Symptomenchecker
Dit document bevat de belangrijkste symptomen van hartfalen en is ontwikkeld om u te helpen bij
het evalueren van deze symptomen. Het kan dienen als basis voor een gesprek met uw artsen.
Dit document is niet bedoeld om de diagnose van hartfalen te maken of om medisch advies te
vervangen.
Op een schaal van 0 tot 3 (waarbij 0 ‘geen effect’ is en 3 ‘veel’ is): duid aan welk effect
de volgende symptomen in de afgelopen twee weken op u hebben gehad.
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Meer informatie?
Spreek erover met uw arts en ontdek wat u zelf kan doen op

www.mijnhartklopt.be
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Indien u 1 of meerdere keren ‘ja’ heeft aangeduid, praat hierover dan zeker met uw arts of cardioloog.
Dit document is ontwikkeld door Novartis in samenwerking met patiëntenverenigingen en arts specialisten. Het houdt
rekening met de aanbevelingen van medische verenigingen. Dit document is ontwikkeld voor persoonlijk gebruik en Novartis
zal geen persoonlijke informatie gerelateerd aan het gebruik ervan verzamelen. Novartis is niet aansprakelijk voor alle
claims, kosten, verliezen, aansprakelijkheden en schade van welke soort ook, hetzij directe, indirecte, speciale, schade
daaruit volgend of andere, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van dit document. Dit document is
ontworpen, enkel om de symptomen van chronisch hartfalen te controleren. Dit document is niet bedoeld om de diagnose
van hartfalen te maken of om medisch advies te vervangen.
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