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Casus dyspneu 
 

Thuiswonende vrouw (92 jaar), is bekend met terminaal hartfalen en geeft nu 
toename aan van kortademigheid. 
 

 Diagnose en prognose: Hartfalen ten gevolge van slechte linkerventrikelfunctie 
sinds vijf jaar. Laatste half jaar lichamelijke achteruitgang; ze is bekend met een lage 
bloeddruk. Haar prognose is onduidelijk. 
 

Medicatie:  
 1. Furosemide 40 mg 2x daags 2 tabletten. 

  2. Enalapril 10 mg recent gestopt i.v.m. lage bloeddruk. 
  3. Spironolacton 25 mg 1x daags 1 tablet. 
  4. Nitroglycerine spray zonodig.  

 
Huisarts heeft eerder de arts-assistent cardiologie gebeld met de vraag of morfine 
nog enige verlichting kan bieden. Het antwoord was toen dat morfine, gezien de 
ademdepressie die dat zou kunnen geven, een contra-indicatie was. De arts-
assistent ziet op cardiaal gebied geen aanvullende mogelijkheden ter vermindering 
van de kortademigheid. 
De huisarts vraagt een consult aan bij het plaatselijke consultatieteam, omdat hij 
niet goed weet of morfine inderdaad niet geïndiceerd is. Na doorspreken blijkt, dat: 
• Mevrouw sinds een week de gehele dag in bed ligt, ze is afwisselend suf en 

helder. 
• Ze ‘s nachts bewegingsonrust vertoont, vooral van haar benen. 
• Ze altijd kortademig is, ook in rust, platliggen is lastig.   
• Er geen sprake is van overvulling. 
• Er een maximale behandeling met diuretica voor dit moment lijkt te zijn.   
• Ze geen pijn heeft. 
• Het eten en drinken de laatste dagen steeds moeizamer gaat. 
• Ze geen obstipatie- of mictieklachten heeft. 
• De wijkverpleegkundigezorg al een paar maanden geleden is gestart met 1x per 

dag hulp bij de verzorging, nu is de zorg uitgebreid naar 2x per dag (ochtend en 
avond). 

• Mevrouw een hoog-/laagbed heeft met een traagschuimmatras (antidecubitus). 
• Twee dochters hand- en spandiensten verrichten en afwisselend ‘s nachts bij 

hun moeder blijven slapen. 
• Er voldoende mantelzorg is overdag. 
• Mevrouw niet meer naar het ziekenhuis wil. 

Bovenstaande casus maakt deel uit van een E-consult. Deze casus is bedoeld om 
snel actuele kennis te toetsen over het verlenen van passende zorg aan een patiënt 
in de palliatieve fase. 
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Klik op de volgende link en doorloop het E-consult: 
https://palliaweb.nl/onderwijsmaterialen/casus-dyspnoe 

 

Opdracht 
Op basis van bovenstaande casus ga je het gesprek aan met een patiënt en 
mantelzorger in een soortgelijke situatie. Op welke aspecten wordt de aandacht 
gevestigd en waarom? 

 

of 
 

Op basis van bovenstaande casus ga je het gesprek aan met een arts over een 
soortgelijke situatie. Op welke aspecten wil jij de aandacht vestigen en waarom? 
Hoe pak je het gesprek aan en wat is je doel voor het gesprek? 

 

Schrijf een reflectie over de uitvoering van je gekozen opdracht en bespreek deze 
met je werkbegeleider. 
 

Literatuur 
Om meer te weten te komen over het onderwerp dyspneu kun je op de website van 
Palliaweb verschillende achtergrond materialen vinden.  
Onderwijsmaterialen (palliaweb.nl) 
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