
Hartfalen: 
Signalen en cijfers

Prevalentie in Nederland
242.000 mensen hebben de diagnose hartfalen. Daarnaast naar schatting 
255.000 mensen (60+) met niet-herkend hartfalen.

Sterfte
Per dag sterven er 9 mannen en 12 vrouwen aan hartfalen.

Behandeling verbetert levenskwaliteit
Door hartfalen vast te stellen en te behandelen, verbetert de kwaliteit van leven en mogelijk de levensverwachting. 
Het is dus belangrijk bij vermoeden van hartfalen altijd diagnostiek in te zetten en de behandeling te starten. 

https://professionals.hartstichting.nl/hartfalen
www.hartstichting.nl/cijfers

33% van de hartfalen -
patiënten overlijdt binnen een jaar 
na eerste ziekenhuisopname

65% van de hartfalen-
patiënten overlijdt binnen vijf jaar 
na eerste ziekenhuisopname

113.000 
mannen met diagnose 
hartfalen waarvan 
85% 65+

1 op 3
mannen van 55+ 
krijgt ooit hartfalen

85% 
leeftijd: 65+

Ziekenhuisopnamen en zorgkosten
Stijging

Aantal ziekenhuis-
opnamen door hartfalen 
in 2018:

Naar verwachting 
zal het aantal 
hart falenpatiënten  
stijgen naar 
342.000 in 2030.

€ 817.000.000  
Zorgkosten voor 
hartfalen in 2017

129.000  
vrouwen met diagnose 
hartfalen waarvan 
90% 65+

> 1 op 4
vrouwen van 55+  
krijgt ooit hartfalen

90% 

16 tot 36% van 
patiënten met COPD, 
diabetes type 2, dyspnoe 
d’effort, of fragiliteit heeft 
niet-herkend hartfalen. 
Deze patiënten hebben 
veelal HFpEF (70-83%). 

16.000 – mannen 
14.400 – vrouwen
30.400 

+

leeftijd: 65+

Bij hartfalen is het hart niet in staat voldoende bloed rond te 
pompen door ofwel verminderde knijpkracht (HFrEF), of verminderde 
vulcapaciteit (HFpEF). Het is de snelst groeiende hartziekte. 
Ondanks de ernst en de omvang van het ziektebeeld, is hartfalen 
weinig bekend. Veel mensen herkennen de klachten niet als signalen 
van een hartziekte en zoeken te laat of zelfs geen medische 
hulp. Tijdige diagnose en behandeling kan verdere achteruitgang 
voorkomen en de prognose en levenskwaliteit verbeteren. Daarom 
vraagt dit de aandacht van ons allemaal.

Signalen van hartfalen
Veel voorkomende klachten zijn:
• kortademigheid
• vermoeidheid
• oedeem

In de huisartsenpraktijk is 
de verhouding tussen het 
aantal hartfalenpatiënten 
met verminderde (HFrEF) 
en behouden (HFpEF) 
ejectiefractie nagenoeg 
gelijk (51% vs 49%). 
Bij de cardioloog zijn er 
aanzienlijk meer patiënten 
met HFrEF dan HFpEF 
(79% vs 21%).

Risicofactoren zijn onder meer diabetes, 
COPD, langdurige hypertensie en het 
hebben doorgemaakt van een hartinfarct. 
Zo ontwikkelt 1 op 3 patiënten hartfalen in 
de eerste jaren na het infarct.

Ejectiefractie 


