
 
 

 

 

 

 

Regio Haaglanden: Connect Hartfalen Protocol 4 
Terugverwijzen van patiënten met hartfalen van 3e naar 2e naar 1e lijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.1 Terugverwijzen van cardioloog in de 3e lijn naar 2e lijn 

Indien patiënt stabiel is in 3e lijn wordt deze terugverwezen naar 2e lijn met tot 5 jaar follow-

up jaarlijkse “kwaliteitscontrole” in LUMC t.b.v. evaluatie invasieve behandeling. 

 

4.2 Terugverwijzen van cardioloog in de 2e lijn naar 1e lijn 

 Stabiele hartfalen patiënt met volledig herstel van de LV functie zonder actief cardiaal lijden: 

verdere behandeling en follow-up via de huisarts. Indien geïndiceerd met controle CVRM. 

 Stabiele hartfalen patiënt met volledig herstel van de LV functie en andere cardiale 

problematiek (b.v. atriumfibrilleren, hartklepafwijking wv vervolg geïndiceerd): afhankelijk van 

ernst cardiale co-morbiditeit zo nodig controle reguliere poli Cardiologie. Voor CVRM controle 

huisarts. 

 Stabiele patiënt met niet-volledig herstel LV functie zonder co-morbiditeit waarvoor 

cardiologische controle noodzakelijk is: jaarlijkse controle door cardioloog met TTE. 

 Stabiele patiënt met niet-volledig herstel LV functie met co-morbiditeit volgens criteria LTA: 

controle via hartfalenpolikliniek overwegen (Hb <6 mmol/L, GFR <30 ml/min, ernstig COPD). 

 Zeer kwetsbare ouderen met hartfalen, waarbij ziekenhuisbezoek te belastend is: behandeling 

en follow-up via huisarts. Huisarts kan zo nodig overleggen met hartfalen verpleegkundige. 

 Patiënten met HFPEF na afronding van diagnostisch traject en goed ingesteld op medicatie: 

follow-up via huisarts. Bij cardiale co-morbiditeit (bijv. hartklepafwijkingen en/of 

ritmestoornissen) overweeg controle na 1 jaar bij cardioloog met TTE. 
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 Bij terugverwijzen wordt door de cardioloog expliciet vermeld: streefgewicht, recent lab, 

laatste echo (incl. systolische en diastolische LV functie), termijn gewenste controle. 

 Terugverwijzen van patiënt van 2e naar 1e lijn door warme overdracht van 

hartfalenverpleegkundige ziekenhuis naar de Verpleegkundig Specialist Hartfalen.  

 Na terugverwijzen door de cardioloog naar de huisarts ziet de huisarts de patiënt binnen de 

door de cardioloog aangegeven termijn. Vervolg controle via de huisarts vindt, afhankelijk van 

de situatie, 1 keer per 3-12 maanden plaats. 

 Herhaalreceptuur van medicatie die geïnitieerd is door de cardioloog kan worden verzorgd 

door de huisarts, mits er sprake is van een schriftelijke verzoek tot overname van de 

herhaalreceptuur, waarbij de keuze van de medicatie onderbouwd is (zie 

Informatieoverdracht). 

 

 

Contact gegevens hartfalen poli’s 

 

HagaZiekenhuis 

 

Haaglanden Medisch Centrum 

Locatie Leyweg en 

Sportlaan 

(070) 210 2305 

 

locatie Westeinde, 

Antoniushove, 

Bronovo 

(088) 979 43 75 
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