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Hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie
Diastolisch hartfalen
Frans H. Rutten, Maarten-Jan M. Cramer en Walter J. Paulus

• Hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie (HF-PEF) behoort tot het hartfalenspectrum, maar verschilt pathofysiologisch van hartfalen met gereduceerde ejectiefractie (HF-REF).
• Metabole stoornissen leiden bij HF-PEF tot intrinsieke stijfheid van de cardiale myocyt en tot verandering in de
ombouw van de extracellulaire matrix van het hart.
• HF-PEF komt vooral voor bij oudere vrouwen met hypertensie, diabetes mellitus of metabool syndroom, en
overgewicht.
• Tekenen van vochtretentie bij lichamelijk onderzoek ontbreken vaak bij patiënten met HF-PEF.
• De belangrijkste echocardiografische afwijkingen bij HF-PEF zijn een vergroot linker atrium, linkerventrikel
hypertrofie en een verminderde relaxatie en verhoogde vullingsdruk van de linker kamer.
• Comorbiditeit en hoge leeftijd bepalen in sterke mate de mortaliteit; die van HF-PEF is iets lager dan die van
HF-REF.
• Er is momenteel geen evidence-based medicatiebeleid voor HF-PEF; er wordt onderzoek gedaan naar andere
medicatie dan de gebruikelijke therapie bij HF-REF.
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Het is alweer 9 jaar geleden dat in het Tijdschrift een
overzicht over diastolisch hartfalen verscheen;1 een
update van de huidige stand van zaken over dit ziektebeeld is dan ook op zijn plaats.
Inmiddels is de voorkeursnaam veranderd van ‘diastolisch hartfalen’ in ‘hartfalen met gepreserveerde linkerventrikelejectiefractie’ (HF-PEF). HF-PEF en hartfalen
met een gereduceerde linkerventrikelejectiefractie (HFREF) behoren beide tot het hartfalenspectrum, maar
verschillen in ontstaanswijze. Bij HF-PEF is er sprake van
een geleidelijke aanpassing van het hart aan vasculaire
problemen zoals hypertensie met daardoor intrinsieke
verstijving van de cardiomyocyt en veranderingen in de
ombouw van de extracellulaire matrix van het hart. Dit
alles leidt tot concentrische remodellering van de linker
ventrikel met linkerventrikelhypertrofie tot gevolg.2,3
Door vergrijzing en betere cardiovasculaire risicopreventie en behandeling van acute coronaire hartziekten zal
hartfalen onder ouderen verder toenemen; dit geldt in
sterke mate voor HF-PEF.4 Gezien de verschillen in ontstaanswijze moet HF-PEF anders worden behandeld dan
HF-REF.
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Pathofysiologie

Bij HF-PEF hebben schadelijke factoren jarenlang ingewerkt op het hart, wat leidt tot falen van het hart. Dit
effect wordt versterkt door verouderingsprocessen die in
de loop der jaren het hart verzwakken. HF-PEF is dan ook
deels te beschouwen als versnelde en vervroegde cardiale
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veroudering. Bekende schadelijke factoren zijn hypertensie, insulineresistentie, obesitas en diabetes mellitus.5,6
Deze leiden tot veranderingen in de metabole huishouding van de cardiale myocyten met minder efficiënt
energieverbruik en sneller energietekort. Het zorgt ook
voor metabole veranderingen in de extracellulaire matrix
van het hart met als gevolg fibrotische verandering van
deze matrix.5 Deze cardiale effecten zijn reactief, als aanpassing aan verstijving van de arteriële vaatwand en disfunctie van het vaatendotheel.5
Bovenstaande veranderingen in het hart leiden tot een
vermindering in elasticiteit en verdikking van het myocard en daarmee tot een bemoeilijkte relaxatie van de
linker kamer.5 Bij lichamelijke inspanning kan het hart
daardoor niet in korte tijd bloed aanzuigen. Ook loopt al
bij een geringe toename van het bloedvolume de druk in
de linker ventrikel snel op. Daardoor wordt het vereiste
slagvolume niet snel genoeg bereikt, met als gevolg dat de
patiënt kortademigheid bij inspanning ervaart en een
verminderde inspanningstolerantie met vertraagd herstel na inspanning heeft.5,7
Definitie

De term ‘diastolisch hartfalen’ is verlaten omdat HF-PEF
zich niet beperkt tot de diastolische fase van de hartcyclus.8 De gehele hartcyclus is bij HF-PEF aangedaan, ook
de systolische fase.5 De term ‘gepreserveerde’ in plaats
van ‘normale’ ejectiefractie is gekozen om aan te geven
dat patiënten met hartfalen en een linkerventrikelejectiefractie (LVEF) > 50% toch afwijkingen tijdens de systole
kunnen hebben; deze zijn zichtbaar te maken met
moderne 3-dimensionale echografie.5,8
De kernsymptomen waarbij men aan hartfalen moet
denken, zijn kortademigheid en moeheid (bij inspanning)
en enkeloedeem. Geen van de klachten of verschijnselen
is uniek voor hartfalen. Echocardiografie is nodig om
definitief de diagnose te bevestigen of uit te sluiten en om
in geval van hartfalen onderscheid te maken tussen HFREF en HF-PEF.8
Om de diagnose ‘HF-PEF’ te kunnen stellen moet aan de
volgende 4 criteria worden voldaan: (a) klachten passend
bij hartfalen; (b) verschijnselen passend bij hartfalen
(verschijnselen van vochtretentie zijn vaak afwezig bij
patiënten met HF-PEF); (c) niet-afwijkende of licht verminderde LVEF (> 50%) en een niet-gedilateerde linker
ventrikel; (d) structurele hartafwijkingen (linkerventrikelhypertrofie en linkeratriumdilatatie) of diastolische
disfunctie.8,9
Epidemiologie

Ongeveer 1-2% van de mensen heeft hartfalen,8 wat overeenkomt met 25-30 patiënten per huisartspraktijk. De
prevalentie neemt sterk toe met de leeftijd en is boven de
2

65 jaar 7-10%.10 Bij ongeveer 50% van de patiënten betreft
het HF-PEF, een percentage dat door de vergrijzing de
komende jaren verder zal toenemen.10,11 De patiënt met
HF-PEF is gemiddeld 10 jaar ouder dan de patiënt met
HF-REF en heeft meer comorbiditeit. HF-PEF komt vaker
bij vrouwen voor, in tegenstelling tot HF-REF.10,11 Dit verschil wordt deels verklaard doordat mannen gemiddeld
genomen vroeger sterven dan vrouwen. De prognose van
patiënten met HF-PEF lijkt iets gunstiger dan die van HFREF.10,11 Momenteel is de 5-jaarsoverleving van patiënten
met hartfalen ongeveer 50%.12-14
Diagnostiek

Het diagnostisch traject begint bij mensen met klachten
die zouden kunnen worden veroorzaakt door hartfalen.
Er wordt bij nieuw hartfalen een onderscheid gemaakt in
een acute en een geleidelijke variant.8 In vroege stadia en
bij het geleidelijk ontwikkelen van hartfalen kunnen
tekenen van vochtretentie bij patiënten met HF-PEF ontbreken.5,8 Er moet ook aan hartfalen gedacht worden bij
mensen met een alternatieve verklaring voor de klachten,
zoals bij patiënten met COPD.5,15 Uit de voorgeschiedenis
zijn hypertensie, diabetes mellitus en atriumfibrilleren
het meest voorspellend voor het optreden van HF-PEF.
Diabetes mellitus verhoogt zowel de kans op HF-PEF (via
metabole effecten op het myocard) als op HF-REF (ischemie door coronaire atherosclerose).6,8
Ecg en natriuretisch peptide Een afwijkend ecg maakt
de diagnose ‘hartfalen’ waarschijnlijker; geen enkele
afwijking is echter bewijzend.8 Linkerventrikelhypertrofie en atriumfibrilleren op het ecg passen bij HF-PEF. Een
in het geheel niet afwijkend ecg maakt hartfalen minder
waarschijnlijk.8 Bepaling van de concentratie van natriuretisch peptide is zinvol. Een waarde beneden het afkappunt om hartfalen uit te sluiten maakt de kans op aanwezigheid van hartfalen klein.8 Patiënten met HF-PEF
hebben gemiddeld lagere concentraties dan degenen met
HF-REF en kunnen zelfs niet-afwijkende concentraties in
rust hebben, beneden het afkappunt. Na forse inspanning kunnen wel pieksgewijze hoge waarden worden
vastgesteld. Het is echter gebruikelijk mensen met een
vermoeden op hartfalen in rust te onderzoeken en niet
eerst te laten inspannen en dan pas te onderzoeken. Dit
diagnostische probleem met natriuretisch peptide komt
doordat de concentratie in het bloed verhoogd is bij verhoogde wandspanning van de linker ventrikel. Dit is
doorlopend het geval bij een gedilateerd hart zoals bij
HF-REF, echter niet bij een klein concentrisch hart zoals
bij HF-PEF. Bij HF-PEF is dit het geval na lichamelijk
inspanning; bij inspanning loopt de wandspanning in de
linker kamer abrupt op door een tekortschietende relaxatie van de kamer.
Biomarkers Er zijn nieuwe biomarkers die geschikt lijken
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Medicamenteuze behandeling

De recente Europese richtlijn voor hartfalen adviseert op
basis van pathofysiologisch redeneren diuretica bij HFPEF indien er toch aanwijzingen zijn voor vochtretentie,
en daarnaast adequate behandeling van de bloeddruk in
geval van hypertensie.8 Diuretica dienen wel voorzichtig
te worden toegepast omdat patiënten met HF-PEF erg
gevoelig zijn voor vullingsdruk.
ACE-remmers, angiotensinereceptorblokkers, bètablok-

kers en ook digoxine blijken niet duidelijk de totale mortaliteit te verlagen bij patiënten met HF-PEF.23,24 Er bestaat
nog discussie in hoeverre dit onderzoeksresultaat mede
veroorzaakt wordt doordat er ook patiënten zijn geïncludeerd in voorgaande studies die mogelijk geen hartfalen
hadden en doordat er patiënten deelnamen die een linkerventrikelejectiefractie hadden van 40-50%.
Over het effect van calciumantagonisten ontbreken voldoende gegevens.8
Er lopen momenteel studies waarin het gebruik van spironolacton (een aldosteron-antagonist) wordt onderzocht.25,26 Aldosteron-antagonisten blijken effectief de
mortaliteit te verminderen bij HF-REF.8 Of dit komt door
remming van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS), door het diuretisch effect of door remming van de vorming van myocardiale fibrose, of een
combinatie van deze effecten, is momenteel nog niet duidelijk. Aldosteron speelt een rol bij myocardiale fibrose
en hypertrofie en aldosteron-antagonisten zouden dus
mogelijk de veranderingen in de extracellulaire matrix
bij HF-BEF tegengaan.23
Een zeer kleine observationele studie bij 137 patiënten
met HF-PEF liet zien dat statines de mortaliteit mogelijk
verminderen.27 Dit staat in scherp contrast met het
gebruik van statines door patiënten met HF-REF, bij wie
ze niet tot mortaliteitsreductie leiden.28,29 Statines hebben naast hun gunstige effecten op de arteriële vaatwand
ook een direct effect op het hart met remming van linkerventrikelhypertrofie en myocardfibrose.30,31
Ook van fosfodiësterase-5-remmers is bekend dat ze
ingrijpen op bekende pathofysiologische mechanismen
bij HF-PEF, maar ook deze middelen moeten net als statines nog worden geëvalueerd in grootschalige gerandomiseerde onderzoeken met klinisch relevante uitkomstmaten.23
Gebruik van andere medicatie die ingrijpt op de extracellulaire matrixombouw, de stijfheid en het metabolisme
van de cardiomyocyt, verkeert nog in een experimenteel
stadium.23
Het lijkt voor de hand te liggen dat men HF-PEF kan
voorkomen of het ontstaan ervan kan uitstellen door al in
een vroeg stadium hypertensie, insulineresistentie,
metabool syndroom, overgewicht en diabetes mellitus te
bestrijden door het optimaliseren van de bloeddruk en
de endotheelfunctie. Naast antihypertensiva en statines
zijn leefstijlverbeteringen van belang, met name uitbreiding van lichamelijke inspanning, gezonde voeding en
stoppen met roken.
Tot op heden is het onduidelijk hoe patiënten met hart
falen en een LVEF van 40-50% moeten worden behandeld.
Behandeling zoals aanbevolen voor patiënten met HFREF lijkt logischer dan behandeling zoals bij HF-PEF.
Ook bij deze groep patiënten met hartfalen zijn echter

NED TIJDSCHR GENEESKD. 2012;156:A5315

3

K L I NI SCH E PR AK TI JK

om speciaal HF-PEF te diagnosticeren.16-18 Met name
merkstoffen van de ombouw van de extracellulaire cardiale matrix en van myocardiale fibrose zijn veel belovend.
Toegenomen waarden in het bloed van deze merkstoffen
komen goed overeen met echocardiografische linkeratriumvergroting en voorspellen adequaat een slechte prognose.17,19
Echocardiografie Momenteel is echocardiografie noodzakelijk om de diagnose ‘hartfalen’ definitief te stellen of
uit te sluiten en om in geval van hartfalen te bepalen of er
sprake is van HF-PEF of HF-REF. Indien hartfalen eenmaal is vastgesteld, dient echocardiografie als aanvullend
onderzoek om de oorzaak of oorzaken van het hartfalen
vast te stellen.8 Naast echocardiografie kan diastolische
disfunctie ook invasief worden bepaald met behulp van
drukvolumecurves.9
Diagnostische algoritmes Er bestaan momenteel meerdere diagnostische algoritmes voor HF-PEF.9,20 Het algoritme van Paulus et al. wordt het meest gebruikt en de
recentste definitie van HF-PEF sluit hierop aan.8 Door
een combinatie van echocardiografische parameters
kunnen aanwijzingen voor verminderde relaxatie, diastolische stijfheid en verhoogde vullingsdrukken van de
linker ventrikel worden vastgesteld. Er bestaat nog discussie over de afkapwaarden van sommige echografische
parameters en over de vraag hoe biomarkers moeten
worden ingepast in het diagnostische algoritme. Dit komt
mede doordat echocardiografische meetwaarden sterk
kunnen afhangen van (a) de vullingstoestand van de linker ventrikel (ook beïnvloed door diureticumgebruik), (b)
leeftijdsgebonden veranderingen (met andere afkapwaarden bij ouderen), (c) de hartfrequentie en (d) aan- of
afwezigheid van hartklepproblemen.21
Linker atrium Een vergroot linker atrium is een belangrijke maat bij HF-PEF indien er sprake is van een LVEF >
50% en een niet-gedilateerde linker kamer. Het is dan een
afspiegeling van periodiek verhoogde vullingsdrukken
van de linker ventrikel over meerdere maanden tot jaren.
Een vergroting van het linker atrium is vrij eenvoudig en
reproduceerbaar te meten, is niet afhankelijk van de vullingstoestand van het hart op het moment van echocardiografie en blijkt ook nog eens een goede prognostisch
voorspellende waarde te hebben.22

▼ Leerpunten ▼
K L I NI SCH E PR AK TI JK

• Bij hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie (HF-PEF) is sprake
van concentrische remodellering van het hart als reactie op extracardiale schadelijke factoren zoals hypertensie, metabool syndroom, overgewicht en diabetes mellitus of combinaties hiervan.
• ACE-remmers, angiotensinereceptorblokkers en bètablokkers zijn
bij patiënten met HF-PEF weinig effectief, dit in tegenstelling tot
gebruik bij hartfalen met gereduceerde ejectiefractie (HF-REF).
• De diagnose ‘hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie’ is lastig
om te stellen omdat patiënten weinig tekenen van vochtretentie
vertonen.
• Er is momenteel geen evidencebased medicatiebeleid voor
patiënten met HF-PEF; er wordt naar andere medicatie gezocht
dan de gebruikelijke therapie bij HF-REF.

grootschalige gerandomiseerde studies nodig om hierover een definitieve uitspraak te doen.
Niet-medicamenteuze behandeling

De belangrijkste niet-medicamenteuze behandeling lijkt
bij HF-PEF, net als bij HF-REF, voldoende lichamelijke
inspanning te zijn.32 Het bekendst zijn de gunstige metabole effecten op skeletspieren en de hartspier en het
tegengaan en afremmen van verstijving van de arteriële

vaatwand, wat leidt tot een verlaging van de bloeddruk.32
Gezien het snel oplopen van de vullingsdruk van de linker ventrikel bij HF-PEF en de chronotrope incompetentie (dit is het onvoldoende snel vullen van de linker ventrikel bij inspanning), dient de lichamelijke inspanning
geleidelijk in intensiteit te worden opgebouwd en vooral
uit dynamische inspanning te bestaan.

Conclusie
HF-PEF is een belangrijk ziektebeeld, waarvan de contouren zich geleidelijk aan steeds duidelijker aftekenen.
De veranderde pathofysiologische inzichten zijn belangrijk omdat deze in de nabije toekomst zullen leiden tot
nieuwe evidencebased behandelopties.
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