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De cardiale patiënt aan het 
bewegen krijgen en houden: 
van revalidatie naar 
thuissituatie

Multidisciplinaire revalidatie

Revalidatie-
cardioloog

Kinesitherapeut

(Sociaal) 
verpleegkundige

Diëtist

psycholoog

Multidisciplinaire hartrevalidatie is geassocieerd met 
↓ heropname, ↓mortaliteit, ↑QoL bij coronairlijden

(ongeacht nieuwe revascularisatietechnieken en statinegebruik)
European Journal of Preventive Cardiology 2016, Vol. 23(18); J. Am Coll Cardiol. 2016 Jan 5;67(1)

Multidisciplinaire hartrevalidatie is geassocieerd met 
↓ heropname < 12 mndn, ↑QoL bij patienten met CHF

Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jan 29;1; Nurs Health Sci. 2019 Jun;21(2)
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Doorstroom patiënten

Training
ma-woe-vrij

+ 
educatie

VO2 peak als predictor van “all cause”-mortaliteit
(Myers, 2002, N Engl J Med, Vol. 346, No. 11)

1 METS = 3,5 ml/kg/min 
= ruststofwisseling
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• VO2 peak = maximale inspanningscapaciteit
gemeten met ergospirometrie
= maximale test met gasanalyse en spirometrie

• Verbetering VO2 peak met 1 mets (3,5 ml/kg/min)
= ↑ “survival” met 12% 

100-107 
bpm

130 bpm

Borg 13
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• eindgesprek met patiënt 
= brug naar fase 3 revalidatie
verslag wordt digitaal verzonden aan huisarts 

- Trainingszone (bpm) op basis van laatste inspanningstest
en onder huidig medicatiegebruik (betablokkade!)
à aanleren monitoren eigen hartritme 

(palperen of advies aanschaf hartslagmeter)

- Schema van metabole equivalenten 
naar Ainsworth et al., Med Sci Sports Exerc. 2001-43(8),

Med Sci Sports Exerc. 2000-32(9), 

Med Sci Sports Exerc. 1993- 25(1)

Tips om meer te bewegen
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Vlaams Instituut 
Gezond Leven

www.gezondleven.be

Take Home

• Binnen het fysieke luik van de cardiale revalidatie:
- streven we naar een ↑ VO2 peak met 3,5 ml/kg/min,
d.m.v. kracht + cardiotraining 3x/week gedurende 1uur

- leert de patiënt de intensiteit van bewegingsactiviteiten
beoordelen op basis van:

METS-tabel
Hartslagritme gepalpeerd of via hartslagmeter
Borg-score (eigen perceptie: zweten, kortademigheid, …)

- wordt mee-gedacht naar beweegalternatieven 
(fitness, kinesitherapeut, OKRA, …)

http://www.gezondleven.be/
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Bedankt voor je aandacht!

V
R
A
G
E
N
?


