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Versie 4.0, augustus 2020 
NHG-werkgroep Hartfalen 
De Boer R.A., Dieleman-Bij de Vaate A.J.M., van den Donk M., Isfordink L.M., Lambermon H.M.M., 
Oud M., Van de Pol A.C., Rutten F.H., Schaafstra A, Strijbis A.M., Valk M.J.M., Wiersma Tj. 5 

Belangrijkste wijzigingen 
 De naamgeving van de types hartfalen is in lijn gebracht met internationale richtlijnen: 

hartfalen met behouden (preserved) linkerventrikel ejectiefractie (LVEF) (HFpEF; LVEF ≥ 
50%), hartfalen met midden (mid-range) LVEF (HFmrEF; LVEF 40-49%) en hartfalen met 
gereduceerde (reduced) LVEF (HFrEF; LVEF < 40%). Er wordt dus niet meer gesproken over 10 
systolisch en diastolisch hartfalen. 

 Bij acuut hartfalen is snel (medicamenteus) handelen geïndiceerd, zodat het bepalen van 
(NT-pro-)BNP in dat geval niet meer wordt geadviseerd. 

 Thiazide diuretica en digoxine worden niet langer aanbevolen voor de behandeling van 
hartfalen in de eerste lijn. 15 

Kernboodschappen 
 Vraag al bij een lage verdenking van niet-acuut hartfalen BNP of NT-pro-BNP aan en verricht 

een ECG. 
 Verwijs een patiënt met een verhoogd (NT-pro-)BNP en/of afwijkend ECG naar de 

cardioloog voor een echocardiogram en verdere diagnostiek, en voor (het opstarten van) 20 
eventuele behandeling. 

 Voor patiënten die niet naar de tweede lijn kunnen of willen, bijvoorbeeld omdat ze te 
kwetsbaar zijn, kan de huisarts gebruik maken van het stappenplan medicamenteuze 
behandeling in deze NHG-Standaard zonder dat de cardioloog de diagnose hartfalen heeft 
gesteld. 25 
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Inleiding 

Scope 30 

Deze NHG-Standaard geeft richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van hartfalen bij 
volwassenen. 
 De standaard gaat voornamelijk over chronisch hartfalen, dat willen zeggen hartfalen dat 

geleidelijk is ontstaan. 
 Acuut hartfalen komt aan de orde. Bij acuut hartfalen is sprake van een snel begin of een 35 

snelle toename van de klachten. In deze standaard maken we onderscheid tussen acuut 
hartfalen (ontstaan of verergerd in enkele uren, zie [Acuut hartfalen]) en een exacerbatie 
van chronisch hartfalen (ontstaan of verergerd in enkele dagen, zie [Beleid bij exacerbatie 
hartfalen]). 

Samenwerking en afstemming 40 

 Deze standaard is ontwikkeld in samenspraak met cardiologen en Harteraad [nog 
aanvullen].  

 De aanbevelingen sluiten zoveel mogelijk aan op de volgende richtlijnen: 
o ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure  

(European Society Cardiology [ESC 2016]) 45 
o NICE guideline Chronic heart failure in adults: diagnosis and management  

(National Institute for Health and Care Excellence [NICE 2018]) 

Buiten de scope 
Systolische of diastolische linkerventrikel dysfunctie zonder klachten passend bij hartfalen kan 
een voorstadium van hartfalen zijn. Dit valt buiten het bestek van deze NHG-Standaard. 50 
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Achtergronden 

Definitie 
Hartfalen is een klinisch syndroom met typische klachten die ontstaan door structurele of 55 
functionele afwijkingen van het hart waardoor de pompfunctie van het hart verminderd is en/of 
door verhoogde intracardiale druk wordt gehandhaafd. 

Indeling van hartfalen 

Indeling op basis van ejectiefractie 
De naamgeving van de types hartfalen is in lijn gebracht met internationale richtlijnen: 60 
 HFpEF: hartfalen met behouden (preserved) LVEF (LVEF ≥ 50%) 
 HFmrEF: hartfalen met midden (midrange) LVEF is de tussenvorm (LVEF 40-49%) 
 HFrEF: hartfalen met gereduceerde (reduced) linkerventrikel ejectiefractie (LVEF < 40%) 
Het medicamenteus beleid wordt bepaald op basis van de ejectiefractie, en is voor HFrEF en 
HFmrEF hetzelfde. 65 

Functionele classificatie 
Een patiënt met de diagnose hartfalen kan worden ingedeeld in 4 klassen op basis van ernst van 
de klachten bij inspanning (zie [tabel 1]). Aan de hand van de NYHA-klasse wordt onder andere 
bepaald of een patiënt geschikt is om auto te rijden. 
 70 
Tabel 1: New York Heart Association (NYHA) functionele classificatie 

Klasse I Geen beperking van het inspanningsvermogen; normale lichamelijke activiteit 
veroorzaakt geen overmatige vermoeidheid, palpitaties of kortademigheid 

Klasse II Enige beperking van het inspanningsvermogen; in rust geen klachten maar 
normale lichamelijke inspanning veroorzaakt overmatige vermoeidheid, 
palpitaties of kortademigheid 

Klasse III Ernstige beperking van het inspanningsvermogen; in rust geen of weinig klachten, 
maar lichte lichamelijke inspanning veroorzaakt overmatige vermoeidheid, 
palpitaties of kortademigheid 

Klasse IV Geen enkele lichamelijke inspanning mogelijk zonder klachten; ook klachten in 
rust 

Epidemiologie [detail 1] 

Prevalentie van hartfalen 
De prevalentie van hartfalen boven de 60 jaar is rond de 12% en de kans voor een persoon 
ouder dan 55 jaar om gedurende het leven hartfalen te krijgen ligt rond de 30%. In 2017 waren 75 
er in Nederland meer dan 230.000 mensen met de diagnose hartfalen. Huisartsen registreerden 
in hetzelfde jaar circa 40.000 nieuwe gevallen, iets vaker bij vrouwen dan bij mannen. De meeste 
mannen waren bij het stellen van de diagnose 75-84 jaar, de meeste vrouwen 85+. Bij circa 4500 
vrouwen en 3000 mannen was hartfalen de primaire overlijdensoorzaak. De gemiddelde leeftijd 
bij overlijden aan hartfalen was 88 jaar voor vrouwen en 83 jaar voor mannen. 80 

Onderrapportage van HFpEF 
Er is sprake van onderrapportage van hartfalen; dat geldt met name voor HFpEF in de groep 
(kwetsbare) ouderen met inspanningsintolerantie en/of dyspneu. De incidentie van hartfalen 
stijgt met de leeftijd en ook het aandeel van HFpEF binnen het totaal stijgt met de leeftijd. 
Kenmerken of comorbiditeit geassocieerd met HFpEF zijn onder andere hoge leeftijd, 85 
hypertensie, atriumfibrilleren, chronische nierschade, COPD, obesitas, voorgeschiedenis zónder 
myocardinfarct en vrouwelijk geslacht. 
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Etiologie, pathofysiologie en symptomatologie 

Etiologie [detail 2] 
 De meest voorkomende onderliggende oorzaken voor hartfalen zijn: 90 

o ischemische hartziekte; 
o hypertensie; 
o andere oorzaken zoals: obesitas, diabetes mellitus, toxische stoffen zoals alcohol, cocaïne 

en cytostatica, schildklierafwijkingen en hartklepafwijkingen (vooral aortaklepstenose 
en mitralisklepinsufficiëntie). 95 

 Minder frequent voorkomende oorzaken zijn: 
o primaire hartspieraandoeningen, zoals cardiomyopathie (in het kader van erfelijke 

mutaties of spierziektes zoals Duchenne); 
o andere beschadigingen van de hartspier door bijvoorbeeld myocarditis. 

 Ook ritme- en geleidingsstoornissen (bradycardie, tachycardie, atriumfibrilleren) kunnen 100 
hartfalen veroorzaken. Bij atriumfibrilleren is vaak sprake van diastolische dysfunctie 
(vullingsprobleem) met een behouden LVEF (HFpEF). 

 Hartfalen kan tot slot nog uitgelokt worden door een veelheid aan andere ziektes of stoffen, 
inclusief middelen die kunnen leiden tot zout- en vochtretentie (NSAID’s, COX-2-remmers, 
corticosteroïden), anemie en ernstige infecties. 105 

Pathofysiologie 
Bij hartfalen is het hart niet in staat om voldoende bloed rond te pompen om aan de behoefte 
van de weefsels te voorzien. Bij HFrEF is de contractiekracht van de linkerventrikel onvoldoende 
(systolische dysfunctie), waardoor de ejectiefractie is verlaagd. Bij HFmrEF is er sprake van een 
milde verlaging van de ejectiefractie van de linkerventrikel. Bij HFpEF is de ejectiefractie niet 110 
afgenomen, maar is er sprake van toegenomen stijfheid van het myocard, waardoor het 
einddiastolisch volume van de linkerventrikel onvoldoende is (diastolische dysfunctie). 

Symptomen 
 Klachten van hartfalen zijn aspecifiek, zoals kortademigheid, verminderde 

inspanningstolerantie en moeheid. Deze klachten beperken vaak het dagelijks functioneren 115 
in de loop van de tijd in toenemende mate. 

 De meest voorkomende meer specifieke tekenen van hartfalen bij lichamelijk onderzoek 
komen voort uit overvulling en betreffen: 
o Longen: crepitaties, demping bij percussie en verminderd ademgeruis basaal als gevolg 

van pleuravocht; 120 
o verhoogde centraalveneuze druk; 
o oedeem van enkels en/of sacrum. 

De klachten nemen toe bij exacerbaties. In ernstige gevallen is de patiënt ook nachtelijk 
kortademig als gevolg van plat liggen en zijn er meerdere kussens nodig bij het slapen 
(orthopnoe). 125 

Prognose [detail 3] 
Hartfalen is een chronische progressieve ziekte en hoewel patiënten een tijd stabiel kunnen zijn 
onder adequate therapie neemt de beschadiging en dysfunctie van de hartspier op termijn toe, 
en daarmee de klachten uiteindelijk ook. De meerderheid van de patiënten heeft comorbiditeit 
(vaak hypertensie, diabetes mellitus, coronairlijden, obesitas of COPD) die bijdraagt aan een 130 
onzeker ziektebeloop gekenmerkt door exacerbaties en stabiele periodes die elkaar afwisselen. 
De combinatie van genoemde aandoeningen met hartfalen leidt tot een toename van de 
ziekenhuisopnamen en mortaliteit en een afname van de kwaliteit van leven. De 1-jaars 
mortaliteit van HFrEF en HFpEF bij patiënten die zich presenteren op hartfalenpoliklinieken is 
respectievelijk circa 9 en 6%. Het 1-jaarsrisico voor ziekenhuisopname bedraagt 30-35%. De 5-135 
jaars mortaliteit na het stellen van de diagnose hartfalen ligt rond de 35%. 



Utrecht, 14 augustus 2020  ONDER EMBARGO 
COR 20-18/uit/MD/mvdz 

NHG-Standaard Hartfalen (M51) – Hoofdtekst  Pagina 5 van 21 

De prognose bij hartfalen is zeer variabel. Het stellen van de diagnose in een vroeg stadium en 
direct optimaal behandelen verbeteren de prognose, die verder afhankelijk is van de ernst, de 
etiologie, de leeftijd van de patiënt, comorbiditeit en de reeds gebleken snelheid van progressie. 
Het effect van behandeling op de prognose is op individueel niveau vaak moeilijk te voorspellen. 140 
In de afgelopen 30 jaar heeft verbetering in medicamenteuze behandelingen geleid tot een 
vermindering van klachten en van de snelheid van progressie van hartfalen, met een 
vermindering van ernstige exacerbaties en een verbetering van overleving. 
 
 145 
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Richtlijnen diagnostiek [detail 4] 
Aangezien de belangrijkste symptomen van hartfalen aspecifiek zijn, is het van belang om bij 
aspecifieke klachten laagdrempelig aan hartfalen te denken. Zeker bij patiënten met 
risicofactoren zoals oudere leeftijd en een doorgemaakt myocardinfarct. Overweeg de 150 
mogelijkheid van hartfalen bijvoorbeeld bij patiënten met COPD die meer kortademig worden of 
bij patiënten met diabetes mellitus type 2, hypertensie, roken, anemie of obesitas die aspecifieke 
klachten ontwikkelen.  
Denk ook laagdrempelig aan hartfalen bij patiënten met een etnische achtergrond die mogelijk 
een ongunstiger risicoprofiel voor hart- en vaatziekten met zich meebrengt, zoals patiënten met 155 
een Turkse, Afrikaanse (sub-Sahara), Hindoestaanse, Aziatisch-Surinaamse of Caribische 
achtergrond (zie [NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement]). 

Anamnese [detail 5] 
De anamnese is gericht op het in kaart brengen van de aard en ernst van de klachten, en de 
omstandigheden waarbij deze optreden. Daarnaast wordt geïnformeerd naar mogelijke 160 
oorzaken. 
 
 Klachten: verminderd inspanningsvermogen, kortademigheid bij geringe inspanning of in 

rust, vermoeidheid, orthopneu, aanvalsgewijze nachtelijke dyspneu, perifeer oedeem en 
nycturie. 165 

 Cardiale problemen in de voorgeschiedenis: myocardinfarct, coronaire bypassoperatie, 
percutane coronaire interventie, angina pectoris, congenitale hartziekte en kleplijden. 

 Mogelijke luxerende factoren voor het ontstaan van hartfalen: angineuze klachten zoals pijn 
op de borst (ischemie); palpitaties of syncope als teken van ritme- of geleidingsstoornissen; 
gebruik van toxische stoffen zoals alcohol, cocaïne en cytostatica; het bestaan van 170 
schildklierafwijkingen; gebruik van middelen die kunnen leiden tot natrium- en 
vochtretentie (NSAID’s, COX-2-remmers, corticosteroïden); anemie. 

 Risicofactoren voor hart- en vaatziekten: roken, hypertensie, diabetes mellitus type 2, 
overmatig alcoholgebruik, hypercholesterolemie, obesitas en chronische nierschade. 

Lichamelijk onderzoek [detail 6] 175 

 Pols: frequentie en ritme 
 Bloeddruk 
 Ademfrequentie 
 Voedingstoestand en gewicht (overgewicht resulteert in extra belasting voor het hart en 

cachexie is prognostisch een ongunstig teken) 180 
 Tekenen van overvulling: verhoogde centraalveneuze druk (uitgezette halsvenen); perifeer 

oedeem (enkels en sacrum); vergrote lever; ascites; pulmonale crepitaties; demping en 
verminderd ademgeruis basaal door pleuravocht; soms rhonchi en piepen. 

 Tekenen van decompensatie: ictus cordis palpabel buiten de midclaviculairlijn in rugligging 
of heffend/verbreed in linkerzijligging 185 

 Ausculatie hart: derde harttoon (galopritme), hartgeruisen wijzend op klepafwijkingen 

Aanvullend onderzoek [detail 7] [detail 8] 
Verricht het volgende aanvullend onderzoek bij een vermoeden van hartfalen (zie figuur 1): 
 Bepaal het b-type natriuretisch peptide (BNP) of N-terminaal (NT-pro-)BNP. Gebruik de 

volgende afkapwaarden voor het beleid (het laboratorium kan andere referentiewaarden 190 
aanhouden, gebruik de referentiewaarden uit deze standaard): 
o BNP 35 pg/ml (komt overeen met 10 pmol/l)  
o NT-pro-BNP 125 pg/ml (komt overeen met 15 pmol/l) 
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De kans dat een patiënt hartfalen heeft bij een verhoogd (NT-pro-)BNP is minstens 40%. 
Behalve hartfalen kunnen bijvoorbeeld ook chronische nierschade, hoge leeftijd of een 195 
ernstige infectie leiden tot verhoogde bloedspiegels. Hoe hoger het (NT-pro-)BNP, hoe groter 
de kans dat er sprake is van hartfale (zie detail 7). 

 Vraag een elektrocardiogram (ECG) aan met eventueel interpretatie door een cardioloog (zie 
detail 8). 

 Overweeg het laboratoriumonderzoek uit te bereiden met Hb, glucose en TSH ter uitsluiting 200 
van een andere oorzaak voor de klachten. Bepaal bij hoge verdenking op hartfalen alvast 
natrium, kalium en eGFR + creatinine in verband met mogelijke start van medicatie. 

Predictieregel [detail 9] 
Het gebruik van een predictieregel bij patiënten met een verdenking op hartfalen wordt niet 
aanbevolen. 205 

Echocardiografie [detail 10] 
Verwijs een patiënt met een verdenking op hartfalen en een verhoogd (NT-pro-)BNP en/of 
afwijkend ECG voor echocardiografie naar de cardioloog (zie figuur 1). Soms is eerstelijns 
echocardiografie met beoordeling door een cardioloog voorhanden en leidt dit tot een advies 
aan de huisarts om de patiënt vervolgens wel of niet te verwijzen. Met behulp van 210 
echocardiografie kan worden vastgesteld of er sprake is van hartfalen en de ernst worden 
bepaald (LVEF). 
 
Figuur 1: Stroomdiagram diagnostiek hartfalen 
 215 
 
 
 
 
 220 
 
 
 
 
 225 
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 235 
 
 
BNP 35 pg/ml komt overeen met 10 pmol/l 
NT-pro-BNP 125 pg/ml komt overeen met 15 pmol/l 
 240 

Onderzoek naar de onderliggende oorzaak van hartfalen 
Hartfalen zal in de meeste gevallen definitief worden vastgesteld door de cardioloog op basis 
van het echocardiogram. Verder onderzoek naar de oorzaak en het opstarten van de 
behandeling zal dan plaatsvinden in de tweede lijn. 

verdenking hartfalen

- BNP < 35 pg/ml 
of NT-pro-BNP < 125 pg/ml én

- ECG normaal

hartfalen 
onwaarschijnlijk

- BNP ≥ 35 pg/ml of NT-pro-BNP
≥ 125 pg/ml en/of

- ECG afwijkend

echocardiografie

bepaal (NT-pro-)BNP 

en ECG
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Diagnostiek bij kwetsbare patiënten zonder verwijzing naar de tweede lijn [detail 11] 245 
Bij kwetsbare patiënten, die niet naar de tweede lijn kunnen of willen, kan de huisarts vaak wel 
het (NT-pro-)BNP bepalen en eventueel een ECG verrichten. In sommige gevallen is 
echocardiografie in de eerste lijn ook mogelijk en wenselijk. 
Daarnaast kan de huisarts het volgende onderzoek overwegen voor het aantonen of uitsluiten 
van een andere oorzaak voor de klachten: 250 
 Bloedonderzoek: Hb, glucose en TSH 
 X-thorax: pulmonale en intrathoracale pathologie zoals pneumonie of longmaligniteit (zie 

detail 11) 
 Spirometrie: astma en COPD. Onbehandeld hartfalen kan de uitslag van de spirometrie 

beïnvloeden. Behandel daarom eerst hartfalen en verricht dan 3 maanden daarna 255 
spirometrie als de patiënt stabiel is. 

 
Weeg bij individuele patiënten de potentiële meerwaarde van deze onderzoeken af tegen de 
belasting voor de patiënt en de mogelijke therapeutische consequenties. Dit kan reden zijn om in 
voorkomende gevallen hartfalen te behandelen zonder uitgebreide diagnostiek naar de oorzaak 260 
ervan te verrichten. 

Evaluatie 
Bij een verhoogd (NT-pro-)BNP en/of afwijkend ECG is er een indicatie voor verwijzing naar de 
cardioloog voor een echocardiogram, of eerstelijns echocardiografie met beoordeling door een 
cardioloog. Wanneer het (NT-pro-)BNP en ECG normaal zijn, dan is hartfalen onwaarschijnlijk 265 
en moeten alternatieve diagnoses worden overwogen. 

Diagnose hartfalen op basis van echocardiografie 
De cardioloog stelt de diagnose hartfalen op basis van onderstaande criteria: 

HFpEF en HFmrEF [detail 12] 
 Klachten passend bij hartfalen 270 
 Verhoogd (NT-pro-)BNP 
 Afwijkend echocardiogram: 

o LVEF ≥ 50% (HFpEF) of 40-49% (HFmrEF) 
o Niet gedilateerd linkerventrikel en/of aanwijzingen voor structurele remodellering 

(linkerventrikel hypertrofie of een gedilateerd linker atrium) en/of diastolische 275 
dysfunctie. 

HFrEF 
 Klachten passend bij hartfalen 
 Afwijkend echocardiogram: LVEF < 40% 

Oorzaak hartfalen 280 
Bij vastgesteld hartfalen wordt de (meest waarschijnlijke) oorzaak opgespoord. Vooral 
hypertensie, ischemische hartziekte, ritme- en geleidingsstoornissen en klepafwijkingen zijn 
belangrijke oorzaken van hartfalen. 

Diagnose hartfalen zonder echocardiografie 
Indien een patiënt geen verwijzing wil naar de cardioloog en er is geen mogelijkheid voor 285 
echocardiografie in de eerste lijn, dan kan de huisarts een inschatting maken van het type 
hartfalen op basis van risicofactoren. 
 
Risicofactoren voor HFpEF: 
 Hoge leeftijd 290 
 Vrouwelijke geslacht 
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 Hypertensie 
 Atriumfibrilleren 
 Longziekte (bijvoorbeeld COPD) 
 Aanwijzingen voor hartfalen zónder myocardinfarct in de voorgeschiedenis 295 
 
Risicofactor voor HFrEF: 
Voorgeschiedenis mét myocardinfarct 

NYHA-classificatie 
Een patiënt met de diagnose hartfalen kan worden ingedeeld in 4 klassen op basis van ernst van 300 
de klachten bij inspanning volgens de NYHA-classificatie (zie [tabel 1]).  
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Richtlijnen beleid 

Voorlichting 
De voorlichting en adviezen gelden zowel voor HFpEF, HFmrEF en HFrEF. Laat de voorlichting 
zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen, gewoonten en mogelijkheden van de patiënt. 305 

Voorlichting over de aandoening 
 De pompfunctie van het hart is verminderd en daardoor ontstaan klachten als 

kortademigheid, vermoeidheid en dikke onderbenen. 
 Leg uit wat de oorzaak van het hartfalen is en of de oorzaak te behandelen is. 
 De klachten van hartfalen nemen in het algemeen geleidelijk toe en/of patiënten gaan 310 

gaandeweg aanvalsgewijs achteruit. Hartfalen verloopt vaak onvoorspelbaar met 
exacerbaties. 

 Check regelmatig of de patiënt alles heeft begrepen en of (herhaalde) voorlichting nodig is. 
 Betrek een naaste van de patiënt die kan meeluisteren, meedenken en meepraten. 
 Start tijdig gesprekken over advance care planning (ACP) bij patiënten met hartfalen NYHA-315 

klasse III-IV (zie [Advance care planning]). Verwijs naar de informatie hierover op 
[https://www.thuisarts.nl/levenseinde]. 

Voorlichting over medicatie [detail 13] [detail 14] 
 Medicijnen verlichten het werk dat het hart moet leveren en daarmee kunnen zij de 

pompfunctie van het hart verbeteren en de kans op exacerbaties kleiner maken. Deze 320 
medicijnen zijn vaak levenslang nodig. 

 Het is belangrijk om medicijnen elke dag in te nemen volgens voorschrift, ook indien de 
patiënt geen verschil merkt na inname (zie detail 13). 

 Asymptomatische lage bloeddruk behoeft meestal geen aanpassing van de medicatie. 
 Enige klachten van duizeligheid en licht zijn in het hoofd komen vaak voor en worden vaak 325 

vanzelf minder. 
 Adviseer de patiënt tijdig contact op te nemen bij hoge koorts, fors braken en/of forse 

diarree omdat er dan sprake kan zijn van dehydratie en mogelijk dosisaanpassing van de 
medicatie nodig is (zie [Preventie van dehydratie bij intercurrente infecties]). 

 Zelfzorg en flexibel diureticumbeleid: 330 
o Adviseer de patiënt tijdig actie te ondernemen als hij of zij meer vocht vasthoudt; bij 

toename van kortademigheid, vermoeidheid en/of dikke onderbenen; of het aankomen 
in gewicht van 2 kg of meer in 3 dagen tijd. 

o Adviseer om 2 keer per week te wegen. 
o Overweeg het instellen van een flexibel diureticum beleid. Meestal komt dit neer op een 335 

verdubbeling van de dosering van het diureticum gedurende 2-7 dagen bij tekenen van 
vocht vasthouden (zie detail 14). 

 Zelfmedicatie: ontraad NSAID’s en wijs op de gevaren hiervan. Zie de [NHG-Standaard Pijn]. 

Overige voorlichting [detail 15] [detail 16] [detail 17] 
 Autorijden is bij NYHA-klasse I en II toegestaan, bij NYHA-klasse III is een rapport van een 340 

medisch specialist noodzakelijk en bij NYHA-klasse IV is autorijden niet toegestaan. Voor 
bestuurders in groep 2 (vrachtwagen en autobus) geldt dat ook bij NYHA-klasse I en II een 
rapport van een medisch specialist noodzakelijk is, en dat bij NYHA-klasse III en IV het 
besturen van een vrachtwagen of autobus niet is toegestaan (zie detail 15). 

 Seksuele activiteit is in het algemeen goed mogelijk. Patiënten in NYHA-klasse III of IV 345 
hebben een licht verhoogd risico op decompensatie. Zij kunnen eventueel profylactisch 
nitroglycerine (sublinguaal) gebruiken (zie detail 16). 

 Adviseer de jaarlijkse griepvaccinatie. 
 Patiënten met hartfalen kunnen per vliegtuig reizen (zie detail 17). 
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 Ontraad verblijf op grote hoogte (kortdurend > 2000 m en langer durend > 1500 m) en 350 
reizen naar zeer warme en vochtige gebieden aan niet geheel klachtenvrije patiënten (zie 
detail 17). 

Thuisarts 
Verwijs naar de informatie over hartfalen op www.thuisarts.nl, die is gebaseerd op deze 
NHG-Standaard. Ook kan de patiënt voor informatie worden verwezen naar de Harteraad 355 
[www.harteraad.nl] of de Hartstichting [www.hartstichting.nl]. 

Niet-medicamenteuze behandeling 

Vocht en zoutbeperking [detail 18] [detail 19] 
 Voeg geen zout toe bij de bereiding van de maaltijd en beperk de inname van producten die 

veel zout bevatten. 360 
 Overweeg een maximale intake van 1,5 à 2 liter vocht per dag bij patiënten met ernstig 

hartfalen (NYHA-klasse III en IV). 
 Ontraad het gebruik van zout vervangende producten die kalium bevatten (zie detail 19). 
 Verwijs zo nodig naar een diëtist voor begeleiding van de patiënt. 

Bewegen [detail 20] 365 
 Ga na hoeveel de patiënt beweegt en wat belemmeringen zijn. 
 Adviseer regelmatig te bewegen indien de patiënt stabiel is en voor zover klachten dat 

toelaten. Houd hierbij rekening met de mogelijkheden en wensen van de patiënt. 

Leefstijl [detail 21] [detail 22] [detail 23] 
 Onbedoeld gewichtsverlies: schenk in geval van cachexie (onbedoeld gewichtsverlies in de 370 

laatste zes tot twaalf maanden van meer dan 6% van het uitgangsgewicht na correctie voor 
over- en onderhydratie) aandacht aan de voedingstoestand van de patiënt en ga na of de 
patiënt voldoende calorieën binnenkrijgt. Verwijs zo nodig naar een diëtist voor begeleiding 
(zie detail 21). 

 Gewichtsreductie: adviseer aan patiënten met ernstige obesitas (BMI > 35 kg/m) om af te 375 
vallen, en verwijs zo nodig naar een diëtist (zie detail 22). 

 Meervoudig onverzadigde vetzuren: er is onvoldoende bewijs om het gebruik omega-3-
vetzuren aan te bevelen als aanvulling op de standaardbehandeling voor hartfalen (zie detail 
23). 

 Volg voor overige leefstijladviezen (onder andere voeding, alcohol, stoppen met roken, 380 
psychosociale factoren) de aanbevelingen uit de [NHG-Standaard Cardiovasculair 
risicomanagement], de [NHG Behandelrichtlijn Stoppen met roken] en [NHG-Zorgmodules 
Leefstijl]. 

Medicamenteuze behandeling 
In principe start de cardioloog medicatie voor de behandeling van hartfalen. Voor patiënten die 385 
niet naar het ziekenhuis kunnen of willen, bijvoorbeeld kwetsbare ouderen, kan de huisarts de 
behandeling instellen. 
 
De hoofddoelen van de medicamenteuze behandeling zijn: 
 Klachten, functioneren en kwaliteit van leven verbeteren 390 
 Ziekenhuisopname voorkomen 
 Mortaliteit verminderen 

Behandeling van HFpEF (LVEF ≥ 50%) [detail 24] 
Van geen enkele behandeling gericht op HFpEF is tot op heden overtuigend aangetoond dat deze 
de morbiditeit en mortaliteit vermindert. Om die reden is het beleid met name gericht op 395 
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verlichting van symptomen en verbetering van de kwaliteit van leven. HFpEF kan de huisarts 
doorgaans zelf behandelen en begeleiden. 
 Behandel cardiovasculaire en niet-cardiovasculaire morbiditeit conform de desbetreffende 

richtlijnen. 
 Behandel hypertensie volgens de [NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement] met 400 

het advies calciumantagonisten zo mogelijk te vermijden. 
 Geef een lisdiureticum indien er tekenen zijn van overvulling (voor dosering zie [tabel 1]). 

Verlaag de dosering van het lisdiureticum als de patiënt voldoende ontwaterd is, en geef de 
laagst effectieve dosering. 

Behandeling van HFrEF (LVEF < 40%) en HFmrEF (LVEF 40-49%) [detail 25] 405 
 Behandel patiënten met HFmrEF hetzelfde als patiënten met HFrEF (zie onderstaand 

[Stappenplan]). 
 Patiënten met hartfalen die hoge doseringen van een RAS-remmer, bètablokker en/of 

aldosteronantagonist verdragen, hebben de beste prognose. Om die reden is het streven om 
de medicatie maximaal te doseren. 410 

Stappenplan medicamenteuze behandeling HFrEF en HFmrEF [detail 26] [detail 27] 
[detail 28] [detail 29] 
Startdosering en maximale dosering van bovenstaande geneesmiddelen zijn weergegeven in 
Tabel 1. 
 415 
1. Controleer voor aanvang van de behandeling of een recente bepaling van het eGFR + 

creatinine, natrium en kalium bekend zijn. Overleg zo nodig met de cardioloog bij afwijkende 
waarden. 

 
2. Start een renine-angiotensie-systeem (RAS)-remmer (een ACE-remmer, of indien een ACE-420 

remmer niet wordt verdragen een angiotensine-II-antagonist) in lage dosering. Start een 
lisdiureticum indien er tekenen van overvulling zijn. 

 
3. Voeg bij patiënten die met RAS-remmer en diureticum klinisch stabiel zijn (dat wil zeggen 

geen duidelijke tekenen van overvulling hebben) een selectieve lipofiele bètablokker toe in 425 
lage dosering. 
 

4. Verhoog de dosering van de RAS-remmer en bètablokker (bijvoorbeeld per 2 weken) tot de 
maximale dosis die wordt verdragen, met inachtneming van de maximale dosering die geldt 
voor de gebruikte middelen (zie [tabel 1]). 430 

Dosisverhoging bètablokker: 
o Bij sommige patiënten geven bètablokkers in de beginfase tijdelijk verergering van de 

klachten. Verhoog de dosering dan langzaam tot de maximaal getolereerde dosis. 
o Verhoog de dosis niet als er tekenen zijn van een exacerbatie van hartfalen (meer 

vochtretentie), symptomatische hypotensie (bijvoorbeeld duizeligheid bij opstaan) of 435 
bradycardie (< 50/minuten). 

 
5. Verlaag de dosering van het lisdiureticum als de patiënt voldoende ontwaterd is en 

continueer de laagst effectieve dosering. 
 440 

6. Overweeg toevoeging van een aldosteronantagonist bij patiënten die ondanks adequate 
instelling op een RAS-remmer, diureticum en bètablokker klachten houden. In principe geldt 
dat aldosteronantagonisten worden aanbevolen voor patiënten met een LVEF < 35%. Voor 
patiënten die niet naar de tweede lijn kunnen of willen, kan de huisarts op basis van klachten 
een aldosteronantagonist toevoegen. Overweeg na 4-8 weken verdubbeling van de dosis 445 
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indien er sprake is van progressief hartfalen, de nierfunctie niet verslechtert en het kalium < 
5 mmol/l blijft (zie detail 27). 
 

Controles na aanvang of aanpassing van de medicatie 
 Meet de bloeddruk, de pols en het gewicht. Vraag naar klachten (onder andere 450 

inspanningstolerantie) en mogelijke bijwerkingen van de medicatie. Asymptomatische lage 
bloeddruk behoeft meestal geen aanpassing van de medicatie. 

 Bepaal eGFR + creatinine, natrium en kalium 1-2 weken na aanvang, en na aanpassing van de 
dosering van een diureticum, RAS-remmer of aldosteronantagonist. Indien afwijkend, zie 
[Beleid bij laboratoriumafwijkingen]. Zie [Controles in de stabiele fase] voor de controles na 455 
instelling op de medicatie. 

 
Tabel 1: Startdosering en maximale dosering van medicatie voor hartfalen [detail 28] [detail 29] 

Geneesmiddel 
(groep) 

Startdosis Maximale 
dagdosering 
 

Dagdosering bij verminderde 
nierfunctie 

Lisdiuretica    
Furosemide 1 dd 20-40 mg 240 mg in 1-3 

doses 
Doseer hoger bij eGFR < 30  

Bumetanide 1 dd 0,5-1,0 mg 1 dd 4 mg Doseer hoger bij eGFR < 30  
Geef de laagst effectieve dosering lisdiuretica. 
ACE-remmer 

 
   

Perindopril  
(tertbutylamine) 
(laagste kosten) 

1 dd 2 mg 1 dd 4 mg eGFR 30-50: maximale dosis 2 mg 
eGFR 10-30: maximale dosis 1 mg (of 2 
mg om de dag) 

Enalapril  2 dd 2,5 mg 2 dd 20 mg  eGFR 30-50: startdosis 2 dd 2,5 mg; 
maximale dosis 2 dd 5 mg 
eGFR 10-30: startdosis 1 dd 2,5 mg; 
maximale dosis 2 dd 2,5 mg 

Ramipril 1 dd 1,25 mg 2 dd 5 mg  eGFR 30-50: maximale dosis 2 dd 2,5 
mg 
eGFR 10-30: start met 1 dd 1,25 mg; 
maximale dosis 2 dd 2,5 mg 

 

Angiotensine-II-
antagonisten  
 

   

Candesartan  
(laagste kosten) 

1 dd 4 mg  1 dd 32 mg  Geen aanpassing  
(niet onderzocht bij eGFR < 30) 

Valsartan 2 dd 40 mg  2 dd 160 mg Geen aanpassing 
Losartan 1 dd 12,5 mg 1 dd 150 mg  Geen aanpassing 

Bètablokkers 
 

   

Bisoprolol  
(laagste kosten) 

1 dd 1,25 mg  1 dd 10 mg  eGFR 10-30: startdosis halve tablet van 
1,25 mg  

Metoprolol succinaat mga 1 dd 12,5-25 mg  1 dd 200 mg  Geen aanpassing 
 
Aldosteronantagonist 
 

   

Spironolacton  1 dd 25 mg  1 dd 50 mg  Geen aanpassing. 
eGFR 10-50: bepaal eGFR + creatinine 
en kalium binnen 1 week na aanvang 

Streef bij RAS-remmers, bètablokkers en aldosteronantagonisten naar de maximale dosis die de patiënt 
verdraagt. 
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Maximale dosering voor vrouwen en mannen [detail 30] 460 
De maximale doseringen van medicatie voor hartfalen verschillen niet tussen mannen en 
vrouwen. 

Voorkeursmiddel lisdiuretica [detail 31] 
 Er is geen bewijs dat er verschil is in effectiviteit tussen furosemide en bumetanide. 
 Wél kan de huisarts overwegen om bij hoge dosis lisdiuretica over te stappen van 465 

furosemide naar bumetanide vanwege het gebruiksgemak en mogelijke bevordering van de 
therapietrouw. 

 Er is geen indicatie meer voor behandeling met thiazidediuretica. 

Bètablokker [detail 32] 
 Stoppen met een bètablokker moet zoveel mogelijk vermeden worden, mede ook gezien de 470 

reflextachycardie die daardoor ontstaat. 
 Een tweede- of derdegraads AV-blok is een contra-indicatie voor een bètablokker. Bij een 

eerstegraads AV-blok is voorzichtigheid geboden vanwege de kans op progressie van het AV-
blok (zie detail 32). 

Aldosteronantagonist [detail 26] 475 
Vervang spironolacton door eplerenon indien de patiënt last heeft van anti-androgene of 
antiprogestagene bijwerkingen, zoals gynaecomastie, pijnlijke borsten of stemverlaging. 

Digoxine en orale anticoagulantia 
 Er is in de eerste lijn geen plaats voor behandeling met digoxine voor patiënten met 

hartfalen zonder atriumfibrilleren. 480 
 Voor de behandeling met orale anticoagulantia van patiënten met hartfalen en 

atriumfibrilleren zie de [NHG-Standaard Atriumfibrilleren]. 

Cardiovasculair risicomanagement 
Alleen hartfalen is geen indicatie om te starten met lipidenverlagende medicatie of 
antitrombotica. Pas voor cardiovasculair risicomanagement het beleid toe uit de [NHG-485 
Standaard Cardiovasculair risicomanagement], waarbij patiënten met hartfalen worden 
beschouwd als individuen met een zeer hoog risico op nieuwe hart- en vaatziekten. 

Diltiazem en verapamil 
Staak calciumantagonisten met een non-dihydropiridine structuur (diltiazem en verapamil) 
vanwege het negatief-inotrope effect. Ga afhankelijk van de behandelindicatie na of het mogelijk 490 
is deze te vervangen door een geneesmiddel uit een andere geneesmiddelgroep en sluit bij de 
keuze zoveel mogelijk aan op de middelen die ook in bovenstaand [Stappenplan 
medicamenteuze behandeling HFrEF en HFmrEF] worden aanbevolen. 

SGLT-2-remmer [detail 33] [detail 34] 
Overweeg het gebruik van een SGLT-2-remmer bij mensen met hartfalen en diabetes mellitus 495 
type 2, en bespreek daarbij de voor- en nadelen. Zie hiervoor de [NHG-Standaard Diabetes 
mellitus type 2] (wordt momenteel op dit punt herzien). Het voorschrijven van een SGLT-2-
remmer door de huisarts voor de behandeling van hartfalen bij mensen zonder diabetes mellitus 
type 2 wordt vooralsnog niet aanbevolen. 

ARNI en ivabradine [detail 35] [detail 36] 500 
Geef geen angiotensine receptor neprilysine inhibitors (ARNI) of ivabradine in de eerste lijn. 

Bij voorkeur te vermijden geneesmiddelen bij hartfalen 
 Pioglitazon 
 NSAID’s (inclusief COX-2 remmers) 
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 Verapamil en diltiazem 505 
 Voeg geen angiotensine-II-antagonist toe als de patiënt al een ACE-remmer gebruikt. 

Beleid bij laboratoriumafwijkingen 

Nierfunctiedaling 
 Na het starten of ophogen van een RAS-remmer: 

o eGFR 30 tot 60 ml/min/1,73 m2: enige daling van eGFR na de start met RAS-remmers is 510 
normaal. Daling van eGFR met 20% van de uitgangswaarde, met 30 ml/min/1,73 m2 als 
ondergrens, is acceptabel. 

o eGFR 15 tot 30 ml/min/1,73 m2: halveer de dosis en controleer eGFR na 2 weken. 
o eGFR < 15 ml/min/1,73 m2: stop de RAS-remmer en controleer eGFR na 2 weken. 
o Consulteer of verwijs naar een cardioloog of internist-nefroloog bij aanhoudende lage 515 

waarden van eGFR (< 30 ml/min/1,73 m2). 
 Na starten of ophogen van een aldosteronantagonist: 

o eGFR 15 tot 44 ml/min/1,73 m2: halveer de dosis en controleer eGFR na 2 weken. 
o eGFR < 15 ml/min/1,73 m2: stop de aldosteronantagonist en controleer eGFR na 2 

weken. 520 
o Consulteer of verwijs naar een cardioloog of internist-nefroloog bij aanhoudende lage 

waarden van eGFR (< 30 ml/min/1,73 m2). 

Hyperkaliëmie 
 Overweeg de kaliumbepaling ongestuwd te herhalen aangezien de waarde verhoogd kan zijn 

als gevolg van gestuwde bloedafname.  525 
 Kalium < 5,5 mmol/l: Deze waarde is acceptabel; controleer het kalium na 2 weken om 

verdere stijging van het kalium uit te sluiten.  
 Kalium ≥ 5,5 en < 6,0 mmol/l:  

1. Indien de patiënt triamtereen of amiloride (sterk kaliumsparende diuretica) gebruikt, 
stop deze en controleer het kalium na 2 weken. Ga naar stap 2 als de patiënt geen 530 
triamtereen of amiloride gebruikt.  

2. Indien de patiënt een aldosteronantagonist (spironolacton, eplerenon) gebruikt, halveer 
de dosering en controleer het kalium na 2 weken. Ga naar stap 3 als de patiënt geen 
aldosteronantagonist gebruikt. 

3. Halveer de dosering van een RAS-remmer en controleer het kalium na 2 weken. 535 
4. Overleg met de cardioloog indien het kalium niet daalt. 

 Kalium > 6,0 mmol/l: stop de aldosteronantagonist en/of RAS-remmer en overleg met de 
cardioloog over het vervolgbeleid. 

Hypokaliëmie 
Verhoog indien mogelijk de dosering van een eventuele RAS-remmer, en/of voeg een 540 
aldosteronantagonist toe en eventueel kaliumsupplementen. Controleer het kalium na 2 weken. 
 
Hyponatriëmie 
Overleg zo nodig met de cardioloog of internist over het beleid met betrekking tot diuretica, 
zoutinname en eventuele vochtbeperking. 545 

Controle 
In de instelfase op medicatie zal de controle veelal plaatsvinden in de tweede lijn. Afhankelijk 
van regionale afspraken worden sommige patiënten terugverwezen naar de huisarts in de 
stabiele fase. Controles vinden in dat geval soms plaats in een combinatie van eerste- en 
tweedelijnszorg. 550 
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Controles in de stabiele fase [detail 37] 
 Als de patiënt de maximaal verdragen dosering van de medicatie heeft bereikt, controleer 

dan na 3 en vervolgens na 6 maanden, en daarna jaarlijks zo lang het hartfalen stabiel is. 
 Controleer op indicatie vaker, bijvoorbeeld bij instabiel hartfalen, een ernstige 

nierfunctiestoornis (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2), kwetsbare ouderen of in het verleden 555 
nierfunctie- of elektrolytenafwijkingen bij gebruik van deze medicatie. 

 Meet de bloeddruk, de pols en het gewicht. Vraag naar klachten (onder andere 
inspanningstolerantie) en mogelijke bijwerkingen van de medicatie. 

 Bepaal eGFR + creatinine, natrium en kalium. 
 Besteed steeds opnieuw aandacht aan de punten uit de paragraaf [Voorlichting]. 560 
 Wees alert op (langzame) achteruitgang van het hartfalen. Pas zo nodig de medicatie aan 

volgens het [Stappenplan medicamenteuze behandeling HFrEF en HFmrEF] of overleg met 
de cardioloog. 

 Overweeg telemonitoring alleen indien de patiënt dit wenst en de mogelijkheid hiervoor 
bestaat (zie detail 37). 565 

Beleid bij exacerbatie hartfalen 
Maak onderscheid tussen exacerbatie hartfalen (ontstaan of verergerd in de loop van enkele 
dagen, ABCDE stabiel) en acuut hartfalen (ontstaan of verergerd in de loop van enkele uren, 
ABCDE instabiel; zie [Acuut hartfalen]). 

Exacerbatie hartfalen  570 
 Besteed aandacht aan uitlokkende factoren zoals: 

o Infecties 
o NSAID-gebruik 
o Extra zout- of vochtintake 
o Onjuist toepassen van de therapie 575 

 Verdubbel de dosering van het diureticum gedurende 3 dagen. 
 Overweeg tijdelijke halvering van de bètablokker indien verdubbeling van het diureticum 

onvoldoende effect heeft, of bij een hartfrequentie < 50/min in combinatie met toename van 
de symptomen van hartfalen. 

 Laat de patiënt dagelijks wegen en houd nauw contact tot de patiënt weer stabiel is. 580 
 Ga na of de patiënt correct is ingesteld op de hartfalenmedicatie (zie [Stappenplan 

medicamenteuze behandeling HFrEF en HFmrEF]) en pas de medicatie zo nodig aan (in 
overleg met de cardioloog). 

Preventie van dehydratie bij intercurrente infecties [detail 38] 
 Overweeg laboratoriumdiagnostiek (eGFR + creatinine, kalium, natrium) afhankelijk van de 585 

ernst van het klinisch beeld en de tijd tot uitslag. Bij ernstige klachten dient de patiënt 
verwezen te worden (zie [Verwijzing]). 

 Het beleid is afhankelijk van het klinisch beeld en de eventuele laboratoriumuitslagen. 
o Overweeg tijdelijk de RAS-remmer en/of aldosteronantagonist te halveren, en het 

diureticum te halveren (bij ook chronische nierschade) of te staken. 590 
o Bij gebruik NSAID’s: staak deze in ieder geval tijdelijk en zo mogelijk geheel. 
o Ook voor andere medicatie geldt dat aanpassing aangewezen kan zijn (zie de [NHG-

Standaard Acute diarree]), zoals het staken van metformine gedurende enkele dagen 
vanwege het risico op lactaatacidose. 

Consultatie en verwijzing 595 

Redenen voor consultatie of (terug)verwijzing naar de cardioloog zijn: 
 Verdenking hartfalen, waarbij sprake is van een afwijkend ECG en/of verhoogd  

(NT-pro-)BNP. Bij hoge verdenking kan de huisarts alvast starten met leefregels en 
medicatie volgens het [Stappenplan medicamenteuze behandeling HFrEF en HFmrEF]. 
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Overweeg om niet te verwijzen als sprake is van een kwetsbare patiënt waarbij diagnostiek 600 
en behandeling in de tweede lijn niet wenselijk zijn. 

 Geleidelijke progressie van de ernst van het hartfalen ondanks adequate instelling op 
medicatie en ophoging van de diuretica voor: 
o beoordeling van de ejectiefractie alvorens eventuele toevoeging van een 

aldosteronantagonist (zie [Stappenplan medicamenteuze behandeling HFrEF en 605 
HFmrEF]); 

o eventuele behandeling met een angiotensine receptor neprilysine inhibitor (ARNI) of 
ivabradine (zie [ARNI en ivabradine]). 

 Exacerbatie hartfalen: indien de klachten ernstig zijn of aanhouden ondanks ingestelde 
therapie. 610 

 Dehydratie: indien de klachten ernstig zijn of aanhouden ondanks ingestelde therapie. 
 
Overleg met de cardioloog: 
 bij nierfunctiedaling of elektrolytstoornissen (zie [Beleid bij laboratoriumafwijkingen]); 
 bij persisterende hypertensie ondanks adequate instelling op hartfalen medicatie; 615 
 bij onvoldoende controle van symptomen als gevolg van angina pectoris met medicatie voor 

hartfalen; 
 indien de patiënt mogelijk gebaat is bij hartfalenrevalidatie, gericht op het leren omgaan met 

hartfalen en verbetering van de lichamelijke conditie. 

Organisatie van zorg [detail 39] 620 

Algemeen 
 Zorg ervoor dat op ieder moment voor de patiënt en zorgverleners duidelijk is wie de 

hoofdbehandelaar en daarmee het aanspreekpunt voor het coördineren van de zorg is. 
Communiceer dit naar de patiënt en leg dit vast in het dossier. Ga na of de patiënt beschikt 
over contactgegevens van de hartfalenverpleegkundige, indien de cardioloog 625 
hoofdbehandelaar is. 

 Betrek zo nodig andere disciplines (met expertise op het gebied van hartfalen): bijvoorbeeld 
(geriatrisch) fysiotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker of psycholoog. 

 Inventariseer of de mogelijkheid bestaat een kaderhuisarts hartvaatziekten te consulteren. 
 Start tijdig met advance care planning (ACP), waarbij de doelen en voorkeuren voor 630 

toekomstige behandeling en zorg met enige regelmaat worden besproken en 
gedocumenteerd. 

 Draag de gemaakte afspraken over aan de huisartsenpost in geval van verwachte ontregeling 
of in de terminale fase, en aan andere zorgverleners bij bijvoorbeeld opname in een 
ziekenhuis of verpleeghuis. Bespreek met de patiënt ook de mogelijkheid om het dossier te 635 
delen met de huisartsenpost. 

Regionale afspraken 
Maak samenwerkingsafspraken met de betrokken cardiologen in de regio over: 
 het gewenste diagnostisch traject; 
 de wijze van consultatie, verwijzing en terug verwijzing; 640 
 multidisciplinaire samenwerking en de rol van de hartfalenverpleegkundige; 
 welke huisartsen zelf patiënten met hartfalen behandelen en de behandeling eventueel 

willen overnemen van de tweede lijn; 
 wie de controles uitvoert; 
 hoe communicatie plaatsvindt tussen de cardioloog en huisarts over wijzigingen van het 645 

toestandsbeeld en/of de medicatie; 
 wie het aanspreekpunt is in geval van verslechtering; 
 de opvang van patiënten met exacerbatie hartfalen in de avond, nacht en in het weekend. 
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Overdracht hoofdbehandelaarschap van cardioloog naar huisarts 
Terug verwijzing van de cardioloog naar de huisarts is (na verloop van tijd) mogelijk bij 650 
patiënten met hartfalen die: 
 optimaal (zowel medicamenteus als niet-medicamenteus) behandeld en stabiel zijn; 
 zich in de terminale levensfase bevinden. 
 
Indien diagnostiek is uitgevoerd door de cardioloog en behandeling wordt overgedragen aan de 655 
huisarts moeten de volgende gegevens aan de huisarts worden verstrekt: 
 de diagnose; 
 behandeladvies en vervolgbeleid. 

Individueel zorgplan [detail 40] 
Het individueel zorgplan (IZP) kan helpen om de zorg af te stemmen op de doelen, behoeften en 660 
wensen van de patiënt met hartfalen, en om inzicht te krijgen in de verschillende betrokken 
zorgverleners. 
 Breng eerst samen met de patiënt en diens mantelzorgers/naasten de ervaren problemen in 

kaart. Er zijn diverse modellen ontwikkeld om een dergelijke probleemlijst op te stellen. 
 Inventariseer vervolgens welke problemen prioriteit hebben, en wat de bijbehorende doelen 665 

zijn die de patiënt wil behalen. 
 Leg deze doelen, de acties om de doelen te bereiken en de evaluatiedatum vast in het 

individueel zorgplan (IZP), evenals wie wat doet en wie de uitvoerder/coördinator is. 

Palliatieve zorg bij hartfalen [detail 41] 

Levensverwachting [detail 42] 670 
Het is lastig om de levensverwachting van patiënten met hartfalen in te schatten, aangezien het 
beloop van hartfalen vaak grillig is. Patiënten met hartfalen en een beperkte levensverwachting 
kunnen worden herkend op basis van de volgende kenmerken: 
 frequente heropnames voor hartfalen met exacerbaties; 
 persisterende symptomen ondanks optimale behandeling; 675 
 cachexie; 
 afhankelijkheid van anderen bij dagelijkse activiteiten; 
 ernstige comorbiditeit; 
 negatief antwoord op de ‘surprise question’: zou het mij verbazen als deze patiënt binnen 

twaalf maanden overlijdt? 680 
De meeste patiënten met hartfalen overlijden uiteindelijk niet aan het hartfalen, maar aan een 
andere aandoening of plotse hartdood. 

Advance care planning 
Start tijdig gesprekken over advance care planning (ACP) bij patiënten met hartfalen NYHA-
klasse III-IV en een slechte levensverwachting. Bespreek daarbij de huidige en te verwachten 685 
symptomen en de eventuele angst van de patiënt om te stikken. Formuleer samen met de patiënt 
en de naasten zinvolle en haalbare doelen voor huidige en toekomstige zorg en behandeling. 
Bespreek de voorkeuren voor specifieke behandeling rond het levenseinde. Documenteer de 
gemaakte afspraken in een IZP en zorg dat andere hulpverleners op de hoogte zijn van de 
gemaakte afspraken. Herhaal de gesprekken met enige regelmaat om te controleren of de 690 
gemaakte afspraken actueel zijn of bijstelling behoeven. 

Medicamenteuze behandeling 
In de laatste levensfase (arbitrair gedefinieerd als de laatste drie maanden voor het overlijden) 
richt medicamenteuze behandeling zich hoofdzakelijk of uitsluitend op verlichting van klachten. 
 Patiënten bij wie het levenseinde duidelijk in zicht is: staak of beperk controle van onder 695 

andere gewicht, bloeddruk, nierfunctie en elektrolyten tot een minimum. Leg uit dat in deze 
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fase de nadruk ligt op symptoombestrijding en overweeg over te stappen op morfine (zie 
[Persisterende dyspneu]) en eventueel sedatie ter verlichting van de klachten. 

 Patiënten die hevig lijden met sterk beperkte levensverwachting, maar bij wie het 
levenseinde niet duidelijk in zicht of gewenst is: titreer de medicatie op geleide van 700 
hartfalensymptomen, bloeddruk, nierfunctie en elektrolyten, met als doel verlichting van het 
lijden. 

 Maak steeds de afweging tussen enerzijds doorgaan met de medicatie en 
(laboratorium)controles vanwege het effect op symptoomreductie, en anderzijds het 
verlagen of staken van medicatie en controles in de laatste maanden. 705 

Diuretica 
 Pas de dosis van diuretica aan op geleide van de klinische toestand van de patiënt. Streef 

naar de laagst mogelijke effectieve dosis. 
 Overweeg een flexibel diureticumbeleid toe te passen. Met name oudere patiënten zullen in 

deze fase weinig drinken als gevolg van een verminderd dorstgevoel, en daarbij een lage 710 
dosering lisduretica nodig hebben. 

 Stop de gewichtscontrole en bepaling van de nierfunctie bij ernstige achteruitgang, naderend 
overlijden en/of ernstige comorbiditeit. 

 Continueer diuretica bij aanwijzingen voor overvulling totdat orale inname niet meer 
mogelijk is, de patiënt inname van medicatie niet meer wenst en/of er aanhoudende 715 
hypotensie (systolische bloeddruk < 90 mm Hg) is ondanks halveren of staken van de 
overige bloeddrukverlagende medicatie. 

RAS-remmer, bètablokker en aldosteronantagonist 
 Staak of verlaag dosering van bètablokker en/of RAS-remmer indien: 

o de patiënt de medicatie niet meer kan of wenst in te nemen; 720 
o bijwerkingen optreden die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. 

 Staak in principe eerst de bètablokker (bij voorkeur afbouwen gezien de kans op 
reflextachycardie) en daarna de RAS-remmer. Indien de patiënt vanwege de klachten meer 
gebaat is bij een bètablokker (denk bijvoorbeeld aan angina pectorisklachten of 
ritmestoornissen), staak dan eerst de RAS-remmer. 725 

 RAS-remmer en/of aldosteronantagonist: 
o Halveer de dosis bij symptomatische (orthostastische) hypotensie, systolisch bloeddruk 

< 90 mm Hg en/of eGFR < 30 ml/min/1,73m2. 
o Staak bij een eGFR < 20 ml/min/1,73m2. 

 Bètablokker: 730 
o Halveer de dosis bij symptomatische (orthostatische) hypotensie, systolische bloeddruk 

< 90 mm Hg en/of bradycardie < 50/min. 
o Overweeg verlaging van de dosis of staken bij extreme moeheid of andere bijwerkingen. 

Persisterende dyspneu [detail 43] 
 Start morfine met vertraagde afgifte 2 dd 10 mg oraal. Beoordeel het effect na 24 uur en 735 

hoog bij onvoldoende effect op in stappen van 25-50%. 
 Of geef snelwerkende morfine 2,5 mg zo nodig of om de 4 uur. Beoordeel het effect na 4 uur 

en hoog bij onvoldoende effect op in stappen van 25-50%. 
 Geef daarnaast snelwerkende morfine in een dosering van 1/6 van de dagdosis (afgerond 

naar het dichtst bij zijnde veelvoud van 5 mg) voor aanvalsgewijze dyspneu die naar 740 
verwachting langer dan 30 minuten aanhoudt. 

 Kies bij een gestoorde nierfunctie (eGFR < 50 ml/min/1,73m2) voor intermitterende 
toediening van morfine (zo nodig), of voor onderhoudsbehandeling met fentanyl 
transdermaal of hydromorfon. 
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Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) en pacemaker [detail 44] 745 
 Deactiveer een ICD in de palliatieve fase of bij euthanasie. 
 Een functionerende pacemaker zal het overlijdensproces niet verstoren en is belangrijk voor 

het comfort van de patiënt. 
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Acuut hartfalen [Apart tabblad op de nieuwe website] 750 

Bij acuut hartfalen is sprake van een snel begin of snelle toename van klachten. Behandel ernstig 
acuut hartfalen (astma cardiale) als ABCDE instabiel (beleid conform de [NHG-Behandelrichtlijn 
Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties]). 

Diagnostiek 
Bevindingen die bij acuut hartfalen passen zijn: 755 
 (half)zittende houding, angstige blik, reutelende/versnelde ademhaling, bleek/grauwe 

kleur, transpireren, klamme koude huid; 
 verhoogde ademfrequentie, vergrote ademarbeid, verlaagde saturatie; 
 pols: meestal snel en zwak; 
 bloeddruk: in ernstige situaties vaak verlaagd; 760 
 auscultatie (indien mogelijk) hart: hartgeruis, aritmie of extra toon; longen: tweezijdig 

crepiteren, veelal ook ronchi en soms piepen. Vooral bij een acute exacerbatie van chronisch 
hartfalen kan ook demping en nauwelijks of geen ademgeruis basaal (passend bij 
pleuravocht) aanwezig zijn; 

 oedeem, gestuwde halsvenen (verhoogde CVD). 765 

Beleid 

Bij telefonisch contact: 
 Adviseer de patiënt rechtop te zitten, met afhangende benen. 
 Overweeg de patiënt alvast te adviseren een dosis nitroglycerine of isosorbidedinitraat te 

nemen (indien patiënt dit beschikbaar heeft), ongeacht of er pijn op de borst is. Adviseer dit 770 
niet als de patiënt bekend is met een lage bloeddruk. 

 Laat een ambulance met A1-indicatie bellen en maak een visite. 

Bij de patiënt aanwezig, handel als volgt: 
 Bel een ambulance met A1-indicatie. 
 Geef, indien beschikbaar, 10 tot 15 liter zuurstof/minuut via een non-rebreathing masker. 775 
 Plaats patiënt in zittende houding. 
 Geef indien systolische bloeddruk > 90 mmHg elke 5 minuten 1 spray nitroglycerine 

sublinguaal (0,4 mg/dosis; maximaal 3 dosis) tot de klachten voldoende verbeteren of de 
systolische bloeddruk daalt < 90 mmHg. Contra-indicatie: recent gebruik van 
fosfodiësterase-5-remmer (avanafil, sildenafil, tadalafil, vardenafil). 780 

 Breng een infuusnaald in; spuit door met 2 ml NaCl 0,9%. 
 Geef bij dyspneu met aanwijzingen voor vochtretentie 40 mg furosemide (10 mg/ml) 

intraveneus of 1 mg bumetanide (0,5 mg/ml; maximaal 4 mg) intraveneus. Doseer hoger bij 
een eGFR < 30 ml/minuut/1,73m2. 

 Wees terughoudend met morfine. Overweeg uitsluitend bij persisterend hevige onrust, 785 
dyspneu, angst of pijn op de borst langzaam in 4 tot 5 minuten 2,5-5 mg morfine (10 
mg/ml) intraveneus; herhaal zo nodig na 10 tot 20 minuten. Geef geen morfine bij patiënten 
met ernstige COPD. 
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Detail 1 Epidemiologie 

Prevalentie van hartfalen 
Het NIVEL verzamelde de data om tot het Nederlandse prevalentiecijfer te komen en de 55 
Hartstichting heeft de data gepubliceerd. Hierbij werd het aantal personen dat ooit een 
vermelding van hartfalen had in het huisartsendossier geteld. Deze cijfers zijn gebaseerd op 
klinische diagnoses en daarbij is zeer waarschijnlijk sprake van onderregistratie. Er werd geen 
onderscheid gemaakt tussen HFrEF en HFpEF. Gegevens over sterfte komen van het CBS (zie 
Hart- en vaatziekten in Nederland 2018 [Hartstichting 2018]. 60 
 
De Rotterdam studie registreerde prospectief de prevalentie van hartfalen bij 7734 deelnemers 
ouder dan 55 jaar zonder hartfalen. Patiënten werden gevolgd tussen start van de studie (1989-
1993) en 1 januari 2000. Het risico om hartfalen te ontwikkelen gedurende de rest van het leven 
bleek 32% voor mannen en 29% voor vrouwen [Bleumink 2004]. Er werd geen onderscheid 65 
gemaakt tussen HFrEF en HFpEF. 

Prevalentie van HFrEF en HFpEF 
Een systematisch literatuuronderzoek includeerde onderzoeken die de prevalentie van hartfalen 
rapporteerden bij mensen van 60 jaar en ouder. De inclusiecriteria om data uit studies mee te 
nemen waren (a) rapportage van de prevalentie van ventriculaire dysfunctie of hartfalen bij 70 
mensen van 60 jaar of ouder (of de prevalentie kon worden berekend voor deze leeftijd), (b) de 
studiepopulatie kwam uit de algehele bevolking en (c) gebruik van echocardiografie voor de 
diagnose. Het onderzoek includeerde 9 studies met in totaal 12.894 deelnemers. De mediane 
prevalentie van hartfalen werd berekend (11,8% [van 4.7–13.3]). Vier studies rapporteerden de 
mediane prevalentie van HFrEF en drie van HFpEF (respectievelijk 3,3% [van 2,4–5,8%] en 75 
4,9% [van 3,8 tot 7,4%]). De variatie in prevalentie van de verschillende studies kwam 
waarschijnlijk door verschillen in populatiekenmerken en onderzoeksopzet. Variatie in leeftijd, 
geslacht en comorbiditeit, maar ook verschillen in het stellen van de diagnose en het 
interpreteren van de echografie speelden hierbij een rol [van Riet 2016]. 
 80 
De PREVEND studie, een Nederlands cohortonderzoek met 8592 deelnemers, onderzocht de 
incidentie van HFrEF en HFpEF. De deelnemers waren gemiddeld 49 jaar (SD 12) bij inclusie. 
Deelnemers werden in 1997 en 1998 geworven en gevolgd tot 2010. Gedurende de follow-up 
werden ziekenhuisgegevens van deelnemers opgevraagd en werd beoordeeld of er sprake was 
van hartfalen op basis van de criteria van de European Society of Cardiology [ESC 2012]. 85 
Vervolgens bekeek een expertpanel de gegevens van patiënten met een mogelijke diagnose en 
stelde vast of het ging om HFrEF of HFpEF, uitgaande van een linkerventrikel ejectiefractie 
(LVEF) met als afkappunt respectievelijk < 40% en > 50%. Van de 8592 deelnemers werden 586 
patiënten gevonden met mogelijk nieuw hartfalen waarvan bij 374 (4,4%) de diagnose werd 
bevestigd door het expertpanel. Van de patiënten met de diagnose hartfalen hadden 241 90 
patiënten HFrEF (64%), 125 HFpEF (33%) en 8 hartfalen met LVEF 41-49% (2,1%, deze werden 
geëxcludeerd). Het onderzoek wees uit dat het mannelijk geslacht geassocieerd was met HFrEF, 
en vrouwelijk geslacht met HFpEF. Roken en een myocard infarct (MI) in de voorgeschiedenis 
waren geassocieerd met HFrEF en atriumfibrilleren met HFpEF [Brouwers 2013]. Een eerder 
uitgevoerd Amerikaans onderzoek dat retrospectief data uit ziekenhuisdossiers van meer dan 95 
100.000 opgenomen patiënten verzamelde, de ADHERE studie, stelde vast dat patiënten 
opgenomen met HFpEF (gedefinieerd als hartfalen met LVEF > 40%) vaker ouder en vrouw 
waren en vaker hypertensie hadden dan patiënten die opgenomen waren met HFrEF (LVEF < 
40%) [Yancy 2006]. 
 100 
De patiëntenpopulaties met hartfalen die bij de huisarts en cardioloog onder controle zijn, 
verschillen van elkaar. Een Nederlands onderzoek uit 2003 liet zien dat de leeftijd van patiënten 
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in de eerste lijn gemiddeld 79 jaar was en 58% was vrouw. In de tweede lijn was dit 
respectievelijk 64 jaar en 22% [Rutten 2003]. De meeste medicatiestudies zijn uitgevoerd in de 
tweede lijn, en hebben dus een relatief jonge onderzoekspopulatie met HFrEF [Rossignol 2019; 105 
Lindenfeld 1997; Burch 2014].  

Prevalentie van HFrEF en HFpEF bij klachten 
In een andere studie van Van Riet et al. werd de prevalentie van hartfalen onderzocht bij 
patiënten van 65 jaar of ouder die bij de huisarts zijn geweest met klachten van kortademigheid 
bij inspanning, maar niet bekend zijn met hartfalen. Bij 16% van de 585 deelnemers werd een 110 
nieuwe diagnose hartfalen gesteld. Van deze 92 nieuwe diagnosen was 19% HFrEF (LVEF ≤ 
45%, 11 mannen en 6 vrouwen) en 76% HFpEF (LVEF > 45%, 30 mannen en 40 vrouwen) [Van 
Riet 2014].  
In een soortgelijke studie onder kwetsbare ouderen van 65 jaar en ouder met verminderde 
inspanningstolerantie en dyspneu werd bij 34% van 371 deelnemers een nieuwe diagnose 115 
hartfalen gesteld. Van de nieuwe diagnosen was 28% HFrEF (LVEF ≤ 45%, 24 mannen en 12 
vrouwen) en 70% HFpEF (LVEF > 45%, 40 mannen en 49 vrouwen) [Van Mourik 2014]. 

Kenmerken en comorbiditeit geassocieerd met HFpEF 
Demografische kenmerken en comorbiditeit geassocieerd met hartfalen met behouden 
ejectiefractie (HFpEF) gebaseerd op de ESC-richtlijn [ESC 2016] zijn: 120 
 Hoge leeftijd 
 Atriumfibrilleren 
 Vrouwelijk geslacht 
 Chronische nierschade 
 Metabool syndroom 125 
 Obesitas 
 Verminderde lichamelijke conditie 
 Longziekten (bijvoorbeeld COPD) 
 Pulmonale hypertensie 
 Slaapapneu 130 

Detail 2 Etiologie 
In een grote prospectieve epidemiologische studie, de NHANES-I-studie, werden 13.643 mensen 
geïncludeerd en circa 20 jaar gevolgd. Population attributable risks voor de verschillende 
risicofactoren werden berekend en waren van hoog naar laag coronaire hartziekten, roken, 
hypertensie, lichamelijke inactiviteit, mannelijk geslacht, laag opleidingsniveau, overgewicht, 135 
diabetes mellitus en kleplijden [He 2001]. Dit kwam grotendeels overeen met de conclusies uit 
eerdere analyses van de Framingham Study [Kannel 1994]. 
 
In de CARDIA-studie, die startte in 1985, werden 5115 deelnemers geïncludeerd waarbij er een 
evenredige verdeling was van patiënten voor leeftijd en etniciteit (18-30 jaar en Afro-140 
Amerikaans of blank; mensen met andere etniciteiten werden geëxcludeerd). Gedurende de 
follow-up van 20 jaar ontwikkelden 27 deelnemers hartfalen, waarvan er 26 Afro-Amerikaans 
waren [Bibbins-Domingo 2009]. 
 
  145 
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Tabel 1 toont etiologische factoren bij hartfalen, gebaseerd op de ESC-richtlijn (2016). 
 
Tabel 1: Etiologische factoren bij hartfalen 

Ischemische 
hartziekte 

Veel verschijningsvormen  

Hypertensie Veelal essentieel Belangrijkste (bijdragende) factor 
Metabool Endocrien Diabetes mellitus, hypo- of hyperthyreoïdie, ziekte van 

Cushing, bijnierinsufficiëntie, groeihormoonsurplus, 
feochromocytoom 

Genetisch Diverse vormen Onder andere hypertrofische, gedilateerde, restrictieve, 
aritmogene rechter ventrikel en overige 
cardiomyopathieën 

Aritmie Brady- en tachyaritmieën, 
atriumfibrilleren 

 

Toxines Middelenmisbruik Alcohol, cocaïne, amfetamines, anabole steroïden 
Zware metalen Onder andere koper, ijzer, lood, kobalt 
Geneesmiddelen  Middelen die kunnen leiden tot natrium- en 

vochtretentie (NSAID’s, COX-2-remmers, 
corticosteroïden),  

 Cytostatica (onder andere antracyclines) 
 Immuunmodulerende medicatie (onder 

andere interferonen en monoclonale 
antistoffen zoals trastuzumab en cetuximab) 

 Antidepressiva (met name tricyclische) 
Bestraling  

Immunologisch Infectie gerelateerd Bacteriën, spirocheten, fungi, protozoa, parasieten, 
rickettsiae, virussen (onder andere HIV) 

Tumor gerelateerd Immune checkpoint inhibitors (ICI): myocarditis 
Niet infectie gerelateerd Auto-immuunziekten  

Infiltratief Maligniteit Directe uitbereiding/metastase  
Non-maligne Onder andere amyloïdose, sarcoïdose, hemochromatose 

 Voeding Thiaminedeficiëntie, obesitas, cachexie 
Hartklepgebreken Verworven Vooral aortastenose en mitralisklepinsufficiëntie 

Congenitaal Atrium- en ventrikelseptumdefecten 
Pericardiaal Pericarditis, pericard effusie  
Verhoogde output Anemie, sepsis  
Overvulling Nierfalen, iatrogeen  

NSAID: non-steroidal anti-inflammatory drug, COX: Cyclo-oxygenase, HIV: human immunodeficiency virus 

Detail 3 Prognose 150 

Tabel 2 toont factoren die een ongunstig effect op de prognose van hartfalen hebben. De tabel is 
gebaseerd op de ESC-richtlijn (2016). 
 
Tabel 2: Factoren met een ongunstig effect op de prognose van hartfalen 

Demografisch Hoge leeftijd, mannelijk geslacht, lage 
sociaaleconomische status 

Klinische verschijnselen Hoge hartfrequentie in rust, lage bloeddruk, 
overvulling, cachexie, kwetsbaarheid 

Beeldvormend onderzoek Onder andere lage LVEF, dilatatie, ernstige diastolische 
LV dysfunctie, ernstige klepgebreken, LV hypertrofie, 
pulmonale hypertensie 

Laboratorium afwijkingen Onder andere laag natrium,  
hoog (NT-pro-)BNP 

Genetische testen Bepaalde specifieke mutaties 
Cardiovasculaire comorbiditeit AF, ventriculaire aritmieën, niet-revasculariseerbaar 

coronairlijden, CVA in de voorgeschiedenis, perifeer 
vaatlijden 

Overige comorbiditeit Diabetes mellitus, anemie, ijzergebrek, COPD, nierfalen, 
leverfalen, slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen, 
cognitieve stoornissen, depressie 
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Slechte therapietrouw  
Klinische uitkomsten Ziekenhuisopname voor hartfalen, status na reanimatie 

LVEF: linkerventrikel ejectiefractie; LV: linkerventrikel; (NT-)BNP: (N-terminaal) b-type natriuretisch peptide; AF: atriumfibrilleren; 155 
CVA: cerebrovasculair accident; COPD: chronisch obstructieve longziekte 

Overleving en kans op ziekenhuisopname 
Chioncel et al. analyseerden de mortaliteit bij HFrEF en HFpEF bij een groot prospectief cohort 
met patiënten die zich presenteerden met hartfalen op verschillende poliklinieken in Europa  
(n = 9134 patiënten). Zij vonden een 1-jaars mortaliteit van HFrEF van circa 9% en van HFpEF 160 
van circa 6%. Hoge leeftijd, NYHA-klasse III/IV en nierfalen waren voorspellers voor een 
slechtere overleving voor zowel patiënten met HFrEF als HFpEF. Lage systolische bloeddruk en 
hoge hartfrequentie waren voorspellers voor mortaliteit bij patiënten met HFrEF. 
Atriumfibrilleren was voorspellend voor mortaliteit in HFpEF-patiënten [Chioncel 2017]. 
 165 
Een eerder onderzoek evalueerde de 1-jaars mortaliteit voor opgenomen patiënten en 
poliklinische patiënten. De 1-jaars mortaliteit voor opgenomen patiënten was 17% en voor 
poliklinische patiënten 7%. 1-jaars (re)hospitalisatie percentage was 44% voor opgenomen en 
32% voor poliklinische patiënten [Maggioni 2013]. 
 170 
De Rotterdam studie (zie noot Prevalentie) vond een 5-jaars mortaliteit na het stellen van de 
diagnose hartfalen van 35% [Bleumink 2004]. 

Detail 4 Niet-ontdekt hartfalen 
De diagnose hartfalen wordt in de praktijk vaak gemist. Dit blijkt onder andere uit een cross-
sectionele studie gepubliceerd in 2005 [Rutten 2005]. In dit onderzoek werden 405 patiënten, 175 
die ouder waren dan 65 jaar en bij de huisarts bekend waren met COPD zónder een diagnose 
hartfalen, onderzocht op de aanwezigheid van hartfalen. Bij 83 patiënten (20,5%; 95%-BI 16,7 
tot 24,8) werd hartfalen vastgesteld (circa de helft systolisch en de helft diastolisch bij afkappunt 
linkerventrikel ejectiefractie 45%). Bij een aanzienlijk deel van de patiënten hield de diagnose 
COPD bij nader onderzoek geen stand. Een recentere cross-sectionele studie onderzocht 581 180 
patiënten ouder dan 60 jaar met diabetes mellitus type 2, waarvan 161 (28%) niet-ontdekt 
hartfalen bleek te hebben (5% HFrEF en 23% HFpEF bij afkappunt linkerventrikel ejectiefractie 
45%) [Boonman-de Winter 2012]. 

Detail 5 Anamnese 
De ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure [ESC 2016] 185 
geeft een overzicht van de typische en minder typische klachten van hartfalen. 
 
Typische klachten van hartfalen zijn: 
 Kortademigheid 
 Orthopnoe 190 
 Aanvalsgewijze nachtelijke kortademigheid 
 Verminderde inspanningstolerantie 
 Vermoeidheid 
 Zwelling van de enkels 
 195 
Minder typische klachten van hartfalen zijn: 
 Nachtelijk hoesten  
 Piepende ademhaling 
 Opgeblazen gevoel 
 Verminderde eetlust 200 
 Verwardheid (met name bij ouderen) 
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 Depressieve klachten 
 Palpitaties 
 Duizeligheid 
 Syncope 205 
 Kortademigheid bij voorover buigen 

Detail 6 Lichamelijk onderzoek 
De ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure [ESC 2016] 
geeft een overzicht van de specifieke en minder specifieke symptomen van hartfalen. 
 210 
Specifieke symptomen: 
 Verhoogde centraalveneuze druk 
 Derde harttoon (galopritme) 
 Heffende/verbrede ictus in linkerzijligging 
 215 
Minder specifieke symptomen: 
 Gewichtstoename (> 2 kg per week) 
 Gewichtsverlies (bij ernstig hartfalen) 
 Cachexie 
 Hartruis 220 
 Perifeer oedeem in de enkels en/of sacrum 
 Pulmonale crepitaties 
 Demping en verminderd ademgeruis (pleuravocht) 
 Tachycardie 
 Ascites 225 
 Vergrote lever 
 Oligurie 
 Lage polsdruk 

Detail 7 Waarde van (NT-pro-)BNP voor de diagnostiek van hartfalen 

Achtergrond 230 

Naast een mechanische functie heeft het hart ook een endocriene functie. Myocyten produceren 
in reactie op rek natriuretische peptiden. Deze vasoactieve hormonen worden dus extra 
aangemaakt bij toegenomen wandspanning ten gevolge van druk- en volumeoverbelasting 
[Mueller 2004]. De atria produceren voornamelijk atriaal natriuretisch peptide (ANP). De 
ventrikels produceren B-type natriuretisch peptide (BNP) en het aminoterminale 235 
afsplitsingsproduct daarvan, het niet actieve NT-pro-BNP. BNP en NT-pro-BNP worden in de 
dagelijkse huisartsenpraktijk gebruikt om hartfalen uit te sluiten of meer waarschijnlijk te 
maken. De vooraf kans op hartfalen voor een patiënt die zich bij de huisarts presenteert met 
klachten passend bij hartfalen ligt rond de 30% [Kelder 2011]. 

Uitgangsvraag 240 
Is bepaling van BNP of NT-pro-BNP aan te bevelen voor de beslissing om mensen bij wie op 
klinische gronden chronisch hartfalen wordt vermoed al dan niet te verwijzen voor 
echocardiografie of verder diagnostisch onderzoek? Welke afkapwaarde is dan het meest 
geschikt? 

Diagnostische testeigenschappen 245 
De werkgroep heeft vooraf bepaald, in lijn met de huidige ESC-richtlijn hartfalen [ESC 2016], 
vooral belang te hechten aan zo weinig mogelijk fout-negatieve testuitslagen. Bij een fout-
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negatieve uitslag wordt de diagnose hartfalen gemist of vertraagd, omdat de patiënt niet voor 
echocardiografie wordt verwezen met als gevolg dat de patiënt niet of met vertraging wordt 
behandeld. Daarnaast wordt er mogelijk andere (mogelijk belastende) diagnostiek ingezet om 250 
een verklaring voor de klachten te vinden. Ten slotte kan er ten onrechte een andere diagnose 
als verklaring gegeven worden, bijvoorbeeld COPD. Hartfalen zelf geeft namelijk een obstructief 
(en restrictief) beeld bij spirometrie als er pulmonale overvulling is door het hartfalen. Eenmaal 
gediagnosticeerd met COPD, denken zowel de patiënt als huisarts ‘nooit’ meer aan hartfalen, ook 
niet bij toename van klachten. 255 
In het geval van een fout-positieve testuitslag wordt de patiënt achteraf gezien onterecht 
verwezen voor echocardiografie. Hoewel dit gepaard gaat met enige kosten en ongemak, hoeft 
dit bij negatieve echografische bevindingen niet te leiden tot belangrijke vertraging in het 
vaststellen van andere oorzaken van de klachten zoals COPD. 
 260 
In de Totstandkoming worden mogelijke gevolgen op basis van het doorredeneren vanuit 
diagnostische testeigenschappen beschreven. 

Methode 
Voor het beantwoorden van deze vraag is gebruikgemaakt van de clinical evidence review 
behorend bij NICE-richtlijn Chronic heart failure in adults - Diagnosis and management (NG106) 265 
[NICE 2018]. De resultaten en conclusies uit de NICE-review zijn in de NHG-werkgroep 
besproken, op basis waarvan de aanbeveling is geformuleerd. 

Zoeken en selecteren literatuur 
NICE heeft voor de richtlijn Chronic heart failure in adults - Diagnosis and management (NG106) 
een literatuuronderzoek gedaan naar de diagnostische accuratesse van verschillende 270 
afkappunten van BNP en NT-pro-BNP voor het vaststellen van chronisch hartfalen. Hierbij is 
gezocht tot december 2017. Een update van deze search door het NHG in november 2018 
leverde geen nieuwe relevante artikelen op. Zie de Totstandkoming voor de selectiecriteria voor 
het literatuuronderzoek. 

Resultaten 275 

Resultaat zoekactie 
NICE includeerde 8 diagnostische accuratesse-onderzoeken [Cowie 1997; Nielsen 2004; 
Zaphiriou 2005; Zuber 2009; Kelder 2011; O’Shea 2012; Verdú 2012; Taylor, 2017]. Er zijn geen 
systematische literatuuronderzoeken of RCT’s geïncludeerd. 

Beschrijving onderzoeken 280 
Alle onderzoeken waren uitgevoerd in Europa (Nederland, Denemarken, Ierland, Spanje, 
Zwitserland en drie maal Verenigd Koninkrijk). De meeste onderzoeken includeerden patiënten 
met vermoeden van hartfalen, gebaseerd op lichamelijk onderzoek en/of anamnese. Eén 
onderzoek includeerde patiënten met dyspneu, die niet allemaal verdacht werden van hartfalen, 
en waarvan een klein gedeelte al een klinische diagnose van hartfalen had. De gemiddelde 285 
leeftijd bedroeg in de onderzoeken 65 tot 74 jaar en het percentage mannen bedroeg 31% tot 
64%. De referentiestandaard was in de meeste gevallen gebaseerd op de ESC-criteria voor 
hartfalen (klachten en eventueel verschijnselen passend bij hartfalen plus structurele of 
functionele afwijkingen passend bij pompfunctiestoornis bij echocardiografie in rust). De 
prevalentie van hartfalen lag in 6 van de 8 onderzoeken tussen 24% en 34%; in twee 290 
onderzoeken was de prevalentie hoger, namelijk 58% (dit onderzoek rapporteerde geen 
bruikbare 2x2-tabellen, dus is niet in de hier gepresenteerde resultaten meegenomen) en 66% 
(de uitkomsten van dit onderzoek zijn afgewaardeerd vanwege indirect bewijs). 
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Kwaliteit van bewijs 
De kwaliteit van bewijs varieerde van hoog tot zeer laag. Er werd in sommige gevallen 295 
afgewaardeerd vanwege onnauwkeurigheid, indirect bewijs, inconsistentie en/of kans op 
vertekening. 

Diagnostische testeigenschappen 
In Tabel 3 zijn de diagnostische testeigenschappen van BNP voor de diagnostiek van hartfalen 
samengevat.  300 
 
Tabel 3: Diagnostische testeigenschappen van BNP voor de diagnostiek van hartfalen 
Afkappunt 
(pg/ml) 

Sensitiviteit 
(95%-BI) 

Aantal patiënten 
met hartfalen 
(onderzoeken) 

Specificiteit 
(95%-BI) 

Aantal 
patiënten 
zonder 
hartfalen 
(onderzoeken) 

Berekend aantal uitkomsten per 1.000 
fictieve patiënten (95%-BI)* 

Kwaliteit 
van bewijs 

TP FN TN FP PVW* NVW* 

30 a 0,95  
(0,89 tot 0,98) 

102 (1) 0,35  
(0,29 tot 
0,42) 

199 (1) 285 
(267 
tot 
294) 

15  
(6 tot 
33) 

245 
(203 
tot 
294) 

455 
(406 
tot 
497) 

39% 94% ⨁⨁⨁⨁ 
HOOG 

65 a 0,87  
(0,79 tot 0,93) 

102 (1) 0,57  
(0,50 tot 
0,64) 

198 (1) 261 
(237 
tot 
279) 

39 
(21 
tot 
63) 

399 
(350 
tot 
448) 

301 
(252 
tot 
350) 

46% 91% ⨁⨁⨁⨁ 
HOOG 

77 b 0,97  
(0,83 tot 1) 

31 (1) 0,84  
(0,74 tot 
0,91) 

75 (1) 291 
(249 
tot 
300) 

9  
(0 tot 
51) 

588 
(518 
tot 
637) 

112 
(63 
tot 
182) 

72% 98% ⨁⨁◯◯ 
LAAG c, d 

100 a 0,79  
(0,7 tot 0,87) 

101 (1) 0,72  
(0,65 tot 
0,78) 

199 (1) 237 
(210 
tot 
261) 

63 
(39 
tot 
90) 

504 
(455 
tot 
546) 

196 
(154 
tot 
245) 

54% 89% ⨁⨁⨁⨁ 
HOOG 

178 e 0,47  
(0,33 tot 0,62) 

49 (1) 0,92  
(0,74 tot 
0,99) 

25 (1) 141 
(99 
tot 
186) 

159 
(114 
tot 
201) 

644 
(518 
tot 
693) 

56  
(7 tot 
182) 

72% 80% ⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG 
c, d, f 

400 g 0,08  
(0,01 tot 0,21) 

51 (1) 1  
(0,97 tot 1) 

121 (1) 24 (3 
tot 
36) 

276 
(237 
tot 
297) 

700 
(679 
tot 
700) 

0  
(0 tot 
21) 

100% 72% ⨁⨁⨁⨁ 
HOOG 

* Uitgaande van een priorkans van 30%, wat een grof gemiddelde is van de prevalenties in de geïncludeerde onderzoeken 
a Zaphiriou, 2005 
b Cowie, 1997 305 
c Afgewaardeerd vanwege onnauwkeurigheid door klein aantal deelnemers. 
d Afgewaardeerd vanwege kans op vertekening. 
e O’Shea, 2012 
f Afgewaardeerd vanwege indirect bewijs: hogere prevalentie van hartfalen dan je bij de doelpopulatie in de Nederlandse eerste lijn 
zou verwachten. 310 
g Kelder, 2011 

 
In Tabel 4 zijn de diagnostische testeigenschappen van NT-pro-BNP voor de diagnostiek van 
hartfalen samengevat.  
 315 
Tabel 4: Diagnostische testeigenschappen van NT-pro-BNP voor de diagnostiek van hartfalen 
Afkappunt 
(pg/ml) 

Sensitiviteit 
(bereik) 

Aantal patiënten 
met hartfalen 
(onderzoeken) 

Specificiteit 
(bereik) 

Aantal 
patiënten 
zonder 
hartfalen 
(onderzoeken) 

Berekend aantal uitkomsten per 1.000 
fictieve patiënten (95% BI)* 

Kwaliteit 
van bewijs 

TP FN TN FP PVW* NVW* 

125 a, b, c 0,96  
(0,72 tot 1) 

244 (3) 0,48  
(0,18 tot 0,80) 

582 (3) 288 
(216 
tot 
300) 

12  
(0 
tot 
84) 

336 
(126 
tot 
560) 

364 
(140 
tot 
574) 

44% 97% ⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK d 
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166 a 0,96  
(0,90 tot 0,99) 

103 (1) 0,43  
(0,36 tot 0,50) 

199 (1) 288 
(270 
tot 
297 

12  
(3 
tot 
30) 

301 
(252 
tot 
350) 

399 
(350 
tot 
448) 

42% 96% ⨁⨁⨁⨁ 
HOOG 

280 a, b, c 0,89  
(0,41 tot 0,99) 

244 (3) 0,75  
(0,38 tot 0,94) 

582 (3) 267 
(123 
tot 
297) 

33  
(3 
tot 
177) 

525 
(266 
tot 
658) 

175 
(42 
tot 
434) 

60% 94% ⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK d 

400 a, b, c 0,79  
(0,42 tot 0,96) 

244 (3) 0,81  
(0,49 tot 0,95) 

582 (3) 237 
(126 
tot 
288) 

63 
(12 
tot 
174) 

567 
(343 
tot 
665) 

133 
(35 
tot 
357) 

64% 90% ⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK d 

2000 e 0,02  
(0 tot 0,1) 

51 (1) 1  
(0,97 tot 1) 

121 (1) 6 (0 
tot 
30) 

294 
(270 
tot 
300) 

700 
(679 
tot 
700) 

0 (0 
tot 
21) 

100% 70% ⨁⨁⨁⨁ 
HOOG 

* Uitgaande van een priorkans van 30%, wat een grof gemiddelde is van de prevalenties in de geïncludeerde onderzoeken 
a Zaphiriou, 2005 
b Verdú, 2012 
c Taylor, 2017 320 
d Afgewaardeerd vanwege inconsistentie tussen de onderzoeken: de sensitiviteiten en specificiteiten tussen de onderzoeken liepen 
uiteen, waardoor ook brede BI’s. 
e Kelder, 2011 

Directe gevolgen van de test (belasting voor de patiënt en kosten) 
De testen hebben weinig directe gevolgen voor de patiënt, behalve bloedafname. Zowel BNP als 325 
NT-pro-BNP kost ongeveer € 15 per bepaling. 

Consequenties van de testuitslag 
Wel of geen verwijzing voor echocardiografie. 

Conclusie 
Hoewel er enige onzekerheid is over de diagnostische testeigenschappen van (NT-pro-)BNP in 330 
de eerste lijn bij de diagnostiek van chronisch hartfalen, is in grote lijnen te zien dat bij een 
toenemend afkappunt de sensitiviteit afneemt en de specificiteit toeneemt en parallel daaraan 
de positief voorspellende waarde toeneemt en de negatief voorspellende waarde afneemt. Deze 
associatie verloopt echter niet vloeiend, omdat de verschillende afkappunten (deels) afkomstig 
zijn uit verschillende onderzoeken. 335 
Grofweg geeft een afkappunt van BNP van 30-80 pg/ml en een afkappunt van NT-pro-BNP van 
125-200 pg/ml een negatief voorspellende waarde van rond de 95% of hoger (kwaliteit van 
bewijs hoog tot laag) bij een priorkans van 30%. Een BNP > 400 pg/ml en NT-pro-BNP > 2000 
pg/ml heeft een positief voorspellende waarde van 100%. Een duidelijk verschil in de hoogte 
van de voorspellende waarde bij gebruik van BNP versus NT-pro-BNP komt niet naar voren. 340 

Van bewijs naar aanbeveling 

Kwaliteit van bewijs 
De kwaliteit van bewijs voor de diagnostische testeigenschappen voor zowel BNP als NT-pro-
BNP varieerde van hoog tot zeer laag. In de range die overeenkomt met een negatief 
voorspellende waarde groter dan ongeveer 95%, varieerde de kwaliteit van bewijs van hoog tot 345 
laag. 

Balans tussen voor- en nadelen van de testen 
Op basis van de testeigenschappen lijkt het niet mogelijk een voorkeur uit te spreken voor BNP 
of NT-pro-BNP. 
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Waarden en voorkeuren van patiënten 350 
Patiënten geven de voorkeur aan een ‘overbodige’ verwijzing voor een echocardiografie, waarbij 
geen hartfalen wordt gediagnosticeerd, boven het onterecht niet uitvoeren van een echo, waarbij 
mogelijk de diagnose hartfalen wordt gemist (aanname van de werkgroep). 

Kosten 
Zowel BNP als NT-pro-BNP kost ongeveer € 15 per bepaling. 355 

Aanvaardbaarheid en haalbaarheid 
Het bepalen van BNP of NT-pro-BNP is voor zowel patiënten als huisartsen een aanvaardbare en 
haalbare test. 

Overige overwegingen 
Sommige laboratoria geven de waarde voor BNP en NT-pro-BNP weer in pg/ml (of ng/l), andere 360 
laboratoria geven de waarde weer in pmol/l. Ook hanteren veel laboratoria hun eigen regionale 
referentiewaarden die niet overeenkomen met de richtlijnen. Dit komt omdat ze deze waarden 
hebben bepaald door een combinatie van naar het ziekenhuis verwezen patiënten (wegens acute 
kortademigheid met verdenking hartfalen) en patiënten bij wie de huisarts denkt dat er mogelijk 
sprake is van hartfalen (chronische kortademigheid). 365 
 
Er bestaat een biologische variatie in de waarde van biomarkers zoals BNP en NT-pro-BNP 
[Meijers 2017]. Behalve hartfalen kunnen ook andere cardiale en niet-cardiale condities leiden 
tot verhoogde bloedspiegels van (NT-pro-)BNP, zoals chronische nierschade, atriumfibrilleren 
(of andere ritmestoornissen), hoge leeftijd, ernstige infectie, linkerventrikel hypertrofie en 370 
levercirrose. Obesitas, West-Afrikaanse of Afro-Caribische oorsprong, behandeling met 
diuretica, ACE-remmers, bètablokkers, ARB’s of aldosteronantagonisten kan leiden tot lagere 
bloedspiegels van (NT-pro-)BNP. Daarnaast hebben mannen gemiddeld lagere bloedspiegels 
dan vrouwen [Van Kimmenade 2006; Suthahar 2018; NICE 2018]. 
 375 
De werkgroep heeft gekozen voor niet-leeftijdsspecifieke en niet-geslachtsspecifieke 
afkappunten, omdat dit voor het uitsluiten van hartfalen nauwelijks effect heeft. Bovendien zou 
dit het diagnostische schema te complex maken. 

Waarom deze aanbeveling?  
Aangezien de werkgroep veel belang hecht aan een hoge negatief voorspellende waarde van 380 
(NT-pro-)BNP ligt het voor de hand om een laag afkappunt te gebruiken. 
In de onderzoeken is de negatief voorspellende waarde ongeveer 95% of meer voor 
afkappunten tussen 30 en 80 pg/ml voor BNP en tussen 125 en 200 pg/ml voor NT-pro-BNP. Uit 
praktisch oogpunt kiest de werkgroep voor een afkappunt van BNP van 35 pg/ml en voor NT-
pro-BNP van 125 pg/ml, omdat dit de afkappunten zijn die zowel in de vorige versie van de 385 
NHG-Standaard als in de ESC-richtlijn [ESC 2016] worden gehanteerd. Boven deze waarde volgt 
verwijzing voor echocardiografie. Ook bij patiënten met BNP > 400 pg/ml of NT-pro-BNP > 2000 
pg/ml, bij wie vrijwel zeker is dat er sprake is van hartfalen, is een verwijzing nodig om vast te 
stellen welk type hartfalen het betreft en om de mogelijke oorzaken na te gaan. 
Hoewel regionale laboratoria vaak andere afkappunten gebruiken, adviseert de werkgroep 390 
nadrukkelijk de afkappunten 35 pg/ml (ongeveer 10 pmol/l) voor BNP en 125 pg/ml (ongeveer 
15 pmol/l) voor NT-pro-BNP te gebruiken. Omdat de meeste Nederlandse laboratoria de uitslag 
van het (NT-pro-)BNP weergeven in pg/ml gebruiken, zullen wij deze eenheid in de NHG-
Standaard gebruiken. 
Overigens is het zo dat behalve hartfalen ook andere cardiale en niet-cardiale condities leiden 395 
tot verhoogde bloedspiegels van (NT-pro-)BNP, zoals chronische nierschade, atriumfibrilleren 
(of andere ritmestoornissen), hoge leeftijd, ernstige infectie, linkerventrikel hypertrofie en 
levercirrose. 
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Aanbeveling 
Verwijs een patiënt met vermoeden van hartfalen en BNP ≥ 35 pg/ml (≥ 10 pmol/l) of NT-pro-400 
BNP ≥ 125 pg/ml (≥ 15 pmol/l ) voor echocardiografie. Gebruik geen andere afkappunten die 
individuele laboratoria mogelijk vermelden. 
 
Detail 8 Elektrocardiogram (ECG) 
Bij verdenking hartfalen wordt naast de bepaling van het (NT-pro-)BNP ook het routinematig 405 
verrichten van een elektrocardiogram (ECG) aanbevolen. De hoge sensitiviteit van het ECG voor 
hartfalen (89%) en daarmee de hoge negatief voorspellende waarde maken het ECG een 
geschikt instrument om hartfalen uit te sluiten [Mant 2009; Kelder 2011]. Het ECG is echter geen 
geschikt onderzoek om hartfalen aan te tonen vanwege de grote kans op een afwijkend ECG 
terwijl er geen sprake is van hartfalen. 410 
Zoals beschreven in [Detail 7] heeft het (NT-pro-)BNP met de gehanteerde afkapwaarden een 
hoge negatief voorspellende waarde. Als dan ook nog het ECG normaal is, dan is hartfalen zeer 
onwaarschijnlijk. 

Detail 9 Predictieregel voor hartfalen 

Uitgangsvraag 415 

Welke predictieregels zijn voorhanden om de kans op hartfalen in te schatten bij patiënten met 
een verdenking hierop? Is een predictieregel aan te bevelen bij patiënten met verdenking van 
hartfalen? 

Methode 
Er is een literatuurzoekactie naar systematische literatuuronderzoeken, RCT’s en observationeel 420 
onderzoek uitgevoerd in Pubmed in november 2018. 

Resultaten 
De zoekactie leverde 12 artikelen op naar predictieregels voor hartfalen [Gallagher 2019; Kievit 
2018; Taylor 2017a; Monahan 2017; Taylor 2017b; Smeets 2016; Van Riet 2016; Tait 2012; 
Roalfe 2012; Kelder 2011; Mant 2009; Rutten 2005]; via de sneeuwbalmethode werden nog drie 425 
artikelen gevonden [Oudejans 2011; Fahey 2007; Nielsen 2000]. 
 
In deze artikelen werden 8 predictieregels of algoritmes voor hartfalen beschreven, inclusief het 
algoritme uit de vorige versies van de NICE-richtlijn [NICE 2010]. In vier predictieregels 
(waarvan 1 in een latere publicatie werd uitgebreid) was (N-terminaal) b-type natriuretisch 430 
peptide (NT-pro-BNP) [Oudejans 2011; Kelder 2011; Rutten 2005; Van Riet 2016] of NT-ANP 
[Nielsen 2000] onderdeel van de regel. Eén predictieregel bestond uit een versie mét en een 
versie zonder NT-pro-BNP [Kievit 2018]. In twee diagnostische algoritmes werd een subgroep 
van patiënten gedefinieerd bij wie het bepalen van (NT-pro-)BNP kon worden overgeslagen en 
direct echografie kon worden aangevraagd: in de NICE-richtlijn van 2010 en in het MICE 435 
algoritme [NICE 2010; Mant 2009]. In de NICE-richtlijn van 2010 wordt bij patiënten met 
symptomen van hartfalen en een myocardinfarct in de voorgeschiedenis een (NT-pro-)BNP 
bepaling overgeslagen. MICE staat voor MyocardInfarct, basale Crepitaties en een man met 
oEdeem; als een patiënt minimaal één van deze kenmerken heeft, wordt aangeraden  
(NT-pro-)BNP over te slaan. In één predictie-onderzoek waren natriuretische peptiden niet 440 
onderzocht [Fahey 2007]. 
 
In één systematisch literatuuronderzoek werden vier predictieregels extern gevalideerd in een 
nieuw cohort. De predictieregels presteerden in het externe validatiecohort even goed als in de 
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cohorten waarin ze ontworpen waren. In de meeste gevallen presteerde alleen het bepalen van 445 
(NT-pro-)BNP echter even goed en in sommige gevallen zelfs beter dan de volledige 
predictieregel. Bovendien werd er van geen enkele predictieregel een impactonderzoek 
gevonden, waardoor de effecten op de zorg voor de patiënt, gedrag van de arts of kosten 
onbekend zijn [Gallagher 2019]. 

Van bewijs naar aanbeveling 450 

De werkgroep is van mening dat het niet zinvol is om een predictieregel te gebruiken waarbij 
(NT-pro-)BNP een onderdeel is van de regel. Bij elke patiënt met geringe verdenking hartfalen 
vraagt de huisarts een (NT-pro-)BNP aan; als deze (NT-pro-)BNP boven de drempelwaarde is, 
wordt aanvullende diagnostiek uitgevoerd. Tussentijds inschatten van de kans op hartfalen met 
behulp van een predictieregel, dus de regel gebruiken ná (NT-pro-)BNP en vóór de definitieve 455 
diagnose middels echografie, heeft geen consequenties voor het beleid. 
Deze gedachte is in lijn met de huidige internationale richtlijnen die ook adviseren bij iedere 
patiënt met verdenking hartfalen een (NT-pro-)BNP te bepalen [ESC 2016; NICE 2018]. In 
oudere versies van de Europese NICE-richtlijn werd aanbevolen om bij mensen met in de 
voorgeschiedenis een myocardinfarct direct een echo te doen, maar deze aanbeveling is in 2018 460 
komen te vervallen. Theoretisch zou met het MICE algoritme een groep patiënten direct door 
kunnen worden gestuurd voor echografie. Omdat de huisarts bij de meeste patiënten met 
hartfalen toch laboratoriumonderzoek zal doen en de kosten van (NT-pro-)BNP gering zijn, lijkt 
het de werkgroep echter beter om het diagnostische algoritme simpel te houden en bij iedereen 
met verdenking hartfalen laagdrempelig een (NT-pro-)BNP te bepalen. 465 

Aanbeveling 
We bevelen het gebruik van een predictieregel niet aan bij patiënten met een verdenking op 
hartfalen. 

Detail 10 Echocardiografie 
Echocardiografie levert informatie op over de anatomie van het hart (volumes, vorm en 470 
wanddiktes), wandbewegingen, vullingsdynamiek, pompfunctie en klepfunctie. Echocardiografie 
kan helpen bij het vaststellen van een aantal oorzaken van hartfalen zoals klepgebreken, 
cardiomyopathie en septumdefecten. Met echocardiografie kan de linkerventrikel ejectiefractie 
(LVEF) worden gemeten, wat de meest gebruikte maat is voor de linkerventrikelfunctie. De 
LVEF is normaal 67%. Met de LVEF kan onderscheid worden gemaakt tussen HFrEF (LVEF < 475 
40%), HFmrEF (41-50%) en HFpEF (LVEF > 50%). Een beperking is dat de LVEF afhankelijk is 
van de vulling en de vorm van het hart. Een gedilateerd hart met een toegenomen LV-
einddiastolisch volume kan bij goede vulling met geringe pompkracht toch voldoende output 
van het hart geven, ondanks een lage LVEF. Sommige mensen met een LVEF van 30% of lager 
zijn daardoor toch nog tot relatief grote lichamelijke inspanning in staat. Anderzijds zal een 480 
hypertrofisch hart met een klein einddiastolisch volume bijna altijd een normale LVEF hebben, 
maar kan het hart toch ernstig tekortschieten wat betreft het slagvolume en daarmee klachten 
geven van hartfalen. De wanden van zo’n hypertrofisch hart zijn namelijk niet alleen verdikt, 
maar ook fibrotisch veranderd en daardoor stugger geworden. Zij kunnen minder goed 
relaxeren met als gevolg beperkte vulmogelijkheid tijdens de diastole. Zo’n hypertrofisch 485 
linkerventrikel kan slechts (een deel van) het volume uitpompen dat tijdens de diastole 
binnengekomen is. In dat geval spreekt men van diastolische disfunctie, waarbij sprake is van 
HFpEF. 

Detail 11 Thoraxfoto 
In een systematisch literatuuronderzoek concludeerden Badgett et al. dat pulmonale 490 
redistributie en cardiomegalie (cardiothoracale ratio > 0,50) de beste röntgenologische 
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parameters zijn voor de diagnostiek van hartfalen [Badgett 1996]. Nielsen et al. vonden echter 
geen verband tussen het voorkomen van afwijkingen op de thoraxfoto en een systolische 
disfunctie (LVEF < 40%) [Nielsen 2000]. Op de thoraxfoto kan overvulling soms duidelijk 
zichtbaar zijn. Anderzijds kan bij patiënten met vergevorderde stadia van hartfalen soms geen 495 
enkele afwijking op de thoraxfoto worden gevonden. Een thoraxfoto met afwijkingen kan dus 
bijdragen aan het stellen van de diagnose hartfalen, maar een thoraxfoto zonder afwijkingen 
sluit hartfalen niet uit. Een X-thorax heeft beperkte waarde bij een vermoeden van nieuw 
ontstaan hartfalen. Röntgenonderzoek kan wel helpend zijn om hartfalen te differentiëren van 
eventuele pulmonale oorzaken. 500 

Detail 12 Criteria voor de diagnose HPpEF en HFmrEF 
De gouden standaard voor het stellen van de diagnose HFpEF of HFmrEF is invasieve meting van 
de vullingsdrukken in het hart. Omdat dit niet altijd mogelijk (zeker niet in de 
huisartsenpraktijk), gebruiken we surrogaat parameters (anamnese, (NT-pro-)BNP en het 
echocardiogram), die een goede inschatting geven van de waarschijnlijkheid van HFpEF of 505 
HFmrEF. Uiteraard is dit model niet 100% sensitief of specifiek, en een (klein) gedeelte van de 
mensen met HFpEF of HFmrEF zal geen verhoogd (NT-pro-)BNP of afwijkende echoparameters 
hebben. Bij blijvende verdenking op HFpEF of HFmrEF kan de cardioloog verder onderzoek 
doen om de diagnose definitief te stellen of te verwerpen. 

Detail 13 Therapietrouw medicatie 510 

De schattingen van therapietrouw in de literatuur bij patiënten met hartfalen lopen uiteen. Een 
meta-analyse die in 2015 werd gedaan om te kijken naar de relatie tussen therapietrouw en 
leeftijd vond een algehele medicatie therapietrouw van circa 70%, met een grote range van circa 
40-95% [Krueger 2015]. De grote verschillen in therapietrouw tussen studies kwam door de 
variatie in de manier waarop therapietrouw werd gemeten. Dit kon variëren van bijvoorbeeld 515 
directe metingen van digoxinespiegels in het bloed tot indirecte methoden zoals zelfrapportage 
door de patiënt. De meeste studies vonden dat leeftijd niet van invloed was op therapietrouw.  
 
In een onderzoek, dat meerdere interviewstudies analyseerde, werd beschreven dat het niet 
innemen van pillen vaak geen bewuste keuze is [Riegel 2016]. Veel patiënten bleken medicatie 520 
regelmatig niet in te nemen omdat ze dat vergaten of omdat hun pillen op waren. Sommige 
patiënten namen bewust geen pillen in op bepaalde momenten, bijvoorbeeld omdat ze bij 
iemand op bezoek gingen of omdat ze een reis maakten. Andere redenen om pillen niet in te 
nemen waren (a) het vervelend of vermoeiend vinden om iedere dag zoveel pillen in te moeten 
nemen en (b) te denken de pillen niet iedere dag nodig te hebben. 525 

Detail 14 Zelfzorg en flexibel diureticumbeleid 
De klachten die optreden bij verslechtering van hartfalen kunnen sterk uiteenlopen [Ekman 
2005; Patel 2007]. Desondanks moeten patiënten, familie en hulpverleners tekenen van 
verslechterend hartfalen kunnen herkennen en daaraan de juiste consequenties leren 
verbinden, zoals het inwinnen van medisch advies. De aanbeveling voor de patiënt om actie te 530 
ondernemen indien hij of zij meer vocht vasthoudt, bijvoorbeeld bij toename van (nachtelijke) 
kortademigheid, dikkere onderbenen, nycturie en/of het aankomen in gewicht van 2 kg of meer 
in 3 dagen tijd, is tot stand gekomen op basis van consensus van de werkgroep en sluit aan bij de 
ESC-richtlijn [ESC 2016]. 
 535 
Het instellen van een flexibel diureticum beleid kan als zelfzorg worden aanbevolen indien de 
patiënt voldoende kennis van de aandoening heeft. De patiënt verhoogt of verlaagt tijdelijk de 
dosis diuretica binnen een tevoren afgesproken dosisgebied, gebaseerd op klachten en 
eventuele bekende of voorspelbare vochtbalansproblemen (enerzijds extra inname bij snel 
toegenomen lichaamsgewicht of overmatige natriuminname en anderzijds minder inname dan 540 
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gebruikelijk bij diarree, braken, koorts, warm weer, enzovoorts). Meestal komt dit neer op een 
verdubbeling van de dosering gedurende 2-7 dagen of halvering over deze periode. Patiënten 
moeten zich ervan bewust zijn dat ook zonder gewichtstoename een verslechtering van 
hartfalen kan optreden die aanpassing van de behandeling noodzakelijk maakt [Lewin 2005]. 
 545 
Een recente meta-analyse met data van individuele patiënten liet zien dat interventies gericht op 
betere kennis en vaardigheden op het gebied van zelfmanagement, zoals medicatie-inname, 
leefstijlaanpassing en het adequaat herkennen van tekenen van verergering van hartfalen, een 
gunstig effect hadden op een aantal eindpunten, waaronder tijd tot hartfalen-gerelateerde 
ziekenhuisopname en sterfte door alle oorzaken. De interventies hadden ook een klein positief 550 
effect op kwaliteit van leven. Het effect op sterfte door alle oorzaken was onzeker. In de 
subgroep van patiënten met een matige tot ernstige depressie werd van zelfmanagement 
interventies juist een negatief effect op sterfte gevonden [Jonkman 2016]. 
 
De dosisaanpassing is meestal kortdurend nodig, afhankelijk van het kunnen wegnemen van de 555 
oorzaak die voor ontregeling heeft gezorgd. In de regel kan de dosering van het diureticum 
binnen een week weer verlaagd worden, of eerder als de patiënt weer voelt “euvolemisch” (niet 
overvuld en ook niet ondervuld) te zijn en/of weer op zijn of haar oude gewicht is. 

Detail 15 Rijgeschiktheid 
Zie de letterlijke tekst van de REG2000 op https://wetten.overheid.nl/BWBR0011362/2018-07-01. 560 

Detail 16 Seksuele activiteit 
Seksuele disfunctie komt veel voor bij patiënten met cardiovasculaire ziekten en wordt met 
name veroorzaakt door bijwerkingen van geneesmiddelen, psychologische factoren, 
vermoeidheid en depressieve klachten. Er is weinig onderzoek verricht naar de risico’s of 
mogelijk gunstige effecten van seksuele activiteit bij patiënten met hartfalen. Een licht verhoogd 565 
risico op decompensatie na seksuele activiteit bij patiënten in NYHA-klasse III en IV is wel 
gerapporteerd [Kostis 2005]. Klachten zoals kortademigheid, palpitaties of angina pectoris 
kunnen in zeldzame gevallen optreden, terwijl hiervan bij een vergelijkbaar niveau van niet-
seksueel gebonden lichamelijke inspanning geen sprake is. Profylactisch gebruik van 
nitroglycerine sublinguaal kan dan worden overwogen. Fosfodiësterase-5-remmers kunnen 570 
worden voorgeschreven aan patiënten met hartfalen, tenzij zij nitraten gebruiken. 

Detail 17 Vliegen, en verblijf op hoogte en in de tropen 
In een vliegtuig komt de cabinedruk overeen met de luchtdruk op een hoogte van ongeveer 2000 
meter. Omdat de reisduur meestal beperkt is, er geen lichamelijke inspanning nodig is en er zo 
nodig altijd direct zuurstof beschikbaar is, is vliegen verantwoord. Bij chronische hypoxemie 575 
wordt een speciaal onderzoek aangeraden. Kortdurend verblijf op 2000 meter is voor patiënten 
met hartfalen waarschijnlijk geen probleem. Wel wordt geadviseerd op lagere hoogte te 
overnachten en in alle gevallen goed te acclimatiseren. In een warm en/of vochtig klimaat 
moeten in verband met de kans op extra vochtverlies de vochtbeperking en de dosering 
diuretica en/of vaatverwijders worden aangepast. Verblijf op grote hoogte (> 1500 m) en reizen 580 
naar zeer warme en vochtige gebieden zou aan niet geheel klachtenvrije patiënten met hartfalen 
ontraden moeten worden. 

Detail 18 Vocht en zoutbeperking 

Uitgangsvraag 
Is vochtbeperking en/of zoutbeperking aan te bevelen bij patiënten met hartfalen? 585 
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PICO 
Patiënten: patiënten met hartfalen. 
Interventie: programma’s voor of advies over vochtbeperking en/of zoutbeperking (minimaal 6 
maanden studieduur). 
Vergelijking: geen advies. 590 
Uitkomstmaten: sterfte, alle oorzaken; kwaliteit van leven; progressie van hartfalen; ongeplande 
opname. 
Bijwerkingen: progressie naar ernstig nierfalen/ongeplande dialyse; elektrolytstoornissen; 
nierfunctie; hypotensie; aritmie; bradycardie; dorst(gevoel)/vaak naar de wc moeten.  

Achtergrond 595 
Er bestaat al langere tijd discussie over het nut en de haalbaarheid van (strenge) vocht- en/of 
zoutbeperking bij patiënten met hartfalen. Voor sommige patiënten, bijvoorbeeld kwetsbare 
ouderen, zou een vocht- en/of zoutbeperking prettiger kunnen zijn dan (een hogere dosis) 
diureticum. Voor anderen zou een streng beperkt regime de kwaliteit van leven kunnen 
verminderen en/of moeilijk vol te houden kunnen zijn. 600 

Methode 
Voor het beantwoorden van deze vraag is gebruikgemaakt van de zoekactie uit de NICE-richtlijn 
Chronic heart failure in adults [NICE 2018]. Vervolgens is er door het NHG een aanvullende 
zoekactie gedaan in juni 2020, vanaf de einddatum van de NICE-zoekactie. 

Resultaten 605 

De zoekactie leverde geen RCT’s op die voldeden aan de in- en exclusiecriteria die door de NHG-
werkgroep waren opgesteld. 

Conclusie 
Er is geen onderzoek dat vochtbeperking en/of zoutbeperking vergelijkt met dit níet adviseren. 

Van bewijs naar aanbeveling 610 

Voor- en nadelen 
Geen onderzoek. 

Kwaliteit van bewijs 
Geen onderzoek. 

Waarden en voorkeuren van patiënten 615 
Enerzijds zijn er mogelijk patiënten die onbewust veel drinken of veel zout eten; zij kunnen baat 
hebben bij algemene adviezen hierover. Anderzijds is het niet bekend hoe patiënten denken over 
een strikte vocht- en/of zoutbeperking. Uit een focusgroep met 13 patiënten met hartfalen 
(gemiddelde leeftijd 65 jaar) georganiseerd door de Harteraad in 2019 bleek dat patiënten het 
volhouden van een zoutbeperking lastig vinden. Een aantal patiënten vertelde er desondanks 620 
wel actief mee aan de slag te zijn gegaan. Er werden tijdens de focusgroep tips uitgewisseld over 
het bezoeken van een diëtist en over boeken die adviseren over het gebruik van kruiden in 
plaats van zout. Sommige patiënten gaven aan dat als zij hun vocht- en/of zoutbeperking 
loslieten door bijvoorbeeld uit eten te gaan, zij vervolgens meer vocht vasthielden en meer 
diuretica nodig hadden. Desondanks bleven ze soms wel uit eten gaan omdat ze dat belangrijk 625 
vonden [http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2019/07/20190226-Verslag-
groepsgesprek-hartfalen-volhouden-behandeling-website.pdf]. 
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Het is niet bekend of patiënten de voorkeur geven aan minder strenge vocht- en zoutbeperking, 
terwijl ze daarvoor in de plaats wel meer diuretica moeten gebruiken. Of andersom, of bepaalde 630 
patiëntengroepen (bijvoorbeeld kwetsbare ouderen) een vochtbeperking prefereren boven 
hogere dosering diuretica, waarbij ze vaker moeten plassen. 

Kosten 
Niet van toepassing. 

Haalbaarheid/aanvaardbaarheid 635 
Patiënten gaven tijdens bovengenoemde focusgroep van de Harteraad aan dat zij een 
zoutbeperking lastig vonden om vol te houden. Sommigen kregen hulp van 
hartfalenverpleegkundige en/of de diëtist. De ervaring en het resultaat was wisselend. Meerdere 
patiënten gaven aan dat het opvolgen van een zoutbeperking moeilijk is omdat veel zout is 
toegevoegd aan producten in de supermarkt. Ook gaven patiënten aan dat het makkelijker zou 640 
zijn als het hele gezin mee zou doen met een zoutbeperking. 

Waarom deze aanbeveling? 
Het is onduidelijk of vochtbeperking en/of zoutbeperking effectief is, door een gebrek aan 
onderzoek. Op pathofysiologische gronden acht de werkgroep het raadzaam om in algemene zin 
overmatig vocht- en zoutgebruik te vermijden en om specifiek piekinnames te vermijden. Indien 645 
een patiënt (ineens) teveel vocht of zout tot zich neemt ligt het voor de hand dat een patiënt 
meer diuretica nodig heeft om overvulling tegen te gaan. De aanbeveling in deze noot is tot stand 
gekomen op basis van consensus en daarbij werd aangesloten bij de huidige Europese 
richtlijnen [ESC 2016; NICE 2018]. 

Aanbeveling 650 

Adviseer enige mate van natriumbeperking bij hartfalen; raad de patiënt aan piekinnames te 
vermijden. Overweeg een maximale intake van 1,5 à 2 liter vocht per dag bij patiënten met 
ernstig hartfalen (NYHA-klasse III en IV). 

Detail 19 Zout vervangende producten die kalium bevatten 
Het gebruik van zout vervangende producten die kalium bevatten kan leiden tot hyperkaliëmie. 655 
De kans is vooral verhoogd bij patiënten die een combinatie van een RAS-remmer met een 
aldosteronantagonist gebruiken, en daarbij grote hoeveelheden zout vervangende producten 
innemen. Veel patiënten met hartfalen gebruiken deze combinatie van medicatie, en daarom 
wordt het gebruik van zout vervangende producten voor alle patiënten met hartfalen ontraden 
om verwarring te voorkomen [NICE 2018]. 660 

Detail 20 Lichaamsbeweging bij hartfalen 
Bij hartfalen is lichaamsbeweging in het algemeen gunstig. Regelmatige duur- en krachttraining 
kan een gunstig effect hebben op autonome zenuwfuncties, spierkracht, vaatwand- en 
endotheelfunctie, en kan oxidatieve stress doen verminderen. Hartrevalidatie voor hartfalen is 
een mogelijkheid om op een gestructureerde manier conditietraining aan te bieden (zie de 665 
Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie [NVVC 2011]. Het gerandomiseerde ACTION-HF-
onderzoek onder 2331 patiënten met hartfalen (gemiddelde leeftijd 59 jaar, < 30% vrouwen) 
toonde een lichte verbetering (ongeveer 10%) op de gecombineerde primaire uitkomst ‘sterfte 
en ziekenhuisopname’ in de groep die actief begeleid werd met een trainingsprogramma ten 
opzichte van de ‘usual care’-groep. Van de secundaire uitkomsten was ‘cardiovasculaire sterfte 670 
en ziekenhuisopname’ ook ongeveer 10% verbeterd in de actieve groep ten opzichte van de 
gebruikelijke zorg. Statistische significantie werd alleen bereikt na correctie voor prognostische 
variabelen [Flynn 2009; O’Connor 2009; Whellan 2007]. 
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In januari 2019 is een update verschenen van de cochranereview over hartrevalidatie voor 675 
hartfalen gebaseerd op beweging. De search dateert van 1 januari 2019. Er werden 44 RCT’s 
geïncludeerd die vooral mannen includeerden met HFrEF. Er werd weinig of geen verschil 
gevonden in mortaliteit door alle oorzaken op de korte termijn (< 1 jaar; 27 trials, 2596 
deelnemers): interventie 67/1302 (5.1%) versus controle 75/1294 (5,8%); risk ratio 0,89, 95%-
BI 0,66 tot 1,21. Mogelijk is er verschil in mortaliteit op de lange termijn (> 1 jaar; 6 trials, 2845 680 
deelnemers): interventie 244/1418 (17.2%) versus controle 280/1427 (19,6%); RR 0,88, 95%-
BI 0,75 tot 1,02). Data voor mortaliteit als gevolg van hartfalen was niet beschikbaar. Revalidatie 
verminderde waarschijnlijk ziekenhuisopnames voor alle oorzaken (21 trials, 2182 
deelnemers): interventie 180/1093 (16,5%) versus controle 258/1089 (23,7%); RR 0,70, 95%-
BI 0,60 tot 0,83; NNT 14. Mogelijk resulteert hartrevalidatie ook in een verbetering in kwaliteit 685 
van leven (Minnesota Living With Heart Failure questionnaire - 17 trials, 1995 deelnemers: 
gemiddelde verschil -7.11 punten, 95% BI -10.49 tot -3.73) [Long 2019]. 
Concluderend lijkt er uit de beschikbare literatuur mogelijk sprake van een verminderd risico op 
ziekenhuisopname door hartrevalidatie en een mogelijke verbetering van de kwaliteit van leven. 
Er is weinig onderzoek gedaan onder ouderen, vrouwen en patiënten met HFpEF en naar 690 
bewegen in de thuissituatie. 
 
Tijdens een focusgroep met 13 patiënten met hartfalen (gemiddelde leeftijd 65 jaar), gehouden 
door de Harteraad in 2019, vertelden patiënten dat zij voldoende bewegen het moeilijkste 
onderdeel van de hartfalenbehandeling vonden om vol te houden. Sommigen gaven aan dat zij 695 
de revalidatie als positief ervaarden, maar de overgang naar vervolgens zelf bewegen groot 
vonden. Belemmerende factoren die werden genoemd, waren: overige lichamelijke klachten 
(reumatoïde artritis, artrose, darmklachten); grote vermoeidheid voor of na het bewegen; niet 
de beweging kunnen doen die men vroeger leuk vond en geen plezier beleven aan bijvoorbeeld 
wandelen of fitness; niet kunnen meekomen met de rest van de groep. Het lijkt belangrijk om 700 
een vorm van bewegen te vinden die bij de patiënt past [http://www.harteraad.nl/wp-
content/uploads/2019/07/20190226-Verslag-groepsgesprek-hartfalen-volhouden-
behandeling-website.pdf]. 

Detail 21 Cachexie 
Onbedoeld gewichtsverlies komt voor bij patiënten met ernstig hartfalen. De pathofysiologie van 705 
cachexie bij hartfalen is complex en nog niet geheel duidelijk. Verminderde voedselinname 
(ondervoeding), malabsorptie door veneuze stuwing van het maag-darmkanaal, gestoorde 
stofwisseling, chronische ontsteking, hormoonresistentie, neurohormonale ontregeling en 
verminderde anabole stofwisseling zijn van invloed [Anker 1997; Anker 2003; Springer 2006; 
Von Haehling 2007]. Het effect van dieetsupplementen en eetlust bevorderende 710 
farmacotherapie is niet onderzocht. Cachexie bij hartfalen is een belangrijke negatieve 
prognostische factor [Anker 1997; Anker 2003]. 

Detail 22 Gewichtsreductie 
Er is geen bewijs dat gewichtsreductie bij overgewicht bij hartfalen leidt tot een betere prognose 
of minder symptomen. Wel is bekend dat afvallen bij obese patiënten met hartfalen kan leiden 715 
tot afname van klachten en verbetering van de kwaliteit van leven. Ook kan 
gewichtsvermindering bij deze patiënten leiden tot vermindering van slaapapneu [Alpert 1997; 
Mariotti 2008; Nicklas 2006]. Bij matig en ernstig hartfalen wordt afvallen niet routinematig 
geadviseerd, omdat bij verdere progressie van hartfalen ongewild gewichtsverlies en anorexie 
veel voorkomen. In aansluiting op de ESC 2016 richtlijn wordt gewichtsreductie pas aanbevolen 720 
voor patiënten met een BMI van 35 of hoger [ESC 2016]. 
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Detail 23 Meervoudig onverzadigde vetzuren 
Omega-3-vetzuren kunnen worden ingenomen in de vorm van supplementen of in de vorm van 
vette vis. Volgens de systematische review van Siscovick is er één onderzoek verricht naar het 
effect van omega-3-vetzuren capsules bij patiënten met hartfalen. Dit is het GISSI-HF-onderzoek, 725 
waarbij patiënten dubbelblind werden gerandomiseerde en n-3-meervoudig onverzadigde 
vetzuren in capsule-vorm of placebo kregen (n = 6975). Meer dan 90% van de patiënten had 
HFrEF. Uitkomsten waren ‘totale sterfte’ en ‘sterfte of ziekenhuisopname wegens 
cardiovasculaire aandoening’. Er werd een relatief risico van 0,91 (95%-BI 0,83-0,99) en 0,92 
(95%-BI 0,85-0,99) gevonden voor respectievelijk beide uitkomsten ten gunste van de groep die 730 
n-3-meervoudig onverzadigde vetzuren gebruikte [Tavazzi 2008, Siscovick 2017]. De werkgroep 
acht de bewijskracht hiermee laag (één enkel onderzoek, de schatting van het effect ligt buiten 
het klinisch relevant effect met het betrouwbaarheidsinterval maar net onder de 1). Omega-3-
vetzuur capsules van 1000 mg kosten bij de apotheek bij dagelijks gebruik circa 30 euro per 
maand. 735 

Detail 24 Behandeling van HFpEF 
Hoewel zowel bij HFrEF als HFpEF sprake is van een pompfunctiestoornis van het hart, verschilt 
de pathofysiologie en daarmee de behandeling. Karakteristiek voor HFpEF is een toegenomen 
stijfheid van het myocard, waardoor het einddiastolisch volume van de linkerventrikel 
onvoldoende is. In tegenstelling tot HFrEF zijn vooralsnog de mortaliteits- en 740 
morbiditeitsverbeterende behandelingsmogelijkheden voor HFpEF teleurstellend. Wél is goede 
symptomatische behandeling mogelijk (ESC-richtlijn Hartfalen) [ESC 2016]: 
 Optimale titratie van lisdiuretica indien sprake is van overvulling. Indien de overvulling is 

verdwenen, moet de dosering van het lisdiureticum worden verlaagd of het diureticum 
worden gestaakt om ondervulling te voorkomen. De reden hiervoor is dat bij HFpEF en 745 
diastolische dysfunctie vooral gebrekkige relaxatie in de diastole het probleem is, waardoor 
bij een laag volumeaanbod aan de linkerventrikel ondervulling kan optreden. 

 Optimale bloeddrukbehandeling. Voor aldosteronantagonisten zijn er aanwijzingen dat er 
mogelijk sprake is van enige reductie van de mortaliteit. 

 Leefstijl- en medicamenteuze interventies gericht op cardiovasculaire en niet-750 
cardiovasculaire comorbiditeit. 

Aldosteronantagonisten 
In de TOPCAT-studie werden 3445 patiënten met hartfalen en een LVEF ≥ 45% geïncludeerd, en 
behandeld met spironolacton of placebo. Spironolacton gaf geen reductie van de primaire 
samengestelde uitkomstmaat: mortaliteit als gevolg van cardiovasculaire oorzaak, overleving na 755 
hartstilstand en ziekenhuisopname vanwege hartfalen. Alleen de enkele uitkomstmaat 
ziekenhuisopname vanwege hartfalen kwam minder vaak voor onder patiënten die werden 
behandeld met spironolacton (206 patiënten (12,0%) versus 245 patiënten (14,2%); HR 0,83; 
95%-BI 0,69 tot 0,99; p = 0,04) [Pitt 2014]. Opvallend in deze studie waren echter de grote 
verschillen tussen Noord- en Zuid-Amerikaanse landen enerzijds en Oost-Europese landen 760 
anderzijds. Om te beginnen verschilden bijna alle baselinegegevens. De patiënten uit Oost-
Europa waren bijvoorbeeld jonger, hadden minder vaak atriumfibrilleren en diabetes mellitus 
type 2, en vaker een myocardinfarct of opname vanwege hartfalen in de voorgeschiedenis. In de 
Amerikaanse groep had spironolacton effect op de primaire samengestelde uitkomstmaat (HR 
0,82; 95%-BI 0,69 tot 0,98) en werd een afname van overlijden als gevolg van een 765 
cardiovasculaire oorzaak (HR 0,74; 95%-BI 0,57 tot 0,97) en ziekenhuisopname vanwege 
hartfalen (HR 0,82; 95%-BI 0,67 tot 0,99) gezien. In de Oost-Europese groep had spironolacton 
op geen enkele uitkomstmaat een effect. Daarnaast kwamen cardiovasculaire gebeurtenissen 
(mortaliteit als gevolg van cardiovasculaire oorzaak, overleving na hartstilstand en 
ziekenhuisopname vanwege hartfalen) in de Oost-Europese groep beduidend minder voor dan 770 
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in de Amerikaanse groep, zowel in de spironolactongroep als in de placebogroep (8,9% voor 
tenminste 1 cardiovasculaire gebeurtenis versus 29,5%). Tenslotte werd bij Amerikaanse 
patiënten die spironolacton slikten vaker een stijging van het kalium en creatinine gezien dan bij 
Oost-Europese patiënten [Pfeffer 2015]. 
In een andere studie (Aldo-DHF) onder 422 patiënten met hartfalen en een LVEF ≥ 50% 775 
resulteerde het gebruik van spironolacton slechts in een lichte echocardiografische verbetering 
zonder verbeterde inspanningscapaciteit of klachtenreductie [Edelmann 2013]. 

Conclusie 
Behandel bij patiënten met HFpEF cardiovasculaire en niet-cardiovasculaire comorbiditeit ter 
verbetering van symptomen, kwaliteit van leven en prognose. Aangezien een klein gunstig effect 780 
van spironolacton alleen wordt gezien in een subgroep van Amerikaanse patiënten gaat de 
voorkeur vooralsnog niet uit naar een aldosteronantagonist voor de behandeling van 
hypertensie. Het advies is om hypertensie te behandelen volgens de [NHG-Standaard 
Cardiovasculair risicomanagement]. 
 785 
Bij klachten passend bij overvulling of klinische tekenen daarvan worden lisdiuretica 
geadviseerd met optimale titratie van de dosering van diuretica. Indien de overvulling is 
verdwenen, moet de dosering van het lisdiureticum worden verlaagd of moet het diureticum 
worden gestaakt om ondervulling te voorkomen. 

Detail 25 Behandeling van HFmrEF 790 

Patiënten met hartfalen met midrange linkerventrikelejectiefractie (HFmrEF) hebben een 
linkerventrikelejectiefractie (LVEF) van 40-49%. In de literatuur zijn er steeds meer 
aanwijzingen dat patiënten met HFmrEF over het algemeen ‘mild’ HFrEF hebben en goed 
reageren op de medicatie zoals aanbevolen voor HFrEF: ACE-remmer of 
angiotensinereceptorblokker (ARB), bètablokker en eventueel aldosteronantagonist. We 795 
bevelen daarom aan om patiënten met HFmrEF te behandelen zoals bij HFrEF. 
Het is van belang om patiënten met hartfalen in te delen in een categorie op basis van de 
uitgangswaarde van de ejectiefractie. Als een patiënt bijvoorbeeld een LVEF van 30% had, maar 
deze waarde met medicatie gestegen is naar 52%, is er nog steeds sprake van HFrEF. 

Detail 26 Medicamenteuze behandeling HFrEF en HFmrEF 800 

De meeste huisartsen zien slechts enkele nieuwe patiënten met HFrEF per jaar. De meeste 
huisartsen hebben daardoor weinig ervaring met de behandeling van HFrEF, en zullen hiervoor 
verwijzen. Het Stappenplan medicamenteuze behandeling HFrEF en HFmrEF kan worden 
gebruikt door huisartsen die de behandeling toch zelf willen instellen, bijvoorbeeld omdat de 
patiënt niet meer naar het ziekenhuis kan of wil, of omdat zij zich voldoende bekwaam voelen. 805 

Stappenplan medicamenteuze behandeling HFrEF en HFmrEF door de 
huisarts 
Er zijn geen grote wijzigingen in de medicamenteuze aanbevelingen ten opzichte van de vorige 
NHG-Standaard, behalve dat digoxine niet langer wordt aanbevolen. De beperkte indicatie voor 
thiazide diuretica is eveneens vervallen. Het Stappenplan volgt de ESC-richtlijn [ESC 2016]. 810 
Patiënten met hartfalen die hoge doseringen medicatie voor hartfalen verdragen hebben de 
beste prognose. Dat is de reden dat bij hartfalen het streven is om medicatie maximaal op te 
titreren. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de behandeling van hypertensie, waarbij dezelfde 
soorten geneesmiddelen worden opgehoogd tot de gewenste bloeddruk. Er is voor hartfalen 
geen harde ondergrens te geven tot waar de systolische bloeddruk mag zakken, zolang de 815 
patiënt er maar niet teveel last van heeft. 
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Het is van belang maatwerk te leveren en de patiënt te betrekken bij de afweging in hoeverre 
bepaalde bijwerkingen opwegen tegen het verkrijgen van een betere overleving. De 
behandelaars dienen daarnaast in te schatten in welke mate de patiënt kwetsbaar is, aangezien 820 
bijvoorbeeld (orthostatische) hypotensie met duizeligheid ook negatieve gevolgen kan hebben 
zoals een valpartij. Deze afweging zal per patiënt verschillen, en onderlinge afstemming is 
noodzakelijk indien zowel de cardioloog als de huisarts betrokken zijn bij de behandeling. 

RAS-remmer 
Behandeling met ACE-remmers verlengt de verwachte overleving en vermindert de klachten, 825 
evenals de kans op ziekenhuisopnames wegens acute verslechtering van hartfalen. In twee grote 
klinische onderzoeken (CONSENSUS en SOLVD-Treatment), die in totaal 2800 patiënten 
includeerden met mild tot ernstig systolisch hartfalen, is het effect van enalapril vergeleken met 
placebo. De meeste patiënten werden ook behandeld met een diureticum en digoxine, en 
ongeveer 10% kreeg daarnaast een bètablokker. In het CONSENSUS-onderzoek, waarin 830 
patiënten met ernstig hartfalen waren geïncludeerd, gebruikte 53% ook spironolacton. Beide 
onderzoeken toonden dat behandeling met een ACE-remmer de mortaliteit deed afnemen: de 
relatieve risicoreductie (RRR) was 27% in CONSENSUS en 16% in SOLVD-Treatment. In het 
SOLVD-Treatment-onderzoek was er ook een reductie van 26% van het aantal 
ziekenhuisopnames wegens verslechterend hartfalen. 835 
De absolute risicoreductie (ARR) van mortaliteit bij patiënten met mild of matig hartfalen was 
4,5% (SOLVD-Treatment), hetgeen overeenkomt met een number needed to treat (NNT) van 22 
over een periode van 41 maanden. Voor ernstig hartfalen (CONSENSUS) bedroeg de ARR 14,6% 
en de NNT 7 over een periode van 6 maanden [Anonymus 1987; Anonymus 1991]. 
In het ATLAS-onderzoek werden 3164 patiënten met matig tot ernstig hartfalen geïncludeerd en 840 
gerandomiseerd naar een lage of hoge dosis lisinopril. De RRR voor de gecombineerde uitkomst 
‘dood of ziekenhuisopname wegens hartfalen’ bedroeg 15% in het voordeel van hoge dosis 
lisinopril [Packer 1999]. 

Diureticum 
Ontwatering met diuretica geeft verlichting van de symptomen bij pulmonale en systemische 845 
veneuze stuwing (overvulling). Hoewel het bewijs dat ook de mortaliteit wordt gereduceerd 
buitengewoon schaars is, is dit wel aannemelijk [Faris 2002]. Diuretica kunnen echter het RAS-
systeem activeren, met als gevolg vergroting van het bloedvolume en stijging van de bloeddruk, 
wat een negatief effect kan hebben op het hartfalen. Daarom is het gebruikelijk diuretica te 
combineren met een RAS-remmer. Bij optimale instelling op RAS-remmers en bètablokkers kan 850 
vaak worden volstaan met een lage dosis diuretica of zelfs met intermitterend gebruik op 
geleide van tekenen van vochtretentie. 

Bètablokker 
Behandeling met een bètablokker verlengt de verwachte overleving en vermindert de klachten, 
evenals de kans op ziekenhuisopnames wegens acute verslechtering van hartfalen. Naar de 855 
effecten van bètablokkers bij hartfalen is meer klinisch onderzoek gedaan dan naar de effecten 
van RAS-remmers. In drie grote onderzoeken werden bijna 9000 patiënten met mild tot ernstig 
hartfalen gerandomiseerd naar een placebo of een bètablokker (bisoprolol, carvedilol of 
metoprololsuccinaat met vertraagde afgifte). Meer dan 90% gebruikte al een RAS-remmer en 
een diureticum, en meer dan 50% digoxine. Elk van de bovengenoemde drie onderzoeken 860 
toonde een sterftereductie (RRR 34%) en een vermindering van ziekenhuisopnames wegens 
verslechterend hartfalen (RRR 28-36%) binnen één jaar na de start van de behandeling 
[Anonymus 1999a; Anonymus 1999b; Packer 2002]. In twee onderzoeken was er ook een 
verbetering van de score voor kwaliteit van leven [Hjalmarson 2000; Packer 2002]. De absolute 
sterftereductie na één jaar behandeling bedroeg bij patiënten met mild tot matig ernstig 865 
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hartfalen 4,3%, overeenkomend met een NNT van 23. De corresponderende getallen voor 
ernstig hartfalen waren ARR 7,1% en een NNT van 14 [Packer 2002]. 
Deze bevindingen worden gesteund door de resultaten van het SENIORS-onderzoek, een 
gerandomiseerde trial onder 2128 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar. Van deze 
groep had 36% een LVEF < 35%. Behandeling met nebivolol gaf een RRR van 14% op de 870 
primaire uitkomst ‘dood of ziekenhuisopname wegens een cardiovasculaire indicatie’ [Flather 
2005]. 
Bovengenoemde bevindingen worden gesteund door onderzoek van oudere datum [Cohn 1997], 
door meta-analyses van kleinere onderzoeken met bètablokkers en door een 
placebogecontroleerd post-myocardinfarctonderzoek onder 1959 patiënten met een LVEF ≤ 875 
40%. In laatstgenoemd onderzoek werd met carvedilol een sterftereductie (RRR) bereikt van 
23% tijdens een gemiddelde follow-up van 1,3 jaar [Packer 2001]. 
Eén groot gerandomiseerd onderzoek met bucindolol toonde geen significante sterftereductie, 
maar de trend van de bevindingen kwam wel overeen met de bovengenoemde onderzoeken 
[Anonymus 2001b]. 880 
In het COMET-onderzoek werd aangetoond dat carvedilol qua sterftereductie effectiever was 
dan metoprololtartraat (dit in afwijking van het langwerkende metoprololsuccinaat-retard in 
het MERIT-HF onderzoek) [Poole-Wilson 2003]. 

Aldosteronantagonist 
Overweeg toevoeging van een aldosteronantagonist bij patiënten die ondanks adequate 885 
instelling op een RAS-remmer, diureticum en bètablokker klachten houden, afhankelijk van de 
inschatting van de LVEF. In principe geldt dat aldosteronantagonisten worden aanbevolen voor 
patiënten met een LVEF < 35%. Echter, voor die patiënten die niet naar de tweede lijn kunnen of 
willen en een echocardiogram niet in eigen beheer van de huisarts kan worden aangevraagd, 
kan de huisarts overwegen om op basis van klachten een aldosteronantagonist toe te voegen. 890 
Spironolacton is vanwege de aanzienlijk lagere kosten voorkeursmiddel. Daarmee sluit deze 
standaard aan op de [NHG-praktische handleiding CVRM]. Spironolacton kan anti-androgene of 
antoprogestagene bijwerkingen geven, zoals pijnlijke borsten, gynaecomastie of stemverlaging. 
In dat geval kan spironolacton worden vervangen door eplerenon, aangezien deze bijwerkingen 
minder vaak voorkomen bij eplerenon. Een nadeel van eplerenon is dat er mogelijk een 895 
interactie is met matig sterke CYP3A4-remmers (eytromycine, fluconazol, saquinavir, verapamil, 
diltiazem, amiodaron); bij gelijktijdig gebruik is de maximale dosering van eplerenon lager. 
Vermijd comedicatie met sterke CYP3A4-remmers (onder andere ketoconazol, itraconazol, 
claritromycine) en sterke CYP3A4-inductoren. 

Detail 27 ARB versus aldosteronantagonist als aanvulling op de 900 

behandeling van hartfalen 

Uitgangsvragen 

Uitgangsvraag 1 
Is een aldosteronantagonist aan te bevelen als aanvulling op ACE-remmer, diureticum en 
bètablokker indien dit onvoldoende werkt? 905 
 
PICO 

Patiënten Patiënten met hartfalen (met gereduceerde ejectiefractie) in de eerste 
lijn waarbij de behandeling met ACE-remmer, diureticum en 
bètablokker onvoldoende werkt 

Interventie Aldosteronantagonisten als aanvulling op behandeling 
 

Vergelijking Placebo als aanvulling op behandeling 
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Uitkomstmaten Sterfte, alle oorzaken 

Kwaliteit van leven 
Ongepland ziekenhuisopname 
Bijwerkingen: progressie naar ernstig nierfalen/ongeplande dialyse, 
elektrolytstoornissen, nierfunctie, hypotensie, aritmie, bradycardie 

Uitgangsvraag 2 
Is een angiotensine-II receptorblokker (ARB) aan te bevelen als aanvulling op ACE-remmer, 
diureticum en bètablokker indien dit onvoldoende werkt? 910 
 
PICO 

Patiënten Patiënten met hartfalen (met gereduceerde ejectiefractie) in de eerste 
lijn waarbij de behandeling met ACE-remmer, diureticum en 
bètablokker onvoldoende werkt 

Interventie ARB als aanvulling op behandeling 
 

Vergelijking Placebo als aanvulling op behandeling 
 

Uitkomstmaten Sterfte, alle oorzaken 
Kwaliteit van leven 
Ongepland ziekenhuisopname 
Bijwerkingen: progressie naar ernstig nierfalen/ongeplande dialyse, 
electrolytstoornissen, nierfunctie, hypotensie, aritmie, bradycardie 

Achtergrond 
Als ondanks adequate instelling op een ACE-remmer, diureticum en bètablokker ernstige 
klachten blijven bestaan, was in de vorige versie van de NHG-Standaard Hartfalen (2010) de 915 
volgende stap het toevoegen van een aldosteronantagonist of een ARB. Bij het toevoegen van 
een ARB aan een ACE-remmer ontstaat er echter in feite dubbelblokkade van het RAAS-systeem, 
wat in theorie een verhoogd risico op bijwerkingen geeft. Daarom is de vraag of het niet beter is 
om als de basisbehandeling met hartfalenmedicatie onvoldoende werkt een 
aldosteronantagonist bij te starten en géén ARB. Alvorens een aldosteronantagonist te starten 920 
heeft het sterke voorkeur om de ejectiefractie te weten, zodat de effectiviteit kan worden 
ingeschat.  

Methode 
Er is een systematische literatuurzoekactie naar systematische reviews en RCT’s uitgevoerd in 
Pubmed en Embase in juni 2020. 925 

Resultaten 

Resultaat zoekactie 
De zoekactie leverde een systematisch literatuuronderzoek op naar de effecten en bijwerkingen 
van aldosteronantagonisten en ARB’s bij patiënten met hartfalen, bij wie behandeling met ACE-
remmer, diureticum en bètablokker niet goed genoeg werkt [Bangalore 2013]. 930 

Beschrijving onderzoeken 
In het systematisch literatuuronderzoek onderzochten de auteurs welke farmacologische 
behandeling het meest effectief en veilig is voor patiënten met hartfalen bij wie behandeling met 
ACE-remmer, diureticum en bètablokker niet goed genoeg werkt. De auteurs includeerden 16 
RCT’s met in totaal 31.429 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 63 (SD = 11) jaar en een 935 
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gemiddelde LVEF van 31% (SD = 7%). Vier middelen zijn met elkaar vergeleken, waaronder 
placebo, ARB’s (6 RCT’s) en aldosteronantagonisten (8 RCT’s). De meeste RCT’s vergeleken 
placebo met één middel (canrenone, candesartan, valsartan, telmisartan, eplerenon en 
spironolacton), maar ook combinaties van middelen zijn met één ander middel vergeleken 
(enalapril + candesartan versus enalapril; captopril + valsartan versus captopril). In de review is 940 
de effectiviteit op sterfte en ziekenhuisopname (door hartfalen) onderzocht, en de bijwerkingen 
hyperkaliëmie, nierfalen en hypotensie [Bangalore 2013]. 

Effectiviteit en bijwerkingen in vergelijking met placebo 
De resultaten van de vergelijkingen van de twee middelen met placebo worden gepresenteerd in 
Tabel 5 en 6.  945 
 

Tabel 5: Aldosteronantagonist versus placebo voor hartfalen  

 

Uitkomsten Relatief effect 
(95%-CrI)  

Aantal 
deelnemers  
(studies)  

Kwaliteit van 
bewijs 
(GRADE)  

Opmerkingen 

Sterfte, alle oorzaken Rate ratio 0,79 
(0,66, 0,98) 

(16 RCT’s)  ⨁⨁◯◯ 
LAAG a,b 

Een aldosteronantagonist vermindert mogelijk 
de kans op sterfte aan alle oorzaken. 

Kwaliteit van leven niet gepoold  (0 studies)  -  
 

Ongeplande 
ziekenhuisopname 

Rate ratio 0,74 
(0,55, 0,94) 

(16 RCT’s  ⨁⨁◯◯ 
LAAG a,b 

Een aldosteronantagonist vermindert mogelijk 
de kans op ongeplande ziekenhuisopname. 

Nierfalen Rate ratio  
niet 
gerapporteerd 
(0,67, 3,87)  

(16 RCT’s)  ⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG a,c 

Het is onzeker of een aldosteronantagonist de 
kans op nierfalen vergroot. 

Hyperkaliëmie  Rate ratio 2,10 
(1,29, 4,14) 

(16 RCT’s)  ⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK a 

Een aldosteronantagonist vergroot 
waarschijnlijk de kans op hyperkaliëmie. 

Hypotensie  Rate ratio 1,35 
(0,78, 2,41)  

(16 RCT’s)  ⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG a,c 

Het is onzeker of een aldosteronantagonist de 
kans op hypotensie vergroot. 

Andere bijwerkingen 
(bradycardie, aritmie, 
electrolytstoornissen, 
progressie naar 
ernstig 
nierfalen/ongeplande 
dialyse) 

niet gepoold  (0 studies)  -  
 

 
a. Heterogeniteit: artikel heeft niet gerapporteerd over inconsistentie in de loops/resultaten 
b. Onnauwkeurigheid: betrouwbaarheidsinterval doorkruist de lijn van geen klinische relevant effect 950 
c. Onnauwkeurigheid: het betrouwbaarheidsinterval is zeer breed; daarom afgewaardeerd met twee niveaus 
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Tabel 6: ARB versus placebo voor hartfalen  

 

Uitkomsten Relatief effect 
(95%-CrI)  

Aantal 
deelnemers  
(studies)  

Kwaliteit van 
bewijs 
(GRADE)  

Opmerkingen 

Sterfte, alle oorzaken  Rate ratio 0,96 
(0,80, 1,17) 

(16 RCT’s)  ⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG a,b 

Het is onzeker of een ARB sterfte kan 
verminderen. 

Kwaliteit van leven  niet gepoold  (0 studies)  -  
 

Ongeplande 
ziekenhuisopname 

Rate ratio 0,74 
(0,68, 1,04) 

(16 RCT’s)  ⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG a,b 

Het is onzeker of een ARB ongeplande 
ziekenhuisopname kan verminderen. 

Nierfalen  Rate ratio 2,26 
(1,14, 6,51)  

(16 RCT’s)  ⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK a 

Een ARB vergroot waarschijnlijk de kans op 
nierfalen. 

Hyperkaliëmie  Rate ratio 2,38 
(1,20, 5,26) 

(16 RCT’s)  ⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK a 

Een ARB vergroot waarschijnlijk de kans op 
hyperkaliëmie. 

Hypotensie  Rate ratio 1,63 
(1,30, 2,62)  

(16 RCT’s)  ⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK a 

Een ARB vergroot waarschijnlijk de kans op 
hypotensie. 

Andere bijwerkingen 
(bradycardie, aritmie, 
electrolytstoornissen, 
progressie naar 
ernstig 
nierfalen/ongeplande 
dialyse)  

niet gepoold  (0 studies)  -  
 

 955 
a. Heterogeniteit: artikel heeft niet gerapporteerd over inconsistentie in de loops/resultaten 
b. Onnauwkeurigheid: het betrouwbaarheidsinterval is zeer breed; daarom afgewaardeerd met twee niveaus 

Conclusie 
Voor de twee vergelijkingen geldt dat het niet bekend is of er een verschil in effect is op kwaliteit 
van leven, bradycardie en aritmie. Conclusies over de andere uitkomsten worden per 960 
vergelijking gegeven. 
 
Vergelijking tussen een aldosteronantagonist en placebo: 
 Een aldosteronantagonist vermindert mogelijk de kans op sterfte en ongeplande 

ziekenhuisopname. 965 
 Een aldosteronantagonist vergroot waarschijnlijk de kans op hyperkaliëmie. 
 Het is onzeker of een aldosteronantagonist de kans op nierfalen en hypotensie vergroot. 
 
Vergelijking tussen een ARB en placebo: 
 Het is onzeker of een ARB de kans op sterfte en ongeplande ziekenhuisopname vermindert. 970 
 Een ARB vergroot waarschijnlijk de kans op hyperkaliëmie, nierfalen en hypotensie. 

Van bewijs naar aanbeveling 

Voor- en nadelen 
Het toevoegen van een aldosteronantagonist heeft mogelijk positieve effecten op sterfte en 
ongeplande ziekenhuisopname in vergelijking met placebo. Een aldosteronantagonist vergroot 975 
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waarschijnlijk de kans op hyperkaliëmie in vergelijking met placebo; voor andere bijwerkingen 
is dat onzeker. 
Het is onzeker of het toevoegen van een ARB in vergelijking met placebo positieve effecten op 
sterfte en ongeplande ziekenhuisopname heeft. Een ARB vergroot waarschijnlijk de kans op 
hyperkaliëmie, nierfalen en hypotensie in vergelijking met placebo. 980 

Kwaliteit van bewijs 
De kwaliteit van bewijs varieerde van redelijk tot zeer laag. De RCT’s die in de netwerk meta-
analyse zijn geïncludeerd zijn bijna allemaal goed uitgevoerd. Bij alle uitkomsten is het echter 
onduidelijk hoe heterogeen de resultaten zijn en een gedeelte van de resultaten is (zeer) 
onnauwkeurig. 985 

Waarden en voorkeuren van patiënten 
De patiënt geeft de voorkeur aan het middel met de beste werking en de minste bijwerkingen. 
Toevoeging van een aldosteronantanoist lijkt waarschijnlijk te leiden tot betere effecten en 
minder bijwerkingen dan toevoeging van een ARB, en daarom zal het grootste deel van de 
patiënten voor een aldosteronantagonist kiezen. 990 

Waarom deze aanbeveling?  
In theorie leidt toevoegen van een ARB aan behandeling met een ACE-remmer tot meer 
bijwerkingen dan toevoegen van een aldosteronantagonist. Er is helaas geen onderzoek dat de 
directe vergelijking tussen een ARB en een aldosteronantagonist heeft onderzocht. Uit 
vergelijkingen met placebo lijkt een aldosteronantagonisten een betere optie, omdat het 995 
mogelijk meer voordelen (positief effect op sterfte en ziekenhuisopname) heeft dan een ARB, 
terwijl een ARB waarschijnlijk een grotere kans op nierfalen en hypotensie geeft. 

Aanbeveling 
Verwijs patiënten die ondanks adequate instelling op een ACE-remmer, diureticum en 
bètablokker klachten houden of krijgen voor beoordeling van de ejectiefractie en eventuele start 1000 
van behandeling met een aldosteronantagonist. 
 
We raden af om een angiotensine-II receptorblokker (ARB) te starten als een patiënt al een ACE-
remmer gebruikt. 

Detail 28 Voorkeursmiddelen per geneesmiddelgroep 1005 

De voorkeursmiddelen per geneesmiddelgroep zijn geselecteerd op basis van beoordeling van 
de aspecten effectiviteit, veiligheid, bijwerkingen, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Bij 
gelijkwaardige geneesmiddelen zijn op basis van de kosten twee of drie voorkeursmiddelen 
geselecteerd (zie NHG-Standpunt Werkwijze keuze geneesmiddelen) (zie Tabel 7). 
 1010 
Uitgangspunten:  
 Alle geneesmiddelen binnen een geneesmiddelgroep (ACE-remmers, Angiotensine-II-

antagonisten, bètablokkers), die geregistreerd zijn voor hartfalen zijn gelijkwaardige opties 
voor wat betreft effectiviteit, veiligheid, bijwerkingen en toepasbaarheid. Uitzondering 
hierop is als geneesmiddelen onderling duidelijk van elkaar verschillen, bijvoorbeeld op 1015 
farmacokinetisch of -dynamisch vlak. Voor hartfalen geldt dat er geen relevante verschillen 
zijn tussen geneesmiddelen onderling binnen geneesmiddelgroepen. 
De voorkeursmiddelen in de ESC-richtlijn Hartfalen zijn dus niet leidend geweest bij het 
selecteren van voorkeursmiddelen. In de ESC-richtlijn worden alleen geneesmiddelen 
aanbevolen waarvan effectiviteit aangetoond is in grote RCT’s. Maar dit betekent niet dat 1020 
andere geneesmiddelen uit dezelfde geneesmiddelgroepen niet effectief zijn. Het feit dat 
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geneesmiddelen geregistreerd zijn voor hartfalen is voldoende om uit te gaan van 
aangetoonde effectiviteit. 

 Een deel van de patiënten met hartfalen komt ook in aanmerking voor cardiovasculair 
risicomanagement en/of heeft behandeling nodig vanwege hartklachten, zoals angina 1025 
pectoris. Het is handig om waar mogelijk de voorkeursmiddelen die gelden voor de 
behandeling van verhoogde bloeddruk en angina pectoris ook als voorkeursmiddel aan te 
wijzen voor hartfalen. Door overlap in voorkeursmiddelen kan de huisarts ervaring op doen 
met een beperkt aantal geneesmiddelen uit een groep. 

 Geneesmiddelen die 3 maal daags ingenomen moeten worden, vallen af vanwege het 1030 
beperkte gebruiksgemak. In dit geval valt daarom captopril af. 

 
Tabel 7: Gelijkwaardige RAS-remmers en bètablokkers. Voorkeursmiddelen op basis van kosten 
zijn grijs gearceerd. 
Geneesmiddel met 
registratie voor 
hartfalen 

Voorkeursmiddel in 
ESC-richtlijn Hartfalen 

Voorkeursmiddel 
CVRM/stabiele 
angina pectoris1 

Gemiddelde 
onderhouds- en 
maximale dosering (ten 
behoeve van 
kostenvergelijking) 

Kosten per 
maand3 

ACE-remmers 
    
Benazepril  Nee Nee 1 dd 10 mg 

1 dd 20 mg 
 

Captopril Ja Nee Niet van toepassing  
(vanwege 3 dd doseren geen optie) 

Enalapril Ja Ja 2 dd 10 mg 
2 dd 20 mg  

 

Fosinopril  Nee Nee 1 dd 20 mg 
1 dd 40 mg 

 

Lisinopril  Ja Ja 1 dd 20 mg 
1 dd 30 mg 

 

Perindopril 
tertbutylamine  

Nee Ja 1 dd 4 mg  

Quinapril Nee Nee 1 dd 20 mg 
2 dd 20 mg 

 

Ramipril Ja Ja 2 dd 2,5 mg 
2 dd 5 mg  

 

Trandolapril  Ja Nee Niet beschikbaar als monopreparaat 
Angiotensine-II-antagonisten2 
Losartan Ja Ja 1 dd 100 mg 

1 dd 150 mg 
 

Valsartan Ja Ja 2 dd 80 mg 
2 dd 160 mg 

 

Candesartan Ja Ja 1 dd 16 mg 
1 dd 32 mg 

 

Bètablokkers 
Metoprolol 
succinaat mga 

ja Ja 1 dd 100 mg 
1 dd 200 mg  

 

Bisoprolol ja Ja 1 dd 5 mg 
1 dd 10 mg  

 

Carvedilol ja Nee 2 dd 12,5 mg 
2 dd 25 mg 

 

Nebivolol Ja Nee 1 dd 5 mg 
1 dd 10 mg  

 

1Zie de NHG-praktische handleiding CVRM en de NHG-Standaard Stabiele angina pectoris. 
2 Angiotensine-II-antagonisten telmisartan en eprosartan zijn niet geregistreerd voor hartfalen, maar kunnen vanwege het 
ontbreken van een tetrazoolring een alternatief zijn voor de voorkeursmiddelen ATII-antagonisten in het geval van problemen met 1035 
vervuiling van sartanen met nitrosamides. 
3 Voor de kosten is zowel naar een geschatte gemiddelde onderhoudsdosering als naar de maximum dosering gekeken, op 
www.medicijnkosten.nl [Zorginstituut Nederland 2020]. De huidige kosten kunnen momenteel niet worden weergegeven vanwege een 
probleem met de website. De voorkeursmiddelen zijn nu geselecteerd op basis van verouderde informatie. De huidige kosten volgen nog. 
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Detail 29 Doseringen 1040 

De doseringen zijn bepaald op basis van het advies in de ESC-richtlijn in combinatie met het 
advies van de KNMP Kennisbank (gebaseerd op het advies in de SmPC-tekst) [KNMP 2020]. 

Detail 30 Maximale dosering voor vrouwen en mannen 
In 2019 verscheen een post-hoc analyse van de BIOSTAT-CHF-studie, waarin werd gekeken naar 
het verband tussen de dosering van medicatie voor hartfalen en overlijden en 1045 
ziekenhuisopname door hartfalen bij mannen en vrouwen. De BIOSTAT-CHF-studie was een 
prospectieve studie onder patiënten met HFrEF (LVEF < 40%), die werd uitgevoerd in 11 
Europese landen. In totaal werden de gegevens van 1308 mannen en 402 vrouwen geanalyseerd 
voor de post-hoc analyse. Bij deze patiënten waren RAS-remmers en bètablokkers gestart en/of 
opgetitreerd volgens protocol. De vrouwen waren gemiddeld ouder (74 versus 70 jaar), hadden 1050 
een lager gewicht (72 versus 85 kg) en waren kleiner (162 versus 174 cm); alleen de BMI van 
beide geslachten verschilde niet. Het percentage mannen dat de streefdosering bereikte van de 
RAS-remmers (25%) en bètablokkers (14%) was vrijwel gelijk aan het percentage vrouwen dat 
de streefdosering bereikte (23% en 13%). Het risico op overlijden of ziekenhuisopname als 
gevolg van hartfalen was bij mannen het laagst indien 100% van de streefdosering van de RAS-1055 
remmer en bètablokker werd bereikt. Bij vrouwen was dit risico het laagst op 50% van de 
streefdosering, en dit risico werd niet kleiner bij verder ophogen van de medicatie [Santema 
2019]. 
 
Bovenstaande studie suggereert dat RAS-remmers en bètablokkers voor de behandeling van 1060 
HFrEF lager gedoseerd kunnen worden bij vrouwen dan bij mannen. In de dagelijkse praktijk 
gebruiken vrouwen vaak lagere doseringen dan mannen, omdat de medicatie over het algemeen 
per individu wordt gedoseerd op basis van bloeddruk, pols, gewicht en het optreden van 
bijwerkingen. De beschreven post-hoc analyse is retrospectief en geeft geen uitsluitsel over een 
causale relatie tussen de hoogte van de dosering en de kans op overlijden of ziekenhuisopname 1065 
door hartfalen. Prospectief onderzoek is nodig om te onderzoeken of de streefdosering voor 
RAS-remmers en bètablokkers bij vrouwen inderdaad lager zou moeten zijn dan bij mannen. 

Detail 31 Lisdiuretica(-resistentie) bij ernstig hartfalen en bij 
chronische nierschade als co-morbiditeit 

Uitgangsvraag 1070 

Uitgangsvragen A en B 
A. Gaat de voorkeur uit naar behandeling met bumetanide of furosemide bij patiënten met 

ernstig hartfalen? 
B. Is bumetanide of furosemide aan te bevelen bij patiënten met hartfalen én chronische 

nierschade? 1075 
 
PICO 

Patiënten A. Volwassenen met ernstige klachten van hartfalen in de eerste lijn  
B. Volwassenen met klachten van hartfalen in de eerste lijn én 

chronische nierschade 
Interventie Bumetanide 
Vergelijking Furosemide 
Uitkomstmaten Sterfte, alle oorzaken 

Kwaliteit van leven 
Ongeplande opname 
Lisdiuretica resistentie 
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Bijwerkingen: progressie naar ernstig nierfalen/ongeplande dialyse, 
elektrolytstoornissen, nierfunctie, hypotensie, aritmie, bradycardie 

Uitgangsvraag C 
Gaat de voorkeur uit naar behandeling met bumetanide of furosemide bij patiënten met 
hartfalen waarbij lisdiuretica in aanzienlijke dosis onvoldoende respons geeft (met andere 1080 
woorden lisdiuretica resistentie: het nodig hebben van > 80 gram furosemide of > 2 gram 
bumetanide per dag)? 
 
PICO 

Patiënten Volwassenen met hartfalen met resistentie voor lisdiuretica (het nodig 
hebben van > 80 gram furosemide of > 2 gram bumetanide per dag) 

Interventie Bumetanide 
Vergelijking Furosemide 
Uitkomstmaten Sterfte, alle oorzaken 

Kwaliteit van leven 
Ongeplande opname 
Bijwerkingen: progressie naar ernstig nierfalen/ongeplande dialyse, 
elektrolytstoornissen, nierfunctie, hypotensie, aritmie, bradycardie 

Achtergrond 1085 
In de praktijk bestaat de indruk dat furosemide en bumetanide beide goede opties zijn voor de 
behandeling van overvulling bij patiënten met hartfalen. Het effect van furosemide en 
bumetanide bij personen met ernstig hartfalen en personen met hartfalen met chronische 
nierschade is echter onduidelijk. De werkgroepleden merken dat in de praktijk bij artsen de 
indruk bestaat dat bumetanide beter zou werken bij deze subgroepen. In de praktijk wordt soms 1090 
gewisseld van het ene naar het andere lisdiureticum als één van beide lisdiuretica onvoldoende 
werkt in hoge dosering, met andere woorden in het geval van lisdiureticumresistentie. Het is 
echter onduidelijk of wisselen van lisdiureticum effectief is. 

Methoden 
Er zijn systematische literatuurzoekacties uitgevoerd in Pubmed en Embase in juni 2020 (RCT’s 1095 
en SR’s voor vraag [A] en [B] en alle onderzoeksdesigns voor [C]). 

Resultaten 

Resultaat zoekactie 
De zoekactie leverde twee RCT’s op voor onderzoeksvraag A [Dixon 1981; Konecke 1981]. Voor 
vraag B en C werden geen geschikte onderzoeken gevonden. 1100 

Beschrijving onderzoeken vraag A:  
Dixon: in deze RCT (N = 28) kreeg een groep volwassenen met chronisch hartfalen en oedeem 
24 weken lang bumetanide (range van 1-10 mg) en de andere groep furosemide (range van 40-
400 mg). Patiënten met nierfalen werden niet geïncludeerd. Naast sterfte werden ook andere 
uitkomsten gemeten, zoals bijwerkingen [Dixon 1981]. 1105 
 
Konecke: in deze RCT (N = 42) kreeg een groep volwassenen met chronisch hartfalen en oedeem 
24 weken lang bumetanide (range van 1-12 mg) en de andere groep furosemide (range van 40-
160 mg). Patiënten met nierfalen werden niet geïncludeerd. Naast sterfte werden ook andere 
uitkomsten gemeten, zoals bijwerkingen [Konecke1981]. 1110 
 
Omdat er geen meta-analyse gevonden was, hebben wij voor de uitkomstmaat sterfte (aan alle 
oorzaken) een meta-analyse verricht. Voor de bijwerkingen en uitval uit de studie was het aantal 
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events zo laag dat het niet zinnig was om hier een meta-analyse op uit te voeren; deze 
uitkomsten worden narratief beschreven. Voor de andere uitkomstmaten waren geen resultaten 1115 
beschikbaar. 
 

Samenvatting resultaten vraag A:  

Tabel 8: Bumetanide versus furosemide voor patiënten met ernstig hartfalen 

Uitkomsten Absolute effecten (95%-CI)  Relatief effect 
(95%-CI)  

Aantal 
deelnemers  
(studies)  

Kwaliteit van 
bewijs 
(GRADE)  

Tekstuele 
samenvatting 

Risico met 
furosemide 

Risico met 
bumetanide 

Sterfte, alle 
oorzaken  
(na 24 weken)  56 per 1.000  

137 per 1.000 
(27 tot 701)  

RR 2,47 
(0,48 tot 12,61)  

70 
(2 RCT’s)  

⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG 
a,b,c 

We zijn onzeker 
of er verschil in 
sterfte is. 

Kwaliteit van 
leven, 
Ongeplande 
opname, 
Nierfunctie 

niet 
gerapporteerd 

niet 
gerapporteerd 

niet 
gerapporteerd  

(0 studies)  -  Er is geen 
onderzoek 
gevonden. 

Bijwerkingen (na 
24 weken)  

Furosemide [N = 7] versus 
bumetanide [N = 21])  
[Dixon 1981]:  
constipatie 0 versus 1 keer; 
verandering van de mammae 0 
versus 1 keer;  
gynecomastie 1 versus 0 keer;  
gehoorverlies 2 versus 2 keer;  
hyperglycemia 1 versus 1 keer.  
[Konecke 1981]: geen bijwerkingen 
(bloeddruk, kalium, 
kreatinineklaring) 
gevonden die een relatie hadden 
met het medicijn.  

 

(2 RCT’s)  ⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG 
a,b,d 

We zijn onzeker 
of er verschil in 
bijwerkingen is. 

a. Kans op vertekening: door slechte rapportage is veel onduidelijk. De kans op vertekening is daarom niet goed in te schatten. 
b. Indirect bewijs: bij niet alle patiënten in de populatie was sprake van ernstig hartfalen. 
c. Onnauwkeurigheid: zeer breed betrouwbaarheidsinterval. 1120 
d. Onnauwkeurigheid: de groepen waren te klein om bijwerkingen goed te kunnen onderzoeken. 

Beschrijving onderzoeken vraag B en C 
Voor vraag (B) en (C) zijn geen resultaten beschikbaar. 
 
Samenvatting van het bewijs (zie Tabel 8) 1125 
Vraag A 
 We zijn onzeker of er een verschil is tussen bumetanide en furosemide op het sterfterisico 

en het risico op bijwerking bij patiënten met ernstig hartfalen. 
 Het is niet bekend of er een verschil is tussen bumetanide en furosemide op kwaliteit van 

leven, ongeplande opname en nierfunctie bij patiënten met ernstig hartfalen. 1130 
Vraag B 
 Er is geen onderzoek gevonden voor het effect van bumetanide ten opzichte van furosemide 

voor patiënten met hartfalen en chronische nierschade. 
Vraag C 
 Er is geen onderzoek gevonden voor het effect van bumetanide ten opzichte van furosemide 1135 

voor patiënten met hartfalen bij wie lisdiuretica in aanzienlijke dosering onvoldoende 
respons geeft (lisdiuretica resistentie). 
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Van bewijs naar aanbeveling 

Voor- en nadelen 
Het is onduidelijk of behandeling met furosemide meer voor- of nadelen oplevert dan met 1140 
bumetanide. 

Kwaliteit van bewijs 
Het verschil in effectiviteit tussen furosemide en bumetanide is onzeker. Dit komt omdat de 
kwaliteit van het bewijs voor patiënten met ernstig hartfalen zeer laag is (de studies bevatten 
bias, zijn klein en daardoor onnauwkeurig en de patiëntengroep komt niet helemaal overeen 1145 
met de doelgroep van de uitgangsvraag). Er is geen onderzoek bij personen met hartfalen en 
chronische nierschade. Ook zijn er geen trials die onderzoeken of het wisselen van lisdiureticum 
bij lisdiureticaresistentie zin heeft. 

Waarden en voorkeuren van patiënten 
Geen bijzonderheden. 1150 

Kosten 
Furosemide kost € 0,82 per maand (bij een eenmalige dagelijkse dosis van 40 mg) en 
bumetanide kost € 1,12 per maand (bij een eenmalige dagelijkse dosis van 1 mg). (zie 
www.medicijnkosten.nl, geraadpleegd op 27 maart 2019). 

Haalbaarheid en aanvaardbaarheid 1155 
Sommige artsen hebben de indruk dat een wissel van middelen soms meer symptoomverlichting 
bij patiënten geeft. Van bumetanide is het voordeel dat er tabletten met hogere doseringen 
beschikbaar zijn in vergelijking met furosemide. 

Waarom deze aanbeveling? 
 Patiënten met ernstig hartfalen, en patiënten met hartfalen én chronische nierschade: er is 1160 

geen bewijs dat furosemide of bumetanide beter werkt. 
 Patiënten met hartfalen bij wie lisdiuretica in aanzienlijke dosering onvoldoende respons 

geeft (lisdiureticaresistentie): over de effectiviteit van het wisselen van lisdiureticum is geen 
bewijs. Praktisch gezien biedt wisselen naar bumetanide voordeel indien een hoge dosering 
nodig is, omdat dan met minder tabletten kan worden volstaan. Voor furosemide is de 1165 
sterkste beschikbare reguliere tablet 40 mg (equivalente dosering is 1 mg bumetanide); voor 
bumetanide zijn tabletten van 1, 2 en 5 mg beschikbaar. 
Note: voor furosemide is een tablet van 500 mg beschikbaar, maar deze dosering is in de 
eerste lijn zeer ongebruikelijk. 

Aanbeveling 1170 

De werkgroep kan geen aanbeveling geven over welk lisdiureticum (furosemide of bumetanide) 
effectiever is bij patiënten met ernstig hartfalen, of bij patiënten met hartfalen én chronische 
nierschade. 
De werkgroep kan geen aanbeveling doen over het wisselen van lisdiureticum bij patiënten met 
hartfalen bij wie lisdiuretica in aanzienlijke dosering onvoldoende respons geeft 1175 
(lisdiureticaresistentie). 
Overweeg bij patiënten die een hoge dosis lisdiureticum nodig hebben om bumetamide voor te 
schrijven, om zo het gebruiksgemak en daarmee mogelijk de therapietrouw te bevorderen. 
Verwijs als de patiënt onvoldoende reageert op ophogen van diuretica bij verergering van de 
klachten. 1180 
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Detail 32 Bètablokker bij AV-blok 
Een tweede- of derdegraads AV-blok is een contra-indicatie voor een bètablokker, en bij een 
eerstegraads AV-blok is voorzichtigheid geboden. In de tweede lijn heeft de cardioloog bij het 
optitreren van een bètablokker bij elke controle een ECG-uitslag voorhanden. Indien een patiënt 1185 
bekend is met een eerstegraads AV-blok kan worden gecontroleerd of het AV-blok niet 
progressief is. Aangezien het instellen van medicatie voor hartfalen in de eerste lijn meestal 
beperkt is tot patiënten die niet meer naar het ziekenhuis kunnen of willen, acht de werkgroep 
herhaaldelijke ECG’s in de eerste lijn in principe niet geïndiceerd. 

Detail 33 SGLT-2-remmer versus placebo als aanvulling op de 1190 

standaardbehandeling voor patiënten met hartfalen en DM type 2 

Uitgangsvraag 
Is een Sodium glucose cotransporter 2-remmer (SGLT-2-remmer) aan te bevelen als aanvulling 
op de standaardbehandeling van patiënten met hartfalen (HF) en diabetes mellitus type 2 (DM 
type 2)? 1195 
 
PICO 

Patiënten Patiënten met hartfalen (HF) en diabetes mellitus type 2 (DM type 2). 
Subgroepen: 
 Alle HF 
 HFpEF 
 HFrEF 

Interventie Sodium glucose cotransporter 2 remmer (SGLT-2-remmer) in 
combinatie met standaard behandeling voor DM type 2 en hartfalen 

Vergelijking Placebo in combinatie met standaard behandeling voor DM type 2 en 
hartfalen 

Uitkomstmaten Sterfte, alle oorzaken; sterfte, cardiovasculaire oorzaak; kwaliteit van 
leven; ongeplande ziekenhuisopname vanwege hartfalen; nierfunctie; 
progressie naar ernstig nierfalen/dialyse; major adverse cardiac event 
(MI, CVA); noodzaak tot starten of ophogen van medicatie voor 
hartfalen; elektrolytenstoornis; hypotensie; aritmie; bradycardie. 
Safety parameters: amputaties, gangreen van Fournier 

Achtergrond 
Er zijn sterke aanwijzingen dat SGLT-2 -remmers naast de verlaging van glucose bij patiënten 
met DM type 2 bijdragen aan de preventie en verbetering van hartfalen. SGLT-2-remmers 1200 
blokkeren de opname van glucose in de proximale renale tubulus, waardoor meer glucose en 
natrium worden uitgescheiden in de urine en de bloedglucosewaarde daalt. Het mechanisme 
achter de mogelijke positieve invloed van SGLT-2-remmers op hartfalen is tot op heden niet 
opgehelderd. Mogelijke factoren zijn: osmotische diurese, reductie in arteriële stijfheid en 
reductie in bloeddruk [Fitchett 2018]. De vraag is of SGLT-2-remmers moeten worden 1205 
aanbevolen voor de behandeling van patiënten met hartfalen en DM type 2. 

Methoden 
Er is een systematische literatuurzoekactie naar systematische literatuuronderzoeken en RCT’s 
uitgevoerd in Pubmed en Embase in juni 2020. 
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Resultaten 1210 

Resultaat zoekactie 
Tijdens de zoekactie werd een viertal artikelen [Kato 2019; Radholm 2019; Fitchett 2016; Butler 
2019] gevonden, die ieder een post-hoc analyse beschreven van de effecten van SGLT-2-
remmers bij patiënten met hartfelen en DM type 2. Deze patiënten met hartfalen en DM type 2 
vormden subgroepen binnen drie RCT’s (CANVAS, DECLARE-TIMI 58 en EMPA-REG OUTCOME), 1215 
die de cardiovasculaire veiligheid van SGLT-2-remmers bij mensen met DM type 2 
onderzochten. 

Beschrijving onderzoeken 
CANVAS 
In de CANVAS RCT werden het effect en de veiligheid van Canagliflozin versus placebo 1220 
onderzocht bij 10.142 gerandomiseerde patiënten met DM type 2 en hoog cardiovasculair risico 
[Neal 2017]. In een post-hoc analyse werden de effecten/bijwerkingen van SGLT-2-remmers in 
een subgroep (14,4% van het totaal aantal deelnemers) van patiënten (gemiddelde leeftijd 63,8 
jaar, 44,4% vrouw) met zowel DM type 2 als hartfalen geanalyseerd gedurende een gemiddelde 
follow-up van 188 weken (3,6 jaar) [Radholm 2018]. Patiënten met NYHA-klasse IV werden niet 1225 
toegelaten in de oorspronkelijke studie. 
 
DECLARE-TIMI 58  
In de DECLARE-TIMI 58 RCT werden het effect en de veiligheid van Dapagliflozin versus placebo 
onderzocht bij 17.160 gerandomiseerde patiënten met DM type 2 en (risico op) 1230 
atherosclerotische hart- en vaatziekten [Wiviott 2019]. In een post-hoc analyse werden de 
effecten/bijwerkingen van SGLT-2-remmers over 4,2 jaar (mediaan) in een subgroep (11,6% 
van het totaal aantal deelnemers: 3,9% HFrEF en 7,7% HFpEF ) van patiënten (HFrEF: 
gemiddelde leeftijd 63 jaar, 15,8% vrouw; HFpEF: gemiddelde leeftijd 65 jaar, 42,8% vrouw) 
met zowel DM type 2 als hartfalen geanalyseerd [Kato 2019]. Patiënten met NYHA-klasse IV 1235 
werden niet toegelaten in de oorspronkelijke studie. 
 
EMPA-REG OUTCOME  
In de EMPA-REG OUTCOME RCT werden het effect en de veiligheid van Empagliflozin versus 
placebo onderzocht bij 7.020 gerandomiseerde patiënten met DM type 2 en hoog 1240 
cardiovasculair risico [Zinman 2015]. In twee post-hoc analyses werden respectievelijk de 
effecten op ziekenhuisopname en sterfte [Fitchett 2016] en op nierfunctie [Butler 2019] van 
SGLT-2-remmers geanalyseerd in een subgroep (10% van het totaal aantal deelnemers) van 
patiënten (gemiddelde leeftijd 63 jaar en 39,5% vrouw) met zowel DM type 2 als hartfalen over 
een periode van 2,6 jaar (mediaan). Patiënten met alle NYHA-klassen werden toegelaten in de 1245 
oorspronkelijke studie. 

Effectiviteit en bijwerkingen 
De resultaten van de hierboven beschreven post-hoc analyses worden gepresenteerd in Tabel 9a 
(hartfalen en DM type 2) en Tabel 9b (HFrEF of HFpEF en DM type 2).  
 1250 
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Tabel 9a: SGLT-2-remmer versus placebo als aanvulling op standaardbehandeling voor patiënten 
met hartfalen en DM type 2 (post-hoc analyse) na 2,6 tot 4,2 jaar behandeling 

Uitkomsten 

Relatief 

effect 

(95%-CI)  

Aantal 

deelnemers  

(studies)  

Certainty of 

the evidence 

(GRADE)  

Opmerkingen 

Sterfte, alle 
oorzaken  

HR 0,74 
(0,59 tot 
0,93)  

4154 
(3 post hoc 
analyses)  

⨁⨁◯◯ 
LAAG a 

Een SGLT-2-remmer lijkt de kans op sterfte (alle 
oorzaken) bij patiënten met DM type 2 en 
hartfalen te verminderen.  

Ziekenhuisopname 
door hartfalen 

HR 0,65 
(0,53 tot 
0,80)  

4154 
(3 pos,t hoc 
analyses)  

⨁⨁◯◯ 
LAAG a 

Een SGLT-2-remmer lijkt de kans op 
ziekenhuisopname door hartfalen bij patiënten 
met DM type 2 en hartfalen te verminderen. 

Kwaliteit van 
leven - niet 
gemeten  

-  -  -   

Sterfte, 
cardiovasculair  

HR 0,73 
(0,56 tot 
0,96)  

4154 
(3 post hoc 
analyses)  

⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG a,b 

Het is onzeker, maar een SGLT-2-remmer lijkt de 
kans op sterfte (cardiovasculair) bij patiënten 
met DM type 2 en hartfalen te verminderen. 

Major 
cardiovasculair 
event  

HR 0,84 
(0,67 tot 
1,05)  

3448 
(2 post hoc 
analyses)  

⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG a,c 

Het is onzeker of een SGLT-2-remmer de kans op 
ernstige cardiovasculaire incidenten bij 
patiënten met DM type 2 en hartfalen 
vermindert.  

Amputations (HF 
en HFrEF)  

HR 1,98 
(1,07 tot 
3,65)  

2132 
(2 post hoc 
analyses)  

⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG a,d 

Het is onzeker, maar een SGLT-2-remmer lijkt de 
kans op amputaties bij patiënten met DM type 2 
en hartfalen te doen toenemen. 

(non)fatale CVA  
HR 0,84 
(0,51 tot 
1,39)  

1461 
(1 post hoc 
analyse)  

⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG a,e 

Het is onzeker of een SGLT-2-remmer de kans op 
(non)fatale CVA bij patiënten met DM type 2 en 
hartfalen vergroot.  

Ernstig nierfalen  
HR 0,55 
(0,39 tot 
0,78)  

1461 
(2 post hoc 
analyses)  

⨁⨁◯◯ 
LAAG a 

Een SGLT-2-remmer lijkt de kans op ernstig 
nierfalen bij patiënten met DM type 2 en 
hartfalen te verminderen. 

Acuut nierfalen 
(HF en HFrEF)  

HR 0,55 
(0,33 tot 
0,92)  

1461 
(3 post hoc 
analyses)  

⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG a,c 

Het is onzeker, maar een SGLT-2-remmer lijkt de 
kans op acuut nierfalen bij patiënten met DM 
type 2 en hartfalen te verminderen. 

Noodzaak tot 
starten of ophogen 
van medicatie 
voor hartfalen, 
hypotensie, 
bradycardie, 
aritmie of 
gangreen van 
Fournier - niet 
gemeten  

-  -  -   

 
a. Overig/Publicatie bias: funding door de ontwikkelaar van het middel (zowel studies als een gedeelte van de auteurs). Hier is niet 1255 
voor afgewaardeerd omdat de GRADE’ing voor post-hoc analysen (observationeel onderzoek) al zeer streng is.  
b. Onnauwkeurigheid: het betrouwbaarheidsinterval doorkruist de lijn van geen klinische relevant effect (niet klinisch relevant 
gebied = 0,95-1,05) En kan daarbij duiden op een voordeel maar ook een niet klinisch relevant effect van SGLT-2-remmers. 
c. Onnauwkeurigheid: het betrouwbaarheidsinterval doorkruist de lijn van geen klinische relevant effect (niet klinisch relevant 
gebied = 0,90-1,10). En kan daarbij duiden op een voordeel maar ook een niet klinisch relevant effect van SGLT-2-remmers. 1260 
d. Onnauwkeurigheid: het betrouwbaarheidsinterval doorkruist de lijn van geen klinische relevant effect (niet klinisch relevant 
gebied = 0,90-1,10). En kan daarbij duiden op een NADEEL maar ook een niet klinisch relevant effect van SGLT-2-remmers. 
e. Onnauwkeurigheid: het betrouwbaarheidsinterval is zeer breed. En kan daarbij duiden op een voordelig maar ook een nadelig 
effect van SGLT-2-remmers.; daarom afgewaardeerd met twee niveaus. 

 1265 
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Tabel 9b: SGLT-2-remmer versus placebo als aanvulling op standaardbehandeling voor patiënten 
met HFrEF of HFpEF en DM type 2 (post-hoc analyse) 

Uitkomsten 

Absolute effecten*  Relatief 

effect 

(95%-CI)  

Aantal 

deelnemers  

(studies)  

Certainty of 

the evidence 

(GRADE)  

Opmerkingen Risico met 
placebo 

Risico met 
SGL2 

Sterfte, alle 
oorzaken - HFrEF 
na 4,2 jaar 
behandeling 

193 per 
1000 

119 per 
1000 HR 0.59 

(0.40 tot 
0.88)  

671 
(1 post hoc 
analyses)  

⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG 

a,f 

Het is onzeker, maar een 
SGLT-2-remmer lijkt de kans 
op sterfte (alle oorzaken) bij 
patiënten met DM type 2 en 

HFrEF te verminderen. 

Sterfte, alle 
oorzaken - HFpEF 
na 4,2 jaar 
behandeling 

124 Per 
1000 

127 Per 
1000 HR 1.02 

(0.75 tot 
1.38)  

1316 
(1 post hoc 

analyse)  

⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG 

a,e 

Het is onzeker, er zijn 
vooralsnog geen aanwijzingen 

dat een SGLT2-remmer de 
kans op sterfte bij mensen met 

DM en HFpEF vermindert. 

Ziekenhuisopname 
door HF (bij 
HFrEF) na 4,2 jaar 
behandeling 

178 per 
1000 

129 per 
1000 

HR 0,64 
(0,43 tot 

0,95)  

671 
(1 post hoc 

analyse)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 

LAAG a,c 

Het is onzeker, maar een 
SGLT-2-remmer lijkt de 
kans op ziekenhuisopname 
door hartfalen bij 
patiënten met DM type 2 
en HFrEF te verminderen.  

Ziekenhuisopname 
door HF (bij 
HFpEF) na 4,2 jaar 
behandeling 

102 Per 
1000 

77 per 
1000 

HR 0,72 
(0,50 tot 

1,04)  

1316 
(1 post hoc 

analyse)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 

LAAG a,c 

Het is onzeker, maar een 
SGLT-2-remmer lijkt de 
kans op ziekenhuisopname 
door hartfalen bij 
patiënten met DM type 2 
en HFpEF te verminderen.  

Sterfte, 
cardiovasculair 
(HFrEF) na 4,2 
jaar behandeling 

133 per 
1000 

79 per 
1000 

HR 0,55 
(0,34 tot 

0,90)  

671 
(1 post hoc 

analyse)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 

LAAG a,f 

Het is onzeker, maar een 
SGLT-2-remmer lijkt de 
kans op sterfte 
(cardiovasculair) bij 
patiënten met DM type 2 
en HFrEF te verminderen. 

Sterfte, 
cardiovasculair 
(HFpEF) na 4,2 
jaar behandeling 

83 per 
1000 

57 per 
1000 HR 1,41 

(0,93 tot 
2,13)  

1316 
(1 post hoc 

analyse)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 

LAAG a,e 

Het is onzeker of een 
SGLT-2-remmer de kans 
op cardiovasculaire sterfte 
bij patiënten met DM type 
2 en HFpEF vermindert.  

Kwaliteit van 
leven (HFrEF of 
HFpEF) - niet 
gemeten  

-  

-  

-  -  -   

Major 
cardiovasculair 
event (HFrEF) na 
4,2 jaar 
behandeling 

238 per 
1000 

192 per 
1000 

HR 0,75 
(0,54 tot 

1,05)  

671 
(1 post hoc 

analyse)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 

LAAG a,c 

Het is onzeker of een 
SGLT-2-remmer de kans 
op ernstige 
cardiovasculaire 
incidenten bij patiënten 
met DM type 2 en HFrEF 
vermindert. 

Major 
cardiovasculair 
event (HFpEF) na 
4,2 jaar 
behandeling 

142 per 
1000 

157 per 
1000 

HR 1,11 
(0,84 tot 

1,47)  

1316 
(1 post hoc 

analyse)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 

LAAG a,e 

Het is onzeker of een 
SGLT-2-remmer de kans 
op ernstige 
cardiovasculaire 
incidenten bij patiënten 
met DM type 2 en HFpEF 
vergroot. 
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Uitkomsten 

Absolute effecten*  Relatief 

effect 

(95%-CI)  

Aantal 

deelnemers  

(studies)  

Certainty of 

the evidence 

(GRADE)  

Opmerkingen Risico met 
placebo 

Risico met 
SGL2 

Amputations - 
HFrEF na 4,2 jaar 
behandeling 

20 per 
1000 

 35 per 
1000 HR 1,59 

(0,62 tot 
4,09)  

671 
(1 post hoc 

analyse)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 

LAAG a,e 

Het is onzeker of een 
SGLT-2-remmer de kans 
op amputaties bij 
patiënten met DM type 2 
en HFrEF vergroot. 

Acuut nierfalen - 
HFrEF na 4,2 jaar 
behandeling 

113 per 
1000 

72 per 
1000 HR 0,57 

(0,34 tot 
0,96)  

1316 
(1 post hoc 

analyse)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 

LAAG a,c 

Het is onzeker, maar een 
SGLT-2-remmer lijkt de 
kans op acuut nierfalen bij 
patiënten met DM type 2 
en HFrEF te verminderen.  

Noodzaak tot 
starten of ophogen 
van medicatie 
voor hartfalen, 
hypotensie, 
bradycardie, 
aritmie of 
gangreen van 
Fournier (HFrEF 
of HFpEF) - niet 
gemeten  

-  

-  

-  -  -   

a. Overig/Publicatie bias: funding door de ontwikkelaar van het middel (zowel studies als een gedeelte van de auteurs). 
b. Onnauwkeurigheid: het betrouwbaarheidsinterval doorkruist de lijn van geen klinische relevant effect (niet klinisch relevant 
gebied = 0,95-1,05) en kan daarbij duiden op een voordeel maar ook een niet klinisch relevant effect van SGLT-2-remmers. 1270 
c. Onnauwkeurigheid: het betrouwbaarheidsinterval doorkruist de lijn van geen klinische relevant effect (niet klinisch relevant 
gebied = 0,90-1,10) en kan daarbij duiden op een voordeel maar ook een niet klinisch relevant effect van SGLT-2-remmers. 
d. Onnauwkeurigheid: het betrouwbaarheidsinterval doorkruist de lijn van geen klinische relevant effect (niet klinisch relevant 
gebied = 0,90-1,10) en kan daarbij duiden op een NADEEL maar ook een niet klinisch relevant effect van SGLT-2-remmers. 
e. Onnauwkeurigheid: het betrouwbaarheidsinterval is zeer breed. En kan daarbij duiden op een voordelig maar ook een nadelig 1275 
effect van SGLT-2-remmers; daarom afgewaardeerd met twee niveaus. 
f. Onnauwkeurigheid: het totaal aantal events is laag. 

Conclusie 

Patiënten met DM type 2 en HF 
 Een SGLT-2-remmer lijkt de kans op sterfte (alle oorzaken), ziekenhuisopname door 1280 

hartfalen en ernstig nierfalen te verminderen. 
 Het is onzeker, maar een SGLT-2-remmer lijkt de kans op sterfte (cardiovasculair) te 

verminderen. 
 Het is onzeker, maar een SGLT-2-remmer lijkt de kans op noodzaak voor amputatie bij 

patiënten met DM type 2 en hartfalen te doen toenemen. 1285 
 Het is onzeker wat het effect is van een SGLT-2-remmer op ernstige cardiovasculaire 

incidenten en (non)fatale beroerte. 

Patiënten met DM type 2 en HFrEF 
 Het is onzeker, maar een SGLT-2-remmer lijkt de kans op sterfte (alle oorzaken en 

cardiovasculair), ziekenhuisopname door hartfalen en acuut nierfalen bij patiënten met DM 1290 
type 2 en HFrEF te verminderen. 

 Het is onzeker wat het effect is van een SGLT-2-remmer op ernstige cardiovasculaire 
incidenten en noodzaak voor amputatie. 

Patiënten met DM type 2 en HFpEF 
 Het is onzeker, maar een SGLT-2-remmer lijkt de kans op ziekenhuisopname door hartfalen 1295 

bij patiënten met DM type 2 en HFpEF te verminderen. 
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 Het is onzeker wat het effect is van een SGLT-2-remmer op sterfte (alle oorzaken en 
cardiovasculair) en ernstige cardiovasculaire incidenten. 

Niet gemeten uitkomsten 
Het is onbekend of de SGLT-2-remmer effect heeft op kwaliteit van leven, noodzaak tot starten 1300 
of ophogen van medicatie voor hartfalen, hypotensie, bradycardie, aritmie en gangreen van 
Fournier. 

Bijwerkingen uit ander bewijs 
SGLT-2-remmers verhogen de kans op genitale (mycotische) infecties. Een verhoogd risico op 
urineweginfecties is niet uit te sluiten. Daarnaast is er nog geen volledige duidelijkheid over de 1305 
kans op ernstige bijwerkingen, bijvoorbeeld ketoacidose, noodzaak tot amputaties aan de 
onderste ledematen (vooral tenen) en fracturen (zie [NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2]). 
De U.S. Food and Drug Administration beschrijft dat er tussen 1 maart 2013 en 31 januari 2019 
55 unieke gevallen gerapporteerd zijn van gangreen van Fournier bij patiënten met DM type 2 
die SGLT-2-remmers gebruikten. Ter vergelijking: tussen 1984 en 31 januari 2019 zijn er 19 1310 
gevallen bekend van deze bijwerking bij antiglycemische middelen (metformine (n = 8), insuline 
glargine (n = 6), kortwerkende insuline (n = 2), sitagliptine plus metformine (n = 2), en 
dulaglutide (n = 1)). De auteurs adviseren aan artsen zich bewust te zijn van deze mogelijke 
bijwerking, ook al is er (nog) geen causaal verband aangetoond [Bersoff-Matcha 2019]. 

Van bewijs naar aanbeveling 1315 

Voor- en nadelen 
Na 2,6-4,2 jaar behandeling lijkt het erop dat een behandeling met SGLT2-remmers de kans op 
sterfte (alle oorzaken), ziekenhuisopname door hartfalen en ernstig nierfalen verlaagt. Verder 
zijn er aanwijzingen dat SGLT2-remmers de kans op sterfte (cardiovasculair) en acuut nierfalen 
verminderen. 1320 
Een nadeel is dat SGLT-2-remmers pas sinds 2013 zijn geregistreerd en dat er nog geen 
volledige duidelijkheid is over de veiligheid, met name wat betreft ernstige bijwerkingen zoals 
gangreen van Fournier, ernstige ketoacidose, amputaties en fracturen. 

Kwaliteit van bewijs 
De kwaliteit van het bewijs valt laag tot zeer laag uit. Ten eerste zijn de analysen post-hoc 1325 
uitgevoerd in een subgroep, wat inhoudt dat er achteraf een analyse is gedaan naar de effecten 
van SGLT-2-remmers bij patiënten die naast DM type 2 (de onderzoeksgroep) ook hartfalen 
hadden. Een dergelijke analyse zorgt ervoor dat er vertekening van het effect kan optreden 
omdat de twee groepen (interventie versus placebo) niet als gerandomiseerd kunnen worden 
beschouwd en dus observationeel zijn. Ten tweede zijn de onderzoeken gefinancierd door de 1330 
ontwikkelaar van de SGLT-2-remmer en hebben de auteurs voor diverse werkzaamheden ook 
geld ontvangen van de ontwikkelaar. Desondanks zijn de resultaten hoopgevend, dus er zijn 
inmiddels verschillend RCT’s gestart naar het effect van SGLT-2-remmers op hartfalen bij 
patiënten met hartfalen (en DM type 2). 

Aanvaardbaarheid en haalbaarheid 1335 
SGLT-2-remmers zijn sinds 2013 geregistreerd voor patiënten met DM type 2.  
Patiënten met NYHA-klasse IV niet werden toegelaten tot twee van de drie RCT’s. 

Waarden en voorkeuren van patiënten 
Hartfalen is een chronisch progressieve aandoening, waarvoor weinig behandelopties 
beschikbaar zijn. Patiënten met DM type 2 slikken medicatie voor het verlagen van de glucose. 1340 
Indien deze medicatie in de vorm van een SGLT-2-remmer een gunstig neveneffect heeft op 
hartfalen, zullen patiënten geen bezwaar hebben om deze medicatie te slikken. Een mogelijk 
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nadeel voor patiënten is dat er nog onvoldoende bekend is over potentiële ernstige 
bijwerkingen. 

Kosten 1345 
De kosten voor de verschillende SGLT2-remmers zijn nagenoeg gelijk, namelijk rond de € 50 per 
maand.  
 Bij een standaarddosering van 10 mg dapagliflozine per dag (€ 1,60) zijn de kosten € 48,67 

per maand. 
 Bij een standaarddosering van 10 mg of 25 mg empagliflozin per dag (respectievelijk € 1,63 1350 

en € 1,68) zijn de kosten respectievelijk € 49,58 en € 51,10 per maand.  
 Bij een standaarddosering van 100 mg canagliflozin (€ 1,60) of 300mg per dag (€ 2,00) zijn 

de kosten € 48,67 en € 60,83 per maand. 
SGLT-2-remmers worden anno 2020 alleen onder voorwaarden vergoed (alleen indien de 
patiënt niet met de combinatie metformine en een sulfonylureumderivaat is te behandelen en 1355 
geen insuline gebruikt; zie [https://wetten.overheid.nl/BWBR0018715/2020-06-
04/#Bijlage2]). 

Waarom deze aanbeveling?  
Hartfalen is een chronisch progressieve aandoening met weinig behandelopties. Aangezien er 
aanwijzingen zijn dat SGLT-2-remmers de kans op sterfte en ziekenhuisopname verlagen bij 1360 
patiënten met zowel DM type 2 als hartfalen, lijken SGLT-2-remmers een geschikte 
behandeloptie voor deze groep. Er is nog enige onduidelijkheid over de veiligheid op lange 
termijn. Om die reden is het van belang de voor- en nadelen van een eventuele behandeling te 
bespreken met de patiënt. Daarnaast is waakzaamheid geboden voor potentiële ernstige 
bijwerkingen. 1365 

Aanbeveling 
Overweeg SGLT-2-remmers bij mensen met hartfalen en DM type 2, en bespreek daarbij de 
voor- en nadelen (zwak voor). 

Detail 34 SGLT-2-remmer versus placebo als aanvulling op de 
standaardbehandeling voor patiënten met hartfalen 1370 

Uitgangsvraag 
Is een Sodium glucose cotransporter 2-remmer (SGLT-2-remmer) aan te bevelen als aanvulling 
op de standaardbehandeling van patiënten met hartfalen (HF)? 
 
PICO 1375 

Patiënten Patiënten met hartfalen (HF) 
Subgroepen: 
 Alle HF 
 HFpEF 
 HFrEF 

Interventie Sodium glucose cotransporter 2 remmer (SGLT2-remmer) in 
combinatie met standaard behandeling voor hartfalen 

Vergelijking Placebo in combinatie met standaard behandeling voor hartfalen 
Uitkomstmaten Sterfte, alle oorzaken; sterfte, cardiovasculaire oorzaak; kwaliteit van 

leven; ongeplande ziekenhuisopname vanwege HF; nierfunctie; 
progressie naar ernstig nierfalen/dialyse; major adverse cardiac event 
(MI, CVA); noodzaak tot starten of ophogen van medicatie voor 
hartfalen; elektrolytstoornis; hypotensie; aritmie; bradycardie.  



Utrecht, 14 augustus 2020  ONDER EMBARGO 
COR 20-19/uit/MD/mvdz 
 

NHG-Standaard Hartfalen (M51) - details Pagina 39 van 63 

Safety parameters: amputaties, gangreen van Fournier 

Achtergrond 
Er zijn aanwijzingen dat SGLT-2-remmers naast de verlaging van glucose bij patiënten met DM 
type 2 ook een positief effect zouden kunnen hebben op hartfalen. SGLT2-remmers blokkeren de 
opname van glucose in de proximale renale tubulus, waardoor meer glucose en natrium worden 
uitgescheiden in de urine en de bloedglucosewaarde daalt. Het mechanisme achter de mogelijke 1380 
positieve invloed van SGLT-2-remmers op hartfalen is tot op heden niet opgehelderd. Mogelijke 
factoren zijn: osmotische diurese, reductie in arteriële stijfheid en reductie in bloeddruk 
[Fitchett 2018]. Een aantal post-hoc analyses [Kato 2019; Radholm 2019; Fitchett 2016; Butler 
2019] laten zien dat er aanwijzingen zijn dat SGLT-2-remmers een gunstige invloed hebben op 
hartfalen in de groep patiënten met zowel hartfalen als DM type 2. De vraag is nu of SGLT-2-1385 
remmers moeten worden aanbevolen voor de behandeling van hartfalen, ongeacht de 
aanwezigheid van DM type 2. 

Methoden 
Er is een systematische literatuurzoekactie naar systematische reviews en RCT’s uitgevoerd in 
Pubmed en Embase in juni 2020. 1390 

Resultaten 

Resultaat zoekactie 
Tijdens de zoekactie werden twee artikelen gevonden waarin de resultaten zijn gepresenteerd 
van twee RCT’s naar het effect van SGLT-2-remmers bij patiënten met hartfalen (ongeacht de 
aanwezigheid van DM type 2) [McMurray 2019; Nassif 2019]. 1395 

Beschrijving onderzoeken 
DAPA-HF 
In de DAPA-HF RCT werden het effect en de veiligheid van dapagliflozine (1 dd 10 mg voor een 
mediaan van 18,2 maanden) versus placebo onderzocht bij 4.474 gerandomiseerde patiënten bij 
wie minimaal twee maanden sprake was van HFrEF (LVEF ≤ 40%, NYHA II-IV, NTproBNP ≥ 600 1400 
pg/ml). De populatie bestond voor 45% uit patiënten met daarnaast DM type 2, was gemiddeld 
66 jaar en bestond voor 76% uit mannen [McMurray 2019]. 
 
DEFINE-HF 
In de DEFINE-HF RCT werd het effect van dapagliflozine (1 dd 10 mg voor een mediaan van 8 1405 
maanden) versus placebo onderzocht op kwaliteit van leven (de overall summary score en 
clinical summary score) bij 263 gerandomiseerde patiënten met HFrEF (LVEF ≤ 40%, NYHA II-
III). De geïncludeerde populatie bestond voor 63% uit patiënten met daarnaast DM type 2, was 
gemiddeld 61 jaar en bestond voor 73% uit mannen. De auteurs rapporteren over een paar 
gevallen van ziekenhuisopname voor hartfalen, wat hier verder niet wordt beschreven omdat 1410 
het gaat om een laag aantal [Nassif 2019]. 
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Effectiviteit en bijwerkingen 
 

Tabel 10: SGLT2 remmer versus placebo als aanvulling op de standaardbehandeling bij hartfalen 
(HFrEF) 

Uitkomsten 

Absolute effecten* (95%-CI)  
Relatief 

effect 

(95%-CI)  

Aantal 

deelnemers  

(studies)  

Certainty of 

the 

evidence 

(GRADE)  

Opmerkingen Risico met placebo Risico met 
SGLT2 

Sterfte, alle 
oorzaken  
(mediaan van 18,2 
maanden) 

139 per 1.000  

117 per 
1.000 
(101 tot 
135)  

HR 0,83 
(0,71 tot 
0,97)  

4744 
(1 RCT)  

⨁⨁◯
◯ 
LAAG a,b 

Een SGLT2-remmer leidt 
mogelijk tot minder sterfte 
(aan alle oorzaken) 

Ziekenhuisopname 
door hartfalen 
(mediaan van 18,2 
maanden) 

134 per 1.000  

96 per 
1.000 
(81 tot 
113)  

HR 0,70 
(0,59 tot 
0,83)  

4744 
(1 RCT)  

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK b 

Een SGLT2-remmer leidt 
waarschijnlijk tot minder 
ziekenhuisopnames vanwege 
verslechterd hartfalen 

Kwaliteit van 
leven (8 maanden)  

The mean kwaliteit 
van leven was 3,3  

MD 2.8 
hoger 
(1.72 hoger 
tot 3.88 
hoger)  

-  4744 
(1 RCT)  

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK b 

Een SGLT2-remmer heeft 
waarschijnlijk geen effect op 
de kwaliteit van leven (follow-
up 8 maanden) 

Kwaliteit van 
leven (% ≥ 5-
punten 
verbetering; 
3 maanden) 

OS= 
 
CS= 

32,5% 
 

31,7% 

 
42.9% 
 

46,8% 

OR 1,73 
0,98 tot 
3,05) 

 
OR 2,4 
95%-CI 
1,31–42, 

263 
(1 RCT) 

⨁⨁◯
◯ 
LAAG a,c 

Een SGLT2-remmer lijkt de 
kwaliteit van leven te 
verhogen (follow-up 3 
maanden) 

Sterfte, 
cardiovasculair  
(mediaan van 18,2 
maanden) 

115 per 1.000  

95 per 
1.000 
(81 tot 
113)  

HR 0,82 
(0,69 tot 
0,98)  

4744 
(1 RCT)  

⨁⨁◯
◯ 
LAAG a,b 

Een SGLT2-remmer leidt 
mogelijk tot minder sterfte 
(cardiovasculair)  

Hypotensie 
(Systolic blood 
pressure — mm 
Hg)  
(mediaan van 18,2 
maanden) 

The mean 
hypotensie 
(Systolic blood 
pressure — mm 
Hg) was -0.38  

MD 1.54 
lager 
(2.4 lager 
tot 0.68 
lager)  

-  
4744 
(1 RCT)  

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK 
b 

Een SGLT2-remmer heeft 
waarschijnlijk geen effect 
op de systolische 
bloeddruk 

Acuut nierfalen 
(Acute kidney 
injury)  
(mediaan van 18,2 
maanden) 

19 per 1.000  

10 per 
1.000 
(6 tot 16)  

RR 0,50 
(0,30 tot 
0,82)  

4736 
(1 RCT)  

⨁⨁◯◯ 
LAAG b,c 

Een SGLT2-remmer leidt 
mogelijk tot minder acuut 
nierfalen 

Fournier gangreen  
(mediaan van 18,2 
maanden) 

0 per 1.000  
0 per 
1.000 
(0 tot 0)  

Niet te 
bereken
en  

4739 
(1 RCT)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 
LAAG b,d 

Het is onzeker of een 
SGLT2-remmer leidt tot 
Fournier gangreen 

Amputatie  
(mediaan van 18,2 
maanden) 

5 per 1.000  
5 per 
1.000 
(3 tot 12)  

RR 1,08 
(0,50 tot 
2,37)  

4736 
(1 RCT)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 
LAAG b,d 

Het is onzeker of een 
SGLT2-remmer leidt tot 
amputaties 

Aritmie  
(mediaan van 18,2 
maanden) 

3 per 1.000  
1 per 
1.000 
(0 tot 4)  

RR 0,25 
(0,05 tot 
1,18)  

4736 
(1 RCT)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 
LAAG b,d 

Het is onzeker of een 
SGLT2-remmer leidt tot 
aritmie 
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Tabel 10: SGLT2 remmer versus placebo als aanvulling op de standaardbehandeling bij hartfalen 
(HFrEF) 

Uitkomsten 

Absolute effecten* (95%-CI)  
Relatief 

effect 

(95%-CI)  

Aantal 

deelnemers  

(studies)  

Certainty of 

the 

evidence 

(GRADE)  

Opmerkingen Risico met placebo Risico met 
SGLT2 

Bradycardie  
(mediaan van 18,2 
maanden) 

3 per 1.000  
1 per 
1.000 
(0 tot 4)  

RR 0.29 
(0.06 tot 
1.37)  

4736 
(1 RCT)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 
LAAG b,d 

Het is onzeker of een 
SGLT2-remmer leidt tot 
bradycardie  

Ernstig nierfalen 
(Chronic kidney 
disease)  
(mediaan van 18,2 
maanden) 

3 per 1.000  

2 per 
1.000 
(1 tot 6)  

RR 0.50 
(0.15 tot 
1.66)  

4736 
(1 RCT)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 
LAAG b,d 

Het is onzeker of een 
SGLT2-remmer leidt tot 
ernstig nierfalen 

(non) fatale CVA 
(Cerebrovascular 
accident)  
(mediaan van 18,2 
maanden) 

2 per 1.000  

3 per 
1.000 
(1 tot 9)  

RR 1.40 
(0.44 tot 
4.40)  

4736 
(1 RCT)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 
LAAG b,d 

Het is onzeker of een 
SGLT2-remmer leidt tot 
(non) fatale CVA 

Major 
cardiovasculair 
event, Noodzaak 
tot starten of 
ophogen van 
medicatie voor 
hartfalen - niet 
gemeten  

-  

-  

-  -  -  
Er is geen onderzoek 
gevonden 

OS = overall summary score 1415 
CS = clinical summary score 
a. Onnauwkeurigheid: het betrouwbaarheidsinterval doorkruist de lijn van geen klinische relevant effect (niet klinisch relevant 
gebied = 0,95-1,05) en kan daarbij duiden op een voordeel maar ook een niet klinisch relevant effect van SGLT-2-remmers.  
b. Overig/Publicatie bias: funding door de ontwikkelaar van het middel (zowel de studie als een gedeelte van de auteurs)  
c. Onnauwkeurigheid: het totaal aantal events is laag 1420 
d. Ernstige onnauwkeurigheid: zeer weinig events 

Conclusie 
 Een SGLT2-remmer leidt waarschijnlijk tot minder ziekenhuisopnames vanwege HFrEF en 

heeft waarschijnlijk geen effect op systolische bloeddruk. 
 Een SGLT2-remmer lijkt op de korte termijn een effect te hebben op kwaliteit van leven 1425 

maar op de midden lange termijn waarschijnlijk niet. 
 Een SGLT2-remmer leidt mogelijk tot minder sterfte (aan alle oorzaken en cardiovasculair) 

en tot minder acuut nierfalen. 
 Het is onzeker of een SGLT2-remmer van invloed is op het ontstaan van Fournier gangreen, 

amputaties, artimie, bradycardie, ernstig nierfalen, en (non) fatale beroerte. 1430 

Niet gemeten uitkomsten en subgroepen 
Voor de SGLT-2-remmer is het niet bekend of het een effect heeft op noodzaak tot starten of 
ophogen van medicatie voor hartfalen en ernstige cardiovasculaire incidenten. 
Voor de subgroep DM type 2 zijn geen uitkomsten beschikbaar. Omdat alleen patiënten met 
HFrEF zijn geïncludeerd, kunnen geen uitspraken worden gedaan over de groep met HFpEF.  1435 

Bijwerkingen uit ander bewijs 
SGLT-2-remmers verhogen de kans op genitale (mycotische) infecties. Een verhoogd risico op 
urineweginfecties is niet uit te sluiten. Daarnaast is er nog enige onduidelijkheid over de kans op 
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ernstige bijwerkingen, bijvoorbeeld ketoacidose, noodzaak tot amputaties aan de onderste 
ledematen (vooral tenen) en fracturen (zie [NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2]). 1440 
De U.S. Food and Drug Administration beschrijft dat er een toename van het aantal gevallen van 
gangreen van fournier was bij patiënten met DM type 2 die SGLT-2-remmers gebruikten, hoewel 
er geen causaal verband kon worden aangetoond. De auteurs adviseren aan artsen zich bewust 
te zijn van deze mogelijke bijwerking [Bersoff-Matcha 2019]. 

Van bewijs naar aanbeveling 1445 

Voor- en nadelen 
Als patiënten met hartfalen (HFrEF) ruim 1,5 jaar met dapagliflozine worden behandeld in 
aanvulling op de standaardbehandeling voor hartfalen, dan hebben zij waarschijnlijk minder 
kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis als gevolg van hartfalen in vergelijking met 
patiënten die alleen standaardbehandeling krijgen. Ook zijn er aanwijzingen dat de behandeling 1450 
met dapagliflozine leidt tot minder sterfte (aan alle oorzaken en cardiovasculair) en tot minder 
acuut nierfalen. Van de andere SGLT-2-remmers zijn nog geen gegevens voorhanden. Het is 
onduidelijk wat de werkzaamheid van SGLT-2-remmers is in de groep patiënten met HFpEF, 
aangezien in de studies alleen patiënten met HFrEF werden geïncludeerd. Ook kunnen we op 
basis van deze studies geen uitspraak doen over de werkzaamheid in de subgroepen met en 1455 
zonder DM type 2 naast het hartfalen. In de DAPA-HF trial wordt alleen gemeld dat de resultaten 
op het primaire samengestelde eindpunt (sterfte en ziekenhuisopname vanwege hartfalen, niet 
opgenomen in de tabel) vrijwel gelijk zijn voor de groep met alleen hartfalen en de groep met 
hartfalen en DM type 2. 
Een nadeel is dat SGLT-2-remmers pas sinds 2013 zijn geregistreerd en dat er geen volledige 1460 
duidelijkheid is over de veiligheid, met name wat betreft ernstige bijwerkingen zoals gangreen 
van Fournier, ernstige ketoacidose, amputaties en fracturen. 

Kwaliteit van bewijs 
De kwaliteit van het bewijs is redelijk tot laag van kwaliteit, en voor de bijwerkingen zeer laag. 
Er is afwaardering van de kwaliteit van het bewijs voor alle uitkomsten aangezien de DAPA-HF 1465 
RCT gesponsord werd door de farmaceutische industrie. Daarnaast is er voor een aantal 
uitkomsten sprake van onnauwkeurigheid waardoor het onduidelijk is of er een klinisch 
relevant effect is. 

Aanvaardbaarheid en haalbaarheid 
SGLT-2-remmers zijn geregistreerd voor patiënten met DM type 2 en niet voor patiënten met 1470 
enkel hartfalen. 
Het is onduidelijk is of de geïncludeerde patiënten optimaal waren ingesteld op de 
standaardbehandeling voor hartfalen. Om die reden blijft op basis van dit onderzoek de 
toegevoegde waarde van een SGLT-2-remmer onzeker. Zo gebruikte slechts ongeveer 10 
procent van de geïncludeerde patiënten een angiotensine receptor neprilysine inhibitors (ARNI) 1475 
in de DAPA-HF-trial. 

Waarden en voorkeuren van patiënten 
Hartfalen is een chronisch progressieve aandoening, waarvoor weinig behandelopties 
beschikbaar zijn. Indien SGLT-2-remmers daadwerkelijk een gunstig effect hebben op hartfalen, 
zullen patiënten geen bezwaar hebben om deze medicatie te slikken. Daar staat tegenover dat 1480 
patiënten wel een extra tablet moeten slikken. 
Een mogelijk nadeel voor patiënten is dat er nog enige onduidelijk bestaat over potentiële 
ernstige bijwerkingen. 

Kosten 
Bij een standaarddosering van 10 mg dapagliflozine per dag (€ 1,60) zijn de kosten ongeveer € 1485 
48,67 per maand.  
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SGLT-2-remmers worden anno 2020 alleen onder voorwaarden vergoed voor patiënten met DM 
type 2 (zie [https://wetten.overheid.nl/BWBR0018715/2020-06-04/#Bijlage2]). 

Waarom deze aanbeveling?  
Toediening van dapagliflozine voor hartfalen leidt waarschijnlijk tot minder ziekenhuisopname 1490 
door hartfalen, en mogelijk tot minder sterfte en acuut nierfalen. Voor de andere SGLT-2-
remmers is dit nog niet onderzocht. Er bestaat nog onduidelijkheid over de werkzaamheid en 
veiligheid van dapagliflozine op de lange termijn en het middel is niet geregistreerd voor 
patiënten met hartfalen. Tenslotte is het niet bekend of het zinvol is om dapagliflozine toe te 
voegen aan de standaardbehandeling voor hartfalen bij patiënten die optimaal zijn ingesteld 1495 
(inclusief een ARNI). 

Aanbeveling 
We bevelen het voorschrijven van een SGLT-2-remmer door de huisarts vanwege HFrEF 
vooralsnog niet aan. 

Detail 35 ARNI als aanvulling op de behandeling van hartfalen 1500 

Uitgangsvraag 
Is het aan te bevelen om de ACE-remmer te vervangen door een angiotensine receptor 
neprilysine inhibitors (ARNI) als patiënten met chronisch hartfalen ondanks het gebruik van een 
ACE-remmer, diureticum, bètablokker en aldosteronantagonist klachten houden? 
 1505 
PICO 

Patiënten Patiënten met hartfalen (gereduceerde ejectiefractie) die met het 
gebruik van een ACE-remmer, diureticum, bètablokker en 
aldosteronantagonist klachten houden 

Interventie ARNI (sacubitril/valsartan) in plaats van de ACE-remmer als aanvulling 
op gebruikelijke zorg 

Vergelijking ACE-remmer plus gebruikelijke zorg  
Uitkomstmaten Sterfte, alle oorzaken 

Kwaliteit van leven 
Ongepland ziekenhuisopname 
Bijwerkingen: progressie naar ernstig nierfalen/ongeplande dialyse, 
elektrolytstoornissen, nierfunctie, hypotensie, aritmie, bradycardie 
Overig Bijwerkingen 

Achtergrond 
ARNI’s zijn nieuwe receptorblokkers, die de neprilysine-receptoren blokkeren in combinatie 
met een ARB. Neprilysine is het enzym dat verantwoordelijk is voor de afbraak van biologische 
ACE-remmers. Hierdoor ontstaat een verminderde vasoconstrictie en natriumretentie 1510 
[Wesseling 2015]. Cardiologen gebruiken ARNI in plaats van een ACE-remmer, als patiënten met 
een ACE-remmer, diureticum, bètablokker en aldosteronantagonist nog steeds klachten houden. 

Methoden 
Voor het beantwoorden van deze vraag is de clinical evidence review behorend bij de NICE-
richtlijn Chronic heart failure in adults: diagnosis and management gebruikt [NICE 2018]. 1515 
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Resultaten 

Resultaat zoekactie 
De zoekactie van NICE [NICE 2018] leverde één RCT op, de PARADIGM-HF studie [McMurray 
2014]. De zoekactie is niet herhaald vanaf het moment van verschijnen van de NICE-richtlijn, 
omdat nieuwe literatuur onze aanbeveling niet zou veranderen. 1520 

Beschrijving onderzoeken 
In de PARADIGM-HF RCT werd een groep van 8399 volwassenen (49% ≥ 65 jaar; 22% vrouw) 
met hartfalen en een LVEF < 35%-40%, NYHA-klasse II-IV en BNP ≥ 150 pg/ml of NT-pro-BNP ≥ 
600 pg/ml (of indien lagere waardes een recente ziekenhuisopname) gedurende 27 maanden 
met een ACE-remmer (enalapril 2 dd 10 mg) of een ARNI (sacubitril/valsartan, 2 dd 97/103 mg) 1525 
behandeld. De patiënten slikten al een bètablokker, aldosteronantagonist en/of diuretica indien 
dat geïndiceerd was en verdragen werd. De studie stopte eerder dan de geplande 40 maanden 
vanwege mortaliteitswinst in de interventiegroep. Voor randomisatie kregen patiënten in een 
geblindeerde proefperiode 2 weken enalapril en daarna/daarvoor 4-6 weken een ARNI). In 12% 
van de gevallen verdroeg de patiënt de middelen niet en deze patiënten werden geëxcludeerd 1530 
[McMurray 2014]. De resultaten worden gepresenteerd in Tabel 11. 
 
Tabel 11 - Effecten van ARNI vergeleken met ACE-remmer bij chronisch hartfalen 

Uitkomsten Absolute effecten (95%-BI)  Relatief 

effect 

(95%-BI) 

Aantal 

deelnemers  

(onderzoeken)  

Kwaliteit 

van het 

bewijs 

(GRADE)  

Tekstuele samenvatting 

Risico 
met 
ACE-
remmer 

Risico met ARNI 

Sterfte, alle 
oorzaken 
follow-up: 27 
maanden  

165 per 
1.000  

141 per 1.000 
(130 tot 156)  

RR 0,84 
(0,76 tot 
0,93)  

8399 
(1 RCT)  

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK 
a 

ARNI leidt waarschijnlijk 
tot minder sterfte (aan alle 
oorzaken) dan een ACE-
remmer  

Ziekenhuisopname 
(in verband met 
verslechterd 
hartfalen) 
follow-up: 27 
maanden  

198 per 
1.000  

160 per 1.000 
(145 tot 179)  

HR 0,79 
(0,71 tot 
0,89)  

8399 
(1 RCT)  

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK 
a,c 

ARNI leidt waarschijnlijk 
tot minder 
ziekenhuisopnamen (ivm 
verslechterd hartfalen) 
dan een ACE-remmer  

Bijwerking: 
Hypotensie  
follow-up: 27 
maanden  

92 per 
1.000  

136 per 1.000 
(118 tot 157)  

RR 1,48 
(1,28 tot 
1,70)*  

8399 
(1 RCT)  

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK 
a 

ARNI resulteert 
waarschijnlijk in meer 
hypotensie dan een ACE-
remmer  

Bijwerking: 
Hyperkaliëmie 
follow-up: 27 
maanden  

45 per 
1.000  

 
33 per 1.000  

RR 0,82 
(0,68 tot 
0,99)*  

8399 
(1 RCT)  

⨁⨁◯◯ 
LAAG a,b 

ARNI leidt mogelijk tot 
minder hyperkaliëmie dan 
een ACE-remmer  

Bijwerkingen 
angio-oedeem 
follow-up: 27 
maanden  

2 per 
1.000  

0 per 1.000 
(0 tot 0)  

Niet te 
berekenen  

8399 
(1 RCT)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 
LAAG a,d 

Het is onzeker of er een 
verschil is tussen ARNI en 
een ACE-remmer op 
angio- oedeem. 

Bijwerking: 
Nierfunctie 
stoornis 
follow-up: 27  

56 per 
1.000  

43 per 1.000 
(0 tot 0)  

RR 0,66 
(0,52 tot 
0,83)*  

8399 
(1 RCT)  

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK 
a 

ARNI resulteert 
waarschijnlijk in minder 
nierfunctiestoornissen dan 
een ACE-remmer  
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Uitkomsten Absolute effecten (95%-BI)  Relatief 

effect 

(95%-BI) 

Aantal 

deelnemers  

(onderzoeken)  

Kwaliteit 

van het 

bewijs 

(GRADE)  

Tekstuele samenvatting 

Risico 
met 
ACE-
remmer 

Risico met ARNI 

Bijwerkingen 
Bradycardie & 
aritmie - niet 
gemeten  

 

 
-  -  Er is geen onderzoek 

gevonden.  

Kwaliteit van 
Leven - niet 
gemeten  

 

 
-  -  Er is geen onderzoek 

gevonden.  

a. Indirect bewijs: door een run in periode (6-8 weken) zijn patiënten die bijwerkingen kregen geëxcludeerd (dit betrof 12% van de 
deelnemers), en personen die angio-oedeem in het verleden hadden gehad werden niet toegelaten tot de trial. Verder is de populatie 1535 
jonger en bestaat uit meer mannen dan de gemiddelde eerstelijnspopulatie  
b. Onnauwkeurigheid: het betrouwbaarheidsinterval overschrijdt de marge van een klinisch relevant verschil  
c. Indirect bewijs: uitkomst komt niet volledig overeen met de PICO uitkomst 
d. Ernstige onnauwkeurigheid: zeer weinig events in beide groepen 
* in McMurray (2014) worden geen relatieve risico’s gepresenteerd, deze komen uit de Health Technology Assessment van NICE 1540 
[Edwards 2015] 

Conclusie 
 ARNI leidt waarschijnlijk tot minder sterfte en minder ziekenhuisopnames dan een ACE-

remmer. 
 ARNI vergroot waarschijnlijk de kans op hypotensie in vergelijking met een ACE-remmer. 1545 
 ARNI resulteert waarschijnlijk in minder nierfunctiestoornissen en mogelijk tot minder 

hyperkaliëmie dan een ACE-remmer. 
 Het is onzeker of een ARNI de kans op angio-oedeem vergroot in vergelijking met een ACE-

remmer. 
 Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van een ARNI in vergelijking met een ACE-1550 

remmer op kwaliteit van leven en de bijwerkingen bradycardie en aritmie.  

Van bewijs naar aanbeveling 

Balans tussen de voor- en nadelen 
ARNI leidt waarschijnlijk tot een vermindering van opname en sterfte. Hier staat wel tegenover 
dat patiënten die een ARNI gebruiken bijwerkingen ondervinden, vooral in de vorm van 1555 
hypotensie. In de PARADIGM-HF RCT stopten patiënten om die reden echter niet eerder met de 
behandeling. Een ander nadeel is dat de lange termijn effecten en bijwerkingen niet bekend zijn; 
de personen die deelnamen aan de studie kregen het middel 2 jaar en 3 maanden.  

Kwaliteit van bewijs 
De onderzoeksgroep waarop de evidentie voor chronisch hartfalen is gebaseerd, is niet geheel 1560 
representatief voor de klinische populatie: de groep was relatief jong en grotendeels man. 
Bovendien werden personen geëxcludeerd als zij in het verleden last hadden van angio-oedeem 
of bijwerkingen kregen tijdens de proefperiode.  

Waarden en voorkeuren van patiënten 
Voor de meeste patiënten zullen de onzekerheden over het optreden van bijwerkingen niet 1565 
opwegen tegen de mogelijke voordelen die het middel biedt. 
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Kosten 
De onderzochte dosering van een ARNI (sacubitril/valsartan) was 2 dd 97/103 mg, wat € 5,01 
per dag kost. Enalapril is beduidend goedkoper, de onderzocht dosering was 2 dd 10 mg, wat 
neerkomt op € 0,06 per dag. 1570 

Aanvaarbaarheid en haalbaarheid 
Er is weinig ervaring met ARNI in de eerste lijn. Daarnaast is er een kans op bijwerkingen. 
Daarom zal behandeling met een ARNI in de eerste lijn voor de meeste patiënten en huisartsen 
niet aanvaardbaar zijn. 

Waarom deze aanbeveling?  1575 
Er is geen plaats voor ARNI in de eerste lijn. De redenen daarvoor zijn dat er weinig ervaring 
mee is, de meerwaarde ervan klein is en er onzekerheid is over de bijwerkingen. ARNI 
vermindert waarschijnlijk bijwerkingen, maar heeft ook bijwerkingen. De cardioloog kan 
afwegen of een ARNI geïndiceerd is als aanvulling op de basisbehandeling van hartfalen. 

Aanbeveling 1580 

Verwijs patiënten die ondanks adequate instelling op een ACE-remmer, diureticum, bètablokker 
én aldosteronantagonist klachten krijgen voor mogelijke behandeling met een ARNI. Geef geen 
ARNI in de eerste lijn. 

Detail 36 Ivabradine voor de behandeling van hartfalen 

Uitgangsvraag 1585 

Is toevoeging van ivabradine aan te bevelen bij patiënten met hartfalen bij wie de 
basisbehandeling onvoldoende werkt? 
 
PICO 

Patiënten Patiënten met hartfalen (gereduceerde ejectiefractie) waarbij de 
basisbehandeling van hartfalen (ACE-remmer + bètablokker + 
aldosteronantagonist (+diureticum)) onvoldoende werkt 

Interventie Ivabradine als aanvulling op gebruikelijke zorg 
Vergelijking (Placebo plus) gebruikelijke zorg 
Uitkomstmaten Sterfte, alle oorzaken 

Kwaliteit van leven 
Ongepland opname 
Progressie naar ernstig nierfalen/ongeplande dialyse, 
elektrolytstoornissen  
Nierfunctie, hypotensie, aritmie  
Bradycardie 
Overig Bijwerkingen 

Achtergrond 1590 
Ivabradine vertraagt de hartfrequentie door remming van de spontane diastolische 
depolarisatie in de sinusknoop. Het kan alleen worden gebruikt bij patiënten met een normaal 
sinusritme. 

Methoden 
Voor het beantwoorden van deze vraag is gebruikgemaakt van de clinical evidence review 1595 
behorend bij de NICE-richtlijn Chronic heart failure in adults: diagnosis and management [NICE 
2018]. 
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Resultaten 

Resultaat zoekactie 
De zoekactie van NICE leverde één RCT op, de SHIfT RCT [Swedberg 2010]. De zoekactie is niet 1600 
herhaald vanaf het moment van verschijnen van de NICE-richtlijn, omdat nieuwe literatuur onze 
aanbeveling niet zou veranderen. 

Beschrijving onderzoeken 
In de SHIfT RCT kregen 6558 volwassenen met hartfalen (symptomatische HFrEF en LVEF ≤ 
35%) en een verhoogde hartslag in rust (≥ 70 slagen per minuut) ivabradine of placebo 1605 
gedurende 18-28 maanden, als aanvulling op hun standaard behandeling (bètablokker, ACE-
remmer (of ARB) en een aldosteronantagonist). Ivabradine werd gegeven in een dosering van 2 
dd 5 mg en na 2 weken werd gecontroleerd of de dosis moest worden aangepast [Swedberg 
2010]. De resultaten worden gepresenteerd in Tabel 12. 
 1610 
Tabel 12: Effecten van ivabradine vergeleken met placebo voor chronisch hartfalen 

Uitkomsten Absolute effecten (95%-BI)  Relatief 

effect 

(95%-

BI) 

Aantal 

deelnemers  

(onderzoeken)  

Kwaliteit van 

het bewijs 

(GRADE)  

Tekstuele 

samenvatting 
Risico 

met 
placebo 

Risico met 
ivabradine  

Sterfte (alle 
oorzaken) 
follow-up: range 
18 maanden tot 28 
maanden  

169 per 
1.000  

154 per 1.000 
(138 tot 172)  HR 0,90 

(0,80 tot 
1,02)  

6505 
(1 RCT)  

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK a 

Ivabradine 
vermindert sterfte 
(alle oorzaken) 
waarschijnlijk niet.  

Ziekenhuisopname 
(alle oorzaken) 
follow-up: range 
18 maanden tot 28 
maanden  

415 per 
1.000  

380 per 1.000 
(356 tot 403)  HR 0,89 

(0,82 tot 
0,96)  

6505 
(1 RCT)  

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK a 

Ivabradine 
vermindert 
ziekenhuisopnames 
waarschijnlijk 
enigszins  

Kwaliteit van 
leven - niet 
gerapporteerd  

 

 -  -  
Er is geen 
onderzoek 
gevonden.  

Bijwerking: 
Bradycardie 
(symptomatisch) 
follow-up: range 
18 maanden tot 28 
maanden  

10 per 
1.000  

60 per 1.000 
(34 tot 106)  

RR 6,14 
(3,50 tot 
10,78)  

6492 
(1 RCT)  

⨁⨁⨁⨁ 
HOOG  

Ivabradine 
resulteert in meer 
bradycardie 
(symptomatisch) 
dan placebo  

Bijwerking: 
Bradycardie 
(Asymptomatisch) 
follow-up: range 
18 maanden tot 28 
maanden  

15 per 
1.000  

59 per 1.000 
(38 tot 91)  

RR 4,01 
(2,60 tot 

6,20)  

6492 
(1 RCT)  

⨁⨁⨁⨁ 
HOOG  

Ivabradine 
resulteert in meer 
bradiecardie 
(Asymptomatisch) 
dan placebo  

Bijwerking: 
Atriumfibrilleren 
follow-up: range 
18 maanden tot 28 
maanden  

77 per 
1.000  

95 per 1.000 
(81 tot 111)  

RR 1.23 
(1.05 tot 

1.44)  

6492 
(1 RCT)  

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK a 

Ivabradine 
resulteert 
waarschijnlijk in 
meer 
atriumfibrilleren 
dan placebo  
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Uitkomsten Absolute effecten (95%-BI)  Relatief 

effect 

(95%-

BI) 

Aantal 

deelnemers  

(onderzoeken)  

Kwaliteit van 

het bewijs 

(GRADE)  

Tekstuele 

samenvatting 
Risico 

met 
placebo 

Risico met 
ivabradine  

Bijwerking: 
Visusproblemen 
follow-up: range 
18 maanden tot 28 
maanden  

5 per 
1.000  

28 per 1.000 
(15 tot 53)  

RR 5.31 
(2.79 tot 
10.09)  

6492 
(1 RCT)  

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK b 

Ivabradine 
resulteert 
waarschijnlijk in 
meer 
visusproblemen 
dan placebo  

a. Onnauwkeurigheid: het betrouwbaarheidsinterval overschrijdt de marge van een klinisch relevant verschil (voordeel/nadeel?) 
b. Onnauwkeurigheid: het totaal aantal events is laag (106 events)  

Conclusie 
 Ivabradine vermindert sterfte (alle oorzaken) waarschijnlijk niet en vermindert 1615 

ziekenhuisopnames waarschijnlijk enigszins. 
 Ivabradine resulteert in meer bradycardie (symptomatisch en asymptomatisch). 
 Ivabradine resulteert waarschijnlijk in meer atriumfibrilleren en visusproblemen. 

Van bewijs naar aanbeveling 

Balans tussen de voor- en nadelen 1620 
Ivabradine leidt waarschijnlijk tot een verlaging van het risico op ongeplande opname, maar 
vermindert sterfte niet bij patiënten met symptomatisch hartfalen en sinusritme boven of gelijk 
aan 70 slagen per minuut in rust (die onvoldoende baat hebben bij basisbehandeling). Nadelen 
zijn de kans op atriumfibrilleren, bradycardie en visusproblemen. 
In een subgroepanalyse van de studiedata werden sterke effecten van ivabradine gevonden op 1625 
ziekenhuisopname bij patiënten met ≥ 70 slagen per minuut in rust, maar een sterk effect op 
sterfte was pas aanwezig vanaf ≥ 75 slagen per minuut in rust [Bohm 2010]. Vervolgens heeft 
het Europees Geneesmiddelenbureau mede op basis hiervan een licentie afgegeven voor de 
groep patiënten die ≥ 75 slagen per minuut in rust hebben [EMA 2012].  
Verder nadeel is dat de lange termijn effecten niet bekend zijn; de personen die deelnamen aan 1630 
de studie kregen het middel 1,5 jaar tot 2 jaar en 4 maanden. 

Kwaliteit van bewijs 
De kwaliteit van bewijs was redelijk tot hoog voor zowel effectiviteit als bijwerkingen. Bij 
sommige uitkomsten was er wel sprake van een onnauwkeurige schatting. 

Waarden en voorkeuren van patiënten 1635 
Voor de meeste patiënten zullen de onzekerheden over het optreden van (ernstige) 
bijwerkingen niet opwegen tegen de mogelijke voordelen die het middel biedt. 

Kosten 
Startdosering is 2 dd 5 mg. Een tablet van 5 mg kost € 0,29. 

Aanvaarbaarheid en haalbaarheid 1640 
Er is weinig ervaring met ivabradine in de eerste lijn. Daarnaast is er een kans op bijwerkingen. 
Daarom zal de interventie voor de meeste patiënten en huisartsen niet aanvaardbaar zijn. 

Waarom deze aanbeveling?  
Er is geen plaats voor ivabridine in de eerste lijn. De redenen hiervoor zijn dat er weinig 
ervaring mee is, de meerwaarde ervan klein is en er onzekerheid is over de bijwerkingen. 1645 
Mogelijk is ivabridine effectief op het verminderen van ziekenhuisopname, maar het heeft ook 
bijwerkingen. De cardioloog kan afwegen of het starten van ivabridine in plaats van een ACE-
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remmer bij patiënten die al basisbehandeling krijgen, geïndiceerd is of niet. Hiermee sluiten we 
aan bij de vigerende richtlijnen [ESC 2016; NICE 2018]. 

Aanbeveling 1650 

Verwijs patiënten, die bij adequate instelling op een ACE-remmer, diureticum, bètablokker én 
aldosteronantagonist klachten krijgen, voor mogelijke behandeling met ivabradine indien zij een 
polsfrequentie van boven de 70 slagen per minuut hebben. Geef geen ivabradine in de eerste lijn. 

Detail 37 Telemonitoring 

Uitgangsvraag 1655 

Is telemonitoring (vergeleken met gebruikelijke zorg) aan te bevelen bij patiënten met hartfalen 
in de huisartsenpraktijk? 

Achtergrond 
Technische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe opties in de behandeling van chronische 
ziekten. Een van de veelbelovende mogelijkheden is telemonitoring. Dit is een overkoepelende 1660 
term voor het volgen van de patiënt op afstand, waarbij digitaal vitale functies zoals bloeddruk, 
pols en gewicht kunnen worden verstuurd en verwerkt, om in een vroeg stadium een interventie 
te kunnen inzetten. De frequentie van het meten en versturen van gegevens is afhankelijk van de 
ernst en (in)stabiliteit van het hartfalen. Het is onduidelijk of telemonitoring van meerwaarde is 
in de behandeling van hartfalen in de huisartsenpraktijk. Bij het beantwoorden van de vraag 1665 
hebben wij ons gericht op niet-invasieve vormen van telemonitoring die in de eerste lijn zouden 
kunnen worden toegepast. 

Methode 
Voor het beantwoorden van deze vraag is gebruikgemaakt van de clinical evidence review 
behorend bij NICE-richtlijn Chronic heart failure in adults - Diagnosis and management (NG106) 1670 
[NICE 2018]. NICE heeft de volgende PICO gebruikt: 
 
PICO 

Patiënten Patiënten met hartfalen, onder behandeling van de huisarts 
Interventie  Gestructureerde telefonische ondersteuning 

 Telemonitoring (transmissie van fysiologische of andere niet-
invasieve data - digitaal/breedband/satelliet/draadloos/bluetooth) 

Vergelijking Gebruikelijke zorg 
Uitkomstmaten Sterfte aan alle oorzaken 

Ziekenhuisopname 
Kwaliteit van leven 

Resultaten 

Resultaat zoekactie 1675 
NICE heeft voor de richtlijn Chronic heart failure in adults - Diagnosis and management (NG106) 
een systematisch literatuuronderzoek gedaan naar telemonitoring bij hartfalen, waarbij gezocht 
is tot december 2017 [NICE 2018]. Een aanvullende search na de zoekdatum van dit 
literatuuronderzoek door het NHG in juni 2020 leverde 7 aanvullende RCT’s op [Jayaram 2017; 
Kotooka 2018; Olivari 2018; Wagenaar 2019; Cichosz 2019; Negarandeh 2019; Yanicelli 2020]. 1680 
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Beschrijving onderzoeken 
Bij de literatuursearch door NICE werd een cochranereview gevonden [Inglis 2015]. Deze 
cochranereview includeerde 41 RCT’s, waarvan NICE er vervolgens 2 heeft uitgesloten. 
Daarnaast heeft NICE vijf recentere RCT’s ingesloten, waardoor de resultaten zijn gebaseerd op 
44 onderzoeken [NICE 2018]. 1685 
In de NICE-review is onderscheid gemaakt naar populaties die recentelijk ontslagen zijn uit het 
ziekenhuis (door ons ziekenhuispopulaties genoemd) en populaties die geworven zijn in een 
‘outpatient clinic or community care setting’ (door ons eerstelijnspopulaties genoemd). 
Daarnaast zijn er onderzoeken met gemengde populaties, dus geworven in zowel ziekenhuis als 
eerste lijn; hieronder zijn ook artikelen geschaard waarin niet duidelijk was hoe/waar de 1690 
deelnemers waren geworven. 
 
De resultaten uit zes artikelen uit de aanvullende search door het NHG hebben geen invloed op 
de sterkte of richting van de aanbeveling en worden daarom niet apart beschreven [Jayaram 
2017; Kotooka 2018; Olivari 2018; Cichosz 2019; Negarandeh 2019; Yanicelli 2020]. 1695 
 
Eén artikel beschrijven we wel apart omdat dit een artikel is dat specifiek over de Nederlandse 
situatie gaat: de e-Vita trial [Wagenaar 2019]. In deze RCT werden 450 patiënten met stabiel 
hartfalen geïncludeerd op 9 Nederlandse hartfalenpoliklinieken. De gemiddelde leeftijd van deze 
patiënten was 67 ± 11 jaar, 74% was man en 79% classificeerde zichzelf als NYHA-klasse I of II 1700 
aan het begin van het onderzoek. De patiënten werden gerandomiseerd naar drie 
behandelarmen van elk 150 deelnemers: 1) gebruikelijke zorg (gemiddeld vier routineafspraken 
per jaar, waarvan drie met de hartfalenverpleegkundige en één met de cardioloog); 2) 
gebruikelijke zorg plus toegang tot de website ‘heartfailurematters.org’; 3) een aangepast 
zorgpad, waarbij de routineafspraken op de polikliniek worden vervangen door dagelijkse 1705 
telemonitoring van bloeddruk, hartslag en gewicht. Behandelarm 2) laten we hier buiten 
beschouwing. Het onderzoek duurde 12 maanden. 

Uitkomsten 
In de tabellen 13 tot en met 18 zijn de effecten van gestructureerde telefonische ondersteuning 
en van telemonitoring weergegeven voor de verschillende populaties (eerste lijn, ziekenhuis, 1710 
gemengd). Deze gegevens zijn afkomstig uit de NICE-review. 
 
Tabel 13: Effecten van gestructureerde ondersteuning per telefoon vergeleken met gebruikelijke 
zorg bij patiënten met hartfalen - eerstelijnspopulaties. 

Uitkomsten 

Absolute effecten* (95%-CI)  

Relatief 
effect 

(95%-CI)  

Aantal 
deelnemers  

(onderzoeken)  

Kwaliteit 
van het 
bewijs  

(GRADE)  

Opmerkingen 
Risico met 

gebruikelijke 
zorg 

Risico met 
gestructureerde 
ondersteuning 

per telefoon 

Sterfte aan alle 
oorzaken 
follow-up: range 3 
maanden tot 24 
maanden  

103 per 1.000  

91 per 1.000 
(76 tot 109)  RR 0,88 

(0,73 tot 
1,05)  

4495 
(9 RCT’s)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 

LAAG a,b,c 

We zijn onzeker over 
het effect op sterfte aan 
alle oorzaken.  

Ziekenhuisopname 
follow-up: range 3 
maanden tot 24 
maanden  

398 per 1.000  

322 per 1.000 
(290 tot 354)  RR 0,81 

(0,73 tot 
0,89)  

2694 
(6 RCT’s)  

⨁⨁◯◯ 
LAAG a,c,d 

Mogelijk leidt 
gestructureerde 
ondersteuning per 
telefoon tot een afname 
in ziekenhuisopnames.  
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Uitkomsten 

Absolute effecten* (95%-CI)  

Relatief 
effect 

(95%-CI)  

Aantal 
deelnemers  

(onderzoeken)  

Kwaliteit 
van het 
bewijs  

(GRADE)  

Opmerkingen 
Risico met 

gebruikelijke 
zorg 

Risico met 
gestructureerde 
ondersteuning 

per telefoon 

Kwaliteit van 
leven - Minnesota 
living with heart 
failure 
questionnaire 
(MLHFQ) 
Schaal: 0 tot 105 
(lager is beter; 5 
punten verschil is 
klinisch relevant) 
follow-up: range 3 
maanden tot 24 
maanden  

Niet 
gerapporteerd 

De gemiddelde 
kwaliteit van 

leven - 
Minnesota living 
with heart failure 
questionnaire in 

de interventie 
groep was 4,28 

punten lager 
(6,43 lager tot 

2,14 lager)  

-  
2103 

(4 RCT’s)  
⨁⨁◯◯ 
LAAG a,e 

Mogelijk is er geen 
verschil in kwaliteit 
van leven.  

a. Indirect bewijs: alleen onderzoeken in de 'community' (vooral poliklinieken) zijn geïncludeerd, daarom niet afgewaardeerd voor 1715 
indirect bewijs op het niveau van de populatie. Echter wel afgewaardeerd op het niveau van de interventie en controle, omdat de 
'usual care' in de meeste onderzoeken minder goed is dan in Nederland het geval is en de interventie juist meer in de buurt komt van 
de dagelijkse zorg in Nederland.  
b. Onnauwkeurigheid: de marge van klinisch relevant voordeel (RR=0,95) wordt overschreden.  
c. Publicatiebias: asymmetrische funnel plot.  1720 
d. Nauwkeurigheid: de marges van klinisch relevant voordeel (RR=0,90) of nadeel (RR=1,10) worden niet overschreden, daarom niet 
afgewaardeerd.  
e. Onnauwkeurigheid: de marge van klinisch relevant voordeel (MD -5 punten) wordt overschreden. 

 
Tabel 14: Effecten van gestructureerde ondersteuning per telefoon vergeleken met gebruikelijke 1725 
zorg bij patiënten met hartfalen - ziekenhuispopulaties. 

Uitkomsten 

Absolute effecten* (95%-CI)  

Relatief 
effect 

(95%-CI)  

Aantal 
deelnemers  

(studies)  

Certainty 
of the 

evidence 
(GRADE)  

Opmerkingen 
Risico met 

gebruikelijke 
zorg 

Risico met 
gestructureerde 
ondersteuning 

per telefoon 

Sterfte aan alle 
oorzaken 
follow-up: range 3 
maanden tot 24 
maanden  

128 per 1.000  

107 per 1.000 
(92 tot 125)  RR 0,84 

(0,72 tot 
0,98)  

4754 
(14 RCT’s)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 
LAAG 

a,b,c,d 

We zijn onzeker over het 
effect op sterfte aan alle 
oorzaken.  

Ziekenhuisopname 
follow-up: range 3 
maanden tot 24 
maanden  

433 per 1.000  

433 per 1.000 
(407 tot 463)  

RR 1,00 
(0,94 tot 

1,07)  

4549 
(11 RCT’s)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 
LAAG 

a,b,d,e 

We zijn onzeker over het 
effect op 
ziekenhuisopnames. 

Kwaliteit van 
leven - Minnesota 
living with heart 
failure 
questionnaire 
(MLHFQ) 
Schaal: 0 tot 105 
(lager is beter; 5 
punten verschil is 
klinisch relevant) 
follow-up: 6 
maanden  

De 
gemiddelde 

kwaliteit van 
leven - 

Minnesota 
living with 

heart failure 
questionnaire 

was 12,9 
punten 

De gemiddelde 
kwaliteit van 

leven - 
Minnesota living 
with heart failure 
questionnaire in 

de interventie 
groep was 0,80 

punten lager 
(6,48 lager tot 

4,88 hoger)  

-  
134 

(1 RCT)  
⨁⨁◯◯ 
LAAG b,f 

Mogelijk is er geen 
verschil in kwaliteit van 
leven. 

a. Kans op vertekening is aanzienlijk volgens NICE-review. 
b. Indirect bewijs: alleen onderzoeken in ziekenhuispopulaties (recent ontslagen patiënten) zijn geïncludeerd, daarom 
afgewaardeerd. 
c. Onnauwkeurigheid: de marge van klinisch relevant voordeel (RR=0,95) wordt overschreden.  1730 
d. Publicatiebias: asymmetrische funnel plot.  
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e. Nauwkeurig: de marges van klinisch relevant voordeel (RR=0,90) of nadeel (RR=1,10) worden niet overschreden, daarom niet 
afgewaardeerd.  
f. Onnauwkeurigheid: de marge van klinisch relevant voordeel (MD -5 punten) wordt overschreden. 

 1735 
Tabel 15: Effecten van gestructureerde ondersteuning per telefoon vergeleken met gebruikelijke 
zorg bij patiënten met hartfalen – gemengde populaties. 

Uitkomsten 

Absolute effecten* (95%-CI)  

Relatief 
effect 

(95%-CI)  

Aantal 
deelnemers  

(studies)  

Certainty 
of the 

evidence 
(GRADE)  

Opmerkingen 
Risico met 

gebruikelijke 
zorg 

Risico met 
gestructureerde 
ondersteuning 

per telefoon 

Sterfte aan alle 
oorzaken 
follow-up: 11,6 
maanden  

56 per 1.000  

74 per 1.000 
(29 tot 194)  

RR 1,32 
(0,51 tot 

3,44)  

254 
(1 RCT)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 

LAAG a,b,c 

We zijn onzeker over het 
effect op sterfte aan alle 
oorzaken.  

Ziekenhuisopname 
follow-up: range 3 
maanden tot 24 
maanden  

300 per 1.000  

363 per 1.000 
(252 tot 516)  

RR 1,21 
(0,84 tot 

1,72)  

254 
(1 RCT)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 

LAAG a,b,d 

We zijn onzeker over het 
effect op 
ziekenhuisopnames.  

Kwaliteit van 
leven - Minnesota 
living with heart 
failure 
questionnaire 
(MLHFQ) 
Scale from: 0 tot 
105 
follow-up: 6 
maanden  

Het 
gemiddelde 

kwaliteit 
vershil in 

kwaliteit van 
leven - 

Minnesota 
living with 

heart failure 
questionnaire 

was 1.4 
punten  

Het gemiddelde 
kwaliteit vershil 
in kwaliteit van 

leven - 
Minnesota living 
with heart failure 
questionnaire in 

de interventie 
groep was 20,76 

punten lager 
(23,78 lager tot 

17,74 lager)  

-  
50 

(1 RCT)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 

LAAG a,b,e 

We zijn onzeker over het 
effect op kwaliteit van 
leven.  

a. Kans op vertekening is aanzienlijk volgens NICE-review. 
b. Indirect bewijs: alleen onderzoeken in gemengde eerste- en tweedelijnspopulaties of onduidelijk gedefinieerde populaties zijn 
geïncludeerd, daarom afgewaardeerd. 1740 
c. Ernstige onnauwkeurigheid: de marges van klinisch relevant voordeel (RR = 0,95) en klinisch relevant nadeel (RR = 1,05) worden 
overschreden.  
d. Ernstige onnauwkeurigheid: de marges van klinisch relevant voordeel (RR = 0,90) en klinisch relevant nadeel (RR = 1,10) worden 
overschreden.  
e. Onnauwkeurigheid: slechts 50 deelnemers. 1745 
 
Tabel 16: Effecten van telemonitoring vergeleken met gebruikelijke zorg bij patiënten met 
hartfalen - eerstelijnspopulaties. 

Uitkomsten 

Absolute effecten* (95%-CI)  
Relatief 

effect 
(95% CI)  

Aantal 
deelnemers  

(studies)  

Certainty 
of the 

evidence 
(GRADE)  

Opmerkingen Risico met 
gebruikelijke 

zorg 

Risico met 
telemonitoring 

Sterfte aan alle 
oorzaken 
follow-up: 12 
maanden  

300 per 1.000  

201 per 1.000 
(42 tot 951)  

RR 0,67 
(0,14 tot 

3,17)  

20 
(1 RCT)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 

LAAG a,b,c 

We zijn onzeker over het 
effect op sterfte aan alle 
oorzaken.  

Ziekenhuisopname 
- niet gemeten  

-  
-  

-  -  -  
Het effect op 
ziekenhuisopnames is niet 
onderzocht.  

Kwaliteit van 
leven - Minnesota 
living with heart 
failure 
questionnaire - 
niet gemeten  

-  

-  

-  -  -  
Het effect op kwaliteit van 
leven is niet onderzocht.  

a. Kans op vertekening is aanzienlijk volgens NICE-review. 
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b. Indirect bewijs: alleen onderzoeken in de 'community' (vooral poliklinieken) zijn geïncludeerd, daarom niet afgewaardeerd voor 1750 
indirect bewijs op het niveau van de populatie. Echter wel afgewaardeerd op het niveau van de interventie en controle, omdat de 
'usual care' in de meeste onderzoeken minder goed is dan in Nederland het geval is en de interventie juist meer in de buurt komt van 
de dagelijkse zorg in Nederland. 
c. Ernstige onnauwkeurigheid: de marges van klinisch relevant voordeel (RR = 0,95) en klinisch relevant nadeel (RR = 1,05) worden 
overschreden.  1755 
 
Tabel 17: Effecten van telemonitoring vergeleken met gebruikelijke zorg bij patiënten met 
hartfalen - ziekenhuispopulaties. 

Uitkomsten 

Absolute effecten* (95% CI)  
Relatief 

effect 
(95%-CI)  

Aantal 
deelnemers  

(studies)  

Certainty 
of the 

evidence 
(GRADE)  

Opmerkingen Risico met 
gebruikelijke 

zorg 

Risico met 
telemonitoring 

Sterfte aan alle 
oorzaken 
follow-up: range 3 
maanden tot 24 
maanden  

147 per 1.000  

82 per 1.000 
(62 tot 109)  RR 0,56 

(0,42 tot 
0.74)  

1480 
(9 RCT’s)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 

LAAG a,b,c 

We zijn onzeker over het 
effect op sterfte aan alle 
oorzaken.  

Ziekenhuisopname 
follow-up: range 3 
maanden tot 24 
maanden  

611 per 1.000  

495 per 1.000 
(403 tot 598)  RR 0,81 

(0,66 tot 
0,98)  

1400 
(8 RCT’s)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 
LAAG 
a,b,c,d,e 

We zijn onzeker over het 
effect op 
ziekenhuisopnames.  

Kwaliteit van 
leven - Minnesota 
living with heart 
failure 
questionnaire 
(MLHFQ) 
Scale from: 0 tot 
105 
follow-up: range 3 
maanden tot 6 
maanden  

Niet 
gerapporteerdf 

The mean 
kwaliteit van 

leven - 
Minnesota 
living with 

heart failure 
questionnaire 

in the 
intervention 

group was 3,01 
punten lager 

(6,88 lager tot 
0,87 hoger) f 

-  
370 

(2 RCT’s) f 

⨁◯◯◯ 
ZEER 

LAAG a,b,g 

We zijn onzeker over het 
effect op kwaliteit van 
leven.  

a. Kans op vertekening is aanzienlijk volgens NICE-review. 
b. Indirect bewijs: alleen onderzoeken in ziekenhuispopulaties (recent ontslagen patiënten) zijn geïncludeerd, daarom 1760 
afgewaardeerd.  
c. Publicatiebias: asymmetrische funnel plot. 
d. Inconsistentie: er is heterogeniteit in de resultaten (I2 = 83%), die niet wordt verklaard door subgroepanalyses. 
e. Onnauwkeurigheid: de marge van klinisch relevant voordeel (RR = 0,95) wordt overschreden. 
f. Aantallen en score in controlegroep zijn niet precies te achterhalen.  1765 
g. Onnauwkeurigheid: de marge van klinisch relevant voordeel (MD -5 punten) wordt overschreden.  

 
Tabel 18: Effecten van telemonitoring vergeleken met gebruikelijke zorg bij patiënten met 
hartfalen -gemengde populaties 

Uitkomsten 

Absolute effecten* (95%-CI)  
Relatief 

effect 
(95- CI)  

Aantal 
deelnemers  

(studies)  

Certainty 
of the 

evidence 
(GRADE)  

Opmerkingen Risico met 
gebruikelijke 

zorg 

Risico met 
telemonitoring 

Sterfte aan alle 
oorzaken 
follow-up: range 3 
maanden tot 24 
maanden  

137 per 1.000  

131 per 1.000 
(108 tot 159)  RR 0,96 

(0,79 tot 
1,16)  

2360 
(8 RCT’s)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 
LAAG 

a,b,c,d 

We zijn onzeker over het 
effect op sterfte aan alle 
oorzaken.  

Ziekenhuisopname 
follow-up: range 3 
maanden tot 24 
maanden  

449 per 1.000  

458 per 1.000 
(395 tot 530)  

RR 1,02 
(0,88 tot 

1,18)  

2052 
(6 RCT’s)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 
LAAG 

b,d,e,f 

We zijn onzeker over het 
effect op 
ziekenhuisopnames.  
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Uitkomsten 

Absolute effecten* (95%-CI)  
Relatief 

effect 
(95- CI)  

Aantal 
deelnemers  

(studies)  

Certainty 
of the 

evidence 
(GRADE)  

Opmerkingen Risico met 
gebruikelijke 

zorg 

Risico met 
telemonitoring 

Kwaliteit van 
leven - Minnesota 
living with heart 
failure 
questionnaire 
(MLHFQ) 
Scale from: 0 tot 
105 
follow-up: range 6 
maanden tot 12 
maanden  

De 
gemiddelde 

kwaliteit van 
leven - 

Minnesota 
living with 

heart failure 
questionnaire 

was 32.6 
punten  

De gemiddelde 
kwaliteit van 

leven - 
Minnesota 
living with 

heart failure 
questionnaire 

in de 
interventie 

groep was 5,98 
punten lager 

(11,37 lager tot 
0,58 lager)  

-  
285 

(2 RCTs)  

⨁◯◯◯ 
ZEER 

LAAG a,b,g 

We zijn onzeker over het 
effect op kwaliteit van 
leven.  
 
  

a. Kans op vertekening is aanzienlijk volgens NICE-review.  1770 
b. Indirect bewijs: alleen onderzoeken in gemengde eerste- en tweedelijnspopulaties of onduidelijk gedefinieerde populaties zijn 
geïncludeerd, daarom afgewaardeerd. 
c. Ernstige onnauwkeurigheid: de marges van klinisch relevant voordeel (RR = 0,95) en klinisch relevant nadeel (RR = 1,05) worden 
overschreden. 
d. Publicatiebias: asymmetrische funnel plot.  1775 
e. Inconsistentie: er is heterogeniteit in de resultaten (I2 = 55%), die niet wordt verklaard door subgroepanalyses.  
f. Onnauwkeurigheid: de marges van klinisch relevant voordeel (RR = 0,90) en klinisch relevant nadeel (RR = 1,10) worden 
overschreden.  
g. Onnauwkeurigheid: de marge van klinisch relevant voordeel (MD -5 punten) wordt overschreden. 
 1780 
Resultaten uit de e-Vita trial [Wagenaar 2019]: 
 Sterfte aan alle oorzaken: in de groep die gebruikelijke zorg kreeg overleden 4 patiënten; in 

de telemonitoring-groep overleden 8 patiënten; HR 2,06 (95%-BI 0,62 tot 6,84). 
 Ziekenhuisopname: in de groep die gebruikelijke zorg kreeg, werden 66 patiënten 

opgenomen; in de telemonitoring-groep werden 57 patiënten opgenomen; HR 0,85 (95%-BI 1785 
0,21 tot 5,11). 

 Kwaliteit van leven: na 3 maanden was de mediane score op de MLHFQ in de groep met 
gebruikelijke zorg 22,8 en in de telemonitoring-groep 19,0; verschil -3,8 punten (95%-BI -
9,76 tot -0,53). Dit verschil is niet klinisch relevant en verminderde in de loop van het 
onderzoek: na 12 maanden was de mediane score in de groep met gebruikelijke zorg 26,5 1790 
punten en in de telemonitoring-groep 25,5 punten; verschil -1 punt (95%-BI -7,90 tot 1,81 
punten). 

 Participatiegraad: van 1988 geschikte patiënten wilden er 1538 niet deelnemen. De 
participatie bedroeg daarmee 23% en is laag, maar vergelijkbaar met andere onderzoeken. 

Conclusie 1795 

We zijn onzeker over het effect van gestructureerde telefonische ondersteuning en 
telemonitoring op sterfte aan alle oorzaken, ziekenhuisopnames en kwaliteit van leven. 

Van bewijs naar aanbeveling 

Voor- en nadelen 
Er zijn aanwijzingen dat telemonitoring gunstige effecten zou kunnen hebben op sterfte, 1800 
ziekenhuisopnames en kwaliteit van leven, maar omdat de algehele kwaliteit van de 
bewijskracht zeer laag is, zijn we onzeker over deze effecten. Een nadeel is dat de veiligheid van 
telemonitoring onvoldoende is onderzocht. 
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Kwaliteit van bewijs 
De kwaliteit van bewijs was laag tot zeer laag. 1805 

Waarden en voorkeuren van patiënten 
Patiënten denken verschillend over telemonitoring (aanname van de werkgroep). In een 
kwalitatief onderzoek onder patiënten met hartfalen gaf een gedeelte aan het prettig te vinden 
op afstand in de gaten te worden gehouden. Dit gaf hen een gevoel van veiligheid [Strijbis 2019]. 
Andere patiënten zullen juist moeite hebben met het hanteren van de techniek en zullen 1810 
persoonlijk contact op prijs stellen. 

Kosten 
De kosten zijn niet onderzocht. Onderzoekers van de e-Vita trial schatten dat dagelijkse 
telemonitoring van bloeddruk, hartslag en gewicht € 110 per maand kost (niet-gepubliceerde 
data). 1815 

Haalbaarheid 
Het is nog onvoldoende duidelijk of en onder welke condities telemonitoring haalbaar is in de 
huisartsenpraktijk. Wel is er een maatschappelijke wens om telemonitoring uit te bouwen. 

Aanvaardbaarheid 
De effectiviteit en veiligheid van telemonitoring zijn nog onvoldoende onderzocht, wat de 1820 
aanvaardbaarheid in de weg staat. Telemonitoring zou er in theorie toe kunnen leiden dat 
patiënten te laat aan de bel trekken bij klachten, omdat patiënten denken dat het versturen van 
de waarden voldoende is. Daarom is een randvoorwaarde dat patiënten duidelijke instructie 
krijgen over wanneer ze contact moeten opnemen met de huisarts. 
 1825 
Waarom deze aanbeveling? 
Er zijn geen studies beschikbaar die telemonitoring hebben onderzocht in de eerste lijn, 
vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Studies die zijn uitgevoerd in de tweede lijn laten een 
gunstige tendens zien in het voordeel van telemonitoring. Op dit moment is telemonitoring voor 
patiënten met hartfalen in de eerste lijn niet beschikbaar, maar mogelijk in de toekomst wel 1830 
aangezien digitale zelfzorg in opkomst is in onze samenleving. Het is daarom van belang eerst 
meer ervaring op te doen en met grootschalige implementatie te wachten totdat duidelijk is 
welke groep patiënten voor eHealth, waaronder telemonitoring, in aanmerking komt en wat de 
effecten zijn. Om die reden geeft de werkgroep een zwakke aanbeveling voor telemonitoring. 

Aanbeveling 1835 

Overweeg telemonitoring alleen indien de patiënt dit wenst en de mogelijkheid hiervoor bestaat. 

Detail 38 Preventie van dehydratie bij intercurrente infecties 
De informatie uit deze noot is overgenomen uit de [LESA Laboratoriumdiagnostiek]  
(hoofdstuk Cardiovasculair risicomanagement) en uit de [NHG-Standaard chronisch nierfalen]. 
 1840 
Patiënten met hartfalen die diuretica en RAS-remmers gebruiken, hebben een verhoogd risico 
op dehydratie bij intercurrente infecties. Zeker indien ze naast hartfalen ook chronisch nierfalen 
hebben en/of (al dan niet tegen medisch advies in) NSAID’s gebruiken, kan daarbij een acute 
nierfunctieverslechtering en/of een elektrolytstoornis optreden. Vooral tijdens warme 
zomerdagen is alertheid geboden. Het RAS-systeem beïnvloedt de bloeddrukregulatie en 1845 
nierperfusie. Bij dehydratie leidt dit tot vasoconstrictie, reabsorptie van natrium en retentie van 
water en daarmee tot een toename van het circulerend volume. Hierdoor stijgt de bloeddruk. 
RAS-remmers onderdrukken de beschermende werking van het RAS-systeem op de 
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glomerulaire filtratie bij ondervulling, wat kan leiden tot acute nierschade. Gebruik van NSAID’s 
verhoogt het risico op afname van de glomerulaire filtratiesnelheid [Scherpbier 2010]. 1850 
 
Een relevant deel van de ongeplande ziekenhuisopnames blijkt het gevolg te zijn van 
geneesmiddelbijwerkingen. Dit blijkt onder meer uit de in 2009 gepubliceerde resultaten van 2 
observationele onderzoeken naar ziekenhuisopnames ten gevolge van 
geneesmiddelbijwerkingen (Harm-wrestling [VWS 2009]: het Integrated Primary Care 1855 
Information (IPCI) en het Hospital Admissions Related to Medication (HARM) onderzoek. Deze 
resultaten zijn bevestigd in later onderzoek (Eindrapport: Vervolgonderzoek 
Medicatieveiligheid [VWS 2017]. 
 
Een deel van deze geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames blijkt veroorzaakt te zijn door 1860 
achteruitgang van de nierfunctie of afwijkende natrium- en kaliumspiegels. Anticoagulantia, 
trombocytenaggregatieremmers en NSAID’s gaven het frequentst aanleiding tot een potentieel 
vermijdbare bijwerking (gastro-intestinale en andere bloedingen; 84 van de 367 gevallen). 
Diuretica en RAS-remmers gaven in 30 (van de 367 potentieel vermijdbare) gevallen aanleiding 
tot elektrolytstoornissen of dehydratie. Deze potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames 1865 
worden vooral op hogere leeftijd gezien: 66% van bovenstaande ziekenhuisopnames had 
betrekking op patiënten > 80 jaar. 

Detail 39 Organisatie van zorg 
De tekst over organisatie van zorg is gebaseerd op de LTA Hartfalen (2015). Op de website van 
NVVC Connect staan protocollen met regionale samenwerkingsafspraken 1870 
[http://www.nvvcconnect.nl/hartfalen/toolkit-hartfalen] 

Detail 40 Individueel zorgplan 
Als er sprake is van ingewikkelde problematiek bij een patiënt met hartfalen, vooral wanneer 
meerdere zorgverleners bij eenzelfde patiënt betrokken zijn, kan het helpen om de problemen 
die spelen in kaart te brengen met een probleemlijst (zie onderstaande modellen). Dit kan 1875 
vervolgens als basis dienen voor een individueel zorgplan (IZP). Het zorgplan wordt opgesteld 
op basis van de doelen, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten/mantelzorgers, en 
geeft met de gemaakte afspraken tussen patiënt (en diens naasten) en betrokken zorgverleners 
overzicht over alles wat er speelt. Het is hiermee een leidraad voor het zorgproces voor de 
komende maanden. Dit is helpend om samenhangende en proactieve persoonsgerichte zorg te 1880 
kunnen bieden. 

Probleemlijst 
Twee voorbeelden van modellen die gebruikt kunnen worden voor het opstellen van een 
probleemlijst zijn het SFMPC-model en het 4-domeinenmodel. Met behulp van deze modellen 
kunnen de problemen die spelen inzichtelijk worden gemaakt, maar ook hoe de problemen 1885 
elkaar onderling beïnvloeden en wat de invloed is op de gezondheidsbeleving van de patiënt. De 
modellen fungeren als kapstok, op basis waarvan een zorgplan kan worden opgesteld. 

SFMPC-model 
S: Actuele Somatische problemen. 
F: Actuele Functionele problemen. 1890 
M: Maatschappelijk, waarmee zowel het sociale netwerk (microcultuur) als participatie in de 
maatschappij (macrocultuur) wordt bedoeld. 
P: Psychische problemen. 
C: Communicatie, zoals bijvoorbeeld horen en zien 
(www.nhg.org/themas/publicaties/protocollaire-ouderenzorg). 1895 
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Het 4 Domeinenmodel 
 Lichaam: ziektes, letsel, beperkingen. 
 Geest: ziektes, cognities/gevoelens, karakter, life-events, religie/cultuur. 
 Maatschappelijk: (vrijwilligers)werk, wonen, financiën. 
 Sociaal: gezin/familiesysteem, informele ondersteuning, relatie met het zorgsysteem 1900 

[Wiersma 2015]. 

Individueel zorgplan 
In gesprek met de patiënt, diens naasten en eventuele andere betrokken zorgverleners wordt 
gepoogd te weten te komen wat belangrijk is in het leven van de patiënt en wat zijn of haar 
behoeften en wensen zijn. De volgende vragen kunnen worden gesteld: 1905 
 Wat vindt u belangrijk in het leven? 
 Welke ideeën en gedachten heeft u over de toekomst?  
 Wat maakt uw leven zinvol?  
 Welke problemen wegen het zwaarst en waarom? 
 Wat zou u daaraan willen doen? Wilt u hulp daarbij en van wie? 1910 
Vervolgens wordt geïnventariseerd welke problemen prioriteit hebben, en welke doelen de 
patiënt wil behalen. Samen met de patiënt en diens naasten wordt besloten welke acties worden 
ondernomen om de doelen te bereiken. Dit kan gaan om acties of interventies die door de 
patiënt zelf, de naasten/mantelzorger of professionele zorgverleners worden ondernomen. In 
het zorgplan staat wie deze acties coördineert en wanneer ze worden opgevolgd en geëvalueerd 1915 
(www.nhg.org/themas/publicaties/protocollaire-ouderenzorg). 

Detail 41 Palliatieve zorg bij hartfalen 
De informatie over palliatieve zorg bij hartfalen is gebaseerd op de Landelijke richtlijn 
Palliatieve zorg bij hartfalen NYHA-klasse III en IV van het IKNL 
[https://www.pallialine.nl/hartfalen]. 1920 

Detail 42 Levensverwachting 
In deze Standaard worden criteria voor een beperkte levensverwachting beschreven. Er zijn 
geen geschikte modellen om de levensverwachting bij patiënten met hartfalen NYHA-klasse III-
IV in te kunnen schatten. Deze genoemde criteria zijn gebaseerd op de SPICT-criteria, aangevuld 
met 2 RADPAC-criteria [Highet 2014; Thoonsen 2012]. 1925 
Een Nederlandse retrospectieve studie, uitgevoerd in de eerste lijn, liet zien dat de meeste 
patiënten met hartfalen aan een andere oorzaak overlijden dan progressief hartfalen. Bij 49% 
was de doodsoorzaak een andere dan hartfalen (49%), bij 28% was er sprake van plotse 
hartdood (inclusief longembolie) en bij 23% was de doodsoorzaak progressief hartfalen [Rutten 
2012].  1930 

Detail 43 Persisterende dyspneu 
De informatie over dyspneu in de palliatieve fase is gebaseerd op de Landelijke richtlijn Dyspneu 
in de palliatieve fase van het IKNL [https://www.pallialine.nl/dyspneu-in-de-palliatieve-fase]. 

Detail 44 Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) en 
pacemaker 1935 

Een functionerende ICD kan het overlijdensproces verstoren door afgeven van shocks en dient 
daarom in de palliatieve fase of bij euthanasie te worden gedeactiveerd. Deactivering van de ICD 
geeft geen toename van cardiale klachten. Reguliere deactivering van de ICD vindt plaats in het 
ziekenhuis. Indien de patiënt niet meer in staat is om naar het ziekenhuis te komen, kan 
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deactivatie alleen nog plaatsvinden via de noodprocedure. Een ziekenhuismedewerker komt dan 1940 
op locatie de ICD deactiveren. Dit kan echter veelal niet direct plaatsvinden. Bij spoed kan een 
sterke magneet op de huid ter plaatse van de ICD worden gelegd (eventueel te fixeren met tape). 
Zolang deze aanwezig is, is de ICD-functie gedeactiveerd. Een dergelijke magneet is aanwezig in 
een ambulance.  
Een functionerende pacemaker zal het overlijdensproces niet verstoren en is belangrijk voor het 1945 
comfort van de patiënt. Deactivering van de pacemaker kan toename van cardiale klachten 
geven en is daarom niet wenselijk (zie Richtlijn ICD/pacemaker in de laatste levensfase [NVVC 
2013]. 
 
  1950 
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1 Samenstelling werkgroep 
 

Werkgroeplid Affiliatie/instelling 

Prof. dr. Rudolf de Boer Hoogleraar Cardiologie en hoofd Experimentele Cardiologie 
Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter NVVC werkgroep 
Hartfalen (tot 2019) 

Dr. Marjolein Dieleman-Bij de Vaate Wetenschappelijk medewerker NHG, huisarts 

Dr. Maureen van den Donk Wetenschappelijk medewerker NHG, epidemioloog 

Liz Isfordink Huisarts  

Eric Lambermon Huisarts, voorzitter HartVaatHAG 

Matthijs Oud Wetenschappelijk medewerker NHG, methodoloog 

Dr. Alma van de Pol Wetenschappelijk medewerker NHG, huisarts 

Prof. dr. Frans Rutten Hoogleraar Huisartsgeneeskunde, Julius Centrum, UMC 
Utrecht, Universiteit Utrecht 

Annemieke Schaafstra Redacteur Thuisarts.nl, huisarts 

Anne-Margreet Strijbis Beleidsadviseur, Harteraad 

Dr. Mark Valk Huisarts 

Dr. Tjerk Wiersma Senior wetenschappelijk medewerker NHG, huisarts n.p. 

 
 
De werkgroep werd ondersteund door de volgende medewerkers van het NHG: 
- Lian Hielkema, medisch informatiespecialist 
- Carla Sloof, medisch informatiespecialist 
- Monique Verduijn, programmaleider Farmacotherapie, apotheker 
- Zamire Damen, senior wetenschappelijk medewerker Farmacotherapie, huisarts n.p. 
- Amanda van Walraven, wetenschappelijk medewerker Farmacotherapie, apotheker 
- Vroon Pigmans, senior wetenschappelijk medewerker afdeling Implementatie, huisarts n.p. 
- Miesje Nijs, wetenschappelijk medewerker cluster Implementatie, huisarts 
- Femke Schoo, projectonderteuner 
- Mirjam van der Zwan, projectondersteuner 
 
  



 

4 

2 Inleiding 
 
2.1 Doel van de standaard 
De NHG-Standaard Hartfalen geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van 
patiënten met hartfalen binnen de huisartsenpraktijk en aanbevelingen voor samenwerking en verwijzing. 
 
2.2 Afbakening van het onderwerp 
De NHG-Standaard Hartfalen geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en verwijzing van 
volwassen patiënten met chronisch hartfalen binnen de huisartsenpraktijk. Daarnaast komen acuut 
hartfalen en palliatieve zorg bij hartfalen aan de orde, en geeft de NHG-Standaard aanbevelingen voor 
samenwerking met de tweede lijn. 
 
2.3 Werkwijze 
De herziening van de standaard is gestart in november 2018; in zeven werkgroepbijeenkomsten heeft de 
werkgroep een conceptstandaard opgesteld. Alma van de Pol en Marjolein Dieleman begeleidden de 
werkgroep en schreven conceptteksten. Maureen van den Donk en Matthijs Oud verzorgden de 
methodologische ondersteuning voor het systematisch samenvatten van het bewijs. Tjerk Wiersma was 
betrokken als senior wetenschappelijk medewerker en voorzitter van de werkgroepbijeenkomsten.  
 
2.4 Gebruikers van de richtlijn 
De richtlijn is primair ontwikkeld voor huisartsen die bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met 
hartfalen betrokken zijn.  
 
2.5 Betrokkenheid beroepsorganisaties 
In de werkgroep zat prof. dr. Rudolf de Boer namens de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). 
Eric Lambermon had namens de HartVaatHAG zitting in de werkgroep. 
 
2.6 Betrokkenheid patiëntenvertegenwoordigers 
Voor het achterhalen van waarden en voorkeuren van patiënten is een systematische zoekactie in de 
literatuur gevoerd. Om de knelpunten rondom de zorg van patiënten met hartfalen te signaleren is de 
Harteraad bij de start van het project gevraagd om knelpunten aan te leveren. Anne-Margreet Strijbis had 
namens de Harteraad zitting in de werkgroep. Daarnaast organiseerde de Harteraad twee focusgroepen 
met patiënten met hartfalen voor het ophalen van ervaringen van patiënten met betrekking tot 
therapietrouw en organisatie van zorg.  
 
2.7 Presentatie 
De richtlijn kent een modulaire presentatie, met als doel om transparant en expliciet te zijn over de wijze 
waarop de aanbevelingen tot stand zijn gekomen. Bijkomend voordeel hiervan is dat toekomstige 
gedeeltelijke herzieningen worden vereenvoudigd. 
 
2.8 Implementatie 
In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is geprobeerd rekening te houden met de 
implementatie van de richtlijn en de daadwerkelijke uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is 
expliciet gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of 
belemmeren. 
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2.9 Juridische status van richtlijnen 
Richtlijnen bevatten geen wettelijke voorschriften, maar aanbevelingen die zo veel mogelijk op bewijs 
gebaseerd zijn. Zorgverleners kunnen aan de aanbevelingen voldoen in het streven om kwalitatief goede 
of ‘optimale’ zorg te verlenen. Aangezien deze aanbevelingen gebaseerd zijn op ‘algemeen bewijs voor 
optimale zorg’ en de inzichten van de werkgroep hierover, kunnen zorgverleners op basis van hun 
professionele autonomie zo nodig in individuele gevallen afwijken van de richtlijn. Afwijken van 
richtlijnen is, als de situatie van de patiënt dat vereist, zelfs noodzakelijk. Wanneer van deze richtlijn 
wordt afgeweken, wordt het aanbevolen om dit beargumenteerd en gedocumenteerd, waar relevant in 
overleg met de patiënt, te doen. 
 
Inbreng van de patiënt 
De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor het handelen van de huisarts; de rol van de huisarts staat dan 
ook centraal. Daarbij geldt echter altijd dat factoren van de kant van de patiënt het beleid mede bepalen. 
Om praktische redenen komt dit uitgangspunt niet telkens opnieuw in de richtlijn aan de orde, maar 
wordt het hier expliciet vermeld. De huisarts stelt waar mogelijk het beleid vast in samenspraak met de 
patiënt, met inachtneming van diens specifieke omstandigheden en met erkenning van diens eigen 
verantwoordelijkheid, waarbij adequate voorlichting een voorwaarde is.  
 
Afweging door de huisarts 
Het persoonlijk inzicht van de huisarts is uiteraard bij alle richtlijnen een belangrijk aspect. Afweging van 
de relevante factoren in de concrete situatie kan beredeneerd afwijken van het hierna beschreven beleid 
rechtvaardigen. Dat laat onverlet dat deze standaard bedoeld is om te fungeren als maat en houvast. 
 
2.10 Delegeren van taken  
NHG-Standaarden bevatten richtlijnen voor huisartsen. Dit betekent niet dat de huisarts alle genoemde 
taken persoonlijk moet verrichten. Sommige taken kan hij delegeren aan de praktijkassistente,  
-ondersteuner en/of -verpleegkundige, mits zij worden ondersteund door duidelijke werkafspraken, 
waarin wordt vastgelegd in welke situaties de huisarts moet worden geraadpleegd en mits de huisarts 
toeziet op de kwaliteit. Omdat de feitelijke keuze van de te delegeren taken sterk afhankelijk is van de 
lokale situatie, bevatten de standaarden daarvoor geen concrete aanbevelingen. 
 
2.11 Belangenverstrengeling 
Alle werkgroepleden hebben een KNAW Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door 
belangenverstrengeling ingevuld. Alle volledige belangenverklaringen zijn in te zien bij de webversie van 
de standaard op www.nhg.org. 
 
2.12 Financiering 
Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft de totstandkoming van deze richtlijn gefinancierd.  
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3 Methoden algemeen 
 
Het proces van het ontwikkelen van de standaard heeft plaatsgevonden volgens de Handleiding 
ontwikkelen van NHG-Standaarden.  

3.1 Voorbereidingsfase 
3.1.1 Knelpuntenanalyse 
Voor de start van het traject zijn knelpunten geïnventariseerd door de NHG Adviesraad Standaarden 
(NAS), Federatie Medisch Coördinerende Centra (FMCC), De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter 
bevordering der Pharmacie (KNMP), Bijwerkingencentrum Lareb, Instituut Verantwoord Medicijngebruik 
(IVM), Zorginstituut Nederland (ZN) en De Hart&Vaatgroep. Er is daarnaast een enquête uitgezet onder 
huisartsen (via HAweb), onder (praktiserende) NHG-werknemers en oud-werkgroepleden van de (vorige) 
NHG-Standaard Hartfalen om factoren voor acceptatie en invoering van de vorige standaard te 
achterhalen die mogelijk een belemmerende rol spelen bij de toekomstige implementatie van de herziene 
standaard. 
 
3.1.2 Opstellen van uitgangsvragen 
Op basis van de knelpuntenanalyse heeft de werkgroep aan het begin van het traject besloten welke 
knelpunten systematisch beantwoord worden. Dit betreft vooral de onderdelen diagnostische en 
therapeutische interventies. Voor deze knelpunten werden uitgangsvragen geformuleerd volgens het 
zogenoemde PICO-format (patiënt, intervention, control, outcome). Een overzicht van deze uitgangsvragen 
is opgenomen in [Bijlage 1].  
Een deel van de details werd niet gebaseerd op een uitgangsvraag. Dit betreft vooral details bij onderdelen 
van de standaard zoals epidemiologie, etiologie en prognose. Hierbij werden geen uitgangsvragen volgens 
het PICO-format geformuleerd, maar werd soms wel een systematische zoekactie uitgevoerd. De literatuur 
werd vervolgens narratief beschreven. Er vond geen systematische selectie, beoordeling en gradering van 
de evidence plaats, omdat deze onderdelen vaak niet uitmonden in concrete aanbevelingen voor de 
praktijk. 
Daarnaast werd een deel van de details niet inhoudelijk herzien, maar alleen geredigeerd. 

3.2 Ontwikkelingsfase 
3.2.1 Zoekstrategie en selectie van literatuur 
Voor elke uitgangsvraag voerde een literatuurspecialist van het NHG een literatuursearch uit. Zie [Bijlage 
2] voor de zoekacties die het NHG heeft uitgevoerd. Er is in eerste instantie gezocht naar systematische 
reviews (SR’s) en (buitenlandse) richtlijnen van goede kwaliteit die konden worden gebruikt voor de 
beantwoording van de uitgangsvragen. De kwaliteit van de SR’s of van de evidence-samenvattingen die 
deel uitmaakten van een richtlijn werd beoordeeld met de AMSTAR-criteria (www.amstar.ca); alleen SR’s 
die aan enkele minimale eisen voldeden (componenten PICO beschreven; PICO aansluitend bij 
uitgangsvraag; systematische search uitgevoerd; geïncludeerde artikelen beschreven; recente zoekdatum) 
werden gebruikt.  
Indien er voor een uitgangsvraag een geschikte SR werd gevonden, werd een update van de literatuur 
uitgevoerd vanaf de sluitingsdatum van de zoekactie van deze SR, tenzij er door experts werd aangegeven 
dat er geen relevant onderzoek is verschenen. Het NHG voerde per uitgangsvraag een zoekactie uit naar 
primaire onderzoeken indien er geen geschikte SR’s of richtlijnen werden gevonden. De gevonden 
literatuur werd gescreend op basis van titel en abstract en relevante artikelen werden beoordeeld op 
volledige tekst. De resultaten van de literatuurselectie zijn samengevat in PRISMA stroomdiagrammen, zie 
[Bijlage 3]. 
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3.2.2 NICE-richtlijn Chronic heart failure in adults - Diagnosis and management (NG106) 
Als basis voor uitgangsvragen 1, 7 en 8 is de richtlijn Chronic heart failure in adults - Diagnosis and 
management (NG106) gebruikt [NICE 2018]. De systematische samenvattingen van de evidence in deze 
richtlijn scoort ruim voldoende op de AMSTAR-criteria; daarnaast heeft de beoordeling van het 
wetenschappelijk bewijs plaatsgevonden met GRADE.  
 
3.2.3 Beoordeling en gradering van het wetenschappelijke bewijs  
Het beoordelen en graderen van het bewijs heeft plaatsgevonden met de GRADE-methode. GRADE 
beoordeelt de zogenoemde body of evidence: de verzameling van alle gevonden onderzoeken wordt per 
uitkomstmaat beoordeeld. De onderverdeling van de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs kent vier 
niveaus: hoog, redelijk, laag of zeer laag. Een hoge kwaliteit wil zeggen dat het geschatte en het werkelijke 
effect zeer dicht bij elkaar liggen. Naarmate de kwaliteit van bewijs lager is, neemt de onzekerheid 
daarover toe (zie Tabel 1). Voor de uitgangsvragen over interventies zijn, indien mogelijk, GRADE-
profielen (Summary-of-Findings-tabellen) opgesteld op basis van een bestaande SR. 
 
Tabel 1 - Definitie kwaliteit van bewijs 

Kwaliteit Interpretatie 

Hoog Het werkelijk effect ligt dicht in de buurt van de schatting van het effect. 

Redelijk Het werkelijk effect ligt waarschijnlijk dicht bij de schatting van het effect, maar er is een 
mogelijkheid dat het hier substantieel van afwijkt. 

Laag Het werkelijke effect kan substantieel verschillend zijn van de schatting van het effect. 

Zeer laag Het werkelijke effect wijkt waarschijnlijk substantieel af van de schatting van het effect. 

 

Bij het beoordelen van het verschil in effectiviteit tussen interventies is gelet op het bestaan van klinisch 
relevante verschillen tussen interventies. Voor het beoordelen van de klinische relevantie van een effect 
wordt met name gelet op absolute verschillen (indien deze data voorhanden zijn). De NHG-werkgroep 
heeft (grotendeels op basis van consensus, waar mogelijk met verwijzing naar relevante literatuur) de 
volgende grenzen voor klinisch relevante verschillen vastgesteld: 

 bij de dichotome uitkomstmaat sterfte: relatief risicoverschil van 5% (dus RR < 0,95 of RR > 1,05); 

 andere dichotome uitkomstmaten: relatief risicoverschil van 10% (dus RR < 0,90 of RR > 1,10); 

 continue uitkomstmaten gerapporteerd als standardized mean difference (SMD): 0,5 (conform de 
door GRADE voorgestelde standaardgrens) (SMD < 0,20: triviaal effect, 0,20-0,49: klein effect, 0,50-
0,79: medium effect, > 0,80: groot effect). 

 
3.2.4 Doelmatigheid 
In deze richtlijn wordt aandacht besteed aan de doelmatigheid van de verschillende interventies. Globale 
kosten worden bij het formuleren van aanbevelingen, waar relevant, meegewogen. Er zijn geen 
budgetimpactanalyses gedaan. 
 
3.2.5 Synthese van bewijs en opstellen van aanbevelingen 
De literatuur werd door MvdD en MO in samenspraak met AP, MD en de werkgroepleden samengevat en 
beoordeeld; vervolgens werd een concepttekst geschreven waarop de werkgroep commentaar kon 
leveren. De conclusies die uit de literatuur werden getrokken vormden de basis voor het opstellen van de 
aanbevelingen. Dit gebeurde op basis van discussies binnen de werkgroep. De aanbevelingen zijn tot stand 
gekomen op basis van consensus binnen de werkgroep.  
Voor details die niet gebaseerd zijn op een uitgangsvraag is gekozen voor een narratieve beschrijving van 
de literatuur. 
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3.3 Commentaar- en autorisatiefase  
De interne commentaarronde (NHG-bureau) vond plaats in mei 2020. Daarnaast vond in juli 2020 een 
focusgroep plaats met als doel het verzamelen van commentaar op de ontwerpstandaard, en 
aanbevelingen voor de implementatie daarvan door het NHG. Aan deze focusgroep namen tien huisartsen 
deel. 
 
In augustus en september 2020 vond de commentaarronde plaats. De conceptstandaard werd ter 
commentaar verzonden naar de volgende verenigingen/organisaties:  

 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 

 Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG) 
 Domus Medica België 

 ExpertDoc 

 Federatie Medisch Coördinerende Centra (FMCC) 

 Hart- en Vaatziekten Huisartsen Advies Groep (HartVaatHAG) 

 Harteraad 

 Hartstichting 
 Huisarts & Wetenschap 

 InEen 

 Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) 

 Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) 

 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) 

 Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) 
 Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 

 Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) 

 Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) 

 Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) 

 Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) 

 Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) 
 Patiëntenfederatie Nederland 

 Pharos 

 Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VVOCM) 

 Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) 

 Verenso 

 Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) 
 Zorginstituut Nederland (ZiNL) 

 Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 
 
Naam gaf op persoonlijke titel commentaar. 
 
Naamsvermelding betekent overigens niet dat een vereniging/organisatie/referent de standaard 
inhoudelijk op ieder detail onderschrijft.  
 
De NHG-Adviesraad Standaarden (NAS) heeft tijdens de commentaarronde de standaard beoordeeld.  
 
Op datum werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd door de NHG-Autorisatiecommissie 
(AC).  
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3.4 Procedure voor herziening 
Deze standaard wordt periodiek herzien. Uiterlijk in 2025 bepaalt het NHG of deze richtlijn nog actueel is. 
Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de standaard te herzien. De geldigheid van deze 
standaard komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn om een 
herzieningstraject te starten.  
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Uitgangsvragen  
 

Uitgangsvraag (PICO) Uitkomstmaten (O) 

Diagnostiek 

1.  
 
 

Wat is de diagnostische waarde van verschillende afkappunten 
voor pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) en B-type 
natriuretic peptide (BNP) voor het aantonen en uitsluiten van 
chronisch hartfalen bij patiënten die zich presenteren met 
klachten in de eerstelijn? 
 

- Sensitiviteit en specificiteit 
- PPV/NPV  
- ROC curve of AUC 
- Net reclassification improvement 

 

2. Is het zinvol om een predictieregel voor aanwezigheid van 
hartfalen in te voeren? 

- Pijn 
- Functioneren 
- Hoogrisicodiagnoses met complicaties 
- Bijwerkingen van MRI 
- Bijwerkingen van behandeling 
- Patiënttevredenheid 
- Kosten 

Beleid 

3. A.  Gaat de voorkeur uit naar behandeling met bumetanide of 
furosemide bij patiënten met ernstig hartfalen? 

B.  Is bumetanide of furosemide aan te bevelen bij patiënten met 
hartfalen én chronische nierschade? 

C.  Gaat de voorkeur uit naar behandeling met bumetanide of 
furosemide bij patiënten met hartfalen waarbij lisdiuretica in 
aanzienlijke dosis onvoldoende respons geeft (met andere 
woorden) lisdiuretica resistentie: het nodig hebben van >80 
gram furosemide of > 2 gram bumetanide per dag)? 

- Sterfte, alle oorzaken 
- Kwaliteit van leven 
- Ongeplande opname 
- (Lisdiuretica resistentie, A+B) 
- Bijwerkingen: progressie naar ernstig 

nierfalen/ongeplande dialyse, 
electrolytstoornissen, nierfunctie, 
hypotensie, aritmie, bradycardie 

4. Is een aldosteronantagonist aan te bevelen als aanvulling op ACE-
remmer, diureticum en bètablokker indien dit onvoldoende 
werkt? 

- Sterfte, alle oorzaken  
- Kwaliteit van leven 
- Ongepland ziekenhuisopname 
- Bijwerkingen: progressie naar ernstig 

nierfalen/ongeplande dialyse, 
electrolytstoornissen, nierfunctie, 
hypotensie, aritmie, bradycardie 

5. Is vochtbeperking en/of zoutbeperking aan te bevelen bij 
patiënten met hartfalen? 

- Sterfte, alle oorzaken 
- Kwaliteit van leven 
- Progressie van hartfalen 
- Ongepland opname 
- Bijwerkingen: progressie naar ernstig 

nierfalen/ongeplande dialyse, 
electrolytstoornissen, nierfunctie, 
hypotensie, aritmie, bradycardie 
Dorst(gevoel)/vaak naar de wc moeten 
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Uitgangsvraag (PICO) Uitkomstmaten (O) 

6. A.  Is een Sodium glucose cotransporter 2-remmer (SGLT-2-
remmer) aan te bevelen als aanvulling op de 
standaardbehandeling van patiënten met hartfalen (HF)? 

B.  Is een Sodium glucose cotransporter 2-remmer (SGLT-2-
remmer) aan te bevelen als aanvulling op de 
standaardbehandeling van patiënten met hartfalen (HF) en 
diabetes mellitus type 2 (DM type 2)? 

- Sterfte, alle oorzaken;  
- Sterfte, cardiovasculaire oorzaak; 
- Kwaliteit van leven;  
- Ongeplande ziekenhuisopname 

vanwege HF;  
- Major adverse cardiac event (MI, CVA); 
- Noodzaak tot starten of ophogen van 

medicatie voor hartfalen;  
- Bijwerkingen: progressie naar ernstig 

nierfalen/ongeplande dialyse, 
electrolytstoornissen, nierfunctie, 
hypotensie, aritmie, bradycardie  

- Safety parameters: amputaties, 
gangreen van Fournier. 

7. Is het aan te bevelen om de ACE-remmer te vervangen door een 
angiotensine receptor neprilysine inhibitors (ARNI) als patiënten 
met chronisch hartfalen ondanks het gebruik van een ACE-
remmer, diureticum, bètablokker en aldosteronantagonist 
klachten houden?  
 

- Sterfte, alle oorzaken  
- Kwaliteit van leven 
- Ongepland ziekenhuisopname 
- Bijwerkingen: progressie naar ernstig 

nierfalen/ongeplande dialyse, 
electrolytstoornissen, nierfunctie, 
hypotensie, aritmie, bradycardie 

- Overig Bijwerkingen 

8. Is toevoeging van een ivabradine aan te bevelen bij patiënten met 
hartfalen bij wie de basisbehandeling onvoldoende werkt? 

- Sterfte, alle oorzaken 
- Kwaliteit van leven 
- Ongepland opname 
- Progressie naar ernstig 

nierfalen/ongeplande dialyse, 
electrolytstoornissen  

- Nierfunctie, hypotensie, aritmie  
- Bradycardie 
- Overig Bijwerkingen 

9. Is telemonitoring (vergeleken met gebruikelijke zorg) aan te 
bevelen bij patiënten met hartfalen in de huisartsenpraktijk? 
 

- Sterfte aan alle oorzaken 
- Ziekenhuisopname 
- Kwaliteit van leven 
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Bijlage 2: Zoekstrategieën 
 
 

Uitgangsvraag 1  (NT-pro)BNP  

Zoekdatum November 2018 

Database PUBMED 

Zoektermen ("heart failure"[MeSH Major Topic] OR heart failure[tiab]) AND ("Natriuretic Peptide, 
Brain/blood"[mesh] OR NT-proBNP[tiab] OR BNP[tiab] OR natriuretic peptide[tiab]) 
AND ("Sensitivity and Specificity"[Mesh] OR diagnostic value[tiab] OR predictive 
value[tiab] OR accuracy[tiab]) AND ("primary health care"[MeSH Terms] OR "family 
practice"[MeSH Terms] OR "physicians, family"[MeSH Terms] OR "primary health 
care"[all fields] OR "family medicine"[all fields] OR (family practice[all fields] OR family 
practice,[all fields] OR family practices[all fields] OR family practioner[all fields] OR 
family practise[all fields] OR family practition[all fields] OR family practitioner[all fields] 
OR family practitioners[all fields]) OR (general practicability[all fields] OR general 
practicality[all fields] OR general practice[all fields] OR general practice,[all fields] OR 
general practices[all fields] OR general practician[all fields] OR general practicians[all 
fields] OR general practicing[all fields] OR general practicioner[all fields] OR general 
practicioners[all fields] OR general practictioner[all fields] OR general practictioners[all 
fields] OR general practiioners[all fields] OR general practioner[all fields] OR general 
practioners[all fields] OR general practionner[all fields] OR general practionners[all 
fields] OR general practise[all fields] OR general practises[all fields] OR general 
practition[all fields] OR general practitionar[all fields] OR general practitioner[all fields] 
OR general practitioner's[all fields] OR general practitioners[all fields] OR general 
practitioners'[all fields] OR general practitioners,[all fields] OR general 
practitionnaire[all fields] OR general practitionner[all fields] OR general 
practitionners[all fields] OR general practitoner[all fields] OR general practive[all fields]) 
OR "primary care"[all fields] OR (family physician[tiab] OR family physicians[tiab]) OR 
(family doctor[tiab] OR family doctor's[tiab] OR family doctoral[tiab] OR family 
doctoring[tiab] OR family doctors[tiab])) AND (hasabstract[text] AND 
("2017/12/01"[PDAT] : "3000/12/31"[PDAT])) 

Uitgangsvraag 2 Predictieregel 

Zoekdatum April 2019 

Database PUBMED 

Zoektermen ("heart failure/diagnosis"[MAJR] OR heart failure[tiab]) AND ((diagnostica rule[tiab] OR 
diagnostic rules[tiab]) OR (diagnostic model[tiab] OR diagnostic modeling[tiab] OR 
diagnostic models[tiab]) OR (prediction rule[tiab] OR prediction rules[tiab]) OR 
(prediction model[tiab] OR prediction modeling[tiab] OR prediction modelling[tiab] OR 
prediction models[tiab]) OR (prediction tool[tiab] OR prediction tools[tiab]) OR 
(decision rule[tiab] OR decision rules[tiab])) AND ("primary health care"[MeSH Terms] 
OR "family practice"[MeSH Terms] OR "physicians, family"[MeSH Terms] OR "primary 
health care"[all fields] OR "family medicine"[all fields] OR (family practice[all fields] OR 
family practice,[all fields] OR family practices[all fields] OR family practioner[all fields] 
OR family practise[all fields] OR family practition[all fields] OR family practitioner[all 
fields] OR family practitioners[all fields]) OR (general practicability[all fields] OR general 
practicality[all fields] OR general practice[all fields] OR general practice,[all fields] OR 
general practices[all fields] OR general practician[all fields] OR general practicians[all 
fields] OR general practicing[all fields] OR general practicioner[all fields] OR general 
practicioners[all fields] OR general practictioner[all fields] OR general practictioners[all 
fields] OR general practiioners[all fields] OR general practioner[all fields] OR general 
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practioners[all fields] OR general practionner[all fields] OR general practionners[all 
fields] OR general practise[all fields] OR general practises[all fields] OR general 
practition[all fields] OR general practitionar[all fields] OR general practitioner[all fields] 
OR general practitioner's[all fields] OR general practitioners[all fields] OR general 
practitioners'[all fields] OR general practitioners,[all fields] OR general 
practitionnaire[all fields] OR general practitionner[all fields] OR general 
practitionners[all fields] OR general practitoner[all fields] OR general practive[all fields]) 
OR "primary care"[all fields] OR (family physician[tiab] OR family physicians[tiab]) OR 
(family doctor[tiab] OR family doctor's[tiab] OR family doctoral[tiab] OR family 
doctoring[tiab] OR family doctors[tiab])) AND hasabstract[text] 

Uitgangsvraag 3  

Zoekdatum November 2018 

Database PUBMED 

Zoektermen ("bumetanide"[MeSH Terms] OR bumetanide[tiab]) AND ("furosemide"[MeSH Terms] 
OR furosemide[tiab]) AND ("heart failure"[MeSH Terms] OR heart failure[tiab]) AND 
(efficacy[tiab] OR effectiveness[tiab] OR comparative[tiab] OR comparison[tiab] OR 
versus[tiab] OR randomized[tiab] OR randomised[tiab] OR randomized controlled 
trial[pt] OR RCT[tiab] OR comparative study[pt]) 
OR 
("bumetanide"[MeSH Terms] OR bumetanide[tiab]) AND ("furosemide"[MeSH Terms] 
OR furosemide[tiab]) AND ("heart failure"[MeSH Terms] OR heart failure[tiab]) AND 
(resistance[tiab] OR resistant[tiab]) AND hasabstract[text] 

Uitgangsvraag 4  

Zoekdatum November 2018 

Database PUBMED 

Zoektermen ("mineralocorticoid receptor antagonists/therapeutic use"[Mesh Terms] OR MRA[tiab] 
OR (mineralocorticoid receptor antagonist[tiab] OR mineralocorticoid receptor 
antagonistic[tiab] OR mineralocorticoid receptor antagonists[tiab]) OR 
(mineralocorticoid receptor blocker[tiab] OR mineralocorticoid receptor blockers[tiab]) 
OR (aldosterone antagonist[tiab] OR aldosterone antagonistic[tiab] OR aldosterone 
antagonistnaive[tiab] OR aldosterone antagonists[tiab]) OR spironolactone[tiab]) AND 
("angiotensin receptor antagonists/therapeutic use"[Mesh Terms] OR ARB[tiab] OR 
(angiotensin receptor blocker[tiab] OR angiotensin receptor blockers[tiab]) OR 
(angiotensin receptor antagonist[tiab] OR angiotensin receptor antagonists[tiab])) AND 
("heart failure"[MeSH Terms] OR heart failure[tiab]) AND (effect[tiab] OR effects[tiab] 
OR effectiveness[tiab] OR efficacy[tiab] OR safety[tiab]) AND (versus[tiab] OR 
comparison[tiab] OR comparative[tiab] OR compared[tiab] OR addition[tiab]) AND 
hasabstract[text] 

Uitgangsvraag 5  

Zoekdatum Februari 2019 

Database PUBMED 

Zoektermen Zoutbeperking 
("heart failure"[MeSH Major Topic] OR heart failure[tiab]) AND ((salt restricted[tiab] OR 
salt restriction[tiab] OR salt restrictions[tiab] OR salt restrictive[tiab]) OR salt 
intake[tiab] OR low salt[tiab] OR dietary salt[tiab] OR salt diet[tiab] OR (sodium 
restricted[tiab] OR sodium restricting[tiab] OR sodium restriction[tiab] OR sodium 
restrictions[tiab]) OR sodium intake[tiab] OR low sodium[tiab] OR dietary sodium[tiab] 
OR sodium diet[tiab]) AND (systematic review[pt] OR systematic review[tiab] OR (meta 
analayses[tiab] OR meta analaysis[tiab] OR meta analisadas[tiab] OR meta analise[tiab] 
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OR meta analisi[tiab] OR meta analisis[tiab] OR meta analisys[tiab] OR meta 
analitic[tiab] OR meta analiyze[tiab] OR meta analogs[tiab] OR meta analogue[tiab] OR 
meta analogues[tiab] OR meta analsis[tiab] OR meta analsysis[tiab] OR meta 
analyis[tiab] OR meta analyisis[tiab] OR meta analylsis[tiab] OR meta analysable[tiab] 
OR meta analysas[tiab] OR meta analyse[tiab] OR meta analysed[tiab] OR meta 
analysei[tiab] OR meta analysen[tiab] OR meta analyser[tiab] OR meta analysers[tiab] 
OR meta analyses[tiab] OR meta analysescohort[tiab] OR meta analysespublication[tiab] 
OR meta analysestype[tiab] OR meta analyseswere[tiab] OR meta analysi[tiab] OR meta 
analysia[tiab] OR meta analysic[tiab] OR meta analysing[tiab] OR meta analysis[tiab] OR 
meta analysis's[tiab] OR meta analysis,[tiab] OR meta analysis2[tiab] OR meta 
analysis3[tiab] OR meta analysisas[tiab] OR meta analysisbone[tiab] OR meta 
analysisc[tiab] OR meta analysisdagger[tiab] OR meta analysisdesrespeito[tiab] OR meta 
analysises[tiab] OR meta analysisevaluating[tiab] OR meta analysisif[tiab] OR meta 
analysisindicated[tiab] OR meta analysisintroduction[tiab] OR meta analysisis[tiab] OR 
meta analysisjr[tiab] OR meta analysism[tiab] OR meta analysismethods[tiab] OR meta 
analysismoderate[tiab] OR meta analysisof[tiab] OR meta analysispeptido[tiab] OR meta 
analysisprevalencia[tiab] OR meta analysistrade[tiab] OR meta analysists[tiab] OR meta 
analysisv[tiab] OR meta analysiswas[tiab] OR meta analysisxs[tiab] OR meta 
analysized[tiab] OR meta analyst[tiab] OR meta analysticians[tiab] OR meta 
analysts[tiab] OR meta analysys[tiab] OR meta analytic[tiab] OR meta analytical[tiab] OR 
meta analytically[tiab] OR meta analytics[tiab] OR meta analyzability[tiab] OR meta 
analyzable[tiab] OR meta analyze[tiab] OR meta analyzed[tiab] OR meta analyzes[tiab] 
OR meta analyzing[tiab]) OR RCT[tiab] OR (random[tiab] OR random'[tiab] OR 
random1[tiab] OR random1y[tiab] OR randomaized[tiab] OR randomally[tiab] OR 
randomaly[tiab] OR randomamplified[tiab] OR randoman[tiab] OR randomand[tiab] OR 
randomate[tiab] OR randombalance[tiab] OR randombased[tiab] OR randomboost[tiab] 
OR randombred[tiab] OR randombreds[tiab] OR randomcoil[tiab] OR 
randomcommittee[tiab] OR randomcontrol[tiab] OR randomdata[tiab] OR 
randomdigit[tiab] OR randomdock[tiab] OR randomdot[tiab] OR randomdouble[tiab] OR 
randome[tiab] OR randomed[tiab] OR randomeffect[tiab] OR randomeffects[tiab] OR 
randomely[tiab] OR randomer[tiab] OR randomesque[tiab] OR randomezed[tiab] OR 
randomferns[tiab] OR randomforest[tiab] OR randomforest'[tiab] OR 
randomforest4life[tiab] OR randomforestclassifier[tiab] OR randomforests[tiab] OR 
randomforestsrc[tiab] OR randomforrest[tiab] OR randomfrog[tiab] OR 
randomglm[tiab] OR randomi[tiab] OR randomiazed[tiab] OR randomic[tiab] OR 
randomically[tiab] OR randomicaly[tiab] OR randomiced[tiab] OR randomicity[tiab] OR 
randomico[tiab] OR randomided[tiab] OR randomied[tiab] OR randomifzed[tiab] OR 
randomil[tiab] OR randomily[tiab] OR randomin[tiab] OR randomined[tiab] OR 
randomingly[tiab] OR randominization[tiab] OR randominzed[tiab] OR 
randomirrespective[tiab] OR randomis[tiab] OR randomisable[tiab] OR 
randomisaion[tiab] OR randomisation[tiab] OR randomisation'[tiab] OR 
randomisations[tiab] OR randomisationsecondary[tiab] OR randomisaton[tiab] OR 
randomisd[tiab] OR randomise[tiab] OR randomised[tiab] OR randomised'[tiab] OR 
randomisedbhc[tiab] OR randomisedclinical[tiab] OR randomisedcontrol[tiab] OR 
randomisedcontrolled[tiab] OR randomisedrandomised[tiab] OR randomisedtrial[tiab] 
OR randomisee[tiab] OR randomisees[tiab] OR randomisely[tiab] OR randomisert[tiab] 
OR randomiserte[tiab] OR randomises[tiab] OR randomisiert[tiab] OR 
randomisierte[tiab] OR randomisierten[tiab] OR randomisierter[tiab] OR 
randomisierung[tiab] OR randomising[tiab] OR randomisized[tiab] OR randomisly[tiab] 
OR randomissed[tiab] OR randomiz[tiab] OR randomizability[tiab] OR 
randomizable[tiab] OR randomizacao[tiab] OR randomizad[tiab] OR randomizadas[tiab] 
OR randomizadely[tiab] OR randomizado[tiab] OR randomizados[tiab] OR 
randomizaion[tiab] OR randomization[tiab] OR randomization'[tiab] OR 
randomization's[tiab] OR randomizationin[tiab] OR randomizations[tiab] OR 
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randomizations'[tiab] OR randomizationstudies[tiab] OR randomizd[tiab] OR 
randomize[tiab] OR randomize'[tiab] OR randomized[tiab] OR randomized'[tiab] OR 
randomized1[tiab] OR randomized150[tiab] OR randomizedcontrolled[tiab] OR 
randomizedcontrolledclinicaltrialstif20[tiab] OR randomizedcontrolledtrial[tiab] OR 
randomizedcontrolledtrials[tiab] OR randomizedcontroltrials[tiab] OR 
randomizedcrossover[tiab] OR randomizedd[tiab] OR randomizeddouble[tiab] OR 
randomizedduring[tiab] OR randomizedinto[tiab] OR randomizedly[tiab] OR 
randomizedphase[tiab] OR randomizedrandomised[tiab] OR randomizedsequence[tiab] 
OR randomizedstudies[tiab] OR randomizedto[tiab] OR randomizedtrial[tiab] OR 
randomizely[tiab] OR randomizer[tiab] OR randomizer'[tiab] OR randomizers[tiab] OR 
randomizes[tiab] OR randomizied[tiab] OR randomizing[tiab] OR randomizing'[tiab] OR 
randomizingly[tiab] OR randomizowanych[tiab] OR randomizsed[tiab] OR 
randomizzati[tiab] OR randomizzato[tiab] OR randomjungle[tiab] OR randoml[tiab] OR 
randomlike[tiab] OR randomlly[tiab] OR randomly[tiab] OR randomly'[tiab] OR 
randomly'assign[tiab] OR randomlyallocated[tiab] OR randomlyand[tiab] OR 
randomlyassigned[tiab] OR randomlychosen[tiab] OR randomlydivided[tiab] OR 
randomlyequally[tiab] OR randomlyinserted[tiab] OR randomlyn[tiab] OR 
randomlyselected[tiab] OR randomlysplit[tiab] OR randomlyuniformly[tiab] OR 
randommess[tiab] OR randommethacrylic[tiab] OR randommized[tiab] OR 
randommobility[tiab] OR randomnes[tiab] OR randomness[tiab] OR randomness'[tiab] 
OR randomnesses[tiab] OR randomnicity[tiab] OR randomniized[tiab] OR 
randomnized[tiab] OR randomnly[tiab] OR randomomized[tiab] OR randomosed[tiab] 
OR randomoutcross[tiab] OR randompairs[tiab] OR randompattern[tiab] OR 
randompf[tiab] OR randomphase[tiab] OR randompod[tiab] OR 
randompolypeptides[tiab] OR randompositioning[tiab] OR randompower[tiab] OR 
randomrecommendation[tiab] OR randoms[tiab] OR randoms'[tiab] OR 
randomsample[tiab] OR randomsamples[tiab] OR randomsampling[tiab] OR 
randomseafarers[tiab] OR randomsed[tiab] OR randomselection[tiab] OR 
randomsequences[tiab] OR randomsied[tiab] OR randomsource[tiab] OR 
randomspot[tiab] OR randomsurvivalforest[tiab] OR randomsymmetric[tiab] OR 
randomtree[tiab] OR randomvariables[tiab] OR randomwalk[tiab] OR 
randomwalkrestartmh[tiab] OR randomwalksat[tiab] OR randomy[tiab] OR 
randomyl[tiab] OR randomyly[tiab] OR randomzed[tiab] OR randomzied[tiab] OR 
randomzing[tiab])) NOT rats[tiab] AND (hasabstract[text] AND ("2017/12/01"[PDAT] : 
"3000/12/31"[PDAT])) 
 
Vochtbeperking 
("heart failure"[MeSH Major Topic] OR heart failure[tiab]) AND ((fluid restricted[tiab] 
OR fluid restriction[tiab] OR fluid restrictions[tiab] OR fluid restrictive[tiab]) OR fluid 
intake[tiab] OR (liquid restricted[tiab] OR liquid restriction[tiab]) OR liquid intake[tiab]) 
AND (systematic review[pt] OR systematic review[tiab] OR (meta analayses[tiab] OR 
meta analaysis[tiab] OR meta analisadas[tiab] OR meta analise[tiab] OR meta 
analisi[tiab] OR meta analisis[tiab] OR meta analisys[tiab] OR meta analitic[tiab] OR 
meta analiyze[tiab] OR meta analogs[tiab] OR meta analogue[tiab] OR meta 
analogues[tiab] OR meta analsis[tiab] OR meta analsysis[tiab] OR meta analyis[tiab] OR 
meta analyisis[tiab] OR meta analylsis[tiab] OR meta analysable[tiab] OR meta 
analysas[tiab] OR meta analyse[tiab] OR meta analysed[tiab] OR meta analysei[tiab] OR 
meta analysen[tiab] OR meta analyser[tiab] OR meta analysers[tiab] OR meta 
analyses[tiab] OR meta analysescohort[tiab] OR meta analysespublication[tiab] OR meta 
analysestype[tiab] OR meta analyseswere[tiab] OR meta analysi[tiab] OR meta 
analysia[tiab] OR meta analysic[tiab] OR meta analysing[tiab] OR meta analysis[tiab] OR 
meta analysis's[tiab] OR meta analysis,[tiab] OR meta analysis2[tiab] OR meta 
analysis3[tiab] OR meta analysisas[tiab] OR meta analysisbone[tiab] OR meta 
analysisc[tiab] OR meta analysisdagger[tiab] OR meta analysisdesrespeito[tiab] OR meta 
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analysises[tiab] OR meta analysisevaluating[tiab] OR meta analysisif[tiab] OR meta 
analysisindicated[tiab] OR meta analysisintroduction[tiab] OR meta analysisis[tiab] OR 
meta analysisjr[tiab] OR meta analysism[tiab] OR meta analysismethods[tiab] OR meta 
analysismoderate[tiab] OR meta analysisof[tiab] OR meta analysispeptido[tiab] OR meta 
analysisprevalencia[tiab] OR meta analysistrade[tiab] OR meta analysists[tiab] OR meta 
analysisv[tiab] OR meta analysiswas[tiab] OR meta analysisxs[tiab] OR meta 
analysized[tiab] OR meta analyst[tiab] OR meta analysticians[tiab] OR meta 
analysts[tiab] OR meta analysys[tiab] OR meta analytic[tiab] OR meta analytical[tiab] OR 
meta analytically[tiab] OR meta analytics[tiab] OR meta analyzability[tiab] OR meta 
analyzable[tiab] OR meta analyze[tiab] OR meta analyzed[tiab] OR meta analyzes[tiab] 
OR meta analyzing[tiab]) OR RCT[tiab] OR (random[tiab] OR random'[tiab] OR 
random1[tiab] OR random1y[tiab] OR randomaized[tiab] OR randomally[tiab] OR 
randomaly[tiab] OR randomamplified[tiab] OR randoman[tiab] OR randomand[tiab] OR 
randomate[tiab] OR randombalance[tiab] OR randombased[tiab] OR randomboost[tiab] 
OR randombred[tiab] OR randombreds[tiab] OR randomcoil[tiab] OR 
randomcommittee[tiab] OR randomcontrol[tiab] OR randomdata[tiab] OR 
randomdigit[tiab] OR randomdock[tiab] OR randomdot[tiab] OR randomdouble[tiab] OR 
randome[tiab] OR randomed[tiab] OR randomeffect[tiab] OR randomeffects[tiab] OR 
randomely[tiab] OR randomer[tiab] OR randomesque[tiab] OR randomezed[tiab] OR 
randomferns[tiab] OR randomforest[tiab] OR randomforest'[tiab] OR 
randomforest4life[tiab] OR randomforestclassifier[tiab] OR randomforests[tiab] OR 
randomforestsrc[tiab] OR randomforrest[tiab] OR randomfrog[tiab] OR 
randomglm[tiab] OR randomi[tiab] OR randomiazed[tiab] OR randomic[tiab] OR 
randomically[tiab] OR randomicaly[tiab] OR randomiced[tiab] OR randomicity[tiab] OR 
randomico[tiab] OR randomided[tiab] OR randomied[tiab] OR randomifzed[tiab] OR 
randomil[tiab] OR randomily[tiab] OR randomin[tiab] OR randomined[tiab] OR 
randomingly[tiab] OR randominization[tiab] OR randominzed[tiab] OR 
randomirrespective[tiab] OR randomis[tiab] OR randomisable[tiab] OR 
randomisaion[tiab] OR randomisation[tiab] OR randomisation'[tiab] OR 
randomisations[tiab] OR randomisationsecondary[tiab] OR randomisaton[tiab] OR 
randomisd[tiab] OR randomise[tiab] OR randomised[tiab] OR randomised'[tiab] OR 
randomisedbhc[tiab] OR randomisedclinical[tiab] OR randomisedcontrol[tiab] OR 
randomisedcontrolled[tiab] OR randomisedrandomised[tiab] OR randomisedtrial[tiab] 
OR randomisee[tiab] OR randomisees[tiab] OR randomisely[tiab] OR randomisert[tiab] 
OR randomiserte[tiab] OR randomises[tiab] OR randomisiert[tiab] OR 
randomisierte[tiab] OR randomisierten[tiab] OR randomisierter[tiab] OR 
randomisierung[tiab] OR randomising[tiab] OR randomisized[tiab] OR randomisly[tiab] 
OR randomissed[tiab] OR randomiz[tiab] OR randomizability[tiab] OR 
randomizable[tiab] OR randomizacao[tiab] OR randomizad[tiab] OR randomizadas[tiab] 
OR randomizadely[tiab] OR randomizado[tiab] OR randomizados[tiab] OR 
randomizaion[tiab] OR randomization[tiab] OR randomization'[tiab] OR 
randomization's[tiab] OR randomizationin[tiab] OR randomizations[tiab] OR 
randomizations'[tiab] OR randomizationstudies[tiab] OR randomizd[tiab] OR 
randomize[tiab] OR randomize'[tiab] OR randomized[tiab] OR randomized'[tiab] OR 
randomized1[tiab] OR randomized150[tiab] OR randomizedcontrolled[tiab] OR 
randomizedcontrolledclinicaltrialstif20[tiab] OR randomizedcontrolledtrial[tiab] OR 
randomizedcontrolledtrials[tiab] OR randomizedcontroltrials[tiab] OR 
randomizedcrossover[tiab] OR randomizedd[tiab] OR randomizeddouble[tiab] OR 
randomizedduring[tiab] OR randomizedinto[tiab] OR randomizedly[tiab] OR 
randomizedphase[tiab] OR randomizedrandomised[tiab] OR randomizedsequence[tiab] 
OR randomizedstudies[tiab] OR randomizedto[tiab] OR randomizedtrial[tiab] OR 
randomizely[tiab] OR randomizer[tiab] OR randomizer'[tiab] OR randomizers[tiab] OR 
randomizes[tiab] OR randomizied[tiab] OR randomizing[tiab] OR randomizing'[tiab] OR 
randomizingly[tiab] OR randomizowanych[tiab] OR randomizsed[tiab] OR 
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randomizzati[tiab] OR randomizzato[tiab] OR randomjungle[tiab] OR randoml[tiab] OR 
randomlike[tiab] OR randomlly[tiab] OR randomly[tiab] OR randomly'[tiab] OR 
randomly'assign[tiab] OR randomlyallocated[tiab] OR randomlyand[tiab] OR 
randomlyassigned[tiab] OR randomlychosen[tiab] OR randomlydivided[tiab] OR 
randomlyequally[tiab] OR randomlyinserted[tiab] OR randomlyn[tiab] OR 
randomlyselected[tiab] OR randomlysplit[tiab] OR randomlyuniformly[tiab] OR 
randommess[tiab] OR randommethacrylic[tiab] OR randommized[tiab] OR 
randommobility[tiab] OR randomnes[tiab] OR randomness[tiab] OR randomness'[tiab] 
OR randomnesses[tiab] OR randomnicity[tiab] OR randomniized[tiab] OR 
randomnized[tiab] OR randomnly[tiab] OR randomomized[tiab] OR randomosed[tiab] 
OR randomoutcross[tiab] OR randompairs[tiab] OR randompattern[tiab] OR 
randompf[tiab] OR randomphase[tiab] OR randompod[tiab] OR 
randompolypeptides[tiab] OR randompositioning[tiab] OR randompower[tiab] OR 
randomrecommendation[tiab] OR randoms[tiab] OR randoms'[tiab] OR 
randomsample[tiab] OR randomsamples[tiab] OR randomsampling[tiab] OR 
randomseafarers[tiab] OR randomsed[tiab] OR randomselection[tiab] OR 
randomsequences[tiab] OR randomsied[tiab] OR randomsource[tiab] OR 
randomspot[tiab] OR randomsurvivalforest[tiab] OR randomsymmetric[tiab] OR 
randomtree[tiab] OR randomvariables[tiab] OR randomwalk[tiab] OR 
randomwalkrestartmh[tiab] OR randomwalksat[tiab] OR randomy[tiab] OR 
randomyl[tiab] OR randomyly[tiab] OR randomzed[tiab] OR randomzied[tiab] OR 
randomzing[tiab])) NOT rats[tiab] AND (hasabstract[text] AND ("2017/12/01"[PDAT] : 
"3000/12/31"[PDAT])) 

Uitgangsvraag 6  

Zoekdatum Oktober 2019 

Database PUBMED 

Zoektermen ("sodium-glucose transporter 2 inhibitors"[MeSH Terms] OR (sglt 2[tiab] OR sglt 2i[tiab] 
OR sglt 2inhibition[tiab] OR sglt 2inhibitors[tiab] OR sglt 2is[tiab] OR sglt 2s[tiab]) OR 
("empagliflozin"[Supplementary Concept] OR "empagliflozin"[All Fields]) OR 
("canagliflozin"[MeSH Terms] OR "canagliflozin"[All Fields]) OR ("2-(3-(4-
ethoxybenzyl)-4-chlorophenyl)-6-hydroxymethyltetrahydro-2H-pyran-3,4,5-
triol"[Supplementary Concept] OR "2-(3-(4-ethoxybenzyl)-4-chlorophenyl)-6-
hydroxymethyltetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol"[All Fields] OR "dapagliflozin"[All 
Fields])) AND ("heart failure"[MeSH Terms] OR heart failure[tiab]) AND (DMT2[tiab] OR 
type 2 diabetes[tiab] OR "diabetes mellitus, type 2"[MeSH Terms]) AND (systematic 
review[pt] OR (meta analayses[tiab] OR meta analaysis[tiab] OR meta analisadas[tiab] 
OR meta analise[tiab] OR meta analisi[tiab] OR meta analisis[tiab] OR meta 
analisys[tiab] OR meta analitic[tiab] OR meta analiyze[tiab] OR meta analogs[tiab] OR 
meta analogue[tiab] OR meta analogues[tiab] OR meta analsis[tiab] OR meta 
analsysis[tiab] OR meta analyis[tiab] OR meta analyisis[tiab] OR meta analylsis[tiab] OR 
meta analysable[tiab] OR meta analysas[tiab] OR meta analyse[tiab] OR meta 
analysed[tiab] OR meta analysei[tiab] OR meta analysen[tiab] OR meta analyser[tiab] OR 
meta analysers[tiab] OR meta analyses[tiab] OR meta analysescohort[tiab] OR meta 
analysespublication[tiab] OR meta analysestype[tiab] OR meta analyseswere[tiab] OR 
meta analysi[tiab] OR meta analysia[tiab] OR meta analysic[tiab] OR meta 
analysing[tiab] OR meta analysis[tiab] OR meta analysis's[tiab] OR meta analysis,[tiab] 
OR meta analysis2[tiab] OR meta analysis3[tiab] OR meta analysisas[tiab] OR meta 
analysisbone[tiab] OR meta analysisc[tiab] OR meta analysisdagger[tiab] OR meta 
analysisdesrespeito[tiab] OR meta analysises[tiab] OR meta analysisevaluating[tiab] OR 
meta analysisif[tiab] OR meta analysisindicated[tiab] OR meta analysisintroduction[tiab] 
OR meta analysisis[tiab] OR meta analysisjr[tiab] OR meta analysism[tiab] OR meta 
analysismethods[tiab] OR meta analysismoderate[tiab] OR meta analysisof[tiab] OR 
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meta analysispeptido[tiab] OR meta analysisprevalencia[tiab] OR meta 
analysistrade[tiab] OR meta analysists[tiab] OR meta analysisv[tiab] OR meta 
analysiswas[tiab] OR meta analysisxs[tiab] OR meta analysized[tiab] OR meta 
analyst[tiab] OR meta analysticians[tiab] OR meta analysts[tiab] OR meta analysys[tiab] 
OR meta analytic[tiab] OR meta analytical[tiab] OR meta analytically[tiab] OR meta 
analytics[tiab] OR meta analyzability[tiab] OR meta analyzable[tiab] OR meta 
analyze[tiab] OR meta analyzed[tiab] OR meta analyzes[tiab] OR meta analyzing[tiab]) 
OR meta-analysis[pt] OR randomized controlled trial[pt] OR RCT[tiab] OR 
(randomi[tiab] OR randomiazed[tiab] OR randomic[tiab] OR randomically[tiab] OR 
randomicaly[tiab] OR randomiced[tiab] OR randomicity[tiab] OR randomico[tiab] OR 
randomided[tiab] OR randomied[tiab] OR randomifzed[tiab] OR randomil[tiab] OR 
randomily[tiab] OR randomin[tiab] OR randomined[tiab] OR randomingly[tiab] OR 
randominization[tiab] OR randominzed[tiab] OR randomirrespective[tiab] OR 
randomis[tiab] OR randomisable[tiab] OR randomisaion[tiab] OR randomisation[tiab] 
OR randomisation'[tiab] OR randomisations[tiab] OR randomisationsecondary[tiab] OR 
randomisaton[tiab] OR randomisd[tiab] OR randomise[tiab] OR randomised[tiab] OR 
randomised'[tiab] OR randomisedbhc[tiab] OR randomisedclinical[tiab] OR 
randomisedcontrol[tiab] OR randomisedcontrolled[tiab] OR 
randomisedrandomised[tiab] OR randomisedtrial[tiab] OR randomisee[tiab] OR 
randomisees[tiab] OR randomisely[tiab] OR randomisert[tiab] OR randomiserte[tiab] 
OR randomises[tiab] OR randomisiert[tiab] OR randomisierte[tiab] OR 
randomisierten[tiab] OR randomisierter[tiab] OR randomisierung[tiab] OR 
randomising[tiab] OR randomisized[tiab] OR randomisly[tiab] OR randomissed[tiab] OR 
randomiz[tiab] OR randomizability[tiab] OR randomizable[tiab] OR randomizacao[tiab] 
OR randomizad[tiab] OR randomizadas[tiab] OR randomizadely[tiab] OR 
randomizado[tiab] OR randomizados[tiab] OR randomizaion[tiab] OR 
randomization[tiab] OR randomization'[tiab] OR randomization's[tiab] OR 
randomizationin[tiab] OR randomizations[tiab] OR randomizations'[tiab] OR 
randomizationstudies[tiab] OR randomizd[tiab] OR randomize[tiab] OR 
randomize'[tiab] OR randomized[tiab] OR randomized'[tiab] OR randomized1[tiab] OR 
randomized150[tiab] OR randomizedcontrolled[tiab] OR 
randomizedcontrolledclinicaltrialstif20[tiab] OR randomizedcontrolledtrial[tiab] OR 
randomizedcontrolledtrials[tiab] OR randomizedcontroltrials[tiab] OR 
randomizedcrossover[tiab] OR randomizedd[tiab] OR randomizeddouble[tiab] OR 
randomizedduring[tiab] OR randomizedinto[tiab] OR randomizedly[tiab] OR 
randomizedphase[tiab] OR randomizedrandomised[tiab] OR randomizedsequence[tiab] 
OR randomizedstudies[tiab] OR randomizedto[tiab] OR randomizedtrial[tiab] OR 
randomizely[tiab] OR randomizer[tiab] OR randomizer'[tiab] OR randomizers[tiab] OR 
randomizes[tiab] OR randomizied[tiab] OR randomizing[tiab] OR randomizing'[tiab] OR 
randomizingly[tiab] OR randomizowanych[tiab] OR randomizsed[tiab] OR 
randomizzati[tiab] OR randomizzato[tiab]) OR randomly[tiab]) 

Uitgangsvraag 7  

Zoekdatum Zoekactie van NICE [NICE 2018], geen update 

Database Zoekactie van NICE [NICE 2018]  

Zoektermen Zoekactie van NICE [NICE 2018]  

Uitgangsvraag 8  

Zoekdatum Zoekactie van NICE [NICE 2018], geen update 

Database Zoekactie van NICE [NICE 2018]  

Zoektermen Zoekactie van NICE [NICE 2018]  

Uitgangsvraag 9  
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Zoekdatum Juni 2019 

Database PUBMED 

Zoektermen (("heart failure/therapy"[Mesh Terms] OR heart failure[tiab]) AND chronic[tiab]) AND 
("telemedicine/methods"[Mesh Terms] OR telemedicine[tiab] OR telemonitoring[tiab] 
OR remote patient management[tiab] OR telehealth[tiab] OR telecare[tiab] OR 
telemedical[tiab]) AND (systematic[sb] OR systematic review[tiab] OR (meta 
analayses[tiab] OR meta analaysis[tiab] OR meta analisadas[tiab] OR meta analise[tiab] 
OR meta analisi[tiab] OR meta analisis[tiab] OR meta analisys[tiab] OR meta 
analitic[tiab] OR meta analiyze[tiab] OR meta analogs[tiab] OR meta analogue[tiab] OR 
meta analogues[tiab] OR meta analsis[tiab] OR meta analsysis[tiab] OR meta 
analyis[tiab] OR meta analyisis[tiab] OR meta analylsis[tiab] OR meta analysable[tiab] 
OR meta analysas[tiab] OR meta analyse[tiab] OR meta analysed[tiab] OR meta 
analysei[tiab] OR meta analysen[tiab] OR meta analyser[tiab] OR meta analysers[tiab] 
OR meta analyses[tiab] OR meta analysescohort[tiab] OR meta analysespublication[tiab] 
OR meta analysestype[tiab] OR meta analyseswere[tiab] OR meta analysi[tiab] OR meta 
analysia[tiab] OR meta analysic[tiab] OR meta analysing[tiab] OR meta analysis[tiab] OR 
meta analysis's[tiab] OR meta analysis,[tiab] OR meta analysis2[tiab] OR meta 
analysis3[tiab] OR meta analysisas[tiab] OR meta analysisbone[tiab] OR meta 
analysisc[tiab] OR meta analysisdagger[tiab] OR meta analysisdesrespeito[tiab] OR meta 
analysises[tiab] OR meta analysisevaluating[tiab] OR meta analysisif[tiab] OR meta 
analysisindicated[tiab] OR meta analysisintroduction[tiab] OR meta analysisis[tiab] OR 
meta analysisjr[tiab] OR meta analysism[tiab] OR meta analysismethods[tiab] OR meta 
analysismoderate[tiab] OR meta analysisof[tiab] OR meta analysispeptido[tiab] OR meta 
analysisprevalencia[tiab] OR meta analysistrade[tiab] OR meta analysists[tiab] OR meta 
analysisv[tiab] OR meta analysiswas[tiab] OR meta analysisxs[tiab] OR meta 
analysized[tiab] OR meta analyst[tiab] OR meta analysticians[tiab] OR meta 
analysts[tiab] OR meta analysys[tiab] OR meta analytic[tiab] OR meta analytical[tiab] OR 
meta analytically[tiab] OR meta analytics[tiab] OR meta analyzability[tiab] OR meta 
analyzable[tiab] OR meta analyze[tiab] OR meta analyzed[tiab] OR meta analyzes[tiab] 
OR meta analyzing[tiab]) OR randomized[tiab] OR randomized[tiab] OR RCT[tiab]) AND 
(hasabstract[text] AND (English[lang] OR Dutch[lang])) 
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Bijlage 3: PRISMA stroomdiagram per zoekvraag 
 
Uitgangsvraag 1: Wat is de diagnostische waarde van verschillende afkappunten voor pro-B-type 
natriuretic peptide (NT-proBNP) en B-type natriuretic peptide (BNP) voor het aantonen en 
uitsluiten van chronisch hartfalen bij patiënten die zich presenteren met klachten in de eerstelijn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses): The PRISMA 
Statement. PLoS Med 2009;6:e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097 
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Uitgangsvraag 2: Is het zinvol om een predictieregel voor aanwezigheid van hartfalen in te voeren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses): The PRISMA 
Statement. PLoS Med 2009;6:e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097 
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Uitgangsvraag 3 
A. Gaat de voorkeur uit naar behandeling met bumetanide of furosemide bij patiënten met ernstig 
hartfalen? 
B. Is bumetanide of furosemide aan te bevelen bij patiënten met hartfalen én chronische 
nierschade? 
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Uitgangsvraag 4: Is een aldosteronantagonist aan te bevelen als aanvulling op ACE-
remmer, diureticum en bètablokker indien dit onvoldoende werkt? 
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Uitgangsvraag 5: Is vochtbeperking en/of zoutbeperking aan te bevelen bij patiënten met 
hartfalen? 
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Uitgangsvraag 6. 
A. Is een Sodium glucose cotransporter 2-remmer (SGLT-2-remmer) aan te bevelen als 
aanvulling op de standaardbehandeling van patiënten met hartfalen (HF)? 
B. Is een Sodium glucose cotransporter 2-remmer (SGLT-2-remmer) aan te bevelen als 
aanvulling op de standaardbehandeling van patiënten met hartfalen (HF) en diabetes 
mellitus type 2 (DM type 2)? 
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Uitgangsvraag 7: Is het aan te bevelen om de ACE-remmer te vervangen door een 
angiotensine receptor neprilysine inhibitors (ARNI) als patiënten met chronisch 
hartfalen ondanks het gebruik van een ACE-remmer, diureticum, bètablokker en 
aldosteronantagonist klachten houden?  
 
Gebruik gemaakt van de zoekactie van NICE [NICE 2018], geen update en er bleef uiteindelijk 1 
studie over. 
 
Uitgangsvraag 8: Is toevoeging van een ivabradine aan te bevelen bij patiënten met 
hartfalen bij wie de basisbehandeling onvoldoende werkt? 
 
Gebruik gemaakt van de zoekactie van NICE [NICE 2018], geen update en er bleef uiteindelijk 1 
studie over. 
 
 

  



 

27 

Uitgangsvraag 9: Is telemonitoring (vergeleken met gebruikelijke zorg) aan te bevelen bij 
patiënten met hartfalen in de huisartsenpraktijk? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uit: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses): The PRISMA 
Statement. PLoS Med 2009;6:e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097 
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Bijlage 4: Beoordeling van het risico op vertekening (RoB) 
Uitgangsvraag 3 
A. Gaat de voorkeur uit naar behandeling met bumetanide of furosemide bij patiënten met 
ernstig hartfalen? 
B. Is bumetanide of furosemide aan te bevelen bij patiënten met hartfalen én chronische 
nierschade?  

 
 
Voor de andere uitgangsvragen is gebruik gemaakt van de RoB beoordeling van NICE [NICE 
2018], of de RoB van de betreffende systematic review of betrof het studies met Low RoB op alle 
criteria.  
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Bijlage 5: Forest plots 
 
Uitgangsvraag 3 
A. Gaat de voorkeur uit naar behandeling met bumetanide of furosemide bij patiënten met 
ernstig hartfalen? 
B. Is bumetanide of furosemide aan te bevelen bij patiënten met hartfalen én chronische 
nierschade? 

 
 
Uitgangsvraag 6 
B. Is een Sodium glucose cotransporter 2-remmer (SGLT-2-remmer) aan te bevelen als 
aanvulling op de standaardbehandeling van patiënten met hartfalen (HF) en diabetes mellitus 
type 2 (DM type 2)? 
 
Ziekenhuisopname door HF 

 
 
ZKH opname (HFpEF en HFREF)  

 
 
Sterfte, alle oorzaken HF 

 
 
Sterfte, alle oorzaken (HFpEF en HFREF) 
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Sterfte, cardiovasculair 

 
 
Sterfte, cardiovasculair (HFpEF en HFREF) 

 
 
Amputations (Favours = meer kans op amputaties) 

 
 
(non)fatale CVA 

 
 
Ernstig nierfalen 
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Acuut Nierfalen 

 


	PVKPOH Oproep NHG Standaard Hartfalen 2020 08 21 oproep
	20-18uit-cor Hoofdtekst NHG-Standaard Hartfalen commentaarversie (2)
	20-19uit-cor Details NHG-Standaard Hartfalen commentaarversie (2)
	20-20uit-cor Totstandkoming en methoden NHG-Standaard Hartfalen commentaarversie (2)

