
Kortademigheid

Vermoeidheid

Snelle hartslag

Kortademigheid wanneer je neerligt

Zwelling in de enkels, benen of buik

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Geen effect

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

Een beetje

Een beetje

Een beetje

Een beetje

Een beetje

Gemiddeld

Gemiddeld

Gemiddeld

Gemiddeld

Gemiddeld

Veel

Veel

Veel

Veel

Veel

Je leven leiden met hartfalen?  
Net zoals 230 000 belgen, kan jij het ook.  

Luister naar je lichaam en leer de symptomen kennen. 

Volg je eigen ritme 

Wat is hartfalen?
Hartfalen is een aandoening waarbij het hart minder goed werkt.  

De pompfunctie neemt langzaam af, waardoor het hart het bloed 
minder goed kan wegpompen.

Symptomenchecker - Leer de 11 symptomen kennen
Ken en herken je alle symptomen, dan merk je sneller wanneer er iets niet klopt.  

Op een schaal van 0 tot 3: duid aan welk effect de volgende symptomen  
in de afgelopen twee weken op je hebben gehad.



Hoe eenvoudig is het voor je om de trappen op te gaan?

Zonder 
problemen

Meerdere keren 
op adem komen

Toch 1 keer 
stoppen

Ik kan geen 
trappen meer op

0 21 3

Hoe eenvoudig is het voor je om ZELF nog boodschappen te doen?

Zonder 
problemen

Ik heb  
hulp nodig

Als het 
echt moet

Ik kan zelf geen bood-
schappen meer doen
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Plotse  
gewichtstoename

Frequentie van 
plassen Humeur Manier van leven

Heb je de afgelopen 
week een 

gewichtstoename 
van meer dan 2 kg 

opgemerkt?

Moet je vaker 
plassen?

Beïnvloedt je 
chronisch hartfalen 

je humeur?

Heeft je hartfalen 
je verhinderd om 

activiteiten te doen 
die je vroeger wel 

deed?
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Heb je 1 of meerdere keren ‘ja’ aangeduid? 
Praat er dan zeker over met je arts of cardioloog.

Meer weten over hartfalen, de oorzaken  
en symptomen ervan? 
Lees het op mijnhartklopt.be of voer een  
openhartig gesprek met je arts.
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