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Enkele grootschalige internationale onderzoeken 
leiden tot een paar accentverschui vingen bij de be
handeling van hartfalen: 
• Bij relatie f jonge patiënten (<75 jaar) met klinisch 
stabie l, li cht en matig ernstig hartfalen verbetert de 
prognose bij behandeling met bètablokkers, toege
voegd aan diuretica en ACE-remmers. 
• Bij pati ënten met ernstig hartfalen verbetert de 
prognose bij behandeling met spironolacton, toege
voegd aan diuretica en ACE-remmers. 
• De waarde van digoxine voor de symptomatische 
behandeling van patiënten met hartfalen en sinusrit
me is beter onderbouwd. 
• De bas ismedicatie blijft bestaan uit diureti ca en 
ACE-remmers. 
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Inleiding 

Sinds de publicatie van de NHG-Stan
daard Hartfalen in 1995 1 zijn er verschil
lende grootschalige internationale onder
zoeken gepubliceerd over de medicamen
teuze behandeling van hartfalen. In vijf 
van deze onderzoeken is het effect van 
'oude ' middelen (bètablokkers, spirono
lacton, digoxine) op de morbiditeit en 
mortaliteit ten gevolge van hartfalen geë
valueerd. De centrale vraag van deze be
schouwing is of de resultaten van deze on
derzoeken aanleiding zijn om de medica
menteuze richtlijnen van de standaard aan 
te passen. Achtereenvolgens komen de 
volgende vragen aan bod: 
• Is er een plaats voor bètablokkers bij pa

tiënten met hartfalen? Zo ja, bij wie? 
Wie initieert de behandeling, huisarts of 
cardioloog? 

• Is er een plaats voor spironolacton bij 
patiënten met hartfalen? Zo ja, bij wie? 

• Wat is de waarde is van digoxine bij pa
tiënten met hartfalen en een sinusritme? 

Algemeen 

Hartfalen kan onder andere berusten op 
systolische en diastolische linkerventri
keldisfunctie: 
• Bij een systolische disfunctie staat de 

verminderde contractiekracht op de 
voorgrond. 

• Diastolische disfunctie wordt geken
merkt door een bemoeilijkte vulling 
van de ventrikel als gevolg van een ver
minderd vermogen tot relaxatie van de 
ventrikelwand door hypertrofie of fi
brosering. 

Diastolische disfunctie komt meer voor 
bij vrouwen en op hogere leeftijd. In de 
huisartspraktijk vonnen oudere vrouwen 
de grootste groep patiënten met hartfalen. 
Geneesmiddelenonderzoek heeft vooral 
plaatsgevonden bij relatief jonge mannen 
met echocardiografisch vastgestelde 
systolische disfunctie . De resultaten van 
deze onderzoeken kunnen dan ook niet 
zonder meer gegeneraliseerd worden naar 
de behandeling van hartfalen in de huis
artspraktijk. 

Bètablokkers 

Er is geen discussie (meer) over het gun
stige effect van bètablokkers ten aanzien 
van de mortaliteit en morbiditeit bij de in
dicaties hypertensie, (instabiele) angina 
pectoris en status na een myocardinfarct. 
Hartfalen was tot ongeveer vijf jaar gele
den echter nog een absolute contra-indica
tie voor bètablokkers. Omdat morbiditeit 
en mortaliteit van patiënten met hartfalen, 
ondanks therapie met diuretica en ACE
remmers, hoog blijven en de sterfte voor 
een deel wordt veroorzaakt door rit
mestoornissen en acute hartstilstand, zijn 
bètablokkers opnieuw in de belangstelling 
gekomen. 

In 1995 werd gesteld dat er nog onvol
doende gegevens waren - te kleine onder
zoeken, geen harde eindpunten, geen re
presentatieve populaties - om bètablok
kers te beschouwen als een nieuwe hoek
steen voor de behandeling van hartfalen in 
de huisartspraktijk.2 Een jaar later ver
scheen een eerste grootschalig onderzoek 
waarin een gunstig effect van een bèta
blokker ( carvedilol) op de mortaliteit 
werd gerapporteerd (tabe[). 3 In een meta
analyse weer een jaar later werd op grond 
van de gegevens van 17 gerandomiseerde 
trials geconcludeerd dat bètablokkers het 
risico op sterfte met ruim 30 procent ver
minderden.4 Kenmerken van de populatie 
van de meta-analyse waren: gemiddelde 
leeftijd circa 60 jaar, merendeels mannen, 
vooral NYHA-klassen 11/III (kader) , co
medicatie bij circa 90 procent ACE-rem
mers. De risicoreductie bij gebruik van 
carvedilol leek groter dan bij andere bèta
blokkers, maar daarbij werd geen reke
ning gehouden met de grotere sterfte in de 
run-in-fase. 

In twee recente grootschalige onderzoe
ken met metoprolol en bisoprolol werd het 
gunstige effect van bètablokkers op de re
ductie van de sterfte bij hartfalen beves
tigd (tabel) . 5,6 

In een actualisering in 1999 van het be
wijs voor werkzaamheid van bètablokkers 
bij hartfalen werd op grond van 25 onder
zoeken (twee met bisoprolol, vier met bu
cindol , vijf met carvedilol, negen met me-
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toprolol, vijf met andere middelen, totaal 
6511 patiënten en 810 sterfgevallen) ge
concludeerd dat behandeling met een bè
tablokker in combinatie met een ACE
remmer gedurende één jaar bij 29 perso
nen één sterfgeval voorkomt: number nee
ded to treat (NNT) = 29. Met een ACE
remmer alleen bedraagt het NNT 74. 7 

In commentaren worden de volgende 
kanttekeningen geplaatst: 
• Instellen van patiënten met hartfalen op 
bètablokkers is in de beginfase risicovol 
en vereist nauwkeurige controle. Geadvi
seerd wordt zeer voorzichtig, insluipend te 
doseren op geleide van effect en bijwer
kingen; als de dosering op deze wijze 
voorzichtig wordt verhoogd, lijkt het risi
co op verslechtering in de aanvangsperio
de acceptabel. 8•9 

• De werkzaamheid van bètablokkers is 
een groepseffect; er is geen reden 0111 de 
voorkeur te geven aan carvedilol boven 
bijvoorbeeld metoprolol of bisoprolol. 8,9 

• Het effect betreft reductie van de sterfte 
of - misschien beter uitgedrukt - verlen
ging van het leven; 10 de kwaliteit van (het 
'verlengde') leven is niet goed onder
zocht. 
• Strikt genomen zou met een echocar
diogram moeten worden aangetoond dat 
er sprake is van systolische linkerventri
keldisfunctie, omdat alleen dan het prog
nose-verbeterende effect van bètablok-
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kers - en overigens ook dat van ACE-rem
mers - is aangetoond. Omdat een echocar
diogram bij ouderen niet altijd betrouwba
re uitkomsten geeft, en omdat ACE-rem
mers en bèta-blokkers niet gecontra-indi
ceerd zijn bij de behandeling van patiënten 
met hartfalen die echografisch een norma
le systolische linkerventrikelfunctie heb
ben, beschouwen wij echter de echocar
diografie bij hartfalen niet als obligaat. 

De belangrijkste beperkingen van de on
derzoeken zijn: 
• Het merendeel van de patiënten had 
hartfalen NYHA-klassen II en III; patiën
ten met ernstig hartfalen waren tot nu toe 

nauwelijks vertegenwoordigd in onder
zoeken. 
• De onderzoekspopulaties bestaan voor
al uit relatief jonge mannen met hartfalen 
door systolische disfunctie die behandeld 
werden in de tweede lijn. 5 Personen >75 
jaar en vrouwen zijn nauwelijks vertegen
woordigd. 
• Het is de vraag of de resultaten geëxtra
poleerd mogen worden naar de oudere, 
vaak vrouwelijke patiënten in de huisarts
praktijk; in een groot retrospectief onder
zoek (ruim 200.000 patiënten met een 
myocardinfarct, 50% vrouwen, 50% ?::.75 
jaar) werd het beschermend effect echter 
ook aangetoond bij vrouwen, ouderen en 

NVHA-classificatie 

Klasse 1 
Patiënten met een hartziekte zonder 
beperking van fysieke activiteit. Normale 
fysieke act iviteit veroorzaakt geen 
overmatige vermoeidhe id, 
hartkloppingen, dyspnoe of angi neuze 
pi jn. 

Klasse 2 
Patiënten met een hartziekte en een 
geringe beperking van fysieke activitei t . 
Probleemloos in rust, maar normale 
fys ieke activiteit resulteert in 
vermoeidheid, hartkloppingen, dyspnoe 
of angineuze pijn. 

Klasse 3 
Patiënten met een hartziekte en een 
duide lijke beperking van fysieke activiteit. 
Probleemloos in rust, maar minder dan 
normale fysieke activiteit veroorzaakt 
vermoeidheid, hartkloppingen, dyspnoe 
of angineuze pijn. 

Klasse 4 
Patiënten met een hartziekte, die niet in 
staat zijn enige fysieke belast ing zonder 
ongemak te doorstaan. Symptomen va n 
hartfalen of coronairlijden zijn zelfs in rust 
aanwezig . Indien ook maar enige fysieke 
activiteit wordt ondernomen, verergeren 
de onaangename sensaties. 

Tabel Resultaten grootschalige studies naar effect van bètablokkers bij hartfalen 

Onderzoek Kenmerken Mortaliteit Aantal te behandelen personen om 
een sterfgeval te voorkomen (NNT) 

Packer 3 RCT, n=1094, gemiddelde leeftijd 58 jaar carvedilol 3,2% vs placebo 7,8% NNT 21,7 (per 6,5 maanden) 
man: 75% (gemiddelde duur onderzoek 
gemiddelde ejectiefractie: 0,22 6,5 maanden) 
NYHA-klassen 11-111: 90% 
ACE-remmer: 90 %; diuretica 90% 

Merit 6 RCT, n=3991 , gemiddelde leeftijd 64 jaar metoprolol 7,2% vs placebo 11 % NNT 27 (per jaar) 
man: 77 % (gemiddelde duur onderzoek 1 jaar) 
gemiddelde eject iefract ie: 0,28 
NYHA-klasse 11-111 : 97 % 
ACE-remmer: circa 90%; diuretica: circa 90% 

CIBIS // 5 RCT, n=2647, gemiddelde leeftijd 61 jaar bisoprolol 11,8% vs placebo 17,3% NNT 22,7 (schatting per jaar) 
man: 80% (gemiddelde duur onderzoek: 
gemiddelde ejectiefractie: 0,27 1,3 jaar) 
NYHA-klasse 111: 83 % 
ACE-remmer: 90%; diuretica: 90% 
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patiënten met ernstig hartfalen ( ejectie
fractie <0,20). 11 

Het gunstige effect van bètablokkers 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de 
bescherming tegen acute hartritmestoor
nissen, én doordat zuinig wordt omgegaan 
met het resterende hartspierweefsel. Het 
effect van bètablokkers lijkt additief aan 
het effect van een ACE-remmer in combi
natie met een diureticum, en betreft vooral 
reductie van acute hartdood; de reductie 
van de mortaliteit bij een bètablokker toe
gevoegd aan de combinatie van een ACE
remmer en een diureticum is groter dan de 
reductie bij een combinatie van ACE-rem
mer en diureticum alleen. 

Spironolacton 

Overdosering met diuretica heeft nadelen. 
Vooral bij diastolische linkerventrikel
functiestoornissen kan de 'cardiac output' 
en daarmee de inspanningstolerantie na
delig worden beïnvloed door ondervul
ling. Ook veroorzaakt overdosering met 
diuretica onnodige stimulatie van het 
RAAS-systeem met op langere termijn 
een nadelig effect op de hartspier. Voor de 
zwakker werkende thiaziden is nog steeds 
een plaats bij lichte vormen van hartfalen. 

Wanneer hogere doses lisdiuretica no
dig zijn, is dynamisch dosis-titreren het 
devies: verhogen van de dosis bij tekenen 
van vochtretentie, zoals gewichtstoename 
of toenemende kortademigheid bij inspan
ning; verlagen (voorzichtig) van de dosis 
als een stabiele klinische situatie is ont
staan, waarbij de diureticabehoefte waar
schijnlijk is afgenomen. Dagelijks regi
streren van het lichaamsgewicht is een be
langrijk hulpmiddel, omdat een gelijkblij
vend gewicht bij dosisverlaging onzeker
heid over vochtretentie wegneemt. 

Spironolacton vormt sinds de publicatie 
van het RALES-onderzoek een hoofdstuk 
apart. Bij 1663 patiënten met (matig) ern
stig hartfalen (NYHA-klassen III en IV, 
respectievelijk 70 en 30 procent) leidde 
toevoeging van 25 mg spironolacton aan 
de conventionele therapie (ACE-remmer, 
lisdiureticum, soms digoxine) tot een sig-

HUISARTS EN WETENSCHAP 2000; 43(4) 

BESCHOUWING 

nificante daling van de sterfte ( van 46 naar 
35 procent). Het aantal ziekenhuisopna
men wegens hartfalen nam navenant af. 12 

Dit gunstige resultaat van de aldoste
ron-antagonist spironolacton is waar
schijnlijk als volgt te verklaren. Bij hartfa
len worden ook bij gebruik van ACE-rem
mers verhoogde concentraties van aldos
teron waargenomen. Verhoogde aldoste
ronconcentraties geven waarschijnlijk 
ook een grotere kans op ernstige arrit
mieën en daardoor op acute hartdood. 

Voorwaarden voor therapie met spiro
nolacton zijn een kaliumgehalte s5 
mmol/1 en een serumkreatininegehalte 
s220 micromol/1. De belangrijkste bijwer
kingen zijn borstpijn en gynaecomastie bij 
mannen (10%). Een dosis tot 50 mg leidt 
niet tot een significant verhoogd risico op 
hyperkaliëmie of vermindering van de 
nierfunctie. 

In verschillende commentaren wordt het 
resultaat van dit onderzoek onderschre
ven.13-15 

De belangrijkste beperkingen zijn dat 
het effect van spironolacton niet goed is 
onderzocht bij : 
- oudere patiënten met hartfalen; 
- patiënten met diastolisch hartfalen; the-

oretisch zou spironolacton ook bij deze 
vorm van hartfalen effectief kunnen 
ZlJn; 

- patiënten met licht hartfalen (NYHA-
klassen I en II). 

Controle van kalium en kreatinine vooraf
gaand aan de behandeling en twee weken 
na de aanvang is noodzakelijk. Wat pre
cies moet worden gedaan bij hyperka
liëmie (verlagen dosis ACE-remmer of 
spironolacton) of bij een verslechterende 
nierfunctie is nog onduidelijk. 

Digoxine 

Om de 200 jaar oude controverse over het 
nut van digoxine bij patiënten met hartfa
len en sinusritme op te lossen werd in een 
dubbelblinde gerandomiseerde studie ge
durende 6 jaar het effect van digoxine op 
de mortaliteit en noodzaak tot ziekenhuis
opnamen onderzocht bij ruim 6800 pa-

tiënten met hartfalen, veelal NYHA klasse 
II en III, een ejectiefractie van 0,45 of min
der, mannelijk geslacht ruim 75%, leeftijd 
>70 jaar circa 25%. 16 Ruim 80% gebruikte 
diuretica en meer dan 90% ACE-remmers. 
De gebruikelijke dosis digoxine was 0,25 
mg. De mortaliteit in beide groepen was 
gelijk ( digoxine 34,8% versus placebo 
35, 1 %). Het aantal patiënten dat in een 
ziekenhuis opgenomen werd wegens hart
falen was in de digoxinegroep kleiner dan 
in de placebogroep (n=910 versus 1180, 
26,8% versus 34,7% absolute risicoreduc
tie 7 ,9% ). De reductie van het aantal in een 
ziekenhuis opgenomen patiënten om wat 
voor reden dan ook was eveneens kleiner 
(absolute risicoreductie 2,8%). 

In een commentaar wordt het volgende ge
concludeerd: 
• Behandeling met digoxine leidde niet 

tot mortaliteitsreductie. 
• Het effect op vermindering van de zie

kenhuisopnamen was wel significant, 
maar in absolute zin gering; behande
ling van 1000 patiënten voorkwam ne
gen ziekenhuisopnamen per jaar. 

• Digoxine is een veilig middel voor de 
symptomatische behandeling van het 
merendeel van de patiënten met hartfa
len die klachten houden, ondanks be
handeling met middelen die de klachten 
verminderen en/of de prognose verbe
teren ( diuretica, ACE-remmers, bèta
blokkers ).17 

Beschouwing 

De nieuwe informatie uit grote gerando
miseerde onderzoeken over bètablokkers, 
spironolacton en digoxine en de toegeno 0 

men kennis over het mechanisme van hart
falen kunnen leiden tot enkele accentver
schuivingen bij de behandeling van hart
falen . 
• Bètablokkers. Bij relatief jonge patiën
ten (tot 75 jaar) met klinisch stabiel, licht 
en matig ernstig hartfalen (NYHA klasse 
II/III) verbetert toevoeging van bètablok
kers aan diuretica en ACE-remmers de 
prognose. Bij deze categorie patiënten zou 
bij voldoende kennis van de huisarts over 
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de risico's en de dosis verhogingsschema's 
een bètablokker kunnen worden toege
voegd. Insluipend doseren dat wil zeggen 
zeer geleidelijke dosis-verdubbeling met 
tussenpozen van 2 weken tot 1 maand en 
controle van de klinische conditie zijn 
voorwaarden voor veilig gebruik van deze 
middelen bij hartfalen. Wellicht is het voor 
huisartsen verstandig vooralsnog terug
houdend te zij n en eerst ervaringen (uit de 
cardiologische praktijk) bij de oudere (ar
bitrair 75 jaar en ouder) patiënten met 
hartfalen af te wachten. Starten met bèta
blokkers bij patiënten met ernstig of kli
nisch instabiel hartfalen door de huisarts 
wordt vooralsnog ontraden . 
• Spironolacton. Bij patiënten met ern
stig hartfalen verbetert toevoeging van 
spironolacton aan de basismedicatie ( diu
retica en ACE-remmers) de prognose. Bij 
ernstig hartfalen met diureticaresistentie 
(door secundaire hyperaldosteronemie) 
was spironolacton al een optie. De RA
LES-studie geeft aanleiding de plaats van 
spironolacton op te waarderen: toevoe
ging van spironolacton (25 mg l dd) aan 
de bestaande medicatie bij patiënten met 
(matig) ernstig hartfalen (NYHA klasse 
III/IV) kan de prognose verbeteren en de 
diuretica behoefte doen afnemen. Bij ge
lijktijdig gebruik van ACE-remmers is het 
risico op hyperkaliëmie van deze (lage) 
dosis beperkt. Controle van kalium en kre
atinine voor aanvang en 2 weken daarna 
wordt sterk aanbevolen. 
• Digoxine. Door de studie van de Digita
lis Investigation Group is de waarde van 
digoxine voor symptomatische behande
ling van patiënten met hartfalen en sinus-
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ritme die klachten houden ondanks de ba
sismedicatie beter onderbouwd. Behande
ling met digoxine heeft geen gunstige in
vloed op de mortaliteit. 

Er zijn op dit moment verschillende 
richtlijnen voor hartfalen. Het streven is 
de multidisciplinaire richtlijnen van het 
CBO en de monodisciplinaire richtlijnen 
van huisartsen en cardiologen op elkaar af 
te stemmen. Dit jaar wordt begonnen met 
de herziening van de CBO-Consensus 
Hartfalen die naar verwachting over l tot 2 
jaar klaar zal zijn. Aansluitend zal de 
NHG-Standaard worden geactualiseerd. 
Tot die tijd blijft het behandelschema van 
de huidige standaard ( diuretica en ACE
remmers als basistherapie en bij onvol
doende resultaat toevoeging van digoxine 
en/of nitraten) van kracht met dien ver
stande dat er geleidelijk aan enige ruimte 
ontstaat voor behandeling met bètablok
kers en spironolacton mits de huisarts op 
de hoogte is van de indicaties en zich 
houdt aan de beschreven voorwaarden. 
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