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Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie.  

U kunt aan deze uitgave  
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Poliklinische  
Hartrevalidatie 
 

 

Het krijgen van een hartinfarct of het ondergaan van een cardiale behandeling of 

operatie is een ingrijpend gebeuren. Ontslag uit het ziekenhuis kan een grote overgang 

zijn. Eenmaal thuis kunt u zich afvragen wat wel of niet verantwoord is om te doen. 

Soms zijn veranderingen in uw levenspatroon nodig. Het vinden van een nieuw evenwicht 

kost tijd. Het programma hartrevalidatie van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn kan u hierbij 

helpen. 

 

Voor wie is hartrevalidatie? 
Uit ervaring blijkt dat het revalidatieprogramma een belangrijke bijdrage levert aan het 

herstel na een ziekenhuisopname in verband met hartproblemen. De deelname aan de 

hartrevalidatie gebeurt in overleg en op advies van uw cardioloog. Na verwijzing in 

kliniek door de cardioloog of poliklinisch door de verpleegkundig specialist neemt de 

coördinator contact met u op en wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. 

 

Intakegesprek 
 Dit gesprek is een kennismakingsgesprek. Er wordt onder andere aandacht besteed aan 

uw herstel tot nu toe, uw risicoprofiel voor hart- en vaatziekten en medicatie. Samen 

bespreken we welke onderdelen uit het hartrevalidatieprogramma het beste bij uw 

situatie aansluiten om uw herstel voorspoedig te laten verlopen. Verder krijgt u de 

gelegenheid om vragen te stellen. 

 

Wat is hartrevalidatie? 
Na uw behandeling in het ziekenhuis kunt u een poliklinisch programma hartrevalidatie 

volgen. Het programma hartrevalidatie bevordert uw herstel en helpt u de draad van uw 

leven weer op te pakken. Het programma bestaat uit: 

 lichamelijke training onder begeleiding van fysiotherapeuten door fitness en/of sport- 

en spelvormen. 

 Themabijeenkomsten over: 

o leefstijl 

o medische achtergrond bij hart- en vaataandoeningen; 

 Ontspanningsoefeningen. 

 Indien nodig individuele begeleiding van een diëtiste, psycholoog en/of medische 

maatschappelijk werk. 
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Revalideren in groepsverband  
Er wordt gerevalideerd in groepen van 4-8 personen. Gebleken is dat contact met 

lotgenoten belangrijk kan zijn. Behalve het uitwisselen van ervaringen ontvangt u ook 

veel steun van elkaar.  

 

Waar vindt hartrevalidatie plaats? 
De hartrevalidatie vindt poliklinisch plaats op de afdeling Hartrevalidatie in Gelre 

ziekenhuizen Apeldoorn. Deze vindt u op de afdeling Fysiotherapie / Hartrevalidatie. 

 

Wat neemt u mee? 
 Het is prettig om gemakkelijk zittende kleding en (sport)schoenen te dragen tijdens 

de hartrevalidatie. 

 Er is een douche beschikbaar. Wilt u daarvan gebruik maken? Neem dan uw eigen 

handdoek mee. 

 

Wat neemt u niet mee? 
Om verlies te voorkomen is het raadzaam om geen kostbaarheden, zoals sieraden, 

fototoestellen, bankpassen en grote geldbedragen mee te nemen. Bij vermissing van uw 

eigendommen kan het ziekenhuis niet aansprakelijk gesteld worden. 

 

Kosten  
Meestal worden de kosten van uw deelname aan de hartrevalidatie vergoed door uw 

zorgverzekering. Dit is afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekering. 

 

Vragen? 
Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Neem dan contact op met een van de 

coördinatoren poliklinische hartrevalidatie: mw. M.Groot Koerkamp, mw. J.Hofstede of 

mw. A. Roodenberg: 

 maandag t/m vrijdag 08.00 - 16.00 uur 

 Telefoonnummer: 055 - 844 63 41 

 

Wij wensen u een voorspoedig herstel.  

Team hartrevalidatie. 


