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Tips and tricks voor 
hartfalenzorg in de 
huisartsenpraktijk
19/03/2022

Dr. David Derthoo
hartfalenspecialist AZ Groeninge Kortrijk

Belgian Working Group of Heart Failure

Hartfalen volgens LVEF = belangrijk voor de behandeling 

1. HFpEF : heart failure with preserved LVEF
2. HFmrEF : heart failure with mildly reduced LVEF
3. HFrEF : heart failure with reduced LVEF
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Fonarow et al. J Am Coll Cardiol 2007;50:768-77.

OPTIMIZE-HF registry
N = 36.115
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positief effect 
van ACE-i / 
ARB/ ARNI, 
β-blokkers 
en MRA’s

GEEN
positief effect 

van ACE-
inhibitoren, 
β-blokkers 
en MRA’s
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positief effect 
van  

SGLT-2 
inhibitoren

positief effect 
van  

SGLT-2 
inhibitoren

positief effect 
van  

SGLT-2 
inhibitoren

Klasse I = geen beperking
Geen beperking van de gewone activiteiten
Asymptomatisch

Klasse II = lichte beperking
Dyspnoe bij meer intensieve activiteiten
Asymptomatisch bij rust

Klasse III = matige beperking
Dyspnoe bij lichte inspanningen
Comfortabel bij rust

Klasse IV = ernstige beperking
Dyspnoe bij de minste inspanning
Symptomatisch bij rust: dyspnoe, orthopnoe, oedemen,…
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Behandeling van hartfalen met bewaarde (preserved) LVEF 
(HFpEF) (LVEF ≥ 50%)
 Lisdiuretica: euvolemie nastreven met de laagst effectieve dosis. 

 Klassieke neurohormonale blokkade (ACE-inhibitoren, sartanen, bètablokkers, aldosterone-blokkers) kon geen 
prognostisch benefit aantonen. 

 Spironolactone kan overwogen worden (cfr. Subanalyse van de TOPCAT-studie in de Amerikaanse subgroep).

 Vermoedelijk zal er in de toekomst ook bij HFpEF een indicatie zijn voor een SGLT-2 inhibitor (cfr. EMPEROR-Preserved
studie, publicatie in 2021). 

Algemene principes: 

o Nastreven van euvolemie met diuretica, zoutarm dieet en eventueel relatieve vochtbeperking. 

o Nastreven van optimale bloeddrukcontrole < 130-140/85 mmHg bij voorkeur met ACE-inhibitor / sartaan / beta-
blokker / spironolactone.

o Adequate behandeling van tachy-aritmieën. Screening naar VKF! 

o Stimuleren van fysieke activiteit en cardiale revalidatie.

o Zo van toepassing: vermagering na te streven.

- Diuretica: zie eerder.

- Daarnaast zijn de richtlijnen minder overtuigend, omdat deze patiënten meestal niet geïncludeerd werden in de 
hartfalenstudies. 

- Subgroep-analyses tonen dat deze patiënten best eerder beschouwd worden als patiënten met HFrEF en dus ook best 
zo behandeld worden (aanbeveling klasse IIb: “kan overwogen worden”) met :
 ACE-inhibitor (bij intolerantie sartaan).
 Beta-blokker. 
 Aldosterone-blokker. 
 (Overschakelen naar een ARNI kan een meerwaarde zijn ter vervanging van een ACE-inhbitor of sartaan indien 

blijvend symptomatisch hartfalen en LVEF < 50% (cfr. PARAGON studie). In België is er echter momenteel geen 
terugbetaling indien de LVEF > 35% is.)

- Vermoedelijk zal er in de toekomst ook bij HFmrEF een indicatie zijn voor een SGLT-2 inhibitor (cfr. EMPEROR-Preserved
studie, publicatie in 2021). 

Behandeling van hartfalen met licht gereduceerde LVEF 
(HFmrEF) (LVEF 41-49%)
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• Diuretica: zie eerder.

• Optimale neurohormonale blokkade ter verbetering van symptomen en prognose met:
 ACE-inhibitoren: altijd op te titreren naar de streefdosis of maximaal getolereerde dosis. 

Indien LVEF ≤ 35% en blijvend NYHA II-IV: overschakeling naar ARNI (angiotensine II-receptor neprilysine inhibitor, 
sacubitril-valsartan) (door cardioloog)!

 én Bèta-blokkers: altijd op te titreren naar de streefdosis of maximaal getolereerde dosis.
 én Aldosterone-blokkers (spironolactone – zo intolerantie omwille van gynaecomastie eplerenone): aan streefdosis of 

maximaal getolereerde dosis.

• En associatie van een SGLT-2 inhibitor (sinds 2021 klasse IA aanbeveling) - voorlopig nog niet terugbetaald.

• Nastreven van een hartfrequentie in rust 55-65/min met:
 Bètablokkers (aan streefdosis of maximaal getolereerde dosis).
 en/of Ivabradine (op indicatie van de behandelende cardioloog).

• Devices (ICD, CRT …): op indicatie van de cardioloog.

• Opties bij therapieresistent / terminaal hartfalen: op indicatie van de behandelende cardioloog: Nitraten en/of hydralazine –
Digoxine - Ultrafiltratie / dialyse - LV assist device (LVAD) / harttransplantatie - Palliatief beleid.

Behandeling van hartfalen met gereduceerde LVEF 
(HFrEF) (LVEF ≤ 40%)

ESC guidelines 2016 ESC guidelines 2021

ESC guidelines hartfalen – Eur Heart J 2021

Behandeling van hartfalen met gereduceerde LVEF 
(HFrEF) (LVEF ≤ 40%)
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ESC guidelines hartfalen – Eur Heart J 2021

Behandeling van hartfalen met gereduceerde LVEF 
(HFrEF) (LVEF ≤ 40%)

Hartfalenmedicatie blijft soms ondermaats 
in de praktijk …

CHAMP-HF RegistryLinssen et al. Neth Heart J (2020) 28:334–344. CHECK-HF registry
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Streefdosissen voor medicatie bij HFrEF

Hartfalentherapie = gepersonaliseerde therapie volgens profiel 

Rosano et al. European Journal of Heart Failure (2021) 23, 872–881.

• Vochtretentie ?
• Bloeddruk
• Hartfrequentie
• Nierfunctie
• Kalium
• VKF ?
• LVEF
• QRS-duur, LBTB
• …
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Hartfalentherapie = gepersonaliseerde therapie volgens profiel 

Rosano et al. European Journal of Heart Failure (2021) 23, 872–881.

NYHA II = optimaal moment voor 
preventie van ziekteprogressie
• Preventie toenemend hartfalen 

en congestie (medicatie en 
CRT)

• Meest frequent plotse dood tgv 
shockbaar ritme (ICD)

Weinig symptomen ≠ reden tot therapeutische inertie
Doodsoorzaken zijn anders volgens NYHA klasse
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Hartfalenmedicatie ICD

Veel therapiën geven meer benefit bij NYHA II dan bij NYHA III patiënten

DAPA-HF (dapagliflozine)

PARADIGM-HF (sacubitril-valsartan)

Packer et al. Circulation. 2015;131:54–61.

McMurray et al. N Engl J Med 2019; 381:1995-2008.

Poole et al. JACC 2020; 76:405-415.

NYHA II p=0,001

NYHA III p=0,575

SCD-HeFT (long term)

• klinisch ogenschijnlijk stabiel (NYHA II) ≠ stabiel

• Nog steeds verhoogd risico op progressief hartfalen en plotse dood !

BLIJVEND NOOD AAN MAXIMALE THERAPIE

NYHA II ≠ reden voor therapeutische inertie
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Wat is de rol van de huisarts bij de 
opvolging en behandeling van patiënten 

met chronisch hartfalen ? 

Rol van de huisarts

1. Opvolging klinische status van patiënt. 

2. Ondersteuning nastreven optimale hartfalentherapie, samen met behandelend cardioloog. 

3. Biochemische opvolging. 

4. Ondersteuning van de patiënt en zijn familie. 

19
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Rol van de huisarts (1)
1. Opvolging klinische status van patiënt. 

• symptomen. 

• klinisch onderzoek: 
• Parameters: Gewicht – bloeddruk - hartfrequentie – sinusaal ritme of VKF? 
• tekens van vochtretentie? 

Belangrijk : 

• Gewicht: best dagelijks, op hetzelfde ogenblik: ‘s ochtends, na toiletbezoek, zonder kleren, voor ontbijt.
Denk aan hartdecompensatie bij stijging > 2-3 kg op 2-3 dagen (ondanks normaal eetpatroon) met ook meer 
dyspnoe en/of tekens van vochtretentie. 

• Bloeddruk: De laagste asymptomatische bloeddruk is de beste bloeddruk! 
Hypotensie aanvaarden zolang:
- Asymptomatisch (geen orthostatisme, geen algemene zwakte).
- Stabiele nierfunctie en bewaarde diurese.
DAN IS ER DUS GEEN REDEN OM DE HARTFALENMEDICATIE TE REDUCEREN, behalve misschien de diuretica.

Rol van de huisarts (2)

1. Opvolging klinische status van patiënt. 

2. Ondersteuning nastreven optimale hartfalentherapie, samen met behandelend cardioloog. 
 zie ook flowcharts voor gebruik van diuretica, ACE-I, bèta-blokkers.
 Diuretica:  aan passen volgens vullingsstatus, nierfunctie, ionogram  + nastreven laagst effectieve dosis. 
 Bij elke klinische controle wordt zo mogelijk best geprobeerd om de dosis van ACE-inhibitoren / 

sartanen en bètablokkers in kleine stapjes verder op te drijven tot streefdosis of de maximaal 
getolereerde dosis :
o ACE-inhibitoren / sartanen: opdrijven zolang: 

- geen symptomatische hypotensie
- geen progressieve nierinsufficiëntie (creatinine > 2,0 – 2,5 mg/dl)
- geen hyperkaliëmie > 5,5 mmol/l (CAVE hemolyse bij bloedafname, zo nodig bloedafname 
controleren)

o Bèta-blokkers: opdrijven om een hartfrequentie in rust rond 55-65/min te bekomen. 

21
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Rol van de huisarts (3)
1. Opvolging klinische status van patiënt. 

2. Ondersteuning nastreven optimale hartfalentherapie, samen met behandelend cardioloog. 

3. Biochemische opvolging: welke bloednames en wanneer? 

Wanneer?
 1 week na ontslag na ziekenhuisopname omwille van hartdecompensatie.
 kort vóór elke controle bij de cardioloog.
 bij elke wijziging van de klinische toestand (> 1 dag aanhoudende diarree, braken, koorts, tekens van 

deshydratatie,…).
 bij NYHA III-IV en/of chronische nierinsufficiëntie (cardiorenaal dilemma, eGFR < 45 ml/min): om de 3-

6 maanden , of frequenter op indicatie. 
 bij NYHA I-II en geen nierinsufficiëntie: om de 6-12 maanden. 

4. Ondersteuning van de patiënt en zijn familie. 

Rol van de huisarts (3)
1. Opvolging klinische status van patiënt. 

2. Ondersteuning nastreven optimale hartfalentherapie, samen met behandelend cardioloog. 

3. Biochemische opvolging: welke bloednames en wanneer? 

Wat?
• Bij elke bloedname (beperkte bloedcontrole): nierfunctie en ionogram (natrium en kalium) (indien 

digoxine: dalspiegel – indien coumarine: PT/INR).
• Een algemene, uitgebreidere bloedcontrole is aangewezen 1x/jaar of meer op indicatie, met dan 

bijkomend ook: volledige complet, ijzerstatus (altijd minstens ferritine en transferrine-saturatie), 
levertesten, TSH (bij gebruik van Amiodarone ook bepalen van T3 en T4), nuchtere glycemie en 
lipidenprofiel, HbA1c (indien diabetes mellitus). 

Bemerkingen: 
 Hs-troponine = best alleen bepaald bij een anamnese verdacht voor angor.
 Bij onverklaarde dyspnoe d’effort zonder tekens van cordecompensatie worden best ook D-dimeren

bepaald ter exclusie van longembolen. 

4. Ondersteuning van de patiënt en zijn familie. 
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Rol van de huisarts (3)
1. Opvolging klinische status van patiënt. 

2. Ondersteuning nastreven optimale hartfalentherapie, samen met behandelend cardioloog. 

3. Biochemische opvolging: welke bloednames en wanneer? 

Wat?
• Bij elke bloedname (beperkte bloedcontrole): nierfunctie en ionogram (natrium en kalium) (indien 

digoxine: dalspiegel – indien coumarine: PT/INR).
• Een algemene, uitgebreidere bloedcontrole is aangewezen 1x/jaar of meer op indicatie, met dan 

bijkomend ook: volledige complet, ijzerstatus (altijd minstens ferritine en transferrine-saturatie), 
levertesten, TSH (bij gebruik van Amiodarone ook bepalen van T3 en T4), nuchtere glycemie en 
lipidenprofiel, HbA1c (indien diabetes mellitus). 

Bemerkingen: 
 Hs-troponine = best alleen bepaald bij een anamnese verdacht voor angor.
 Bij onverklaarde dyspnoe d’effort zonder tekens van cordecompensatie worden best ook D-dimeren

bepaald ter exclusie van longembolen. 

4. Ondersteuning van de patiënt en zijn familie. 

Relatie mortaliteit en dalspiegel van digoxine !

Rathore et al. JAMA. 2003;289(7):871-878. 

doel = 0,6 – 1,0 ng/ml !!

Rol van de huisarts (3)
1. Opvolging klinische status van patiënt. 

2. Ondersteuning nastreven optimale hartfalentherapie, samen met behandelend cardioloog. 

3. Biochemische opvolging: welke bloednames en wanneer? 

Wat?
• Bij elke bloedname (beperkte bloedcontrole): nierfunctie en ionogram (natrium en kalium) (indien 

digoxine: dalspiegel – indien coumarine: PT/INR).
• Een algemene, uitgebreidere bloedcontrole is aangewezen 1x/jaar of meer op indicatie, met dan 

bijkomend ook: volledige complet, ijzerstatus (altijd minstens ferritine en transferrine-saturatie), 
levertesten, TSH (bij gebruik van Amiodarone ook bepalen van T3 en T4), nuchtere glycemie en 
lipidenprofiel, HbA1c (indien diabetes mellitus). 

Bemerkingen: 
 Hs-troponine = best alleen bepaald bij een anamnese verdacht voor angor.
 Bij onverklaarde dyspnoe d’effort zonder tekens van cordecompensatie worden best ook D-dimeren

bepaald ter exclusie van longembolen. 

4. Ondersteuning van de patiënt en zijn familie. 

11%

18%

32%

39%

anemie, zonder
ijzergebrek (n = 166)

anemie en ijzergebrek
(n = 264)

geen anemie, wel
ijzergebrek (n = 489)

geen anemie, geen
ijzergebrek (n = 587)

Therapie = IV ijzer (ijzercarboxymaltose, Injectafer) = nu terugbetaald bij HFrEF!

1. ABSOLUTE ijzerdeficiëntie
• Ferritine < 100 ng/ml
• Slechte nutritionele status, Malabsorptie (GI oedeem), 

GI bloeding

2. FUNCTIONELE ijzerdeficiëntie
• Ferritine 100-299 ng/ml + transferrine saturatie < 20%
• Inflammatie

Ijzerdeficiëntie bij chronisch hartfalen is frequent: 50% !

Klip l, et al. Am Heart J 2013; 165: 575-582
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Rol van de huisarts (4)
1. Opvolging klinische status van patiënt. 

2. Ondersteuning nastreven optimale hartfalentherapie, samen met behandelend cardioloog. 

3. Biochemische opvolging: welke bloednames en wanneer? 

4. Ondersteuning van de patiënt en zijn familie. 
• uitleg. 
• educatie. 
• opvolgen en stimuleren optimale compliantie aan de therapie. 
• tijdig nieuwe voorschriften en/of zo nodig verlengen van terugbetaling. 
• stimuleren zelfredzaamheid (opvolging gewicht, bloeddruk) en gebruik hartfalendagboek. 
• psychosociale ondersteuning met zo nodig regelen bijkomende hulpmiddelen of hulp (thuisverpleging, 

thuiszorg, diëtiste, kinesitherapie, psycholoog, palliatief support team,…).

Aandachtspunten bij controle 1 week na 
ontslag o.w.v. acuut hartfalen
 Klinisch: gewicht, al of niet tekens van vochtretentie of deshydratatie, bloeddruk, hartfrequentie. 

 Biochemisch: nierfunctie, ionogram en op indicatie andere parameters. 

Doel: 

 Bij ondervulling, symptomatische hypotensie, toenemende nierinsufficiëntie of ionenstoornissen: 
dosisreductie van de hartfalenmedicatie: eerst diuretica, daarna pas andere - zie flowcharts.

 Bij nog suboptimale dosis van de neurohormonale blokkade zo mogelijk in kleine stapjes verder opdrijven 
van de dosis ACE-inhibitor/sartaan/ARNI of bètablokker naar optimale streefdosis (zie tabel …), zolang:
- bloeddruk > 100/70 mmHg en geen orthostatisme. 
- pols > 65/min. 
- creatinine < 2,0-2,5 mg/dl.
- kalium < 5,5 mmol/l.

• Zo nodig / gewenst: overleg met cardioloog en/of hartfalenverpleegkundige (telefonisch of via e-mail). 

27
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Diuretica : optimale dosis zoeken
te hoge dosis optimale dosis te lage dosis

↓ QOL
↑ mortaliteit (?)

ondervulling - hypotensie
nierinsufficiëntie
ionenstoornissen

activatie RAAS en OS 
aritmieën

CAVE: diarree, koorts, …

te hoge dosis optimale dosis te lage dosis

↓ QOL
↑ mortaliteit (?)

↑ QOL
↓ mortaliteit ?

euvolemie
optimale nierfunctie
normaal ionogram

activatie RAAS ?

Diuretica : optimale dosis zoeken

 Steeds de laagst mogelijke effectieve 
dosis na te streven om euvolemie te 
behouden. 

 Streefgewicht = gewicht waarbij er 
geen tekens van vochtretentie zijn. 

29
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te hoge dosis optimale dosis te lage dosis

↓ QOL
↑ mortaliteit (?)

↑ QOL
↓ mortaliteit ?

↓ QOL
↑ mortaliteit (?)

congestie
dyspnoe

nierinsufficiëntie
activatie OS

activatie RAAS ?

Diuretica : optimale dosis zoeken

 Furosemide 40 mg (Lasix) = Bumetanide 1 mg (Burinex) = 
Torasemide 20mg

 Indien onvoldoende diuretisch effect en niet verdwijnen van de 
tekens van vochtretentie (= diuretica resistentie): 
o (tijdelijke) associatie van een thiazidediureticum (bv 

Hygroton 50 mg per dag) met na 2 dagen klinische 
herevaluatie en controle nierfunctie/ionogram. 

o bij therapie resistentie eventueel ultrafiltratie/ 
peritoneaal/hemodialyse op advies cardioloog/nefroloog.

 Bij nood aan hoge onderhoudsdosis: 
o Furosemide best over te schakelen naar bumetanide 

(Burinex). 
o Zo nodig inname best in 2 giften (om 8u en 14u) (ter 

preventie van natrium-reboundreabsorptie door 
verlengen van het diuretisch effect).

 Afbouwen of kort onderbreken (enkele dagen) bij: 
o Ondervulling, toenemende nierinsufficiëntie.
o Bijkomende ziekte met diarree, braken, anorexie, 

verminderde vochtinname.
o Zeer warm weer (> 30 °C).

Diuretica 

31
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ACE-inhibitoren 
(sartanen) / ARNI
 Start low, go slow. 

 Altijd proberen verder op te titreren in kleine stapjes naar de 
streefdosis (cfr. supra), zolang bloeddruk, nierfunctie en 
kaliëmie dit toelaten. 

 Een lage dosis ACE-inhibitor (of sartaan) is beter dan geen ACE-
inhibitor.

 Bij opstarten is een creatinine stijging tot 30-50% aanvaardbaar 
zolang de creatinineklaring > 20 ml/min blijft. 

 Bij nierinsufficëntie en/of hyperkaliemie liever dosisreductie 
en/of opstarten van een perorale kaliumbinder (Lokelma of 
Veltassa, zie onder) dan volledig stoppen van deze 
hartfalentherapie. Zo nodig advies nefroloog.

 Contra-indicaties:
o Zwangerschap.
o Gekende bilaterale A renalis stenose.
o ACE-inhibitoren: voorgeschiedenis van angio-oedeem.

 Voorzichtig zijn met associatie van andere kalium-retinerende
medicatie: spironolactone, NSAID, Bactrim …

vasorelaxatie
 bloeddruk

 orthosympatische tonus
 aldosterone spiegel

 fibrose
 hypertrofie

 natriurese / diurese

Inactieve fragmenten

ANP, BNP, CNP, andere
vasoactieve peptiden*
ANP, BNP, CNP, andere
vasoactieve peptiden*

AT1 Receptor

vasoconstrictie
 bloeddruk

 orthosympathische tonus
 aldosterone spiegels

 fibrose
 hypertrofie

Angiotensinogeen
(secretie in lever)

Angiotensine I 

Angiotensine II

RAASRAAS

Neprilysine
(NEP)

renine

ACE actief !

Neprilysine-inhibitor + sartaan
(LCZ696)

afbraak
bradykinine

ARNI’s
Angiotensine-Receptor
Neprilysine-Inhibitoren

Sacubutril/valsartan (Entresto)
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Randomization
n=8442

PARADIGM-HF: Study design

*Enalapril 5 mg BID (10 mg TDD) for 1–2 weeks followed by enalapril 10 mg BID (20 mg TDD) as an optional starting run-in dose for those 
patients who are treated with ARBs or with a low dose of ACEI; †200 mg TDD; ‡400 mg TDD; §20 mg TDD.

McMurray et al. Eur J Heart Fail. 2013;15:1062–73; McMurray et al. Eur J Heart Fail. 2014;16:817–25;
McMurray, et al. N Engl J Med 2014; ePub ahead of print: DOI: 10.1056/NEJMoa1409077.

2 Weeks 1–2 Weeks 2–4 Weeks

Single-blind active
run-in period

Double-blind 
Treatment period

On top of standard HFrEF therapy (excluding ACEIs and ARBs)

Median of 27 months’ follow-up

LCZ696 
200 mg BID‡

LCZ696 
100 mg BID†

Enalapril 
10 mg BID*

Enalapril 10 mg BID§

LCZ696 200 mg BID‡

PARADIGM-HF: Summary of Findings
In heart failure with reduced ejection fraction, when compared with recommended doses of 
enalapril:

• LCZ696 was more effective than enalapril in . .

1. Reducing risk of CV death + HF hospitalization by incremental 20%

2. Reducing the risk of CV death by incremental 20%

3. Reducing the risk of HF hospitalization by incremental 21%

4. Reducing all-cause mortality by incremental 16%

5. Incrementally improving symptoms and physical limitations
• LCZ696 was better tolerated than enalapril . . .

1. Less likely to cause cough, hyperkalemia or renal impairment
2. Less likely to be discontinued due to an adverse event
3. More hypotension, but no increase in discontinuations
4. Not more likely to cause serious angioedema
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18%

20%

Effect of ARB vs placebo derived from CHARM-Alternative trial
Effect of ACE inhibitor vs placebo derived from SOLVD-Treatment trial

Effect of LCZ696 vs ACE inhibitor derived from PARADIGM-HF trial

Angiotensin
neprilysin
inhibition

15%

Effect op CV mortaliteit: ARB / ACE-I / ARNI

Entresto: beschikbaar sinds 11-2016

24/26 mg
2x1/dag

49/51 mg
2x1/dag

97/103 mg
2x1/dag = streefdosisStop ACE-I

> 36 uur
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Washout

Middelmatige
dosis

Lage dosis *

Lage dosis*

24/26 
mg

49/51 
mg

2-4 weken

ACEi

ARB

or

Dag 1 Dag 2/3

Dag 1 

97/103 
mg

Start 
EntrestoACEi

Start 
EntrestoARB

36 h

49/51 
mg

97/103 
mg

24/26 
mg

49/51 
mg

97/103 
mg

49/51 
mg

97/103 
mg

2-4 weken 2-4 weken

2-4 weken

2-4 weken 2-4 weken

Dag 1 

* Nier- of leverinsufficiëntie, hypotensie (SBP < 100-110 mmHg) 

Middelmatige
dosis

Entresto: dosering en optitratie

Aldosterone-antagonisten 
(MRA = mineralocorticoid antagonisten)

• Verhoogd risico op hyperkaliëmie – te volgen kort na opstarten of dosisverhoging.

• Correcte meting van kalum: vermijd hemolyse - zo nodig in het labo in het ziekenhuis laten prikken! 

• Spironolactone (Aldactone): bij mannen: pijnlijke gynaecomastie.

• Eplerenone (Eplerenone Mylan (- origineel Inspra)): 
• Beschikbaar in België, alleen Eplerenone Mylan terugbetaald bij mannen met :

• Voorafgaand invaliderende gynaecomastie door spironolactone.
• HFrEF met LVEF ≤ 40% na recent myocardinfarct of anders indien LVEF ≤ 30%.

• Veroorzaakt geen gynaecomastie.

• Bij hyperkaliëmie en GFR > 20-25 ml/min: perorale kaliumbinder !
• Lokelma (5-10 g 1x/dag) (= natriumzirkoniumcyclosilicaat) (via cardioloog of nefroloog)
• Veltassa (8,4 – 16,8 g 1x/dag) (= patiromer) (via nefroloog)
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β-blokkers bij HFrEF
• Alleen evidence-based bètablokkers: carvedilol, bisoprolol, 

nebivolol of  metoprololsuccinaat (Selozok, NIET Seloken).

• Start low, go slow + NA verdwijnen tekens van vochtretentie !

• OPTITREREN naar target dosis of hoogst getolereerde dosis (om de 
1-2 weken) met nastreven van een hartfrequentie in rust van 55-
65/min. 

• Een lage dosis beta-blokker is beter dan geen beta-blokker.

• Contra-indicaties:
• Blijvende cordecompensatie (NYHA IV).
• Hooggradig AV-blok (2e of 3e graads) (dan best CRT-

pacemaker, met nadien toch opstarten/opdrijven beta-
blokker).

• HF < 50/min (zonder pacemaker).
• Ongecontroleerd astma (NIET COPD).

• Bij astma / ernstiger COPD voorkeur voor een zeer cardioselectieve 
beta-blokker (bv. Nebivolol, Bisoprolol). 

• Decompensatie is geen reden tot afbouw of stoppen van bèta-
blokkers, tenzij vermoeden van evolutie naar terminaal hartfalen 
(met hypotensie en laag hartdebiet) en/of cardiogene shock.

Patients with primary
composite endpoint (%)

≥75 bpm
70-<75 bpm
60-<65 bpm
65-<70 bpm

<60 bpm

Months0 6 12 18 24 30Day 28

40

30

20

10

0

Böhm et al. Lancet 2010;376:886-894.

Als dit klinisch goed wordt verdragen is de target 
hartfrequentie < 60-65/min

β-blokkers bij HFrEF : welke hartfrequentie ?
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58 – 64 per minuut ! 
Ook niet te  traag !

De dosis doet er 
minder toe !

Cullington et al. European Journal of Heart Failure 2012;14:737–747.

β-blokkers bij HFrEF : welke hartfrequentie ?

Ivabradine (Procoralan) 5 mg / 7,5 mg 2x/dag

0 mV

- 40 mV

- 70 mV

Exclusieve 
vermindering 
van de 
hartfrequentie

RR

Na+

K+

Na+

↓ helling spontane diastolische depolarisatie

Sinds 1 april 2013

If-kanalen, “funny kanalen”
ALLEEN in de sinusknoop
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Basistherapie voor HFrEF: 2016 versus 2021

3 basistherapieën, sequentieel 4 basistherapieën, allen zo snel mogelijk ! 

ESC guidelines hartfalen – Eur Heart J 2021

1+2

3

1
2
3
4

Nieuwe ESC richtlijnen hartfalen 2021

ESC guidelines hartfalen – Eur Heart J 2021
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SGLT inhibitoren (sodium/glucose cotransporter)

• Selectieve SGLT-2 inhibitor: 
• Dapagliflozine (Forxiga)
• Empagliflozine (Jardiance)

• SGLT-1 + SGLT-2 inhibitor:
• Sotagliflozine

SGLT-2 inhibitoren bij diabetes-patiënten reduceren

• Cardiovasculaire mortaliteit
• All-cause mortaliteit
• Progressieve nierinsufficiëntie
• Hartfalen-hospitalisaties, 

onafhankelijk van al of niet 
voorafgaand hartfalen: 
preventie hartfalen !

Cowie et al. Nature reviews 2020. 
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Hartfalenstudies met SGLT-2 inhibitoren

DAPA-HF: dapagliflozine 10 mg/dag vs placebo bij HFrEF

-26%

55 %

non-T2D

45 %

T2D

NNT=21
RRR

McMurray et al. N Engl J Med 2019; 381:1995-2008.
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(n=2605) (n=2139) 

-27%

NNT=23

-25%

NNT=19

Mean glucose-lowering medication

Metformine SU DPP4i GLP1-RA Insulin
51 % 22 % 16% 1% 27%

DAPA-HF: dapagliflozine 10 mg/dag vs placebo bij HFrEF

McMurray et al. N Engl J Med 2019; 381:1995-2008.

DAPA-HF: dapagliflozine 10 mg/dag vs placebo bij HFrEF

Terugbetaald sinds 1-2-2022 ! 
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EMPEROR-Preserved: empagliflozine 10 mg/dag vs
placebo bij HFpEF

Anker et al. NEJM 2021. 

NYHA studie
RRR

All-cause
mortality

NNT RRR HF
hospitalizations

LVEF
(%) QOL

diuretica II-IV - ?? ?? ? ↑

ACE-inhiboren / 
ARB

IV CONSENSUS - 27 % 7 - 31 %
+ 2

↑

I-III SOLVD, ATLAS, … - 16 % 22 - 26 % ↑

ARNI II-IV PARADIGM-HF (vs ACE-I) - 16% 21 - 21 % ↑

β-blokkers
III-IV COPERNICUS, CIBIS II - 34 % 14 - 28-36 %

+ 4
↑

I-III MERIT-HF, (SENIORS) - 34 % 23 - 28-36 % ↑

MRA
III-IV RALES - 30 % 9 - 35 %

?
↑

II EMPHASIS-HF - 24% 33 - 42% ↑

ivabradine II-IV SHIFT N.S. 24 - 26 % + 2,7 ↑

Hydralazine + 
nitraten III-IV A-HEFT - 43 % 25 - 33 % + 3,7 ↑

SGLT-2 inh II-IV DAPA-HF - 17% 21 - 30 % - ↑

ICD II-III SCD-HeFT - 23% 14 - - -

CRT
III-IV CARE-HF - 36% 10 - 52 %

+ 5,9
↑

II RAFT - 25% 15 - 32 % ↑

Klinische effecten van huidige 
hartfalentherapieën bij HFrEF
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ARNI +BB + MRA + SGLT2i versus ACEi/ARB 
+ BB

• HR 0,38 voor CV mortaliteit/ HF 
hospitalisatie

• HR 0,5 voor CV mortaliteit

• HR 0,32 voor HF hospitalisatie

• HR 0,53 voor all-cause mortaliteit

Enkele casussen …
(indien er nog tijd is…)
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Casus 1
Man, LVEF 28%, NYHA II

• Pols 85/min

• Bloeddruk 105/65 mmHg, geen orthostatisme

• Therapie: 
• Ramipril 2x5 mg per dag
• Bisoprolol 5 mg per dag
• Spironolactone 25 mg per dag

Wat te doen ? 

1. Zelfde medicatie onveranderd 
verder

2. Opdrijven bisoprolol naar 7,5 mg 
per dag

3. Opdrijven bisoprolol naar 10 mg 
per dag

4. Start Procoralan 2,5 mg 2x/dag

5. Start Procoralan 7,5 mg 2x/dag

6. Start NOAC

Casus 2
Man, LVEF 28%, NYHA II

• Pols 85/min
• Bloeddruk 105/65 mmHg, geen orthostatisme
• Therapie: 

• Ramipril 2x5 mg per dag
• Bisoprolol 5 mg per dag
• Spironolactone 25 mg per dag

Wat te doen ? 

1. Zelfde medicatie onveranderd 
verder

2. Opdrijven bisoprolol naar 7,5 mg 
per dag

3. Opdrijven bisoprolol naar 10 mg 
per dag

4. Start Procoralan 5 mg 2x/dag

5. Start Procoralan 7,5 mg 2x/dag

6. Start NOAC
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Casus 3
Man, LVEF 28%, NYHA II

• Pols 85/min
• Bloeddruk 105/65 mmHg, koude handen 
en erectiestoornissen
• Therapie: 

• Ramipril 2x5 mg per dag
• Bisoprolol 5 mg per dag
• Spironolactone 25 mg per dag

Wat te doen ? 

1. Zelfde medicatie onveranderd 
verder

2. Opdrijven bisoprolol naar 7,5 mg 
per dag

3. Opdrijven bisoprolol naar 10 mg 
per dag

4. Start Procoralan 2,5 mg 2x/dag

5. Start Procoralan 7,5 mg 2x/dag

6. Start NOAC

Casus 4
Man, 52 jaar, LVEF 29%, NYHA II

KLINISCH
• CVD niet gestuwd, geen oedemen, geen 

crepitaties

• Bloeddruk 120/70 mmHg

• Pols 88/min, regelmatig

• ECG = sinusaal, smal QRS

• Nierfunctie en ionogram normaal

• Therapie: 
• Burinex 2,5 mg per dag
• Ramipril 5 mg 0,5 per dag

AANPASSINGEN ?
1. Geen

2. ↓ Burinex naar 1 mg/ dag

3. Burinex onveranderd verder

4. ↑ ramipril naar 5 mg 2x 0,5/dag

5. + spironolactone 25 mg/ dag

6. + lage dosis beta-blokker

7. + hoge dosis beta-blokker

8. 3 + 4 + 6

9. 2 + 4 + 5 + 6
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KLINISCH
• CVD niet gestuwd, geen oedemen, geen 

crepitaties

• Bloeddruk 110/70 mmHg

• Pols 75/min, regelmatig

• ECG = sinusaal, smal QRS

• Therapie: 
• Burinex 1 mg /dag
• Ramipril 2,5 mg 2x/dag
• Bisoprolol 5 mg 0,5 /dag
• Spironolactone 25 mg /dag

AANPASSINGEN ?
1. Geen

2. ↑ ramipril naar 5 mg + 2,5 mg  of 2x 5 mg 
/dag

3. ↑ spironolactone naar 50 mg /dag

4. ↑ bisoprolol naar 5 mg /dag

5. ↑ bisoprolol naar 10 mg /dag

6. Afbouw Burinex

7. 2 + 4 + 6

8. 2 + 5 + 6

Casus 5
Man, 52 jaar, LVEF 29%, NYHA II

MAAR stel dat …

KLINISCH
• NYHA II-III
• CVD niet gestuwd, geen oedemen, geen 

crepitaties
• Bloeddruk 110/60 mmHg
• Pols 115/min, ONregelmatig
• LVEF = 30%
• ECG = VKF, smal QRS
• Therapie: 

• Burinex 1 mg /dag
• Ramipril 10 mg 1 /dag
• Bisoprolol 5 mg 1 /dag
• Spironolactone 25 mg /dag

AANPASSINGEN ?
1. Electrische reconversie

2. ↓ Ramipril

3. ↑ Bisoprolol 

4. + Ivabradine (Procoralan) 5 mg 2x1 per dag 

5. + Digoxine

6. + NOAC

7. 1 + 6

8. 4 + 6

9. 5 + 6
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Casus 6
Man, 52 jaar, LVEF 28%, NYHA II

KLINISCH
• CVD niet gestuwd, geen oedemen, geen 

crepitaties
• Bij afbouw Burinex oplopend gewicht en meer 

dyspnoe
• Bloeddruk 94/54 mmHg, geen orthostatisme
• Pols 60/min, regelmatig
• ECG = sinusaal, smal QRS
• Therapie > 3 maanden : 

• Burinex 1 mg /dag
• Ramipril 10 mg 1 /dag
• Bisoprolol 5 mg 1 /dag
• Spironolactone 25 mg /dag
• Ivabradine 5 mg 2x1/dag

AANPASSINGEN ?
1. Geen

2. ↓ Ramipril

3. ↑ Bisoprolol 

4. + Digoxine

5. + ICD

6. + CRT

7. 4 + 5

8. 5 + 6

Casus 7
Man, 52 jaar, LVEF 20%, NYHA II

KLINISCH
• NYHA II – algemeen zwak, dorst
• CVD niet gestuwd, geen oedemen, geen 

crepitaties
• Bloeddruk 90/60 mmHg
• Pols 60/min, regelmatig
• Creatinine 2,1 mg/dl
• Na 149 mmol/l – K 5,9 mmol/l
• Therapie: 

• Burinex 2,5 mg /dag
• Ramipril 10 mg 1 /dag
• Bisoprolol 5 mg 1 /dag
• Spironolactone 25 mg /dag
• Ivabradine 5 mg 2x1/dag

AANPASSINGEN ?
1. Tijdelijk stop Burinex

2. Tijdelijk stop Spironolactone

3. Tijdelijk stop Bisoprolol

4. Tijdelijk stop Ramipril

5. Opname voor IV vocht

6. 1 + 2

7. 1 + 4

8. 1 + 2 + 5

9. 1 + 2 + 4 + veel drinken

10. 1 + 2 + 4 + 5
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Casus 8
Man, 52 jaar, LVEF 20%

KLINISCH
• NYHA III-IV
• CVD gestuwd, oedemen, bibasale crepitaties
• Bloeddruk 90/56 mmHg
• Pols 64/min, regelmatig
• Creatinine 2,1 mg/dl
• Na 123 mmol/l – K 5,9 mmol/l
• Therapie: 

• Burinex 2,5 mg /dag
• Ramipril 10 mg 1 /dag
• Bisoprolol 5 mg 1 /dag
• Spironolactone 25 mg /dag
• Ivabradine 5 mg 2x1/dag

AANPASSINGEN ?
1. Tijdelijk stop diuretica

2. Opdrijven diuretica, IV, opname

3. Tijdelijk stop/ afbouw Bisoprolol en 
Ivabradine

4. Tijdelijk stop Ramipril

5. Opname voor IV vocht

6. 1 + 5

7. 2 + 3+ 4

8. 2 + 3

9. 2 + 4 

Zijn er nog vragen ? 
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