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Welkom

Aandachtspunten vooraf: 

 In principe alle microfoons uit

 Vragen stellen in de chat (eventuele mondelinge toelichting kan gevraagd worden 

door de spreker)

 Als iemand bezwaar heeft voor opname, graag melden

 Vanwege presentielijst volledige naam/namen weergeven in Teams (ook als je met 

meerdere bent)

 Link van de evaluatie in de chat





Projectgroep hartfalen

• Noud van Lieshout (huisarts)

• Esther Hoven (PA)

• Sander de Vos (cardioloog CCN)

• Robert Denham (cardioloog ADRZ)

• Forine Polfliet (coördinator eerstelijn ADRZ)

• Mirjam Braamse (beleidsmedewerker specialistische zorg en projectleider)

• Isabelle Groenouwe (kwaliteitscoördinator ZHCo-PeriScaldes)



Welkom

• Doel: structureel verloop van zorg hartfalen patient (geen nieuw zorgproces, 

maar volgens NHG standaard)

• Zorgpad draagt bij aan:

Quadruple aim (viervoudig doel): verbeteren gezondheid van de 

bevolking, verlagen van de zorgkosten, verbeteren van de ervaren kwaliteit 

van zorg en verbeteren van de beleving van de zorgverlener.

• Achtergrond project en financiering

• Digitaal meekijkconsult Digitaal Meekijkconsult Zorgdomein (periscaldes.nl)

https://www.periscaldes.nl/netwerk/digitaal-meekijkconsult-zorgdomein


Klankbord huisartsen

5 reacties (via ZHCo-PeriScaldes, uit Vlissingen, Middelburg, Arnemuiden, Zierikzee, ‘s-Heerenhoek)

Resultaten:

 Processchema en protocol begrijpelijk en uitvoerbaar

 Proces en protocol draagt bij aan:

 zorg dichter bij patiënt, waar mogelijk door huisarts en waar nodig door ziekenhuis

 Voorkomen van onnodige verwijzing naar en behandeling in ziekenhuis

 Efficiëntere inzet van zorgmedewerkers

 Meer tijdsbelasting voor de huisartsenpraktijk verwacht maar uitvoerbaar met beschikbare mensen en 
middelen

 Alle respondenten zijn voorstander van toepassen dit proces:

 Beter voor patiënt

 Passend bij huisarts

 Duidelijk en voor huisarts goed uit te voeren

 Goed dat meer Hartfalen patiënten huisarts als hoofd- en medebehandelaar hebben, zo nodig 
teleconsultatie voor advies medicatie



Waarom een RTA Hartfalen?

• De diagnostiek en behandeling kunnen beter.

• Verbeteren van de samenwerking eerste en tweede lijn 

en het goed omschrijven van ieders rol.

• Het is een toenemend probleem door veroudering van 

de bevolking.



Waarom een RTA Hartfalen?

 In 2018 onderzoek naar aanleiding van DTO in Reimerswaal

 Dit was aanleiding voor ontwikkelen van gemeenschappelijk 

protocol met cardiologen.

 Later is dit omgezet naar het ontwikkeling van een RTA.

 Ik presenteer eerst kort de resultaten van het onderzoek, die ook 

in overeenstemming zijn met overeenkomstig onderzoek.



Belang van diagnostiek

• Behandelbare oorzaken (kleppen, ischemie)

• Onderscheid systolisch en diastolisch hartfalen

• HFpEF, HFmrEF, HFrEF

• Onterecht gebruik van lisdiuretica voorkomen



Onderzoeksvraag

 Percentage diagnostiek volgens 

NHG-standaard bij:

1. Hartfalen

2. Gebruik lisdiuretica



Studieopzet

 Retrospectief cohort onderzoek

 Uitgenodigd: 9 huisartsen hagro
Reimerswaal.

 Gezocht op: 

 ICPC K77

 Lisdiuretica gebruik

 Dataverzameling: diagnostisch proces uit 
EPD 



Baseline

Alle patiënten ICPC K77 Lisdiuretica gebruikers

Aantal 302 156 147

Gem. leeftijd (jaar) 77,8 81,7 73,7

Percentage vrouw 58% 59% 57%

Diagnostiek

Alleen ECG 31 23 8

Alleen (NTpro-)BNP 41 25 16

ECG en (NTpro-)BNP 37 29 8

Echocardiografie 6 5 1

Verwijzing cardioloog 149 88 51



Case finding hartfalen door HA 

en POH

 Verhoogd risico bij o.a. 

Ouderen

Diabetes

COPD

Hypertensie

Doorgemaakt myocardinfarct 

Ritmestoornissen



Klachten en bevindingen bij HF

 Klachten passend bij HF

• Vermoeidheid

• Dyspnoe en orthopnoe, 
vochtretentie

• Vol gevoel in de buik en 
verminderde eetlust

 Bevindingen passend bij HF

• Oedeem

• Crepitaties over de longen

• Gestuwde halsvenen

• Vergrote lever



Regionale Transmurale Afspraken

- Huisarts

• Verwijzen cardioloog voor cardiale echo en stellen of uitsluiten diagnose 
Hartfalen.

• Cardioloog stelt de behandeling in en verwijst terug als de patiënt stabiel is 
ingesteld.

• Stabiele patiënt wordt opgevolgd in de huisartsenpraktijk door huisarts en poh. 
Mogelijkheid voor consultatie van de cardioloog/ hartfalenverpleegkundige is 
goed geregeld.



Casus 1: Mw. Van der Linden

Mw. Van der Linden, 68 jaar oud, bezoekt zelden het spreekuur. Was gewend 
om dagelijks te wandelen met een vriendin. Komt nu omdat ze de laatste tijd 
moe is en het wandelen gaat haar niet goed meer af. Ze kan nauwelijks de 
straat meer uitlopen of ze is al kortademig.

• Welke aanvullende vragen stelt u?

• Welk lichamelijk onderzoek doet u?



Casus 1: Mw. Van der Linden

• S/ Heeft een kussen extra met slapen.

• Nycturie 3x.

• Eetlust is minder, heeft vol gevoel in de buik.

• Heeft wat dikke enkels

• O/ RR 160/90  pols 80 ra    

• Pulm: vag

• Cor: geen souffle   

• Abdomen: lever npp . 

• Enkeloedeem+ E/ DD?

Welk aanvullend onderzoek doet u? Geeft u al medicatie?



Casus 1: Mw. Van der Linden

ECG: sr 90/min ,  LVH. , Repolarisatiestoornissen V5V6

Lab: Hb=8,2 mmol/l   TSH = 2,4 mmol/l   NTproBNP=150 pmol/l 

Wat is uw vervolgbeleid?



Verwijzing cardioloog

• De patiënt wordt verwezen naar cardioloog.

• Hieraan wordt de voorkeur gegeven boven alleen een cardiale Echo omdat 
bij de diagnostiek de klinische beoordeling  door de cardioloog ook belangrijk 
is.

• Als het een kwetsbare oudere betreft bij wie geen meerwaarde van verwijzing 
verwacht wordt, dan is pragmatisch behandelen door de huisarts ook een 
goede mogelijkheid.



Hartfalenzorg is teamwork



Pijlers hartfalenzorg

We doen het samen
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Huisarts, cardioloog, POH, HF vpk

Beste HF zorg voor de patient

Patient met netwerk
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Huisarts, cardioloog, POH, HF vpk

Beste HF zorg voor de patient

Patient met netwerk



Hartfalen bij de cardioloog in dit

traject

• Patient journey Mw. van der Linden

• Verwijzen voor aanvullend onderzoek in ieder geval met 

echocardiogram

• Op indicatie zal andere of onderliggende cardiale pathologie worden

uitgesloten



Hartfalen bij de cardioloog in dit

traject

• Diagnose hartfalen

• Onderzoek en eventuele behandeling etiologie

• Titreren hartfalen medicatie tot optimale dosis cq maximaal verdraagde

dosis

• Voorlichting en leefstijl begeleiding via cardioloog en HF 

verpleegkundige

• Tussentijdse terugkoppeling met correspondentie naar huisarts



Hartfalen bij de cardioloog in dit

traject

• Onderliggende oorzaken

• Coronairen

• Hypertensie

• Hartspier

• Kleppen

• Ritme

• Pericard

• Andere ziekten van buiten



Hartfalen bij de cardioloog in dit

traject

• Vervolg cardiologisch traject, Mw. Van der 

Linden
• Diastolisch hartfalen inmiddels recompensatie, bloeddruk gereguleerd, 

met medicatie en leefstijlaanpassingen nu langere tijd stabiel

• Myocardscintigrafie wegens atypische thoracale klachten toonde geen

aanwijzingen voor ischemie



Hartfalen bij de cardioloog in dit

traject

• Follow-up controle bij cardioloog tenzij

• Kwetsbare ouderen waarbij ziekenhuisbezoek te
belastend is

• Stabiele patient zonder cardiale comorbiditeit ingesteld
op medicatie

• Eind stadium hartfalen in palliatief traject

• Gecombineerd controle cardioloog/HF vpk met 
CVRM spreekuur bij huisarts



Terugverwijzing: controles in 

stabiele fase

• Controleer patiënten die de maximaal verdragen dosering 

van de medicatie hebben bereikt na 3 en na 6 maanden, en 

daarna jaarlijks zo lang het hartfalen stabiel is.

• Controleer op indicatie vaker, bijvoorbeeld bij variatie in 

klachten, bij ernstige nierfunctiestoornis (eGFR < 30 

ml/min/1,73 m2), bij kwetsbare ouderen en bij patiënten met 

in het verleden nierfunctie- of elektrolytenafwijkingen door 

deze medicatie.



Vervolg controles stabiele fase

• Vraag naar klachten, onder andere inspanningsvermogen.

• Informeer naar therapietrouw en mogelijke bijwerkingen van de medicatie.

• Meet bloeddruk, pols en gewicht.

• Bepaal eGFR plus creatinine, natrium en kalium.

• Wees alert op (langzame) verergering van het hartfalen. Pas zo nodig de 

medicatie aan volgens het Stappenplan hartfalenmedicatie of overleg met 

de cardioloog.



Begeleiding door POH

• Patiënt al gecoacht en voorgelicht door cardioloog en 
hartfalenverpleegkundige.

• Grote overlap met CVRM. Extra aandacht voor:

• Zelfzorg

• Autorijden

• Vocht- en zoutbeperking

• Zorgplan opstellen

• Registratie in het HIS (ICPC-codes)



Palliatieve zorg

• Vervolg patiënt

• Progressief hartfalen met verslechtering LV functie

• Ondanks OMT, snel recidiverend opnames met decompensatio cordis bij

forward failure en achteruitgang LV functie. Geen perspectief meer.

• Medicatie wordt ingesteld. Advanced care planning met thuiszorg, huisarts, 

cardioloog en HF verpleegkundige. Uitgebreide overdracht

• Uiteraard kan bij twijfel of vragen contact gezocht worden met cardioloog

of hartfalenverpleegkundige



Key points bij palliatieve zorg

• Herkenning van laatste fase

• Advanced care planning

• Overdrachten mondeling/schriftelijk

• Pacemakers/ ICD’s



Evaluatie en vervolg

• Dataverzameling

• Behoefte aan vragenuurtje bij cardioloog voor huisarts?

• Behoefte aan casusbespreking voor POH?

• Netwerk in de regio (periscaldes.nl)

• Vanwege de transmurale zorgpaden krijgt iedere praktijk weer een aantal bloedrukmeters

• Bewijs van deelname voor PA’s/VS

• E-learning NHG (aangeven in chat of mailen voor 18 november)

https://www.periscaldes.nl/netwerk


Zijn er vragen?



Evaluatie scholing

 Wij vernemen graag wat u van deze bijeenkomst vond. Wilt u de QR-code 

scannen en het evaluatieformulier invullen? 

 Hartelijk bedankt voor uw medewerking.


