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Twee soorten Hartfalen 



Globale verhaallijn 

• Hartfalen is in de mode? 

• Behandeling van hartfalen door de jaren heen 

• De Hartfalenpoli 

• Telezorg 

• VO2max: wat moet je er mee? 

• Hartrevalidatie bij hartfalen 

• Waar doet de patiënt zelf? 



Hartfalen is in de mode 

• Hoeveel mensen met Hartfalen in Nederland? 

Vraag aan u! 



Hartfalen is in de mode 

 



Hartfalen is in de mode! 

Hoe komt dat nu? 



Het hartinfarct toen en nu 

 



Het hartinfarct toen en nu 

 



Hartinfarct toen en nu: 

• Toen veel meer dood of geïnvalideerd uit de strijd 

• Nu meestal zeer beperkte schade 

• Dus: veel meer hartpatiënten 

 

 



Diastolisch hartfalen komt veel voor 



Hartfalen is in de mode? 

Ja: 

- Steeds meer mensen met hartfalen 

- Oorzaak ligt met name in betere behandeling 
van hartinfarct / uitstel veroudering / 
overleving andere ziektebeelden 

- Explosieve stijging mensen met diastolisch 
hartfalen. 
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Behandeling van Hartfalen 
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Behandeling van Hartfalen 





 



Volgende revolutie? 
  Results of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global 

Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF) 

  
Gepresenteerd op het ESC Congres 2014 door: Milton PACKER (Dallas, US) 
  
De PARADIGM-HF studie onderzocht het experimentele middel LCZ696 in patiënten met 
chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF). LCZ696 is het eerste middel in 
de klasse angiotensinereceptor-neprilysine-remmers (ARNI). Het heeft diverse 
werkingsmechanismen op het neurohormonale systeem van het hart, waardoor niet alleen 
de belasting van het hart wordt verminderd, maar tevens herstel van de hartspier wordt 
gestimuleerd. 
De PARADIGM-HF trial is een gerandomiseerde, dubbelblinde, fase III uitkomstenstudie die 
de effectiviteit en de veiligheid van LCZ696 (tablet) tweemaal daags vergeleek met enalapril, 
in bijna 8500 patiënten met HFrEF. De PARADIGM-HF studie werd vroegtijdig afgesloten (na 
een mediane follow-up van 27 maanden) toen het samengestelde eindpunt was behaald in 
een interim analyse. 

  



Behandeling Hartfalen: 
mediamenten 



Globale verhaallijn 

• Hartfalen is in de mode? 

• Behandeling van hartfalen door de jaren heen 

• De Hartfalenpoli 

• Telezorg 

• VO2max: wat moet je er mee? 

• Hartrevalidatie bij hartfalen 

• Waar doet de patiënt zelf? 



Hartfalen poli’s 

• Begonnen vanuit medisch perspectief 

• Hierna explosie omdat het hebben van een 
hartfalenpoli een prestatie indicator was 

• Enorme diversiteit; zegt niets over kwaliteit 
van zorg 

• Kansrijk indien regionaal, transmuraal karakter 
krijgen. 
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Werking en rol Telezorg  



Werking en rol Telezorg  



Online visualisatie van data 



Werking en rol Telezorg EPD of portal  



Effect van Telezorg bij Hartfalen 

• Minder ziekenhuis opnames 

• Minder ongerustheid 

• Minder klachten. 

 

Is zeer kosteneffectief maar toch is Financiering 
vaak item door inrichting zorg. 

Wordt prestatie indicator en middel om 
regionaal rol te versterken. 



Ontwikkelingen Hartfalenzorg 

• Veel zorg het ziekenhuis uit 

• Hartfalenpoli’s kunnen hierop participeren en 
meerwaarde laten zien (regionaal, telezorg, 
eerste lijn ondersteunen) 

• Veranderde financiering is ook kans voor 
Hartfalenpoli’s 

 

Creativiteit een must! 
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VO2 max 



VO2 max 

VO2-max = bepaling zuurstofopname-capaciteit 

 

• mate waarin zuurstof naar de spieren kan gevoerd worden 

• cardiovasculaire “fitness” 

• is perfecte maat voor “inhoud” 

• is slecht voorspellende maat voor “conditie” 

 

VO2-max = BELASTBAARHEIDSTEST 

 

• geeft aan wat het lichaam “zou moeten kunnen 

verdragen” 

• gemiddeld verbruik 25-35 ml/min/kg 



VO2 max wat moet je er mee? 

• In standaard praktijk vaak niet zinvol 

• Ligt mogelijk anders waar men veel ervaring 
heeft met toepassing (bijvoorbeeld bepaalde 
klinische revalidatiecentra) 

• Wel om aan te sluiten bij keuringseisen en 
protocollen van verzekeringsartsen. 
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Hartrevalidatie bij hartfalen 



Hartrevalidatie: nut bewezen 



Hartrevalidatie: wat doet het? 



Hartrevalidatie bij Hartfalen 

• Niet structureel toegepast 

• Gemiste kans 

• Inspectie, verzekeraars gaan drukken 

• Positief: kansrijk om je in de picture te spelen 
als ziekenhuis 

• Prachtig te combineren met Telezorg 

• Leg nadruk op lange termijn effecten. 
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Wat doet de patiënt zelf? 

• Voordat diagnose wordt gesteld? 

• Tijdens uw behandeling, begeleiding 

• Na uw behandeling. 



 
BETERE PATIËNTEN ZORG DOOR DE PATIËNT ZELF! 

door het gebruik van de slimme Digitale AutoAnamnese 



Inleiding 

Het is vreemd dat we zo weinig van onze klant weten 
voordat we ze een duur product aanbieden, waarbij we 
steeds meer op kwaliteit worden afgerekend! 
 

Vervolgens bieden we dit product vaak erg versnipperd aan. 

 

 

 

 

 



Wat verandert er als je meer 
van je klant weet? 
• Juiste patiënt in juiste organisatie(deel) op juiste 

moment 

• Meteen juiste dokter en leuker spreekuur 

• ………………. 



Automatische email-
verzending vragenlijsten 



Directe link, niet inloggen 



Klaar: terugkoppeling aan 
patiënt en bericht aan poli 

 



Brieftekst voor patiënt 

……………………. 



Prettig voor de patiënt …   

• In te vullen waar en wanneer de patiënt dat wil 

• Alle tijd om de vragen te beantwoorden  

• Tijd om belangrijke zaken rustig te verwoorden 
• Klacht in eigen bewoordingen 

• Verwachting van de zorg 

• Bespreekwens  

• Partner of mantelzorger  
kan ondersteunen 

• Via beveiligde verbinding 



Ook prettig voor dokter of 
organisatie? 



Arts of organisatie opent de 
vragenlijst 

 



Open de vragenlijst:  
samenvatting + brieftekst 

 



Wat ziet de dokter? 



Wat ziet de dokter? 



Automatische brieftekst voor huisarts 



Data beschikbaar voor  
managementinfo en analyse  



Relatie met Revalidatie? 

• Gaan het nu gebruiken voor de intage en triage van 
Hartrevalidatie patiënten in een groot ziekenhuis 

• Met name ook n.a.v. behoefte aan verbetering zorg en 
voldoen aan Inspectie eisen. 

 

 



Samenvattend 

Zorg voor mensen met Hartfalen kan sterk verbeterd worden 
en zal opnieuw worden ingericht (transmuraal, regionaal). 

U kunt daarin een zeer belangrijke rol spelen en ICT kan u 
daarbij enorm ondersteunen (is een must). 

 

Succes! 

 
(bij uitgang liggen twee boekjes over Telezorg en Hoe de patiënt meer bij 
zijn zorg te betrekken). 

 



Werking LCZ696 



ICD’s 



Fases Hartfalen 


