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NVVC CONNECT HARTFALEN



Voor de pauze

1. Wat is hartfalen?

2. De hartfalen polikliniek in het DLZ

3. Regionale transmurale afspraak en implementatie



Wat is hartfalen?

Hartfalen is een klinisch syndroom

Bestaande uit symptomen (dysppneu, oedeem, 

vermoeidheid) en/of tekenen (verhoogde CVD, crepitaties, 

perifeer oedeem) 

Ten gevolge van een structurele en/of functionele 

abnormaliteit van het hart

Resulterend in verhoogde intracardiale drukken en/of 

verminderde cardiac output



LVEF23%

SV43ml

CI3.0L/min/m2

LVIDd 64mm

IVSd 9mm

LVPWd 9mm

EDV 197ml

ESV 152ml

TAPSE 12mm

LAVI 34ml/m2

E/e’ L 9.1
E/e’ S 15.2

VCI 27mm

Collaps 31%

Komt een 51-jarige man bij dokter met dyspneu



MRI CMP



Symptomen/tekenen

Symptomen 

(anamnese)

Tekenen

(lichamelijk onderzoek)



HFrEF versus HFpEF



Een normaal ECG en laag NT pro BNP sluit hartfalen uit



Hartfalen is een syndroom met vele oorzaken

maar coronarialijden is de meest voorkomende 

oorzaak



De hartfalen polikliniek in het Dijklander Ziekenhuis

Cathelijne Dickhoff cardioloog, aandachtsgebied hartfalen

Eric Wierda cardioloog, aandachtsgebied hartfalen

Riet Schouten verpleegkundig specialist

Petra op den Kelder verpleegkundig specialist

Caro Bakker verpleegkundig specialist i.o.



Wat doen wij?

• Anamnese

• Uitleg hartfalen, leefregels en medicatie

• Lichamelijk onderzoek

• Optimaliseren hartfalenmedicatie / thuis iv-furosemide

• Consultfunctie huisartsenpraktijk

• Contact met wijkverpleging/technisch team 

• Telefonisch consultfunctie voor patiënten ter voorkoming exacerbaties

• Begeleiding via telemonitoring

• Begeleiden palliatief traject

• Begeleiding naasten

• Wekelijks MDO



Zorgpad en doorverwijzen

• Digitale aanmelding 
(poli)klinisch

• Klinisch consult

• Eerste consult 
poliklinisch / huisbezoek

• Maandelijkse follow-up

• Driemaandelijkse 
follow-up

• Ontslag hartfalenpoli

• Diëtiste

• Hartrevalidatie

• Psycholoog

• Maatschappelijk werker

• Geestelijke verzorging

• Overige specialismen; 
KNO, Interne, MDL, long



Instructies aan patiënten

• Toename gewicht > 2 kg in 3 dagen

• Kortademigheid / nachtelijke hoest

• Oedeem

• Duizeligheid

• Verminderde eetlust / opgezette buik

• Verandering in hartslag

• Niet plat kunnen liggen

• Koorts/diarree/braken



Wat is NVVC Connect Hartfalen?



Achtergrondcijfers Hartfalen



Wat is NVVC Connect Hartfalen?



Wat is NVVC Connect?



Wat is NVVC Connect?

1. Heldere regionale 
afspraken met duidelijke 
doelstellingen

2. Financiering voor de     
eerstelijnszorg

3. Implementeren, monitoren 
en evalueren



Regionale transmurale afspraken (RTA): 5 thema’s



Regionale transmurale afspraken (RTA): 5 thema’s

1. Diagnostiek en behandeling

2. Procesafspraken, consultatie
en verwijzing

3. Controles door POH

4. Palliatie

5. Medicatie-veiligheid



Implementatieplan

1) Diagnosticeren elke nieuwe hartfalen 
patiënt

2) Onderkennen verergering van klachten

3) Stabiele patiënten worden 
terugverwezen

4) Kennisdeling tussen 1e en 2e lijn

1) Kwaliteitsverbetering door inzicht in 
relevante uitkomsten



Cijfers vanuit de regio 1e lijn



Cijfers vanuit de regio 2e lijn

- Totaal aantal poliklinische HF patiënten:
500

- Aantal poliklinische HF bezoeken per jaar:
+/- 1000

- Aantal thuisbezoeken HF per jaar:
700

- Aantal ziekenhuisopnames HF per jaar:
600

- Gemiddelde ligduur:
6 dagen

- Aantal klinische consulten per jaar:

250

- Lounge iv diuretica per jaar:
40

- Aantal patiënten met thuisdiuretica:
5



Implementatieplan & subsidie



Project

Regionale transmurale afspraken (RTA) 

regio West-Friesland en Wieringermeer



Doel

Betere ervaren gezondheid, betere kwaliteit van zorg, 
kostenbeheersing door:

• Sneller onderkennen van hartfalen en eerder zorg in 
ziekteproces

• Bevorderen eigen regie patiënt

• Optimale medicatie bij systolisch hartfalen

• Afname exacerbaties patiënten met hartfalen

• Diagnostiek in eerste lijn



Onderdelen 
zorgprogramma

• Diagnostiek in de eerste lijn

• Palliatieve zorg in de eerste lijn

• Controle stabiele hartfalen-patiënt door POH

• Samenwerkingsafspraken met de cardiologie 
DLZ

• Verwijs- en terugverwijsafspraken. 



Aantallen

• 1856 patiënten met ICPC-code HF

• 560 in 1e lijn

• Meeste patiënten waarschijnlijk al in een 
keten

200 nieuwe HF-patiënten in HVZ keten?



Verwachtingen
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Tweedelijn

Reeks1 Reeks2 Reeks3

Natuurlijke groei: 3,4% (blauw)

Prevalentie: 0,9% → 1,15 -1,3% 

Verdeling eerste-/tweedelijn: 30/70% → 40/60% 

• Cumulatief!



Verwachtingen

• Natuurlijke toename → 4%

• Case finding 0,9 % → 1,15 %

• Substitutie 30 % → 40 %

• Totaal 556 → 1048



Normpraktijk 
(2095 ptn.)

• Bij start

• 6  (stabiele) patiënten in 1e lijn

• Na 5 jaar

• 11 (stabiele) patiënten in 1e lijn







Website



Niet 
medicamenteuze 
behandeling I

Vocht- en zout beperking

• Adviseer geen zout toe te voegen bij de bereiding, en producten 

met veel zout te beperken

• Ontraad het gebruik van zout vervangende producten die kalium 

bevatten

• Alcohol beperken tot 0-1 EH p/d

• Adviseer patiënten in NYHA-klasse III en IV de vochtinname te 

beperken tot 1,5-2 l per dag

• Verwijs zo nodig naar een diëtist

Beweging

• Adviseer indien de patiënt stabiel is om regelmatig te bewegen 

(dagelijks 30 minuten naar kunnen matig intensief)

• Overweeg verwijzing naar hartrevalidatie (via cardioloog) of 

gespecialiseerde fysiotherapeut



Niet 
medicamenteuze 
behandeling II

Leefstijl

• Ga na of de patiënt voldoende calorieën binnenkrijgt bij:

• Gewichtsverlies van >5% in minder dan 6 maanden

• Gewichtsverlies van > 10% in meer dan 6 maanden

• Bij ernstige obesitas (BMI > 35 kg/m2) adviseer af te vallen. 

• Verwijs zo nodig naar een diëtist of GLI.

• Voor overige leefstijladviezen zie NHG-Standaard Cardiovasculair 

risicomanagement



Controles
POH

Controleer patiënten jaarlijks zo lang het hartfalen stabiel is.

• Controleer op indicatie vaker, bijvoorbeeld bij:

• Variatie in klachten  

• Ernstige nierfunctiestoornis (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) 

• Kwetsbare ouderen

• In het verleden nierfunctie- of elektrolytenafwijkingen door  medicatie

• Vraag naar klachten, onder andere inspanningsvermogen.

• Spreek af wanneer contact op te nemen met de huisartsenpraktijk.

• Informeer naar therapietrouw en mogelijke bijwerkingen van de medicatie. 

• Meet bloeddruk, pols en gewicht. Streven is naar een bloeddruk boven 

90/60 mmHg en een hartfrequentie boven 100/min.

• Bepaal eGFR plus creatinine, natrium en kalium.

• Bepaal nuchtere glucose, HbA1c bij patiënten die een SGLT2-i gebruiken.

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

medicatie aan



Voorlichting I

Voorlichting aandoening 

• Leg uit dat de klachten het gevolg zijn van een verminderde 

pompfunctie van het hart. 

• Bespreek wat de oorzaak van het hartfalen is en of deze oorzaak te 

behandelen is.

• Leg uit dat hartfalen vaak onvoorspelbaar verloopt met 

exacerbaties.

• Start tijdig gesprekken over advance care planning bij NYHA-klasse 

III-IV.



Voorlichting II

Voorlichting medicatie

• De klachten nemen door medicijnen meestal af, evenals de kans op 

exacerbaties en vroegtijdig overlijden.

• De medicijnen zijn vaak levenslang nodig.

• Klachten van duizeligheid komen bij aanvang vaak voor en worden 

vaak vanzelf minder.

• Ontraad gebruik van NSAID’s.

Adviseer tijdig contact op te nemen bij hoge koorts, fors braken of forse 

diarree. Alle medicatie behalve bloedverdunners kan tijdelijk gestaakt 

worden 

folder_soms_moet_uw_patient_medicijnen_even_overslaan.pdf 

(nierstichting.nl)

https://nierstichting.nl/documents/310/folder_soms_moet_uw_patient_medicijnen_even_overslaan.pdf


Voorlichting III

Voorlichting zelfzorg en flexibel diureticumbeleid 

• Adviseer de patiënt zich regelmatig te wegen, bijvoorbeeld 2 × per 

week. 

• Instrueer de patiënt tijdig contact op te nemen en tijdelijk extra 

diuretica in te nemen bij tekenen van extra vocht vasthouden:

• Toename van kortademigheid of dikke onderbenen

• Gewichtstoename ≥ 2 kg binnen 3 dagen

• Flexibel diureticumbeleid: verdubbel de dosering diureticum 

gedurende 2-7 dagen bij tekenen van vocht vasthouden.



Voorlichting IV

Overige voorlichting

• Adviseer jaarlijkse griepvaccinatie.

• Seksuele activiteit is in het algemeen goed mogelijk. In NYHA-klasse 

III of IV is het risico op decompensatie licht verhoogd; adviseer 

eventueel profylactisch nitroglycerine (sublinguaal). 

• Autorijden (rijbewijs A, B, BE of T; zie tabel 1 voor de NYHA-

classificatie):

• NYHA-klasse I en II: toegestaan

• NYHA-klasse III: rapport van een medisch specialist noodzakelijk 

• NYHA-klasse IV: niet toegestaan.



Consultatie 

• Voor inhoudelijke vragen (klachten, medicatiewijziging, thuisbezoek) van bekende 

patiënten in ziekenhuis

• Hartfalen cardioloog Eric Wierda (8591, e.wierda@dijklander.nl) of

• Cathelijne Dickhoff (8554, c.dickhoff@dijklander.nl)

• Verpleegkundig specialist hartfalen polikliniek: sein: 8406

• Voor inhoudelijke vragen van terugverwezen patiënten: 

• Kaderhuisarts: Bart van Oostendorp: bvanoostendorp@ketenzorgwf.nl

• Verpleegkundig specialist hartfalen polikliniek: sein: 8406

• Voor kwaliteitsbeleid en organisatorische vragen:

• Ketencoördinator: Angela Mulder: amulder@ketenzorgwf.nl

mailto:bvanoostendorp@ketenzorgwf.nl
mailto:amulder@ketenzorgwf.nl


Overleg 

Overleg met verpleegkundige specialist hartfalen of kaderhuisarts

• Achteruitgang van de nierfunctie of elektrolytstoornissen (zie 

behandelrichtlijn verhoogde bloeddruk)

• Persisterende hypertensie ondanks adequate instelling op 

hartfalenmedicatie

• Patiënt is mogelijk gebaat bij multidisciplinaire hartrevalidatie



Overleg 

Overleg met verpleegkundige specialist hartfalen of kaderhuisarts

• Achteruitgang van de nierfunctie of elektrolytstoornissen (zie 

behandelrichtlijn verhoogde bloeddruk)

• Persisterende hypertensie ondanks adequate instelling op 

hartfalenmedicatie

• Patiënt is mogelijk gebaat bij multidisciplinaire hartrevalidatie



Verwijzen

Verwijzing naar de cardioloog 

• Nieuwe patiënt met hartfalen na eerste diagnostiek in eerste lijn (ECG, BNP, 

cardiale echo)

• Geleidelijke progressie van het hartfalen ondanks adequate instelling op 

medicatie

• Exacerbatie hartfalen: bij ernstige of aanhoudende klachten ondanks behandeling

• Dehydratie: bij ernstige of aanhoudende klachten ondanks behandeling

• Spoed patiënten worden na telefonische consultatie met de dienstdoende 

cardioloog verwezen naar de EHH



Diagnostiek 
en 

behandeling



Medicamenteuze 
behandeling 

HFpEF

• Streef naar symptoomverlichting en verbetering 

van de kwaliteit van leven

• Behandel cardiovasculaire en niet 

cardiovasculaire morbiditeit 

• Geef bij tekenen van overvulling een 

lisdiureticum

• Behandel hypertensie maar vermijd diltiazem en 

verapamil. 



Medicamenteuze 
behandeling 

HFrEF en HFmrEF

• Start bij tekenen van overvulling een lisdiureticum

• Start met een ACE-I of ARNI

• Voeg bij patiënten die klinisch stabiel zijn een bètablokker toe

• Verhoog de dosering van ACE-I of ARNI en bètablokker 

(bijvoorbeeld per 2 weken) tot de maximale dosis die wordt 

verdragen, met inachtneming van de maximale dosering. Verhoog 

de bètablokker niet bij tekenen van exacerbatie, hypotensie of 

bradycardie. 

• Verlaag de dosering van het lisdiureticum als de patiënt voldoende 

ontwaterd is. 

• Overweeg toevoeging van aldosteronantagonist (MRA) bij 

aanhoudende klachten. 

• In de Europese richtlijn 2022 is het advies om alle patiënten met 

HFrEF te behandelen met een SGLT2-remmer en bij een 

injectiefractie <35% ook met een ARNI in plaats van een ACE-I of 

ARB. Advies: overleg met cardioloog bij indicatie



Medicamenteuze 
behandeling 

Controles na aanvang of aanpassing medicatie 

• Vraag naar klachten (inspanningsvermogen) en mogelijke 

bijwerkingen van de medicatie

• Meet bloeddruk, pols en gewicht

• Bij asymptomatische lage bloeddruk en sinsusbrachycardie is 

aanpassing van de medicatie meestal niet nodig

• Bepaal 1-2 weken na start of aanpassing van diureticum, RAS-

remmer of MRA: eGFR plus creatinine, natrium en kalium. 

Voorkeursmiddelen

• ACE-I: ramipril, startdosering: 1 dd 2,5mg

• ARB: losartan, startdosering: 1 dd 25mg

• SGLT2I: dapagliflozine, startdosering: 1 dd 10mg

• SGLT2I: empagliflozine, startdosering: 1 dd 10mg

• Betablokker: bisoprolol, startdosering 1 dd 25mg 

• MRA: spironolacton, startdosering 1 dd 12,5mg 



Procesafspraken

• Een nieuwe patiënt wordt deze binnen 2 weken 

gezien op de poli cardiologie.

• Zolang de patiënt onder controle is van de cardioloog 

ontvangt de HA-praktijk jaarlijks een (kort) bericht 

hierover.

• Na de laatste policontrole ontvangt de HA binnen 2-4 

weken een brief. 

• Indien de patiënt 6 weken na ontslag nog geen 

contact heeft gezocht met de praktijk voor een 

afspraak of zijn gemaakte afspraak niet nakomt zal de 

HA-praktijk contact opnemen binnen 3 maanden.



Procesafspraken 1

Bij terugverwijzing naar de eerste lijn levert de cardioloog de volgende 

informatie:

• Uitgevoerde diagnostiek;

• Type HF, NYHA classificatie

• Actueel medicatieoverzicht;

• Recente meetwaarden en streefwaarden;

• Verzoek om de controles HF over te nemen;

Voorlichting aan de patiënt bij terugverwijzing:

• De cardiologen/hartfalenverpleegkundigen vertellen de patiënt dat de 

controles worden overgenomen door de huisartsenpraktijk;

• het programma van de HF poli voorziet in een uitgebreide patiënten 

informatie over oorzaak, behandeling en beloop

• Patiënt neemt binnen 6 weken contact op met de huisartsenpraktijk;

• zo nodig neemt de huisartsenpraktijk binnen 3 maanden contact op met de 

patiënt;

• Bij terugverwezen patiënt is HA voor patiënt 1e aanspreekpunt), bij klachten 

neemt de patiënt contact op met de huisartsenpraktijk.



Procesafspraken 2

.

Medicatie:

• Zolang de patiënt onder controle is bij de cardiologen verzorgt de 

poli cardiologie de recepten voor herhaalmedicatie;

• Bij terugverwijzing naar de eerstelijn zorgt de poli cardiologie voor 

een recept voor de eerste 3 maanden na het beëindigen van de 

controles aldaar;

Hoofdbehandelaarschap

Het is belangrijk dat een patiënt 1 aanspreekpunt heeft voor vragen 

over het hartfalen. Voor patiënten die onder controle zijn in de tweede 

lijn is de hartfalen cardioloog hoofdbehandelaar en de hartfalen 

verpleegkundige het eerste aanspreekpunt. Voor patiënten onder 

controle in de eerste lijn is de huisarts hoofdbehandelaar en de POH 1e

aanspreekpunt. 



• Kick-Off (2e bijeenkomst 29 september DLZ)

• Dossieronderzoek

• Start zorgprogramma 1 oktober 2022/ 1 januari 2022

• Zorg volgens behandelrichtlijn & RTA

• Monitoren/ Evalueren / Scholing / kwaliteitsbeleid

Implementatie



Dossieronderzoek

Hartfalen (HF) → HVZ keten

DM mét HF → DM keten

Inclusie ketenzorg HF: 

• ICPC type HF 

• Hoofdbehandelaar HF: HA

• Deelname ketenzorg HF: ja 

ICPC Hartfalen: K77

NIEUW Type hartfalen

• K77.03 een behouden
linkerventrikelejectiefractie (HFpEF)

• K77.04 een matige of verminderde
linkerventrikelejectiefractie (HFmrEF en HFrEF)



Dossieronderzoek 



Dossieronderzoek



Dossieronderzoek

Optioneel: hartfalen screener, Health Connected



Vergoeding voor de inspanning dossieronderzoek

Normpraktijk (2095 pt): € 209,50 

• Creditnota/ factuur

Start Zorgprogramma & Vergoeding: 1 oktober/ 1 januari

• Als registratie volledig op orde is



Registratie CVRM

Hoofdbehandelaar:    CVRM en AF en HF

Deelname ketenzorg: CVRM en AF en HF

Integraal CVRM-AF-AF: 

- BMI

- Polsfrequentie

- Polsritme

- Tekenen van hartfalen

- Bloeddruk

- Roken

Hartfalen

- Type hartfalen

- ernst hartfalen

Atriumfibrilleren

- Auscultatie hart

- Chad2VASc score

- Type atriumfibrilleren



Website



KIS dashboard

HVZ

Zorgprogramma

• VVR

• HVZ

• HF

• AF (volgt)

Financieel

• VVR

• HVZ/AF/HF



KIS dashboard: hartfalen



Ondersteuning

dossieronderzoek

Secretariaat cardiologie DLZ: Seccardio-

hoorn@dijklander.nl

Graag één mail per praktijk met alle vragen

Kaderhuisarts hart- en vaatziekten: 

bvanoostendorp@ketenzorgwf.nl

Ketencoördinator: amulder@ketenzorgwf.nl

Aan alle praktijken wordt voor de komende periode een 

(digitaal) praktijkbezoek aangeboden/ingepland!

mailto:Seccardio-hoorn@dijklander.nl
mailto:bvanoostendorp@ketenzorgwf.nl
mailto:amulder@ketenzorgwf.nl


Officiële ondertekening 


