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Tik, Tok, wat klopt 
er niet?!
19/03/22

Oefening
• Wat voel ik?
• Wat doe ik? 
• Wat denk ik?
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Gezondheidsvaardigheden wat zijn dat? 

https://www.akhospitals.be/dossiers/patienten-in-een-ziekenhuis-kijken-anders/article-longread-25633.html?cookie_check=1645523600

Een voorbeeld
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Lage gezondheidsvaardigheden: wie loopt risico? 

Profiel hartfalenpatiënten
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Gevolgen lage gezondheidsvaardigheden

• Therapietrouw
• Gezondheidsuitkomsten
• Ziekenhuisopnames
• Levensverwachting

Behandeling van hartfalen

• Medicamenteus
• Pacemaker/ICD
• Zelfzorg en zelfmanagement 
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Zelfzorggedrag en levensstijladvies

Zelfzorg en zelfmanagement: wat is er nodig? 

• Welke zorgverleners geven zelfzorg en zelfmanagement advies
• Cardioloog?
• Huisarts
• Hartfalenverpleegkundige?
• Verpleegkundige cardiologie?
• Thuisverpleegkundige? 
• Iemand anders?

• Wanneer krijgen patiënten zelfzorg- en zelfmanagement 
ondersteuning? 

• Welke kennis en competenties hebben zorgverleners nodig? 

11

12



28/03/2022

7

Balans in evenwicht? 

• Rekening houden met het 
opleidingsniveau en 
gezondheidsvaardigheden

• Barrières in communicatie 
herkennen

• Actieve communicatie: 
motivationeel interview en teach
back

• Breng iemand mee
• Verwijs naar 

Heartfailurematters.org 

Teach back….

Meer weten: www.pharos.nl
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Take home massages

• Gezondheidsvaardigheden > dan individuele verantwoordelijkheid 
patiënt

• Hartfalenpatiënten lopen ernstig risico op lage 
gezondheidsvaardigheden

• Er is een duidelijk verband tussen gezondheidsvaardigheden, 
gezondheidsgedrag en gezondheidsuitkomsten

• Er moet balans zijn tussen het eisen van het zorgaanbod en de 
vaardigheden van patiënten
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Jos, 72 jaar

• Medische voorgeschiedenis
• Appendectomie, 1978
• Acuut myocardinfarct, 2003
• CABG en mitralisklep plastie, 2003 (EF 50%)
• Hernia L4-L5, 2017
• Hernia operatie, 2021
• Benigne prostaat hypertrofie, 2008

• Huidige medicatie
• Coversyl, 2,5 mg
• Ibuprofen, 400 mg
• Bisoprolol, 2,5 mg
• Pantopraole, 20 mg
• Tamsulosine, 4 mg/dag

Jos, 72 jaar

• VPK voorschrift thuisverpleging: 
• Verzorging wonde rug

• Observaties tijdens consult
• Jos heeft last van dyspnoe bij trappen 

en van zetel naar tafel stappen
• Jos klaagt dat hij niet meer kan platliggen

bij slapen
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Jos, 72 jaar 

• Wat te doen? 
• Parameters
• Klinisch onderzoek
• Mogelijk probleem 

Jos, 72 jaar

• Parameters
• Pols: 112s/’, regelmatig
• Bloeddruk: 153/86 mmHg
• Saturatie: 91%
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Jos, 72 jaar

• Klinisch onderzoek 

Jos, 72 jaar

• Mogelijk probleem: wat heeft Jos?
• Hartfalen?

• Symptomen/signalen?
• Risicofactoren?
• ECG?
• NTproBNP?  
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Jos, 72 jaar

• Cardiale risicofactoren
• Roken: 28 jaar gerookt, 56 pakjaren
• Hypercholesterolemie

• Laatste labo: 27/2/18
• Totaal Cholesterol: 243mg/dl
• LDL: 178mg/dl
• HDL: 46mg/dl

• Alcoholgebruik: wekelijks +/- 10 consumpties
• Obesitas

• 179 cm
• 98 kg
• BMI: 32,7

Jos, 72 jaar

• Wat doe je?
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Jos, 72 jaar

• Welk soort hartfalen heeft Jos?
• HFrEF
• HFpEF
• HFmrEF

Jos, 72 jaar

• Welke medicatie zou Jos moeten nemen na hospitalisatie?
• Béta blokker (bisoprolol)
• ARNI (Entresto ®)
• Aldoserone antagonist (Aldactone ®)
• SGLT2i (Jardance ®)
• Loop dieureticum (Burnix ®)
• Cholestrol verlager (simvastatine ®)
• (plaatjes aggregatie remmer) (Brilique ®)
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Jos, 72 jaar

• Welke medicatie mag Jos NIET
meer nemen na diagnose 
hartfalen? 

• Ibuprofen! (NSAID)
• Bruistabletten!

• 1g paracetamol bruistablet = 1g zout

Jos, 72 jaar

• Wat vragen aan jos om verergering van hartfalen te beoordelen
• Dyspnoe: inspanningsbeperking? Inspanningscapaciteit? 
• Oedemen: voeten/benen, heupen, buik, longen/hoesten
• Gewicht: bijgekomen/afgevallen? In welke tijdspanne?
• Slapen: rechtop? Nycturie? Snurken?
• Eetlust: minder? Met minder smaak eten?
• Medicatieveranderingen: NSAID, therapietrouw
• Toestemming om vragen aan de huisarts te stellen: informed concent

• Waarop letten bij volgend bezoek?
• Bloeddruk, polsslag, symptomen van verergering hartfalen (dyspnoe, 

oedemen, CVD, RSP, duizeligheid, gewichtstoename,…) 

DOORVRAGEN 
en HERHALEN!
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Meer weten over hartfalen? Opleiding hartfaleneducator in de 
eerste lijn

Meer weten over hartfalen? Postgraduaat hartfalen
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