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HeartsConnect: 
het Lerend 
Netwerk 
Hartfalen

19/03/2022
Dr. Hilde Vandenhoudt
LiCalab, 
Thomas More Kempen

Waarom hartfalen?
Voorbeeld van een complexe langdurige ziekte

Komt veel voor 
>2%; ≥10% van de 70-jarigen

Grote impact op levenskwaliteit en levensverwachting

Grote impact op gezondheidskosten (hospitalisaties)

Behandeling: medicatie, aanpassing leefstijl en goede opvolging

Heart 2007;93:1137–1146.
Dickstein et al., Eur Heart J 2008; 29: 2388; 
Hunt et al., J Am Coll Cardiol 2009; 53: e1; 

Belgische cardiologische liga  2013; 
Claes N, J Med Econ 2008; 11: 71-79.

Stewart & McMurray, 2003, updated to 2011.
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Wat is hartfalen?
Wanneer de hartpomp onvoldoende bloed rondpompt om het lichaam 
van zuurstof te voorzien

Hart(spier) is aangetast en kan onvoldoende bloed uit de hartkamer 
pompen
Hartfalen met verminderde pompfunctie (ejectiefractie LV ≤40% = HFrEF)
Hartkamer ontspant onvoldoende, er kan minder bloed in de hartkamer 
bij elke hartslag 
Hartfalen met bewaarde pompfunctie en verstijfde spierwand 
(ejectiefractie LV ≥50% = HFpEF)

Ejectiefractie: vb. indien er 100 ml bloed in de hartkamer zit, en er wordt 50 
ml uitgepompt, dan is de ejectiefractie 50/100 of 50%

Wat veroorzaakt hartfalen?

Vele oorzaken mogelijk

Meest voorkomend:
hartinfarct
hoge bloeddruk
hartklepletsels
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Welke klachten geeft hartfalen?

Kloof tussen richtlijnen en praktijk

Kwaliteitsvolle hartfalenzorg is complex, multidisciplinair en naadloos
Met de patiënt en zijn mantelzorger als partner van het zorgteam

In de praktijk: zorg is nog niet optimaal
In Vlaanderen ontstonden verschillende projecten rond verbetering van 
hartfalenzorg
Breder doel: geïntegreerde zorg
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Hartfalenprojecten

• Opstart is moeilijk en tijdsintensief, in de praktijk loopt alles anders 
dan verwacht

• Uitschrijven zorgpad en zorgafspraken maken vraagt veel energie
• Elk project kampt met zelfde noden en barrières

• Betrokkenheid zorgverleners uit de eerste lijn
• Betrokkenheid patiënten en mantelzorgers
• Hoe technologie effectief inzetten?
• Hoe gegevens delen?

Lerend Netwerk Hartfalen

HaRTen Aas –
Turnhout - Herentals

Ingetreoproject
Zorgzaam LeuvenIntegreoproject De 

Brug – Zuid-West
Vlaanderen

Project hartfalen Zuid-
Oost Vlaanderen

Hartfalenproject  LMN 
Antwerpen Centrum –
Berchem

Transmuraal zorgpad
hartfalen Noord-
Limburg

Transmuraal zorgpad
hartfalen WGK – Zol -
Jessa

Transmuraal zorgpad
Zuid en Midden West-
Vlaanderen
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HeartsConnect

• Doel: naadloze kwaliteitsvolle hartfalenzorg
• Hoe: krachten bundelen en van elkaar leren

• Symposia rond specifieke thema’s
• Delen van best practices en ontwikkelde materialen
• Ontwikkelen van opleidingen voor de eerste lijn
• Data bundelen – identificeren van kritische succesfactoren

• Gaandeweg groeide de ambitie
• Kracht van het netwerk inzetten
• Nieuwe partnerschappen
• Faciliteren van opstart nieuwe trajecten en accelerator opschalen van “lean” zorgpad
• Financiering

Dankzij oproep Technologie voor een 
warme zorg thuis van het fonds dr. 
Daniel De Coninck - KBS

Gemeenschappelijke factoren

Wil om beter samen te werken rond gezondheid en welzijn
Doel: kwaliteitsvolle protocollaire (hartfalen)zorg op maat
Multidisciplinaire zorgafspraken, vooral transmuraal (van ziekenhuis 
naar huis)
Gestructureerde verwijzing
(Hartfalen)educatie
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Inzet van technologie in thuisomgeving

• Elektronische gegevensdeling in multidisciplinair patiëntendossier en 
opvolging van parameters en klachten

• App voor telemonitoring: opvolging parameters, klachten en 
medicatietrouw

• Inzet van zorgcentrale voor opvolging

• En wat met telemonitoring? 
• Voor het eerst vermeld in de Europese richtlijnen
• Wordt in België aan gewerkt - meer onderzoek nodig

• De 8 effectiviteitsprincipes van caring technology kunnen hierbij als 
leidraad dienen (https://www.fondsdanieldeconinck.be/initiative/caring-
technology/) 

Nieuwe ESC-
richtlijn 
hartfalen: 
multidisciplinaire zorg, 
hartfaleneducatie en telemonitoring
Karolien Baldewijns
19/03/22
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Multidisciplinaire zorg

- Hartfalen poliklinieken en huisbezoeken door 

verpleegkundigen

- Zelfmanagement interventies verbeteren uitkomsten

Multidisciplinaire zorg: kenmerken 

• Patiënt gericht

• Flexibele focus

• Preventie ziekteverloop

• Symptoom controle

• Waar wil de patiënt zijn tijdens de eindfase van hartfalen?

• Moedigt de betrokkenheid van zowel patiënt als mantelzorger om hun 

aandoening te begrijpen en een actieve rol te spelen aan.  
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Multidisciplinaire zorg
Onderdelen hartfalenzorgprogamma’s
- Optimaal management: levensstijl, 

medicamenteuze behandeling en 

devices

- Patënteneducatie

- Psychososciale ondersteuning 

- Follow-up na ontslag incl. 

Telemonitoring

- Gemakkelijke toegang tot 

gezondheidszorg

- Beoordelen van en actie ondernemen 

bij veranderingen in o.a. gewicht, 

QOL, Slaap,….

- Toegang tot geavanceerde 

behandelingsmogelijkheden: 

ondersteunende en palliatieve zorg

Educatie

Algemene aanpak educatie:
• Varieer in werkvormen 

• Gebruik activerende werkvormen

• Herken barrières in communicatie

• Beveel www.heartfailurematters.org aan

• Nodig patiënten uit om een familielid of vriend mee te brengen
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Educatie: topics

Algemene topics

• Wat is hartfalen?

• Het hartfalentraject

Medisch management

• Medicatie

• Devices

Educatie: topics

Zelfzorg

- Activiteit en beweging

- Slaap

- Vochtopname

- Dieet

- Alcohol

- Vaccinatie

- Roken en druggebruik

- Reizen, ontspanning en rijden

- Seksualiteit

- Symptoom monitoring en 

zelfmanagement 
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Educatie: topics

Leven met hartfalen

- Psychologische problemen

- Familie en mantelzorgers

Telemonitoring

Wat?

- Data: symptomen, gewicht, hartslag en bloeddruk

- Input in patiëntendossier of advies aan patiënten
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Telemonitoring

Potentiële voordelen 

- Behoud van levenskwaliteit 

- Vergemakkelijkt snelle toegang tot zorg wanneer nodig

- Verminderen van reiskosten 

- Verminderen van consultaties

Telemonitoring

Aanbevelingen: klasse IIb
- Thuismonitoring kan overwogen worden om HF hospitalisatie en 

overlijden te verminderen 

- Monitoring van de pulmonale druk met behulp van een draadloos 

hemodynamisch bewakingsysteem kan overwogen worden bij 

symptomatische HFrEF patiënten (LVEF < 35%)
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Realisaties en 
uitdagingen 
voor de 
toekomst
19/03/2022

Dr. Miek Smeets

ACHG, KULeuven

Inhoud

• Doel

• Barrières en oplossingen in de hartfalenzorg

• Samenvatting

25
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Doel
Geïntegreerde 
naadloze
zorg met patiënt centraal

Zo lang mogelijk 
in de thuis 

situatie

Patiënt 
empowerment
Psychosociale 

bijstand

Ondersteunt 
het gebruik van 

technologie

Naadloze 
communicatie, 
gedeeld dossier

Multidisciplinair
Langdurige 

ondersteuning
Clark et al 2016

Barrières bij de diagnose van hartfalen in de HA praktijk

Dokter, ik kan de 
laatste tijd de 
trap niet meer 
goed op, ik ben 

snel moe

Maria, 81j
Kort van 
adem

Hartfalen

COPD

Longembolen

COVID

Anemie

VKF Kleplijden

Pneumothorax

Pneumonie

Hypothyroïdie

Deconditionering Obesitas

Hyperventilatie
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Goede uitsluiter

BNP/NT-proBNP is in België niet 
terugbetaald…

Kost voor de patiënt: 25-35 euro

Herindiening bij Technische       
geneeskundige raad RIZIV…

ESC guideline Chronic Heart Failure 2021

Verwijzing naar de cardioloog

• Onze patiënte kan op korte termijn terecht bij een cardioloog van 
haar keuze 

• Onzekerheid over de diagnose blijft soms, ook na verwijzing

• Vlotte toegankelijkheid van 
specialistische zorg
(wachttijden, afstand,…)

Smeets et al. Think aloud study about the diagnosis of heart failure in Belgian General Practice. BMJ 
Open 2019.
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Uniforme specialistische communicatie

Totale OSCAR-HF
populatie

N=538

HFrEF
<=40

N=110

HFmrEF
40-50
N=75

HFpEF
>50

N=306

Specialistische diagnose HF 225 (42) 83 (76) 38 (51) 104 (34)

Geregistreerde diagnose HF in EMD HA 177 (33) 56 (51) 31 (41) 86 (28)

Smeets et al. Impact of an extended audit on identifying heart failure patients in general practice : 
baseline results of the OSCAR-HF pilot study. ESC Heart Failure 2020.

Cardiologen: Inhoud van een goed verslag/ontslagbrief  nieuwe website BWGHF

Huisarts: Verwijs met klinische vraag + info! (laatste BN, up-to-date 
medicatieschema,…)

Patiënten educatie

Dokter, ik heb 
hartfalen. Wat 

nu?
Ik kan amper uit de 

voeten door die 
plaspillen, moet ik 

die echt blijven 
nemen?

Ik heb hulp 
nodig thuis 

want zo gaat 
dat niet meer

Ik snap niets 
meer van mijn 
medicatie, er is 

vanalles 
veranderd

Nood aan 
educatie/psychosociale 
ondersteuning

Door wie??
Hoe?
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Patiënten educatie

• Door wie? Hoe?

Huisarts

Materiaal: 
HF brochure, HF 
dagboek
App, zorgcentrale

Domus Medica website

Tijd…

Gespecialiseerde HF verpleegkundige

Materiaal
Expertise

Geen financiering
Niet in eerstelijn

Eerstelijns verpleegkundige

Draaiboek voor HF educatief 
consult 
Opleiding tot HF educator

Geen financiering

Opleiding huisartsen

Nieuwe HFrEF 
diagnose
Wat nu?

• Nieuwe ESC richtlijn 2021 < > Domus Medica aanbeveling 2012!

Partiële update Domus Medica aanbeveling 2022!

Narrated powerpoint www.hartfalenleuven.be

6-delige e-learning www.sofia.com

Navormingsartikel HANU okt 2020

Zorgpad Hartfalen
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Rol van de apotheker in hartfalenzorg
Mogelijke rol bij hartfalen

• Levenstijladvies

• Zelfmanagement ondersteuning

• Medicatiebewaking

• Therapietrouw verbeteren

• Herkennen alarmsymptomen en tijdig 
verwijzen

• Vermijden aflevering van te mijden 
medicatie (NSAIDs, bruistabletten,…)

Geen toegang tot de 
diagnose van de patiënt…

Help! Hoe 
moet ik dat 

allemaal 
doen? IPSA e-learning module

MFO Hartfalen in aanvraag

Gedeeld dossier
Naadloze communicatie

Rol van (thuis)verpleegkundigen in hartfalenzorg

Mogelijke rol bij hartfalen

• Patiënten ondersteunen in zelfmanagement
• Parameters registreren in dagboek/opvolging 

via zorgcentrale
• Flexibel diureticabeleid
• Opvolging alarmsymptomen

• Opvolgen therapietrouw
• Opvolgen inname van te vermijden medicatie
• Opvolgen levensstijl
• Psychosociale ondersteuning

Niet gefinancierd, gemis aan expertise

Opleiding tot HF educator
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Ziekenhuisopname

Nationale bevraging van het college van cardiologen. Data-collectie 2016. BeCareMagazine Sept. 2017

Overgang naar huis

10% van de ziekenhuizen: 
Intramuraal multidisciplinair 
zorgprogramma HF

Geen systematische zorg 
afspraken

Belangrijkste interventie bij alle projecten van het Lerend Netwerk!
Zorgpad HF!

Cardiale revalidatie

ESC guideline Chronic Heart Failure 2021

• Specifieke 
voorwaarden 
voor 
terugbetaling

• Niet in elk 
ziekenhuis

• Niet genoeg 
verwijzingen om 
expertise op te 
bouwen?
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39

Cardiologen
Goede toegankelijkheid
Duidelijke communicatie 
rond HF nodig (diagnose, 
vroegtijdige 
zorgplanning,…)

Gespecialiseerde HF vpk
Cruciale rol in intramurale 
en transmurale HF zorg
Financiering en erkenning!!

Apothekers
Nulde lijn
Gegevensdeling (en 
financiering?) om rol 
binnen chronische zorg 
te kunnen opnemen

Huisartsen
Centrale rol in chronische, 
holistische, geïntegreerde zorg
Inzetten op 
Praktijkondersteuning?

Ambulante kinesitherapeuten
Niet vergeten als verwijsoptie!
Expertise opbouwen

Eerstelijnsverpleegkundigen
Verbreding rol
Opleiding tot HF educator
Financiering en erkenning!

Naadloze communicatie
Gedeeld dossier

Last but not least…

• Patiënten participatie!

• Ontbreken tot nu toe
• Diëtisten
• Psychologen
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Multidisciplinair 
zorgpad
hartfalen
Dr. David Thertoo
Hartfalenspecialist AZ Groeninge Kortrijk
Belgian Workinggroup on heart failure

19/03/22

Coördinatie van hartfalenzorg: heden

• Geen uniform zorgpad, geen erkenning 
hartfalenverpleegkundigen,...

• Veel verschillende regionale initiatieven 
en lokale zorgpaden sinds jaren

• Niet overal hartfalenverpleegkundigen 
(financiering door artsen of ziekenhuis)

• Aanpak verschilt van arts tot arts, o.a. 
manier van opvolging, medicatie, 
devices,...

• Soms langdurig suboptimale therapie

• Weinig aandacht voor rol van 
thuisverpleging, apotheek,…
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De vraag naar zorgpad hartfalen is niet nieuw

11-2008

43
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En op 19-03-2022 ?

ER IS NOG STEEDS
NIETS

VERANDERD

Dr. M. Smeets + huisartsen
Belgische Werkgroep voor hartfalen (BWGHF)

Voorstel tot een uniform zorgpad hartfalen 
voor België

Erkend zorgpad hartfalen door RIVIV ?
Financiering hartfalenverpleegkundige ?

Hartfalen-educatoren in de 1e lijn ?
Terugbetaling NT-pro-BNP ?

Coördinatie van hartfalenzorg: doel
Samenwerking cardioloog en huisarts

…

? ?

Dr. M. Smeets
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Uniform zorgpad hartfalen: inhoud (voorlopig)

1. Inleiding

2. Definities en terminologie

3. Zorgpad hartfalen
3.1 Multidisciplinair zorgprogramma hartfalen
3.2 Waarom is er nood aan een transmuraal zorgpad hartfalen?

4. Doelstellingen van het zorgpad hartfalen

5. Contactgegevens van de hartfalenkliniek in uw regio

6. Organisatie van de zorg voor patiënten met hartfalen
6.1 Hartfalenkliniek
6.2 Intramuraal zorgpad
6.3 Transmuraal zorgpad

6.3.1 Organisatie van opvolgconsultaties
6.3.2 Bloedcontroles
6.3.3 Multidisciplinaire opvolging in de thuissituatie

7. Praktische richtlijnen voor de huisarts voor de diagnose en behandeling van chronisch hartfalen

Uniform zorgpad hartfalen: inhoud (voorlopig)

1. Inleiding

2. Definities en terminologie

3. Zorgpad hartfalen

4. Doelstellingen van het zorgpad hartfalen

5. Contactgegevens van de hartfalenkliniek in uw regio

6. Organisatie van de zorg voor patiënten met hartfalen

7. Praktische richtlijnen voor de huisarts voor de diagnose en behandeling van chronisch hartfalen
7.1 De diagnose van hartfalen in de 1e lijn
7.2 Algemene richtlijnen voor de behandeling van chronisch hartfalen volgens LVEF (ESC guidelines 2021)
7.3 Aandachtspunten bij de verschillende geneesmiddelengroepen
7.4 Therapie van co-morbiditeiten
7.5 Wat is de rol van de huisarts bij de opvolging en behandeling van patiënten met chronisch hartfalen
7.6 Wat te doen bij … ? (decompensatie, deshydratatie, afwijkende bloedwaarden)
7.7 Bijkomende aandachtspunten (niet-farmacologisch, devices, )
7.8 Richtlijnen bij terminaal hartfalen / palliatieve setting
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Zorgpad hartfalen: praktische werkdocumenten

1. Volledige tekst. 
• Online. 
• Boekje voor de huisartsen.

2. Informatieboekje voor patiënten en hun omgeving
3. Dagboekje voor patiënten : standaard versie / eventueel ‘light-versie’ (folder)
4. Vormingspakket voor de thuiszorg/verpleging, apotheek

Hartfalen is een complexe systeemziekte

hart

• Ophouden zout water, stuwing longen, kortademigheid, zwelling benen
• Hartritmestoornissen en plotse dood
• Hartklepproblemen 

andere
organen

• Verminderde nierfunctie, ionenstoornissen – soms gestoorde leverfunctie
• Ijzertekort en bloedarmoede – hoog urinezuur en jicht
• Spierverzwakking en deconditionering

lichaam

• Algemene verzwakking, vermoeidheid, vermagering
• Psychische en sociale problemen (depressie, angst, eenzaamheid)
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Chronisch hartfalen is een dynamische ziekte

Goodlin SJ et al. J Card Fail 2004;10:200.

CHRONISCH
hartfalen

ACUUT
hartfalen

decompensatie

recompensatie

Optimaal beleid bij hartfalen

Ziekenhuis: Cardioloog – hartfalenkliniek 
• Correcte diagnose en inschatting
• Optimale medicatie + zo nodig op juiste moment een optimaal implanteerbaar device (ICD / CRT)
• Hartfalenverpleegkundige
• Telemonitoring (parameters, device)
• Opvolging indicatie LVAD/ transplantatie

Thuis: huisarts – thuisverpleegkundigen,…
• Tijdige diagnose en later detectie klinische veranderingen
• Opvolging klinische en biochemische parameters
• Opvolging correct medicatiegebruik, zowel cardiaal, als niet-cardiaal
• Correcte medicatie-aanpassingen zo nodig met steeds nastreven optimale hartfalentherapie
• Educatie, levensstijl,…
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Optimale hartfalenzorg

Optimaal 
beleid

Chronische 
opvolging

Tijdige 
detectie 

problemen

Tijdige én 
correcte 

interventies

Tijdige én 
correcte 
diagnose

Betere levenskwaliteit
Betere prognose

Minder hospitalisaties
Kostenbesparing

Patiënt
Familie

Optimale hartfalenzorg

Optimaal 
beleid

Chronische 
opvolging

Tijdige 
detectie 

problemen

Tijdige én 
correcte 

interventies

Tijdige én 
correcte 
diagnose

Betere levenskwaliteit
Betere prognose

Minder hospitalisaties
Kostenbesparing

Patiënt
Familie

EDUCATIE
Empowerment
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Optimale hartfalenzorg

Optimaal 
beleid

Chronische 
opvolging

Tijdige 
detectie 

problemen

Tijdige én 
correcte 

interventies

Tijdige én 
correcte 
diagnose

Betere levenskwaliteit
Betere prognose

Minder hospitalisaties
Kostenbesparing

Patiënt
Familie

EDUCATIE
Empowerment

• Huisarts 
• Cardioloog
• Hartfalenverpleegkundige
• Thuisverpleegkundige /
• Thuiszorg
• Apotheek
• Kinesitherapeut(e)
• Diëtist(e)

Optimale hartfalenzorg

Optimaal 
beleid

Chronische 
opvolging

Tijdige 
detectie 

problemen

Tijdige én 
correcte 

interventies

Tijdige én 
correcte 
diagnose

Betere levenskwaliteit
Betere prognose

Minder hospitalisaties
Kostenbesparing

Patiënt
Familie

EDUCATIE
Empowerment

• Huisarts 
• Cardioloog
• Hartfalenverpleegkundige
• Thuisverpleegkundige /
• Thuiszorg
• Apotheek
• Kinesitherapeut(e)
• Diëtist(e)

EDUCATIE
COÖRDINATIE

55

56



28/03/2022

29

Optimale hartfalenzorg

Optimaal 
beleid

Chronische 
opvolging

Tijdige 
detectie 

problemen

Tijdige én 
correcte 

interventies

Tijdige én 
correcte 
diagnose

Betere levenskwaliteit
Betere prognose

Minder hospitalisaties
Kostenbesparing

Patiënt
Familie

• Symptomen: decompensatie, uitdroging, duizeligheid,…
• Hypertensie of hypotensie
• Hartritmestoornissen
• Biochemisch: nierinsufficiëntie, ionenstoornissen,…

• Non-compliance: medicatie, dieet, beweging,…
• Psychosociale problemen – depressie – alcoholmisbruik 
• Praktische problemen thuis door verminderde 

zelfredzaamheid
• …

• GEWICHT
• BLOEDDRUK
• POLS (hartfrequentie –

regelmaat)

Optimale hartfalenzorg

Optimaal 
beleid

Chronische 
opvolging

Tijdige 
detectie 

problemen

Tijdige én 
correcte 

interventies

Tijdige én 
correcte 
diagnose

Betere levenskwaliteit
Betere prognose

Minder hospitalisaties
Kostenbesparing

Patiënt
Familie

• Via huisarts / HF-verpleegkundige / cardioloog
• Aanpassing medicatie / stop NSAIDs / …
• Vervroegde controle (ambulant of opname)

• Gesprek over goed geneesmiddelengebruik
• Regelen van aangepaste zorg
• …
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Hartfalentherapie evolueert en wordt steeds complexer 
(vooral voor HFrEF) + evidence based

ESC guidelines 2016 ESC guidelines 2021

ESC guidelines hartfalen – Eur Heart J 2021

Steeds meer nieuwe therapieën :

• SGLT-2 inhibitoren (DAPA-HF / EMPEROR)
• Vericiguat (VICTORIA)
• (Later eventueel nog Omecamtiv Mercarbil – GALACTIC-

HF)

Naast al uitgebreide standaardtherapie: 
• ACE-inhibitoren / ARNI /(sartanen)
• Beta-blokkers
• Aldosterone-blokkers
• Diuretica
• IV ferrocarboxymaltose (Injectafer, ijzer)
• Cedocard / hydralazine
• Digoxine 

ESC guidelines hartfalen – Eur Heart J 2021
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Maar veel meer dan medicatie :

ESC guidelines hartfalen – Eur Heart J 2021

Hartfalentherapie wordt steeds complexer:

• Optimale medicatie

• Optimale devices : ICD – CRT 

• Interventies: 
• Revascularisatie: PCI, CABG
• VKF ablatie
• Kleppen: TAVI, Mitraclip - heelkunde

• Educatie en multidisciplinaire opvolging

• Revalidatie 

• Tijdige verwijzing eventuele LVAD / 
harttransplantatie

Hartfalentherapie = gepersonaliseerde geneeskunde

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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Steeds meer aandacht voor co-morbiditeiten! 

Niet-cardiaalCardiaal
• Aritmieën: 

• VKF
• VES, VT/VF
• Bradycardie, AV-blok

• Coronair lijden
• Kleplijden: AS, AI, MI, TI
• Arteriële hypertensie
• Preventie CVA

• Diabetes mellitus
• Schildklierdysfunctie
• Obesitas
• Frailty, cachexie, sarcopenie
• Ijzerdeficiëntie en anemie
• Chronische nierinsufficiëntie
• Elektrolietstoornissen: K, Na, Cl,…
• Longlijden, slaapapnoe
• Hyperlipidemie
• Hyperuricemie en jicht
• Depressie
• …

ESC guidelines hartfalen – Eur Heart J 2021

Coördinatie van optimale hartfalenzorg 

Intramuraal 
zorgpad

Transmuraal 
zorgpad

Hartfalen-
kliniek
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Coördinatie van optimale hartfalenzorg 

Intramuraal 
zorgpad

Transmuraal 
zorgpad

Hartfalen-
kliniek

Transitiefase
“vulnerabele fase”

Opname in het ziekenhuis

Consultatie bij 
de cardioloog

Hartfalenkliniek
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Goede hartfalenzorg start bij het team cardiologen

• Maximaal getolereerde hartfalenmedicatie aan optimale dosis
• Het juiste device bij de juiste patiënt op het goede moment: niet te 

vroeg (> 3 maand OMT indien geen recuperatie LVEF), niet te laat
• Bij voorkeur bij / samen met een “hartfalen-cardioloog”
• Hartfalenkliniek met geïntegreerde hartfalentherapie, 

echocardiografie en device follow-up
• Telemonitoring
• Hartfalenverkleegkundige(n)

De evolutie naar het “hartfalen-team”
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Hartfalenverpleegkundige : centrale rol
Hartfalenkliniek
(op consultatie)

• Parameters
• Overlopen medicatie + 

compliance
• Ev. echocardiografie / device-

analyse
• Educatie
 Ziekte-inzicht
Medicatie-inzicht
• Psychologische steun
• Inschatten thuissituatie en 

zelfredzaamheid
• Ev. eigen consultaties

Intramuraal
(tijdens opname)

Opname op dienst cardiologie
 Educatie
 Start zorgpad, telemonitoring
 Plannen opvolging
 …
Opname op niet-cardiologische 

dienst
 Klinische opvolging: 

Decompensatie? Parameters? 
 Biochemie: nierfunctie, ionen
 Infuusbeleid?
 Opvolging hartfalentherapie + 

al of niet toedienen van te 
mijden medicaties

Transmuraal
(na ontslag)

• Telefonisch contactpersoon 
(zowel voor de patiënt en 
omgeving als voor de 1e lijn 
zorgverleners) voor cardiale 
problemen bij patiënten in het 
zorgpad hartfalen. 

• Telefonische opvolging.
• Opvolging telemonitoring: 

parameters of device.
• Ev. huisbezoeken of 

ondersteuning in de 
huisartsenpraktijk

Intramuraal zorgpad
Bij opname omwille acuut hartfalen (AHF)
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Doelstellingen tijdens een hospitalisatie voor hartfalen

Onmiddellijk (spoed/IZ): 

• Verbeter orgaanperfusie en 
hemodynamica

• Optimaliseer oxygenatie
• Reduceer symptomen
• Beperk myocardiale en renale 

beschadiging
• Voorkomen thrombo-

embolische complicaties
• Minimaliseer duur op IZ

Intermediair (in-hospital): 

• Identifieer etiologie en 
relevante co-morbiditeit

• Titreer therapie ter controle 
van symptomen, congestie en 
bloeddruk

• Start en optitreer disease-
modifying therapie

• Overweeg devices bij 
geschikte patiënten

Lange termijn planning (voor 
ontslag) : 

• optitratie therapie, 
herevaluatie nood aan device 
therapie: wie ziet de patiënt 
en wanneer ?

• Inclusie in zorgpad, educatie 
en levensstijlaanpassingen

• Voorkom vroege heropname
• Verbeter symptomen, QoL en 

overleving
• Cardiale revalidatie

Cardiologische doelstellingen bij ontslag
• Volledige ontwatering 
• Optimale hartfalentherapie, > 24 uur stabiel voor ontslag. 
• Vermijden van symptomatische hypotensie. 
• Laagst effectieve dosis diuretica. Afbouw onderhoudsdosis mogelijk?
• Streefgewicht bepalen. Instructies aan de patiënt voor dynamisch gebruik van de dosis van de diuretica bij 

thuis daling of stijging van het lichaamsgewicht. 
• ACE-inhitoren/ sartanen/ ARNI,  MRA en SGLT2-inhibitoren: Streefdosis bereikt? Optitratie mogelijk? Zo niet: 

waarom niet? 
• Beta-blokkers: Hartfrequentie < 70/min (sinusritme), < 90/min (VKF) nastreven. Optitratie mogelijk? Indicatie voor 

ivabradine? Zo niet, waarom niet?
• Planning eventuele device-therapie. 

Therapeutisch:

• Stabiele nierfunctie en ionogram?
• Anemie? Zo nodig transfusie met nastreven van hemoglobine ca 10 g/dl.
• Controle ferritine en transferrine-saturatie: indicatie voor ijzercarboxymaltose (Injectafer)? 

Biochemisch:

• Educatie van patiënt en zijn omgeving. 
• Opstarten van ambulante cardiale revalidatie, indien van toepassing en indien patiënt hiermee akkoord gaat.
• Opstarten van het zorgpad hartfalen en plannen van verdere opvolging (zie verder) en eventuele telemonitoring.

Organisatorisch:
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Medisch verslag bij ontslag: wat moet erin staan?

• De correcte diagnose van hartfalen met correcte terminologie van het type hartfalen.
• De etiologie van het hartfalen en de uitlokkende factor voor de decompensatie. 
• Inschatting van de prognose.  
• Eventuele besproken therapiebeperking (DNR status). 
• Om goede opvolging mogelijk te maken moeten de volgende parameters bij ontslag vermeld worden:

 Bloeddruk en hartfrequentie. 
 Gewicht en streefgewicht. 
 Creatinine (creatinineklaring) en ionogram (natrium, kalium). 

• Therapie bij ontslag met zo mogelijk een voorstel tot verdere optitratie van de dosis van de 
hartfalentherapie. 

• Inclusie in het zorgpad hartfalen en of het dagboekje en de info-brochure al of niet werden meegegeven. 
• De verdere planning: volgende afspraak (wanneer en bij wie?). Al of niet volgen van ambulante cardiale 

revalidatie. 

Hospitalisatie voor AHF: multidisciplinaire aanpak

KINESITHERAPIE CARDIALE REVALIDATIE 

HF-verpleegkundige

GST (geriatrisch profiel)

Diëtist(e)

O
N
T
S
L
A
G

Sociale dienst zo nodig

Psychologe zo nodig

J Am Coll Cardiol 2019;74:1966–2011.
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Transmuraal zorgpad
hartfalen

Wie doet wat en wanneer ? 

Transitiefase

• na ontslag uit het ziekenhuis na opname omwille van hartdecompensatie 

• patiënt heeft nog GEEN ‘stabiel hartfalen’, zeker niet met de druk tot steeds 
kortere hospitalisatieduur.

• ‘stabiel hartfalen” = als de patiënt > 1 maand onveranderde symptomen van 
hartfalen heeft.
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Na opname o.w.v. HF
(transitiefase)

Chronisch, stabiel HF
(plateaufase)

Terminaal HF
(‘palliatieve’ setting)

Transitiefase = verhoogd risico op heropname (‘vulnerabele fase’)

Desai et al. Circulation. 2012;126:501-506.

Solomon et al. Circulation 2007; 116: 1482-1487.

Transitiefase = verhoogd risico op mortaliteit (‘vulnerabele fase’)
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Transitiefase: oorzaken hoger risico heropname of dood

• Suboptimale therapie bij ontslag:
• Onvoldoende ontwatering.
• Suboptimale hartfalentherapie (geen of te lage dosis neurohormonale blokkers).

• Onvoldoende educatie en patiënt-gerelateerde fouten: 
• Slechte compliance bij thuiskomst: niet nemen of foutief nemen medicatie, geen 

voorschriften … 
• Dieetfouten: te veel zout / vochtinname in vergelijking met de inname in het 

ziekenhuis.
• Onvoldoende omkadering en mantelzorg.

• Te hoge dosis diuretica of andere hartfalentherapie: ondervulling, 
hypotensie, bradycardie, nierinsufficiëntie, ionenstoornissen.

• Andere (niet altijd te vermijden): progressief hartfalen, aritmie, infecties …

Studies toonden de benefit van:

• Hartfalenkliniek / CRT-kliniek
• Educatie patiënten en familie, …
• Opvolging 

• Telefonisch door hartfalenverpleegkundige
• Telemonitoring parameters (gewicht, bloeddruk, pols)
• Telemonitoring via geïmplanteerde devices (PM, CRT, ICD, CardioMEMS)
• …

• Controle bij een arts na max. 1 week met klinische controle en  
bloedonderzoek 
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Huisarts of cardioloog? 
Wanneer terug bij de cardioloog? Vast schema? 

Zorgpad Zuid West-Vlaanderen

Zorgpad Noord West-VlaanderenZorgpad Zuid West-Vlaanderen

Flexibiele opvolging volgens het profiel van de patiënt ?
(zoals in de praktijk al vaak gedaan wordt)

• Vlotte recompensatie? 
• Hartfalentherapie bij ontslag? 
• Bloeddruk bij ontslag? 
• Hartfrequentie bij ontslag? 
• Nierfunctie bij ontslag? Kalium?
• Ijzerdeficiëntie op labo bij ontslag? 

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

• Geen of lage dosis beta-blokker of 
ACE-inhibitor

• Hypotensie < 100 mmHg
• Blijvende vochtretentie (crepitaties, 

oedemen) of hoog NT-pro-BNP
• Natrium < 135 mmol/l
• Nierinsufficiëntie, GFR < 30 ml/min
• Blijvende symptomen van dyspnoe en

lage quality of life

EVEREST trial – Dunlay et al. European Journal of Heart Failure (2010) 12, 367–374.

“Het Belgisch model”: de compromis…
Vlotte recompensatie

BD > 110-120/80 mmHg
HF < 70/min

Goede hartfalentherapie

GFR > 40 ml/min

Huisarts na 1-2 dagen
Huisarts na 1 week + 

bloedname

Cardioloog na 1-2 maand

Redelijk vlotte recompensatie
BD 100-110/70 mmHg

HF 70-75/min
Matige hartfalentherapie

GFR 30-40 ml/min

Huisarts na 1-2 dagen
Huisarts na 1 week + 

bloedname

Cardioloog na 2-3 weken

Moeizame recompensatie
Hypotensie < 100/70 mmHg

HF > 75/min
Moeilijke tolerantie hartfalentherapie

GFR < 30 ml/min

Huisarts na 1-2 dagen
Cardioloog na 1 week

Cardioloog na 1-2 weken
tot ‘stabilisatie’ en zo optimaal 

mogelijke therapie

Patiënt belt hartfalenverpleegkundige
/ cardioloog bij problemen

Hartfalenverpleegkundige belt zelf
Telemonitoring parameters

Hartfalenverpleegkundige belt zelf
Telemonitoring parameters

+ bij ijzerdeficiëntie: herevaluatie op het dagziekenhuis na 1 week met IV Injectafer

Patiënt belt hartfalenverpleegkundige
/ cardioloog bij problemen
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Bv. Flowchart zorgpad Zuid West-Vlaanderen

Opvolging op lange 
termijn ? 

Wordt vervolgd in de workshop voor huisartsen

• Wat te doen op de consultatie na 1 week ? 

• Wanneer en welke bloedcontroles ? 
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Multidisciplinaire samenwerking
Educatie en richtlijnen voor elke zorgverlener

• Hartfalenverpleegkundige: zie eerder
• Thuis / WZC verpleegkundige / zorgkundigen

Opvolging thuis: parameters, symptomen, medicatie-inname, dieet,…
• Huisapotheek 

Opvolging medicatie, interacties, compliance, voorkomen van gebruik van te 
mijden medicaties (NSAIDs, bruistabletten,…)

• Diëtist(e)
• Kinesitherapeut(e) (indien geen revalidatie in het ziekenhuis)

Multidisciplinaire samenwerking
Educatie en richtlijnen voor elke zorgverlener
Bij alarmsymptomen worden deze zorgverleners gevraagd contact op te nemen met de huisarts of de 
hartfalenverpleegkundige / cardioloog. 

Alarmsymptomen zijn: 

• Onverklaarde gewichtstoename: stijging van 2-3kg op 2-3 dagen ondanks normaal eetpatroon.

• Toenemende dyspnoe d’effort. 

• Dringend bij dyspnoe in rust en/of dyspnoe bij neerliggen (orthopnoe). 

• Toenemende vervelende hoest, erger bij neerliggen.

• Toenemende oedemen of ascites.

• Onverklaarde gewichtsafname (onder het streefgewicht) met eventueel tekens van deshydratatie (dorst, 
hypotensie, vermoeidheid, donkere urine met verminderde diurese,…).

• Verhoogde of verlaagde bloeddruk.

• Kortstondig en abrupt bewustzijnsverlies en duizeligheid.

• Hartkloppingen (palpitaties).

• Drukkende retrosternale pijn. 

• Braken, anorexie, sufheid. 
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Multidisciplinair zorgpad hartfalen = ZORGEN voor de patiënt ! 
L’ union fait la force ! 

Zijn er nog vragen ? 
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Workshops

Lokaal
D006 kinesisten
D106 huisartsen
D206 verpleegkundigen
D212 Patiënten, mantelzorgers 
F205 cardiologen 
F114 Apothekers

Reflecties over 
transmurale zorg, 
patiënteneducatie
en telemonitoring
Prof. Dr. Em. Jan De Maeseneer
19/03/22
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Slotwoord
Patricia Adriaans
Koning Boudewijnstichting
19/03/2022

Nog even dit….

https://forms.gle/ZVkNhcusJyNVBTst8
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