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Connect Hartfalen Protocol 1: Herkennen en bevestigen diagnose hartfalen 

 

Acties huisarts:  

 Anamnese: symptomen van hartfalen? 

 Lichamelijk onderzoek: tekenen van hartfalen? 

 ECG 

o Elke huisartspraktijk/samenwerkingsverband zorgt ervoor dat ECG zelf beoordeeld 

kan worden en/of beschikt over mogelijkheid om ECG door te sturen naar cardioloog 

ter beoordeling (binnen 24 uur) 

 Lab: (NT-pro) BNP, HB, Na, K, ureum, creatinine, TSH, glucose 

o Verder op indicatie 

 Verwijzing cardioloog bij afwijkend ECG en/of verhoogd (NT-pro) BNP 

o Bij instabiele patiënt of NYHA Klasse IV: verwijzing naar EHH of SEH 

o Altijd verwijzen tenzij weinig vitale patiënt waarbij diagnostiek/behandeling in 2e lijn 

niet bijdragend is 

o Bij hoge verdenking op hartfalen: leefregels en start medicatie (ip diuretica en/of 

ACE remmer) 

o Bij verwijzing ECG, lab uitslagen, voorgeschiedenis en medicatie gebruik vermelden 

 

Acties cardioloog:  

 Patiënt krijgt poli afspraak met echo in 1 setting binnen 2 weken 

 Verslaglegging (conclusie poli bezoek incl. echo) naar huisarts binnen 48 uur na poli bezoek 

 Indien geen hartfalen of “significante andere cardiale problematiek”: retour huisarts.  



HF bewezen  

Hartfalen poli 
Cardioloog & verpleegkundige 

+ NYHA klasse 
+ ECG 
+ Echo 
+ QOL 

Ptn die geen baat hebben bij  
begeleiding/diagnostiek en/of behandeling  

via hartfalen poli 

Cardioloog 

Huisarts 

Diagnostisch plan (cf ESC richtlijn):        Yes       No 
Ischemie detectie    ☐    ☐ 
Anatomisch onderzoek coronairen   ☐    ☐ 
CMR      ☐    ☐ 
Holter             ☐    ☐ 
Inspanningstest (6 MWT/Vo2max)           ☐    ☐ 
Additionele echo  (TEE of contrast)  ☐    ☐ 
Additioneel laboratorium onderzoek  ☐    ☐ 
Genetisch onderzoek    ☐    ☐ 

Leefregels & Medicamenteuze therapie 

Leefstijl adviezen 
Wegen  ☐ 
Na en vochtbeperking    ☐ 
Bewegen   ☐ 
Herkennen symptomen  ☐ 

ACE remmer 
Gestart  ☐ 
Max getolereerde dosis ☐ 
Gecontra-indiceerd  ☐ 

Beta-blokker 
Gestart  ☐ 
Max getolereerde dosis ☐ 
Gecontra-indiceerd  ☐ 

 

Spironolacton 
Gestart  ☐ 
Max getolereerde dosis  ☐ 
Geen indicatie  ☐ 
Gecontra-indiceerd  ☐ 

 

Ivabradine 
Gestart  ☐ 
Max getolereerde dosis ☐ 
Geen indicatie  ☐ 
Gecontra-indiceerd  ☐ 

 

Na 3-6 maanden: 
- Medicatie optimaal 
- Etiologie vastgesteld 
- Echo: herbeoordeling LVF 

Na 6 weken: 
Klinische verbetering? 
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Connect Hartfalen Protocol 2: Diagnostiek en medicamenteuze behandeling in 2e lijn 
 
Patiënten met bewezen hartfalen:  

 Patiënten die geen baat hebben bij begeleiding/diagnostiek en/of behandeling via hartfalen 
poli: terugverwezen naar de huisarts, incl. het verslag van de echo en advies t.a.v. 
behandeling. 

 Overige patiënten: diagnostiek en behandeling via hartfalen poli.  
 

Eerste bezoek hartfalen polikliniek:  

 NYHA klasse 

 ECG 

 Echo (gemaakt in protocol 1) beschikbaar.  
Verslag bevat LVEF bepaling en beschrijving diastolische LV functie 

  QOL  (Minnesota with Heart failure) 

 Medicamenteus behandelplan 

 Diagnostisch plan bepalen en bespreken met patiënt 
o Indicatie voor diagnostiek cf ESC richtlijn hartfalen 
o Additioneel laboratoriumonderzoek: calcium, leverbiochemie, schildklierfunctie, 

ferritine, ijzerbindingscapaciteit, urinezuur, vitamine B1 
o Genetisch onderzoek (idiopatische dilaterende CMP en hypertrofische  CMP) 

 Aanmelden bij hartfalen verpleegkundige: leefstijladviezen, educatie (oa bereikbaarheid 
binnen/buiten kantoortijden, herkennen achteruitgang), begeleiding bij optitreren medicatie 

 Verslaglegging naar huisarts van eerste bezoek hartfalen polikliniek 
 
Vervolg bezoeken hartfalen verpleegkundige:  

 Optitreren hartfalen medicatie opgeleide van klachten, bloeddruk/hartfrequentie, 
vullingsstatus en nierfunctie/electrolyten 

 Bezoeken aan hartfalen verpleegkundige worden op indicatie (beoordeling door hartfalen 
verpleegkundige) nabesproken met cardioloog.  

 Cardiologen organiseren minimaal 1 keer per week vast moment om met hartfalen 
verpleegkundige patiënten te bespreken.  

 
Vervolg bezoek cardioloog 6 weken na intake:  

 Klinische verbetering? 

 Beoordeling voortgang tav optitreren medicatie 

 Beoordeling voortgang tav diagnostisch plan 
 

Vervolg bezoek cardioloog 3-6 maanden na intake:  

 Herbeoordelen NYHA klasse 

 Echo, incl. beschrijving LVEF 

 Evalueren doelen:  
o Medicatie optimaal? 
o Etiologie vastgesteld? 

 Verslaglegging naar huisarts van beloop gedurende eerste 3 maanden behandeling HF poli 
 
Indien patiënt zich gedurende behandeling hartfalen poli bij huisarts meldt ivm toename klachten:  

 Huisarts neemt dezelfde dag contact op met hartfalen verpleegkundige 

 Mogelijke acties:  
o Aanpassen medicatie 
o Extra bezoek op hartfalen polikliniek 
o Insturen EHH/SEH 
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Contact gegevens hartfalen poli’s 
 

LUMC 06-51159090 

Alrijne leiderdorp 071-5828482 

Alrijne Leiden 071-5178178 of  071 5178433, vragen naar sein 082.   

Bronovo 070-3124406 (telefonisch spreekuur ma-vrij van 10.30 - 11.30 uur) 

MCH Westeinde 

MCH Antoniushove 

070-3302887 

070-3574778 (di, woe, don, om de week op vrijdag)  

Groene Hart  0182-505649 of 0182-505048 

Spaarne gasthuis, Haarlem 

Spaarne gasthuis, Hoofddorp 

023-5453115 

023-8907983 

Langeland 079-3462879 
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Connect Hartfalen Protocol 3: Invasieve behandeling van hartfalen 
 

 
 
Invasieve behandeling van hartfalen:  
 

 De indicatie stelling voor invasieve behandeling verloopt c.f. de ESC guidelines. Hierop is het 

Mission Hartfalen programma gebaseerd.  

 De besluitvorming om invasief te behandelen vindt plaats in het regionale hartteam.  

 Het behandelplan van alle patiënten met hartfalen ≥ NYHA klasse 2 met een verminderde LV 

ejectiefractie wordt minimaal eenmalig besproken in het hartfalen team binnen het 

ziekenhuis en/of in het 3e lijns hartteam. De uitkomst van deze bespreking, inclusief 

overwegingen, wordt opgenomen in de status.  

 Als er geen conventionele behandelopties zijn t.a.v. het hartfalen wordt bij patiënten met 

een verminderde LV ejectiefractie harttransplantatie screening overwogen. Indien patiënt is 

afgewezen voor harttransplantatie kan LVAD als destination therapie worden overwogen. 

Indicatiestelling cf consensus document van de werkgroep LVAD van de NVVC:  

https://www.nvvc.nl/media/richtlijn/171/Rapport_LVAD-DT_versie_aug14.pdf 

*: Indien verwijzing van (reeds langer) bekende hartfalen patiënten naar 3e lijn wordt overwogen: 

T.t.v.  overleg/verwijzing zijn volgende gegevens van belang: 

 Hoe vaak is patiënt in het afgelopen jaar opgenomen i.v.m. hartfalen? Inotropie behoefte? 

Klinisch beeld m.n. rechts of links decompensatie? 

 Is patiënt maximaal medicamenteus behandeld? Indien medicament of target dosering niet 

getolereerd werd: wat was reden? 

 Recent lab in euvolemische situatie 

 Bij nierinsufficiëntie (eGFR <35 ml/min) - Wordt nierfunctie beter met inotropie?

      - Overweeg echo nieren: nier grootte? 

 Echo in euvolemische situatie 

 Bij patiënt met coronairvaatlijden:   

 Recent CAG (bij patiënten met LV aneurysma inclusief LV angio) 

 Bij coronairpathologie: ischemiedetectie 

 Indien beschikbaar svp overige beeldvorming (MRI, TEE) meesturen. 

https://www.nvvc.nl/media/richtlijn/171/Rapport_LVAD-DT_versie_aug14.pdf
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Connect Hartfalen Protocol 4: Terugverwijzen van patiënten met hartfalen 

 

 
 

 

4.1 Terugverwijzen van 3e lijn naar 2e lijn 

 

1/ Invasief behandelde patiënten 

- Na invasieve behandeling: follow-up in LUMC cf. Mission! hartfalen protocol. 

- 12 maanden na invasieve behandeling her evaluatie:  

o Indien patiënt stabiel is: terugverwijzen naar 2e lijn met tot 5 jaar follow-up jaarlijkse 

“kwaliteitscontrole” in LUMC t.b.v. evaluatie invasieve behandeling.   

 Kwaliteitscontrole omvat poli bezoek met TTE en Vo2 max. Cardioloog in 2e 

lijn en huisarts worden geïnformeerd over bevindingen.  

 Bij terugverwijzen worden, indien van toepassing, specifieke adviezen 

gegeven t.a.v. (bijv. echografische) follow-up 

 Uitzondering: LVAD patiënten, deze blijven in LUMC onder controle 

o Indien patiënt instabiel is, de klinische of cardiale situatie achteruitgaat of de 

invasieve behandeling niet het gewenste resultaat heeft gebracht: her evaluatie 

behandelmogelijkheden.  

2/ Conservatief behandelde patiënten 

- Patiënt wordt na opstellen behandelplan terugverwezen naar de cardioloog in verwijzend 

ziekenhuis voor verdere behandeling en follow-up. Hierbij worden, indien geïndiceerd, 

adviezen t.a.v. medicatie, revalidatie, periodieke controle en wanneer opnieuw te verwijzen 

naar 3e lijn expliciet vermeld.   

- Bij achteruitgang, progressie hartfalen: opnieuw overleg 

 

 



  

Definitief Januari 2016 
 

3/ Patiënten met een ICD 

- Stabiele patiënten worden terugverwezen naar eigen cardioloog in 2e lijn 

- ICD controle in LUMC: 

- 1x/12 mnd ICD controle in LUMC + ECG + poli bezoek gericht op ICD problematiek 

- 1x/12 mnd ICD controle via homemonitoring 

- 1x/3 jaar TTE (bijv. t.b.v. achteruitgang RV functie tgv RV pacing. Indien een TTE in 

de 2e lijn gemaakt is wordt deze opgevraagd om dubbele onderzoeken zoveel 

mogelijk te voorkomen) 

- Verwijzend cardioloog wordt minimaal 1x/jaar per brief op de hoogte gebracht van 

bevindingen; bij ritmestoornissen of andere bijzonderheden ook tussentijds 

- Verwijzend cardioloog informeert ICD controlerend centrum minimaal jaarlijks over 

cardiologische situatie van patiënt 

 

4.2 Terugverwijzen van cardioloog in de 2e lijn naar huisarts 

 Stabiele hartfalen patiënt met volledig herstel van de LV functie zonder actief cardiaal lijden: 

verdere behandeling en follow-up via de huisarts. Indien geïndiceerd met controle CVRM. 

 Stabiele hartfalen patiënt met volledig herstel van de LV functie en andere cardiale 

problematiek (b.v. atriumfibrilleren, hartklepafwijking wv vervolg geïndiceerd): afhankelijk 

van ernst cardiale co-morbiditeit zo nodig controle reguliere poli Cardiologie. Voor CVRM 

controle huisarts. 

 Stabiele patiënt met niet-volledig herstel LV functie zonder co-morbiditeit waarvoor 

cardiologische controle noodzakelijk is: jaarlijkse controle door cardioloog met TTE. 

 Stabiele patiënt met niet-volledig herstel LV functie met co-morbiditeit volgens criteria LTA: 

controle via hartfalenpolikliniek overwegen (Hb <6 mmol/L, GFR <30 ml/min, ernstig COPD). 

 Kwetsbare ouderen met hartfalen, waarbij ziekenhuisbezoek te belastend is: behandeling en 

follow-up via huisarts. Huisarts kan zo nodig overleggen met hartfalen verpleegkundige. 

 Patiënten met HFPEF na afronding van diagnostisch traject en goed ingesteld op medicatie: 

follow-up via huisarts. Bij cardiale co-morbiditeit (bijv. hartklepafwijkingen en/of 

ritmestoornissen) overweeg controle na 1 jaar bij cardioloog met TTE.   

 Bij terugverwijzen wordt door de cardioloog expliciet vermeld: streefgewicht, recent lab, 

laatste echo (incl. systolische en diastolische LV functie), termijn gewenste controle.    

 Na terugverwijzen door de cardioloog naar de huisarts ziet de huisarts de patiënt binnen de 

door de cardioloog aangegeven termijn. Vervolg controle via de huisarts vindt, afhankelijk 

van de situatie, 1 keer per 3-12 maanden plaats.  

 Herhaalreceptuur van medicatie die geïnitieerd is door de cardioloog kan worden verzorgd 

door de huisarts, mits er sprake is van een schriftelijke verzoek tot overname van de 

herhaalreceptuur, waarbij de keuze van de medicatie onderbouwd is (zie 

Informatieoverdracht). 
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Medische overdracht palliatieve fase hartfalen    
 

Naam: Geboortedatum: 

Adres: Telefoonnummer: 

Woonplaats: Postcode: 

Contactpersoon: BSN: 

Verzekering: Nummer: 

 
Over bovengenoemde patiënt hadden wij op ..-..-…. telefonisch contact. 
 
Met patiënt is besproken dat er wordt gedacht aan palliatieve fase van het hartfalen vanwege het 
voorkomen van de volgende symptomen: 

 aanwezig 

Progressieve fysieke en/of mentale 
achteruitgang en ADL afhankelijkheid 

 

Ernstige hartfalen symptomen met 

verslechterende levenskwaliteit ondanks 

beschikbare therapeutische behandeling 

 

 

Frequente ziekenhuisopnames of andere 

ernstige episodes van hartfalen ondanks 

optimale behandeling 

 

Uitgesloten zijn van mogelijkheden van therapie 

zoals: harttransplantatie en ondersteunende 

mechanische circulatie 

 

Cardiale cachexie 
 

 

Klinische  beoordeling van het naderend 
levenseinde 
 

 

 
Afspraken met patiënt vanuit Ziekenhuis: 

 Gesprek met patiënt over de overdracht aan de huisarts(praktijk) 

 Behandeling wordt én telefonisch én schriftelijk overgedragen aan de huisarts 

 Van ziekenhuisopnames worden in principe door patiënt afgezien  

 Symptomatische palliatieve behandeling door de huisarts  

 Huisarts stelt samen met  POH in een schakelconsult een zorgplan op samen met patiënt en 
zijn naasten  

 Huisarts zorgt voor overdracht naar thuiszorgorganisatie en huisartsenpost  

 Wensen en behoeften patiënt en naasten wel/ niet besproken  ja/nee 

 Zingevingsvragen wel/ niet besproken.     ja/nee 

 Met patiënt is wel / niet reanimeren besproken    ja / nee 

 Een Niet-Reanimeren verklaring is toegevoegd     ja / nee 

 Recept nood medicatie is meegegeven aan de patiënt   ja / nee 

 Patiënt heeft uitleg gebruik noodmedicatie gekregen   ja / nee 

 Heeft patiënt een ICD        ja / nee 

 Indien patiënt een ICD heeft: ICD is uitgeschakeld voor ontslag naar huis ja / nee 
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Medicatie bij ontslag/ overdracht 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Aandachtspunten 
Porth a cath: Mocht u blijvende intraveneuze therapie met diuretica overwegen dan kunt u ons 
benaderen voor het plaatsen van een porth a cath. 
De ICD (implanteerbare defibrillator) shockfunctie kan op verzoek uitgezet worden; daartoe kunt u 
contact opnemen met de het ICD implanterend centrum. Op het ICD -PM pasje van de patiënt staat 
of het ICD of een pacemaker betreft, tevens staat de naam van het ziekenhuis en de firmanaam op 
dit pasje. 
 
Documenten en telefoonnummers: 

- Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de hartfalenpolikliniek of de 
dienstdoende cardioloog. 

- Consultatieteam Palliatieve Zorg Hollands Midden inschakelen (088-1232451, werkdagen 
09.00 – 17.00) 

 
Richtlijnen behandeling palliatief hartfalen 
Behandeling klachten in de laatste 6 maanden: Zie www.pallialine.nl 
Voor de palliatieve behandeling van ernstige benauwdheid geldt als regel : 
Diuretica (ophogen) 
Morfine Twee maal dd 20 mg slow release per os 
6 maal dd 2,5-5 mg sc 
15-30 mg/24 uur sc/iv (pomp) 
NTG-spray (evt te combineren met morfine) 
 
 
Bijzonderheden bovengenoemde patiënt: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Patiënten informatie palliatieve fase hartfalen  
 
 
De cardioloog heeft met u besproken dat er een andere behandeling voor uw hartfalen wordt 
gestart: een gericht op verlichting van symptomen en kwaliteit van leven in de laatste 
levensfase.  Samen heeft u besloten om daarom in principe af te zien van verdere 
ziekenhuisopnames. De cardioloog zal de huisarts op de hoogte brengen en de zorg overdragen. 
In de thuissituatie neemt de huisarts, in samenwerking met de thuiszorg, de begeleiding over. Zij 
besteden aandacht aan uw lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid. Ook is er aandacht 
voor uw zorgen en verdriet. En voor vragen die bij u opkomen door het naderende afscheid. De 
specialist heeft met u gesproken over niet reanimeren en, indien van toepassing het 
uitschakelen van de ICD.  
 
 
Niet reanimeren  
 
Samen heeft u besloten om in geval van hartstilstand niet meer te reanimeren. Het is belangrijk 
dat uw familie en zorgverleners hiervan op de hoogte zijn. Uw cardioloog zal de huisarts hiervan 
op de hoogte brengen. De huisarts zal de huisartsenpost en overige zorgverleners hiervan op de 
hoogte brengen. In geval van nood kunt u het beste de huisarts of huisartsenpost bellen. Mocht 
uw familie in geval van nood toch 112 bellen dan is het verstandig als uw familie/naasten direct 
aangeven dat u te kennen heeft gegeven dat u niet gereanimeerd wilt worden.  
 
 
ICD uitzetten  
 
Steeds meer mensen met hartfalen hebben een ICD (implanteerbare cardioverter defibrillator) 
die een elektrische shock afgeeft bij levensbedreigende ritmestoornissen. Om, tijdens en na het 
overlijden, onnodige en onaangename shocks te voorkomen kan de shockfunctie van de ICD 
worden uitgeschakeld. Dit gebeurd door de arts of pacemakertechnicus met behulp van de 
programmer, die ook voor de technische controles wordt gebruikt. Het uitzetten van de ICD 
shockfunctie gebeurt bij voorkeur in een stadium waarin u nog mobiel bent en zelf naar het 
ziekenhuis kunt gaan. In noodgevallen kan deactivatie plaatsvinden op een andere locatie na 
overleg tussen de huisarts en de cardioloog in het ICD centrum.  
Overigens zal de pacemakerfunctie van uw ICD niet worden uitgezet omdat dit een toename van 
klachten zou kunnen geven wat niet wenselijk is. Na overlijden zal de begrafenisondernemer de 
ICD of pacemaker verwijderen. Dit om milieuschade te voorkomen.  
 
 
Wat kunt u zelf doen bij eventuele toename van klachten?  
 
Bij de diagnose hartfalen heeft u leefstijladviezen gekregen. Om de kwaliteit van leven zoveel 
mogelijk te waarborgen, is het van belang dat u zich zo goed mogelijk aan deze leefstijladviezen 
te houden. Houdt hierbij rekening met uw beperkingen en probeer een goede balans te vinden 
tussen rust en activiteit.  
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Zout beperkt dieet: Bij hartfalen ontstaan klachten door het vasthouden van vocht. Om deze 
klachten te voorkomen, hebt u een zout beperkt dieet gekregen tijdens de behandeling van 
hartfalen.  
U kunt overwegen om het zout beperkte dieet om te zetten in wensdieet.  

 Is uw eetlust normaal dan kunt u teveel zout binnen krijgen en meer vocht vast gaan 
houden. Het gevolg kan zijn dat uw klachten toenemen en de kwaliteit van leven 
afneemt. In dat geval is het verstandig om het zout beperkte dieet te blijven volgen.  

 Hebt u weinig eetlust dan kunt u zonder problemen overgaan op een wensdieet en 
meerdere kleinere maaltijden per dag gebruiken. U kunt dan ook volle producten 
gebruiken in plaats van halfvolle om extra calorieën binnen te krijgen.  

 Hebt u last van misselijkheid door leverstuwing dan kunt u meerdere kleinere porties 
per dag nuttigen. 

 De hulp van een diëtiste kunt u, via de huisarts, inroepen.  
 
Vochtbeperking: bij de behandeling van hartfalen hebt u een vochtbeperking gekregen. Vaak is 
dit 1.5 tot 2 liter. Mensen met hartfalen hebben vaak veel dorst. Extra vochttoediening maakt 
dat u misschien meer klachten krijgt door het vasthouden van vocht in uw lichaam. Mogelijk 
helpen de volgende tips:  

 Het meerdere malen per uur de mond bevochtigen of spoelen kan de klachten enigszins 
verlichten.  

 Zuigen op ijsklontjes met citroen, kauwgom gebruiken, koud drinken of water met 
citroen zijn andere tips om wat minder dorst te hebben.  

 Belangrijk is het om niet te zoet of te gekruid te eten omdat u hier weer meer dorst van 
kunt krijgen.  

 Als uw klachten over een droge mond samenhangen met medicijnen (met name door 
het gebruik van sterke pijnbestrijders, zoals bijvoorbeeld morfine), kan in overleg met 
uw huisarts, gekeken worden of er andere medicijnen voor u zijn.  

 Een goede mondverzorging kan ook verlichting van klachten geven.  
 
 
Stijging van uw lichaamsgewicht door vasthouden van vocht.  
 
Omdat uw hart slecht werkt, kunt u vocht vasthouden en zullen uw klachten toenemen. U kunt 
vocht vasthouden in uw longen, benen en buik.  

 Het eerste waar u aan merkt dat u vocht vasthoudt, is het stijgen van uw 
lichaamsgewicht. Uw gewicht kan per dag 1 kilo of meer gaan stijgen. Het is belangrijk 
om elke dag op hetzelfde tijdstip te wegen.  

 Mocht uw gewicht in een of twee dagen 2 tot 3 kilo stijgen en krijgt u meer klachten 
zoals benauwdheid, dikke pijnlijke buik of dikke benen dan neemt u twee dagen een 
extra plastablet furosemide (= lasix) of bumetanide (= burinex).  

 Stijgt het gewicht in een week 2 tot 3 kilo en krijgt u meer klachten, dan neemt u ook 
twee dagen een extra furosemide (= lasix) of bumetanide (= burinex).  

 Als hierdoor uw gewicht niet afneemt, neemt u contact op met uw huisarts.  
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Acute kortademigheid of benauwdheid  
 
Belangrijk is te weten dat er in geval van acute benauwdheid weinig kans bestaat om te stikken. 
Als u ontslagen wordt uit het ziekenhuis krijgt u een recept voor noodmedicatie. Het is 
belangrijk dat deze medicijnen bij u thuis zijn als u thuis komt en dat overige familieleden, de 
huisarts en thuiszorg hiervan op de hoogte zijn. Bij problemen kunt u gebruik maken van deze 
noodmedicatie. Mocht u thuis acuut kortademig of benauwd worden dan kunt u het volgende 
doen:  

 Probeer rustig te blijven.  

 U gaat goed rechtop zitten met de benen naar beneden.  

 U neemt een plastablet en spuit nitrospray onder de tong of u legt een tablet isordil 
onder de tong.  

 Mochten de klachten hierop niet zakken dan belt u het spoednummer van de huisarts of 
de huisartsenpost. Samen kunt u dan verder kijken wat er gedaan moet worden.  

 Klachten van moeheid en benauwdheid kunt u ook verlichten met morfine.  

  
 
Meer informatie:  
 
Voor vragen kunt u terecht bij uw huisarts of medewerker van de thuiszorg. Daarnaast is 
aanvullende informatie te vinden op:  

 www.hartstichting.nl  

 www.doodgewoonbespreekbaar.nl  
 
 
Telefoonnummers:  Huisarts   

Huisartsenpost  
 
November 2015 
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Stappenplan palliatieve fase hartfalen*     
 
 

1. Patiënt met eindstadium hartfalen 
 

2. Gezamenlijke besluitvorming: patiënt, cardioloog en huisarts. Cardioloog voert slecht 
nieuwsgesprek met patiënt. In huisartspraktijk volgt dan een schakelconsult met bespreking 
van hoe thuis verder ondersteuning ingericht kan worden. 

 
3. Besluitvorming: in principe geen ZH-opname 

- Medische overdracht naar HA 

- Verpleegkundige overdracht ZH naar verpleegkundige / POH 

- Patiënteninformatie Terminaal Hartfalen  

- Toelichting uitschakelen ICD shockfunctie 
 

4. Regie behandeling overgenomen door HA 

- Consultatie cardioloog/hartfalenverpleegkundige 

- Consultatie palliatief team 
 

5. Aandachtspunten zorgplan 
5.1  Zorgplan opstellen tijdens huisbezoek 
       Folder ‘Wensen voor het leven in de laatste fase’  
5.2  Bespreken en vastleggen wensen levenseinde 

- reanimatie 
- palliatieve sedatie 
- euthanasie 
- existentiële vragen 

5.3 Actueel medicatieoverzicht/noodmedicatie 
5.4 Zo nodig inschakelen en overdracht naar andere disciplines: 
      specialistisch verpleegkundig team/ wijkverpleegkundige/ 
      fysiotherapie/ diëtist 
5.5 Informatie noteren in zorgdossier 
5.6 Overdracht huisarts naar huisartsenpost. Met duidelijke beleidslijnen. 

 
6. Patiënt overleden 

Reflectie 
 
 

 
*www.netwerkpalliatievezorg.info  
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Toelichting stappenplan: 
 
 
1. Patiënt met eindstadium hartfalen 
De overgang van de curatieve naar palliatieve fase is bij hartfalen meestal niet duidelijk aan te geven. 
Soms gebeurt dit plotseling, soms heel geleidelijk. Factoren die het begin van deze fase inleiden zijn:  

 Progressieve fysieke en/of mentale achteruitgang en ADL afhankelijkheid 
 Ernstige hartfalen symptomen met verslechterende levenskwaliteit ondanks beschikbare 

therapeutische behandeling 

 Frequente ziekenhuisopnames of andere ernstige episodes van hartfalen ondanks optimale 

behandeling 

 Uitgesloten zijn van mogelijkheden van therapie zoals: harttransplantatie en ondersteunende 

mechanische circulatie 

 Cardiale cachexia 

 Klinische  beoordeling van het naderend levenseinde 

Ga tijdig in gesprek met de patiënt en diens naasten. De KNMG biedt artsen houvast met de 
handreiking ‘Tijdig praten over het overlijden’ (2011). Raadpleeg zo nodig de beschikbare richtlijnen 
en standaarden. 
 
2. Besluitvorming: ‘in principe geen ziekenhuisopname meer’ 
Het gaat om een gezamenlijke besluitvorming waar patiënt en zijn omgeving én cardioloog én 
huisarts (HA) / specialist ouderengeneeskunde (SOG) positief over moeten zijn. Na dit besluit goed 
met de patiënt  besproken te hebben, volgt een telefonische én schriftelijke overdracht van 
ziekenhuis naar HA of SOG en een verpleegkundige overdracht. 
Vooraf is door ziekenhuis gecheckt of de (zorg) omgeving thuis verantwoord is. Voor schriftelijke 
overdrachten wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelde overdrachtsformulieren.  
Bij patiënten met hartfalen of ritmestoornissen wordt steeds vaker een implanteerbare cardioverter-
defibrillator (ICD) ingebracht. Bij bovengenoemde besluitvorming zal de ICD shockfunctie, in overleg 
met de patiënt, worden uitgezet alvorens de patiënt naar huis gaat (zie Bijlage: ICD bij terminaal 
hartfalen).  
 
3. Regie behandeling overgenomen door HA/SOG 
Ter ondersteuning/consultatie kan gebruik gemaakt worden van onderstaande instanties/functies: 

- Bij vragen over terminaal hartfalen kan de HA/SOG, indien patiënt daar bekend is, 
contact opnemen met de hartfalen verpleegkundige in het ziekenhuis. In spoedsituaties 
kan de huisarts of SOG contact opnemen met de dienstdoende cardioloog.  

- Regionale Consultatievoorziening palliatieve zorg: ter ondersteuning van de behandeling 
van een patiënt met terminaal hartfalen kan gebruik gemaakt worden van de regionale 
consultatievoorziening. Dit team geeft telefonische ondersteuning aan artsen en 
verpleegkundigen/verzorgenden bij specifieke,patiëntgebonden vragen over palliatieve 
zorg.  Telefoon: 088-1232451, werkdagen 09.00 – 17.00 

- Voor de huisarts is het mogelijk bij kwetsbare ouderen met complexe problematiek in de 
thuissituatie of in het verzorgingshuis gebruik te maken van de consultfunctie van een 
SOG. Vaak volstaat een telefonisch advies. In andere gevallen bezoekt een SOG de 
patiënt en stuurt daarna een advies over zorg en behandeling aan de huisarts. Voor 
consultatie van de SOG is geen CIZ indicatie nodig. 

- Indien alleen een gespecialiseerde verpleegkundige handeling noodzakelijk is kan de 
huisarts het specialistisch verpleegkundig team in de regio inschakelen: dit team bestaat 
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uit verpleegkundigen die kennis en ervaring hebben bij het uitvoeren van 
verpleegtechnische handelingen o.a. op het gebied van de palliatieve zorg. 

- Indien een thuiszorgorganisatie al zorg verleent aan een patiënt, overlegt de huisarts met 
deze organisatie over de uitvoering van gespecialiseerde verpleegkundige handelingen. 
 

4. Aandachtspunten zorgplan  

- Het medisch dossier van het ziekenhuis blijft een actief dossier tot het bericht van overlijden. 
Het overlijden wordt door de huisarts aan allen bekend gemaakt die in de keten werkzaam 
waren. Dan wordt het dossier gesloten. 

- Het Zorgplan wordt opgesteld tijdens een huisbezoek. 

- Bespreken en vastleggen wensen levenseinde: reanimatie, (palliatieve) sedatie, euthanasie, 
existentiële vragen. 

- Actueel medicatieoverzicht / noodmedicatie: de huisarts checkt tijdens het eerste bezoek of 
noodmedicatie (diureticum, morfine) aanwezig is en of de uitleg over het gebruik begrepen 
is. In het verpleeghuis zorgt de SOG dat deze noodmedicatie voorhanden is. 

- Zo nodig worden door de HA / SOG andere disciplines ingeschakeld zoals: specialistisch team 
/ wijkverpleegkundigen / fysiotherapeut / diëtist. 

- Relevante informatie wordt door de HA / SOG in het zorgdossier genoteerd 

- De huisarts zorgt voor een overdracht naar de huisartsenpost met beleidsplan. 

- Er is een format voor een zorgplan en een overdrachtsformulier voor de huisartsenpost 
ontwikkeld, dit kan door de HA worden gebruikt. De SOG gebruikt het zorgplan van de eigen 
organisatie. 

- Er is aandacht voor de niet reanimeren verklaring. 
 
5. Reflectie na overlijden 
Na het overlijden is zorg voor naasten en (ver)zorgenden gewenst. 

- Naasten: aandacht, ondersteuning en begeleiding, maar ook, informatie en (herhaalde) 
uitleg naasten zijn essentieel voor een goed beloop van het levenseinde en uiteindelijk 
een goed afscheid. 

- Zorg voor (ver)zorgenden vraagt om goede communicatie, reflectie en begeleiding van 
hulpverleners onderling. Gezamenlijke aandacht en reflectie op het gehele proces werkt 
signalerend, verhelderend en kwaliteitsverhogend. 

- HA / SOG koppelt schriftelijk dan wel telefonisch terug met de cardioloog hoe het 
verloop thuis / in verpleeghuis is verlopen. 

Literatuurlijst: 
 
VIKC Richtlijn palliatieve zorg bij chronisch hartfalen 
http://www.oncoline.nl/hartfalen 
 
Regionale samenwerkingsafspraken palliatieve zorg bij terminaal hartfalen 
http://www.netwerkpalliatievezorg.info/regio/den-bosch-
bommelwaard/samenwerkingsafspraken/hartfalen/ 
 
NHG standaard hartfalen 2010 
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hartfalen 
 
CBO Multidisciplinaire Richtlijn Hartfalen 2010 
https://www.nvvc.nl/media/richtlijn/96/MDR_Hartfalen_definitieve_versie_7juni2010.pdf 
Landelijke  transmurale afspraak Hartfalen 2015: 
https://www.nvvc.nl/media/richtlijn/185/20151026%20LTA%20Hartfalen%20DEF.pdf 

http://www.oncoline.nl/hartfalen
http://www.netwerkpalliatievezorg.info/regio/den-bosch-bommelwaard/samenwerkingsafspraken/hartfalen/
http://www.netwerkpalliatievezorg.info/regio/den-bosch-bommelwaard/samenwerkingsafspraken/hartfalen/
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hartfalen
https://www.nvvc.nl/media/richtlijn/96/MDR_Hartfalen_definitieve_versie_7juni2010.pdf
https://www.nvvc.nl/media/richtlijn/185/20151026%20LTA%20Hartfalen%20DEF.pdf
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Bijlage 1: deactiveren ICD en pacemaker 
 
ICD (implantable cardioverter defibrillator) bij eindstadium hartfalen 
 
Inleiding 
De afgelopen jaren wordt bij patiënten met hartfalen of ritmestoornissen steeds vaker een 
implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) ingebracht.  
In een voorlichtingsgesprek voor de implantatie van de ICD wordt standaard verteld dat de ICD 
shockfunctie uitgezet kan worden als in de toekomst de ICD-therapie niet meer zinvol is, zoals bij 
terminaal hartfalen. Door de ICD shockfunctie uit te schakelen wordt voorkomen dat er onnodige en 
onaangename shocks optreden, soms nadat patiënt al is overleden. Piep- of alarmtonen die 
normaliter dienen om de patiënt contact te laten opnemen met de pacemakertechnicus worden 
uitgeschakeld en zijn niet meer hinderlijk tijdens of na het overlijden. Deactivering geeft op het 
moment van de deactivering geen toename van cardiale klachten. 
De patiënt kan nu soms plotseling overlijden door ventrikelfibrillleren. 
 
Werkwijze 
In het (pre) terminale stadium wordt het uitzetten van de ICD shockfunctie door de 
hoofdbehandelaar of de hartfalenverpleegkundige met de patiënt en de familie besproken. 
Deactivatie wordt vastgelegd in het dossier van de patiënt.  
Mocht de ICD shockfunctie niet uitgezet zijn in het ziekenhuis, dan kan in een noodsituatie dit ook op 
een andere locatie plaatsvinden. De huisarts of SO kan op het ICD-PM pasje van de patiënt informatie 
vinden of het ICD of een pacemaker betreft, tevens staat de naam van het ziekenhuis en de 
firmanaam op dit pasje.  
 
Na het overlijden wordt de batterij door de begrafenisondernemer verwijderd met een geïsoleerde 
tang (CEI norm 900), dit om een mogelijke 800 volt shock te voorkomen. De redenen om de ICD te 
verwijderen zijn explosiegevaar bij crematie en milieuschade; dit laatste geldt ook voor pacemakers. 
Zijn er vragen van de familie m.b.t. het overlijden dan kan de ICD na verwijdering worden uitgelezen.  
 
CRT (Cardiale Resynchronisatie Therapie) 
Als hartfalenpatiënten een ‘Cardiac Implantable Electronic Device’ (CIED) hebben, betreft dit meestal 
een ICD of een ICD-CRT-combinatie. Een klein gedeelte van de patiënten heeft een 'gewone' 
pacemaker. 
Een functionerende pacemaker (bradytherapie) of biventriculaire pacing (CRT) zal het 
overlijdensproces niet verstoren. Een functionerende pacemaker of CRT kan belangrijk zijn voor het 
comfort van de patiënt. Deactivering van de pacemakerfunctie of CRT kan cardiale klachten 
veroorzaken of toename van cardiale klachten geven. Dit is niet altijd goed te voorspellen. 
Deactivering van de pacemakerfunctie of CRT is daarom niet wenselijk. Als een patiënt of 
behandelend arts de pacemakerfunctie van een CIED wil laten deactiveren, moet deze goed op de 
hoogte zijn van de gevolgen van deactivering.  
De ICD kan apart van de CRT uitgezet worden. 
 
 
 
Literatuur: 
 
Richtlijn ICD/Pacemaker in de laatste levensfase 
https://www.nvvc.nl/media/richtlijn/153/Richtlijn%20ICD-
Pacemaker%20in%20de%20laatste%20levensfase.pdf 
Onderstaande stroomdiagrammen zijn overgenomen uit deze richtlijn. 

https://www.nvvc.nl/media/richtlijn/153/Richtlijn%20ICD-Pacemaker%20in%20de%20laatste%20levensfase.pdf
https://www.nvvc.nl/media/richtlijn/153/Richtlijn%20ICD-Pacemaker%20in%20de%20laatste%20levensfase.pdf
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        Stroomdiagram: Procedure deactivering ICD (shockfunctie) 

  

Besluit tot deactivering (patiënt en 
hoofdbehandelaar) 

Overleg hoofdbehandelaar met implanterend 
cardioloog/ZH 

Cardioloog noteert besluit in dossier en geeft 
opdracht aan technicus 

Deactivering in ziekenhuis 

Vastleggen deactivering ICD in dossier 
hoofdbehandelaar;  

Technicus documenteert herprogrammering; 

Melden DIPR 
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          Stroomdiagram: Noodprocedure deactivering ICD (shockfunctie) 

 

 
* De hoofdbehandelaar dient een speciale magneet tot zijn beschikking te hebben.  
** Bij ICD’s van Biotronik schakelt de shockfunctie 8 uur na opleggen magneet automatisch weer 
aan. Daarom bij ICD’s van dit merk elke uur kortdurend (enkele minuten) verwijderen. Het merk ICD 
is af te lezen aan het ICD-pasje dat elke patiënt in zijn bezit heeft. Anders zo nodig te bevragen bij het 
implanterend centrum.  
*** Voor deactivering op locatie (verblijfplaats patiënt waar geen programmer beschikbaar is) 
overlegt de hoofdbehandelaar met het ICD-implanterend/controlerend centrum. Dit centrum draagt 
zorg voor deactivering, waarbij als termijn 2-3 werkdagen in acht genomen dient te worden. 
  

Patient in stervensfase, ICD is nog actief 

Contact opnemen met implanterend 
centrum voor deactivering thuis - op 

locatie 

Deactivering thuis - op locatie*** 

Indien deactivering met programmer 
naar verwachting te lang op zich laat 
wachten: deactivering met magneet* 

gefixeerd op de huid ter plaatse van ICD 

Tot 1 uur na overlijden** 

Vastleggen deactivering ICD in dossier 
hoofdbehandelaar; technicus 

documenteert herprogrammering; 
melden DIPR 
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          Stroomdiagram: Procedure deactivering pacemakerfunctie 

 
 
 

 
 

Besluit tot deactivering (op verzoek van 
patient en in overleg met hoofdbehandelaar) 

Overleg hoofdbehandelaar en implanterend 
cardioloog / ZH 

Cardioloog noteert besluit in dossier en 
deactiveert zelf of geeft opdracht aan 

technicus 

Geen symptomen te verwachten bij patiënt 
(dyspneu, onwelwording, etc.) 

Wel symptomen te verwachten bij patiënt 
(dyspnoe, onwelwording, etc.) 

Symptoombestrijding; regelen sedatie 

Deactivering in ziekenhuis of op locatie in 
bijzijn  van hoofdbehandelaar 

Vastleggen deactivering pacemaker in dossier 
hoofdbehandelaar; technicus documenteert 

herprogrammering; melden DIPR 
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Nulmeting Connect Hartfalen 



Connect Hartfalen Groot-Leiden

 Nulmeting stand van zaken rondom hartfalen in de 
regio Groot-Leiden

 Enquête uitgezet onder huisartsen in de regio

 84 respondenten

 Over een half jaar wordt de enquête opnieuw uitgezet
  resultaten van Connect Hartfalen worden zichtbaar gemaakt



Enquête huisartsen
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Disclaimer ketenzorgprogramma’s Knooppunt Ketenzorg 

• Dit ketenzorgprogramma van Knooppunt Ketenzorg is opgesteld en geactualiseerd op basis 
van de geldende professionele richtlijnen en zorgstandaarden en aangepast aan de regionale 
situatie in Zuid-Holland Noord. 

• Dit ketenzorgprogramma is opgesteld en mag gebruikt worden doordeelnemers van 
Knooppunt Ketenzorg, de betrokken zorgpartners en Zorg en Zekerheid. 

• Deelnemers van Knooppunt Ketenzorg: 
o mogen dit ketenzorgprogramma implementeren binnen hun GEZ of zorggroep met de 

betrokken zorgpartners en Zorg en Zekerheid;  
o behouden het logo van of de verwijzing naar Knooppunt Ketenzorg bij de schriftelijke 

lokale vertaling van dit ketenzorgprogramma en de implementatie ervan. 
• Dit ketenzorgprogramma is opgesteld als handvat voor zorgprofessionals. Patiënten en 

zorgorganisaties kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de inhoud van dit 
ketenzorgprogramma. 

 
LET OP: Voor vergoeding gelden de reguliere polisvoorwaarden. Niet alle zorg die in dit 
ketenzorgprogramma is beschreven wordt door de verzekeraar vergoed. 
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Voorwoord 

 

Knooppunt Ketenzorg 
Knooppunt Ketenzorg stelt zorgverleners in Zuid-Holland Noord in staat om gezamenlijk de beste 
en blijvend betaalbare zorg aan de patiënt te leveren. Vanuit het motto: ‘sterke zorg regel je 
samen met de patiënt, samen met zorgverleners’ doet het knooppunt dit door: 
 Het realiseren van een eenduidig ketenzorgaanbod 
• Het verbeteren van de kwaliteit van ketenzorg 

• Actief bijdragen aan het betaalbaar houden van de zorg. 
Hiermee draagt Knooppunt Ketenzorg actief bij aan het (continu) verbeteren van de kwaliteit van 
zorg. 
 
De visie van het Knooppunt Ketenzorg is een sterke eerste lijn te realiseren die haar 
verantwoordelijkheid neemt voor het multidisciplinair en doelmatig organiseren en aanbieden van 

kwalitatief goede zorg aan patiënten in Zuid-Holland Noord. 

 
Samenwerking binnen Knooppunt Ketenzorg maakt het voor u mogelijk om: 
• Kwalitatief goede zorgprogramma’s te gebruiken. De in de regio beschikbare 

(gespecialiseerde) kennis is hierbij optimaal ingezet. De zorg is multidisciplinair opgesteld, 
waarbij het direct duidelijk is wie wat wanneer doet.  

• Doelmatig te werken en dus niet steeds ‘het wiel opnieuw uit te vinden’. U bespaart veel tijd 

door deze kant-en-klare ketenzorgprogramma’s te gebruiken, die periodiek door het 
Knooppunt Ketenzorg worden geüpdate. U kunt zich daardoor focussen op uw kerntaak: 
optimale zorg voor uw patiënten. 

• Vanuit de eerste lijn goede en uniforme afspraken te maken met de ziekenhuizen. Hierdoor 
ben u beter in beeld bij de tweede lijn.  

 

Wat kunt u met dit document? 
Dit ketenzorgprogramma is ontwikkeld door de werkgroep hartfalen van het Knooppunt Ketenzorg. 

Bent u een lokaal samenwerkingsverband in Zuid-Holland Noord en deelnemer van het Knooppunt 

Ketenzorg, dan kunt u dit regionale ketenzorgprogramma hartfalen lokaal implementeren. Wel 
vraagt het document aanvulling wegens lokale afspraken in uw werkgebied. U volgt hiervoor de 
aanwijzingen in het ketenzorgprogramma (aangegeven in kaders). 
 
Hoofdstuk 1 tot en met 6 laten zien wat er verstaan wordt onder zorg bij hartfalen, wie hierbij 
betrokken zijn, en hoe de zorg multidisciplinair georganiseerd is. Daarna vindt u bijlagen die voor 
de specifieke beroepsgroepen interessant zijn, zoals werkprotocollen, indicatoren en generieke 

modules (bijvoorbeeld Stoppen met Roken) en transmurale afspraken. 
 

Als in het document gesproken wordt over de patiënt wordt daarnaar verwezen door “hij” en “zijn” 
te gebruiken. Uiteraard wordt hier ook “zij” en “haar” bedoeld. 

  

http://www.knooppuntketenzorg.nl/zorgprogrammas/zorgprogramma-hartfalen/werkgroep/
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1. Betrokkenen, doelstellingen, doelgroep  

1.1  Betrokkenen  

De betrokkenen bij dit zorgprogramma zijn de doelgroep en de zorgverleners.  

 

Als zodanig betreft het hier: 

1. Alle in het samenwerkingsverband aanwezige patiënten met hartfalen, waarbij de huisarts de 

hoofdbehandelaar is.  

2. Naast de patiënt, die centraal staat, zijn bij het zorgprogramma twee ‘schillen’ van 

zorgverleners te onderscheiden: een eerste schil met ‘kerndisciplines’ en een tweede schil met 

disciplines daarbuiten. 

 

 
 
De betrokken zorgverleners in de eerste schil zijn: 

 (Huis)arts 

Specifieke kenmerken van de huisartsgeneeskunde, zoals laagdrempeligheid, zorg in de buurt, 

aandacht voor vaak voorkomende co-morbiditeit en co-medicatie, persoonlijke en continue 

zorgverlening en kennis van familiegeschiedenis en sociale context van de patiënt, maken de 

huisartszorg hiervoor bij uitstek geschikt. Huisartsen voeren de regie en hebben primair de 

volgende taken: 

o Leveren zorg aan hartfalenpatiënten in de eerste lijn  

o Overleggen met specialisten over patiënten die volgens de samenwerkingsafspraken terug 
kunnen naar de eerste lijn en over patiënten die beter in de tweede lijn behandeld kunnen 
worden. 

 

 Praktijkondersteuner somatiek (POH)  

Zij begeleiden de patiënt, monitoren de zorg en initiëren de gewenste controles volgens de 

landelijke zorgstandaard. Zij zijn ook vaak het eerste aanspreekpunt voor de patiënt, de 

diëtiste en de fysiotherapeut. Zij zijn bij uitstek geschikt als lifestyle-adviseur en stellen samen 

met de patiënt het individuele zorgplan op. 

 

 Praktijkassistente 

De praktijkassistente is veelal het eerste aanspreekpunt in de huisartsenpraktijk. Zij regelt 

(controle)afspraken (en vaak de herhaalreceptuur) en beantwoordt vragen op het gebied van 

hartfalen. Daarnaast is zij met de apotheker aangewezen om patiënten te attenderen op het 

overschrijden van een controletermijn of het niet op tijd aanvragen van herhaalreceptuur.  

 

 Apotheker 

De apotheker (vormt in de keten een onmisbare schakel) levert farmaceutische zorg rondom 

het geneesmiddel en draagt zorg voor medicatiebewaking (inclusief controle van de 

herhaalreceptuur). Dit komt vooral naar voren in het kader van polyfarmacie. Uiteraard worden 

Patiënt 

Eerste schil: huisartsenpraktijk, apotheek, diëtist, 
fysiotherapeut 

Tweede schil: specialisten tweede lijn, 
hartfalenverpleegkundige, psycholoog 

Figuur 1: schillen van zorgverleners rondom 
de patiënt. Voor toelichting zie 

onderstaande tekst. 
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ook bij hartfalen de criteria gehanteerd voor doelmatig voorschrijven. Dit doelmatige 

voorschrijven is en blijft een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen de huisartsen 

en apothekers. Hierbij vormt de door de apothekers geleverde (additionele) spiegelinformatie 

een belangrijk kwaliteitsinstrument. Medicatie is tevens beschreven in bijlage 1.  

 

 Diëtist 

De diëtiste speelt een belangrijke rol bij hartfalen, voornamelijk daar waar het gaat om een 

goede vocht- en zoutintake. Daarnaast speelt zij een belangrijke rol in het veranderen van de 

leefstijl van de patiënt met hartfalen, vooral voor patiënten met hypertensie, hyperlipidemie, 

chronische nierschade of patiënten met overgewicht of obesitas.  

 

 Fysiotherapeut 

Bewegen is bewezen effectief, maar lastig vol te houden bij patiënten met hartfalen, de 

fysiotherapeut – specialist in bewegen - kan hierbij een  belangrijke rol spelen. De 
fysiotherapeut onderzoekt de gezondheidstoestand van de patiënt, de belangrijkste klachten, 
de gewenste situatie, de aanwezige belemmerende en bevorderende factoren en de 
informatiebehoefte. Op grond van deze bevindingen stelt de fysiotherapeut revalidatiedoelen 
op, gericht om de patiënt in het dagelijks leven optimaal te laten functioneren en oorzaken van 

de ziekte gunstig te beïnvloeden, secundaire preventie. Het therapeutische proces bestaat uit 
ínformeren/adviseren’, ‘een trainingsprogramma op maat’en een ‘ontspanningsprogramma’. 
 

Zorgverleners in de tweede schil zijn: 

 Specialisten uit de tweede lijn. Het betreft hier vooral de cardioloog. Verder zijn de internist en 

de nefroloog van belang in het kader van hartfalen. Met de cardiologen van de 3 regionale 

ziekenhuizen zijn afspraken gemaakt over het terugverwijzen van stabiele patiënten met 

hartfalen.  

In regionaal verband zullen op korte termijn verdere afspraken moeten worden gemaakt 

betreffende verwijzing van de patiënten voor een consult of behandeling naar de tweede lijn en 

afspraken over de terugverwijzing vanuit de tweede naar de eerste lijn.  

 Hartfalenverpleegkundige (of verpleegkundig specialist hartfalen). Deze is voor de 

praktijkondersteuner het eerste aanspreekpunt voor advies bij problemen. Er wordt gezocht 

naar een mogelijkheid dat de hartfalenverpleegkundige op consultbasis ingezet kan worden op 

locatie. 

 (Medisch) psycholoog 

Bij verwijzingen naar een psycholoog betreft het voornamelijk patiënten met een invaliderende 

inspanningstolerantie. 

 
1.2  Doelstellingen 
Dit zorgprogramma beoogt de patiënten met een verhoogd risico geprotocolleerde kwalitatief 

hoogwaardige zorg te bieden, waarbij maatwerk (met de menselijke maat als norm) mogelijk is.  

 

Gelijkwaardig partnerschap tussen patiënt en hulpverlener(s) is de kern van goede zorg, waarbij 

het belangrijk is dat de patiënt een centrale rol speelt en zelfmanagement ondersteund wordt. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele mogelijkheden, wensen en omstandigheden 

van de patiënt. 

 

Daarnaast is een integrale benadering van de zorg voor patiënten met hartfalen van groot belang. 

Immers, verschillende zorgverleners spelen samen met de patiënt een rol in deze zorg. Deze rollen 

moeten elkaar aanvullen, terwijl onnodig dubbel werk moet worden voorkomen. In dit kader zou 

een keteninformatiesysteem (KIS) een belangrijk instrument kunnen zijn. 

 

Daarnaast speelt deze zorg zich af op verschillende gebieden, zoals adviezen over leefwijze, 

gebruiken van medicijnen en regelmatige controles. 
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Behandeldoelen  

 Door middel van signalering en diagnostiek patiënten met hartfalen in de huisartsenpraktijk 

vroegtijdig herkennen. 

 De afname van morbiditeit (met de daarbij behorende ziekenhuisopnames) en mortaliteit door 

het leveren van optimale zorg voor de patiënten met hartfalen in de huisartsenpraktijk. 

 Uniforme en adequate aanpak (met professionele standaarden en regionale 

procedureafspraken) 

 Ondersteunen en versterken van zelfmanagement 

 Het leveren van zorg op de juiste plek  

 

1.3  Doelgroep 

In dit zorgprogramma worden verschillende categorieën patiënten opgenomen: 

 

1. Patiënten die na het vaststellen van de diagnose hartfalen en behandeling in de 2e lijn stabiel 

zijn ingesteld en die in de eerste lijn vervolgens goed gecontroleerd en behandeld kunnen 

worden of bij wie geen (verdere) therapeutische interventie mogelijk is (stabiele patiënt). 

2. Patiënten voor wie het wegens fragiliteit en hoge leeftijd bezwaarlijk is de cardioloog te 

bezoeken (zeer kwetsbare oudere). 

3. Patiënten die in een terminaal stadium van hartfalen verkeren (terminale patiënt). 
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2. De ziektespecifieke zorg 

 
De eerste paragraaf illustreert de zorgroute van patiënten en daarmee de plaats van de betrokken 
zorgverleners in het zorgproces. De volgende paragraaf beschrijft de taakverdeling in de 
verschillende fases van de zorg. De multidisciplinaire samenwerkingsafspraken met verwijscriteria 
staan in paragraaf 2.3 (voor de monodisciplinaire werkprotocollen van iedere discipline wordt 
verwezen naar bijlage 1 - 4).  

 
2.1  Zorgroutes 

In onderstaande schema is het multidisciplinaire zorgproces weergegeven.  

 

 

 
 
*zie hiervoor paragraaf 1.5 en het werkprotocol huisarts/POH. 

 
Figuur 2: het multidisciplinaire zorgproces  

Patiënt met 
mogelijk hartfalen 

Huisarts 
anamnese, L.O., ECG, lab 

verdenking HF? 

Cardioloog 
diagnostiek 

hartfalen
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Cardioloog 
behandeling 

stabiel? terminaal? kw. 
oudere? 

Zie werkprotocol 
stabiele patiënt* 
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zeer kw. oudere* 
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terminale patiënt* 
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2.2  Beschrijving van de verschillende fases van zorg 
Onderstaand volgt een overzicht van de processtappen en de bijbehorende taakverdeling in de 
verschillende fases van de zorg. Voor een verdere uitwerking van de taken, zie paragraaf 2.3 
(verwijscriteria en voorlichting, informatie en educatie) en de (monodisciplinaire) werkprotocollen 
in de bijlagen. 
 

Het ketenzorgprogramma geeft richtlijnen voor het handelen van de zorgverleners. De rol van de 
huisarts staat hierin centraal. Daarbij geldt echter altijd dat factoren van de kant van de patiënt 
(en/of mantelzorgers) het beleid mede bepalen. Om praktische redenen komt dit uitgangspunt niet 
telkens opnieuw in het ketenzorgprogramma aan de orde, maar wordt het hier expliciet vermeld. 
De zorgverleners stellen waar mogelijk in samenspraak met de patiënt (en/of mantelzorgers) het 
beleid vast in het individueel zorgplan, met inachtneming van diens specifieke omstandigheden, 

mogelijkheden en wensen en met erkenning van diens eigen verantwoordelijkheid. Adequate 
voorlichting is hierbij een voorwaarde.  
 
a.  Identificatie patiënten met hartfalen 

Personen ouder dan 60 jaar (vooral degenen die in het verleden een hartinfarct hebben 

doorgemaakt) die last hebben van dyspnoe bij inspanning, orthopnoe of moeheid bij inspanning 

hebben een verhoogde kans op hartfalen. Bij hen kan nader onderzoek worden verricht (zie bijlage 

1). Een normaal ECG gepaard met een normaal NT-proBNP maakt de diagnose hartfalen zeer 

onwaarschijnlijk. Patiënten met een (sterke) verdenking op hartfalen worden beoordeeld door een 

cardioloog. De huisarts verwijst de patiënt voor een echocardiografie en consult cardioloog bij 

verdenking hartfalen. 

 
b.  Diagnostische fase cardioloog en terugverwijzing eerste lijn 

De cardioloog bevestigt of verwerpt de diagnose hartfalen. 

Indien er geen sprake is van hartfalen, dan verwijst de cardioloog de patiënt terug naar de 

huisarts, ook indien er bijvoorbeeld sprake is van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. 

Indien er sprake is van reversibel hartfalen (te opereren klepvitium, atriumfibrilleren etc.) blijft de 

patiënt onder controle van de cardioloog. 

Indien er sprake is van irreversibel hartfalen, dan verwijst de cardioloog de patiënt terug nadat de 

patiënt stabiel is ingesteld. 

 

c.  Individueel zorgplan en behandeling  

Bij patiënten met hartfalen waarbij de huisarts de controles op zich neemt of heeft genomen, 

worden ziektegeschiedenis, leefstijl en de algemene conditie in kaart gebracht. Op basis hiervan 

worden individuele behandeldoelen en een behandelplan opgesteld aan de hand van richtlijnen. Dit 

behandelplan wordt door de behandelend huisarts in samenwerking met de praktijkondersteuner 

besproken met de patiënt. In dit gesprek worden de algemene streefwaarden vertaald in 

individuele zorgdoelen waarbij de eigen inbreng van de patiënt centraal staat. Wanneer de 

afgesproken streefwaarden niet worden bereikt, dan past de praktijkondersteuner de therapie in 

overleg met de patiënt aan. De praktijkondersteuner kan de patiënt in onderling overleg verwijzen 

naar apotheker, diëtist of fysiotherapeut. Waar nodig vindt afstemming plaats met de huisarts. 

In dit individueel zorgplan worden streefwaarden vastgelegd zowel voor gewicht, bloeddruk, 

nierfunctie en lipiden. Als onderdeel van het behandelplan worden afspraken over bewaking van 

aanpassing van leefstijl vastgelegd. De streefwaarden met betrekking tot het proces en de 

uitkomst van de zorg zijn in overeenstemming met de Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 

vertaald naar de individuele situatie van de patiënt.  

 

d. Voorlichting, informatie en educatie 

Voor de taakverdeling met betrekking tot voorlichting, informatie en educatie, zie bijlagen 1-4.  

 

e.  Evaluatie en controles 

Bij patiënten met hartfalen die in de eerste lijn verblijven, wordt in het individueel zorgplan 

vastgelegd hoe vaak en door wie er geëvalueerd/gecontroleerd wordt. De huisarts dient de stabiele 
hartfalenpatiënt in ieder geval eenmaal per jaar te zien om het zorgplan te evalueren en zo nodig 
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bij te stellen. De POH doet voorafgaand aan dit jaarconsult het labonderzoek. De apotheker kan 
ook de medicatiebeoordeling voorafgaand aan de jaarcontrole gedaan hebben. 

2.3  Beschrijving van de samenwerkingsafspraken  

Er kan op verschillende momenten worden verwezen naar andere disciplines. In deze paragraaf is 

een overzicht opgenomen van alle verwijsafspraken. De verwijsmomenten staan ook in de 

werkprotocollen (zie bijlage 1 tot en met 4).  

2.3.3. Verwijscriteria transmuraal 

De regionale transmurale afspraken met de betrokken specialisten en andere zorgverleners zijn 

opgenomen in bijlage 5 en tevens als apart document op de website..  

 
  

http://www.knooppuntketenzorg.nl/zorgprogrammas/aanvraag-zorgprogramma/
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3. Zelfmanagement en zorgmodules 

3.1  Ondersteuning van zelfmanagement 

Zelfmanagement is een veelgehoord begrip in de zorg. Het is echter niet nieuw. Nieuw is wel om er 

gestructureerd aan te werken, zowel door patiënt als zorgverlener. De patiënt wordt door de 

chronische ziekte gedwongen zijn leven en gedrag aan te passen. Als een patiënt goed inzicht en 

begrip heeft omtrent de inhoud van zijn ziekte zal dat helpen bij het proces van aanpassing. 

Zorgverleners kunnen de patiënt daarbij helpen. Het individueel zorgplan ondersteunt de patiënt en 

de zorgverlener hierbij. Zelfmanagement is een onmisbaar onderdeel van het individuele zorgplan. 

 

Op internet is veel informatie  te vinden. Onder meer op 
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/eerstelijn en http://www.heartfailurematters.org/nl/ kunt 

u veel kennis en instrumenten vinden. Deze laatste site, zowel als www.hartstichting.nl, is ook 

voor patiënten erg instructief en onderbouwt de gegeven adviezen op een prettige manier.  

3.2  Zorgmodules 

Patiënten met hartfalen kunnen door de huisarts of praktijkondersteuner doorgestuurd worden 

naar de volgende zorgmodule: 

 Stoppen met roken: een verwijzing naar de POH (zie bijlage 1) voor een programmatische 

aanpak van stoppen met roken of een hierin gespecialiseerde instelling heeft de hoogste 

effectiviteit. De zorgmodule Stoppen met Roken is opgenomen in bijlage 7.  

 Zorgmodule chronische nierschade: chronische nierschade kan zowel een gevolg zijn van als 

een risicofactor voor arteriosclerose. Daarnaast zijn in het geval van chronische nierschade 

specifieke controles en maatregelen nodig. Daarom wordt hier in bijlage 8 uitgebreid op 

ingegaan. 

 Zorgmodule voeding: de zorgmodule Voeding is een ziekte overstijgende module en wordt 

opgenomen in alle ketenzorgprogramma’s waarin het aanleren van gezond of aangepast 

voedingsgedrag een onderdeel van de behandeling vormt. Deze zorgmodule is opgenomen in 

bijlage 9. 

 

  

http://www.kennispleinchronischezorg.nl/eerstelijn
http://www.heartfailurematters.org/nl/
http://www.hartstichting.nl/
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4.  Organisatie van het zorgprogramma 

Dit onderdeel wordt in een apart document beschreven op de website van Knooppunt Ketenzorg via 
deze link. 

 

5. Kwaliteit 

Dit onderdeel wordt in een apart document beschreven op de website van Knooppunt Ketenzorg via 
deze link. 

6. Implementatie  

 

Het regionale ketenzorgprogramma kan ‘één op één’ overgenomen worden door een lokaal 
samenwerkingsverband. Wel vraagt het aanvulling op basis van lokale afspraken. U volgt hiervoor 

de aanwijzingen in dit ketenzorgprogramma (aangegeven in de kaders). Verder verwijzen wij u 
naar de handleiding implementatie van het Knooppunt Ketenzorg. 
 

 

Bijlagen 

 
Ziektespecifieke zorg 

 
1. Werkprotocol huisarts en praktijkondersteuner 
2. Werkprotocol fysiotherapeut 
3. Werkprotocol diëtist 
4. Werkprotocol apotheek 
5. Transmurale afspraken 

 

Zelfmanagement en zorgmodules 
 

6. Zorgmodule stoppen met roken 
7. Zorgmodule voeding 
8. Zorgmodule chronische nierschade 

 
Kwaliteit 

 
9. Kwaliteitsindicatoren voor hartfalen 

  

http://www.knooppuntketenzorg.nl/zorgprogrammas/zorgprogramma-hartfalen/
http://www.knooppuntketenzorg.nl/zorgprogrammas/zorgprogramma-hartfalen/
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Bijlage 1: Werkprotocol huisarts en POH (samenvattingskaart) 

Diagnostiek  
 

Identificatie screening op hartfalen:  

• Moeheid of dyspnoe bij inspanning, orthopnoe, nycturie en/of oedeem (vooral bij oudere 
patiënten en/of patiënten met een hartinfarct of andere hartziekte in de voorgeschiedenis) 

 

Onderzoek:  

• Lichamelijk onderzoek: algemeen (voedingstoestand, gewicht), pols (frequentie, ritme), 
bloeddruk, stuwing (CVD, perifeer oedeem, vergrote lever, ascites, pulmonale crepitaties, 
pleuravocht), ademfrequentie, hart (ictus, derde harttoon, souffles) 

• Laboratoriumonderzoek: (NT-pro)BNP, Hb, Ht, glucose, Na/K, creatinine en MDRD en TSH en 
op indicatie: CRP, leuko diff, ALAT, ASAT, gamma-GT en lipidenprofiel.  

• ECG 

• Overweeg X-thorax bij normaal ECG en normaal (NT-pro)BNP ter analyse andere oorzaak 
 
Evaluatie:  

Waarschijnlijkheidsdiagnose ‘Chronisch Hartfalen’ door de huisarts op basis van: 

• Anamnese en lichamelijk onderzoek 

• NT-proBNP: ≥125 pg/l of BNP ≥35 pg/ml: mogelijk hartfalen  

(NB: andere redenen voor verhoogd (NT-pro)BNP: longembolie, nierinsufficiëntie, sepsis, 
ernstige COPD, acuut coronair syndroom en ritmestoornis)  

• Afwijkend ECG 

 
NT-proBNP < 125 ng/l en een normaal ECG maken chronisch hartfalen erg onwaarschijnlijk 
(zie algoritme)! 
 
NB: voornaamste differentiaal diagnose: COPD (eventueel spirometrie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

400 pg/ml NT-proBNP – 50 pmol/I NT-proBNP 
125 pg/ml NT-proBNP – 15 pmol/I NT-proBNP 
100 pg/ml BNP – 35 pmol/I BNP 
35 pg/ml BNP – 10 pmol/I BNP 
Men dient de hier vermelde afkapwaarden voor (NT-pro)BNP te hanteren en niet die van regionale laboratoria. 

Symptomen en verschijnselen 
passend bij hartfalen 

Geleidelijk ontstaan 

ecg. (NT-pro) BNP. 
Evt. X-thorax 

ECG is abnormaal of  

BT-proBNP ≥ 125 pg/ml 
of BNP ≥ 35 pg/ml 

ECG is normaal 
en NT-proBNP < 125 pg/ml 
of BNP < 35 pg/ml 

echocardiografie hartfalen onwaarschijnlijk 
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Beleid 

• Bij verdenking hartfalen verwijzing naar cardioloog voor vaststellen diagnose (met o.a. echo).  

(Bij zeer fragiele ouderen, waarbij ziekenhuisbezoek te belastend is, kan de huisarts de 
diagnose hartfalen zelf stellen, eventueel na telefonisch overleg met cardioloog.  

• Cardioloog bevestigt diagnose al of niet, stelt behandeling in of past behandeling zo nodig aan 
en coördineert op indicatie traject naar derde lijn. 

 
Terugverwijzing naar huisarts 
Tenzij blijvende controle door de cardioloog geïndiceerd is, volgt bij chronisch hartfalen 
terugverwijzing naar huisarts  
 
Schakelconsult 
Na terugverwijzing door de cardioloog ziet de huisarts de patiënt tijdens een schakelconsult. 

Huisarts geeft informatie over hartfalen en de procedure bij de controles door de POH. 

Huisarts deelt patiënt in één van de vier groepen in:  
1. NYHA klasse I  (geen klachten bij normale activiteiten) 
2. NYHA klasse II (klachten bij normale activiteiten) 
3. NYHA klasse III (klachten bij minder dan normale activiteiten) 
4. NHYA klasse IV (klachten bij elke inspanning of in rust) 

 
Registratie in HIS na terugverwijzing: 

• Aanmaken nieuwe episode/probleem “hartfalen” (ICPC K77) met vermelding HF-REF 
(systolisch hartfalen) en/of HF-PEF (diastolisch hartfalen) 

• Aanmaken contra-indicatie “Hartfalen” 

• Huisarts als hoofdbehandelaar  

 
 
Controles stabiele hartfalenpatiënt 

Eerste consult POH 
Anamnese:  

• Voorgeschiedenis en co-morbiditeit, hart- en vaatziekten in familie 

• Kortademigheid, oedeem 

• Therapietrouw 

• Roken, alcohol, lichaamsbeweging, eetgedrag 

• Woonomstandigheden 

• Mantelzorg, wijkverpleging 

• Psychische problemen 

• Wensen patiënt 

 
Lichamelijk onderzoek: 

• Lengte, gewicht, BMI 

• Bloeddruk, pols (ritme, frequentie) 

• Aanwezigheid oedeem 
 

Aanvullend onderzoek alleen op indicatie: 

• Lab: Hb, Na, K, creatinine (MDRD), glucose nuchter, lipidenspectrum, TSH en (NT-pro)BNP 

• ECG in overleg met huisarts 

 
Uitleg ziektebeeld en maken individueel zorgplan met adviezen en controles 
 
Adviezen: 

• Regelmatig wegen (min. 2x/per week); optimaal gewicht (BMI <25) 

• Natriumbeperking (verwijzing diëtist) 

• Vermijden overbelasting met vocht: 1,5-2 liter vocht per dag (verwijzing diëtist) 

• Instructie wanneer contact op te nemen bij tekenen van verslechtering 

• Zo nodig extra diuretica 

• Voorlichting voor mantelzorgers 

• Voldoende beweging eventueel met beweegprogramma (verwijzing naar fysiotherapeut) 

• Stoppen met roken  
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Vervolgconsulten elke drie maanden bij POH (of minder frequent indien verantwoord) 
(zo mogelijk combineren met controles CVRM, diabetes en/of COPD): 
 
Algemeen: 
Anamnese, lichamelijk onderzoek en adviezen: zie boven. 

Jaarlijks aanvullend onderzoek: Na, K, creatinine (MDRD), glucose nuchter, Hb en (op indicatie) 
ECG. 
Jaarlijks griepvaccinatie. 
 
Patiënt neemt (laagdrempelig!) contact op met POH bij de volgende tekenen van verslechtering:  

• Gewichtstoename >2 kg binnen 3 dagen 

• Toename oedeem 

• Toename dyspnoe 

• Plotseling verminderde inspanningstolerantie 

• Toename orthopnoe en nycturie 

• Hartkloppingen 

• Duizeligheid 
 

Overleg POH met huisarts na elke controle met als aandachtspunten: 

• Verslechtering in klasse 

• Toename oedeem, dyspnoe, orthopnoe of nycturie 

• Plotseling verminderde inspanningstolerantie 

• Hartkloppingen 

• Duizeligheid 

• Therapieontrouw  

• Irregulaire pols (nieuw) 

• Bij herhaling stijging of daling van systolische bloeddruk >20 mmHg Gewichtstoename >2 kg 

binnen 2 weken  

• Afwijkende lab-uitslagen 
Tevens kan de POH contact opnemen met de verpleegkundig specialist hartfalen in de tweede lijn 
voor inhoudsdeskundige ondersteuning. 

 
Verwijzing naar / overleg met cardioloog door huisarts: 

• Abrupte verslechtering 

• Mogelijk corrigeerbare aandoening (klepvitium/ritmestoornis) 

• Angineuze klachten (indien niet door huisarts te behandelen) 

• Nieuwe ECG-afwijkingen (indien niet door huisarts te behandelen) 

• Hinderlijke klachten ondanks maximale therapie 

 
Bijzonderheden controles zeer fragiele oudere hartfalenpatiënt 

Bij opstellen individueel zorgplan terughoudendheid met aanvullend onderzoek.  

Nadruk op voorkomen opnames en ziektelast.  

Terughoudendheid met verwijzing naar cardioloog. 

Medicatie 
De medicatie bij stabiele hartfalenpatiënten wordt ingesteld door de cardioloog. 

Bij HF-REF (systolisch hartfalen), zie ook bijlage medicatie:  

• Starten met diureticum en ACE-remmer en titreren tot klinische tekenen van overvulling 

verdwenen zijn 

• Toevoegen bètablokker tenzij contra-indicaties 

• Indien nog klachten: aldosteronantagonist toevoegen 

• Indien 

o ondanks bovenstaande medicatie toch nog klachten of  

o atriumfibrilleren met ventrikelfrequentie >80/minuut in rust of >110/minuut bij 

inspanning ondanks bètablokker:  

 overweeg toevoegen digoxine 

Bij HF-PEF (diastolisch hartfalen): 
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• Diuretica indien er sprake is van vochtretentie 

• Adequate behandeling van hypertensie  

• Adequate vermindering van de hartfrequentie bij een tachycardie 

Bij zeer fragiele oudere hartfalenpatiënten en bij patiënten met terminaal hartfalen wordt een 
individueel medicamenteus beleid gevoerd (eventueel in overleg met de cardioloog). 
 
 
Verwijscriteria 
Apotheker 

De POH verwijst de patiënt naar de apotheker bij problemen met de medicatie die niet direct 

opgelost kunnen worden door huisarts of POH. 

Verder verwijst de huisarts/POH de patiënt jaarlijks naar de apotheker in het kader van 

polyfarmacie (≥5 soorten medicatie). De apotheek kan de patiënt hiervoor ook zelf oproepen. 

Diëtist 

De POH verwijst de patiënt na het eerste consult in het kader van hartfalen naar een diëtist. 

Fysiotherapeut 
De POH verwijst hartfalen patiënten altijd naar een fysiotherapeut (als de patiënt daar voor open 
staat). 
 
NB. Als de POH/huisarts een eenmalige beweegscreening van de fysiotherapeut wenselijk vindt, 

dan kan dit als onderdeel van een beweegprogramma gedeclareerd worden.  
 
Contra-indicaties: 

• Acute ziekten 

• Hemodynamisch ernstige aortastenose of mitralisklepstenose 

• Hartfklepinsufficiëntie die een indicatie vormt voor chirurgie 

• Een recente longembolie (<3 maanden geleden) die hemodynamisch zwaar belastend is 

• Hartinfarct in de 3 weken voorafgaand aan de training 

• Boezemfibrilleren met een hoge kamerrespons in rust (> 100/min) 

• Ernstige cognitieve stoornissen (geheugen, aandacht en concentratie) 

 
Bron: multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement. Utrecht. Bohn Stafleu van Loghum, 2011.   
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Bijlage 2: Werkprotocol apotheker 

 
2.1 Doelgroep 

De huisarts verwijst een patiënt naar een apotheker in de volgende situaties: 

• Polyfarmacie (≥ 5 soorten medicatie) 

• Bij problemen met de medicatie die niet direct opgelost kunnen worden door huisarts of POH, 

zoals therapietrouw en problemen met de inname. 

• Als een weekdoseersysteem wenselijk is omdat patiënt niet meer goed in staat is zelf de 
medicatie juist in te nemen, of omdat dit gewenst is omdat de thuiszorg de medicatie uitreikt 

aan de patiënt. 

• Voor de herhaalservice van de apotheek (wenselijk voor alle chronische medicatie). 

• De huisarts zorgt voor inzage of periodieke overdracht van relevante labwaarden naar de 

apotheek.  
 

2.2 Eisen aan de apotheker voor goede hartfalenzorg 
Een beherende apotheker staat per definitie geregistreerd als openbare apotheker. Hij/zij is 
daarmee verplicht om nascholing te volgen. Indien een tweede apotheker in dienst is, dient hij/zij 

ook nascholingen te volgen om de kennis actueel te houden. Bovendien moet hij/zij op de hoogte 
zijn van de actuele richtlijnen omtrent de farmacotherapie bij hartfalenzorg. 
 
Een farmaceutische consulente zou ook een en ander kunnen oppakken in het zorgprogramma 
hartfalen vanuit de apotheek, indien in dienst van de apotheek. De apotheker dient de consulente 
de mogelijkheid te bieden om nascholing te doen in hartfalen en de behandeling hiervan. De 
apotheker is altijd eindverantwoordelijk. 

 
2.3 Doelen van de farmaceutische zorg bij hartfalen 
De algemene hoofddoelen van de behandeling van hartfalen zijn: 

• Het reduceren van morbiditeit (met de daarbij behorende ziekenhuisopnames) en mortaliteit 

door het leveren van optimale zorg voor de patiënten met hartfalen in de huisartsenpraktijk. 

• Het verminderen van klachten en het verbeteren van de kwaliteit van leven (NHG standaard 
Hartfalen 2010) 

 

2.4 Werkwijze farmacotherapeutische behandeling  
De apotheker draagt bij aan preventie, vroege opsporing en een veilig en effectief 
geneesmiddelgebruik. Daarnaast worden bewaking en begeleiding uitgevoerd omtrent gebruik van 
zelfzorgmiddelen. Zowel de initiële als de chronische behandelfase omvat meerdere stappen, zoals 
het beoordelen van de farmacotherapie conform standaarden, medicatiebewaking, genees- en 
hulpmiddelen gereedmaken voor afleveren, terhandstellen en patiëntbegeleiding. De stappen zijn 
hieronder uitgewerkt. Daarnaast lost de apotheker alle overige zorgvragen van een 

hartfalenpatiënt situationeel op.  

 
2.4.1 Patiëntendossier 
Indien het voor de te verlenen zorg noodzakelijk is, zorgt de apotheker dat de apotheek in het 

bezit is van de gegevens, waarvan is vastgesteld dat ze van belang zijn voor alle bij een hartfalen-
patiënt betrokken behandelaars. Dit kan onder andere betreffen: 

• Algemene gegevens met betrekking tot de hartfalen-behandeling: wie de behandelaren zijn, 
welke controles er plaatsvinden (jaarcontrole, zelfcontrole) en wat de persoonlijke 

behandeldoelen in het individuele zorgplan zijn.  

• Medische gegevens met betrekking tot hartfalen: maand en jaar waarin de diagnose gesteld is, 
oorzaak van de hartfalen, eventuele contra-indicaties (zoals atriumfibrilleren, anemie, 
nierinsufficiëntie, hartklepafwijkingen, hypertensie, ischemische hartziekte, medicatie), 

aanwezigheid van andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals roken en 
alcoholgebruik, ziekenhuisopnames of accidenten die gerelateerd zijn aan hartfalen medicatie 
(zoals gastro intestinale bloedingen). 

• Gegevens voor monitoren van de behandeldoelen: bloeddruk, hartfrequentie, BMI, nierfunctie, 

natrium en kalium, bloedglucose- en lipiden-waarden. 

• Gegevens voor de begeleiding van zelfmanagement: inzicht in veilig gebruik van medicatie, 
therapietrouw, deelname aan een vastenperiode. 

• Vastlegging van contactmomenten in de apotheek en de daarbij verleende zorg. Inzicht in deze 

gegevens ten behoeve van de farmacotherapeutische behandeling is toegestaan op basis van 
de WGBO. 
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2.4.2 Algemene behandeling 
De algemene behandeling bestaat uit:  

• De terhandstelling van geneesmiddelen (het controleren van de therapie, de 

medicatiebewaking, het voor uitgifte gereed maken, het uitgeven en het begeleiden van de 
patiënt).  

• Het afleveren van hulpmiddelen en de bijbehorende begeleiding en continue zorg vallen onder 

de algemene behandeling. 
 
Beoordeling behandelstappen bij hartfalen 
De apotheker beoordeelt of het geneesmiddelgebruik volgens de landelijke richtlijnen en/of lokale 
afspraken wordt ingezet, of dat op valide gronden wordt afgeweken. 

• Beoordeling keuze medicamenteuze therapie en dosering 

• Medicatiebewaking 

• Interacties 

• Aandoeningen en condities, zoals nier- en leverfunctiestoornissen en kinderwens 

• Gebruik andere (genees)middelen 

 
2.4.3 Patiëntbegeleiding 
2.4.3.1 Patiëntbegeleiding bij eerste uitgifte 
Eerste uitgifte bloeddrukverlagende, lipidenverlagende en antistollingsmedicijnen. De eerste 

uitgifte van geneesmiddelen wordt uitgevoerd conform de KNMP-richtlijn ‘Farmaceutisch consult’. 
De volgende aspecten komen bij de eerste uitgifte aan bod: 

• Uitleg over de behandeling 

• De behandeldoelen 

• Het nut van eventuele combinaties van verschillende middelen uit dezelfde geneesmiddelgroep. 

• Wanneer en hoe het effect van de medicijnen geëvalueerd kan worden en wat de patiënt zelf 

merkt van de werking. 

• De belangrijkste bijwerkingen en wanneer de patiënt contact moet opnemen met de arts. 

• Inname-/toedienadviezen, waarschuwingen/bijzonderheden en het inpassen van het 
medicatiegebruik in het dagelijks leven van de patiënt. 

• De apotheker informeert aan het eind van het gesprek de patiënt over het belang en de gang 

van zaken bij het tweede uitgiftegesprek en motiveert de patiënt om zelf de medicatie voor 
tweede uitgifte op te halen. 

• Leefstijladvisering behoort tot de taken van de praktijkondersteuner. Indien u hiervan wilt 

afwijken door ook de apotheek hierin een rol te geven, spreekt u dit op lokaal niveau nader af. 

• Beoordeling therapietrouw en bekwaamheid patiënt, mogelijk instellen op GDS week 
doseersysteem met alle erbij behorende voorlichting aan patiënt en/of mantelzorg. 

 

2.4.3.2 Patiëntbegeleiding bij tweede uitgifte 
De tweede uitgifte is een belangrijk moment in het farmaceutisch zorgproces om de zorgen, 
verwachtingen en overtuigingen van de patiënt ten aanzien van de behandeling te bespreken. Het 
tweede-uitgiftegesprek wordt uitgevoerd conform de KNMP-richtlijn ‘Farmaceutisch consult’. 

Tijdens de tweede uitgifte komen de volgende aspecten aan bod: 

• De aandachtspunten uit het eerste uitgifte gesprek, die niet aan de orde zijn gekomen of die 

hernieuwde aandacht verdienen, zoals afgesproken met de patiënt. 

• Ervaren effectiviteit door de patiënt. 

• Optreden van bijwerkingen, dosering en innametijden, twijfels over de therapie, 
gebruiks(on)gemak en inpassing in dagelijks leven. Belang van griepvaccinatie. 

• Het actualiseren van medicatiestatus (in overleg met de arts of naar aanleiding van de 

recepten) en vervolgens verstrekken van een actueel medicatieoverzicht. 

• Voorraadbeheer: synchronisatie van de actuele chronisch medicatie. 

• De patiënt informeren over de lokale afspraken binnen de ketenzorg van hartfalen en welke 

zorg van de apotheker mag worden verwacht.  

• De apotheker maakt aan het einde van het tweede uitgiftegesprek samen met de patiënt 

afspraken over vervolgbegeleiding en biedt de patiënt een overzicht van de afspraken aan. 
 

2.4.3.3 Continue zorg 
Patiëntbegeleiding en monitoren farmacotherapeutische behandeling. Na de instelfase, waarin de 
eerste en tweede uitgifte plaatsvinden, volgt de chronische behandelfase. Continue zorg door de 
apotheker komt op verschillende momenten in de chronische behandelfase aan bod. 
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Dit kan bestaan uit: 

• Bij een vervolguitgifte vraagt de apotheker na of de patiënt last heeft van bijwerkingen, of hij 

problemen ondervindt bij het gebruik van de medicatie en of er nog punten zijn die de patiënt 
wil bespreken. Er wordt actief nagegaan of er nog wijzigingen zijn, op initiatief van de 
behandelaar dan wel de patiënt, wat betreft de dosering en de medicatie. Vervolguitgifte van 
een geneesmiddel wordt uitgevoerd volgens de KNMP-richtlijn 'Farmaceutisch consult'. 

• Beginnende of voortschrijdende dementie wordt gemonitord en/of therapietrouw wordt 

besproken en zonodig wordt alsnog een weekdoseersysteem ingesteld. 

• Medicatiebeoordeling. Jaarlijks wordt het geneesmiddelgebruik geëvalueerd. Bij complexe 
patiënten voert de apotheek een medicatiebeoordeling uit conform de KNMP-richtlijn 

‘Medicatiebeoordeling’. Welke patiënten hiervoor in aanmerkingen komen wordt vastgesteld op 
basis van die richtlijn en lokale afspraken met andere zorgverleners. De medicatiebeoordeling 
wordt bij voorkeur gesynchroniseerd met de jaarlijkse controle door de huisartsenpraktijk. 

• Periodieke screening. Een jaarlijkse beoordeling volstaat veelal niet om voortijdig stoppen van 

medicatiegebruik of anderszins afwijkend gebruik van geneesmiddelen te signaleren. Daarom is 
ook een periodieke screening – bij voorkeur maandelijks of per kwartaal - van de 
medicatiehistorie van hartfalen patiënten van belang. Periodieke screening kan ook gebruikt 
worden om niet-optimale behandeling op te sporen, zoals het ontbreken van preventieve of 
comedicatie of het zonder reden ontbreken van laboratorium- en onderzoekswaarden. 

• Eerste-keuze-middelen. Deze prescriptieterugkoppeling (=spiegelinformatie) op patiëntniveau 

wordt met de behandelend arts besproken, bijvoorbeeld in FTO-verband: 

o Op initiatief van de patiënt of mantelzorger die de apotheker benadert met een vraag. 

o Op initiatief van een andere zorgverlener die de apotheker benadert met een vraag. 

o Op initiatief van de apotheker zelf, bij een vermoeden van suboptimale farmaceutische 
zorg. 

 
2.4.4 Situationele behandeling 

Naast de farmaceutische patiëntenzorg voor iedere hartfalenpatiënt heeft de individuele patiënt in 

de regel behoefte aan zorg op maat. De apotheker levert dan situationele zorg (bijvoorbeeld bij 
intercurrente ziekten, gebruik van zelfzorggeneesmiddelen, reizen en vasten).  
 
Daarnaast zijn er ook diverse situaties die niet hartfalen-gerelateerd zijn maar die wel zorg op 
maat vereisen. Het betreft in ieder geval: 

• Patiënten die hun geneesmiddelen niet meer kunnen ordenen. De apotheker draagt dan zorg 

voor geneesmiddelen verpakt per inname. 

• Patiënten die niet in staat zijn om naar de apotheek te gaan. De patiënt ontvangt de 

geneesmiddelen thuis (volgens KNMP-richtlijn ‘Terhandstellen’). 

• Opname in een zorginstelling; incl. ziekenhuis, de apotheker draagt zorg voor overdracht van 
de medicatiegegevens (volgens de KNMP-richtlijn ‘Patiëntendossier’). 

• Ontslag uit een zorginstelling; incl. ziekenhuis, de apotheker draagt zorg voor aflevering van 
correcte ontslagmedicatie en informeert de patiënt over / begeleidt de patiënt bij eventuele 
veranderingen in het geneesmiddelgebruik en maakt het patiëntendossier up-to-date (volgens 
de KNMP-richtlijn ‘Farmaceutische zorg bij ontslag uit het ziekenhuis’). 

• Specifieke problemen bij het omgaan met het geneesmiddel: waar de patiënt moeite heeft met 

handelsproducten, zoekt de apotheker naar een oplossing op maat. 

 
2.5 Voorlichting, informatie en educatie  
In hoofdstuk 3.4 staat een uitgebreide beschrijving over de voorlichting, informatie en educatie die 
gegeven wordt door de apotheek. Samengevat geeft de apotheek voorlichting tijdens het eerste en 
tweede uitgifte gesprek, intake van de baxter (weekdoseersysteem) en mutaties in 
geneesmiddelengebruik. Bovendien wordt informatie verstrekt over relevante interacties of contra-
indicaties met medicatie op recept of in de handverkoop. 

 
2.5.1 Voorlichting en adviezen 

• Farmacotherapie 

• Intercurrente ziekten (dehydratie en hyponatriemie) 

• Zelfzorggeneesmiddelen 

• Op reis 

• Vasten 
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2.6 Criteria voor overleg of terugverwijzing 
De apotheker verwijst naar de huisarts:  

• Indien de patiënt bepaalde bijwerkingen ervaart van de geneesmiddelen die niet opgelost 

kunnen worden door de apotheek en iets anders voorgeschreven dient te worden. 

• Na het medicatiebeoordelingsgesprek, indien er problemen zijn die niet door de apotheek 
opgelost kunnen worden. 
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2.7 Terugrapportages naar de verwijzer 
Terugrapportage geschiedt naar de verwijzer (huisarts/POH). In welke vorm dit is, kan nader lokaal 
uitgewerkt worden. 
 
Bronnen: 
 NHG Standaarden Hartfalen (juli 2010) 
 KNMP Richtlijn 'Ter hand stellen' (juni 2013)  
 KNMP Richlijn 'Medicatiebeoordeling' (november 2013) 
 KNMP Richtlijn 'Geindividualiseerde distributievormen' (september 2013) 
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Bijlage 3: Werkprotocol diëtist 

 
3.1 Doelgroep 
Iedere patiënt, vanaf het moment dat zij in het kader van hartfalen in de eerste lijn wordt 
gecontroleerd.  
 
3.2 Eisen aan de diëtist voor goede hartfalenzorg 

De diëtist is een HBO-opgeleide professional. Alle diëtisten zijn bekend met hart- en vaatziekten. 
De diëtist levert transparante zorg van hoogwaardige kwaliteit en behandelt de cliënt volgens de 
laatste inzichten van de wetenschap. Zij volgt bij- en nascholingen en houdt de vakliteratuur bij. 
De diëtist staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. 
 
3.3. Doelen van de behandeling 

 Verminderen van de vochtretentie 

 Ondersteunen van de bloeddrukregulatie 

 Handhaven/verbeteren van de voedingstoestandi 
 

3.4. Werkwijze diëtistische behandeling  
Gezamenlijk met de patiënt wordt een individueel zorgplan opgesteld. Als richtlijn voor deze doelen 
wordt gebruik gemaakt van optimale streefwaarden. Een belangrijk speerpunt binnen de 

behandeling is dat de patiënt meer kennis krijgt met betrekking tot het dieet en deze kennis leert 
toepassen en op de langere termijn leert voortzetten in het dagelijkse leefpatroon. 

 
Gewicht 
Mensen met hartfalen hebben vaak problemen met hun lichaamsgewicht. Zowel een te hoog als 
een te laag gewicht komen voor en hebben beide een negatieve invloed op de werking van het 

hart. Bij patiënten met obesitas (BMI > 30 kg/m2) moet worden overwogen om afvallen te 
adviseren met de bedoeling om de symptomen en progressie van hartfalen te beperken en het 
algemeen welbevinden te bevorderen. Bij hartfalen NYHA Klasse III en IV wordt afvallen niet 

routinematig geadviseerd, omdat bij verdere progressie van hartfalen ongewild gewichtsverlies en 
anorexie veel voorkomen.  
Patiënten wordt geadviseerd zeer regelmatig (dagelijks tot twee keer per week), op een vast 
tijdstip het gewicht te bepalen. Bij een gewichtstoename van meer dan 2 kg in twee a drie dagen 

dient contact opgenomen te worden met de behandelend arts. 
 
Voedingstoestand  
Een optimale dieetbehandeling kan pas ingesteld worden indien de voedingstoestand en de 
energiebehoefte zijn bepaald. De voedingstoestand wordt bepaald door subjectieve en objectieve 
parameters. Bij verdere progressie van hartfalen zal extra aandacht aan het optimaliseren van de 
voedingstoestand gegeven worden.  

 
3.5. Voorlichting, informatie en educatie  
 

Gezond eten volgens Richtlijnen Goede Voeding (zie ook de Zorgmodule Voeding in bijlage 8). 

 
De volgende punten zijn hierbij van belang: 

• Beperk het gebruik van zout tot maximaal 6 gram per dag, dit komt overeen met maximaal 
2400 mg natrium 

• Vochtadviezen: 
o Vochtbeperking: de vochtbeperking is afhankelijk van de mate van hartfalen 
o NYHA Klasse I en II: geen vochtbeperking  
o NYHA Klasse III en IV:  beperk maximale vochtinname tot 1500-2000 ml/24 uur. 

Vermijd voedingsmiddelen rijk aan glycyrrhinezuur; 

• Voedingsvezel: bij hartfalen is er een grotere kans op obstipatie. Een voedingsvezelrijke 
voeding (30 – 40 g/dag) en een vochtinname van 2 liter per dag zijn dan van belang. Bij een 
vochtbeperking dient men voorzichtig te zijn met het gebruik van niet-fermenteerbare 

voedingsvezels gezien de kans op harde consistentie van de feces waardoor obstructie van de 
darm kan ontstaan.   

 
Niet roken 
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• Bij stoppen met roken bijdragen aan preventie ongewenste gewichtstoename en ongewenste 
voedingsveranderingen. 

 

Stressreductie 

• Bijdragen aan preventie van het gebruik van voeding als stress reducerende tool. 
 
Aanvullende dieetkenmerken 

• Bij BMI > 30 kg/m2 en < 18kg/m2: bereiken/handhaven van een gezond lichaamsgewicht; 

• Piekinnames van natrium vermijden, het gebruik van natriumrijke producten afraden. 

• Bij kaliumuitdrijvende diuretica: aandacht voor voldoende kalium; 

• Bij een serumkalium van < 3,6 mmol/l kan het kaliumgehalte in de voeding eventueel worden 

verhoogd , of er wordt  door de arts kaliumdranken voorgeschreven in combinatie met 
kaliumsparende diuretica. Het ophogen van kalium in de voeding blijkt in de praktijk vaak 
onvoldoende invloed te hebben; 

• Bij serumkalium > 5,5 mmol/l en kaliumsparende diuretica in combinatie met ACE-remmers, 

angiotensineremmers en aldosteronantagonisten: geen kaliumrijke zoutvervangende 
mineralenmengsels. Aandacht voor voldoende energie-intake; 

• Alcoholonthouding bij alcohol geïnduceerde cardiomyopathie; 

• Vochtbeperking 1500 ml per dag wanneer een hoge dosis diuretica nodig is om vochtretentie te 

voorkomen; 

• Bij langdurig gebruik van diuretica is er kans op een thiaminedeficiëntie (vitamine B1). 

• Behandeling van de deficiëntie kan de pompfunctie van het hart verbeteren. 
Thiaminedeficiëntie wordt ook wel aangemerkt als risicofactor voor het ontstaan van hartfalen. 
  

Bij NYHA Klasse III en IV: 

• Signaleren van cachexie bij verdere progressie van hartfalen waarbij ongewild gewichtsverlies 
en anorexie veel voorkomen. 
 

3.6 Criteria voor overleg of terugverwijzing 

De diëtist verwijst naar de huisarts, in overleg met de patiënt, indien geen verbetering 
waarneembaar is of bij complicaties. 

 
3.7 Terugrapportages naar de verwijzer 

De verwijzer wordt na het eerste consult geïnformeerd over de behandeldoelen en het 
voedingsadvies. Daarnaast rapporteert de diëtist terug aan de verwijzer aan het eind van de 
behandeling en bij eventuele complicaties/bijzonderheden. De rapportage bevat informatie over de 
behandeldoelen, het verloop, het resultaat en de eventueel met de patiënt gemaakte afspraken. 
 
Bronnen: 
1. Artsenwijzer diëtetiek, 4e druk mei 2010, Nederlandse Vereniging van Diëtisten 
2. Dieetbehandelingsrichtlijn Hartfalen, Elsevier 2005 
3. Bijlage dieetbehandelingsrichtlijn Hartfalen, Elsevier 2005  
4. Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010  
5.   NHG-Standaard Hartfalen 
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Bijlage 4: Werkprotocol fysiotherapeut 

 
4.1 Doelgroep 
De POH verwijst hartfalen patiënten altijd naar een fysiotherapeut (als de patiënt daar voor open 

staat). 
 
Indien uit het consult blijkt dat verdere behandeling zinvol is, neemt de fysiotherapeut de patiënt 
in behandeling. 
 
NB. Als de patiënt via DTF binnenkomt, dan verwijst de fysiotherapeut de patiënt altijd eerst terug 
naar de huisarts. 

 
4.2  Eisen aan de fysiotherapeut voor goede hartfalenzorg  
De fysiotherapeut:  

1. Beschikt over kennis en vaardigheden op het gebied van CVRM door geaccrediteerde scholing:  

o Specifieke scholing Hartfalen: masteropleiding Fysiotherapie Chronisch Ziekten of 
hartfalenscholingen voor eerstelijns fysiotherapeuten van Hogeschool Leiden en/of NPI. 

o Generieke cursussen: inspanningsfysiologie, Motivational Interviewing, zelfmanagement of 
ontspanningtherapie. 

2.  Heeft kennis van de zorgstandaarden en zelfmanagement 
3. Is geregistreerd in Centraal Kwaliteitsregister 
4. Heeft een geldig reanimatiediploma en volgt elke 2 jaar een herhalingscursus. 
 
4.3  Doelen van de behandeling 
Verantwoord bewegen heeft een gunstige invloed op het beloop van een aantal chronische 

aandoeningen en daarmee op de kwaliteit van leven1. Door fysieke training ontstaan (blijvende) 
positieve trainingseffecten. Hierdoor daalt de mortaliteit en het aantal (her)opnames in ziekenhuis. 
Het is belangrijk dat de patiënten activiteiten kiezen die ze aantrekkelijk vinden en gedurende 
langere tijd kunnen volhouden. De fysiotherapeut in de eerste lijn kan hierbij ondersteunen en 

begeleiden d.m.v. het geven van een beweegadvies en/of een op maat aangeboden 
beweegprogramma individueel en/of in een groep. Ook kan de fysiotherapeut in een thuissituatie 
(trainings)adviezen geven t.b.v. van het onderhouden en bevorderen van de ADL zelfstandigheid. 

 
Specifieke doelen 

• Het optimaliseren van het inspanningsvermogen 

• Het afstemmen van de belasting in relatie tot de belastbaarheid 

• Het verminderen van vermoeidheid, kortademigheid en inactiviteit 
 

Algemene doelen 

• Leren kennen van de eigen fysieke grenzen 

• Leren omgaan met fysieke beperkingen 

• Overwinnen van angst voor lichamelijke inspanning 

• Het ontwikkelen/onderhouden van een lichamelijk actieve leefstijl. 

  
Het individueel zorgplan wordt opgesteld in overleg met de andere disciplines, zodat de 
interventies door verschillende disciplines op elkaar zijn afgestemd. Het ontspanningsprogramma 
wordt verzorgd door de discipline fysiotherapie, eventueel in samenwerking met de POH-GGZ. 
 

4.4 Werkwijze fysiotherapeutische behandeling  
De fysiotherapeut start na verwijzing van een huisarts en/of specialist met een beweegintake. De 
beweegintake heeft als doel de patiënt te kunnen adviseren ten aanzien van een op maat gemaakt 
beweegadvies en/of programma.  
 
Tijdens de beweegintake wordt bepaald of deelname aan de conditie- en krachttesten verantwoord 

is, een inschatting vindt plaats t.a.v. van eventuele beperkingen en fysieke gesteldheid. Er worden 
een aantal vragenlijsten en testen afgenomen en besproken4,5,6,7.  
 
De fysiotherapeut kan de fysieke en mentale belemmeringen die de patiënt ervaart en die ten 

grondslag liggen aan het niet behalen van het gewenste activiteitenniveau/behandeldoel helpen 
opheffen en verminderen. Deze gedragsmatige aanpak kan voorwaardelijk zijn om autonoom en 
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intrinsiek gemotiveerd beweeggedrag te stimuleren (bij de patiënt) om te komen tot een 
leefstijlverandering. 
 
Na onderzoek maakt de fysiotherapeut een goede inschatting van de fysieke belastbaarheid en de 
adaptatiemogelijkheden voor leefstijlverandering van de patiënt. Met behulp van ziektespecifieke 
kennis en inspanningsfysiologische trainingsprincipes kan een optimaal beweegadvies en/of 

beweegprogramma gegeven worden. Het belangrijkste waarmee rekening gehouden wordt, zijn de 
hulpvraag en de doelstellingen van de patiënt: de fysiotherapeut bepaalt samen met de patiënt de 
trainingsdoelen, waarna een persoonlijk beweegplan wordt opgesteld.  
 
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: 
1)   Geïncludeerd voor een beweegadvies met of zonder periodiek coaching gesprek 

1)   Geïncludeerd voor een beweegprogramma; individueel of in een groep 
2)   Geïncludeerd voor zelfstandig sporten maar met een periodiek coaching gesprek 
3)   Geëxcludeerd en terug- of doorverwezen naar huisarts of specialist 

4)   Geëxcludeerd en doorverwezen naar regulier beweeg- en sportaanbod. 
 
De keuze van de trainingsvariabelen zoals duur, frequentie en intensiteit zijn afhankelijk van de 
trainingsdoelen van de patiënt maar vooral ook van de mate van hartfalen.  

 
Hartfalen is op de Lijst ‘Besluit Chronische Aandoeningen’ niet meer gelabeld als chronische 
aandoening. Dit betekent voor de patiënt met diagnose hartfalen dat behandelingen vanuit een 
aanvullende verzekering betaald moeten worden. Als een patiënt niet verzekerd is zijn de 
fysiotherapeutische behandelingen voor eigen rekening. 
 
4.5  Voorlichting, informatie en educatie 

Doelen van informeren/adviseren kunnen zijn: 

 Het geven van inzicht in de aandoening en de revalidatie, zoals bv aard, oorzaak, beloop, 
leefregels,  specifieke klachten/verschijselen in rust en tijdens inspanning en hoe hiermee om 
te gaan 

 Multidisciplinaire (fysiotherapeutische) voorlichting tav leefstijl, zoals belang 
regelmatige/dagelijkse lichaamsbeweging 

 Herkennen van tekenen van verslechtering (decompensatie) van hartfalen  

 Bevordering van çompliance’ofwel’therapietrouw 

 Bevordering adequate wijze omgaan met klachten en inspanning tijdens het dagelijks leven 

(mate van dyspneu en vermoeidheid). De patiënt leert de juiste betekenis toe te kennen aan 
en controle te hebben over de klachten 

 Werk, indien van toepassing betrekt de fysiotherapeut betaald werk of werkhervatting in de 

communicatie met de patiënt  
 
Belangrijk is om te weten/controleren wat patiënt al weet uit bezoeken bij de andere disciplines. 
 
4.6 Criteria voor overleg of terugverwijzing 
Bij onderstaande verschijnselen is er sprake van rode vlaggen, dwz tekene van cardiale 

overbelasting en is overleg met huisarts van groot belang. Tevens wordt bij één van deze 
verschijnselen de training niet gestart of vroegtijdig afgebroken: 

• Progressieve toename van klachten ten gevolge van hartfalen 

• Pompfunctiestoornissen (moeheid en/of kortademigheid niet in overeenstemmimng met 

geleverde inspanning) 

• Ritmestoornissen, polsslag die hoog en onregelmatig is 

• Duizeligheid 

• Vegetatieve verschijnselen (bleek, misselijk) 

• Daling systolische bloeddruk bij toenemende inspanning (>10mmHg) 

• Pijn op de borst bij inspanning 

• Kortademig tijdens praten 

• Ademhalingsfrequentie van meer dan 30 per minuut 

• Hartslagfrequentie in rust van meer dan 110 slagen per minuut 

• Koorts 

• Gewichtstoename van > 2 kilo binnen enkele dagen, al of niet met toename van 
kortademigheid in rust 
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4.7 Terugrapportage naar de verwijzer 
De fysiotherapeut rapporteert terug aan de verwijzer aan het eind van de behandeling en bij 
eventuele complicaties/bijzonderheden. De rapportage bevat informatie over de behandeldoelen, 
het verloop, het resultaat en de eventueel met de patiënt gemaakte afspraken. Bij het 
Fysiotherapeutisch Consult stuurt de fysiotherapeut ook na het eerste consult een rapportage. 
 
Bronnen: 
1. Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. KNGF standaard. Beweeginterventie coronaire 

ziekten. Amersfoort: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie; 2009. 
2. NGF Standaard Cardio vasculair Risico Management; 2009. 
3. Platvorm Vitale Vaten. Zorgstandaard Vasculair Risico Management, 2009. 
4. Richtlijnen KNGF Hartrevalidatie 2004; en de recent herziende 2011. 
5. Vogels EMHM, Bertram RJJ, Graus JJJ, Hendriks HJM, Hulst R van, Hulzebos HJ, et al.  KNGF-richtlijn 

Hartrevalidatie. Ned Tijdschr Fysiother. 2001;111(3 suppl 3):1-54. 
6. Vogels EMHM, Bertram RJJ, Graus JJJ, Hendriks HJM, Hulst R van, Hulzebos E, et al.  KNGF-richtlijn 

Hartrevalidatie. Ned Tijdschr Fysiother. 2005;115(1 suppl):1-59. Franke EAM, 83 
7. Protocol CVR van de Fysionair Groep, 2011. 
8. Cursus ‘Hartfalen voor eerstelijns fysiotherapeut NPI 2016’ 

  



 

27 (Ketenzorgprogramma Chronisch Hartfalen, Knooppunt Ketenzorg) 

 

Bijlage 5: Transmurale afspraken 

In deze Regionale Transmurale Afspraken (RTA) wordt de samenwerking beschreven tussen 
huisartsen in de regio Zuid Holland Noord en cardiologen van LUMC en Alrijne Ziekenhuis bij 

patiënten met chronisch hartfalen.   

 
Verwijscriteria  

 
Van huisarts naar cardioloog: 
 

• Verdenking op chronisch hartfalen op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek, ECG en 

bloedonderzoek  

• Bij stabiele hartfalenpatiënt:  

o mogelijk corrigeerbare aandoening (klepvitium, ritmestoornis) 

o nieuwe angineuze klachten (indien niet door huisarts te behandelen) 

o nieuwe ECG-afwijkingen (indien niet door huisarts te behandelen) 

o abrupte verslechtering 

o hinderlijke klachten ondanks maximale therapie  
 
Van cardioloog naar huisarts: 
 

• Stabiele hartfalenpatiënt met volledig herstel van de linkerventrikelfunctie zonder actief 

cardiaal lijden 

• Stabiele patiënt met niet-volledig herstel linkerventrikelfunctie zonder (cardiale) 
co-morbiditeit die cardiologische controles vereisen 

• Patiënt met palliatief hartfalen, waarbij in principe geen ziekenhuisopname meer plaatsvindt 

• Zeer kwetsbare ouderen met hartfalen, waarbij ziekenhuisbezoek te belastend is 

 
Procesafspraken (conform afspraken Zorgdomein) 

 
De patiënt kan na verwijzing bij de cardioloog terecht bij: 

• Stabiele hartfalenpatiënt met abrupte verslechtering of nieuwe angineuze klachten: 

(direct of binnen één dag na telefonisch overleg) 

• Verdenking op chronisch hartfalen: binnen een week 

• Bij stabiele hartfalenpatiënt  

o mogelijk corrigeerbare aandoening (klepvitium, ritmestoornis): binnen twee weken 

o nieuwe ECG-afwijkingen 

o hinderlijke klachten ondanks maximale therapie binnen een week 
 

Na terugverwijzen door de cardioloog naar de huisarts ziet de huisarts de patiënt binnen de door 
de cardioloog aangegeven termijn (zie Informatieoverdracht). 

 
Medicatieafspraken 
 

• Bij vaststellen van hartfalen met behouden ejectiefractie (HF-PEF) start (of continueert) de 

cardioloog diuretica 

• Bij vaststellen van hartfalen met verminderde ejectiefractie (HF-REF) start (of continueert) de 
cardioloog diuretica, ACE-remmers (of AII-antagonisten), bètablokkers, aldosteron-
antagonisten en/of digoxine  

(zie NHG-standaard M51 Hartfalen)  

• Bij aanwezigheid van atherosclerotisch vaatlijden start (of continueert) de cardioloog de 
voorkeursmedicatie conform de Transmurale werkafspraak CVR 

 
Herhaalreceptuur van medicatie die geïnitieerd is door de cardioloog kan worden verzorgd door de 
huisarts, mits er sprake is van een schriftelijke verzoek tot overname van de herhaalreceptuur, 
waarbij de keuze van de medicatie onderbouwd is (zie Informatieoverdracht). 
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Informatieoverdracht1 
 
De huisarts vermeldt in zijn verwijsbrief (bij voorkeur via Zorgdomein en ook bij spoedverwijzing): 
 

• De expliciete vraagstelling aan de cardioloog 

• De relevante anamnese 

• Het verrichte lichamelijk onderzoek 

• Het verrichte aanvullend onderzoek 

• De relevante voorgeschiedenis en probleemlijst 

• De actuele medicatie 

 
De cardioloog schrijft de huisarts een ontslagbericht: 
 

• na opname uiterlijk op de dag na ontslag uit het ziekenhuis 

• binnen één week na ontslag uit de polikliniek 

 
De cardioloog schrijft de huisarts een tussenbericht: 
 

• binnen één week na het eerste bezoek aan de polikliniek 

• bij bijzonderheden 

• minimaal één maal per jaar 
 

In het bericht geeft de cardioloog aan of deze acties van de huisarts verwacht, zoals: 
 

• overname van de controles met de gewenste termijn van follow-up  

• het verzoek een risicoprofiel op te stellen en binnen welke termijn dit gewenst is 

• een verzoek tot overname van de herhaalmedicatie met onderbouwing van de gemaakte 
keuze(s). 

 
  

                                                 
1 Vooropgesteld moet worden dat de informatieoverdracht moet voldoen aan de zogenaamde HASP-richtlijn 
(https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/samenvattingskaartje_specialist_0.pdf) 
Het verdient de aanbeveling deit format op te nemen in het EPD van de cardiologen. 

 

https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/samenvattingskaartje_specialist_0.pdf
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Bijlage 7: Zorgmodule stoppen met roken  

 
Momenteel rookt 25% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder. Ook al is dit percentage de 
afgelopen jaren gedaald, het blijft noodzakelijk om het roken verder terug te dringen. Naast de 
enorme gezondheidswinst is het ook nog kosteneffectief. In een huisartsenpraktijk met een actief 
stoppen met rookbeleid is het aantal rokers dat blijvend stopt ruim 2,5 maal zo hoog als in een 
controlegroep. Dat wil niet zeggen dat dit ook een grote tijdsinvestering betekent.  

 
Voorbereiding 
Het is belangrijk om de doelgroep te formuleren. Dit betekent de keus tussen de rokers met aan 

roken gerelateerde klachten/ziekte of de gehele groep rokers. Vaak wordt gedacht dat een 
ongevraagd advies de arts-patiëntrelatie kan schaden maar daar is in gericht onderzoek geen 

grond voor gevonden. 
Ook moet er een beslissing genomen worden over het aantal adviezen (per week). Dit heeft te 
maken met de tijd die men in de praktijk wil investeren aan het stoppen met roken. 
Registratie is van groot belang, zowel om de rokers in kaart te brengen als om de begeleiding te 
monitoren. Het vastleggen van de stoppen met roken adviezen is van belang, evenals de 

stopdatum.  
Binnen de praktijk kunnen de taken verdeeld worden en is het belangrijk om iedereen gemotiveerd 
te houden.  
In de huisartsenpraktijk zijn twee instrumenten eenvoudig en gemakkelijk voor handen: 

• Kortdurend stopadvies. Dit zijn drie vragen: 

a. Rookt u? 
b. Hoeveel rookt u? 
c.  Hoelang na het opstaan rookt u de eerste sigaret? 
 

Hierna volgt een ondubbelzinnig stopadvies dat zo nodig na een jaar herhaald kan worden. 

H-Mis. Deze bestaat uit 6 stappen verdeeld over 2 tot 3 consulten en komt aan de orde bij een 

gerichte vraag om begeleiding of na 3 maal een kort stopadvies.  

 
Motivatie 
Motivatie moet groeien. Bij gedragsverandering zij 6 fases te onderscheiden: 
1. Vooroverweging 
2. Overweging 
3. Beslissen en voorbereiden 

4. Actie 
5. Volhouden 
6. Terugval 
 
Bij de eerste drie fases is motiveren de belangrijkste ondersteuning. Bij de laatste fases is het 
aanleren van vaardigheden en zelfvertrouwen belangrijker. 

 

Stappen van de H-MIS 
Stap 1: Rookprofiel. Hier moeten twee zaken worden vastgesteld: 

1. De stopmotivatie -  Heeft u nagedacht over het stoppen met roken? 
  Op welke termijn wilt u stoppen? 

2. De nicotinebehoefte –  Rookt u meer dan 10 sigaretten per dag? 
  Rookt u de eerste sigaret binnen 30 min. na het opstaan? 

Stap 2: Motivatie. Het verhogen van de motivatie (indien nodig). De hulpverlener helpt met het 

verhelderen van de redenen om te stoppen en kan proberen om bestaande overtuigingen om te 
buigen. Het is belangrijk om geen belerende houding aan te nemen maar met toestemming 
informatie te geven. 
 
Stap 3: Barrières. Inventariseer en bespreek de hindernissen en obstakels die de inmiddels 
gemotiveerde roker verwacht bij het stoppen. Doel is het vertrouwen te vergroten om deze 

problemen te overwinnen.  

 
Vaak genoemde barrières: 

• ontwenningsverschijnselen 
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• mislukte, eerdere poging 

• gewichtstoename 

• stress 
Stap 4: Stopafspraak. Plan deze binnen 2 weken na het laatste consult en maak een 
controleafspraak kort na de stopdatum. Vijf tips als voorbereiding op het stoppen: 

1. het eigen rookpatroon analyseren 
2. nagaan wat de drie belangrijkste sigaretten zijn 
3. deze drie sigaretten uitstellen of zelfs laten staan 
4. tot de stopdatum een ander merk gaan roken 
5. nadenken over het doorbreken van de dagelijkse patronen om de zin in roken te verminderen 

 

Stap 5: Hulpmiddelen. Informatie over de hulpmiddelen wordt in hetzelfde consult gegeven waarin 
de stopdatum wordt vastgesteld. Dit kan een farmacologische ondersteuning zijn en/of een 
gedragsmatige ondersteuning. 
 

1. Farmacologische ondersteuning: 

• Nicotinevervangende middelen. Deze geven relatief weinig bijwerkingen en zijn bewezen 

effectief. De pleisters geven een constante bloedspiegel. Belangrijk is dat ze niet te laag 
gedoseerd worden. Ondanks de contra-indicatie bij hart- en vaatziekten en COPD zijn ze 
veiliger dan sigaretten. Het gebruik wordt in 3 maanden afgebouwd. 

• Bupropion. Oorspronkelijk ontwikkeld als antidepressivum en blijkt met name de hunkering 

naar het roken tegen te gaan. Er zijn meer bijwerkingen dan bij de nicotinevervangende 
middelen en daarom is het belangrijk om het gebruik te begeleiden met in elk geval twee 
vervolgconsulten. De gebruiksduur is 7 tot 9 weken. 

• Nortriptyline. Dit is een antidepressivum dat in de beperkte hoeveelheid onderzoeken 

vergelijkbaar effectief is als bupropion. Het is niet officieel geregistreerd als hulpmiddel bij het 
stoppen met roken. De duur van het gebruik is 7 tot 12 weken. 

• Varenicline. Dit middel blokkeert de nicotinerge acetylcholinereceptor. Hierdoor is het effect 

van nicotine op het dopaminesysteem verdwenen. Het is effectiever dan de andere middelen 

maar de bijwerkingen lijken ook sterker met name op cardiaal en psychiatrisch gebied. De 
behandelduur is 12 weken. De behandeling hoeft niet te worden afgebouwd tenzij het risico op 
terugval naar het roken groot is.  
 

2. Gedragsmatige ondersteuning: 

• Telefonische coaching. Hierbij wordt de patiënt 6 maal met een telefonisch gesprek 

ondersteund in een periode van 6 weken. Deze methode kan ingezet worden om een terugval 
te voorkomen. Voor deze vorm van ondersteuning is een aanvullende opleiding noodzakelijk of 
het kan door een coach van STIVORO worden uitgevoerd. 

• Persoonlijke coaching. Dit is de meest intensieve ondersteuning en komt met name in 

aanmerking bij: 
1. Rokers die meerdere stoppogingen hebben gedaan. 
2. Rokers met somatische aandoening waardoor stoppen met roken belangrijk is. 
3. Rokers die voor deze vorm van begeleiding kiezen. Ook voor deze begeleiding is aan 

aanvullende opleiding noodzakelijk. De begeleiding behelst 6 gesprekken en er is voor de 
patiënt een werkboek beschikbaar. Bij de begeleiding wordt gebruik gemaakt van 
technieken van motiverende gespreksvoering en zelfcontroletechnieken. 
 

Stap 6: Nazorg en follow-up. Hierbij wordt de patiënt gesteund tijdens de stopfase met als doel 
terugval te voorkomen. Dit kan met een consult, een telefonisch consult of men kan het initiatief 
bij de patiënt laten. Belangrijk is om af te spreken dat als de patiënt weer een sigaret rookt hij 

direct contact opneemt. 
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Bijlage 8: Zorgmodule chronische nierschade 
 

8.1 Definitie chronische nierschade 
Er is sprake van chronische nierschade en/of verminderde nierfunctie als deze langer dan 3 
maanden bestaat. Nierschade kan zich uiten in persisterende (micro/macro)albuminurie2, 

persisterende specifieke sedimentafwijkingen (dysmorfe erythrocyten en celcylinders) en/of een 
verminderde nierfunctie. Van verminderde nierfunctie spreken we als de geschatte glomerulaire 
filtratiesnelheid (GFR) < 60ml/min/1,73m2 is. Bij nierschade hoeft er dus nog geen verminderde 
nierfunctie te zijn. 

8.2  Stadia chronische nierschade (K-DOQI-richtlijnen) 

 Stadium 1: GFR > 90ml/min/1,73m2 en persisterende (micro)albuminurie en/of specifieke 

sedimentsafwijkingen 

 Stadium 2: GFR 60 tot 90ml/min/1,73m2 en persisterende (micro)albuminurie en/of 
specifieke sedimentsafwijkingen. 

 Stadium 3: GFR 30 tot 60ml/min/1,73m2 
 Stadium 4: GFR 15 tot 30ml/min/1,73m2 
 Stadium 5: GFR< 15 ml/min/1,73m2. Er bestaat een indicatie tot dialyse 

8.3  Identificatie van patiënten voor jaarlijkse screening 

In het kader van cardiovasculair risicomanagement en/of diabetes mellitus type 2 en/ of hartfalen. 
 
Bepaling creatinineklaring en albumine/creatinineratio /albumineconcentratie/ sediment 

• Bloedbepaling op creatinine en eGFR (geschatte kreatinineklaring m.b.v. MDRD-formule) 

• Albumine/creatinineratio (ACR) of albumineconcentratie in ochtendportie urine 

• Sediment: screenen op aanwezigheid van (dysmorfe) erythrocyten en/of celcylinders 

 
Bij patiënten met (micro/macro-)albuminurie en/of een verlaagde eGFR: 

• uitsluiten niet primair nefrogene oorzaak van albuminurie (ontregelde diabetes, manifest 
hartfalen, urineweginfecties of een koortsende ziekte) - oorzaak behandelen 

• Anamnese van recidiverende pyelonefritis, anti-refluxoperaties, nefrectomie, 
autoimmuunziekte of nierziekten in de familie (ziekte van Alport, cystenieren) -nefroloog 

• Nefrotoxische medicatie – aanpassen 

• Aanvullend laboratorium op indicatie: BSE, glucose, calcium, fosfaat, PTH, natrium, kalium, 
eventueel 24-uurs klaring creatinine, evt. echo nieren in stadium 3 

• Bepalen cardiovasculair risicoprofiel 

 
 
 
 

 

                                                 
2 Micro-albuminurie: 
  2,5-25 mg (mannen) en 3,5-35 mg (vrouwen) albumine/mmol creatinine in willekeurige  
  urineportie, of 
  30-300 mg albumine/dag in een 24-uurs urineverzameling, of 
  20 tot 200 mg/l in een willekeurige urineportie 
  Macro-albuminurie (=proteïnurie): 
  >25 mg (mannen) en >35 mg (vrouwen) albumine/mmol creatinine in urineportie 
  >300 mg albumine/dag in een 24-uurs urineverzameling 
  >200 mg/l albumine in een willekeurige urineportie 
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Bron: http://www.nefro.nl/uploads/6l/dS/6ldSmZ86C6Cme6CBwdayoA/Stroomschema-LTA.okt-2009.pdf 

 
8.4 Taken 
 
POH 

• Reguliere ketenzorg CVRM, DM en/of hartfalen met extra laboratoriumonderzoek ( PTH, Ca, 
Fosfaat, Hb, Na, K) op indicatie 

• Extra adviezen (zoutbeperking tot 5gr/dg, NSAID gebruik, koorts bij diuretica en 

RAS-remmers) 

• Eventueel inschakelen diëtiste voor eiwitaangepast dieet (0.8gr E/kg lichaamsgewicht) 

• Overleg huisarts bij metabole complicaties (zie LTA) 

• Juiste ICPC code (U99.01) en contra- indicatie(CI 033) in HIS inbrengen 

 

Huisarts 

• Behandelen en begeleiden metabole complicaties 

• Medicatiebewaking 

• Coördineren co-morbiditeit 

• Contra-indicatie (CI) nierfunctiestoornis vastleggen in dossier patiënt  

• Apotheek inlichten over contra-indicatie (CI) nierfunctiestoornis patiënt 

• Deelt laboratorium waarden met betrekking tot nierfunctie en andere relevante labwaarden 

met apotheek  

• Eventueel inschakelen diëtiste  

• Eventueel (tele)consultatie nefroloog 
 
Apotheek 

• Legt CI nierfunctiestoornis vast in dossier patiënt 

• Heeft inzage in actuele nierfunctiewaarden of vraagt deze periodiek op bij behandelend arts 

• Voert medicatiebewaking uit en doet indien nodig voorstel voor doseringsaanpassingen aan 

arts. 
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Verwijzen nefroloog  

• Bij vermoeden onderliggende nierziekte (bij o.a sedimentsafwijkingen) 

• Macro- albuminurie (proteïnurie) 

• Patiënten < 65 jr en een eGFR < 45ml/min/1,73m2 

• Patiënten >65 jr en een eGFR< 30 ml/min/1,73m2 afhankelijk van comorbiditeit en leeftijd 

patiënt 

• Als ondanks maximale behandeling progressief nierfunctieverlies: eGFR daling > 

3ml/min/1,73m2 /jr of 10 mlmin/1,73m2//5 jr 

• Als specialistische begeleiding noodzakelijk is bij metabole complicaties 
 

8.5  Achtergrond 
Er blijkt een gestage toename van chronische nierschade/nierinsufficiëntie. De prevalentie van 
patiënten met GFR tussen 30 en 60 ml/min/1,73m2 bedraagt 5.3% (2009). Een gestoorde 
nierfunctie blijkt reeds in een licht stadium gepaard te gaan met metabole afwijkingen rondom 

calcium, fosfaat, parathormoon, zuurgraad (acidose) en Hb (anemie). Ook gaat een licht gestoorde 
nierfunctie al gepaard met een verhoogd risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. 
Tijdige behandeling kan dit risico verminderen. Wordt er een verminderde nierfunctie vastgesteld 

dan is het noodzakelijk aandachtig naar de patiënt te kijken met de vraag of striktere behandeling 
dan wel verwijzing noodzakelijk is. Daarbij sluit een niet afwijkende GFR nierschade of diabetische 
nefropathie niet uit. Er moet daarom ook gekeken worden naar risicofactoren als hoge bloeddruk, 
micro- en macroalbuminurie en cardiovasculaire complicaties.  
 
Wel moet rekening gehouden worden met het feit dat voor patiënten > 65 jaar met een eGFR 
tussen 45 en 60ml/min/1,73m2 zeer waarschijnlijk sprake is van een fysiologische vermindering 

van de nierfunctie. Deze groep patiënten kan bij uitstek in de eerste lijn gevolgd worden. 
 
Er zijn verschillende methodes om een indruk te krijgen te krijgen over de nierfunctie van een 
patiënt. In de dagelijks praktijk gebruiken we de GFR als maat voor de nierfunctie. Voor de 
schatting van de nierfunctie/GFR kan gebruik gemaakt worden van de creatinineklaring. Creatinine 

is niet meer of minder dan een spierafbraakproduct met variaties in bloed en urine door verschillen 

in spiermassa. Zo zal bij vrouwen en ouderen de spiermassa verschillen van de spiermassa bij 
mannen. Bij de formules die gebruikt worden om een schatting van de GFR te berekenen, zal 
hiermee rekening gehouden moeten worden.  
Het bepalen van GFR via bepalen creatinieklaring in 24 uurs-urine heeft als groot nadeel dat het 
niet praktisch (lees omslachtig) is met grote kans op ‘verzamelfouten’ en overschatting van de GFR 
kan geven door de actieve tubulaire secretie van creatinine. 
Daarom wordt gebruik gemaakt van formules zoals de Cockcroft- formule, waarbij een schatting 

van de ceatinineklaring gemaakt wordt en MDRD-formule, waarbij de GFR geschat wordt. De 
MDRD-formule heeft de voorkeur vanwege het feit dat deze minder geslachts- en 
leeftijdsafhankelijkheid oplevert.  
Er zijn echter een aantal beperkingen van de MDRD-formule waar rekening mee gehouden moet 
worden: 
 de formule is niet gevalideerd bij personen < 18 jaar 
 de formule is alleen geschikt voor personen met een redelijk stabiele nierfunctie 

 de formule gaat uit van een gemiddelde spiermassa: teveel spiermassa geeft onderschatting 
van GFR, te weinig een onderschatting 

 de GFR kan worden onderschat bij patiënten die medicamenten gebruiken die de secretie van 
creatinine remmen, b.v. cimetidine, trimethoprim en co-trimoxazol. 

 de GFR kan worden onderschat bij vrouwen < 65 jaar.  
 de formule geeft uitslagen voor mensen van het Kaukasische ras. Voor een patiënt van het 

negroïde ras is een correctiefactor van 1.21 nodig. 
  
Aan de hand van de uitkomsten moeten de patiënten in een stadium worden ingedeeldvolgens de 
K-DOQI-richtlijnen( zie boven) en – voor zover nog niet bekend – dient de onderliggende oorzaak 
van de CNI te worden vastgesteld. Vervolgens moet gefocust worden op de aanwezigheid van 
progressiefactoren en complicaties. Medicatie dient qua dosering en doseringsinterval waar nodig 
aangepast te worden. Patiënt dient als nierinsufficiënt in het HIS gezet te worden (= Probleem, niet 

Episode!) met desbetreffende ICPC ( U99.01) aanduiding.  
Bij risicogroepen kan screening van de urine plaatsvinden waarin de micro-albuminurie en de 

albumine/creatinine ratio bepaald wordt. Bij deze groep dient een schatting van de nierfunctie 
gemaakt te worden middels GFR mbv de Cockcroft- of MDRD formule.  
 



 

34 (Ketenzorgprogramma Chronisch Hartfalen, Knooppunt Ketenzorg) 

 

 
Beïnvloeden factoren ter voorkoming progressie nierschade 
De volgende factoren kunnen aangepakt worden om de progressie van de chronische 
nierinsufficiëntie te verminderen: 
 
Hypertensie: verhoging van de bloeddruk treedt reeds op in stadium 1 en 2 en wordt veroorzaakt 

door zoutretentie en stimulatie van het RAAS systeem. Streefwaarde bloeddruk< 130/80, middels 
– bij voorkeur – ACE remmers en/of angiotensine-II-antagonisten, diuretica(lis) en zoutbeperking 
(< 6gr NaCl/dg) eventueel aangevuld met B-blokkers en Ca-antagonisten tot de streefwaarden zijn 
bereikt. 
Gestoorde glucosehuishouding/diabetes mellitus: streven naar HbA1c <7.0 %. Zie verder 
diabetesprotocol. 

Overgewicht/adipositas: streven naar een BMI < 25 kg/m2. Ten minste half uur per dag 
beweging buitenhuis(lopen/joggen/fietsen e.d.). Meestal is hulp diëtiste noodzakelijk.  
Roken: elke patiënt die rookt wordt doorverwezen naar de praktijkverpleegkundige voor H-MIS 

programma.  
Hyperlipidemie: LDL waarden dienen <2.5 mmol/L te zijn. Voor voedingsadviezen kan het 
raadzaam zijn de diëtiste in te schakelen. 
Proteinurie: eiwitbeperkend dieet (0.8 gr/kg/dg). Naast ACE-remmers, AII -antagonisten, 

diuretica. 
Complicaties: systematische evaluatie overige complicaties opportuun vanaf stadium 3 (GFR 30-
60 ml/min). 
Hypertensie: zie boven. 
Anemie: ontstaan door tekort erytropoëtineproductie. De Hb dient boven de 7.0 mmol/L gehouden 
te worden. Behandeling met darbepoiëtine/epoiëtine, vit C en ferro-preparaten als Hb<7.0 mmol/L. 
Renale osteodystrofie: door afname productie actieve metaboliet ( cholecalciferol) vit. D door de 

nieren ontstaat secundaire hyperparathyreoïdie wat leidt tot renale osteodystrofie. Lichaam 
compenseert dit deels door verhoging PTH waardoor Ca en Fosfaatgehalte nog binnen norm blijven. 
Als hypocalciëmie en hyperfosfatemie (meest stadium 4) dan fosfaatbeperking dieet (800-
1000mg/dg), evt fosfaatbinders (calciumcarbonaat/acetaat) en bij persisterend verhoogd PTH 

actief vitamine D (alfacalcidol). 
Metabole acidose: ontwikkelt zich vaak reeds in stadium 3 doordat H+-ionen afkomstig van het 

eiwitmetabolisme onvoldoende door de nier uitgescheiden worden. Eiwitbeperking (zie eerder) en 
eventueel natriumbicarbonaat. 
Hyperkaliëmie: uitkijken met kaliumsparende medicatie. Geef kaliumsparend dieet (2000mg/dg) 
en lisdiuretica. 
Hart –en vaatziekten: kunnen ook als complicatie gezien worden van CNI deels door de 
uitlokkende factoren van CNI en deels door de eerder genoemde complicaties van CNI. 
Bestaande medicatie zal aangepast of gestopt moeten worden. Streef naar LDL< 2.5. Zie verder 

CVR protocol. 
Hypoalbuminemie-ondervoeding 
Inflammatie. 

Streefwaarden bij CNI  

Bloeddruk   < 130/80 
Protiënurie  < 0.5g/dg 
Eiwitintake  <0.8gr/kg/dg 

HbA1c      < 7.0% 
LDL        < 2.5 mmol/L 
Hb         > 7.0 mmol/L 
Fosfaat     < 1.5mmol/L 
PTH         10-20pmol/L 
Bicarbonaat   > 22mmol/L 

Kalium       3.5-5.5mmol/L 
BMI         < 25 kg/m2 
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Enkele veelgebruikte medicamenten en aanpassing bij een verminderde nierfunctie3: 
 
Analgetica 
Morfine GFR< 50 Cumulatie van actieve metaboliet morfine-6-glucuronide. 
Doseer zoals gebruikelijk op geleide van effect en bijwerkingen, lagere dosering kan nodig zijn. 
Omzetten naar fentanyl kan ook, dan is dosisaanpassing niet nodig: zie FTR Pijnbestrijding. 

NSAID’s GFR< 30 Acute nierschade. Geef zo mogelijk paracetamol en vermijd NSAID’s, indien 
toch noodzakelijk dan alleen kortdurend geven en ten minste voorafgaand aan en week na start 
nierfunctie controleren. 
Tramadol GFR< 30 Verhoogde kans op bijwerkingen in verband met verlenging halfwaardetijd. 
Verlaag doseerfrequentie bij een gewoon preparaat tot maximaal 2 tot 3 keer per dag, geef 
maximaal 200 mg per dag van tramadol met gereguleerde afgifte. 

 
Middelen bij infectieziekten 
Aciclovir GFR< 30 Verhoogde kans op bijwerkingen. Pas alleen de hoge dosering toe, die wordt 

gebruikt bij herpes zoster aan: 800 mg 3 keer per dag. 
Amoxicilline (/clavulaanzuur) GFR 30 Verhoogde kans op bijwerkingen. Doseringsinterval 
verlengen tot 12 uur, dus geef 2 maal daags standaarddosis of kies indien mogelijk ander 
antibioticum. 

Claritromycine GFR< 30 Verhoogde kans op bijwerkingen. Halveer normale dosis en handhaaf 
normaal dosisinterval. 
Ciprofloxacine GFR< 30 Verhoogde kans op bijwerkingen. Bij eenmalige dosis is geen 
aanpassing nodig, geef bij meermalige toediening de halve dosis. 
Co-trimoxazol GFR< 30 Verhoogde kans op bijwerkingen. Dosis halveren of doseringsinterval 
verdubbelen of kies voor ander antibioticum. 
Famciclovir GFR< 50 Verhoogde kans op bijwerkingen. Geef bij 30 tot 50 ml/min de normale 

dosis 1 maal daags, halveer bij 10 tot 30 ml/min de normale dosis 1 maal daags. 
Fluconazol GFR< 50 Verhoogde kans op bijwerkingen. Bij eenmalige toediening is geen 
aanpassing nodig, geef bij meermalige toediening normale startdosis en halveer 
onderhoudsdosering. 

Nitrofurantoine/Trimethoprim GFR < 50 Door cumulatie kans op toxisch neuropathie. 
Nitrofurantoine is gecontra-indiceerd; alternatief trimethoprim (de eerste 3 dagen normale 

dosering en daarna halve dosering of dosering op geleide van de bloedspiegel). 
Norfloxacine GFR< 30 Verhoogde kans op bijwerkingen. Kies ander antibioticum, omdat risico 
bestaat dat de spiegel niet hoog genoeg wordt. 
Ofloxacine GFR< 50 Verhoogde kans op bijwerkingen.Bij eenmalige dosis is geen aanpassing 
nodig, geef bij meermalige toediening bij 30 tot 50 ml/min 50% en bij 10 tot 30 ml/min 25% van 
de normaledosering. 
Tetracycline GFR< 30 Verhoogde kans op bijwerkingen. Geef als onderhoudsdosering 250 mg 

1 keer per dag. 
Valaciclovir GFR< 80 Verhoogde kans op bijwerkingen. Dosis verlagen, afhankelijk van klaring en 
de indicatie volgens schema. 
 
Bloedsuikerverlagende middelen 
Metformine GFR< 50 Door cumulatie kans op lactaatacidose. Bij 30 – 50 ml/min: startdosering 

verlagen tot 2 maal daags 500 mg; bij <30 ml/min: contra-indicatie. 

Sulfonylureum-derivaten GFR< 50 Door stapeling toename van kans op ernstige hypoglycemie. 
Geldt niet voor tolbutamide. Bij < 50 ml/min startdosering halveren of omzetten naar tolbutamide 
of insuline. 
 
Tractus circulatorus 
Amiloride GFR< 50 Hyperkaliemie; bij 10 tot 30 ml/min is amiloride. Gecontraindiceerd. 

Controleer regelmatig de kaliumspiegel. 
Atenolol GFR< 30 Verhoogde kans op bijwerkingen. Zet om naar metoprolol of halveer de 
normale dosering. 
Bisoprolol GFR< 30 De uitscheiding neemt in geringe mate af. Halveer de normale dosering en 
geef maximaal 10 mg/dag. 
Digoxine GFR< 50 Toxiciteit (misselijkheid, braken, visus verstoring, delier) en ritmestoornissen. 
Bij 10 tot 50 ml/min halveer de oplaaddosering, Initiële onderhoudsdosering na opladen: 0,125 

mg/dag. Pas de dosering daarna aan op geleide van het klinische beeld. 

                                                 
3 Voor de volledige en meest actuele lijst lijst: raadpleeg de apotheek. 
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Furosemide/ bumetanide GFR< 30 Bumetanide heeft een betere biologische beschikbaarheid 
dan furosemide Start met normale dosering, verhoog zo nodig dosering op geleide van effect; max. 
1000 mg furosemide en 10 mg bumetanide per dag. 
Nebivolol GFR< 50 Verhoogde kans op bijwerkingen. Dosering op geleide van de bijwerkingen. 
RAS-remmers GFR< 30/50 Verhoogde kans op bijwerkingen, afhankelijk van de stof. 
Dosisaanpassing kan nodig zijn afhankelijk van de stof. Tot 10 ml/min geen aanpassing nodig bij 

fosinopril en Angiotensine-II-Antagonisten (met uitzondering van olmesartan). 
Sotalol GFR< 50 Verhoogde kans op bijwerkingen. Dosis verlagen en doseerinterval verdubbelen, 
bij 10 tot 50 ml/min max 160 mg/dag, bij 10 tot 30 ml/min max 80 mg/dag. 
Spironolacton GFR< 50 Hyperkaliemie. Controleer 2 keer per jaar de kaliumspiegel. 
Thiazidediuretica GFR< 50. Bij < 30 ml/min is monotherapie met thiazide onvoldoende 
werkzaam, kan dan wel in combinatie met een lisdiureticum. Bij 30 tot 50 ml/min pas dosering aan 

start met 12,5 mg hydrochloorthiazide 1 maal daags, zo nodig verhogen op geleide van effect; 
vaak is een hogere dosering dan normaal nodig.  
Triamtereen Hyperkaliemie; bij 10 tot 30 ml/min is triamtereen gecontraïndiceerd. Geef 50% van 

de normale dosering, controleer regelmatig de kaliumspiegel. 
 
Tractus digestivus 
H2-antagonisten GFR< 30 Verhoogde kans op psychische en psychomotore bijwerkingen. 

Vanwege het farmacodynamische effect heeft, indien mogelijk, verlagen van de 
doseringsfrequentie naar 1x per dag de voorkeur boven halveren van de dosis, geef de helft van 
normale dagdosering. 
Metoclopramide GFR< 50 Verhoogde kans op bijwerkingen. Geef zo mogelijk domperidon of 
halveer de normale dosering. 
Antihistaminica 
(Levo)cetirizine/fexofenadine/terfenadine GFR<50 Verhoogde kans op bijwerkingen. Halveer 

de normale dosering of wijzig in (des)loratadine. 
 
Middelen bij jicht 
Allopurinol GFR< 80 Verhoogde kans op toxische bijwerkingen. 

Pas de onderhouds dagdosering aan: bij 50 tot 80 ml/min 300 mg/dag; bij 30 tot 50 ml/min 200 
mg/dag; bij 10 tot 30 ml/min 100 mg/dag. 

Benzbromaron GFR< 30 Verhoogde kans op uraatnefrolithiasis of uraatnefropathie en 
verminderde werking. Geef geen benzbromaron bij < 30 ml/min. 
Colchicine GFR< 50 Verhoogde kans op toxische bijwerkingen. Verlaag de dagdosering tot 
maximaal 0.5 mg per dag. 
 
Psychofarmaca 
Lithiumzouten GFR< 50 Verhoogde kans op toxische bijwerkingen (kleine therapeutische 

breedte). Vervang lithium indien mogelijk door anti-epilepticum (lamotrigine,carbamazepine, 
valproinezuur) en/of een atypisch antipsychoticum. Halveer, als dat niet mogelijk is, de normale 
dosering. Pas volgens vigerende richtlijnen dosering aan op geleide van spiegelbepaling. 
Midazolam GFR< 30 Verhoogde kans op bijwerkingen, wees alert op cumulatie. Midazolam wordt 
net als anders gedoseerd op geleide van effect en bijwerkingen. Controleer zo nodig spiegels, ook 
van metabolieten, bij langdurig gebruik. 

Risperidon GFR< 50 Verhoogde kans op bijwerkingen. Halveer de normale aanvangsdosering en 

doseer op geleide van effect en bijwerkingen. 
 
PM-adviezen zijn gebaseerd op de doseringsadviezen bij een verminderde nierfunctie zoals 
vastgelegd in de NHG-Standaarden en G-standaard en gelden alleen voor patiënten met een eGFR 
> 10 ml/min. 
 
Bronnen: 
- www.haagsenieren.nl 
- LTA Chronische nierschade 2012 
- Protocol Chronische nierschade Zorggroep Katwijk 
- Protocol Chronische nierschade Ravellaan 2009 
- H&W 52(12)november 2009 
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Bijlage 9: Zorgmodule Voeding  

 
De link naaar de zorgmodule: 
http://www.nationaalkompas.nl/object_binary/o19464_Zorgmodule-Voeding-2012.pdf  
 
Onderstaand het stroomschema en uitwerking van zorgprofielen en competenties. 
 

 

Onderstaand het stroomschema en uitwerking van zorgprofielen en competenties 

 

 

  

TRAJECT ALGEMEEN VOEDINGSADVIES 

Is ondersteuning bij zelfmanagement door een 
zorgverlener geïndiceerd? 

TRAJECT DIEETBEHANDELING 

Is ondersteuning door een voedingsdeskundige met of 
zonder specialistische expertise geïndiceerd?** 

 

Ja 

 
Nee* 

ANAMNESE 

Vaststellen persoonlijke voedingszorgbehoefte patiënt 

 

MEDISCHE DIAGNOSE 

Is volgens de zorgstandaard een dieetbehandeling geïndiceerd 
als onderdeel van de behandeling van de risicofactoren of chronische ziekte? 

 

RISICOFACTOREN EN CHRONISCHE ZIEKTEN BESCHREVEN IN ZORGSTANDAARDEN 

 

TOELICHTING STROOMSCHEMA (het stroomschema kan niet zonder toelichting gebruikt worden). 

De medische diagnose vormt het uitgangspunt en wordt in de anamnese aangevuld met informatie over de 
persoonlijke voedingszorgbehoefte. De patiënt en zorgverlener kiezen in samenspraak en op basis van stepped 
care een geschikt zorgprofiel. 
Na verloop van tijd wordt door de zorgverlener die zorg volgens het betreffende profiel levert, op het geplande 
controlemoment geëvalueerd of het gekozen zorgprofiel tot het gewenste resultaat heeft geleid, en of er nog 
aanleiding is om de behandeling aan te passen. Op initiatief van deze zorgverlener wordt in overleg met de 
patiënt én andere zorgverleners besloten over verschuiving van profiel. Indien mogelijk wordt een lager 
zorgprofiel gekozen. Indien nodig, wordt zorg uit een ander zorgprofiel opgestart. Zorgverleners met 
verschillende competenties en uit verschillende profielen kunnen ook samenwerken om gepaste zorg te leveren. 
*Ook wanneer een dieetbehandeling niet geïndiceerd is, kan voedingsadvies een onderdeel vna de behandeling 

zijn, afhankelijk van de anamnese op basis van uitsluitend zelfmanagement of geleverd door een zorgverlener 

uit het multidisciplinair behandelteam. 
**Een dieetbehandeling wordt geleverd door een specifiek daartoe opgeleide professional.  

NB. Deze kleuren benadrukken het stepped care karakter van de zorgprofielen in de Zorgmodule Voeding en 
staan voor de intensiteit van de voedingszorg. 

ZORGPROFIEL 1 
Uitsluitend 
zelfmanagement 

ZORGPROFIEL 4 
Gespecialiseerde 
dieetbehandeling 

ZORGPROFIEL 3 
Individuele 
dieetbehandeling 

ZORGPROFIEL 2 
Algemeen 
voedingsadvies 

Voedingsdeskundige met 
specialistische expertise 

Voedingsdeskundige 
zonder 

specialistische 
expertise 

 

 
Ja 

 
Nee 

http://www.nationaalkompas.nl/object_binary/o19464_Zorgmodule-Voeding-2012.pdf
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ZORGPROFIEL 1 
Uitsluitend 
Zelfmanagement 

 

 
ZORGPROFIEL 2 
Algemeen 
voedingsadvies 

 
ZORGPROFIEL 3 
Individuele 
dieetbehandeling 

 
ZORGPROFIEL 4 
Gespecialiseerde 
dieetbehandeling 

In
d
ic

a
ti
e
  

Geen zorgverleners 
betrokken op het 

gebied van voeding 
 

 
Individuele zorg met 
algemeen 

voedingsadvies 
 

 
Individuele zorg met 
dieetbehandeling 

 
Individuele zorg met 
gespecialiseerde 

dieetbehandeling 

In
h
o
u
d
 z

o
rg

p
ro

fi
e
l 

 

Patiënt gaat zelf 
aan de slag met de 
leefstijl, nadat hij 
door de 
zorgverlener op nut 
en noodzaak tot 

aanpassen leefstijl 
is gewezen. 
Relevante 
informatie en 
begeleiding door 
online 

hupprogramma’s. 

 
 

 

Zorgverlener geeft 
algemeen 
voedingsadvies en 
richt zich op het 
bewust maken van 
de aanwezige 

gezondheidsrisico’s, 
het leggen van de 
relatie leefstijl/ziekte 
en indien nodig het 
creëren van 
motivatie voor 

leefstijlverandering. 

 

Zorgverlener geeft 
dieetbehandeling 
gericht op het 
voorkomen, opheffen, 
verminderen of 
compenseren van met 

voeding 
samenhangende of 
door voeding 
beïnvloedbare 
stoornissen, 
beperkingen en 

participatieproblemen, 

conform richtlijn indien 
aanwezig. 

 

Zorgverlener geeft 
gespecialiseerde 
dieetbehandeling 
gericht op het 
voorkomen, opheffen, 
verminderen of 

compenseren van met 
voeding 
samenhangende of 
door voeding 
beïnvloedbare 
stoornissen, 

beperkingen en 

participatieproblemen, 
conform richtlijn indien 
aanwezig. 
 

C
o
m

p
e
te

n
ti
e
s
 

 

Hier zijn geen 
zorgverleners 
betrokken op het 
gebied van 
voeding. De inhoud 
van de zelfstandig 
te volgend 

programma’s of 
interventies waar 

de patiënt op 
gewezen wordt, 
dienen gebaseerd 
te zijn op de 
Richtlijnen goede 

voeding en 
goedgekeurd te 
zijn door relevante 
beroepsgroepen, 
onder andere op 
het gebied van 

voeding en 
diëtetiek. 
 

 

In dit profiel wordt 
het voedingsadvies, 
dat gebaseerd is op 
de Richtlijnen goede 
voeding, geleverd 
door zorgverleners 
met kennis op het 

gebied van gezonde 
voeding en de relatie 

met (een hoog risico 
op) chronische 
ziekten. 

 

Zorg zoals diëtisten die 
plegen te bieden, zoals 
omschreven in artikel 
34 van de Wet op de 
Beroepen in de 
Individuele 
Gezondheidszorg, 

geleverd door een 
(minimaal) HBO 

opgeleide 
voedingsdeskundige, 
deskundig op voeding 
en gedrag in relatie tot 
ziekte en gezondheid, 

en ingeschreven als 
Kwaliteitsgeregistreerde 
in het Kwaliteitsregister 
Paramedici (KP). 

 

Zorg zoals diëtisten 
met voor betreffende 
ziekte specialistische 
expertise die plegen te 
bieden, aansluitend op 
artikel 34 van de Wet 
op de Beroepen in de 

Individuele 
Gezondheidszorg, 

geleverd door een 
(minimaal) HBO 
opgeleide 
voedingskundige, 
deskundig op voeding 

en gedrag in relatie tot 
ziekte en gezondheid, 
en ingeschreven als 
Kwaliteitsgeregistreerde 
in het Kwaliteitsregister 
Paramedici (KP). 

 

ZORGPROFIELEN EN COMPENTENTIES ZORGMODULE VOEDING 
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Bijlage 10: kwaliteitsindicatoren voor hartfalen 

 
Er is gekozen voor de volgende kwaliteitsindicatorenset: 

1. % patiënten bekend met hartfalen 

2. % patiënten bekend met hartfalen waarbij de huisarts hoofdbehandelaar is  

 

Bij de patiënten bekend met hartfalen waarbij de huisarts hoofdbehandelaar is: 

3. % bij wie de bloeddruk in de afgelopen 12 maanden is bepaald 

4. % bij wie het gewicht is bepaald in de afgelopen 12 maanden 

5. % waarbij de eGFR is bepaald in de afgelopen 12 maanden 

6. % waarbij de NYHA-klasse is bepaald 

 
Indicatoren 5, 6 ern 7 gelden als de minimale dataset voor het Knooppunt Ketenzorg. 

 

 

Indicator Type 

indicator 

Teller Noemer 

1. % patiënten bekend 

met hartfalen 

 

Structuur Aantal patiënten met ICPC-code K77 
aan eind van rapportageperiode  

Praktijkpopulatie 

2. % patiënten bekend 
met hartfalen 
waarbij de huisarts 
hoofdbehandelaar is 

Structuur Aantal patiënten met K77 waarvan 
aangenomen mag worden dat de 
huisarts aan het eind van de 
rapportageperiode hoofdbehandelaar 
is 

 

Aantal patiënten met ICPC-
code K77 aan eind van 
rapportageperiode  

3. % bij wie de 

bloeddruk in de 

afgelopen 12 

maanden is bepaald 

 

Proces Aantal patiënten met K77 waarvan 
aangenomen mag worden dat de 

huisarts aan het eind van de 
rapportageperiode hoofdbehandelaar 

is bij wie de afgelopen 12 maanden 
de bloeddruk is gemeten 
 

Aantal patiënten met 
K77waarvan aangenomen 

mag worden dat de huisarts 
aan het eind van de 

rapportageperiode 
hoofdbehandelaar is 

5. % bij wie het 

gewicht is bepaald in 

de afgelopen 12 

maanden 

 

Proces Aantal patiënten met K77waarvan 
aangenomen mag worden dat de 
huisarts aan het eind van de 

rapportageperiode hoofdbehandelaar 
is bij wie de afgelopen 12 maanden 
het gewicht is bepaald 
 

Aantal patiënten met 
K77waarvan aangenomen 
mag worden dat de huisarts 

aan het eind van de 
rapportageperiode 
hoofdbehandelaar is 

6. % waarbij de eGFR 

is bepaald in de 

afgelopen 12 

maanden 

 

Proces Aantal patiënten met K77waarvan 
aangenomen mag worden dat de 

huisarts aan het eind van de 

rapportageperiode hoofdbehandelaar 
is bij wie de afgelopen 12 maanden 
de eGFR is bepaald 
 

Aantal patiënten met 
K77waarvan aangenomen 

mag worden dat de huisarts 

aan het eind van de 
rapportageperiode 
hoofdbehandelaar is 

7. % waarbij de NYHA-

klasse bekend is 

Proces Aantal patiënten met K77waarvan 
aangenomen mag worden dat de 
huisarts aan het eind van de 
rapportageperiode hoofdbehandelaar 
is bij wie de NYHA-klasse bekend is 
 

Aantal patiënten met 
K77waarvan aangenomen 
mag worden dat de huisarts 
aan het eind van de 
rapportageperiode 
hoofdbehandelaar is 
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Bijlage 1: Werkprotocol huisarts en POH (samenvattingskaart) 

Diagnostiek  
 

Identificatie screening op hartfalen:  

• Moeheid of dyspnoe bij inspanning, orthopnoe, nycturie en/of oedeem (vooral bij oudere 
patiënten en/of patiënten met een hartinfarct of andere hartziekte in de voorgeschiedenis) 

 

Onderzoek:  

• Lichamelijk onderzoek: algemeen (voedingstoestand, gewicht), pols (frequentie, ritme), 
bloeddruk, stuwing (CVD, perifeer oedeem, vergrote lever, ascites, pulmonale crepitaties, 
pleuravocht), ademfrequentie, hart (ictus, derde harttoon, souffles) 

• Laboratoriumonderzoek: (NT-pro)BNP, Hb, Ht, glucose, Na/K, creatinine en MDRD en TSH en 
op indicatie: CRP, leuko diff, ALAT, ASAT, gamma-GT en lipidenprofiel.  

• ECG 

• Overweeg X-thorax bij normaal ECG en normaal (NT-pro)BNP ter analyse andere oorzaak 
 
Evaluatie:  

Waarschijnlijkheidsdiagnose ‘Chronisch Hartfalen’ door de huisarts op basis van: 

• Anamnese en lichamelijk onderzoek 

• NT-proBNP: ≥125 pg/l of BNP ≥35 pg/ml: mogelijk hartfalen  

(NB: andere redenen voor verhoogd (NT-pro)BNP: longembolie, nierinsufficiëntie, sepsis, 
ernstige COPD, acuut coronair syndroom en ritmestoornis)  

• Afwijkend ECG 

 
NT-proBNP < 125 ng/l en een normaal ECG maken chronisch hartfalen erg onwaarschijnlijk 
(zie algoritme)! 
 
NB: voornaamste differentiaal diagnose: COPD (eventueel spirometrie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

400 pg/ml NT-proBNP – 50 pmol/I NT-proBNP 
125 pg/ml NT-proBNP – 15 pmol/I NT-proBNP 
100 pg/ml BNP – 35 pmol/I BNP 
35 pg/ml BNP – 10 pmol/I BNP 
Men dient de hier vermelde afkapwaarden voor (NT-pro)BNP te hanteren en niet die van regionale laboratoria. 

Symptomen en verschijnselen 
passend bij hartfalen 

Geleidelijk ontstaan 

ecg. (NT-pro) BNP. 
Evt. X-thorax 

ECG is abnormaal of  

BT-proBNP ≥ 125 pg/ml 
of BNP ≥ 35 pg/ml 

ECG is normaal 
en NT-proBNP < 125 pg/ml 
of BNP < 35 pg/ml 

echocardiografie hartfalen onwaarschijnlijk 
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Beleid 

• Bij verdenking hartfalen verwijzing naar cardioloog voor vaststellen diagnose (met o.a. echo).  

(Bij zeer fragiele ouderen, waarbij ziekenhuisbezoek te belastend is, kan de huisarts de 
diagnose hartfalen zelf stellen, eventueel na telefonisch overleg met cardioloog.  

• Cardioloog bevestigt diagnose al of niet, stelt behandeling in of past behandeling zo nodig aan 
en coördineert op indicatie traject naar derde lijn. 

 
Terugverwijzing naar huisarts 
Tenzij blijvende controle door de cardioloog geïndiceerd is, volgt bij chronisch hartfalen 
terugverwijzing naar huisarts  
 
Schakelconsult 
Na terugverwijzing door de cardioloog ziet de huisarts de patiënt tijdens een schakelconsult. 

Huisarts geeft informatie over hartfalen en de procedure bij de controles door de POH. 

Huisarts deelt patiënt in één van de vier groepen in:  
1. NYHA klasse I  (geen klachten bij normale activiteiten) 
2. NYHA klasse II (klachten bij normale activiteiten) 
3. NYHA klasse III (klachten bij minder dan normale activiteiten) 
4. NHYA klasse IV (klachten bij elke inspanning of in rust) 

 
Registratie in HIS na terugverwijzing: 

• Aanmaken nieuwe episode/probleem “hartfalen” (ICPC K77) met vermelding HF-REF 
(systolisch hartfalen) en/of HF-PEF (diastolisch hartfalen) 

• Aanmaken contra-indicatie “Hartfalen” 

• Huisarts als hoofdbehandelaar  

 
 
Controles stabiele hartfalenpatiënt 

Eerste consult POH 
Anamnese:  

• Voorgeschiedenis en co-morbiditeit, hart- en vaatziekten in familie 

• Kortademigheid, oedeem 

• Therapietrouw 

• Roken, alcohol, lichaamsbeweging, eetgedrag 

• Woonomstandigheden 

• Mantelzorg, wijkverpleging 

• Psychische problemen 

• Wensen patiënt 

 
Lichamelijk onderzoek: 

• Lengte, gewicht, BMI 

• Bloeddruk, pols (ritme, frequentie) 

• Aanwezigheid oedeem 
 

Aanvullend onderzoek alleen op indicatie: 

• Lab: Hb, Na, K, creatinine (MDRD), glucose nuchter, lipidenspectrum, TSH en (NT-pro)BNP 

• ECG in overleg met huisarts 

 
Uitleg ziektebeeld en maken individueel zorgplan met adviezen en controles 
 
Adviezen: 

• Regelmatig wegen (min. 2x/per week); optimaal gewicht (BMI <25) 

• Natriumbeperking (verwijzing diëtist) 

• Vermijden overbelasting met vocht: 1,5-2 liter vocht per dag (verwijzing diëtist) 

• Instructie wanneer contact op te nemen bij tekenen van verslechtering 

• Zo nodig extra diuretica 

• Voorlichting voor mantelzorgers 

• Voldoende beweging eventueel met beweegprogramma (verwijzing naar fysiotherapeut) 

• Stoppen met roken  
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Vervolgconsulten elke drie maanden bij POH (of minder frequent indien verantwoord) 
(zo mogelijk combineren met controles CVRM, diabetes en/of COPD): 
 
Algemeen: 
Anamnese, lichamelijk onderzoek en adviezen: zie boven. 

Jaarlijks aanvullend onderzoek: Na, K, creatinine (MDRD), glucose nuchter, Hb en (op indicatie) 
ECG. 
Jaarlijks griepvaccinatie. 
 
Patiënt neemt (laagdrempelig!) contact op met POH bij de volgende tekenen van verslechtering:  

• Gewichtstoename >2 kg binnen 3 dagen 

• Toename oedeem 

• Toename dyspnoe 

• Plotseling verminderde inspanningstolerantie 

• Toename orthopnoe en nycturie 

• Hartkloppingen 

• Duizeligheid 
 

Overleg POH met huisarts na elke controle met als aandachtspunten: 

• Verslechtering in klasse 

• Toename oedeem, dyspnoe, orthopnoe of nycturie 

• Plotseling verminderde inspanningstolerantie 

• Hartkloppingen 

• Duizeligheid 

• Therapieontrouw  

• Irregulaire pols (nieuw) 

• Bij herhaling stijging of daling van systolische bloeddruk >20 mmHg Gewichtstoename >2 kg 

binnen 2 weken  

• Afwijkende lab-uitslagen 
Tevens kan de POH contact opnemen met de verpleegkundig specialist hartfalen in de tweede lijn 
voor inhoudsdeskundige ondersteuning. 

 
Verwijzing naar / overleg met cardioloog door huisarts: 

• Abrupte verslechtering 

• Mogelijk corrigeerbare aandoening (klepvitium/ritmestoornis) 

• Angineuze klachten (indien niet door huisarts te behandelen) 

• Nieuwe ECG-afwijkingen (indien niet door huisarts te behandelen) 

• Hinderlijke klachten ondanks maximale therapie 

 
Bijzonderheden controles zeer fragiele oudere hartfalenpatiënt 

Bij opstellen individueel zorgplan terughoudendheid met aanvullend onderzoek.  

Nadruk op voorkomen opnames en ziektelast.  

Terughoudendheid met verwijzing naar cardioloog. 

Medicatie 
De medicatie bij stabiele hartfalenpatiënten wordt ingesteld door de cardioloog. 

Bij HF-REF (systolisch hartfalen), zie ook bijlage medicatie:  

• Starten met diureticum en ACE-remmer en titreren tot klinische tekenen van overvulling 

verdwenen zijn 

• Toevoegen bètablokker tenzij contra-indicaties 

• Indien nog klachten: aldosteronantagonist toevoegen 

• Indien 

o ondanks bovenstaande medicatie toch nog klachten of  

o atriumfibrilleren met ventrikelfrequentie >80/minuut in rust of >110/minuut bij 

inspanning ondanks bètablokker:  

 overweeg toevoegen digoxine 

Bij HF-PEF (diastolisch hartfalen): 
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• Diuretica indien er sprake is van vochtretentie 

• Adequate behandeling van hypertensie  

• Adequate vermindering van de hartfrequentie bij een tachycardie 

Bij zeer fragiele oudere hartfalenpatiënten en bij patiënten met terminaal hartfalen wordt een 
individueel medicamenteus beleid gevoerd (eventueel in overleg met de cardioloog). 
 
 
Verwijscriteria 
Apotheker 

De POH verwijst de patiënt naar de apotheker bij problemen met de medicatie die niet direct 

opgelost kunnen worden door huisarts of POH. 

Verder verwijst de huisarts/POH de patiënt jaarlijks naar de apotheker in het kader van 

polyfarmacie (≥5 soorten medicatie). De apotheek kan de patiënt hiervoor ook zelf oproepen. 

Diëtist 

De POH verwijst de patiënt na het eerste consult in het kader van hartfalen naar een diëtist. 

Fysiotherapeut 
De POH verwijst hartfalen patiënten altijd naar een fysiotherapeut (als de patiënt daar voor open 
staat). 
 
NB. Als de POH/huisarts een eenmalige beweegscreening van de fysiotherapeut wenselijk vindt, 

dan kan dit als onderdeel van een beweegprogramma gedeclareerd worden.  
 
Contra-indicaties: 

• Acute ziekten 

• Hemodynamisch ernstige aortastenose of mitralisklepstenose 

• Hartfklepinsufficiëntie die een indicatie vormt voor chirurgie 

• Een recente longembolie (<3 maanden geleden) die hemodynamisch zwaar belastend is 

• Hartinfarct in de 3 weken voorafgaand aan de training 

• Boezemfibrilleren met een hoge kamerrespons in rust (> 100/min) 

• Ernstige cognitieve stoornissen (geheugen, aandacht en concentratie) 

 
Bron: multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement. Utrecht. Bohn Stafleu van Loghum, 2011.   
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