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Cardiale revalidatie 

Informatiebrochure voor patiënten 

Beste patiënt en familie  

 

Welkom op de dienst cardiologie van het Az Damiaan. 

 

Bent u momenteel opgenomen in het ziekenhuis en onderging u een medische ingreep 

aan uw hart of komt u op consultatie bij uw behandelend cardioloog na de opname? 

U stelt zich 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? 

 Hoe stop ik met roken? 

 

Als erkend revalidatiecentrum staat ons hartrevalidatieteam klaar om een antwoord te 

bieden op deze vragen en u te helpen in uw herstelperiode. 

 

Uw cardioloog kan u aanraden om cardiale revalidatie te volgen, dit is geheel  

vrijblijvend. 

 

 

 

 



  

 

Wie behoort tot het revalidatiecentrum? 

De cardiale revalidatie is multidisciplinair en bestaat uit: 

 een geneesheer-cardioloog met erkenning cardiale revalidatie 

 kinesitherapeuten met bijzondere bekwaming in de cardiale revalidatie 

 een diëtist 

 een psycholoog 

 een sociale assistent. 

 

Wie komt in aanmerking om cardiale revalidatie te volgen? 

Patiënten met een acute, wel omschreven cardiale aandoening (KB 1995). 

 

De goedkeuring van de mutualiteit wordt voor u automatisch aangevraagd, waardoor u 

kunt genieten van een ruime tussenkomst in de kosten. Cardiale revalidatie wordt door 

de meeste hospitalisatieverzekeringen aanvaard. 

 

Waarom zou u cardiale revalidatie volgen? 

Cardiale revalidatie is een essentieel onderdeel in de secundaire preventie van  

cardiovasculaire aandoeningen. 

 

Vroeger bestond de revalidatiebehandeling uit rust. Heden 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 suiker-

waarden, vetwaarden... 

 

Het revalidatieprogramma 

Een nauwgezette medische opvolging in overleg met de cardiologen garandeert veilig 

trainen. 

 

Er wordt steeds getraind in groep, maar wel volgens een individueel opgesteld,  

aangepast en opbouwend trainingsschema. U oefent dus op uw eigen ritme en  

mogelijkheden. 

 

Bijkomende consulten bij diëtist of psycholoog zijn soms aangewezen. 

 

Jaarlijks worden er op verschillende tijdstippen groepssessies georganiseerd rond hart-

vriendelijke voeding. 

 

Praktisch 

U wordt verwezen door uw cardioloog, waarna een kinesitherapeut langskomt of u 

telefoneert om uitgebreide informatie te geven omtrent de revalidatie. 

 



  

 

Inlichtingen 

Dr. Y. Hagers 

geneesheer-cardioloog-revalidatiearts  

Tel. 059 41 41 40  

 

Annick Jonckheere  

kinesitherapeut 

Tel. 059 41 43 84 

ajonckheere@azdamiaan.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Az Damiaan vzw, september 2018. Niets uit deze brochure mag worden  

overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het  

gesprek met uw zorgverlener. 

Az Damiaan vzw 

Gouwelozestraat 100 

8400 Oostende  

Tel. +32 (0)59 41 40 40 

 

Fax +32 (0)59 41 40 20 

info@azdamiaan.be 

www.azdamiaan.be 

mailto:ajonckheere@azdamiaan.be

