
 
 

 

 

 

 

Regio Haaglanden: Connect Hartfalen Protocol 1 

Herkennen en bevestigen diagnose hartfalen 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acties Huisarts: 
Diagnose 

 Anamnese: symptomen van hartfalen? 

 Lichamelijk onderzoek: tekenen van hartfalen? 

 Aanvullend onderzoek: 

o Lab: NT-proBNP, Hb, Na, K, Kreat, TSH, glucose, chol totaal, HDL-chol, trigi,  

 Verder op indicatie 

o  ECG 

 Elke huisarts zorgt ervoor dat ECG  beoordeeld kan worden en/of beschikt over 

mogelijkheid om ECG door te sturen naar cardioloog ter beoordeling (binnen 72 uur) 

 

Verwijsopties 

A. Verwijzing naar Eerste Hart Hulp  of SEH 

o Hoge verdenking hartfalen en instabiele patiënt  

B. Verwijzing naar 2e lijn: Reguliere verwijzing hartfalenpoli  

o Alleen verwijzen als diagnostiek/behandeling in 2e lijn bijdragend is 

o bij afwijkend ECG en/of afwijkend BNP (>35 pg/ml) / NT-pro-BNP(>125pg/ml) 

Cardioloog 

Huisarts 

ECG en HB,Na,K,kreat, 
TSH , gluc, chol tot, HDL-
chol, trigi, NT-pro-BNP 

Verdenking HF: 
Symptomen en tekenen 

HF onwaarschijnlijk: 
Alternatieve diagnose 

 

Beide normaal 

ECG en/of (NT-pro) BNP 
afwijkend Hoge verdenking: 

Leefregels 
medicatie 

HF bewezen Geen structurele 
afwijkingen 

Reguliere verwijzing poli 
Hartfalen (<4 wkn) 

Eenmalig consult met behandel 
advies voor 1e lijn (>4wkn) 
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o Bij hoge verdenking hartfalen en stabiele  patiënt: 

 Starten medicatie: Furosemide en ACE remmers 

 Leefregels meegeven: vochtbeperking 1,5 li, natriumbeperkt dieet en 3 x per week 

gewichtscontrole. 

C. Verwijzing naar 2e lijn: Eenmalig consult cardioloog 

o Patiënt met terughoudend behandelbeleid 

D. Geen verwijzing naar 2e lijn  

o Huisarts blijft hoofdbehandelaar 

o Indien geen afwijkend ECG en geen verhoogd BN P/ NT-pro-BNP 

 

Overdracht Patiënt gegevens naar 2e lijn 

Medische voorgeschiedenis, lichamelijk onderzoek, NYHA klasse (I-IV), ECG-uitdraai, lab uitslagen, 

reanimatiebeleid (wel/niet besproken, wel/niet reanimeren)  en actuele medicatie. 

 

Acties cardioloog: 

Diagnose 

 Echografie van het hart   

 Consult cardioloog 

 Diagnose en behandelplan op schrift  

 Direct verslaglegging aan huisarts < 48 uur 

 Eventuele vervolgafspraken 

 Zo nodig aanvullend onderzoek 

Verwijzing 

 Terugverwijzing naar 1e lijn 

o Indien geen hartfalen of andere cardiale problematiek wordt vastgesteld, verwijst de 

cardioloog de patiënt terug naar de huisarts. 

 

Contact gegevens hartfalen poli’s 

 

HagaZiekenhuis 

 

Haaglanden Medisch Centrum 

Locatie Leyweg en 

Sportlaan 

(070) 210 2305 

 

locatie Westeinde, 

Antoniushove, 

Bronovo 

(088) 979 43 75 

 

 

Geaccordeerd door projectgroep Connect hartfalen regio Haaglanden februari 2018 
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