
HARTFALENPOLIKLINIEK 
Cardiologie
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Ziekenhuis Rivierenland heeft een hartfalenpolikliniek. Dit is een onderdeel 
van de poli Cardiologie. De hartfalenpoli is speciaal voor patiënten met een 
verminderde pompfunctie van het hart (hartfalen). De begeleiding op deze 
poli wordt gedaan door verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in hartfalen. 
Hiernaast blijven de controles bij uw eigen cardioloog plaats vinden. De con-
troles op de hartfalenpoli zijn dus extra. 

Op de hartfalenpoli krijgt u informatie over dieet en vochtgebruik. Daarnaast 
zullen ook uw medicijnen worden aangepast op een manier die het beste is 
voor u. Hiervoor zult u extra op controle moeten komen bij de hartfalenver-
pleegkundige om uw bloeddruk, gewicht en nierfunctie na te laten kijken. 

DIËTETIEK 
Naast de hartfalenverpleegkundigen zult u ook tenminste eenmaal worden 
gezien door de diëtist. Minder gebruik van vocht en zout is een belangrijk on-
derdeel van de behandeling van hartfalen. Er zijn veel mensen die wat moeten 
afvallen, maar sommigen moeten juist extra calorieën eten. Dit is niet altijd 
gemakkelijk daarom zijn er dan vaak ook meerdere bezoeken aan de diëtist 
nodig. 

HOE KUNNEN WE U NOG MEER HELPEN? 
Het is mogelijk gesprekken te hebben met een maatschappelijk werker of 
psycholoog. U kunt ook deelnemen aan een beweegprogramma op de afdeling 
fysiotherapie. De fysiotherapeut kan samen met u een trainingsprogramma 
opstellen gericht op uw dagelijkse activiteiten en uithoudingsvermogen. 

De hartfalenpoli bestaat dus eigenlijk uit een heel team van medewerkers die 
gespecialiseerd zijn in hartfalen. Het team bestaat uit: cardiologen, verpleeg-
kundigen, een diëtist, een maatschappelijk werker, fysiotherapeuten en een 
psycholoog. Deze medewerkers werken goed samen en houden elkaar goed op 
de hoogte van uw ontwikkelingen door regelmatig met elkaar te overleggen. 
De hartfalenverpleegkundige is degene die ervoor zorgt dat alles goed loopt en 
goed op elkaar is afgestemd. De eerste ontmoetingen die u straks hebt zullen 
dan ook met deze verpleegkundige(n) zijn. 
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WAT IS HARTFALEN? 
Hartfalen is een verzamelnaam voor aandoeningen van het hart, die ertoe 
leiden dat het hart onvoldoende zijn pompfunctie kan uitvoeren. Meestal is de 
oorzaak hiervan een verzwakte hartspier. De hartspier kan verzwakt zijn door-
dat u een hartinfarct hebt doorgemaakt, maar dit verzwakken van de hartspier 
kan ook zomaar gebeuren. 

Vaak merk je aanvankelijk niets van deze verzwakte hartspier. Maar geleidelijk 
aan zullen er klachten ontstaan. De meest voorkomende klachten zijn: ver-
moeidheid, benauwdheid of kortademigheid en het ontwikkelen van dikke 
enkels en benen. 

Wanneer u hartfalen hebt, betekent dit dat u zich aan een aantal leefregels 
moet houden. Sommige mensen hebben hier weinig problemen mee, voor an-
deren vergt dit echter een grote aanpassing. Daarnaast brengt hartfalen heel 
andere problemen met zich mee. Mogelijk bent u niet meer in staat uw dage-
lijks activiteiten uit te blijven voeren. Activiteiten die vroeger weinig moeite 
kostten, kunt u soms niet meer. Vermoeidheid en kortademigheid leiden soms 
tot een beperking van sociale activiteiten. 

Hartfalen heeft ook gevolgen voor uw partner, kinderen of naasten. Zij nemen 
vaak als eerste taken van u over en maken zich soms meer zorgen dan dat u 
dat doet, hierdoor kunnen binnen relaties spanningen ontstaan. 

Iedereen zal anders reageren op de diagnose hartfalen. Niet iedereen kan in 
het dagelijks leven de flexibiliteit op brengen om op een goede manier met 
problemen om te gaan. Sommige mensen worden somber, raken geïrriteerd of 
leven voortdurend in angst. Al deze onderwerpen komen aan bod op de hart-
falenpoli. Er zal geprobeerd worden de meest bij u passende hulp te geven. In 
sommige situaties zal ook de hulp van een maatschappelijk werker of 
psycholoog ingeschakeld worden. 
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BEREIKBAARHEID
De hartfalenverpleegkundige maakt regelmatig een afspraak met u voor een 
polikliniekbezoek, zij houdt vier keer per week spreekuur. 
Zij is de contactpersoon voor u en uw partner/familie. 

Voor vragen over bijvoorbeeld medicijnen, gewichtsverandering, toename 
benauwdheid of aanvraag voor thuiszorg kunt u door de week dagelijks bellen 
tijdens het telefonisch spreekuur tussen 09.30 tot 10.00 uur.  0344-674527.
Plaats   Polikliniek Cardiologie route 06
Locatie   Ziekenhuis Rivierenland.

De diëtist houdt twee keer per week spreekuur. Voor vragen over bijvoorbeeld 
voeding, dieet en vochtbeperking kunt u op werkdagen bellen van 09.00 uur 
tot 17.00 uur.  0344-674331.
Plaats   Polikliniek Diëtetiek
Locatie   Ziekenhuis Rivierenland.

Het beweegprogramma vindt twee keer per week plaats.  0344-674014
Plaats   Afdeling Fysiotherapie route 01
Locatie   Ziekenhuis Rivierenland.

De maatschappelijk werker of psycholoog nemen zo nodig zelf met u contact 
op voor het maken van een afspraak.
Plaats  Afdeling Maatschappelijk Werk route 2 op de begane grond
    (bouwdeel M). 
Locatie   Ziekenhuis Rivierenland.
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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