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

Huisarts
HF poli

Stabiel.

Hartfalenpoli

Kwetsbare
Oudere

Schakelconsult,
Nadien controle
huisarts en/of
POH

Terminaal

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 followup jaarlijkse “kwaliteitscontrole” in LUMC t.b.v. evaluatie invasieve behandeling.
4.2 Terugverwijzen van cardioloog in de 2e lijn naar 1e lijn
• Patiënten met volledig herstelde LV-functie. Advies bij ACE-remmer, jaarlijks nierfunctie. →
jaarlijks consult door huisarts of POH. Indien geïndiceerd inclusie in ketenzorg CVRM.
• Patiënten met niet-volledig herstelde LV-functie: LVEF >40% (NYHA-klasse I en II) zonder en
co-morbiditeit volgens LTA criteria (Hb <6 mmol/L, GFR <30 ml/min, ernstig COPD) die gehele
diagnostische traject heeft doorlopen en waarbij geen verdere therapeutische opties bestaan
of gewenst zijn → includeer patiënt in ketenzorg Hartfalen
• Kwetsbare (ouderen) waar begeleiding via de hartfalenpolikliniek niet gewenst is → includeer
patiënt in ketenzorg hartfalen
• Patiënt met HFPEF die gehele diagnostische traject heeft doorlopen en waarbij geen verdere
therapeutische opties bestaan of gewenst zijn → includeer patiënt in ketenzorg hartfalen
• Palliatief beleid hartfalen
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Werkwijze:
• Bij terugverwijzen wordt door de cardioloog expliciet in de brief vermeld:
- Type hartfalen (diastolisch of systolisch hartfalen),
- Laatste meetwaarden: bloeddruk, (streef)gewicht, ECG, laboratoriumonderzoek,
- Laatste echo (incl. systolische en diastolische LV functie met ejectiefractie),
- Medicatieoverzicht: met dosering en indicatie.
- Hoe te handelen bij verslechtering hartfalen (mogelijkheid contact op te nemen met
hartfalenpolikliniek)
- Termijn gewenste controle in de huisartsenpraktijk.
• 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. De patiënt wordt geïncludeerd in
ketenzorgprogramma hartfalen.
• 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
Telefonisch spreekuur ma- t/m vrijdag:
tussen 9.00-11.00 uur
(070) 210 6985

Haaglanden Medisch Centrum
locatie Westeinde,
Antoniushove,
Bronovo

(088) 979 43 75

Na 11 uur: (070) 210 2305
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