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Voorwoord
Dagelijks werk ik met patiënten met hartfalen. Het is een veelvoorkomende
ziekte met een enorme impact op het dagelijks leven. Maar het is ook een
ziekte die nog onbekend is. 

Patiënten met hartfalen komen vaak in een laat stadium in het ziekenhuis.
Vaak zijn ze al langer vermoeid en kortademig en worden hun benen al
een tijdje dikker. Maar ze hebben geen idee dat dit op hartfalen duidt. Het
verhaal van John Scholtz (zie pagina 8) illustreert dit.

Late ziekenhuisopname verlengt de behandeling en maakt de kans op herstel 
kleiner. Met dit magazine willen we uw kennis over hartfalen vergroten, 

zodat u de symptomen op tijd herkent. 

In het ziekenhuis vertellen patiënten vaak dat ze steeds minder energie
hebben en bang zijn voor de toekomst. Niek Ottenbros en zijn vrouw zijn 
hier openhartig over (zie pagina 16). 

Er is vaak onbegrip over de ziekte. Daardoor wordt de leefwereld 
van patiënten met hartfalen nog kleiner dan hij door het tekort 

aan energie al is. Het zou veel uitmaken als ook naasten van de 
patiënt meer weten over de impact van hartfalen. Daarom kunt 

u in dit magazine alles lezen over hartfalen.

In onze regio is er een mooi samenwerkingsverband tussen 
de afdeling cardiologie van Noordwest en de huisartsen. 
Doel is om de zorg rondom hartfalen verder te verbeteren. 
Op pagina 4 van dit magazine leest u wat dit samen-
werkingsverband inhoudt.

Dit magazine is bedoeld voor iedereen. Want hartfalen komt 
ook in uw omgeving vaker voor dan u denkt. 

 Mirjam Wit 
 Verpleegkundig specialist cardiologie
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ACHTER DE SCHERMEN

‘Wij zijn met z’n allen

                               voor de patiënt’
Heb je klachten, dan ga je naar de huisarts. Bij een vermoeden van hartfalen 
verwijst die je door naar de cardioloog. Als patiënt merk je niets van de 
samenwerking tussen huisartsen en cardiologen. En al helemaal niet van hun 
project Connect, dat in juli 2018 werd gelanceerd. Wat gebeurt er allemaal 
achter de schermen? 

verantwoordelijk

Jan van Ramshorst, 
cardioloog 
in Noordwest 

Hartfalen 
komt vaker 
voor dan 
je denkt, 
dus het is 
belangrijk 
om het 
tijdig op 
te sporen
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[ INTERVIEW

Wie klachten heeft, gaat naar de huisarts. Bij een 
vermoeden van hartfalen verwijst die u door naar 
de cardioloog. Als patiënt merkt u niets van de 
samenwerking tussen huisartsen en cardiologen. 
En al helemaal niet van hun project Connect, dat in 
juli 2018 werd gelanceerd. 

Wat gebeurt er allemaal achter de schermen? 

Aan het samenwerkingsproject doen de huisartsen 
in de regio (van ruwweg Limmen tot en met Texel) en 
de ziekenhuizen van Noordwest Ziekenhuisgroep in 
Alkmaar en Den Helder mee. We zijn in gesprek met 
Goof Zonneveld, huisarts in Sint Pancras, en Jan van 
Ramshorst, cardioloog in Noordwest. 

Wat is hartfalen precies?
Cardioloog Jan van Ramshorst: ‘Hartfalen is een 
ziekte waarbij het hart minder goed pompt. Met 
als gevolg dat er een minder goede doorbloeding 
is. Het hart krijgt het bloed niet goed weg-
gepompt.’

Werkafspraken
Zonneveld is als kaderhuisarts gespecialiseerd in 
hartfalen. Wie zijn er betrokken bij het project? ‘Dat 
zijn aan de ene kant de huisartsen en hun praktijk-
ondersteuners, en aan de andere kant de cardiologen 
en hartfalenverpleegkundigen. Met elkaar hebben 
we verschillende werkafspraken gemaakt.’ 

Deze werkafspraken gaan bijvoorbeeld over de vraag 
in welke gevallen de huisarts een patiënt doorverwijst,
vertelt Van Ramshorst. ‘De huisartsen hoeven niet 
iedereen door te verwijzen die kortademig is. Maar 
hartfalen komt vaker voor dan je denkt, dus het 
is belangrijk om het tijdig op te sporen. Daarom 
moeten de huisartsen ook op andere signalen letten. 
Voordat ze doorverwijzen, doen ze eerst zelf een 
bloedtest en maken ze een hartfilmpje. Alleen als 
ze een afwijking vinden, sturen ze de patiënt door. 
Anders niet.’

Niet iedereen is hetzelfde
Goed om te weten: de oorzaken en de gevolgen 
van hartfalen kunnen per persoon verschillen. 
Ieder lichaam is anders. Kent u iemand die ook 
hartfalen heeft? Dan is de kans groot dat zijn 
klachten anders zijn dan die van u.

Terugverwijzen
Ook over het moment van terugverwijzen zijn 
afspraken gemaakt, vertelt Zonneveld. ‘Voorheen 
kwam je als patiënt standaard elk jaar terug bij de 
cardioloog. Die vroeg: hoe is het? En dan was het 
antwoord meestal: ja goed. Nu gaat dat anders. Heeft 
de cardioloog het technische gedeelte goed op de 
rit? Dan gaat de patiënt terug naar de huisarts.’ 
Van Ramshorst vult aan: ‘Alleen als het kan. En altijd
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met een goede brief met uitleg van de cardioloog 
erbij. Zodat de huisarts daar verder mee kan.’ 
Zonneveld: ‘Per praktijk hebben zo’n 25 à 30 mensen 
hartfalen. Een deel is onder behandeling bij de 
huisarts, een deel bij de cardioloog. Heeft een 
patiënt weinig klachten? Dan komt hij bij de huisarts. 
Heeft hij nog steeds klachten? Dan komt hij bij de 
cardioloog.’

Wat kan hartfalen veroorzaken?
1. Een aandoening aan de kransslagvaten
Een vernauwing in een kransslagvat veroorzaakt 
zuurstoftekort bij de hartspier. Daardoor werkt 
deze minder goed. Een volledige afsluiting van 
een kransslagvat betekent een hartinfarct.

2. Slecht werkende hartkleppen (‘kleplijden’) 
Het hart heeft vier hartkleppen. U kunt deze zien 
als de voor- en achterdeuren van de twee hart-
kamers. Als een hartklep niet goed opent, niet 
goed sluit of als de doorgang vernauwd is, kan 
het hart minder goed pompen.

3. Een langdurige hartritmestoornis
Als het hart langdurig hard moet werken omdat 
het te snel klopt, kan de hartspier vermoeid 
raken.

4. Een zieke hartspier 
Door een ontsteking van de hartspier, te veel 
alcohol of een aangeboren afwijking, kan het 
hart ziek worden en daardoor minder krachtig 
gaan pompen. 

5. Een ‘gespierd’ hart
Een zogenaamd gespierd hart ontstaat door een 
hoge bloeddruk. Hierdoor moet de hartspier 
extra hard werken, wat hem dik en stug maakt. 
Gevolg is dat het hart zich minder goed kan 
vullen met bloed. 

Palliatieve zorg en scholing 
Behalve over doorverwijzen en terugverwijzen, hebben
de huisartsen en cardiologen ook afspraken gemaakt 
over palliatieve zorg en scholing. Palliatieve zorg is 
zorg in de laatste fase van het leven. De afspraken 
gaan over de vraag hoe die zo prettig mogelijk kan 
verlopen. Dat betekent onder andere ‘geen zinloze 
ziekenhuisopnames’, zoals Van Ramshorst aangeeft. 
Daarnaast geeft het ziekenhuis nu scholing aan huis-
artsen en praktijkondersteuners over het opsporen, 
behandelen en begeleiden van hartfalen. 

Zelfredzaamheid 
Een ander doel van het project is het bevorderen van 
de zelfredzaamheid van de patiënt. Van Ramshorst: 
‘De patiënt krijgt een individueel zorgplan 
aangeboden. Daarin kan hij zelf het overzicht houden:
wat is er aan de hand, wat wordt eraan gedaan, wat 
kan ik zelf doen? Ook is er nu de app (zie pagina 19).
De hartverpleegkundige legt aan de patiënten uit hoe
die werkt. Patiënten kunnen er ook zelf informatie 
in zetten. Verder is een goede uitleg over de 
aandoening en de behandeling van belang, en 
herhaling daarvan. De patiënt heeft zélf een stem in 

Goof Zonneveld, 
huisarts in 
Sint Pancras

Per praktijk hebben zo’n 
25 à 30 mensen hartfalen
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zijn behandeling. Wij zorgen voor uitleg, de patiënt 
krijgt de tijd om erover na te denken en het nog eens 
te bespreken.’

Waar krijgt u last van bij hartfalen? 
1. Linkszijdig hartfalen: vocht in de longen 
Het hart stroomt vol met bloed, maar krijgt het 
niet goed weg. Als het hartprobleem aan de 
linkerkant van het hart zit, zal het overtollige 
vocht (uit het bloed) naar de longen geperst 
worden door minuscule gaatjes in de bloedvaten. 
Door het vocht in de longen is hier minder ruimte
voor lucht. U wordt snel moe, kortademig en 
benauwd. Als u ligt, verspreidt het vocht zich 
over een groter oppervlak van uw longen, 
waardoor de kortademigheid toeneemt en er een 
kriebelhoest kan ontstaan. 

2. Rechtszijdig hartfalen: vocht in de buik en 
benen
Als het hartprobleem aan de rechterkant van het 
hart zit, wordt het vocht naar de benen en de 
buik geperst. U krijgt dikke voeten, enkels of 
onderbenen. Het vocht kan zich ook ophopen in 
uw darmen, waardoor u minder eetlust heeft en 
moeite met de stoelgang krijgt. Door het vocht 
in uw lichaam kunt u in korte tijd veel kilo’s 
aankomen. 

De juiste zorg op de juiste plek
Wat is het belangrijkste doel van het project? ‘Dat de 
juiste zorg op de juiste plek wordt aangeboden,’ zegt 
Van Ramshorst resoluut. ‘Dat betekent ook dat je de 
tijd neemt om over de ingreep te praten. Welke risico’s
zijn er? En wil de patiënt die wel of niet nemen? Het is 
belangrijk dat de patiënt de juiste voorlichting krijgt. 
Van mij, maar ook via bijvoorbeeld online filmpjes.’ 
Zonneveld: ‘Het aardige is dat je door deze samen-
werking met z’n allen verbonden bent, in het belang 
van de patiënt. Dat er geen schotten meer tussen ons 
inzitten. Wij zijn met z’n allen verantwoordelijk voor 
de patiënt.’

Leefregels bij hartfalen 
• Doseer uw energie
• Blijf goed eten 
 - Doe geen zout in uw eten
 - Drink niet te veel (maximaal 1½ liter per dag)
• Blijf bewegen 

Rocket science 
De huisartsen en cardiologen hebben goede 
afspraken gemaakt. Hoe bijzonder is deze samen-
werking tussen huisartsen en ziekenhuis eigenlijk? 

‘Het is niet uitzonderlijk dat het gebeurt,’ vertelt 
Van Ramshorst. ‘Deze samenwerking ontstaat 
gelukkig in heel Nederland. Wel zijn we een van de 
eerste regio’s waar de samenwerking goed van de 
grond komt. Het is ook geen rocket science: iedereen
kan bedenken dat je met goede afspraken verder 
komt.’

Het project ‘Connect’ is net begonnen. De tijd 
zal uitwijzen of de werkafspraken, de hulp bij 
zelfredzaamheid en de scholing in de praktijk 
een verbetering zijn. Van Ramshorst: 
‘Ik hoop dat later blijkt dat dit project 
heeft bijgedragen aan betere zorg. 
En dan vooral dat de patiënt 
tevreden is. Dat de zorg gestroom-
lijnd loopt, goed georganiseerd is. 
Daar werken we iedere dag aan.’

‘Merkt u dat uw conditie snel achteruit gaat? En 
krijgt u dikke benen? Bespreek dit dan met de 
huisarts. Mogelijk gaat het niet om hartfalen, 
maar als u het wel heeft, is het belangrijk bijtijds 
naar de huisarts te gaan. Hartfalen wordt namelijk 
vaak pas laat ontdekt.’

Tip 
van cardioloog 
Van Ramshorst

Het belangrijkste doel
van het project 
is dat de juiste zorg 
op de juiste 
plek wordt 
aangeboden

[ INTERVIEW
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HET VERHAAL VAN [ JOHN SCHOLTZ 

‘Ik kende de term 
                                    niet eens’

Hoe ontdek je dat je hartfalen hebt? Hoe ziet het traject van de behandeling 
eruit? Waar loop je tegenaan? John Scholtz (62) uit Oudkarspel vertelt zijn 
verhaal.

hartfalen

‘Om vier uur ’s nachts werd ik heel benauwd wakker. 
De nachten daarna steeds weer. Toen ging ik maar 
naar de huisarts. Uit bloedonderzoek bleek een 
bepaald stofje aan de hoge kant te zijn. Een paar 
dagen later had ik een afspraak in het ziekenhuis 
voor een echo.’

In de molen
Binnen een week zat John in de molen. ‘Je komt 
ergens in terecht waar je niet in wil zitten. Ik kende 
de term hartfalen niet eens.’ Na de echo volgde een 
hartkatheterisatie, kreeg John medicijnen en ging hij 
gezonder leven. Maar dat hielp niet. Als muzikant
had hij regelmatig een glaasje alcohol genuttigd, 
maar dat bleek geen verklaring voor zijn hartfalen 
te zijn. ‘De oorzaak is nog steeds niet duidelijk. Wel 
bleek uit de MRI-scan dat mijn linker- en rechter-
hartkamer niet tegelijk pompten. En dat een stroom-
draadje naar mijn linkerkamer stuk was.’ 

Sinds oktober 2017 heeft John een uitgebreide 
pacemaker. ‘Ik had een pompfunctie van 14 procent, 
terwijl voor mijn leeftijd 60 procent ongeveer normaal
is. Nu zit ik op 35 procent. De pompfunctie is dus 
meer dan verdubbeld. Door het extra draadje op de 
pacemaker pompen beide kamers nu weer gelijk.’

Gezond leven 
Bij nader inzien waren er al eerder symptomen bij John.
Zijn linkerenkel was al een tijdje dik. Ook kon hij zijn
hart aan de buitenkant zien kloppen. En ongeveer 
twee jaar geleden, tijdens een fietstocht door slecht 
weer, kon hij plotseling niet verder. John dacht dat het
door zijn astma kwam, of door zijn slechte conditie. 

Na het aanbrengen van de pacemaker werd John 
redelijk snel fitter. Met een roeimachine bouwt John 
nu zijn conditie weer op. Door gezond te leven en te 
sporten kan hij zijn conditie nog verder verbeteren. 

John geeft muziekles en speelt in zijn band The 
Breeze. Zijn vrouw Anja, die naast hem zit: ‘Ik geloof 
niet dat je nu minder uren werkt dan voorheen.’ John: 
‘Het kost allemaal wat meer moeite. Ik doe nu wat 
minder dingen op een dag.’

John mocht na het aanbrengen van de pacemaker 
twee maanden lang niet autorijden. Met de bus en 
met de trein ging hij naar Heiloo, waar hij muziekles 
geeft. ‘Ik heb het openbaar vervoer opnieuw ontdekt. 
Het was wel even een dingetje, maar zeker geen 
straf. En het was dubbel feest toen ik weer gewoon in 
de auto kon stappen.’

Geen zin 
Toen hij nog zonder pacemaker leefde, had John 
nergens zin in. ‘Het was een spannende tijd. Werken 
de medicijnen? Hoe voel ik me? Je wordt er een tijd 
door geleefd. Ik was niet al te vrolijk. Ook niet al te 
chagrijnig trouwens. Eerst wilde ik de pacemaker niet.
Ik voelde me eigenlijk nog te jong daarvoor. Maar 
sinds ik de pacemaker heb, heb ik veel meer rust.’

Anja: ‘Voor mij betekende die pacemaker een wereld 
van verschil. Als je voorheen ’s nachts stilletjes naast 
me lag, dan voelde ik even: leef je nog? Die angst viel 
in één keer helemaal weg.’ 

Naam
John Scholtz

Leeftijd
62 jaar

Beroep
John geeft muziekles 
en speelt in zijn band 
The Breeze

Wees open naar de 
behandelaars. Dat helpt 
een arts echt
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John Scholtz
Het kost allemaal 
wat meer moeite. 
Ik doe nu wat 
minder dingen op 
een dag
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Ook de zin in seks was even ver te zoeken. John: ‘Voor 
de seksualiteit en andere zaken kregen we allerlei 
behandelingen aangeboden. Daar hebben we geen 
gebruik van gemaakt, maar het is goed dat het 
aanbod bestaat.’ Anja: ‘Het was voor ons helder: dit 
is niet het belangrijkste. Het is niet leuk, maar wel 
prima. Het belangrijkste is dat je leeft en gezond bent.’ 

John is zeer te spreken over de begeleiding in het 
ziekenhuis. ‘Die is grandioos! Je leeft van het één 
naar het ander. Van katheterisatie naar medicijnen, 
enzovoort. Maar in het ziekenhuis leggen ze dat 
allemaal goed uit. Je wordt echt meegenomen in al 
die stappen. Dat geeft rust. En ze weten wat ze doen. 
We konden altijd bij hartfalenverpleegkundige Karina 
terecht met vragen. Ze was lekker praktisch en je 
voelde de persoonlijke betrokkenheid.’ Anja beaamt 
dat. ‘We waren echt in goede handen. Je had altijd het
gevoel van: linksom of rechtsom, het komt wel goed.’

Slapen 
Slapen gaat inmiddels goed, vertelt John. ‘Voorheen 
bleef er vocht zitten in mijn longen en mijn enkels. 
Mijn hart kreeg dat niet goed rondgepompt. Door 
plaspillen is dat nu weg. Ik mocht ook niet meer dan 
1,3 liter vocht per dag innemen. Nu moet ik mijn 
enkels in de gaten houden. Een beetje normaal doen. 
Alcohol is slecht, maar ik ben niet op dieet. Wel ga ik 
er bewuster mee om.’

Johns pacemaker staat in contact met een kastje 
onder zijn bed. Elke nacht controleert dat kastje via 

wifi of de draadjes nog goed zitten en of de batterij 
nog intact is. Alle gegevens worden dan naar het 
ziekenhuis gestuurd. Is er iets mis, dan gaat er in het 
ziekenhuis een alarmpje af. ‘Ik heb nu nog maar 
één keer per jaar controle bij de techneuten in het 
ziekenhuis,’ zegt John. Het alarm van zijn pacemaker 
is nog niet afgegaan. Lachend: ‘Maar goed ook. 
Anders mag ik weer twee maanden niet autorijden.’

Zegeningen 
Heeft John nog tips voor andere patiënten? ‘Wees 
open naar de behandelaars. Vertel precies wat je 
meemaakt, hoe het zit, wat voorheen anders was. 
Dat helpt een arts echt. Vraag ook aan anderen welke 
verandering ze aan jou hebben gemerkt. Zorg dat het 
verhaal compleet is.’ Anja: ‘We zijn allebei in staat 
om onze zegeningen te tellen. We zijn dankbaar dat 
dit allemaal bestaat, dat hij zo’n apparaat ter waarde 
van een middenklasse auto in zijn lichaam heeft 
gekregen. We zijn blij met zulke vriendelijke en 
kundige mensen in het ziekenhuis. En met de huis-
arts, die meteen in actie kwam.’

John: ‘Alleen bij lopen en sjouwen merk ik nog dat ik 
hartfalen heb. Iemand helpen verhuizen doe ik niet 
meer. Door de medicijnen gaat mijn hartslag niet om-
hoog als ik mij inspan. Mijn lichaam vraagt dan om
extra brandstof, maar krijgt die niet. Daardoor word 
ik moe. Maar toevallig hadden we net elektrische 
fietsen gekocht, daar ben ik heel blij mee. Als we nu 
een lange fietstocht willen maken, doen we dat 
evengoed. Alleen fietsen we nu misschien de helft.’

Nu moet 
ik mijn 
enkels in 
de gaten 
houden. 
Een beetje 
normaal 
doen

HET VERHAAL VAN [ JOHN SCHOLTZ 
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HARTFALEN – in 6 stappen  
van vermoeden  
tot behandelplan

Maak een afspraak bij de huisarts 

Herkent u meerdere van deze klachten? 
Bespreek ze met de huisarts. Vertel dat u 
denkt dat u hartfalen heeft.

De huisarts stelt u een paar  
vragen

De huisarts vraagt naar medicijngebruik, gaat na 
of u tot een risicogroep behoort en vraagt of u de 
afgelopen tijd zwaarder bent geworden.

Meer informatie over hartfalen vindt u op
www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/hartfalen. 
U kunt met vragen ook altijd terecht bij de voorlichters van de 
Infolijn Hart en Vaten van de Hartstichting (0900 3000 300).

1 2

3

Herken de klachten van hartfalen 

• kortademigheid bij inspanning, bijvoorbeeld als u 
zich haast

• minder kunnen inspannen dan enkele maanden 
geleden en minder snel herstellen

• minder kunnen inspannen en herstellen van 
inspanningen dan uw leeftijdgenoten

• dikke enkels of voeten: u ziet een afdruk van de 
rand van uw sok als u die uitdoet

• ’s nachts twee keer of vaker moeten plassen
• ’s nachts onrustig slapen omdat u kortademig 

wordt als u ligt 
• u loopt extra risico als u COPD of diabetes heeft, 

als u lang een hoge bloeddruk heeft gehad of een 
hartinfarct heeft doorgemaakt

?

  

De huisarts doet een  
paar tests

Bij een vermoeden van 
hartfalen, doet de huisarts 
zelf een paar tests. Hij 
luistert met de stethoscoop 
naar hart en longen, 
onderzoekt uw enkels, 
maakt een hartfilmpje en 
laat een bloedtest doen.

Doorverwijzing  
naar de cardioloog

Als het hartfilmpje of het 
bloedonderzoek afwijkt, 
moet er aanvullend 
onderzoek worden 
gedaan. Dit gebeurt 
meestal in het ziekenhuis. 
De cardioloog maakt dan 
in ieder geval een echo 
van het hart.

4 5
De cardioloog stelt  
een behandelplan op

De cardioloog stelt een 
behandelplan op. Of de 
huis  arts in overleg met de 
cardioloog. Dit plan kan 
bestaan uit gezonder eten en 
meer bewegen, medicijngebruik 
om het hart te ontlasten, een 
operatie of bij ernstig hartfalen 
een steunhart.

6
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Meer over hartfalen 
en het onderzoek 
daarnaar kunt u lezen op
www.hartstichting.nl. 

Vermoeden van hartfalen? 
Dit kunt u zelf doen
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Hartfalen is een ziekte met onduidelijke klachten. 
Vermoeidheid, vocht vasthouden, onrustig slapen.
Het zijn klachten die ook horen bij andere veel-
voorkomende ziekten bij ouderen. Het kan ertoe 
leiden dat hartfalen laat of helemaal niet wordt 
opgemerkt. Dat is jammer, vindt cardioloog Jan 
Willem Borleffs van de werkgroep hartfalen van de 
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). 
Want met de juiste behandeling kunnen patiënten 
langer en in betere gezondheid leven. Daarom 
spant de NVVC zich samen met de Hartstichting 
in voor meer onderzoek bij mensen met klachten 
en voor een grotere bekendheid van de ziekte. 

Wat kan een cardioloog doen bij hartfalen?
‘We kunnen helaas nog weinig doen aan de ziekte 
zelf. Maar in veel gevallen kan de behandeling 
de klachten flink verminderen. Zo kunnen veel 
mensen na een paar weken behandeling de trap 
weer op, terwijl ze dit voor hun bezoek aan de 
cardioloog niet meer konden. Onderzoeken en 
behandelen is dus echt de moeite waard.’

Welke mogelijkheden zijn er, na het 
vaststellen van de ziekte?
‘Wat we kunnen doen is sterk afhankelijk van 
de patiënt en de precieze oorzaak van het 
hartfalen. Dat kan een ritmestoornis zijn, maar 
ook vaatvernauwing of een slecht functionerende 
hartklep. Hoe eerder we erbij zijn, hoe meer we 
kunnen doen. Met een gezondere leefstijl, met 
medicijnen en soms met een speciale pacemaker 
of een operatie.’

En wat levert dat de patiënten op?
‘Veel langer leven met veel minder klachten. Meer 
dan de helft van de patiënten zien we als een 
totaal ander mens terug in de behandelkamer. 
Hoe ernstig de ziekte ook klinkt, er valt nog 
veel aan de omstandigheden van patiënten te 
verbeteren.’ 

Wat gebeurt er met mensen die geen 
diagnose krijgen?
‘Hartfalen is een chronische ziekte, waarbij het 
hart steeds minder goed pompt. Mensen worden 
langzaam steeds zieker. Daardoor kunt u hartfalen 
hebben, zonder het te weten. Dat heeft ook te 
maken met de hoge leeftijd waarop de ziekte zich 
openbaart. Patiënten zijn vaak in de tachtig. De 
huisarts wil bij patiënten op die leeftijd het aantal 
ziekenhuisbezoeken beperken.’ 

Die overweging van de huisarts is toch 
goed te begrijpen?
‘Zeker. Toch zou ik willen dat die keuze bewuster 
zou worden gemaakt. Ik vind het erg jammer dat 
er mensen rondlopen met klachten waarvan ze 
de oorzaak niet weten. Ze voelen zich minder 
gezond dan ze zich zouden kunnen voelen. We 
zoeken daarom manieren om in samenwerking 
met huisartsen het onderzoek in het ziekenhuis zo 
min mogelijk belastend te maken. Na een goede 
diagnose kan de verdere behandeling in veel 
gevallen ook door de huisarts gebeuren.’ 

Wat kunnen patiënten en hun familieleden 
zelf doen? 
‘Mensen kunnen alert zijn op klachten die kunnen 
wijzen op hartfalen. Denk aan een snelle afname 
van de conditie, kortademigheid bij inspanning, 
een bollere buik, dikke enkels, onrustig slapen, 
’s nachts vaker uit bed moeten om te plassen. Wie 
diabetes heeft, moet extra opletten. Hetzelfde 
geldt voor mensen met de longziekte COPD, 
mensen die lang last hebben gehad van een hoge
bloeddruk en mensen die al een andere hart- of
vaatziekte hebben gehad. Patiënten en hun familie
kunnen bij twijfel aandringen om het toch even te 
laten onderzoeken. De huisarts kan zelf met een 
eenvoudig bloedonderzoek en een hartfilmpje 
hartfalen uitsluiten. Ook kan hij de patiënt 
doorverwijzen naar de cardioloog om de precieze 
oorzaak vast te stellen en een advies te geven 
over de behandeling.’

Diagnose hartfalen, dat is wel even schrikken. Toch is er voor zeker de helft van de patiënten 
een forse verbetering van de gezondheid mogelijk, stelt cardioloog Jan Willem Borleffs van de 
werkgroep hartfalen van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). ‘We kunnen 
hartfalen niet voorkomen, maar we kunnen er wel eerder bij zijn en de klachten sterk verminderen. 
Wees dus alert en vraag door!’

Onderzoek naar hartfalen 
De Hartstichting financiert onderzoek naar de oorzaak en de 
behandeling van hartfalen. Tot nu toe leverde dit onder meer op:
- medicijnen die het hart bij hartfalen ontlasten
- een verbeterde pacemaker of ICD
- een steunhart, in afwachting van een harttransplantatie
Door nog lopend onderzoek hopen onderzoekers hartfalen steeds 
eerder te kunnen herkennen, nieuwe signaalstofjes en behandelingen 
te ontdekken, beter inzicht te krijgen in diastolisch hartfalen, een 
vorm van hartfalen die veel bij vrouwen voorkomt en waar nog geen 
goede behandeling voor bestaat.
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Ik weet alles over hartfalen
Hartfalen is een minder bekende hartziekte. In dit magazine leest u er alles over. 
Hoeveel weet u al?

Oorzaken van hartfalen kunnen zijn…

A. … langdurige hoge bloeddruk
B. … een hartaanval
C. … een hartklepaandoening
D. … alle bovenstaande antwoorden 
  zijn juist

Welke stelling is niet waar?

A. hartstilstand, hartfalen en hartinfarct zijn
  verschillende namen voor dezelfde ziekte
B. hartfalen komt vooral voor bij 65-plussers
C. een op de drie mensen ontwikkelt hart-
  falen na een hartinfarct

Bij de meest voorkomende klachten 
van hartfalen horen…

A. … vermoeidheid, kortademigheid, vocht
  vasthouden
B. … meer eetlust, flauwvallen, dikke handen
C. … verwarde spraak, verlamde arm, scheve
  mond

Ziektes of klachten waarbij 
hartfalen vaker voorkomt:

A. diabetes
B. gebroken been
C. COPD
D. astma
E. ritmestoornissen
F. aangeboren hartafwijking

Wat moet u doen wanneer u denkt 
dat u of uw naaste hartfalen heeft?

A. direct 112 bellen
B. bespreken met uw huisarts
C. uw leefstijl aanpassen

De goede antwoorden vindt u hierboven. 
Niet alles goed? Meer weten? Ga naar 
www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/hartfalen. 

De goede antwoorden: 1C; 2D; 3A; 4A; 5ACEF; 6B.

2

4

3

5

6

Hartfalen is…

A. … een ziekte waarbij het hart plotseling 
  niet meer klopt
B. … een ziekte waarbij het hart onregelmatig
  klopt
C. … een ziekte waarbij het hart niet 
  voldoende bloed door het lichaam kan
  pompen 

1 ?

Meerdere 
antwoorden 

mogelijk



Drie jaar geleden zag ik meneer Klerk (64) voor het 
eerst op het hartfalenspreekuur. Hij komt bijna altijd 
samen met zijn echtgenote. En altijd in korte broek - 
zomer of winter, weer of geen weer. 

Meneer Klerk heeft hartfalen door een verkalkte 
aortaklep. Na een operatie hoopten we dat de pomp-
functie van het hart zich zou herstellen. Dit gebeurde 
helaas niet.

Er volgde een stabiele periode van ongeveer twee 
jaar. Meneer Klerk kreeg medicatie en leerde omgaan 
met de lichamelijke beperkingen. Tevreden was hij 
met wat hij allemaal weer kon: op vakantie, 
wandelen, fietsen, dagelijkse bezigheden doen in 
en om het huis. Hij had er weinig klachten bij. Maar 
vorig jaar veranderde dat. Bezigheden in huis 
leidden al snel tot kortademigheid en vermoeidheid. 
Van activiteiten buitenshuis was nauwelijks sprake 
meer. Meneer Klerk lag overdag vaak in zijn stoel 
te slapen. Het had een grote impact op het sociale 
leven van hemzelf en zijn vrouw. 

Na een langere periode zie ik hem weer op de hart-
falenpoli. Zijn conditie is flink achteruit gegaan. Hij 
is kortademig. Goed doorslapen ’s nachts lukt niet 
meer. Hij is in een jaar tijd twintig kilo aangekomen, 
zijn benen zijn flink opgezet en ik hoor vocht in de 

longen. Ik geef aan dat het mij verstandig lijkt om 
hem op te nemen, maar dit ziet hij niet zitten. 
Samen met de cardioloog spreken we af om het 
aantal plastabletten flink te verhogen. En dat we 
alsnog overgaan tot opname als er binnen een week 
geen verbetering optreedt. Ik benadruk het belang 
van de vocht- en zoutbeperking. Ik weet dat met 
name de vochtbeperking meneer Klerk veel moeite 
kost.

Ik hou om de paar dagen telefonisch contact met 
meneer Klerk om de voortgang te bespreken. Ook 
bezoekt hij om de week het hartfalenspreekuur. 
Tussentijds wordt zijn bloed gecontroleerd op de 
nierfuncties. Het lijkt goed te gaan. Iedere keer als 
we elkaar spreken, is hij weer een paar kilo lichter 
en heeft hij minder klachten. Drie maanden later 
is meneer Klerk 21 kilo vocht kwijt. Zijn conditie is 
verbeterd en hij slaapt ’s nachts weer goed. Het leven 
ziet er weer iets aangenamer uit. 

Het leven van een hartfalenpatiënt gaat gepaard met 
bergen en dalen. Voor nu was het fijn om te zien 
dat we met intensieve begeleiding een ziekenhuis-
opname konden voorkomen. En bij de laatste 
afspraak die ik met meneer Klerk had, kwam hij weer 
op de fiets. Buiten was het min 5 graden, maar hij 
kwam in korte broek!

Co
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Het leven 
van een 
hartfalen-
patiënt 
gaat 
gepaard 
met bergen 
en dalen

Karina Duin
specialistisch verpleegkundige

HARTFALENPATIËNT MENEER KLERK
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Wat als de arts 
                                       kan doen?

‘We hebben alle mogelijkheden bekeken, maar we kunnen niets meer voor u
doen.’ Eind juni kregen Niek Ottenbros (84) en zijn vrouw Joop (80) in het 
Hart-long centrum dit slechte bericht te horen. Hoe gaan hij en zijn naasten 
hiermee om? We spreken het echtpaar twee maanden later aan de keukentafel. 

niets meer 

‘In 1985 kreeg ik mijn eerste hartinfarct,’ vertelt Niek. 
‘Na een potje badminton had ik een appel gegeten. 
Onderweg naar huis was het net alsof er een stuk 
appel in mijn keel was blijven hangen. Thuisgekomen 
keek ik meteen in de krant welke dokter weekend-
dienst had. Even later, in het ziekenhuis, bleek ik 
mijn eerste hartinfarct te hebben.’

Daarna volgden een openhartoperatie, nog een hart-
infarct, drie dotterbehandelingen en een pacemaker. 
Ook kreeg Niek twee keer een longembolie. Totdat 
hem verteld werd dat hij niet meer geholpen kon 
worden. Joop: ‘Dat kwam hard aan.’ 

 ‘Je loop op je leste weidje, ken je die uitdrukking?’ 
vraagt Niek in zijn Westfriese dialect. Het betekent 
dat je als boer op je laatste stukje land bezig bent, 
vertelt hij. ‘Ik heb het geluk dat ik er zelf goed mee 
om kan gaan.’ Maar, vult Joop aan, ‘voor je omgeving 
is het vaak niet leuk. Je bent twee keer van de tennis-
baan opgehaald. Dat was voor je maatje Pé niet leuk.’ 

Vierdaagse
Het verschil met vroeger is groot. Twaalf keer liepen 
ze de Vierdaagse van Nijmegen. ‘Nu lopen we wel 
eens een rondje in Middenwaard, het winkelcentrum 
hier in Heerhugowaard,’ zegt Niek. ‘Dan ben ik blij 
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als ik weer terug ben. En dan moet ik onderweg 
nog even zitten. Wat ken je hard naar beneden 
donderen. Vreselijk!’ Dat hij steeds opnieuw 
iets moet inleveren valt hem zwaar. ‘Dat is het 
moeilijkste. Dat kan ik moeilijk accepteren.’ 

Niek: ‘Drie jaar geleden stond ik nog drie keer 
in de week op de tennisbaan. Het laatste jaar 
had ik ook nog een heel grote groentetuin. In het 
voorjaar kreeg ik nog wel een beetje hulp bij het 
spitten. Dan ging ik een uurtje heen. Maar dan 
was ik daarna ook helemaal klaar.’ Joop: ‘Je moet 
ook zeggen dat je bij het tennissen al je energie 
gebruikte. Na het douchen ging je op de bank 
zitten en kwam je daar een hele tijd niet meer 
van af.’

Niek vertelt hoe hij twee jaar geleden zijn vrouw 
bezocht in het ziekenhuis. Joop revalideerde toen 
van een herseninfarct. Met het openbaar vervoer 
ging hij op pad. Niek: ‘Toen ik een paadje omhoog 
opliep, werd ik heel benauwd. Ik schrok erg.’ 
‘Dat heb je nooit verteld,’ reageert Joop. ‘Je had 
echt niet zo vaak langs hoeven komen hoor.’ 
Niek kijkt zijn vrouw aan en glimlacht. ‘Ik ben 
nou eenmaal best gek op je.’

Schriftje 
‘Zachies an wordt het minder’, vertelt Joop. Ze 
hoeven niet meer naar het ziekenhuis. Joop vertelt 
over haar schriftje. ‘Ik heb opgeschreven dat je 
een crematie wil en geen begrafenis. En ik heb 
een paar liedjes genoteerd. Die van Claudia de Breij 
die je zo mooi vindt, en van Robert Long.’ Niek is 
daar zelf niet graag mee bezig, zegt hij. ‘Zelf heb 
ik het idee dat ik er nog lang niet aan toe ben.’ 

‘Voor nabestaanden is het veel erger,’ zegt Joop. 
Ze richt zich tot haar man: ‘Jij gaat er heel makkelijk 
mee om.’ Niek: ‘Ik ben er wel overheen hoor. Ik 
ben veel in de schuur bezig. Een paar jaar heb ik 
Keezborden gemaakt en nu maak ik vogelhuisjes.’ 
Zijn vrouw valt het naderende einde zwaar, maar ze 
blijft positief. ‘Ik heb zes lieve kinderen.’

Achterkleinkind 
Ondanks het nare bericht dat de artsen in het 
ziekenhuis niets meer kunnen doen, heeft het 
echtpaar iets moois om naar uit te kijken, vertelt 
Joop. ‘In december verwachten we ons eerste 
achterkleinkind. Daar leven we naartoe.’

Ik heb het geluk dat ik er zelf 
goed mee om kan gaan
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Niek Ottenbros
Wat ken je 
hard naar beneden 
donderen. 
Vreselijk!

Neem zelf de regie over uw laatste levensfase
Kunnen de artsen in het ziekenhuis niets meer voor u doen? Gaat u dan in gesprek met uw huisarts en uw naasten. Praat over uw 
wensen in de laatste fase van het leven. 

Als u straks plotseling benauwder wordt, wilt u dan nog naar het ziekenhuis? En als het ziekenhuis geen hulp meer kan bieden, 
wilt u dan liever daar zijn of thuis? Dit is voor uw naasten belangrijk om te weten. Zodat zij weten of zij een ambulance of de 
huisarts moeten bellen.
En: welke zorgmogelijkheden zijn er verder voor u? Wilt u de laatste periode thuis zijn of bijvoorbeeld in een hospice? Als u 
graag thuis wilt zijn, lukt dat dan ook praktisch? De huisarts kan u vertellen welke zorg aan huis mogelijk is. U kunt met de 
huisarts afspraken maken over een eventuele aanpassing in de medicatie wanneer het einde nadert. 

Ook Noordwest kan helpen om deze periode voor u en uw naasten zo goed mogelijk te laten verlopen. U en/of uw naasten 
kunnen daarbij een beroep doen op het ‘consultteam ondersteunende en palliatieve zorg’ (COP-zorg).

Neem in ieder geval nu zelf de regie over de laatste periode. Later kunt u dat misschien niet meer.

Meer informatie over palliatieve zorg kunt u vinden op hartlongcentrum.nwz.nl.
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EXTRA INFORMATIE 

                                        handig!Hart    stikke

www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/hartfalen 
Met informatie, een filmpje en een zoutwijzer om te 
downloaden. 

www.harteraad.nl
Over bijeenkomsten, hulp voor naasten en een vereniging 
voor (ex-)hartpatiënten.

www.heartfailurematters.org
Informatie over hartfalen in 10 verschillende talen: Nederlands, 
Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Zweeds, Grieks, 
Russisch en Arabisch. Ook vindt u hier suggesties voor vragen 
die u kunt stellen aan uw dokter.

www.dieetbijhartfalen.nl 
Inclusief recepten!

hartlongcentrum.nwz.nl
Alles wat u wilt weten over het hart-longcentrum van 
Noordwest Ziekenhuisgroep. Met informatie over 
ziektebeelden, behandelingen, onze medewerkers, 
nieuws en meer. 

Wilt u over hartfalen lezen in het Engels of Arabisch? Of lekkere recepten 
vinden met weinig zout? Deze websites worden u aangeraden door de 
medewerkers van Noordwest over wie u leest in dit magazine. En heeft u 
de hartfalen-app van Noordwest al? 

Handige 
websites

Download de app over hartfalen 
Waar let u thuis op? Wanneer waarschuwt u uw arts bij klachten? 
Op de app ‘Noordwest Zorg’ leest u over leefregels en medicatie.
Ook krijgt u herinneringen voor uw controle-afspraken. 
Handig! 

Download de app op uw smartphone of tablet in de App Store of Google Play 
en u heeft alle informatie bij de hand. 

Handige 
app!
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INTERVIEWS [ OP STRAATWaar denkt u aan bij

Benauwdheid en dikke enkels. Aan welke ziekte denkt u bij deze symptomen? 
Hartfalen is bij velen onbekend. Terwijl het vaker voorkomt dan u denkt. 

hartfalen?  

Aan welke ziekte denk je bij benauwdheid en dikke enkels? ‘Geen idee.’
Wat is hartfalen, denk je? ‘Daar ben ik helemaal niet in thuis joh. Misschien 
iets met dichtgeslibde aderen? Ik weet niet of een hartinfarct er ook mee te 
maken heeft? Heeft het te maken met te veel suikers binnenkrijgen, te vet 
eten, te dik zijn?’
Ken je iemand met hartfalen? ‘Nee. Iedereen om me heen is eigenlijk 
gezond. Ik ken niemand met hartproblemen eigenlijk. Gelukkig maar!’

Aan welke ziekte denk je bij benauwdheid en dikke enkels? 
‘Geen flauw idee. Ik heb niet veel verstand van ziektes.’
Wat is hartfalen, denk je? ‘Iets met een hartstilstand of zo? Of 
hartritmestoornissen. Het zal wel meer zijn dan dat, maar om 
dat zo op te noemen …’
Ken je iemand met hartfalen? Tegen zijn vriendin: ‘Je moeder 
toch?’ Vriendin: ‘Ja, die heeft een hartinfarct gehad.’ Dennis: 
‘Die werd niet goed, ging naar de huisarts en werd direct naar 
het ziekenhuis gestuurd. Ze heeft hartfalen, maar daar merk ik 
niks van.’

Aan welke ziekte denkt u bij benauwdheid en dikke enkels? 
‘Ik denk iets met het hart. Als je benauwd bent, krijg je niet 
voldoende zuurstof. En dat openbaart zich ook in opgezette 
lichaamsdelen, denk ik.’
Wat is hartfalen, denkt u? ‘Daar was een spotje van op televisie 
zeker? Als ik aan dat spotje denk, denk ik aan benauwdheid. Niet 
goed kunnen lopen, ik denk ook aan flauwvallen. Volgens mij 
heeft het veel met mobiliteit te maken.’
Kent u iemand met hartfalen? ‘Het familielid waar we nu 
naartoe gaan heeft het ook. Maar ik heb het niet van dichtbij 
meegemaakt.’ 

Aan welke ziekte denk je bij benauwdheid en dikke 
enkels? ‘Overgewicht? Misschien suikerziekte?’
Wat is hartfalen, denk je? ‘Weet ik niet. Nooit van 
gehoord.’
Ken je iemand met hartfalen? ‘Nee.’ Haar man: ‘Wel, 
je schoonvader.’ Cherely: ‘Ah, dat was ik vergeten. 
Hij is inderdaad niet meer zo fit als normaal. Hij heeft 
ook overgewicht. Misschien lag het daaraan dat hij 
hartfalen kreeg?’

Cherely Nolting
25 jaar  t

Demi Barriel 
19 jaar  s

Ron Hakkenberg 
69 jaar  s

Dennis Veenstra
27 jaar  t


