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VOORWOORD
Om te beginnen willen we iedereen bedanken
die heeft meegewerkt aan dit boekje, waaronder
patiënten, verzorgers en professionele
zorgverleners. Zij hebben bijgedragen aan het
samenstellen van een hulpmiddel, waarvan wij
denken, dat het u erg zal helpen bij het leren
omgaan met uw hartfalen.
Dit boekje is ontwikkeld als een eenvoudige gids om u te
helpen uw aandoening te leren kennen. Wij denken dat u de
informatie nuttig zult vinden, net zoals de vele anderen die
dezelfde aandoening hebben als u.
Voor het samenstellen van deze gids is gebruikgemaakt van
een aanzienlijke bijdrage en ondersteuning van de Pumping
Marvellous Foundation, de patiëntenvereniging voor
hartfalenpatiënten in het Verenigd Koninkrijk. We willen
met name Nick Hartshorne-Evans, oprichter, directeur en
hartfalenpatiënt, en Angela Graves, hoofdverpleegkundige
en verpleegkundig specialist hartfalen van de Pumping
Marvellous Foundation bedanken voor de intensieve
samenwerking tijdens het schrijven van deze gids.

Opmerking: dit boekje dient niet als vervanging van het advies
en de hulp die u krijgt van uw professionele zorgverlener. Als u
vragen hebt of zich zorgen maakt over uw aandoening, bespreek
dat dan zo snel mogelijk met uw professionele zorgverlener.
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WAT IS HARTFALEN EN
WAAROM HEB IK HET?
Het hart is een spier die bloed rondpompt door het
lichaam. Bij iemand met hartfalen pompt het hart niet
goed. Ook is het hart vaak groter dan normaal omdat
het extra hard moet werken1.
Over het algemeen is er een reden waarom het hart
niet goed pompt. In de meeste gevallen komt het
doordat de hartspier beschadigd is omdat deze niet
genoeg bloed heeft gekregen1,2. Dit kan gebeuren na
een hartaanval of als u een hoge bloeddruk heeft of
hebt gehad. Andere oorzaken zijn onder andere1,2:
• De werking van uw hart is aangetast door een virus
• Het hartritme is afwijkend
• Het hart heeft een genetische afwijking
• De hartkleppen zijn beschadigd
• Overmatig alcoholgebruik
• Drugsgebruik
• Bepaalde behandelingen voor chemotherapie
• In zeldzamer gevallen kan hartfalen verband

houden met een zwangerschap

Soms weten we gewoon niet wat de oorzaak is.
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De symptomen van hartfalen kunnen soms snel erger
worden. Dit heet een ‘acute aanval’ of ‘acuut hartfalen’2.
Dit kan het gevolg zijn van een tijdelijk voorval en het
kan zijn dat het maar kort duurt, maar het vereist wel dat
er ingegrepen wordt door professionele zorgverleners2.
HOE VOELT U ZICH NA
DE DIAGNOSE VAN HARTFALEN?
Laten we beginnen met te zeggen dat u niet alleen bent
en dat het een enorme schok kan zijn om te horen dat u
hartfalen hebt. Iedereen leert op zijn eigen manier en in
zijn eigen tempo om te gaan met een leven met hartfalen.
Het is belangrijk om te beseffen dat iedereen anders is en
dat het delen van gevoelens en gedachten soms moeilijk
kan zijn. Toch is het onze ervaring dat het wel helpt om
deze last met anderen te delen.
Sommige mensen verdiepen zich helemaal in hun
aandoening en anderen willen het maar liever vergeten. Het
belangrijkst is echter dat u ervan overtuigd bent dat u ermee
om kunt gaan; u moet alleen uw eigen manier vinden.
Dit boekje bevat een aantal richtlijnen die u kunt
gebruiken om de uitdagingen aan te gaan die gepaard
gaan bij het leven met hartfalen. We zijn ervan overtuigd
dat die uitdagingen, hoewel ze nu misschien heel groot
lijken, in de loop van de tijd kleiner zullen worden.
Blijf positief.
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“Het gaat niet om de kaarten die je krijgt, maar hoe
je ze speelt. En onthoud: je leeft om te leven!”
Louise, hartfalenpatiënt, Verenigd Koninkrijk
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VERDER LEVEN MET
HARTFALEN
Er bestaat geen twijfel dat dit een ernstige
hartaandoening is.
Het goede nieuws is dat er veel bekend is over
hartfalen en dat er een aantal effectieve behandelingen
beschikbaar en in ontwikkeling zijn.
In dit boekje kunt u verschillende ideeën vinden voor
dingen die u voor uzelf kunt doen en die u kunnen
helpen om een actieve rol te spelen bij de behandeling
van uw hartaandoening. Uit onderzoek en ervaringen
van patiënten blijkt dat mensen die zich kunnen
aanpassen aan hun ziekte en er de controle over nemen,
een betere kwaliteit van leven hebben3.
WAAR STAAT U IN DE CLASSIFICATIE NEW YORK?
Een rare vraag misschien, maar patiënten en
professionele zorgverleners maken vaak gebruik van de
classificatieschaal van de New York Heart Association
(NYHA) om het stadium van hun aandoening te bepalen
op basis van de mate waarin ze beperkt worden tijdens
lichamelijke inspanning2.
In welk stadium zit uw hartfalen op dit moment? Houd
er rekening mee dat uw stadium van uw aandoening kan
evolueren naarmate uw aandoening en uw behandeling
veranderen.

“Luister naar je lichaam, blijf rustig, neem rust en
verzamel energie om opnieuw te beginnen”
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Oberdan, hartfalenpatiënt, Italië

NYHAKLASSE

SYMPTOMEN4

I

Ik kan alle normale lichamelijke activiteiten doen zonder
kortademig of vermoeid te raken of hartkloppingen te krijgen.

II

Ik raak buiten adem of vermoeid of ik krijg hartkloppingen bij
activiteiten die flinke inspanning vergen. Bijvoorbeeld: steile
hellingen oplopen of een aantal trappen oplopen.

III

Ik raak buiten adem of vermoeid of ik krijg hartkloppingen
bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (bijvoorbeeld:
wandelen op een vlakke weg).

IV

Ik ben in rust buiten adem en ben grotendeels aan huis
gebonden. Ik kan geen enkele lichamelijke activiteit uitvoeren
zonder buiten adem of vermoeid te raken of hartkloppingen
te krijgen.

Mensen met deze aandoening merken vaak dat ze een bepaalde
hoeveelheid energie hebben (net als een batterij) waar ze het
per dag mee moeten doen. Hoeveel energie er in uw batterij zit,
hangt in het algemeen af van de klasse waarin uw hartfalen is
ingedeeld op de NYHA-schaal. Net zoals u nadenkt over hoe
u het meeste uit een batterij kunt halen, zo is het ook goed om
rekening te houden met de hoeveelheid energie die u te besteden
hebt. Probeer te plannen hoe u uw energie gedurende de dag
wilt gebruiken en geef voorrang aan de activiteiten die u het
belangrijkst vindt.
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Afhankelijk van uw NYHA-klasse moet u met de
volgende dingen rekening houden:
• Uw werk

• Uw sociale activiteiten

• Autorijden

• Uw seksleven

Praat met uw professionele zorgverlener over
veranderingen die u misschien moet maken in uw
dagelijks leven om uw energie zo goed mogelijk te
kunnen verdelen en het meeste uit elke dag te halen.
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HOE KAN IK MIJN HARTFALEN BETER BEHEREN NU IK
WEET WAAR IK OP DE NYHA-SCHAAL STA?
 lijf voor zover mogelijk positief.
B
Dit kan u echt helpen om een actieve rol te spelen bij uw eigen
aandoening.
	
Beweging. Elke spier reageert goed op beweging, en
voor uw hart geldt hetzelfde.
	Overleg met uw professionele zorgverlener over een
bewegingsprogramma dat geschikt is voor u. Luister
ondertussen naar uw lichaam: doseer uw inspanningen
en let op uw energievoorraad. Als die opraakt, neem dan
rust en doe het rustig aan.
 oeding. Vraag uw professionele zorgverlener om
V
advies en tips over het aanleren van een gezonde leefstijl.
Misschien helpt het u om vaker op de dag kleinere
maaltijden te eten. Het verteren van kleine hoeveelheden
voedsel kan de belasting op het lichaam en het hart
namelijk verminderen.
 out. Let op uw zoutinname. We weten dat zout een rol
Z
speelt bij het vasthouden van vocht door het lichaam,
wat ook een belasting voor het hart kan zijn. Probeer
zoutarme maaltijden te kiezen en beperk de hoeveelheid
tafelzout die u aan uw maaltijden toevoegt.
 oken. Als u de diagnose hartfalen hebt gekregen en
R
rookt, dan wordt u aanbevolen om te stoppen met roken.
 lcohol. Probeer binnen de aanbevolen dagelijkse en
A
wekelijkse maximale hoeveelheden alcohol te blijven.

“Blijf in beweging en geniet van het leven!”
Randa, hartfalenpatiënt, Egypte
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HOU UW HARTFALEN
GOED IN HET OOG
“Wees verstandig en luister naar je hart!”
Tania, hartfalenpatiënt, Brunei
LET OP...
Plotselinge gewichtstoename.
Een plotselinge toename van uw gewicht kan betekenen dat zich
vocht ophoopt in uw lichaam omdat uw hartfalen erger wordt.
Opzwellen.
Wanneer het lichaam vocht vasthoudt, kunt u merken dat uw
onderbenen, buik of voeten opzwellen.
Ademhaling.
Soms kan er zich vocht ophopen in uw longen waardoor
u moeite krijgt met ademhalen.

Vermoeidheid.
Veel mensen met hartfalen voelen zich erg lusteloos.

Duizeligheid/licht in het hoofd.
Door uw aandoening en de medicijnen die u mogelijk neemt,
kunt u duizelig en/of licht in het hoofd worden.
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Patiënten met deze aandoening zeggen vaak dat ze goede en
slechte dagen hebben. Een algemene tip is om gedurende de dag
een rustig tempo aan te houden: denk aan uw energievoorraad.
Er zijn echter ook enkele zaken waar u speciaal op moet letten.
Hieronder staan een aantal van de belangrijkste symptomen
waar u last van kunt krijgen en tips om ze tegen te gaan2,4.
TIPS
• Weeg uzelf elke dag op hetzelfde tijdstip.
• Let op hoeveel vocht u binnenkrijgt.
Drink niet meer dan de hoeveelheid die
uw professionele zorgverlener u aanraadt.

NEEM CONTACT OP MET
UW PROFESSIONELE
ZORGVERLENER ALS …
u binnen 2-3 dagen
ongeveer 1,8-2,3 kg
aankomt5.

• Leg uw benen hoog op een krukje.
• Neem gedurende de dag geregeld rust.
’s Middags een dutje doen in bed
kan helpen.

de zwelling aanzienlijk
erger wordt.

• Zorg dat u voldoende rust krijgt.
• Probeer u niet te zeer in te spannen
en spaar uw krachten. Als uw
ademhalingsproblemen ’s nachts erger
worden, gebruik dan veel kussens.

uw
ademhalingsproblemen of
hoesten aanzienlijk erger
worden.

• Let op uw energievoorraad.
Houd een rustig tempo aan, pas
uw activiteitenniveau aan en neem
voldoende rust.

uw vermoeidheid
toeneemt en uw dagelijkse
activiteiten begint te
belemmeren.

• Haast u niet van hot naar her!
• Probeer niet te snel te gaan staan of om
te draaien.
• Neem de tijd om uit bed te komen en zoek
steun voordat u begint te stappen.

u merkt dat u struikelt of
valt doordat u duizelig of
licht in het hoofd bent.
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MEDICIJNEN EN
INGREPEN
Hoe is hartfalen vastgesteld bij mij6?
Om te bepalen of u hartfalen hebt, kunnen er bloed- en
hartonderzoeken zijn uitgevoerd evenals een uitgebreid
onderzoek door de professionele zorgverlener om de
mogelijke diagnose van hartfalen te kunnen vaststellen.
• Bloedonderzoeken

Dit zijn standaardonderzoeken om onder andere te
controleren hoe goed uw nieren en lever werken. Als
u bloedarmoede hebt (minder rode bloedcellen dan
normaal of minder van het eiwit hemoglobine in
elke rode bloedcel) of als u problemen hebt met uw
schildklier (een grote klier in de hals), dan zullen er
ook bloedonderzoeken zijn uitgevoerd om te kijken
of ze zijn aangetast door uw hartfalen of uw hartfalen
hebben veroorzaakt.
Er kan daarnaast een specifiek bloedonderzoek
zijn uitgevoerd waarmee zogeheten ‘natriuretische
peptiden’ gemeten worden (een type hormoon dat door
het hart wordt aangemaakt). De concentratie van deze
hormonen kan wijzen op hartfalen7.
• Elektrocardiogram (EKG)
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Dit is een registratie van de activiteit van het hart.
Een EKG vertelt uw professionele zorgverlener
namelijk of uw hart te snel of te langzaam klopt en of
u hartproblemen hebt die zich mogelijk in het verleden
hebben voorgedaan.

• Echocardiogram

	Dit onderzoek is van essentieel belang voor het vaststellen van
hartfalen. Hiermee wordt een scan van uw hart gemaakt die
laat zien hoe goed uw hart pompt, hoe groot uw hart is en hoe
gezond uw hartkleppen zijn.
	Er kunnen nog andere, ingewikkelder scans gemaakt worden
om uw professionele zorgverleners te helpen begrijpen wat er
met uw hart is gebeurd.
MEDICIJNEN
Mogelijks heeft u verschillende medicijnen gekregen om in
te nemen nadat u heeft gehoord dat u hartfalen heeft. Op de
volgende pagina’s kunt u meer lezen over die medicijnen en vindt
u tips over het gebruik ervan.
Een goed uitgangspunt is echter om te begrijpen waarom het
zo belangrijk is dat u uw medicijnen precies inneemt zoals uw
professionele zorgverlener u dat heeft verteld. We begrijpen dat
het innemen van een heleboel tabletten soms kan aanvoelen als
een last, net als sommige van de symptomen die u kunt krijgen.
We weten echter ook dat als u uw medicijnen regelmatig en
volgens de aanwijzingen van uw zorgverlener inneemt, dit een
positief effect kan hebben op uw gezondheid en welzijn. Misschien
duurt het even voordat u gewend bent aan alle medicijnen, maar
het is belangrijk dat u doorzet. Voor u het weet, bent u eraan
gewend.
Als u het moeilijk blijft vinden om uw medicijnen in te nemen,
praat er dan over met uw professionele zorgverlener.

“Het is heel belangrijk om je medicijnen regelmatig in
te nemen, want dat helpt je om je symptomen onder
controle te houden.”
Jean, hartfalenpatiënt, Frankrijk
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Zoals besproken, is de behandeling met medicijnen één van
de belangrijkste manieren om een goede werking van uw hart
te ondersteunen.
Hieronder vindt u een aantal algemene tips over
medicijngebruik:
•	Neem de controle in handen over uw eigen medicijnen.

Zorg dat u precies weet welke medicijnen u neemt, hoe
vaak en begrijp waarom u ze neemt.

•	Soms voelt u zich eerst slechter voordat u zich beter gaat

voelen door een medicijn. Geef dus niet op en stop niet
zomaar met het innemen van een medicijn zonder dit eerst
te overleggen met uw zorgverlener.

•	Het vinden van de juiste dosis van een bepaalde

behandeling kan voor u een langdurig proces zijn. Soms
moet met bepaalde tabletten gestart worden in een lage
dosis die daarna langzaam verhoogd wordt. Raak hierdoor
niet ontmoedigd, uiteindelijk komt u er wel.

•	U moet misschien veel tabletten innemen, maar elke tablet

heeft zijn eigen nut.

•	Probeer het innemen van uw medicijnen niet te vergeten en

zorg ervoor dat u elk medicijn op tijd en zoals aanbevolen
inneemt. Een pillendoos voor uw dagelijkse medicatie kan
u hierbij helpen.

•	Onthoud dat dit een samenwerking is tussen u en uw

zorgverlener. Aarzel niet om eventuele effecten van uw
medicatie te bespreken. Stel vragen als u die hebt en vraag
om hulp als u die nodig hebt.
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IMPLANTEERBARE HULPMIDDELEN/
PACEMAKERS
• Cardiale resynchronisatietherapie (CRT)/

biventriculair hulpmiddel

Een CRT-/ biventriculair hulpmiddel kan geschikt zijn
voor sommige mensen met hartfalen. Deze apparaten
sturen kleine elektrische prikkels naar het hart om de
hartslag beter te synchroniseren en uiteindelijk om het
hart te helpen eﬃciënter te pompen. Deze hulpmiddelen
zijn echter niet voor iedereen met hartfalen geschikt.
• Implanteerbare cardioverter-deﬁbrillator (ICD)

Het hart heeft niet alleen een hartslag, maar ook een
hartritme. Soms is er een probleem met het hartritme
dat ernstige gevolgen kan hebben. In deze gevallen
kan een ICD worden aanbevolen. Hiervoor wordt een
klein doosje onder de huid geïmplanteerd bovenin de
borst. Aan de ene kant worden draden bevestigd aan
de hartspier en aan de andere kant aan het doosje. Zo
kunnen hartritmeproblemen worden opgevangen die
anders fataal zouden kunnen zijn.
Soms kunnen een CRT en een ICD gecombineerd
worden in één apparaat.

“Vergeet niet dat je nu niet zieker bent dan
voordat je de diagnose kreeg, alleen word je
nu behandeld!”
18

Louise, hartfalenpatiënt, Verenigd Koninkrijk

19

6)

UW VANGNET
Als u de diagnose hartfalen krijgt, betekent dat een grote
omslag in uw leven. We zullen het nu hebben over uw
sociale vangnet, maar we zijn ons ervan bewust dat niet
iedereen mensen om zich heen heeft die kunnen helpen.
Het is daarom belangrijk om met uw zorgverlener te
bespreken wie uw vangnet kunnen vormen. Onthoud dat
niemand met hartfalen er alleen voor hoeft te staat. Uw
vangnet kan bestaan uit allerlei mensen en het is helemaal
uw keuze wie u hiertoe rekent. Het kan net zo goed uit
maar twee mensen bestaan.
De mensen die uw vangnet vormen, kunnen u helpen bij
het nemen van beslissingen en het maken van plannen,
zodat zij allemaal betrokken zijn en u het gevoel hebt
dat u de controle hebt over uw leven. Uw vangnet kan
bestaan uit uw zorgverleners, uw belangrijkste verzorger,
vrienden, familie of mensen die u regelmatig ziet in uw
dagelijks leven. Misschien ontmoet u anderen die ook
hartfalen hebben. Het delen van je verhaal is vaak een
belangrijk onderdeel van het leren omgaan met een leven
met hartfalen. Het is belangrijk om open en eerlijk te
zijn over hoe u zich voelt, zodat de mensen om u heen
begrijpen hoe u zich voelt en wat u doormaakt. Dat helpt
hen om u beter te kunnen helpen.

“Ik zie mijn man, mijn dokters, de
verpleegkundigen en mijn familie allemaal
als onderdeel van één groot team dat mij
helpt de strijd tegen hartfalen te winnen, elke
dag opnieuw.”
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Fredonia – hartfalenpatiënt, Verenigde Staten

EEN BAND OPBOUWEN MET UW ZORGVERLENERS
Misschien is er een specialist op het gebied van hartfalen
betrokken bij uw zorg, of misschien hebt u meer contact met
een huisarts of verpleegkundige. Wie er ook voor u zorgt, het is
belangrijk dat u een open en eerlijke relatie met hen opbouwt.
Dit zijn een aantal manieren waarop patiënten dit kunnen doen:
1	Wees voorbereid. Maak voordat u naar de afspraak met uw

zorgverlener gaat aantekeningen van problemen die u hebt en
die u wilt bespreken of van vragen die u wilt stellen.

2	Wees niet bang om vragen te stellen, ook al denkt u dat het een

domme vraag is.

3	Vertel wat belangrijk voor u is. Als er bepaalde aspecten van

uw leven zijn die erg belangrijk voor u zijn, bespreek deze dan
met uw zorgverlener zodat die er rekening mee kan houden bij
het bespreken van uw medicatie en andere onderwerpen.

4 W
 ees stipt. Zorg dat u op tijd komt voor afspraken.

Ga respectvol met elkaar om.

UW FAMILIE, VRIENDEN/PRIMAIRE VERZORGER
Veel mensen zeggen dat hun partner of andere primaire
verzorger de belangrijkste persoon voor hen is om hen te helpen
om te gaan met hun aandoening. Een goed uitgangspunt om uw
vrienden en familie te helpen begrijpen waar u mee te maken
krijgt door uw hartaandoening kan zijn om dit boekje met hen
door te nemen.
Er is ook een boekje voor verzorgers beschikbaar. Dat kunt
u aanraden aan mensen die u helpen leven met uw aandoening.
21
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VRAGEN VOOR UW
ZORGVERLENER
De tijd die u hebt met uw professionele zorgverlener is
belangrijk. Bedenk daarom van tevoren welke dingen
u wilt bespreken.
Een aantal tips:
•	Als u iets niet begrijpt, vraag dan om meer uitleg.

Het gaat om uw gezondheid.

• Het kan handig zijn om een dagboek bij te houden

om beter te kunnen vertellen hoe het met u gaat.
Hierin kunt u bijvoorbeeld uw gewicht bijhouden en
opschrijven hoe het gebruik van uw medicijnen gaat.

•	Neem een volledige lijst mee van alle medicijnen die

u gebruikt.

•	Schrijf vooraf op wat u wilt dat het gesprek met uw

zorgverlener oplevert.

Voorbeeldvragen
Hieronder staan enkele voorbeeldvragen die u aan uw
zorgverlener zou kunnen stellen.
•	In welk stadium bevindt mijn hartfalen zich?
•	Welke invloed denkt u dat dit zal hebben op mijn

dagelijkse activiteiten?

•	Wat kan ik verwachten? Hoe zal mijn aandoening zich

ontwikkelen?

•	Wat zijn de belangrijkste dingen die ik kan doen om
22

goed om te gaan met deze aandoening?

•	Moet ik anders gaan eten?
•	Hoeveel sport/activiteiten kan ik doen? Wat zijn goede

activiteiten om mee te beginnen?

•	Hoeveel water mag ik elke dag drinken?
•	Mag ik alcohol drinken? Hoeveel?
•	Welke gezondheidscontroles moet ik thuis doen en hoe doe

ik dat?

•	Als ik merk dat mijn symptomen plotseling erger worden of

veranderen, met wie moet ik dan contact opnemen en hoe kan
ik die persoon het beste bereiken?

•	Welke behandeling/medicijnen heb ik nodig?
•	Wat moet ik doen als ik een dosis van mijn medicijn heb

overgeslagen?

•	Moet ik plastabletten nemen?
•	Hoe vaak moet ik naar de praktijk komen voor controle/hoe

vaak heb ik een afspraak met een zorgverlener?

•	Wat moet ik doen als ik me somber of angstig voel over

mijn hartfalen?

•	Zijn er ondersteunende diensten in de buurt?

UW VRAGEN
Welke andere vragen kunt u bedenken die u aan uw professionele
zorgverlener wilt stellen? Om meer informatie omtrent hartfalen
te bekomen, kan u terecht op www.hart-falen.be
Deze link wordt aangeboden enkel voor informationele doeleinden; het vormt geen bekrachtiging
of goedkeuring door Novartis. Novartis draagt geen verantwoordelijkheid voor nauwkeurigheid,
wettigheid of inhoud van de website hart-falen.be of gerelateerde links. Indien u vragen over de
inhoud van de website heeft, gelieve de website zelf te contacteren voor antwoorden.
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“Omarm de
nieuwe jij; je
zult stralen!”
Daniel, hartfalenpatiënt, Verenigd
Koninkrijk
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