
 

 

 

 

Handleiding PowerPoint Hartfalen Herkennen 
voor zorgprofessionals 
 
Wat is het doel van deze PowerPoint? 
In Nederland leven naar schatting 255.000 mensen boven de 60 jaar met niet-herkend 
hartfalen. De Hartstichting heeft als doel voor 2030 dat 30% van deze mensen is 
opgespoord en volgens de richtlijnen wordt behandeld. Dit zijn 77.000 Nederlanders.  
Deze presentatie is bedoeld om meer aandacht te creëren voor niet-herkend hartfalen, 
zodat dit doel behaald kan worden. Dit kan op twee manieren: 

• Meer zorgprofessionals zien het belang van een tijdige diagnose hartfalen en 
denken bij vermoeidheid, kortademigheid en vocht vasthouden aan het hart 

• Zorgprofessionals gaan naar aanleiding van deze presentatie het gesprek aan 
over samenwerking in de regio, met als bedoeling eerder op te sporen en beste 
behandeling te geven 

In deze PowerPoint vind je informatie die relevant is voor zowel huisartsen en andere 
huisartsenpraktijkmedewerkers, als voor cardiologen en collega’s in de tweede lijn. 
 
Hoe gebruik je deze PowerPoint? 

♥ De PowerPoint kan gebruikt worden voor een presentatie aan collega’s om 
aandacht te vragen voor hartfalen en samenwerking te stimuleren 

♥ De PowerPoint is onderverdeeld in hoofdstukken die apart van elkaar gebruikt 
kunnen worden 

♥ Elk hoofdstuk sluit af met een samenvattende dia 
♥ Het is ook mogelijk om losse dia’s te gebruiken 
♥ Het is niet de bedoeling om alle dia’s in één presentatie te laten zien, omdat dit te 

veel is om de boodschap effectief over te brengen 
♥ Kies dia’s die relevant zijn voor jouw publiek en zet de dia’s die je niet nodig hebt 

uit (gooi ze niet weg) 
♥ De dia’s bevatten voornamelijk basisinformatie over hartfalenzorg, voeg extra 

informatie toe waar nodig 
♥ Rechts onderin de dia vind je de bronvermelding, dit zijn hyperlinks die gebruikt 

kunnen worden als naslagwerk  
♥ Gebruik de bijgevoegde sprekersnotities als leidraad en inspiratie voor jouw 

verhaal 
 
Overzicht van de inhoud 

1. Het hoofdstuk Cijfers over hartfalen (dia 5 t/m 14) bevat informatie over de 

ernst van de aandoening en de kennis van de Nederlandse bevolking. 

2. Het hoofdstuk Hartfalen in het kort (dia 15 t/m 22) bevat algemene informatie 

over de typen, symptomen en oorzaken van hartfalen. 

3. Het hoofdstuk Diagnose (dia 23 t/m 38) bevat basisinformatie over de diagnose 

(extra aandacht voor NT-proBNP) en comorbiditeiten. 

4. Het hoofdstuk Behandeling (dia 39 t/m 47) bevat basisinformatie over de doelen 

en het nut van behandeling. 

5. Het hoofdstuk Transmurale afspraken (dia 48 t/m 57) bevat informatie over hoe 

transmurale samenwerking opgezet kan worden.  
 


