
Zoals het woord al doet vermoeden, functioneert bij hartfalen het hart niet goed. Het hart 

is een cruciale spier voor het goed functioneren van het lichaam. Het pompt het bloed 

doorheen het lichaam. Het bloed voorziet het lichaam van voedingsstoffen en zuurstof. Tevens 

verwijdert het ook de afvalstoffen via de lever en de nieren. Wanneer de pompfunctie van het hart 

tekort schiet, spreekt men van hartfalen. Het hart kan niet langer instaan voor een goede 

bloedcirculatie doorheen het lichaam. Hierdoor komt het goed functioneren van het lichaam in het 

gedrang. 

 

Hartfalen is een ziekte die evolueert met de tijd. In het begin zal het lichaam de verminderde 

bloedvoorziening naar de verschillende lichaamsdelen compenseren. Deze compensatiemechanismen 

zorgen ervoor dat de ziekte in eerste instantie onopgemerkt verloopt. Met verloop van tijd zullen deze 

compensatiemechanismen niet langer volstaan om de pompfunctie van het hart te verzekeren. 

Integendeel, zij zullen zelfs de ziekte in de hand werken. Anders gezegd treden eerst alleen 

symptomen op bij zware inspanningen. Bij het evolueren van de ziekte zullen reeds bij geringe 

inspanningen, of zelfs bij rust, symptomen optreden. 

 

Wat zijn de symptomen van hartfalen? 
Door de slechte bloedcirculatie doorheen het lichaam zijn vermoeidheid, spierzwakte, verhoogde 

hartslag of onregelmatige hartslag en duizeligheid de belangrijkste symptomen van hartfalen. 

 

Anderzijds leidt de verminderde bloedcirculatie tot vochtophoping in verschillende lichaamsdelen. 

Vochtophoping in de longen kenmerkt zich door kortademigheid, hoest en een piepende ademhaling. 

Vochtophoping elders in het lichaam veroorzaakt dikke enkels, gewichtstoename, drang tot nachtelijk 

plassen, buikpijn en verlies van eetlust. 

 

Wat zijn de oorzaken van hartfalen? 
Verschillende oorzaken kunnen leiden tot hartfalen: 

• Hoge bloeddruk; 

• Aandoeningen van het hart of de hartkleppen; 

• Hartritmestoornissen; 

• Longziekten; 

• Overmatig gebruik van alcohol. 

In een aantal gevallen is de oorzaak niet gekend. 

 

De behandeling van hartfalen? 
Je arts zal een passende behandeling opstarten. Neem hierbij dagelijks je geneesmiddelen in zoals 

voorgeschreven. Zelfs indien je je beter voelt, mag je je behandeling niet op eigen initiatief veranderen 

of stoppen. 

 

Het aanpassen van leef- en eetgewoonten om de symptomen van 

hartfalen te verminderen en de evolutie van de ziekte te vertragen, is 

minstens even belangrijk als geneesmiddelen. Gezond eten, beperkte 

dagelijkse vochtinname, matig alcoholverbruik, regelmatige 

lichaamsbeweging en stoppen met roken zijn belangrijke, na te leven 

maatregelen. 
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Waarom is een behandeling noodzakelijk? 
Hartfalen is een chronische aandoening die niet te genezen is. Echter dankzij een goede behandeling 
worden de symptomen onder controle gehouden en wordt de evolutie van de ziekte vertraagd. Hier-
door vermindert het risico op ziekenhuisopname en verbetert je levenskwaliteit. 
 
Let wel, als je je medicatie niet regelmatig inneemt, je behandeling stopt of de raadgevingen over goe-
de leef- en eetmaatregelen niet naleeft, dan kunnen symptomen optreden en verergert de ziekte. 
 
Naast het niet naleven van de behandeling, kunnen ook andere factoren een verergering van de ziek-
te of decompensatie uitlokken: 
 

• Een plotse stijging van de bloeddruk; 

• Een infectie, zoals bijvoorbeeld de griep; 

• Alcoholmisbruik; 

• Zwangerschap; 

• Het gebruik van sommige geneesmiddelen zoals pijnstillers en 

ontstekingsremmers. 
 
Op wat moet je letten? 
Als je hartfalen hebt, is het belangrijk je lichaamsgewicht in het oog te houden. Immers een  
opvallende gewichtstoename van meer dan 1 kilo op 2 dagen, kan wijzen op een verergering van je 
ziekte. Ook onderstaande symptomen wijzen op een onvoldoende controle of verergering van je aan-
doening. Bij het optreden ervan, moet je je arts raadplegen. 
 

• Toegenomen kortademigheid bij normale inspanningen; 

• Kortademigheid bij het ontwaken. Je hebt meer hoofdkussens 

nodig om gemakkelijker te kunnen ademen wanneer je neerligt; 

• Benen, enkels, voeten en buik die meer gezwollen zijn; 

• Verminderde eetlust, braakneigingen; 

• Toegenomen vermoeidheid; 

• Sneller duizelig; 

• Verergering van de hoest. 
 

Raadpleeg ook onmiddelijk je arts wanneer: 

• Je een aanhoudende pijn in de borststreek voelt die uitstraalt naar de armen en de schouders; 

• Je voortdurend buiten adem bent; 

• Je buiten bewustzijn raakt; 

• Je hart plots sneller en onregelmatiger slaat. 

 
Hartfalen en zwangerschap kan, mits goede medische opvolging. Raadpleeg daarom je arts als je 
zwanger wenst te worden. Immers door je zwangerschap kunnen de symptomen van het hartfalen ve-
rergeren. Bovendien zijn veel geneesmiddelen voor de behandeling van hartfalen niet aangewezen 
tijdens een zwangerschap. 

 
Bij vragen, twijfels of problemen over je 
ziekte of behandeling, kan je steeds te-
recht bij de gezondheidshelpers die je 
omringen.  
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