwijkingen, cardiomyopathie, 

acute infectie

Risicofactoren voor hartfalen

NHG standaard



√

Von Haehling et al. J Cach. Sarc. Muscle, 2014

Cachexie: diagnostische criteria

Aanwezigheid van chronische ziekten EN

Verlies van lichaamsgewicht van tenminste 5% in 12 maanden of minder EN

Aanwezigheid van tenminste drie van de volgende:

- Verminderde spierkracht
- Vermoeidheid 
- Anorexie
- Laag vet vrije massa index
- Abnormale biochemie (inflammatie, anemie, laag albumine)



Casus: Patiënt A, 73 jaar

NYHA II, Echocor: EF 15%

Ex-roker van 2015

April 2016 ICD, ervaart minder 

vermoeidheidsklachten

Normale eetlust, recent 2,5 kg aangekomen

Geen buikpijn, misselijkheid

Normale stoelgang



Casus

Lichamelijk onderzoek

Niet acuut ziek

Geen palpitaties of oedeem, nicturie 2-3x

Ref

BMI, kg/m2
18,4 18,5-25

FFMI, kg/m2 15,0 17 for men
15 for women

Buikomvang, cm 67 94 for men
80 for women

Laagste T-score -2,4 -2,5



√

Von Haehling et al. J Cach. Sarc. Muscle, 2014

Cachexie: diagnostische criteria

Aanwezigheid van chronische ziekten EN

Verlies van lichaamsgewicht van tenminste 5% in 12 maanden of minder EN

Aanwezigheid van tenminste drie van de volgende:

- Verminderde spierkracht
- Vermoeidheid 
- Anorexie
- Laag vet vrije massa index
- Abnormale biochemie (inflammatie, anemie, laag albumine)

√



Casus: lichamelijk onderzoek en functietesten

Ref

CRP, mg/L
˂1 ˃10

Bloeddruk, mmHg
151/75 120/80

Glucose, mmol/l 5,6 3,1-6,1

HDL, mmol/L 1,2 ˃0,9

Triglyceriden, mmol/L 1,1 0,8-1,94

Ferritine, ug/L 106 30-400

Ijzer, umol/L 17,2 14-27
Spierkracht 30,9 %pred
Wmax 46 %pred
mMRC 1



√

Von Haehling et al. J Cach. Sarc. Muscle, 2014

Cachexie: diagnostische criteria

Aanwezigheid van chronische ziekten EN

Verlies van lichaamsgewicht van tenminste 5% in 12 maanden of minder EN

Aanwezigheid van tenminste drie van de volgende:

- Verminderde spierkracht
- Vermoeidheid 
- Anorexie
- Laag vet vrije massa index
- Abnormale biochemie (inflammatie, anemie, laag albumine)

√

√

√



Burden of cachexie

Letilovic et al. Eur J Clin Nutr, 2013

31% 22%

137 patiënten met tumor of chronisch hartfalen

42%

37%



Burden of cachexie

31% 22%

Corra et al, Eur J Card Vasc Prevention and Rehab 2005



Casus: Patiënt A

Man met matig hartfalen, ischemisch 

cardiomyopathie

Klinisch stabiel, geen recent gewichtsverlies

Ondergewicht en laag spiermassa 

Verminderde spierkracht en beperkte 

inspanningsvermogen



CHRONIC 
DISEASE

Biolo et al. Clin Nutr, 2014

Cachexie - sarcopenie



CHRONIC 
DISEASE

EXERCISE

Nutrition?
Anabolic

hormones?
Medication?  

Cachexie - sarcopenie

?



Sarcopenic obesity

Wannamethee et al. Prec Nutr Soc, 2015



BMI, kg/m2

1,2 miljoen

Von Haehling et al. J Cach. Sarc. Muscle, 2014

Prevalentie van cachexie

Onvrijwillig gewichtsverlies



Pocock et al. Eur Heart J, 2008

Prevalentie van sarcopenie



60%

20%

Davos et al. J of Card Fail 2003

The Obesity paradox

cachexie

BMI Q



Voedingstoestand bij chronisch hartfalen

Obesogene populatie Micronutriënt deficiëntie

Calorieën 
Voedingsstoffen  

Relatief voedselarmoede

Hughes et al. Eur Heart J 2012

Pasini et al. Am J Card 2004

NHG standaard: voorkom cachexia, behandeld obesitas bij matig 
hartfalen



www.gezondheidsraad.nl

Voeding en chronisch hartfalen

http://www.gezondheidsraad.nl/


Voeding en chronisch hartfalen: STABILITY trial

15 482 individuen 
met stabiel coronaire 
hartziekte

MedDiet: volkoren graan, groenten, peulvruchten, fruit, vis en minder consumptie van 
vlees 

Western Diet: geraffineerde granen, suiker, dessert, frisdrank, gefrituurde producten

Stewart et al. Eur Heart J 2016

Uitkomst: cardiovasculair event zoals niet fataal hartinfarct, myocard infarct of sterfte ten gevolge van CV 
redenen

Follow-up: 3,7 jaar



Percentage inwoners met hoog Mediteraans voedingspatroon

Stewart et al. Eur Heart J 2016



Percentage inwoners met hoog Mediteraans voedingspatroon

Stewart et al. Eur Heart J 2016

Resultaten zijn gelijk voor:

Myocard infarct

Hart infarct

CV event

Sterfte

7,3%

10,5%
10,8%

Geen effect voor het Westers voedingspatroon



Voeding en chronisch hartfalen: visvetzuren (NHG standaard)

Follow-up: 3,9 jaar

Eindpunten: tijd tot sterfte 

tijd tot sterfte of hospitalisatie voor CV redenen

Tavazzi et al. Lancet 2008

3494 patiënten in de actieve groep:
1g PUFA/dag

3481 patiënten in de placebo groep

9675 hartfalen 
patiënten NYHA II-VI



Voeding en chronisch hartfalen: visvetzuren

Tavazzi et al. Lancet 2008

56 patiënten dienen gedurende 3,9 jaar een visolie supplement krijgen om 1 sterftegeval te 

voorkomen

44 patiënten dienen gedurende 3,9 jaar een visolie supplement te krijgen om 1 cardiovasculair event 

of sterftegeval te voorkomen



Voeding en chronisch hartfalen: oedeem

NHG Richtlijn: Bewaking van het lichaamsgewicht. De patiënt moet dagelijks gewogen worden (of zichzelf 
wegen), bij voorkeur ’s morgens na het opstaan. Bij een gewichtstoename van 2 kg of meer in drie dagen 
mag de patiënt zelf zijn diureticumdosis tijdelijk verhogen of moet hij contact opnemen met de behandelaar.

Philipson et al.  Eur J Heart Fail 2013

1,5 L /dag

5 g zout /dag

12 weken

Elke 2-3 weken 
counseling

Verbetering van symptomen
P<0,01

-Verbetering NYHA klasse
-Vermindering oedeem



Casus: Patiënt A

Waarneming gewicht, spiermassa en 

mate van oedeem

Gezonde voeding met beperkt zout



Samenvatting

Hartfalen: heterogene 
ziekte

Cardiaal cachexia

Kleine prevalentie
Slechte prognose
Nog geen goede 

therapie

Sarcopenic obesity

Een risicofactor 
voor HF, maar bij 

ernstig HF 
beschermend

Obesity

Grote groep
Risicofactor voor 
HF en voor de 

progressie indien 
matig HF

Gezonde voeding

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nO6vTWEud8skRM&tbnid=tcuTTpyVAMO70M:&ved=0CAUQjRw&url=http://plazilla.com/page/4294978928/afvallen-met-appels&ei=WiByU8WkGoq57AaXx4HQBw&bvm=bv.66330100,d.bGE&psig=AFQjCNFvD60p8IrE4QDJTz5wVmW6YO5ViA&ust=1400074628803085


- Gezonde voeding (en voldoende beweging) dient als basis voor zowel 

obesitas, cachexie en sarcopenic obesity

- Er is weinig evidentie dat visoliesupplementen effectief zijn bij chronisch 

hartfalen

- Zout- en vochtreductie blijken effectief te zijn voor het behandelen van 

oedeem en de symptomen bij chronisch hartfalen

Samenvatting

ericarutten@foodcon.be

mailto:ericarutten@foodcon.be
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