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Inhoud

• Diagnose 

• Behandeling

Bron: ESC guideline Chronic Heart Failure 2021
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ESC guideline Chronic Heart Failure 2021

3 types hartfalen:

Diagnose van hartfalen: definitie

+ hartfalen met een gerecupereerde ejectiefractie!

Symptomen en klinische tekens

• Vermoeidheid
• Dyspnee
• Enkeloedeem
• Orthopnee
• Bibasale crepitaties
• Verplaatste ictus cordis                      
• Verhoogde CVD

Meest specifieke

Weinig sensitief….

Sensitiever

Weinig specifiek….

3

4



28/03/2022

3

Symptomen en klinische tekens

• Vermoeidheid
• Dyspnee
• Enkeloedeem
• Gewichtstoename
• Orthopnee
• Bibasale crepitaties
• Verplaatste ictus cordis                      
• Verhoogde CVD

• Invloed van comorbiditeiten

• Medicatie!

• Symptomen en klinische tekens 
alleen volstaan niet om de diagnose 
te stellen!
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Smeets et al. GPs’ judgment of CHF in the oldest old. Int J Cardiol 2015.

Objectieve cardiale afwijkingen - Objectieve cardiale afwijkingen +

Mening huisarts: HF + 71 (46%) 83 (54%)

Diagnose van hartfalen is moeilijk, zeker bij 80+

Waarde van een klinische diagnose

5

6



28/03/2022

4

7

BELRAIL cohort
325 

symptomatische 80+

Verwijzen Niet verwijzen

41%: Hartfalen 92%: Geen hartfalen

NT-proBNP≥400
36% (n=133)

NT-proBNP<400
64% (n=232)

Smeets et al. Diagnostic rules and algorithms for the diagnosis of non-acute heart failure. BMJ Open 2016.

Wat kan ons helpen?
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• Hormonen
• NT-proBNP/BNP
• Marker van cardiale schade/atriale overdruk
• Goede uitsluiter (NPV: 94-98%)

Beïnvloedende factoren

Verlaagd Verhoogd

Obesitas Leeftijd

CNI

VKF

Leeftijdsafhankelijke afkapwaarden:
<75: <125 pg/mL
>=75: <400 pg/mL

Natriuretische peptiden
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ESC guideline Chronic Heart Failure 2021

Plaats van natriuretische peptiden 
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ESC guideline Chronic Heart Failure 2021

3 types hartfalen:

Plaats van natriuretische peptiden

+ prognostische waarde!
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Echocardiografie

Ejectiefractie

Objectief aangetoonde structurele en/of functionele 
afwijkingen die passen bij linker ventrikel diastolische 
dysfunctie of die aanleiding geven tot linker ventrikel 
verhoogde vullingsdrukken

Diagnose van HFpEF

• Structurele en/of functionele afwijkingen die passen bij linker 
ventrikel diastolische dysfunctie of die aanleiding geven tot linker 
ventrikel verhoogde vullingsdrukken

• Linker ventrikel hypertrofie
• Linker atrium vergroting
• Diastolische dysfunctie graad II-III
• Kleplijden
• VKF
• Pulmonale hypertensie
• …
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Casus 1

• Man, 85j
• COPD
• VKF
• aHT

• Maandelijkse consulten ikv marevan gebruik (INR bepaling)

• Anamnese (04/05)
• “Krak” gekregen zegt hij zelf.
• Geraakt minder goed vooruit. Inspanningen gaan minder goed. Geen 

toegenomen sputa/hoest. Geen orthopnee. Geen pijn op de borst, geen 
palpitaties, geen syncopaal gevoel.

• Objectief
• Tijdens gesprek valt al op dat hij korter van adem is als anders
• Longen: bibasale crepitaties, beperkt
• Cor: gekend OR, VKF, rustig ventriculair antwoord, geen souffle
• Geen oedemen, geen enkel ander klinisch teken
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Wat nu?

• Laatste echo 2018:
• Linker ventrikel normale spierdikte, niet gedilateerd, normocontractiel (EF 

67%)
• Beide atria gedilateerd.
• Mitralis insufficiëntie: 2/4
• Voor het overige geruststellend

Ga naar sendsteps.me en log in met Free11097
https://web.sendsteps.com/play
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Wat heb ik gedaan?

• Breder bloedonderzoek
• D-dimeren: 254
• eGFR: >60
• Hemoglobine: 15 g/dL
• Leukocyten: 7130
• CRP: 2,7 mg/L
• TSH: 5,04 mU/L bij nl FT4

• NT-proBNP: 1097

Wat heb ik gedaan?

• Sterk vermoeden HF obv bloedonderzoek
• R/Burinex 1 mg al gestart en verwijzing cardioloog, na 3d 

telefonische FU ivm respons op burinex
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• Cardio consult (27/05)
• Patiënt voelt zich sinds start burinex veel beter, klinisch geen tekens van 

overvulling meer
• Echocardiografie:

• Gedilateerde atria, VKF
• Niet gedilateerd linker ventrikel met flink gestoorde LV functie (EF rond 35%) vooral op 

basis van asynchronie
• Wat verdikte mitralisklepleaflets met lichte insufficiëntie (1-2/4)

Casus 2

• Vrouw, 90 jaar, WZC sinds 2 jaar
• Weinig inspanningen daar maar zeker wel inspanningsbeperking
• Verder geen klinische symptomen van overvulling onder lage dosis burinex 1 mg
• Jaarlijkse opvolging cardioloog

• Echocardiografie
• Ejectiefractie 77%
• Behoorlijke diastolische linker ventrikelfunctie met E/A ratio 1.42
• Hypertrofe hartwanden
• Het linker atrium is vergroot, 4.4 cm
• Prolaps van de mitralisklep met een hemodynamisch belangrijke MI
• Matige AI
• Significante TI
• Tekens van een ernstige pulmonaire hypertensie met een systolische druk in de 

arteria pulmonalis tot 69 mmgHg
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https://web.sendsteps.com/play
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