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Modules hartrevalidatie 
Bij het intakegesprek hebben wij samen met u een risicoanalyse gemaakt van hart- en 
vaatziekten. Op basis van deze gegevens stellen wij voor u een persoonlijk 
hartrevalidatie-programma samen. 

Dit betekent dat u ingedeeld wordt bij één of meerdere modules. Deze dragen bij aan 
goed geïnformeerd zijn over hart & vaatziekten en daarnaast het dagelijkse leven zo 
goed mogelijk weer op te pakken na een hartaandoening.

Praktische punten
• Voor de info- en leefstijlmodule adviseren wij u om 10 minuten voor aanvang zich te 

melden bij de receptie in de centrale hal van Gelre Zutphen. U wordt daar opgehaald 
door de hartrevalidatiecoördinator. 

• Wij raden u aan om een van uw naasten mee te nemen naar de bijeenkomst. 
• Mocht u niet kunnen deelnemen aan een van de bijeenkomst dan horen wij dat graag 

van u. U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator hartrevalidatie op 
telefoonnummer 0575 – 59 2012.

Fitmodule
0 Fit klassiek
0 Fit kort
0 Fit lang
0 Fit medium
0 Fit hi intense

Infomodule 1: gezonde leefstijl (dinsdagochtend)
Tijdens deze bijeenkomst geven Linda Dokter (diëtist) en Anita van de Maat 
(coördinator hartrevalidatie) u informatie over de risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten. Per onderwerp geven we u tips en adviezen over hoe u zelf uw leefstijl kunt 
beïnvloeden om nieuwe klachten te beperken en te voorkomen. 
Duur: eenmalig, 2 uur.
Aantal deelnemers: maximaal 10 hartrevalidanten met partner

Infomodule 2: verder na een hartaandoening 
(maandagochtend)
Tijdens deze bijeenkomst zal Eduard Overdorp (klinisch psycholoog) u praktische 
handvatten geven hoe u zo goed mogelijk kunt omgaan met uw lichamelijke klachten 
tijdens de periode van de revalidatie. 
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Aan de orde komt bijvoorbeeld:
• Hoe kunt u lichamelijke overbelasting herkennen en voorkomen?
• Hoe vindt u een goede balans tussen draagkracht versus draaglast dat uw herstel ten 

goede komt. 
• Verder krijgt u adviezen over hoe u uw werk op een verantwoorde manier weer kunt 

oppakken. 
• Tevens is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. 
Duur: eenmalig, 1,5 uur. 
Aantal deelnemers: maximaal 10 hartrevalidanten, met partners. 

Infomodule 3: medische achtergrond bij een 
hartaandoening (dinsdagmiddag)
Tijdens deze bijeenkomst informeert de cardioloog u over achtergronden bij hart- en 
vaatziekten. Denkt u aan onderwerpen zoals: de bouw en werking van het hart, 
verschillende hartaandoeningen en behandeltechnieken. Ook kunt u vragen stellen.
Duur: eenmalig 2 uur
De frequentie van deze bijeenkomst: is 4-5 x per jaar. 
Aantal deelnemers: 60-80 personen

Mogelijk ontvangt u hiervoor een uitnodiging als u het revalidatieprogramma al heeft 
afgerond. Deze bijeenkomst is ook voor partners.

Leefstijlmodule 
Deze module bestaat uit 4 bijeenkomsten met het thema: gedragsverandering. Het 
ingang zetten van nieuw gedrag (en dit op lange termijn blijven vol houden) is 
makkelijker gezegd dan gedaan. Denk maar eens aan blijvend stoppen met roken, 
afvallen of meer gaan bewegen. Tijdens de training krijgt u handvatten om zelf aan de 
slag te gaan. 

Verder komen onderwerpen aan bod zoals: verwerking, acceptatie (partner), balans 
werkhervatting/vrije tijd, omgaan met stress en medicatie.
Trainers: verpleegkundige, medisch maatschappelijk werk, psycholoog, diëtist en 
bewegingsagoog.
Voor wie: deze training is ook voor partners of andere naaste.
Duur: 4 x 2 uur
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Ontspanningsmodule (maandag of woensdag)
Tijdens de ontspanningssessies  maakt u kennis met de theorie en praktijk van 
ontspanningstechnieken. Dit alles onder leiding van een fysiotherapeut. Lees de hand 
outs van deze module op www.gelreziekenhuizen.nl/HartrevalidatieZutphen.

Een goede ontspanning is van belang voor het opbouwen van energie. In tegenstelling tot 
inspanning/trainen, daarbij verbruikt u juist energie. Wanneer u een goede balans vindt 
tussen energie opbouw aan de ene kant en energie verbruik aan de andere kant, werkt u 
aan een optimaal herstel.
Duur: 4 weken 1 sessie per week
Aantal deelnemers: max. 6 hartrevalidanten

http://www.gelreziekenhuizen.nl/HartrevalidatieZutphen

