Hartfalen

De cardioloog heeft u verwezen naar de Hartfalenpolikliniek.
Op deze polikliniek wordt u begeleid door een speciaal hiervoor
opgeleide hartfalenverpleegkundige. In deze folder leest u meer
over de oorzaken en de behandeling van hartfalen. Daarnaast
komen leefregels en voedingsrichtlijnen aan bod.

Wat is hartfalen?
Een gezond hart
Een gezond hart pompt in rust zo’n vier à vijf liter bloed per minuut via
de aders en de slagaders door het lichaam. Dit bloed brengt zuurstof en
voedingsstoffen naar alle organen en weefsels en voert afvalstoffen af
naar de nieren en de lever. Het hart is een grote spier en bestaat uit twee
helften: een rechter- en een linkerhelft. Iedere helft bestaat uit een boezem
en een kamer. Het bloed dat uit het lichaam in de rechterhelft van het
hart komt, is zuurstofarm en bevat veel koolzuur. Dit bloed gaat via de
rechterboezem naar de rechterkamer en verder via de longslagader naar
de longen. De longen voorzien het bloed van zuurstof. Dit zuurstofrijke
bloed komt via de linkerboezem in de linkerkamer. Vanuit de linkerkamer
gaat zuurstofrijk bloed via de lichaamsslagader (aorta) naar de rest van
het lichaam. Om ervoor te zorgen dat het bloed in de goede richting wordt
gepompt, heeft het hart vier kleppen. De kleppen bevinden zich tussen de
boezems en de kamers en tussen de kamers en de slagaders. Het hart zelf
krijgt zuurstof en voedingsstoffen via de kransslagaders die om het hart
heen lopen. Deze vertakken zich tot kleine vaatjes die in de hartspier lopen.

Hartfalen
Hartfalen zijn klachten en verschijnselen die voortkomen uit een
tekortschietende pompfunctie van het hart. Omdat uw hart minder goed
pompt, wordt uw lichaam niet voldoende van zuurstofrijk bloed voorzien. Een
gevolg kan zijn dat u sneller moe bent bij inspanning. Lopen, boodschappen
doen of traplopen kunnen moeilijker worden. Ook kan op een aantal plaatsen
in het lichaam vochtophoping ontstaan. Vochtophoping in de longen (“vocht
achter de longen”) kan kortademigheid veroorzaken. Bij vochtophoping in de
enkels, benen of in de buikholte zult u wellicht merken dat uw kleren strakker
gaan zitten of dat een vol gevoel in de buik ontstaat.
Het kan ook zijn dat het hart wel goed pompt maar minder goed ontspant
door een verdikte en/of stijve hartspier. Daardoor is de hoeveelheid bloed die
uitgepompt wordt minder en kunnen dezelfde klachten ontstaan als bij een
minder goed pompend hart.
NYHA classificatie (New York Heart Association)
De mate van hartfalen classificeren we volgens de NYHA-klasse:
NYHA-I
Geen symptomen of beperkingen; geen vermoeidheid,
kortademigheid of pijn op de borst bij normale fysieke
inspanning.
NYHA-II
Enige beperking van de fysieke activiteiten. Bij
rust geen symptomen, maar normale activiteiten
veroorzaken kortademigheid en/of vermoeidheid en/of
pijn op de borst.
NYHA-III
Belangrijke beperking van de inspanningscapaciteit.
Geen symptomen bij rust, maar een minieme
inspanning kan reeds symptomen uitlokken.
NYHA-IV
De patiënt kan geen enkele inspanning uitvoeren
zonder symptomen. De symptomen zijn reeds
aanwezig bij rust en bij de minste inspanning nemen
deze toe in ernst.
Bij ernstige klachten (hartfalen in klasse III en IV), mag u niet meer zelf
autorijden. U bent dan ongeschikt voor elk rijbewijs.

Oorzaken van hartfalen
Hartfalen kan verschillende oorzaken hebben. De cardioloog vertelt u
wat bij u de oorzaak van het hartfalen is. Dit kan ook een combinatie van
factoren zijn. Mogelijke oorzaken zijn:
Afwijkingen aan de kransslagaders of een hartinfarct
Een veelvoorkomende oorzaak van hartfalen is een ernstige afwijking
aan de kransslagaders of een hartinfarct. Bij een hartinfarct sterft als het
ware een stukje van de hartspier af. Er ontstaat een litteken dat stugger
is dan spierweefsel. Dit vermindert de pompkracht in het gebied van het
hartinfarct.
Hoge bloeddruk
Als het hart een lange tijd tegen een hoge bloeddruk in moet pompen, kan
de hartspier slapper of juist verdikt en stijf worden.
Niet goed werkende hartkleppen
Hartkleppen kunnen vernauwd zijn of niet goed meer sluiten, bijvoorbeeld
door een hartinfarct of slijtage. Dit betekent dat het hart extra kracht moet
zetten om het bloed door de kleppen te laten gaan. Op den duur kan het
hart overbelast raken en minder krachtig gaan pompen.
Een onregelmatig hartritme
In de boezem van het hart ontstaat normaal gesproken ongeveer zeventig
keer per minuut een prikkel waardoor het hart samenknijpt. Als er
geen enkele regelmaat zit in de snelheid waarmee de boezems prikkels
afgeven, gaan de kamers onregelmatig en minder efficiënt samenknijpen
(boezemfibrilleren). Dit kan leiden tot een verminderde pompkracht van het
hart. Andersom kan vochtophoping in de longen weer de oorzaak zijn van
boezemfibrilleren.
Ziekte van de hartspier
“Cardiomyopathie” is een ziekte van de hartspier zelf. Bij deze ziekte kan de
wand verdikt of verslapt zijn, waardoor de pompkracht vermindert.

Onderzoeken bij hartfalen
Wanneer (het vermoeden bestaat dat) u last heeft van hartfalen, kunnen we
de volgende onderzoeken uitvoeren:
Röntgenonderzoek van het hart en de longen
Op een thoraxfoto is onder andere te zien of het hart te groot is, of de
bloedvaten van de longen overvol zijn en of er vocht in de longen zit.
Laboratoriumonderzoek van het bloed
Met bloedonderzoek worden bepaalde schildklieraandoeningen of
nierziekten opgespoord die hartfalen kunnen veroorzaken. Verder kunnen
we uit het bloed afleiden welke organen door het hartfalen niet goed
functioneren. Met bloedonderzoek kunnen we ook stoffen aantonen die
het hart bij hartfalen in verhoogde mate aanmaakt. Tijdens de behandeling
van hartfalen is regelmatig een bloedonderzoek nodig om bijvoorbeeld
de nierfunctie en het zoutgehalte van het lichaam te volgen. Zo weten uw
behandelaars of u de medicijnen goed verdraagt en of de dosering van de
medicijnen goed is.
Hartfilmpje of elektrocardiogram (ECG)
Op een ECG kunnen we zien of u al eerder een hartinfarct heeft gehad.
Ook hartritmestoornissen (hart klopt te snel of te langzaam) en andere
hartafwijkingen zijn op een ECG vaak te herkennen.
Echocardiogram
Bij dit onderzoek van het hart kijken we naar de grootte van de
hartkamers, de dikte van de hartspier, eerdere infarcten, de pompfunctie,
het functioneren van de hartkleppen en of u vanwege uw hartconditie
vocht vasthoudt. We kunnen met een echocardiogram zowel lekkende als
vernauwde hartkleppen opsporen.

Inspanningsonderzoek (fietstest of loopband)
Een inspanningsonderzoek laat zien hoe goed u zich kunt inspannen.
Tijdens het onderzoek draait voortdurend een hartfilm (ECG). Als de
hartspier plaatselijk minder zuurstof krijgt als gevolg van een vernauwing in
de kransslagaders, dan is dat meestal te zien op het ECG.
Hartkatheterisatie
We spuiten via een katheter in de lies of pols een contrastmiddel bij u in.
Met behulp van dit contrastmiddel kunnen we het hart en de slagaders met
röntgenstralen in beeld brengen.

Behandeling van hartfalen
De behandeling van hartfalen is erop gericht de pompkracht van uw hart
te verbeteren en de belasting van het hart te verminderen. Indien mogelijk
zullen wij ook de oorzaak van het hartfalen wegnemen. De behandeling is
mede afhankelijk van de ernst van de klachten die u heeft. Uw cardioloog
kan u vertellen voor welke behandeling u in aanmerking komt. De volgende
behandelingsvormen zijn mogelijk:
Rust
Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, krijgt u in het begin meestal
(bed-)rust voorgeschreven. Op deze manier hoeft uw hart zo weinig
mogelijk te doen. Zodra het mogelijk is, mag u weer wat activiteiten
ondernemen.
Afhankelijk van de ernst van de klachten, moet u uw levenstempo
aanpassen. Probeer als u thuis bent uw energie goed over de dag te
verdelen. Wij adviseren u om:
• na iedere inspanning een rustmoment in te lassen;
• in de middag te rusten;
• uw inspanning te matigen bijvoorbeeld door rustig te lopen.
Meer informatie over ‘bewegen’ staat verderop in deze folder.

Zoutbeperkt dieet
Vaak wordt een natrium- of zoutbeperkt dieet voorgeschreven, omdat zout
vocht in het lichaam vasthoudt (zie ook verderop in deze folder).
Zout bestaat uit natrium en chloride. Twee gram natrium komt overeen met
ongeveer vijf gram zout.
Vochtbeperking
Naast het beperken van de hoeveelheid zout in uw voeding is het voor u
ook belangrijk om op de hoeveelheid vocht te letten. Te veel vocht in het
lichaam kan leiden tot vochtophopingen in enkels, benen, handen, longen
en hart. Hierdoor kunt u het benauwd krijgen en zal de bloeddruk stijgen.
Daarom krijgt u een vochtbeperking van 1,5 liter (zie verderop in folder).
Medicijnen
Er kunnen verschillende soorten medicijnen worden voorgeschreven. In de
eerste periode zal er regelmatig medicatie veranderd worden om een goede
instelling te krijgen. Neem medicijnen iedere dag op dezelfde tijdstippen in.
De meest voorkomende medicijnen bij hartfalen zijn:
ACE-remmers
ACE-remmers verwijden de bloedvaten, zodat het hart het bloed
gemakkelijker kan wegpompen en de bloedsomloop verbetert. Ze zorgen
er ook voor dat het lichaam minder water en zout vasthoudt. ACE-remmers
houden het kaliumgehalte in het bloed op peil. Dit is gunstig als u
plastabletten slikt.
Angiotensine-II-antagonisten
Naast andere medicijnen kunnen ook Angiotensine-II-antagonisten worden
voorgeschreven. Deze middelen doen ongeveer hetzelfde als ACE-remmers,
maar ze geven minder vaak bijwerkingen.
Bètablokkers
Bètablokkers vertragen de hartslag, waardoor het hart zich beter kan
vullen. Hierdoor kan het hart het bloed beter uitpompen.

MRA (kaliumsparende plastabletten) of aldosteronantagonisten
Medicijnen die in deze groep vallen (zoals spironolacton of triamtereen)
worden voorgeschreven als de klachten onverminderd aanhouden, ondanks
de standaard behandeling met een ACE-remmer of Angiotensine-IIblokker en Bètablokker. Ook als het kaliumpeil te laag is, kunnen MRA
voorgeschreven worden.
Plastabletten
De zogeheten plastablet zorgt ervoor dat het lichaam het overtollig vocht
kan afvoeren. Bekende plastabletten zijn onder andere furosemide en
bumetanide.
Digitalispreparaten
Digitalispreparaten worden vooral voorgeschreven bij een zwak hart dat
ook snel en onregelmatig klopt (bij “boezemfibrilleren”). In die situatie
vertragen de digitalispreparaten de hartslag, waardoor de bloedsomloop
verbetert. Verder verbeteren ze de pompkracht van het hart.
Ivabradine
Als u ondanks de betablokker een hoge hartslag blijft houden, wordt
daarnaast soms ook Ivabradine voorgeschreven. Dit medicijn verlaagt de
hartslag, waardoor het hart minder zuurstof nodig heeft en de pompkracht
verbetert.
Entresto
Dit is een nieuw geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van
chronisch hartfalen. Wanneer u goed bent ingesteld op de ACE-remmer/
Angiotensine-II-antagonist en de Bètablokker, maar toch nog klachten
van hartfalen heeft, dan kan de cardioloog dit middel voorschrijven.
De ACE-remmer of Angiotensine-II-antagonist komt dan te vervallen.
Voorwaarde is wel dat uw nierfunctie de behandeling met Entresto toestaat.

Biventriculaire pacemaker
Bij hartfalen zie je vaak dat beide hartkamers niet meer goed samenwerken
en daardoor onafhankelijk van elkaar samentrekken. Het hart kan het bloed
dan niet optimaal door het lichaam pompen. Er kan dan een pacemaker
geïmplanteerd worden die ervoor zorgt dat de beide hartkamers weer
goed tegelijk kunnen samentrekken. Dit noemt men een biventriculaire
pacemaker.
Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD)
Bij patiënten met een overduidelijk verstoorde pompwerking is er een
verhoogde kans op levensbedreigende hartritmestoornissen. Een ICD
is een inwendige defibrillator die ingrijpt op het moment dat er een
levensbedreigende hartritmestoornis aanwezig is.
Operatie
Als een vernauwde of lekkende hartklep de oorzaak van het hartfalen
is, kan een hartklepvervanging soms een oplossing zijn. Wanneer er een
vernauwing in de kransslagaderen zit, kan er worden gekozen voor een
bypassoperatie of een dotterbehandeling. Op deze manier willen we dan de
doorbloeding van de kransslagaderen verbeteren.
In sommige gevallen is het mogelijk om uitgerekte hartkamers door een
operatie te verstevigen.
Steunhart en harttransplantatie
Voor maar enkele mensen met hartfalen kan een harttransplantatie een
oplossing bieden. U mag dan behalve het hartfalen geen belangrijke andere
ziektes of problemen hebben. Bovendien moeten uw kwaliteit van leven en
uw levensverwachting zo slecht zijn, dat dit opweegt tegen alle problemen
van een transplantatie én tegen de levenslange nabehandeling die u als
getransplanteerde moet ondergaan.
Ter overbrugging naar een harttransplantatie wordt ook wel een steunhart
(LVAD) geplaatst.

Leefregels en leefstijl
Er zijn een aantal leefregels waaraan u zich moet houden wanneer u te
maken heeft met hartfalen. Hieronder zetten we deze voor u op een rij.
Dagelijks wegen
Het is van belang dat u uzelf dagelijks op dezelfde manier weegt. Dit
betekent dat u iedere dag na het wakker worden eerst plast en u uzelf
vervolgens weegt. Bij een gewichtstoename van twee kilo in drie dagen moet
u contact opnemen met de Hartfalenpolikliniek. Gewichtstoename in korte
tijd betekent namelijk dat u vocht vasthoudt. U kunt daardoor kortademig
worden en/of dikke voeten krijgen.
Wanneer u vocht vasthoudt, zullen we de dosis plastabletten tijdelijk
verhogen. We zullen ook bloed bij u prikken om uw nierfunctie te controleren.
Hoe eerder u contact met ons opneemt na een gewichtsstijging, hoe eerder
we actie kunnen ondernemen om een opname te voorkomen.
Zoutbeperking
Het kan zijn dat uw arts u heeft aangeraden om minder zout en minder vocht
te gebruiken. Een zoutbeperking houdt in grote lijnen in dat u nergens zout
aan mag toevoegen. Zoute smaakmakers en zoute tussendoortjes moet u
vermijden, net als kant-en-klare producten. Neem maximaal tweemaal per
dag een boterham met hartig beleg.
Voedingsmiddelen die veel zout bevatten, zijn onder andere: kant-en-klare
saus en soepen, kant- en klaar maaltijden, afhaalmaaltijden, bouillonblokjes,
ketjap, tomatenketchup, mosterd, strooiaroma, vloeibare aroma, vleeswaren,
hamburgers, kaas, haring, ansjovis, bokking, pizza, juspoeder, zoutjes en
snacks.
De overgang naar een zoutbeperkt dieet is een kwestie van wennen.
U moet de zoute smaak als het ware afwennen. Dit lukt het beste door
consequent geen zout te gebruiken. Houd bij een zoutbeperking rekening
met de volgende punten:
• Zeezout bevat net zoveel zout als gewoon keukenzout. Dit geldt ook voor
selderijzout, knoflookzout en uienzout. Deze producten zijn dus geen
alternatief voor keukenzout.

• De meeste kruidenmengsels, bijvoorbeeld gehakt- en kipkruiden en
andere vleeskruiden, bestaan voor ruim de helft uit zout.
• Drop (zowel zoete-, zoute als Engelse drop) bevat glycyrrhizine. Dit is
een bestanddeel dat kan leiden tot vochtophoping in het lichaam. Beperk
daarom het gebruik hiervan.
• Gepaneerde vis/vlees, vis in het zuur, gestoomde of gerookte vis en
gemarineerd vlees en gemarineerde vis bevatten veel zout. Denk
bijvoorbeeld aan gerookte zalm, haring, kibbeling, makreel, ansjovis en
stokvis.
• Aan groente in pot of blik wordt door de industrie zout toegevoegd.
Er zijn echter ook zoutarme groenteconserven te koop. Op het etiket
van deze producten staat “natriumarm” of “zonder toevoeging van
keukenzout”.
• Diepvriesgroente is wel zoutarm. Enkele uitzonderingen hierop zijn
spinazie à la crème, groente à la crème en rode kool met appeltjes.
• Kant-en-klaarmaaltijden worden veelal met veel zout bereid. Deze passen
dus niet in een zoutbeperkt dieet.
• In plaats van zout kunt u gebruikmaken van specerijen of tuinkruiden.
• Het is belangrijk de etiketten van de voedingsmiddelen kritisch te
lezen. Soms is aan een product zout toegevoegd, terwijl u dit niet zou
verwachten (bijvoorbeeld bij brood en gebak).
Hoe kan zoutarm eten lekker zijn?
• Bereid eten met verse of gedroogde tuinkruiden.
• Bereid eten met: peper, kerrie, nootmuskaat, knoflook, citroensap,
paprikapoeder, foelie, laurier, kruidnagels, kruidenbuiltjes en azijn.
• Kook of smoor de groente kort in weinig water. Hierdoor blijft de smaak
beter behouden.
• Gebruik smeerbaar beleg zoals jam, appelstroop of roerei in plaats van
zoute vleeswaren.
• Kazen met minder zout zijn: Cantenaar, Maaslander en Milner.
Voor meer informatie kunt u de folder “Dieet bij hartfalen” van de
Nederlandse Hartstichting raadplegen.

Verder kan de hartfalenverpleegkundige u doorverwijzen naar Diëtist
Haaglanden via info@dietisthaaglanden.nl. Kijk voor de afspraken
over vergoeding van dieetzorg de polis van uw zorgverzekeraar na.
Vochtbeperking
Naast het beperken van de hoeveelheid zout in uw voeding is het voor u
ook belangrijk om op de hoeveelheid vocht te letten. Te veel vocht in het
lichaam kan leiden tot vochtophopingen in enkels, benen, handen, longen
en hart. Hierdoor kunt u het benauwd krijgen en zal de bloeddruk stijgen.
Daarom raden wij u aan om niet meer dan 1,5 liter vocht per dag in te
nemen.
Tot vocht rekenen we alles wat u drinkt, zoals koffie, thee, water, melk, sap
en limonade. Vloeibare voedingsmiddelen zoals soep, appelmoes, yoghurt
of vla, drinkvoeding en ijs moet u ook meerekenen.
Tot slot: één stuk fruit per dag kunt u vrij gebruiken. Wilt u meer dan één
stuk fruit eten, dan rekent u honderd milliliter vocht voor één vrucht.
De volgende tips kunnen een vochtbeperking misschien wat makkelijker
voor u maken:
• Maak vooraf een verdeling van de hoeveelheid vocht over de dag. Zo kunt
u voorkomen dat u ‘s avonds niets meer mag drinken.
• Meet de inhoud van uw servies. Op die manier kunt u uw vochtinname
goed inschatten. Of neem een 1,5 liter fles en vul deze ’s morgens met
water. Elke keer dat u iets gedronken heeft, vult u het kopje of glas dat u
heeft gebruikt met water uit de fles en gooit dit weg.
• Gebruik kleinere kopjes en glazen, zo kunt u het vocht beter over de dag
verdelen.
• Neem uw medicijnen in met een eetlepel vla, yoghurt of appelmoes. Dit is
veel minder vocht dan een glas water.
• Kauw uw eten goed. Door eten goed te kauwen, krijgt u meer speeksel in
uw mond en wordt het voedsel minder droog.
• Zuigen op een ijsklontje helpt om het dorstgevoel te verminderen.
• Verdeel fruit in partjes of stukjes. Wanneer u dorst hebt, kunt u een stukje
nemen. U kunt ook stukjes fruit invriezen.

• Als u veel dorst hebt, kan het ook helpen om tussendoor uw tanden te
poetsen of uw mond te spoelen met water.
• Dranken en producten die de dorst lessen, zijn: zure dranken, fruit,
koffie en thee zonder melk en suiker, bittere dranken, pepermuntje en
suikervrije kauwgom.
• Producten die u dorstig kunnen maken, zijn: zoete melkproducten,
chocolademelk, gekruide gerechten, zoete limonade, drop, koffie en thee
met melk en suiker en consumptie-ijs.
Zorg goed voor uzelf
Wat kunt u verder doen naast het innemen van de hartfalenmedicijnen en
het volgen van de bovenstaande leefregels bij hartfalen (vochtbeperking en
zoutbeperking)?
Wees verslechtering de baas! Dat betekent op tijd bellen bij (toename van)
klachten die samenhangen met het hartfalen. In het Dagboek wat u ook
heeft ontvangen tijdens het eerste bezoek op de Hartfalenpolikliniek staat
een lijstje met verschijnselen waaraan u merkt dat het minder goed met u
gaat.
Verder kunt u de risicofactoren van hart- en vaatziekten trachten te
beperken. Een verandering van uw leefstijl kan vaak het verschil maken.
Veelvoorkomende risicofactoren zijn roken, alcohol, overgewicht, weinig
beweging en ongezond eten. Uw familie speelt een belangrijke rol bij
het eventueel aanpassen van uw leefstijl. Zij kunnen meedenken over
uw medicijngebruik, uw eetgewoontes en uw dagelijkse en sportieve
activiteiten.
Stoppen met roken is het advies
Nicotine tast de vaatwanden aan, waardoor de kans op vernauwingen
in de slagaders toeneemt. Bloed vervoert zuurstof door het lichaam.
Koolmonoxide uit de tabaksrook hecht beter aan bloed dan zuurstof en
neemt de plaats in van de zuurstof in uw bloed. Er wordt hierdoor minder
zuurstof opgenomen in uw bloed. Dat zorgt ervoor dat uw hart harder
moet werken om voldoende zuurstof door uw lichaam te verspreiden. We
adviseren u dan ook dringend om te stoppen met roken.

Ga voorzichtig om met alcohol
Mensen met hartfalen wordt aangeraden voorzichtig om te gaan met
alcohol. Alcohol heeft een dempende werking op de pompfunctie van het
hart. Ook kan alcohol de bloeddruk verhogen en soms boezemfibrilleren
uitlokken. Sommige medicijnen werken bovendien slecht in combinatie met
alcohol.
Houd uw lichaamsgewicht in de gaten
Overgewicht betekent een overbelasting van uw hart. Het is verstandig om
uw lichaamsgewicht in de gaten te houden. Gezond eten en bewegen is
daarbij essentieel. Wanneer u meer wilt weten over gezond eten, kunt u dit
bespreken met de hartfalenverpleegkundige. Eventueel verwijst hij of zij u
door naar een diëtiste. Op de website www.voedingscentrum.nl vindt u ook
heel veel informatie.
Bewegen is belangrijk
Als u dagelijks 10 minuten tot een half uur beweegt, levert u dat een flinke
toename op van de inspanningen die u aankunt. De kwaliteit van uw leven
gaat er sterk op vooruit.
Conditie is het resultaat van een zo goed mogelijke samenwerking van
hart, longen, bloedsomloop en spieren. Als u niet of weinig actief bent,
kan de conditie van uw spieren sterk afnemen. Daarmee verslechtert uw
totale conditie. Om uw uithoudingsvermogen te verbeteren, is het goed om
dagelijks gedoseerde activiteiten te ondernemen. Als hartfalenpatiënt bent
u zeker niet veroordeeld tot gedwongen rust, integendeel. Het gaat erom
dat u uw activiteiten goed over een dag spreidt en dat u voldoende pauzes
inlast.
Depressie en angst
Depressie en angst komen vaak voor net nadat mensen te horen hebben
gekregen dat ze hartfalen hebben. Als deze gevoelens aanhouden, is het
verstandig dit met uw arts te bespreken. Hij/zij kan u deskundige hulp
aanbevelen, u helpen om uw diagnose te aanvaarden en u op een juiste
manier uw leefstijl laten aanpassen. Misschien moet uw medicatie (ook)
worden aangepast.

Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij onderstaande websites:
• De Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl);
• Hart & Vaatgroep (www.hartenvaatgroep.nl);
• Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl);
• www.heartfailurematters.org;
• www.dieetbijhartfalen.nl;
• www.mijnhartfalencoach.nl;
• www.rokeninfo.nl (van het Trimbos-instituut);
• Roken Infolijn: 0900 1995 (0,10 euro p.m.).
Regel uw medische zaken online
MijnHMC is een beveiligde online omgeving waar u gegevens over uw
behandeling bij HMC kunt inzien en medische zaken kunt regelen. U kunt
er onder meer uw medisch dossier bekijken, uitslagen raadplegen, een
afspraak inplannen of een beveiligde e-mail sturen naar uw zorgverlener.
Meer weten? Kijk op www.haaglandenmc.nl/mijnhmc.
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