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Wat is de functie van het hart ?
Het hart is een gespecialiseerde spier die tot doel
heeft het bloed te laten stromen doorheen het
ganse lichaam.
Het is een pomp die onderverdeeld is in vier ruimtes, twee boezems en twee kamers.
De boezems trekken samen juist voor de kamers
en zijn zodoende een hulp om hen te vullen. De
linker- en de rechterruimtes trekken gelijktijdig
samen.
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Het hart wordt gevoed door een systeem van kleine bloedvaten, de kransslagaders.
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voorzicht van het hart

Men kan het hart opdelen in 2 onafhankelijke
delen, het rechterhart en het linkerhart. Elk
deel, dat bestaat uit een boezem en een kamer,
vervult een andere functie maar deze functies zijn
wel complementair.
De rol van het rechterhart bestaat erin bloed
vanuit het hart naar de longen te pompen. Daar
zal het bloed terug zuurstof opnemen.
Het linkerhart zal nu precies dit zuurstofrijk
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bloed pompen naar de rest van het lichaam.
Het bloed komt via de vena cava in de rechterboezem; deze trekt samen en het bloed wordt in
de rechterkamer gestuwd. Tussen de boezem en
de kamer bevindt zich een klep die voorkomt dat
het bloed zou terugvloeien naar de boezem als de
kamer zich samentrekt. Deze klep noemt de tricuspidaalklep.
De kamer zal nu op zijn beurt samentrekken en
het bloed naar de longslagader stuwen. Via een
systeem van kleine bloedvaten zal het bloed uiteindelijk in de longen belanden alwaar het verse

zuurstof zal opnemen.
Eens het bloed zuurstofrijk is zal het via de longaders naar het hart terugvloeien waar het belandt
in de linkerboezem. Deze trekt samen en pompt
het bloed naar de linkerkamer. Tussen deze boezem en deze kamer bevindt zich eveneens een
klep die men mitralisklep noemt. Deze klep verhindert dat het bloed zou terugvloeien naar de
boezem als de kamer samentrekt.
Wanneer de linkerkamer samentrekt wordt het
bloed weggepomt naar het totale lichaam via een
grote slagader, de aorta. Tussen de linkerkamer
en de aorta bevindt zich de aortaklep die verhindert dat het bloed zou terugstromen naar het
hart.
Het bloed wordt als het ware gestuwd naar alle
delen van het lichaam. Het voert enerzijds voedingsstoffen en zuurstof naar alle weefsels en
brengt anderzijds afvalstoffen naar de lever en de
nieren waar ze verwijderd worden.
Het bloed keert uiteindelijk terug naar het rechterhart en zal vandaar terug naar de longen gepompt
worden alwaar het opnieuw verse zuurstof zal
opnemen.
Gedurende zijn ganse leven zal de hartslag van
een persoon in rust ca. 60 à 80 slagen per minuut
bedragen.

Wat is hartinsufficiëntie ?
Hartinsufficiëntie hebben betekent in feite een
vermoeid hart hebben, een hart dat “op” is, dat
niet goed meer werkt en dat zodoende problemen
heeft om het
bloed te laten
circuleren.
Wanneer het
hart vermoeid
is, heeft dit
gevolgen voor
het ganse
lichaam en
meer bepaald voor het functioneren van organen
zoals de nieren, de longen, de hersenen en zelfs
voor de totale spieraktiviteit.
De oorzaken van hartinsufficiëntie zijn velerlei.
Wat de oorzaak echter ook moge zijn (infarkt,
hypertensie, viraal, alkohol…), de hartspier is
beschadigd wat meebrengt dat er niet voldoende
bloed meer gepompt wordt naar de weefsels om

tegemoet te komen aan de behoeften van het
lichaam.
Hartinsufficiëntie is een ziekte die evolueert, dwz
die langzaam verergert naarmate de tijd verstrijkt.
Vandaar dat de ziekte gerangschikt wordt in verschillende klasses, afhankelijk van de gevolgen die
de ziekte met zich meebrengt in het dagdagelijkse
leven.
Deze klassificatie (NYHA, New York Heart
Association) bestaat uit 4 stadia; deze laten uw
cardioloog toe om uw graad van hartinsufficiëntie
te bepalen en zodoende de aangepaste therapie in
te stellen.
Hartinsufficiëntie is een chronisch evoluerende ziekte, gekenmerkt door een vermoeid hart dat moeilijkheden heeft om
het goed functioneren van het lichaam in
al zijn facetten te garanderen.

Wat wordt men gewaar bij hartinsufficiëntie ?
Bij het begin van de aandoening zal het vooral bij
zware fysieke inspanningen zijn of indien men
reeds een andere ziekte heeft, dat de typische
tekenen van hartinsufficiëntie zich zullen manifesteren. Later, als de ziekte gevorderd is, kunnen
deze symptomen ook optreden bij lichtere inspanningen.
Er bestaan verscheidene mogelijke tekenen
(symptomen) die terzelfdertijd of afzonderlijk kunnen voorkomen:
Kortademigheid (dyspnoe):
Wanneer we een
inspanning doen,
pompt het hart
krachtiger en
sneller dan
gewoonlijk om
voldoende bloed
te pompen naar
die spieren die arbeid verrichten.
Bij iemand die lijdt aan hartinsufficiëntie slaagt
het hart er niet meer in om al het bloed uit de
longen weg te krijgen. De longen raken overbe-

last, de ademhaling wordt moeilijker en kortademigheid bij inspanning is het logisch gevolg.
Vermoeidheid :
U voelt zich meer
vermoeid dan
anders aangezien
uw spieren onvoldoende zuurstofrijk bloed - absoluut nodig om
goed te functioneren - krijgen.
Gezwollen voeten en enkels :
Wanneer het hart niet genoeg werkt reageert het lichaam door water en zout op te
houden. Deze opstapeling van vocht kan
een zwelling van de voeten en enkels
teweeg brengen.
Gewichtstoename :
Voor een vermoeid
hart is het moeilijk
om het water uit
het lichaam te elimineren. De
opstapeling van
water kan een
gewichtstoename
teweeg brengen.
Dit kan zelfs erg snel gebeuren.
Slaaphouding die slecht verdragen wordt :
Het kan gebeuren dat u een benauwd
gevoel hebt of dat u buiten adem raakt
wanneer u plat in bed ligt.
In deze houding zal het teveel aan vocht dat
zich in de weefsels bevond, in het bloed
terechtkomen en het zal zich opstapelen in
de longen. Indien u enkele hoofdkussens
achter u steekt en in een half rechtopstaande, half liggende positie komt te zitten, dan
zult u zich veel beter voelen.

Pijnen in de buikholte (abdominale pijnen) :
Vaak zijn deze pijnen te wijten aan een
zwelling van de lever die het water
opneemt, net zoals een handdoek. De buik
kan zelfs gezwollen staan als gevolg van
een overmaat vocht aldaar, ascitesvocht.
Andere mogelijke tekenen :
Het zou kunnen dat je denkt dat uw hart
sneller slaat dan normaal of dat het onregelmatig slaat.
Je kunt ook de neiging hebben ’s nachts
frekwenter op te staan om te plassen. Dit is
te wijten aan het teveel aan vocht die in de
circulatie terugvloeit terwijl je slaapt.
Het feit dat je aan hartinsufficiëntie lijdt kan te
wijten zijn aan heel wat oorzaken.
Dit is ook de reden waarom uw arts een uiterst
nauwkeurig onderzoek moet doen van uw algemene gezondheidstoestand. Wat hij zeker zal willen
weten, is:
• of je reeds pijnen in de borststreek (angor)
gevoeld hebt, of je suikerziekte hebt (diabetes),
of je bloeddruk te hoog is (hypertensie) of dat je
andere cardiale problemen hebt.
• of je rookt.
• of je alcohol drinkt ( wijn, bier of andere alcoholische dranken) ; indien ja, in welke hoeveelheden?
• welke geneesmiddelen je neemt

De behandeling van
hartinsufficiëntie :
Personen met hartinsufficiëntie kunnen nagenoeg
steeds geholpen worden door hun levensstijl te
veranderen en door aangepaste geneesmiddelen
te nemen.
Uw arts zal opteren voor die behandeling die het
best past bij u.

De behandeling van hartinsufficiëntie
wordt stapsgewijs opgebouwd. De arts of
de cardioloog heeft 2 zaken tot doel :
• zo goed mogelijk de tekens of symptomen van uw aandoening onder
kontrole houden (levenskwaliteit)
• de progressie van de ziekte afremmen door het slijtageproces af te
remmen (de levensverwachting verhogen)
De behandeling van hartinsufficiëntie gebeurt in
verschillende fasen. De behandelende arts of cardioloog heeft 2 belangrijke doelstellingen, enerzijds de levenskwaliteit verbeteren maar anderzijds de levensverwachting doen toenemen.
Zijn geneesmiddelen regelmatig innemen is uiterst
belangrijk, maar dat alleen volstaat niet! Mits
enkele leefregels in acht te nemen (die worden
verder in dit boekje uitgelegd) zal heel wat verantwoordelijkheid bij jezelf liggen. Uw arts uitleggen hoe uw toestand evolueert, de verandering
bekijken van een aantal parameters zoals de evolutie van uw gewicht of het opzwellen van uw voeten….dit zijn enkele kleine alarmsignalen die erom
vragen uw behandelende arts of cardioloog te
raadplegen. Dit aspekt is minstens zo belangrijk
voor uw gezondheid als het regelmatig innemen
van uw pillen.
De rol van geneesmiddelen bij de behandeling van hartinsufficiëntie:
• Verbetering van de bloedcirculatie. Door geneesmiddelen te nemen die de bloedvaten doen uitzetten (de diameter verhoogt) kan het bloed
gemakkelijker circuleren en de hartarbeid zal
hierdoor verminderen
• Verbetering van het rendement van de hartpomp.
• Eliminering van de overmaat aan vocht. Dit
teveel aan vocht is verantwoordelijk voor de
gezwollen voeten en enkels. De ademhaling zal
eveneens gemakkelijker verlopen. Deze geneesmiddelen verhogen de hoeveelheid uitgescheiden urine.

• Voorkomen van ritmestoornissen of van onregelmatige hartkloppingen
Zes verschillende klassen geneesmiddelen worden
aangewend; voor de behandeling van hartinsufficiëntie worden ze vaak geassocieerd:
• ACE- inhibitoren (inhibitoren van het
angiotensine-converting enzym): Zestril,
Renitec, Capoten, Accupril, Coversyl….
Deze hebben een
vaatverwijdend
effekt op de bloedvaten: door de
bloeddruk te verminderen vergemakkelijken zij de
werking van het
hart. Op lange termijn zullen zij bovendien de uitzetting van het hart tegengaan..
De meest voorkomende ongemakken zijn een
droge hoest (men kan echter ook hoesten
door heel wat andere zaken!), een uitgesproken daling van de bloeddruk of een probleem met
de nierfunktie.
• angiotensine II inhibitoren:
Loortan, Cozaar, Diovane, Atacand, Aprovel,…
Zij hebben waarschijnlijk een gelijkaardig effekt
als de ACE- inhibitoren. Daarom ook kunnen zij in
de plaats van de ACE- inhibitoren voorgeschreven
worden maar enkel en alleen als deze laatste
slecht verdragen worden, zoals bijvoorbeeld bij
een aanhoudende hoest.
• Bètablokkers: Isoten of Emconcor, Seloken of
Selozok, Kredex, …
Zij verbeteren de
1
werking van de
linkerventrikel
door het hartritme te doen dalen
en verminderen
de kans op ritmestoornissen.
Bovendien doen zij de bloeddruk dalen.
In het geval van hartinsufficiëntie moeten zij progressief en met de nodige voorzichtigheid in de
behandeling ingelast worden, voldoende lang na
een periode van akute hartdecompensatie.
De meest voorkomende ongemakken zijn een

plotse daling van de bloeddruk of van het hartritme.
• Diuretica : Lasix, Burinex,…
De bedoeling van diuretica is de hoeveelheid vocht
en zouten in het lichaam te verminderen.
Hun gebruik vergt eveneens een follow-up door
het labo aangezien zij een kaliumverlies met zich
meebrengen.
• aldosteron-inhibitoren : Aldactone
Zij verhinderen het kaliumverlies te wijten aan de
diuretica en verminderen de fibrose ter hoogte
van de hartspier.
Hun gebruik vergt een strikte kontrole van de
bloedspiegels met name de kaliumwaarde (risico
op een hyperkaliëmie) en de nierfunktie. Bij de
man kan het gebeuren dat de omvang van de borsten toeneemt (gynecomastie).
• digitalis : Lanoxin, Lanitop, Digitaline,…
Dit wordt vooral gebruikt bij een voorkamerfibrillatie om het hartritme te doen dalen; gaat vaak
samen met bètablokkers.
Uw arts kan u eveneens geneesmiddelen voorschrijven die de vorming van bloedklonters tegengaat en die het bloed beter doen stromen zodat
het hart gemakkelijker werkt.
Belangrijke zaken die u moet weten aangaande uw behandeling :
• de geneesmiddelen die u neemt hebben tot doel
de symptomen van hartinsufficiëntie te verbeteren doordat ze het hart gemakkelijker doen werken. Maar…zij kunnen de ziekte jammer genoeg
niet genezen.
• bij aanvang van de behandeling – en dit zou wel
eens het geval kunnen zijn als begonnen wordt
met bètablokkers – kan de indruk ontstaan dat
de toestand niet verbetert: symptomen die
typisch zijn voor hartinsufficiëntie (vermoeidheid, ademnood…) nemen nog toe of manifesteren zich nu gemakkelijker. Deze reaktie is nagenoeg altijd tijdelijk en verdwijnt wanneer uw
lichaam deze nieuwe medicatie gewoon is. Praat
erover met uw arts die zal oordelen of de dosis
moet aangepast worden.

• u moet nauwkeurig en met de grootste zorg uw
gewicht op regelmatige tijdstippen kontroleren,
vooral als u start met een nieuw geneesmiddel
of indien de dosis van een bestaand geneesmiddel wordt aangepast. Indien u plots vrij snel in
gewicht toeneemt, neem dan kontakt op met uw
arts.
• het is van het grootste belang dat
u uw geneesmiddelen inneemt
precies zoals de arts ze u heeft
voorgeschreven. Indien u ze niet
neemt, dan hebben ze uiteraard
geen werking!!!!
• Verander de dosis niet en stop de behandeling
zeker niet zonder er met uw arts over te praten.
Zelfs indien u zich goed voelt, weet dat de
symptomen van hartinsufficiëntie zich opnieuw
zullen manifesteren indien u de behandeling verandert. Het is daarom uiterst belangrijk om
dagelijks alle geneesmiddelen te nemen welke
uw arts u voorgeschreven heeft.
• Indien je vergeten bent uw geneesmiddel in te
nemen of je hebt de verkeerde dosis genomen
en je weet niet wat gedaan, neem dan kontakt
op met uw huisarts, uw cardioloog of de verpleegkundige die weet heeft van uw toestand.
• Breng regelmatig een bezoek aan uw huisarts en
uw cardioloog.

Leven met hartinsufficiëntie :
Deze aanbevelingen zijn erg belangrijk om te
leren leven met uw ziekte. Uw levensstijl is
ruim evenveel waard als een geneesmiddel….en kost beduidend minder !
Verminder uw zoutverbruik.
Zout kan ervoor zorgen dat te veel vocht opgestapeld blijft in het lichaam.
Hierbij enkele raadgevingen om de hoeveelheid
zout in uw voeding te beperken :

- geen zoutvat aan tafel
- geen zout gebruiken in de bereiding of koken
van het eten. Gebruik aromaten of kruiden in de
plaats.
- neem de gewoonte de etiketten te lezen (de
ingrediënten staan erop vermeld)
- maak een goede keuze van voedingswaren.
Hiervoor:
schrap van uw voeding:
- gerookte en gedroogde charcuterie, américain
préparé
- alle vlees-, groenten- en visconserven
- voorbereide diepgevroren schotels
- kant en klare schotels
- aperitiefkoekjes, -nootjes en chips
- bouillonblokjes, vleesextracten
- diepgevroren soep, soep uit dozen of uit zakjes
- vette, gezouten etenswaren
- vichy water, soda water, appollinaris
Kies :
- plakjes gebraden rundsvlees (roti), pure americain, eieren, platte kaas, mozzarella
- belgische kazen zijn veelal minder gezouten dan
franse of hollandse kazen (bv. : passendale,
maredsous, affligem, chimay, nazareth…)
- niet-voorbereide diepvriesproducten
- gekookte hesp, niet gerookte charcuterie van
gevogelte en gewone kazen kunnen gebruikt
worden, maar met mate.
Een voedingsdeskundige (diëtiste) kan u helpen
met het samenstellen van menu’s die aangepast
zijn aan uw problemen, vooral in het geval u diabetespatiënt bent of indien uw cholesterolwaarde
te hoog ligt.
Stel u regelmatig op de weegschaal
Een snelle gewichtstoename wijst op een overdreven ophouden van vocht.
Weeg u telkens onder
dezelfde omstandigheden.
Indien je meer dan 2 kg
verzwaart in enkele dagen,
raadpleeg dadelijk uw arts
of uw cardioloog.

Beperk uw vochtopname
1 à 1,5 liter vochtinname per dag,
alles inbegrepen,
niet overschrijden.
Het gebruik van
alcohol wordt ten
stelligste afgeraden. In ieder geval
nooit meer dan 1 à
2 glazen alcoholhoudende dranken (wijn, bier…)
per dag overschrijden.
Stop met roken
Nicotine kan de bloedbanen doen
samentrekken wat het hart zal verplichten harder te werken. Indien je
last hebt met roken te stoppen,
vraag uw arts dan een aangepast
programma.
Zoek een gemakkelijke positie om te slapen.
Gebruik 1 of 2
supplementaire
hoofdkussens om
het hoofd te
ondersteunen
indien nodig.
Doe met mate wat lichaamsbeweging
Uithoudingssporten
zoals zwemmen,
fietsen, stappen
…zijn prima activiteiten. Nochtans
mag men hierin
niet overdrijven.
Vraag advies aan
uw cardioloog of aan uw huisarts.

Sexuele activiteiten
Kunnen best vergeleken worden met lichaamsbewegingen en kunnen zodoende met mate beoefend worden.
U vindt bijgaand aan dit boekje een documentje
die u zal toelaten alle informatie die verband
houdt met uw ziekte bij te houden. U kunt daarin
niet alleen de evolutie van uw gewicht noteren
maar ook uw bloeddruk, uw behandeling tot zelfs
de symptomen die je gewaar werd tussen 2 consultaties.

“de 10 aanbevelingen” van hartinsufficiëntie:
-

Weeg u regelmatig precies onder dezelfde omstandigheden
Zorg voor een evenwichtige voeding
Opgelet voor het gebruik van zout
Vermijd alcohol en tabak
Opgelet met drank…drink noch te veel, noch te weinig
water of andere dranken
Neem trouw uw geneesmiddelen op regelmatige tijdstippen
Stop nooit zelf uw behandeling zonder vooraf overleg
met uw cardioloog of uw huisarts
Behoud een regelmatige lichaamsbeweging
Consulteer op regelmatige tijdstippen ( in functie van uw
toestand) uw behandelende arts of cardioloog
Breng uw cardioloog of uw behandelende arts meteen op
de hoogte indien nieuwe tekenenen zouden
opduiken of indien de bestaande
symptomen zouden verslechten:
Gewichtstoename
Ademhalingsproblemen

Dit boekje zal uw cardioloog en uw huisarts toelaten u beter te kunnen volgen. Het is zodoende erg
belangrijk dat u het meebrengt telkens u op consultatie komt bij uw cardioloog en uw behandelende arts.
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