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© Az Damiaan vzw, augustus 2021. Niets uit deze brochure mag worden 
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. 

Az Damiaan heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt.  
Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op 
het gesprek met jouw zorgverlener. Mocht deze folder vergissingen, 
tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn Az Damiaan, de artsen en 
medewerkers hiervoor niet aansprakelijk.

 Aarzel niet om contact op te nemen met ons.  
Wij helpen je graag verder. 

Delemarre Eline
kinesitherapeut 
059 41 43 89
cardialerevalidatie@azdamiaan.be 
 
Secretariaat hartrevalidatie
059 41 41 40
cardiologie@azdamiaan.be  

Secretariaat revalidatie en fysische geneeskunde
059 41 60 90
reva@azdamiaan.be
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Beste patiënt en familie 
 
Welkom op de dienst Cardiologie - Hartziekten van het Az Damiaan. 
 
Ben je momenteel opgenomen in het ziekenhuis en onderging je een medische 
ingreep aan je hart of kom je op consultatie bij je behandelend cardioloog na 
de opname? Je stelt je nu waarschijnlijk een aantal vragen: 

• Wat mag ik nog doen? Mag ik nog sporten? 
• Hoe kan ik nieuwe hart- en vaatklachten voorkomen? 
• Moet ik gezonder gaan leven en eten? 
• Is het normaal dat ik angstig, boos of somber ben? 

Als erkend revalidatiecentrum staat ons hartrevalidatieteam klaar om een 
antwoord te bieden op deze vragen en je te begeleiden tijdens je herstel. 
 
Je cardioloog kan je adviseren om cardiale revalidatie te volgen, maar dit is 
volledig vrijblijvend. 
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Wie behoort tot het revalidatieteam? 
 
De cardiale revalidatie is multidisciplinair en bestaat uit: 
• een arts-cardioloog met erkenning cardiale revalidatie 
• kinesitherapeuten met bijzondere bekwaamheid in de cardiale revalidatie 
• een diëtist 
• een psycholoog 
• een sociale assistent. 
 

Wie komt in aanmerking? 
 
Patiënten met een acute, wel omschreven cardiale aandoening (KB 1995): 
• Acuut myocardinfarct
• Kransslagaderchirurgie
• Ballondilatatie met of zonder stenting
• Heelkundige ingreep wegens aangeboren of verworven misvorming van 

het hart of wegens klepletsel
• Harttransplantatie
• Hart- en longtransplantatie
• Hartfalen

De goedkeuring van de mutualiteit wordt automatisch aangevraagd, na 
ondertekening van het aanvraagformulier voor tegemoetkoming. Hierdoor kan 
je genieten van een ruime tussenkomst in de kosten. Cardiale revalidatie wordt 
door de meeste hospitalisatieverzekeringen aanvaard.
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Waarom cardiale revalidatie volgen? 
 
Cardiale revalidatie is een noodzakelijk onderdeel in de secundaire 
preventie van aandoeningen aan het hart en bloedvaten. Vroeger bestond 
de revalidatiebehandeling uit rust. Tegenwoordig is er voldoende bewijs dat 
een sedentaire levensstijl (gebrek aan lichamelijke inspanning) het risico op 
hartlijden verdubbelt.  

Het doel van de revalidatie is: 
• verlagen van het risico op hart- en vaatziekten  
• verbeteren van de fysieke conditie en het uithoudingsvermogen 
• wegnemen van angst voor inspanning 
• verhogen van de inspanningsdrempel 
• leren kennen van de eigen lichamelijke mogelijkheden 
• leren omgaan met eventuele fysieke beperkingen 
• bevorderen van de werkhervatting en vrijetijdsbesteding 
• verminderen van risicofactoren zoals overgewicht, hoge bloeddruk, hoge 

suikerwaarden, vetwaarden... 

Het revalidatieprogramma 
 
Na de ingreep heb je 6 maanden de tijd om je revalidatie te volbrengen:
• 45 sessies van 60 minuten
• 2 - 3 maal per week
 
Er wordt steeds getraind in groep, maar wel volgens een individueel 
trainingsschema. Je oefent dus op je eigen niveau. 
De trainingssessies verlopen onder begeleiding van een kinesitherapeut in 
overleg met de cardiologen, wat een veilige training garandeert. 
 
Bijkomende consulten bij diëtist of psycholoog zijn soms aangewezen. 
 
Jaarlijks worden er op verschillende tijdstippen groepssessies georganiseerd 
rond hartvriendelijke voeding. 



 informatiebrochure voor patiënten - 7

 Praktisch 
 
Tijdens je opname zal er iemand van ons revalidatieteam bij je langskomen 
voor bijkomende informatie en het ondertekenen van het aanvraagformulier 
voor tegemoetkoming. Indien interesse, wordt er al een eerste afspraak 
vastgelegd voor de start van de ambulante revalidatie. 

De eerste sessie zal bestaan uit een intakegesprek.

De ambulante revalidatie start 1-4 weken na je ontslag uit het ziekenhuis, 
afhankelijk van het soort ingreep dat je hebt ondergaan.  

Intake hartrevalidatie 
 
• Eenmalig inschrijven aan het onthaal met identiteitskaart
• Gemakkelijke (sportieve) kledij
• Gratis water beschikbaar. Indien mogelijk eigen drinkfles voorzien.

Eerste afspraak:  …../…../…..              …….u

Waar: Plaatsnemen in de wachtzaal  ROUTE 13, eerste verdiep

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij het secretariaat cardiale 
revalidatie 059 41 41 40.



Az Damiaan vzw
Gouwelozestraat 100
8400 Oostende 
Tel. +32 (0)59 41 40 40

info@azdamiaan.be
www.azdamiaan.be

VOLG ONS OP:

azdamiaan

azdamiaan

company/azdamiaan

az-damiaan

@azdamiaan


