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Wat is hartfalen?
Door verschillende oorzaken kan het hart minder goed in staat zijn om bloed rond te
pompen. Wanneer de pompkracht tekortschiet, spreekt men van hartfalen. Hartfalen heeft
op den duur ernstige gevolgen omdat de aanvoer van zuurstofrijk bloed van wezenlijk
belang is voor weefsels en organen. Hartfalen komt steeds vaker voor, vooral onder
ouderen. Het is de keerzijde van het succes van betere medicijnen en behandelmethoden
waardoor mensen langer leven met een hartaandoening, maar wel vaak met een
verzwakte hartspier. De verloren pompkracht is moeilijk terug te winnen waardoor
hartfalen een chronische aandoening is met een hoger risico in een ziekenhuis
opgenomen te worden. De behandeling is er meestal op gericht om het proces van
verzwakking van de hartspier te vertragen en om symptomen te verminderen.
Behandeling én begeleiding door intensief contact met uw cardioloog
Op de poli-cardiologie heeft u intensief contact met de cardioloog. HartKliniek heeft er
bewust voor gekozen u niet te laten begeleiden door anderen, bijvoorbeeld een
(hartfalen)verpleegkundige, zoals dat vaak op een hartfalenpoli in een ziekenhuis gaat. Wij
denken dat een zo goed mogelijke behandeling alleen kan worden gedaan door een 1 op
1 contact met uw cardioloog zelf, ook tot in het kleine detail. Onze cardioloog stelt, als dat
nodig is, daarom meer tijd voor u beschikbaar. Met een intensievere begeleiding door de
cardioloog zelf denken wij dat u minder kans loopt om in het ziekenhuis opgenomen te
worden.
Na het eerste bezoek van u als patiënt aan onze cardioloog, wordt samen met u een
behandelplan opgesteld. Tijdens controle bezoeken kunnen uw vragen worden
beantwoord, wordt de medicatie beter ingesteld en wordt voorlichting gegeven over het
ziektebeeld en over manieren om hiermee om te gaan.
Lees veel meer over hartfalen op onze uitgebreide website www.hartkliniek.com onder
‘Klachten & Hartziekten”.

