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Beste patiënt,

Deze brochure geeft u meer 
informatie over hartfalen en 
tracht op een aantal veel 
gestelde vragen antwoord te 
geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende geneesheer 
en de verpleegkundigen zijn 
steeds bereid om op al uw 
vragen te antwoorden.
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01 WAT IS 
HARTFALEN?

Om hartfalen te begrijpen is het 
belangrijk enig inzicht te hebben 
in de structuur en de normale 
werking van het hart.
Het hart is een pomp die de 
grootte heeft van een vuist en be-
staat uit vier kamers, namelijk de 
2 voorkamers of boezems en de 2 
kamers of ventrikels ( zie figuur).

Zuurstofarm bloed komt vanuit 
het lichaam aan in de rechterkant 
van het hart. Via de rechter voor-
kamer wordt het bloed naar de 
rechterkamer en zo via de long-
slagader naar de longen gepompt. 
Daar wordt het bloed terug 
voorzien van zuurstof en komt het 
zuurstofrijke bloed terug door de 
linker voorkamer naar
de linker kamer. De linker kamer 
pompt het bloed via de aorta 
(grote lichaamsslagader) terug 

naar de rest van de organen en 
weefsels. De 4 hartkleppen zor-
gen ervoor dat het bloed slechts 
in 1 richting kan vloeien.

Het hart zelf wordt ook doorbloed. 
Dit gebeurt via de kransslagaders. 
Als er wordt gesproken over een 
hartaanval betekent dat dat een of 
meerdere kransslagaders verstopt 
zitten waardoor een deel van de 
hartspier niet voldoende meer 
doorbloed wordt en afsterft.
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02 WAT ZIJN DE 
OORZAKEN?

Zoals reeds beschreven bestaat 
het hart uit een rechterkant met 
zuurstofarm bloed en een lin-
kerkant met zuurstofrijk bloed. 
Hartfalen kan zowel aan de 
rechterkant als aan de linkerkant 
ontstaan maar meestal komt het 
aan beide kanten gelijk voor.
Er kan hartfalen ontstaan doordat 
het hart niet genoeg bloed kan 
rondpompen omdat de pompfunc-
tie is aangetast (systolisch hartfa-
len) of doordat het hart moeilijk-
heden heeft om gevuld te worden 
met bloed (diastolisch hartfalen). 
De lichamelijke klachten kunnen 
echter identiek zijn.
Er zijn verschillende oorzaken van 
hartfalen waardoor de arts vaak 
verschillende onderzoeken moet 
doen om dit te weten te komen. 
Het kan ook zijn dat er geen 
duidelijke oorzaak kan ontdekt 
worden.

De belangrijkste oorzaken 
zijn:
• Een hartinfarct: door ver-

stopping van een of meerdere 
kransslagaders sterft een deel 
van de hartspier af waardoor 
dat deel niet goed meer kan 
functioneren. Dit afgestorven 

deel kan zo groot zijn dat de 
pompfunctie van het hart 
wordt verminderd waardoor 
hartfalen kan ontstaan. 

• Hoge bloeddruk: dit leidt 
tot een verdikking van de 
hartspier. Dit komt omdat bij 
een hoge bloeddruk het hart 
harder moet pompen om het 
bloed door de aders te krijgen. 
Het kan vergeleken worden 
met een andere spier die je 
traint, die wordt immers ook 
dikker. Echter bij het hart 
vormt dit een probleem om-
dat de hartspier daardoor ook 
stijver wordt en het hart zich 
niet goed meer kan vullen 
met bloed. Dit kan uiteindelijk 
leiden tot hartfalen.

1. gezond hart          2. verdikte hartspier
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Aandoening aan één of meer-
dere hartkleppen: 2 mogelijk-
heden:
1. Als een klep niet goed sluit 

(insufficiëntie) gaat het bloed 
terugstromen. Bij de volgende 
hartslag zal zowel het nieuwe 
bloed als het teruggestroomde 
bloed verder gepompt moeten 
worden. Op termijn gaat de 
hartspier zo overbelast ge-
raken dat hartfalen kan ont-
staan.

2. Als een klep niet goed opent 
(stenose) zal het hart harder 
moeten samentrekken om het 
bloed door de vernauwde klep 
te krijgen. Ook hierdoor kan 
het hart overbelast geraken en 
kan hartfalen ontstaan.

• Hartritmestoornissen: 
zowel een te snel als een 
te traag ritme kan hartfalen 
veroorzaken. Zeker als u lijdt 
aan een voorkamerfibrillatie is 
het belangrijk dat uw hartritme 
niet te snel is ( = meer dan 
100 slagen per minuut gedu-
rende langere tijd) omdat dit 
voor overbelasting van het hart 
kan zorgen. 

• Een hartspierziekte: (car-
diomyopathie) is een ziekte 
die ervoor kan zorgen dat de 
hartspier wordt aangetast. Dit 
kan door een (reeds door-
gemaakte) infectie zijn, door 
suikerziekte of het kan aange-
boren zijn. Ook schildklierziek-
te of longziekte kunnen een 
oorzaak zijn. 

• Drugs of alcohol: deze mid-
delen kunnen de pompfunctie 
van het hart aantasten en 
hartfalen veroorzaken. Indien 
alcohol of drugs de oorzaak 
zijn van hartfalen worden deze 
middelen strikt afgeraden! 

• Chemotherapie kan ook een 
oorzaak zijn van hartfalen. 

• Het kan ook zijn dat de oor-
zaak gewoon onbekend is.



6 Ziekenhuis Oost-Limburg l Brochure: BR1044 - Hartfalen - campus Maas en Kempen

03 WAT ZIJN DE 
KLACHTEN?

Door verhoging van de druk in de 
hartkamers omdat het hart niet 
meer goed kan pompen, of omdat 
het hart zich niet meer goed kan 
vullen, gaat er vochtophoping ont-
staan. Het bloed kan terugstro-
men naar de longen en hierdoor 
wordt u kortademig ( = vocht op 
de longen). Het teveel aan vocht 
kan ook teruglopen naar de weef-
sels waardoor er vochtophoping in 
de buik alsook in de onderbenen 
en enkels kan ontstaan. Omdat 
het vocht zich kan opstapelen in 
de buik kan het zijn dat er vlug 
een vol gevoel ontstaat bij het 
eten of dat er geen eetlust meer 
is.

Ook vermoeidheidsklachten bij de 
minste inspanning zijn typische 
verschijnselen omdat het lichaam 
en de nodige organen niet meer 
van voldoende bloed voorzien 
worden.

De klachten kunnen dus zijn:

Vaak komen verschillende sympto-
men samen voor.
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04 STELLEN VAN DE 
DIAGNOSE

De verschillende onder-
zoeken bij hartfalen
Om hartfalen te ontdekken en de 
oorzaak te achterhalen moeten er 
verschillende onderzoeken gebeu-
ren. Afhankelijk van de oorzaak 
zal de therapie aangepast worden 
of eventuele andere ingrepen 
gepland moeten worden. Welk 
van deze onderzoeken dienen te 
gebeuren zal uw behandelende 
arts bekijken.

Frequente onderzoeken zijn:
• ECG of elektrocardiogram: 

Hiermee kan men de elektri-
sche geleiding van het hart 
bekijken en eventuele hartrit-
mestoornissen of zuurstofte-
kort vaststellen.

• Bloedonderzoek
• Echografie van het hart: 

Hiermee wordt uitwendig de 
hartfunctie en de werking van 
de hartkleppen bekeken.

• Holtermonitoring: Op deze 
manier kan men gedurende 
24h (of langer) uw hartritme 
opnemen en analyseren zodat 
eventuele hartritmestoornissen 
opgespoord kunnen worden.

• 24 uur bloeddrukmeting: 

De bloeddruk zal over 24 uur 
gevolgd worden.

• Röntgenfoto van de lon-
gen: Doordat hierop de 
hartschaduw zichtbaar is, kan 
men zien of het hart vergroot 
is of niet en of er vocht in de 
longen te zien is.

• Longfunctiemeting: Dit is 
een onderzoek waarmee de 
diagnose van bepaalde adem-
halingsziekten kan worden 
gesteld. Het wordt gedaan om 
te kijken of er geen bijkomend 
longprobleem is.

• Fietstest of ergospirome-
trie: Hiermee kunnen hartpro-
blemen bij inspanning worden 
aangetoond. Verder kan men 
ook een idee krijgen van welke 
inspanning uw hart nog aan-
kan.

• Coronarografie: Omdat een 
verstopping van een of meer-
dere kransslagaders van het 
hart de pompfunctie in het 
gedrang kan brengen, gaat de 
arts moeten kijken of dit bij u 
het geval is. Dit gebeurt door 
middel van een coronarogra-
fie. Via de lies, die plaatselijk 
wordt verdoofd, wordt er een 
katheter naar het hart ge-
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bracht. Door deze katheter 
wordt contraststof ingespoten 
waardoor de kransslagaders 
zichtbaar worden. Op deze 
manier kan de arts zien of er 
vernauwingen of verstoppin-
gen zijn en waar deze zich dan 
bevinden.

• MRI scan (Magnetic Reso-
nance Imaging) of NMR scan 
(Nucleaire Magnetische Reso-
nantie: Door middel van een 
magnetisch veld kan er nauw-
keurig gekeken worden naar 
uw hart. Dit is bvb noodzakelijk 
om eventueel littekensweefsel 
of beschadigingen in beeld te 
brengen.

• Rechter hartkatheterisatie: 
Er wordt een katheter via de 
hals, lies of onder het sleutel-
been ingebracht om dan via de 
rechtervoorkamer en rechter-
kamer naar de longslagader te 
worden opgevoerd. Met deze 
katheter kan men de drukken 
in de longen en de rechterkant 
van het hart meten alsook de 
hoeveelheid bloed dat het hart 
kan wegpompen. 

• Hartbiopsie: Een stukje 
weefsel van het hart zal wor-
den weggenomen tijdens een 
rechter hartkatheterisatie om 
te zien wat de oorzaak is van 
het hartfalen.

• EFO of elektrofysiologisch 
onderzoek: Via de lies zal een 
katheter worden ingebracht in 
het hart om hartritmestoornis-
sen op te sporen en zo nodig 
te behandelen door middel van 
wegbranden (ablatie).

De arts zal steeds individueel 
bepalen welk onderzoek voor u 
nuttig is.
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05 DE BEHANDELING 
VAN HARTFALEN

• Medicatie: Er wordt aller-
eerst aandacht besteed aan 
de medicatie die u zal moeten 
nemen. Deze medicatie dient 
om uw hart te ondersteunen 
en te ontlasten en is dus zeer 
belangrijk!

• Levensstijlaanpassingen: 
Daarnaast zal u uw levensstijl 
wat moeten aanpassen waarbij 
een zout- en vochtarm dieet en 
voldoende fysieke activiteit het 
belangrijkste zijn. Dit wordt in 
het volgende hoofdstuk be-
sproken.

• Devices: Speciale elektro-
nische apparaten kunnen in 
sommige gevallen noodzakelijk 
zijn of ondersteuning bieden 
voor een beter hartfunctie. 
(pacemakers, defibrillatoren, 
…)

• Ingreep: In een aantal geval-
len kan een operatie van het 
hart / hartkleppen of behan-
deling van een kransslagader-
vernauwing de hartfunctie 
verbeteren.

Doel van de behandeling is uw 
symptomen te verlichten, de hart-
functie te stabiliseren en indien 
mogelijk te verbeteren om zo de 

impact op uw dagelijks leven zo 
klein mogelijk te houden.

5.1 Medicatie bij hartfalen

Zoals reeds vermeld is correcte 
medicatie inname zeer belangrijk 
bij hartfalen. U zal verschillende 
soorten medicatie moeten nemen 
om het hart te ondersteunen. En-
kele voorbeelden hiervan zijn:
•  Bètablokkers: Emconcor® 

(Bisoprolol), Kredex® (Carve-
dilol), Seloken® (Metoprolol), 
Selozok®, Nobiten® (Nebi-
volol) … Vertragen de hartslag 
maar stimuleren de samen-
trekkingskracht, zodat het hart 
efficiënter pompt. Vooral in 
het begin van de behandeling 
kan u last hebben van duizelig-
heid, koude handen en voeten, 
vermoeidheid en een verlaagde 
bloeddruk. Daarom zal de do-
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sis van dit medicament gelei-
delijk aan worden opgedreven 
zodat het lichaam de tijd krijgt 
om zich aan te passen aan de 
verlaagde bloeddruk. 

• ACE- remmers: Coversyl® 
(Perindopril), Capoten® (Cap-
topril), Tritace® (Ramipril), 
Renitec® (Enalapril), Accupril® 
(Quinapril), … . Verlagen de 
bloeddruk door de bloedvaten 
te verwijden, verminderen een 
aantal nadelige hormonale re-
flexen en verminderen ook de 
vergroting van het hart zodat 
het hart efficiënter kan samen-
trekken. Door de verlaagde 
bloeddruk kan er tijdelijk duize-
ligheid ontstaan, die op zich 
geen reden is om de medicatie 
te stoppen. Soms kan men een 
prikkelhoest hebben of de nier-
functie kan achteruitgaan. De 
arts zal dan moeten bekijken 
of deze medicatie dient gestopt 
te worden en vervangen door 
andere medicatie. De dosis van 
dit medicament zal geleidelijk, 
onder controle, worden opge-
dreven. 

• Aldosterone-antagonisten: 
Aldactone® (Spironolactone), 
Eplerenone® (Inspra) 
Drijven vocht af en vertragen 
de evolutie van hartfalen. Hier-
bij is enige aandacht vereist. 
Uw huisarts zal regelmatig de 
zouten in het bloed moeten 
controleren, vooral in het begin 
van de behandeling, maar ook 
indien u buikgriep hebt of als 
uw nierfunctie zou verslechte-
ren. In zeldzame gevallen kun-
nen mannen van dit medica-
ment pijnlijke borsten krijgen. 

• Angiotensine- II recep-
torblokkers: Cozaar® 
en Loortan® (Losartan), 
Atacand® (Candesartan), 
Diovane® (Valsartan), Belsar® 
en Olmetec® (Olmesartan), 
Micardis® (Telmisartan), 
Aprovel® (Irbesartan). Onge-
veer dezelfde werking als de 
ACE- remmers maar de ACE- 
remmers blijven het eerste 
voorkeursmiddel. Ze zijn iets 
duurder en worden gegeven 
indien ACE- remmers niet wor-
den verdragen. 
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• Diuretica: Lasix®, Burinex®, 
Furosemide EG®, … Verwij-
deren het overtollig vocht uit 
het lichaam en worden ook 
plasmedicatie genoemd. Enkele 
bijwerkingen zijn een droge 
mond, huiduitslag en spier-
krampen (voornamelijk in de 
benen). Opgelet: deze medi-
catie zal er wel voor zorgen 
dat u zich beter voelt, maar 
verlengt uw levensduur niet. 
Het is daarom veel belang-
rijker u strikt te houden aan 
vocht- en zoutbeperking, zodat 
de plasmedicatie zoveel mo-
gelijk vermeden kan worden. 
De bloeddruk zakt namelijk 
vaak door deze plasmedicatie 
zodat de aanbevolen dosis van 
de bètablokkers en ACE- in-
hibitoren niet kan ingenomen 
worden hoewel juist deze 
medicatie essentieel is om uw 
hart te laten genezen. 

•  Nitraten: Cedocard® (Iso-
sorbidenitraat), Nitrolingual®, 
Nitro-pleister®. Verwijden de 
kransslagaders en de aders 
in het lichaam waardoor het 
hart meer zuurstof kan krij-
gen en het hart minder hard 

moet pompen. De meest 
voorkomende bijwerkingen zijn 
duizeligheid, hoofdpijn, snelle 
polsslag, misselijkheid en lage 
bloeddruk. Deze worden vooral 
gegeven als ACE- inhibitoren 
en bètablokkers onvoldoende 
effect hebben. 

• Hydralazine: Nepresol®. Is 
een vaatverwijder, dit wil zeg-
gen: opent de perifere bloed-
vaten zodat het hart tegen 
minder weerstand moet pom-
pen. Dit medicament wordt 
wel best aangemaakt door 
de apotheek, want het merk-
product Nepresol® kost veel 
meer dan Hydralazine gemaakt 
door de apotheker. U zal wel 3 
tot 4 keer per dag een tablet 
moet innemen, maar het zal 
uw hartfunctie zeker ten goede 
komen. De meest voorkomen-
de bijwerking is duizeligheid. 
Dit medicament wordt even-
eens gegeven als ACE-inhibito-
ren en bètablokkers onvol-
doende effect hebben. 

• Digitalis preparaten: La-
noxin®, Digoxin®. Dit is 
hartversterkende medicatie 
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en is vooral aangewezen bij 
patiënten die een onregelmatig 
hartritme hebben (= voorka-
merfibrillatie) en hartfalen. 
Bijwerkingen kunnen zijn: 
misselijkheid, verwardheid, te 
langzame hartslag, en wazig 
zicht of slecht zien. Regelmatig 
bloedonderzoek om de hoe-
veelheid geneesmiddel in het 
bloed te bepalen is noodzake-
lijk om overdosering te voor-
komen. 

• Anti-arrhytmica: Cordaro-
ne® (Amiodarone), Sotalex® 
(Sotalol). Werken tegen ritme-
stoornissen, ze beïnvloeden de 
prikkelgeleiding in het hart. De 
arts zal het gebruik van deze 
medicatie zo veel mogelijk 
proberen te vermijden omwille 
van de mogelijke bijwerkingen 
zoals overgevoeligheid voor 
zonlicht, schildklierproblemen 
en, eerder zelden, longproble-
men in het geval van Cordaro-
ne®. Het is noodzakelijk om 
steeds zonneprotectie met 
hoge factor te gebruiken, zelfs 
als er maar weinig zon is. 

•  Anticoagulantia: Marcou-
mar®, Sintrom®, Eliquis®, 
Pradaxa®, Xarelto®,Brilique® 
Voorkomen de vorming van 
bloedklonters. In geval van 
onverklaarbare blauwe plekken 
of frequente neusbloedingen 
moet u uw arts raadplegen. Bij 
Marcoumar® zijn regelmatige 
bloedcontroles aangewezen 
om de dikte van het bloed 
te controleren. Bij de andere 
middelen is in de beginfase 
3-maandelijkse bloedcontrole 
aangewezen. Bij een operatie-
ve ingreep of tandheelkunde 
zal deze medicatie voorafgaan-
delijk vaak gestopt worden en 
zal worden overgeschakeld op 
een andere bloedverdunner die 
in spuitjes wordt gegeven in de 
buikwand (Clexane®, Fraxipa-
rine®, Fraxodi®). 

• Bloedplaatjes-aggretatie-
remmers: Cardio Aspirine® 
en Asaflow® (Acetylsalicyl-
zuur), Plavix® (Clopidogrel), 
Ticlid® (Ticlopidine). Deze 
stoppen de klontering van het 
bloed door het samenkleven 
van bloedplaatjes af te rem-
men. Aspirine® ( Asaflow®, 
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Cardioaspirine®) dient in regel 
levenslang genomen te wor-
den na een probleem met de 
kransslagaders waarvoor een 
stent werd geplaatst. Plavix® 
of Ticlid® is meestal slechts 
tijdelijk (1 maand tot 1 jaar 
maanden) na het plaatsen van 
een stent. Ze kunnen echter 
ook ooit langer noodzakelijk 
zijn. Belangrijk is dat zij best 
met wat voeding worden inge-
nomen. Bijwerkingen kunnen 
buikpijn en brandend maag-
zuur zijn, maar ze worden in de 
regel zeer goed verdragen. 

• Cholesterolverlagers: 
Zocor® en Cholemed® 
(Simvastatine), Lipitor® 
(Atorvastatine), Prareduct® 
(Pravastatine), Crestor® 
(Rosuvastatine), … . Deze 
zullen de cholesterol (= vetge-
halte in het bloed) verlagen en 
hebben ook een beschermen-
de werking op de bloedvat-
wand. De belangrijkste bij-
werkingen zijn spierkrampen, 
diarree en misselijkheid. Ze 
worden dus ook vaak gegeven 
bij mensen met een normaal 
cholesterolgehalte en dit om 

hun beschermend effect op de 
bloedvatwand.

5.2 Leefregels en tips

Hartfalen is een chronische ziekte 
waardoor de geneesmiddelen die 
u werden voorgeschreven zeer 
belangrijk zijn om verslechtering 
van uw hart te voorkomen. Het is 
de bedoeling om klachten zoals 
vermoeidheid, kortademigheid en 
vochtopstapeling te verbeteren 
en zo uw leven te verlengen. Zelf 
dient u ook een aantal leefregels 
in acht te nemen om het wel-
slagen van uw behandeling zo 
optimaal mogelijk te maken. 

• Het is dus zeer belangrijk om 
uw medicatie stipt in te nemen 
en zeker niet op eigen houtje 
te stoppen met de medicatie! 
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• Frequente controle door de 
hartspecialist en de huisarts 
blijven noodzakelijk. Zij zullen 
de dosering van de medicatie 
geleidelijk aan proberen te 
verhogen om een optimale 
werking te bekomen. Door 
frequente controles kunnen 
hinderlijke nevenwerkingen 
aangepakt worden. Tijdelij-
ke duizeligheidsklachten en 
vermoeidheid zijn vaak nor-
maal. Een lage bloeddruk komt 
frequent voor door de medi-
catie en is geen reden om de 
behandeling te stoppen of de 
dosis te verminderen tenzij de 
bijwerkingen te hinderlijk zijn. 
Dit dient bepaald te worden 
door uw huisarts of hartspeci-
alist. 

• Bepaalde medicatie die-
nen vermeden te worden. 
Dit betreft de zogenaamde 
NSAID’s (ontstekingsremmers). 
Enkele voorbeelden hiervan 
zijn Voltaren® of Diclofenac®/ 
Cataflam®, Ibuprofen®, Me-
loxicam®, Naproxen®, Brufen®, 
…. Dafalgan® of Paracetamol® 
mag u wel gebruiken maar 
alleen in tabletvorm, niet als 

bruistablet. Bruistabletten 
bevatten veel zout waardoor u 
terug vocht kunt gaan ophou-
den wat belastend is voor uw 
hart. Zo zal Dafalgan forte® 
meer dan 1 gram zout per 
tablet bevatten. Vele neuro-
logische medicamenten zoals 
voor de ziekte van Parkinson 
dienen ook met grote omzich-
tigheid te worden gebruikt 
daar ze hartritmestoornissen 
in de hand kunnen werken en 
een verergering van hartfalen 
kunnen veroorzaken. Uw car-
dioloog, neuroloog en huisarts 
kunnen u hierbij helpen. 

• Van uiterst belang is letten op 
het zoutgehalte in de voeding. 
Zout houdt vocht vast wat 
zorgt voor een extra belasting 
voor uw hart waardoor het in 
de problemen kan geraken. Er 
wordt aangeraden een maxi-
mum van 2 - 3 gr per dag aan 
zout te gebruiken. Let op: zout 
zit ook verdoken in vele andere 
producten zoals bouillonblok-
jes, brood, ontbijtgranen, vlees 
en beleg, soepen, producten 
in blik, kant-en-klaar maaltij-
den,…. Deze producten moet 
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u bij gebruik dus meetellen in 
de totale hoeveelheid zout per 
dag. 

• Omdat bij u de kans bestaat 
dat u teveel vocht vasthoudt is 
het belangrijk dat u niet teveel 
drinkt. Maximum 1500 ml per 
dag. Alles waar vocht in zit 
moet worden meegeteld bij 
deze hoeveelheid zoals soep, 
fruit, yoghurt, …. De eerste 
portie fruit wordt niet mee-
geteld, alle daarop volgende 
porties tellen mee voor 100 ml.

Enkele tips om gemakkelijker 
met minder vocht door de dag 
te komen:
• Verdeel het drinken over de 

dag en hou nog wat over voor 
‘s avonds.

• Gebruik kleine kopjes en 
glazen. Drink hete dranken, 
hiervan nipt u langer dan van 
koude of lauwe dranken.

• Neem uw medicijnen in bij de 
maaltijd en niet apart met een 
glas water.

• Smeerbaar beleg zoals smeer-
kaas, leverpastei, jam enzo-
voort maakt een broodmaaltijd 

minder droog dan een droog 
beleg.

• Als u dorst heeft, probeer 
dan eens op een ijsblokje te 
zuigen. Ook citroensap in thee, 
water of limonade kan de dorst 
lessen.

Uitzondering
• Bij heel warme dagen als u 

veel transpireert en bij aan-
houdend braken of diarree 
mag u meer vocht innemen als 
compensatie van het vocht dat 
u door deze oorzaken verliest.

• Alcohol mag maar met maten, 
vb. 1 à 2 glazen wijn per dag. 
BEHALVE als het hartfalen bij u 
wordt veroorzaakt door alco-
hol, dan is absolute onthouding 
noodzakelijk!

• Omdat het vocht zich vaak al 
begint op te stapelen voor u 
klachten krijgt, is het aan te 
raden u frequent te wegen (vb. 
iedere dag of om de andere 
dag). Als u op enkele dagen 
tijd enkele kilo’s bijkomt kan dit 
een teken van vochtophoping 
zijn. Door dit te melden aan uw 
huisarts kan er vaak met een 
extra tabletje ( plasmedicatie) 
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vermeden worden dat u naar 
het ziekenhuis moet komen.

• Eet gezond! Vetarme voeding 
is belangrijk om uw hart- en 
bloedvaten te beschermen.

• Vermijdt maaltijden met veel 
verzadigde vetzuren (vetten 
van dierlijke oorsprong). Zij 
verhogen het cholesterolge-
halte in het bloed en dus ook 
de kans op hart- en vaatziek-
ten. Gebruik zoveel mogelijk 
onverzadigde vetzuren, deze 
verlagen namelijk het choles-
terolgehalte. Alle soorten olie, 
dieetmargarines en dieetvor-
men van bak- en braadvetten 
zijn er rijk aan. U bereikt een 
evenwichtige voedingsbalans 
door dierlijke vetten te vervan-
gen door plantaardige vetten 
zoals oliën, en door meer fruit 
en groenten te eten.

1. water
2. graanproducten en aardappe-

len
3. groenten
4. fruit
5. melkproducten
6. vlees, vis en vervangproducten
7. smeer-en bereidingsvet

De voedingspiramide geeft aan 
hoe u gezond kan eten. Wat on-
deraan de piramide staan zijn de 
basis bestanddelen van gezonde 
voeding en hebben we in grotere 
hoeveelheden nodig. Naarmate 
men hoger op de piramide klimt, 
moet men er minder van eten. 
Het witte gedeelte bovenop de 
piramide stelt restvoeding voor. 
Dit is een fractie van voeding die 
we eigenlijk niet nodig hebben. 
Het gaat hier om chips, koekjes, 
snoep… Een diëtiste kan u meer 
info geven en u helpen bij het 



17Brochure: BR1044 - Hartfalen - campus Maas en Kempen l Ziekenhuis Oost-Limburg

uitbouwen van gezonde voedings-
gewoontes.
• Absolute rookstop! Roken 

verhoogt de kans op ernstige 
hartproblemen en zal de con-
ditie van uw hart aanzienlijk 
doen afnemen. 

• Het wordt aangeraden u ieder 
jaar te laten vaccineren tegen 
de griep en iedere 3- 5 jaar 
voor pneumokokken. Infecties 
kunnen een negatieve weer-
slag hebben op uw hartfunctie. 

• Lichaamsbeweging is en blijft 
belangrijk. Probeer ieder dag 
een half uur te gaan wandelen 
als u geen andere lichaamsbe-
weging heeft. 

Een revalidatieprogramma wordt 
ook steeds aangeboden door 
het ziekenhuis. Hier kan u onder 
begeleiding van professionals uw 
conditie optimaliseren. Het hart 
zal hierdoor sterker worden en de 
spieren alsook de longen zullen 
in een betere conditie raken om 
zo meer inspanningen aan te 
kunnen. U wordt dus niet veron-
dersteld rust te nemen. Het gaat 
hier om gematigde fysieke activi-
teiten (wandelen, fietsen, trappen 
lopen, …) op ieders maat en onder 
controle van de hartslag. U zal 
echter wel de activiteiten moeten 
doseren. Als u moe bent, zal u 
moeten rusten om daarna weer 
verder te gaan. Tijdens de revali-
datie wordt ook aandacht besteed 
aan gezonde voedingspatronen, 
aan stress management, rookstop 
begeleiding …
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06 ALARMSYPTOMEN

Het is belangrijk alarmsymptomen 
te herkennen. U kent uw eigen 
lichaam het beste. Aarzel daarom 
niet om een arts of het ziekenhuis 
te contacteren als u met vragen 
zit of zich niet goed voelt.

U dient zeker een arts te contac-
teren bij klachten als:
• toenemende kortademigheid 

bij een inspanning
• kortademig in rust en / of als u 

plat gaat liggen
• pijn / druk/ benauwdheid op 

de borst
• hartritmestoornissen
• extreme duizeligheidsklachten, 

flauwvallen
• gewichtstoename op korte 

termijn
• vochtopstapeling in onderbe-

nen, buik, stuit.

07 PSYCHISCHE 
BELASTING

Een chronische aandoening als 
hartfalen is niet alleen lichamelijk 
belastend, maar heeft ook vaak 
psychische gevolgen. De gevolgen 
van hartfalen zijn voor veel men-
sen moeilijk te accepteren doordat 
je niet meer bent wie je ervoor 
was, alsook omdat je in het dage-
lijks leven voortdurend geconfron-
teerd wordt met de beperkingen 
als gevolg van het hartfalen.

Sommige mensen worden daar 
angstig, somber of depressief 
van. Verdriet en somberheid zijn 
normale reacties op ingrijpend 
verlies, zoals bijvoorbeeld verlies 
van gezondheid, verlies van werk, 
verlies van sociale rollen, veran-
dering van toekomstperspectief. 
Deze gevoelens zijn te begrijpen 
wanneer iemand geconfronteerd 
wordt met een ernstige aan-
doening als hartfalen. Het leren 
omgaan met genoemd verlies 
vraagt tijd. Het verwerken en ac-
cepteren van een aandoening als 
hartfalen is niet eenvoudig. Bij al 
deze processen kunt u hulp goed 
gebruiken.
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Vaak zullen een partner, familie en 
vrienden het eerste aanspreek-
punt zijn. Ook is het aan te raden 
uw problemen met uw cardioloog 
en/of hartfalenverpleegkundige te 
bespreken.

7.1 Seksuele activiteit
Door de ziekte/hartfalen of door 
de medicatie kan het zijn dat de 
seksuele activiteit achteruitgaat. 
Gebruik van Viagra® (Sildanefil®) 
dient best met uw arts te worden 
overlegd. Seksuele activiteit is te 
vergelijken met een normale in-
spanning en is dus niet gevaarlijk. 
Voor de meeste personen blijkt 
de energie die nodig is voor deze 
inspanning vergelijkbaar met het 
klimmen van twee verdiepingen. 
Voelt u zich toch kortademig of 
voelt u pijn of hartkloppingen?
Dan kan u beter stoppen en het 
gebeuren melden aan uw arts of 
hartfalenverpleegkundige.

08 CONTACT

• Raadpleging cardiologie: 089 
50 56 20

• Hartfalenverpleegkundige: 089 
50 56 21 (Veerle)- 089 50 56 
22 (Wendy)

8.1 Links
http://www.cardiologischeliga.be
http://www.gezondheid.be
http://www.hartstichting.nl
http://www.hartwijzer.nl
 http://www.bwghf.be
http://www.heartfailurematters.
org/NL/Pages/index.aspx
http://www.bwgcvn.be/nl

http://www.cardiologischeliga.be
http://www.gezondheid.be
http://www.hartstichting.nl
http://www.hartwijzer.nl
http://www.bwghf.be
http://www.heartfailurematters.org/NL/Pages/index.aspx
http://www.heartfailurematters.org/NL/Pages/index.aspx
http://www.bwgcvn.be/nl


www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR1044


