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Definitie hartfalen 

“Hartfalen is een klinisch syndroom
gekarakteriseerd door typische symptomen (bv.
kortademigheid, gezwollen enkels en
vermoeidheid) die kunnen vergezeld zijn door
tekenen (bv. verhoogde jugulaire veneuze druk en
perifeer oedeem), veroorzaakt door een
functionele en/of structurele abnormaliteit van
het hart. Dit resulteert in een verminderd
hartdebiet en /of een verhoogde intracardiale
druk in rust of tijdens stress.”



Hartfalen is een chronisch progressieve 
aandoening met acute episodes
Toenemende frequentie van acute episodes in combinatie met ziekteprogressie zal leiden tot meer
ziekenhuisopnames en een verhoogde mortaliteit
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Structurele en functionele wijzigingen

Morbiditeit en
mortaliteit: aritmieën, 

pompfalen

HF symptomen:
dyspneu, oedeem, 

vermoeidheid

progressieve achteruitgang
van LV functie

Systemische neurohormonale overactivatie

Schade aan hartspiercellen leidt tot veranderingen in grootte, 
vorm en functie van het hart en cardiale wandspanning

Vasoconstrictie, fibrose, apoptose, hypertrofie, 
cellulaire en moleculaire wijzigingen, myotoxiciteit

 Hemodynamische wijzigingen, 
zout en water retentie



Oorzaken hartfalen

 cardiomyopathie

 AHT

 klepafwijkingen

 ritmestoornissen



HFpEF
preserved ejection fraction

Diastolische dysfunctie

EF >50% 

• ↑ wanddikte
• normaal EDV
• ↑ prevalentie voor arteriële

hypertensie
• voornamelijk vrouwen en oudere 

patiënten

Geen prognostische verbetering met
huidige HF-therapie

HFmrEF
Mid range ejection fraction

EF 40-49%

HFrEF
reduced ejection fraction

Systolische/diastolische dysfunctie

EF <40% 

• ↓ wanddikte
• vergrote kamers
• ↑ EDV
• ↑ Prevalentie MI
• voornamelijk mannen en 

jongere patiënten

Verbetering met huidige HF 
therapie, maar morbiditeit en
mortaliteit blijven hoog

Indeling HF volgens Ejectie Fractie



Hoe hartfalen herkennen?
 Symptomen

 Kortademigheid
 Orthopnoe
 Paroxysmale nachtelijke dyspnoe
 Verminderde inspanningstolerantie
 Vermoeidheid
 Malleolair oedeem

• Tekenen
 Verhoogde jugulaire veneuze druk
 Hepatojugular reflux
 Derde hartgeluid
 Lateraal verplaatste apicale impuls
 Hartgeruis



NYHA klasse II-patiënten lopen een hoog risico op een 
plotse dood
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Sudden death WHF Other*
* Andere sterfgevallen omvatten alle CV-
sterfgevallen die niet worden toegeschreven aan 
verergerende HF of een plotse dood

Een post-hoc analyse van de MERIT-HF 
(n=3,991)1

Gemiddelde FU, 1 jaar

NYHA class II: 
Oorzaak van CV overlijden

N=791

Andere CV 
dood*
28.2%

Verergeren
de HF
27.1%

Plotse dood
44.8%

Other CV death Death due to HF Sudden death

* Andere CV-overlijden omvat alle CV-sterfgevallen 
niet toegeschreven aan pompfalen of plotse dood

Een analyse van PARADIGM-HF (n=8,399)2

Gemiddelde FU, 2.3 jaren



Groei van hartfalen in Europa

1 op 5 patiënten 
tussen 70-80 jaar 

lijdt aan hartfalen                                    

Prevalentie in Europa

15 000 nieuwe patiënten per jaar 

Kost in België

Incidentie in België

€ 94 113 827
= 1,8% van de totale ziekenhuiskosten 
voor België in 2001



5-jaars mortaliteit voor hartfalen is hoger 
dan sommige kankers
Overlevingskansen bij patiënten met hartfalen versus patiënten gediagnosticeerd met één van 
de vier meest voorkomende kankers* 
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Diagnose en behandeling 
van HFrEF-patiënten



Algoritme diagnose hartfalen



Richtlijnen ESC: hartfalen EFr



Geen optimale behandeling van HF in 
dagelijkse praktijk

Minder mortaliteit door alle oorzaken of HF hospitalisatie bij
voldoende optitratie van RAAS- en β-blokkers



What’s new?

AICD in primaire preventie



What’s new?                      Procoralan

SHIFT-studie: Ivabradine (Procolaran)
 6580 ptn
NYHA ΙΙ – ΙV
EF < 35%
HF > 70 ‘ ondanks betablokkers
 Ivabradine ∼ placebo
 30%  in rehospitalisaties
Klasse IIa



What’s new?                      Injectafer

CONFIRM-studie: Fe deficiëntie

Fe deficiëntie

ferritine < 100 ng/ml
of

ferritine: 100 – 299 ng/ml
+

Transferrine saturatie < 20%

 rehospitalisaties
 kwaliteit van leven

 Ijzer carboxymalthose (injectafer ΙV)



Evolutie hartfalen therapie
Risico reductie van mortaliteit door alle oorzaken over de jaren heen

1990 1995 2000 2005 2010 2015

SOLVD CIBIS-II RALES CHARM

-16% -34% -30% -17%

Innovatie kloof

Sacubitril/Valsartan
Bovenop BB + MRA

PARADIGM-HF

ACEi BB MRA ARB

-16%



What’s new?                     Entresto

PARADIGM – HF studie: Entresto
 8000 ptn
NYHA ΙΙ, ΙΙΙ en ΙV
 EF < 35%
 Enalapril   Entresto (valsartan – sacubitril)
 valsartan: AT ΙΙ receptor blokker

sacubitril: neprilisine remmer
 20 %  CV sterfte

21 %  re-hospitalisaties
18 maanden levensverlenging

Klasse Ιa





Daling in systolische functie: activatie van 3 
neurohormonale systemen

HF SYMPTOMEN & 
PROGRESSIE

Sympathisch
zenuwstelsel

Adrenaline
Noradrenaline

α1, β1, β2
receptors

Vasoconstrictie
RAAS activiteit

Vasopressine
Hartslag

Contractiliteit

RAAS

Vasoconstrictie
Bloeddruk

Sympathische tonus
Aldosterone
Hypertrofie

Fibrose

Ang II AT1R

Vasodilatie
Bloeddruk
Sympathische tonus
Natriurese/diurese
Vasopressine
Aldosterone
Fibrose
Hypertrofie

NPRs NPs

Natriuretische
Peptiden Systeem

ANP, BNP en CNP
Neprilysine
inhibitors

β-blokkers

RAAS inhibitors 
(ACEI, ARB, MRA)

INACTIVE 
FRAGMENTS Sacubitril

Valsartan



Resultaten PARADIGM-HF

Resultaten, n (%)
Sacubitril/
Valsartan
(n=4,187)

Relatieve
risicoreductie

p-waarde

Primaire samengesteld eindpunt

CV sterfte of 
eerste HF-hospitalisatie 914 (21.8) 1117 (26.5) 20% <0.001

CV-sterfte 558 (13.3) 693 (16.5) 20% <0.001

Eerste HF-hospitalisatie 537 (12.8) 658 (15.6) 21% <0.001

Enalapril
(n=4,212)



Primair samengesteld eindpunt: 
CV overlijden of eerste HF hospitalisatie

Hazard ratio = 0.80 (95% CI: 0.73–0.87)
p<0.001

Dagen sinds randomizatieNo at risk
Sacubitril/
Valsartan 4187 3922 3663 3018 2257 1544 896 249
Enalapril 4212 3883 3579 2922 2123 1488 853 236
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Beschikbare dosissen

Sacubitril/valsartan een nieuw geneesmiddel voor een verbeterde behandeling van HFrEF-patiënten

Sacubitril/valsartan is beschikbaar in 3 doseringen

sacubitril 24 mg en
valsartan 26 mg

sacubitril 49 mg en
valsartan 51 mg

sacubitril 97 mg en
valsartan 103 mg

Sacubitril/valsartan is beschikbaar in 3 doseringen

24/26 mg 49/51 mg 97/103 mg



Terugbetaling – categorie b (1 Nov 2016)

Symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie

Cumulatieve voorwaarden

 NYHA klasse II/III/IV

 Linker ventrikel ejectiefractie (LVEF)  ≤ 35% - volgens echocardiografie

 Voorafgaande behandeling met een optimale dosis van ACE-remmers of van sartanen

Initiatie door arts-specialist in de cardiologie of in inwendige geneeskunde 

Terugbetalingscriteria



What’s new?                    Biventrikulaire pacing

Re-synchronisatie therapie

NYHA ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV

Li BTB  met QRS > 120 msec

CRT of CRT-D

66 % responders



D.W.Y     12/10/1940

 CMP, MI 2 à 3/4, EF 15%

 CRT-D

 EF 15%  78% ,  MI 1/4!



D.W.Y     12/10/1940



D.W.Y     12/10/1940



CROS-studie: hartrevalidatie

Cardiac Rehabilitation Outcome Studie

 ACS , PCI: 36 tot 80% 

 Post-CABG: 60 tot 90 %  mortaliteit + re-hospitalisaties

 Post VKF-ablatie: 40 % 

 Klasse ΙA



Cardiale revalidatie

 excercise
 dieet
 rookstop
 statines
 psychosociaal management

=  live saving IA



Hartrevalidatie: beweging en sport
 fase 1
 fase 2
 fase 3

 uithouding
 kracht
 lenigheid

 volleybal, badminton
 wandelen
 fietsen



Onderhoudsrevalidatie programma 
voor hart- en diabetes patiënten

 structuur: vzw Hartvriendenkring Klein-Brabant

 intra- en extramuros, samenwerking Go-Fit

 laagdrempelig

 frequentie

 fietstochten

 wandeltochten



Aerobe en dynamische sporten



Cyclotherapie en secundaire preventie 
bij hart- en diabetes ptn

 specifieke doelgroep
 gericht op één specifieke sport
 gestructureerde trainingen
 niet commercieel
 lidmaatschap VWB

Cardiab Cycling Team



Leden VWB



Patiënt Leeftijd BMI Diagnose Belastbaar
heid

B.E. 68 jaar 34 Inferior infarct 150 Watt (225 vóór
infarct)

B.W. 72 jaar 23 Inferior infarct + DDD 
Pacemaker

260 Watt

D.B.M. 58 jaar 23 SVT 170 Watt 

D.G.H. 75 jaar 25 2-takslijden + stent 190 Watt

I.F. 61 jaar 29 CVA 280 Watt

L.P. 61 jaar 26 Diabetes 300 Watt

L.K. 65 jaar 30 2-takslijden + stent 300 Watt

M.J. 55 jaar 25 1-takslijden + stent 275 Watt

M.W. 70 jaar 25 1-takslijden + stent 290 Watt

P.K. 75 jaar 23 Aortaklepvervanging 155 Watt

P.A. 57 jaar 24 2-takslijden + stent 280 Watt

V.D.M.K. 60 jaar 26 1-takslijden + stent 200 Watt

V.P. 51 jaar 28 NSTEMI + stent 300 Watt

V.G.B. 76 jaar 30 3-takslijden + CABG 185 Watt

V.G.H. 71 jaar 25 3-takslijden + CABG 165 Watt

V.K. 71 jaar 27 1-takslijden + stent 250 Watt

W.J. 66 jaar 20 CMP + AICD 260 Watt

V.Z.F. 56 jaar 35 Infarct + stent 250 Watt

V.R.D. 61 jaar 25 NSTEMI + stent 200 Watt

B.M. 61 jaar 24 Diabetes 290 Watt

Diagnose aantal
Ischemisch 15
CMP 1 (2)
Klep 1
diabetes 2
Aritmie 1



Cardiab Cycling Team
 hart- en diabetes patiënten

 recreatief, niet-competitief !

 leeftijd



Cardiab Cycling Team: 
voorwaarden tot deelname

 hart- en diabetespatiënt

 cardiologische keuring, min. belastbaarheid

 koersfiets of mountainbike

 helm

 motivatie



Cardiab Cycling Team
 baanfietsen





Cardiab Cycling Team
 spinning



Nieuw Problemen

Entresto

Procoralan

Resynchronisatie

AICD

hypotensie

nierinsufficiëntie

hyperkaliëmie

Fe-gebrek

Cave: titreren medicaties!



Zelfresponsabilisering
 BD
 gewicht
 nicotine stop

sensibilisering
informatie
educatie
revalidatie promoten na CV-event



Take home message hartfalen
 Diagnose: 

 anamnese, FO, ECG
 BNP of NT- pro BNP

 Echocardiografie

 Medicatie
 ACE
 betablokker
 aldosterone-antagonist
 sinusritme > 70: Procoralan (ivabradine)
 bij falen: Entresto (Valsartan/sacubitril)
 bij VKF: NOAC



Take home message hartfalen
 Li BTB (≥ 130 msec)

overweeg resynchronisatie met biventrikulaire pacing
 Co-morbiditeiten:

AHT
ischemie
slaapapnoe syndroom
CVA
anemie
nierinsufficiëntie



Take home message hartfalen

 correctie Fe tekort bij hartfalen
ferritine < 100 µg
Ijzersaturatie < 20 %

 multidisciplinair hartfalen programma

 programma hartrevalidatie



“Life is like riding a bicycle: 
to keep your balance you must keep moving.”                                                                                                     

A. Einstein
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