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Waarom onderzoek naar hartfalen bij 
verpleeghuisbewoners? 

 

Literatuur 

 

Weinig bekend over hartfalen in verpleeghuizen. 
Prevalentie in de algemene populatie 3-13% en in 
verpleeghuizen ca 20% (range 15-45%) (Daamen¹) 

 

Vroege diagnostiek en behandeling leiden mogelijk tot 
verbetering van kwaliteit van leven (Gaulden²) 

 
¹Daamen M et al. Prevalence of heart failure in nursing homes: a systematic literature review.  
Scan J sci 2010 Mar;24(1):202-8 
²Gaulden L et al. Diagnosis and management of heart failure in the long- term care setting. 
Director 2003, 11(4):177-181. 
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Doelstellingen van het onderzoek 

 

Bepalen van de prevalentie van hartfalen bij 
verpleeghuisbewoners 

 

Inzicht verkrijgen in de betrouwbaarheid van het 
diagnostisch proces van hartfalen uitgevoerd door de 
specialist ouderengeneeskunde 

 

Nagaan hoe hartfalen behandeld wordt bij 
verpleeghuisbewoners  
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Onderzoeksopzet 

Design en methode 

 

Cross-sectioneel design 

 

Psychogeriatrische of somatische grondslag 

 

Inclusie: > 65 jaar, permanente opname 

 

Exclusie: terminale zorg 
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Gegevensverzameling (1) 
 

Anamnese 

Lichamelijk onderzoek  

Aanvullend onderzoek  

   (echo, ecg, labonderzoek) 

 

Dossier: 

Algemene gegevens 

Medicatie 

Voorgeschiedenis 
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Gegevensverzameling (2) 
 

Vragenlijsten 

 

Care Dependency Scale 
 

SF-12, VAS (Somatiek), Qualidem (PG) 
 

MDS 
 

MMSE 
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Anamnese en lichamelijk onderzoek door: 

   specialisten ouderengeneeskunde 

 

Echo op lokatie door: cardioloog of cardioloog i.o. 

 

ECG/ bloedafname/ vragenlijsten door: 

   onderzoeksassistenten 
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Training  
specialisten ouderengeneeskunde 
 

 
Bedside teaching 
 
 

 
ECG beoordeling  
 

 
Deelname aan poliklinisch spreekuur 
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Diagnose hartfalen 

 
Eindoordeel diagnose door expertteam:                             
(2 cardiologen en een internist ouderengeneeskunde) 

 

Diagnose gesteld volgens de richtlijnen van de ESC: 

1. Symptomen of tekenen van hartfalen 

2. Aanwezigheid van een structurele of functionele 

   cardiale afwijking 

 

o.b.v. beschikbare gegevens uit anamnese, LO, ECG,              
NT-proBNP waarde en echocardiogram  
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Resultaten 

 

Algemene kenmerken van de deelnemers 

 

N= 501 

 

Man 36% 

 

Leeftijd gemiddeld 82 jaar 

 

Psychogeriatrie 65% 
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Onderzoeksvraag 1 
Prevalentie van hartfalen 
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Onderzoeksvraag 2 
Betrouwbaarheid van de diagnose door 

de SO 
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Diagnostiek van hartfalen door de 
specialist ouderengeneeskunde 

 

HF-assessment opgedeeld in 3 blokken: 
 

Anamnese en lichamelijk onderzoek 
 

ECG en NT-proBNP waarde 
 

Medicatie en aanvullende gegevens 
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Na elk blok conclusie: 

 

Anamnese en lichamelijk onderzoek door SO 
Conclusie HF: ja, waarschijnlijk, mogelijk, nee 
 
ECG en uitslag NT-proBNP waarde         
Conclusie HF: ja, waarschijnlijk, mogelijk, nee 
 
Aanvullende informatie zoals voorgeschiedenis en 
medicatie          
Conclusie HF: ja/nee 
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SO versus expertteam 

  Expertteam   

SO HF 

aanwezig 

HF  

afwezig 

totaal 

HF 

aanwezig 

109 51 160 

HF 

afwezig 

36 248 284 

totaal 145 299 444 
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Onderzoeksvraag 3 
Behandeling van hartfalen bij 

verpleeghuisbewoners.   
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Twee vormen van hartfalen: 

 

Hartfalen met een gestoorde pompfunctie 
van de linker  

 

Hartfalen met een behouden pompfunctie 
van de linker kamer.  
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Behandeling van hartfalen: 

 

Medicamenteus 

Niet medicamenteus 

 

 

Evidence based  

Medicamenteus voor hartfalen met gestoorde 
pompfunctie van de linker kamer. 
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ACE-remmer 

 

Beta-blocker 

 

Diureticum zn 
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Resultaten: 

 

N= 112 verpleeghuisbewoners met 
hartfalen in de voorgeschiedenis 

 

N=22 hartfalen met gestoorde pompfunctie 
van linker kamer 
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82% diureticum  

 

46% ACE- remmer 

 

64% betablocker 

 

36% ace remmer en betablocker 

N=22, gestoorde pompfunctie linker kamer  
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Niet medicamenteus: 

 
Totale groep verpleeghuisbewoners met 
hartfalen n=112 

 

5% vochtbeperking  

 

4% zoutbeperking 
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De uitdagingen 

Het up to date houden van de kennis en kunde 
m.b.t. hartfalen is gezien de hoge prevalentie 
van hartfalen bij verpleeghuisbewoners van 
wezenlijk belang. 

 

Het goed (of zorgvuldig) uitvoeren van een 
geriatrisch assessment is noodzakelijk om 
chronische ziekten zoals hartfalen tijdig en goed 
te kunnen vaststellen 
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Uitdagingen (vervolg): 

Door gebruik te maken van een voorspellend 
model kan mogelijk het aantal fout positieve en 
fout negatieve diagnoses verminderd worden.  

 

Verder onderzoek naar passende richtlijnen voor 
de behandeling van hartfalen bij 
verpleeghuisbewoners is wenselijk.  
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