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Wat is hartfalen ?
Hartfalen is een ziekte die  wordt gekenmerkt door een verzwakking van het hart. Lijden aan hartfalen betekent
dat uw hart vermoeid is en dat het moeite heeft om het bloed even goed als vroeger doorheen het lichaam te
pompen.
Deze zwakte laat zich vooral voelen op momenten dat u meer van uw hart vergt, zoals bijv. tijdens fysieke
inspanningen, bij de spijsvertering of wanneer u ziek bent.

Wat voelt u als u aan hartfalen lijdt?
U zal de tekenen van hartzwakte vooral voelen tijdens fysieke  inspanningen of wanneer u ziek bent. Er zijn
meerdere klachten die al dan niet gelijktijdig kunnen optreden. De frequentste zijn :

• KORTADEMIGHEID
Moeilijk kunnen ademen, een onregelmatige of snelle ademhaling,  het
gevoel buiten adem te zijn en/of hoesten.

•VERMOEIDHEID
Vermoeidheid of meer moeite bij een inspanning die u vroeger
gemakkelijk leek.

• ZWELLING VAN VOETEN EN ENKELS
Als het hart onvoldoende werkt, reageert het lichaam  door water
en zout op te stapelen. De opstapeling van vocht in uw lichaam kan
zwelling van de enkels en voeten veroorzaken.

• GEWICHTSTOENAME
Een vermoeid hart heeft moeite om het water uit het lichaam te
verwijderen. De opstapeling van vocht in uw lichaam veroorzaakt
gewichtstoename.

- Er kunnen andere tekenen optreden, zoals een toename van de hartfrequentie,
enz...



Wat doet uw arts om uw ziekte te behandelen ?
De behandeling van hartfalen wordt stapsgewijs opgebouwd. Naast de geneesmiddelen die uw arts u voor-
schrijft om de oorzaken van de vermoeidheid van uw hart te behandelen (angor, infarct, hartkleplijden, teveel
aan vetten in het bloed, suikerziekte,...) en algemene richtlijnen voor  een gezonde levenswijze (zie verder),
zal uw arts :

- De klachten zo goed mogelijk onder controle brengen,  zodat u een zo normaal mogelijk leven kan leiden

- De verdere evolutie van uw aandoening afremmen.

Controle van de symptomen

Uw arts zal uw symptomen hoofdzakelijk controleren met geneesmiddelen die water afdrijven en de opstapeling
van water en zout in het lichaam tegengaan. Deze geneesmiddelen worden diuretica of vochtafdrijvende mid-
delen genoemd. Om de hoeveelheden die u nodig  hebt zo precies mogelijk te bepalen, zal uw arts u vragen
zich regelmatig te wegen. Een plotse gewichtstoename (meer dan  2 kg in enkele dagen) betekent dat uw lichaam
water vasthoudt, en dan zal uw behandeling met diuretica aangepast moeten worden. Uw arts of cardioloog
zal hierover beslissen.

De arts kan nog andere geneesmiddelen voorschrijven  (om de tekenen van hartfalen te verminderen) naargelang
de klachten die u hebt.

De verdere evolutie van de ziekte voorkomen

Om de verdere evolutie van de ziekte af te remmen, kan uw arts andere types geneesmiddelen voorschrijven
waarvan bewezen is dat ze de evolutie van de ziekte afremmen. Het betreft hoofdzakelijk converting enzyme
(ACE)-inhibitoren, bètablokkers of kaliumsparende geneesmiddelen.

Deze drie klassen van geneesmiddelen hebben immers in grootschalige studies op overtuigende wijze aan-
getoond dat ze de progressie van hartfalen vertragen.

Gewoonlijk worden deze geneesmiddelen één na één aan uw behandeling toegevoegd (indien uw toestand
dit toelaat of indien uw cardioloog dit nuttig oordeelt, kunnen deze geneesmiddelen tegelijkertijd worden
ingesteld).

Over het algemeen zal de cardioloog eerst een behandeling met een ACE-inhibitor en vervolgens met een bèta-
blokker instellen. Aangezien deze twee geneesmiddelen uw bloeddruk (de druk van het bloed op de bloed-
vaten) kunnen verlagen, is het mogelijk dat de dosis ervan, gedurende een bepaalde periode, regelmatig moet
worden aangepast, opdat uw lichaam zich kan aanpassen.

(De klachten bij een te lage bloeddruk zijn de volgende: draaierigheid, duizeligheid, ijlhoofdigheid, gevoel van
verlies van bewustzijn, abnormale vermoeidheid, gezichtsstoornissen, enz. Soms treden deze tekenen slechts
op als u opstaat en verdwijnen ze daarna: men spreekt dan van orthostatische hypotensie.)

Daarom zal uw cardioloog u vragen uw bloeddruk regelmatig te (laten) controleren (regelmatige controles door
uw huisarts, of zelfcontrole met een elektronische bloeddrukmeter).

Het is ook mogelijk dat u één van deze geneesmiddelen niet goed verdraagt. Dan zal uw cardioloog beslissen
de behandeling tijdelijk of definitief te wijzigen.



Instellen van een behandeling met bètablokkers
Bètablokkers zijn geneesmiddelen die uw arts u voorschrijft om de verdere evolutie van uw  ziekte af te remmen.

Wat u moet weten

De behandeling met bètablokkers moet steeds in lage dosis worden ingesteld. Als u de lage dosis goed ver-
draagt, zal uw arts beslissen de dosis stapsgewijs te verhogen. Over het algemeen wordt de dosis om de 2 à
4 weken verhoogd, tenzij uw arts er anders over beslist. Bij het instellen van een behandeling met bètablok-
kers en telkens als de dosis wordt verhoogd, zal uw lichaam zich moeten aanpassen.

Het zou dus kunnen dat u zich in het begin van de behandeling minder goed  voelt: de tekenen van hartfalen
kunnen toenemen of gemakkelijker optreden gedurende enkele weken (gemiddeld 2 à 6 weken). Deze reactie
is bijna steeds van tijdelijke aard en verdwijnt wanneer  uw lichaam zich aan het geneesmiddel heeft aange-
past. Deze moeilijkere periode belet niet dat het geneesmiddel uw hart  al behoed voor verergering van zijn
zwakte.

Wat u moet doen

Om de toevoeging van een bètablokker aan uw behandeling vlot te laten verlopen en snel te kunnen ingrijpen
bij een eventuele verergering van de huidige toestand,  zal uw arts u vragen om de resultaten van sommige
controles zeer regelmatig te noteren (of te laten noteren door uw huisarts).

• REGELMATIGE CONTROLE VAN UW GEWICHT
U moet zich wegen op hetzelfde moment van de dag en steeds in dezelfde
omstandigheden (bijv.: in nachtkledij bij het opstaan of na een douche,...).
Door deze gewichtscontrole zal de arts een eventuele verergering van uw toe-
stand zeer snel opmerken en de behandeling snel kunnen aanpassen.
Aarzel niet uw a rts te verwittigen bij een plotse gewichtstoename  (meer
dan 2 kg in enkele dagen).

• REGELMATIGE CONTROLE VAN UW BLOEDDRUK
Een regelmatige controle van uw bloeddruk door uw behandelende arts.
Bètablokkers en ACE-inhibitoren zijn geneesmiddelen die uw bloeddruk
kunnen verlagen. Het is mogelijk dat u tekenen van een te lage bloeddruk
vertoont (draaierigheid, duizeligheid, gezichtsstoornissen, enz., soms
enkel bij het overgaan van een zittende of liggende houding naar een
staande houding ...). Aarzel niet contact op te nemen met uw arts als
u tekenen van een te lage bloeddruk vertoont.

• REGELMATIGE CONTROLE VAN UW HARTFREQUENTIE
Een regelmatige controle van uw hartfrequentie door uw behandelende
arts. Bètablokkers verlagen de hartfrequentie: ze stellen het hart "op rust".
Sommige personen kunnen echter zeer gevoelig zijn voor deze werking
van bètablokkers en er hevig op reageren. De tekenen zijn dezelfde als
deze van een sterke bloeddrukdaling.
Aarzel niet contact op te nemen met uw arts als u  tekenen van een
ernstige vertraging van uw hartfrequentie vertoont.



Uw arts zal u een patiëntenboekje meegeven dat volgens zijn richtlijnen regelmatig moet worden aangevuld.
In dit boekje zal uw arts aangeven
- hoe vaak (per dag, per week of per maand) u zich moet wegen en
- het gewicht dat u zou moeten behouden (streefgewicht).

Neem uw geneesmiddelen in zoals voorgeschreven door uw a rts (moment van de dag, hoeveel-
heden, ...).
Vergeet niet uw geneesmiddelen in te nemen.
Deze geneesmiddelen zijn immers zo efficiënt dat een plotse stopzetting ervan uw toestand kan verer-
geren.
Stop nooit één van de voorgeschreven geneesmiddelen zonder dit eerst met uw huisarts of uw  car-
dioloog te bespreken .
Alvorens een nieuw geneesmiddel in te nemen, vraag de arts hoe en wanneer u het moet inne-
men, rekening houdend met de geneesmiddelen die u nu reeds inneemt.

Aanbevelingen voor een gezonde levenswijze
Deze raadgevingen zijn zeer belangrijk om goed te leven met uw ziekte.

• GEBRUIK MINDER ZOUT: MAX. 3g per dag
Zout kan de opstapeling van water in het lichaam bevorderen. Kies
voor voedingsmiddelen die weinig of geen zout bevatten  (zout
wordt ook natriumchloride genoemd).  Let op voor voorbereide
voedingsmiddelen die vaak veel zout bevatten. Lees aandachtig de
etiketten.

• NEEM DE TIJD OM TE RUSTEN
Als de tekenen van hartzwakte toenemen, moet u meer rusten. Rust
vermindert de belasting van het hart.
Lever geen inspanningen na het eten: het verteren van het voed-
sel is al een inspanning op zich.

• BLIJF ACTIEF EN DOE MET MATE AAN SPORT
Wandelen, zwemmen en fietsen zijn goede activiteiten die u regel-
matig moet beoefenen. Let op voor overbelasting. Vermijd oefe-
ningen waarbij u zich kortademig of duizelig voelt. Bespreek een
aangepast oefenprogramma met uw arts.

• VERMIJD CONSTIPATIE
Constipatie kan erg belastend zijn voor uw hart. Kies voor eenvezelrijke voeding om constipatie te vermijden.



• BEPERK UW ALCOHOLVERBRUIK :
Alcohol in overdreven hoeveelheden kan  schadelijke effecten heb-
ben op uw hartspier.

• ROOK NIET OF STOP MET ROKEN :

Nicotine (sigaretten) vernauwt de bloedvaten, waardoor het hart
harder moet werken.
ROOK NIET

• KIES EEN COMFORTABELE SLAAPHOUDING :

Als u buiten adem bent, gebruik indien nodig kussens om het
hoofdeinde te verhogen.

• WERK :
Bespreek dit punt met uw arts. Deze zal u raad geven naargelang
het type werk dat u doet.

• VACCINATIES :
Zorg ervoor dat u de nodige seizoensgebonden vaccinaties hebt
gekregen, zoals : griepvaccin, pneumokokkenvaccin, ...

• ANDERE :
Aarzel niet om de vragen die u bezighouden aan uw cardioloog of huisarts te stellen.
Indien u bang bent voor seksuele activiteiten of als u hierover vragen hebt, bespreek dit
openlijk met uw arts en/of partner.



• GENEESMIDDELEN :
Neem uw geneesmiddelen zoals voorgeschreven door  uw arts. Stop nooit uit eigen bewe-
ging met een behandeling zonder overleg met uw cardioloog of huisarts, zelfs al lijkt het
aantal geneesmiddelen dat u moet innemen overdreven.

• KOORTS, ANDERE ZIEKTES  :

Verwittig snel uw arts als u koorts hebt of tekenen van een andere ziekte vertoont.
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