
 
 
 
 
 
Huisbezoek wijkverpleegkundige Hartfalen 
 
1. Korte uitleg over het doel van het gesprek en  rol van de wijkverpleegkundige  

 
2. Specifieke aandachtspunten uit het hartfalenboekje halen 

De hierin genoemde richtlijnen voor de patiënt en eventuele problemen/aandachtspunten 
worden meegenomen in het gesprek. 

 
3. Toetsen van kennis hartfalen 

a. Diagnose (weten mensen wat ze hebben) 
b. Leefregels (deze komen terug bij punt 4) 
c. Zelfzorg (kunnen mensen zelfstandig wonen en hun gezondheid(zorg) regelen) 
d. Gebruikte jargon (veel mensen begrijpen de gebruikte woorden niet) 
e. Weten mensen op wie ze terug kunnen vallen / wie ze kunnen bellen? 

 
4. Bespreken van aandachtspunten (afhankelijk van vraag in hartfalendagboekje) 

a. Dieet (wat vindt u lekker, wat eet u op een dag, weet u welke etenswaren die u eet zout 
zijn en wat zijn vervangers?) 

b. Medicatie (waar heeft u het staan, lukt het om alles uit te zetten, weet u waarvoor het is, 
lukt het u om op tijd in te nemen?) 

c. Vochtbeperking (hoeveel glazen drinkt u, hebt u wel eens uitgeprobeerd om het een dag 
bij te houden inclusief soep/toetje?) 

d. Beweging (waar wandelt u naar toe, met wie, staat er een hometrainer, gebruikt u die 
ook en zo ja hoe vaak?) 

e. Roken / alcohol gebruik (staan er asbakken, staan er flessen drank?) 
f. Elke dag wegen op hetzelfde moment en dezelfde plaats (waar staat de weegschaal, hoe 

doet u dat in de ochtend, waar schrijft u het op, weet u waarom u dit doet?)  
g. Zijn er grenzen in lichamelijke inspanning? Weet u welke grenzen er zijn? 

 
Weet de cliënt (en de mantelzorger) waarom ze deze leefregels hebben? Uit de antwoorden 
blijkt of mensen inzicht hebben in oorzaak en gevolg. 

 
5. Bespreken van mogelijke klachten en wat te doen 

a. Gewichtstoename / afname (waar noteert de cliënt deze gegevens?) Wanneer te 
alarmeren? Wie te bellen? 

b. ’s Nachts kortademig (wat doet de cliënt om de kortademigheid tegen te gaan, bv 
rechtop slapen / hoofdeinde omhoog)  

c. Vocht vasthouden in benen / voeten (observatie oedeem)  
 
6. Vragen voor de cliënt en / of de interne mantelzorger 

a. Voelt de mantelzorger zich door de ziekte / de cliënt beperkt? 
b. Voelt de mantelzorger zich capabel om voor de ander te zorgen? 
c. Van wie krijgt de mantelzorger steun? 
d. Weet de mantelzorger bij wie hij / zij terecht kan voor zichzelf? 
e. Hoe gaat het slapen? (bij cliënt en de mantelzorger) 
f. Op welke gebied wordt het te veel: lichamelijk / psychisch / allebei? (voor cliënt en de 

mantelzorger) 
 

7. Andere items die meegenomen kunnen worden in het gesprek zijn: 
  Hoe ziet het huis eruit.  
  Is er een mantelzorger / woont deze onder één dak met de cliënt?  
  Is er een netwerk, zijn kinderen betrokken? Is er huishoudelijke hulp? 

 


