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Historiek
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• Absolute 
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Historiek: verandering

Londen bus driver study
Morris et al 1954



Dallas bed rest and exercise study
Saltin et al 1968

Mc guire et al 2001

Historiek: verandering



Doelen cardiale 
revalidatie

Doelstellingen binnen de cardiale revalidatie

wegwerken van restricties op fysiologisch en psychosociaal niveau 
afname van de symptomen van cardiaal lijden 
vertragen van het atherosclerotische proces d.m.v. oefentherapie, 
educatie en modificatie van de risicofactoren 
secundaire preventie (korte termijn) 
tertiaire preventie (lange termijn) 



Cardiale revalidatie 

Fase 1a
• revalidatie tijdens hospitalisatie (acute fase)
• enkele dagen

Fase 1b
• revalidatie onmiddellijk na ontslag
• enkele dagen tot weken

Fase 2
• ambulante revalidatie (outpatient clinic)
• 3 maanden

Fase 3
• onderhoud
• zo lang mogelijk



Fase 1: opstart in acute fase in hospitaal

1. Doorverwijzing door 
behandelend 
cardioloog

• uitsluiten relatieve 
en absolute contra-
indicatie

Contact en doelen 
stellen multidisciplinair

• fysiek
• psychisch
• sociaal
• risicogedrag

Bepalen interventies

• groepsinterventies
• individuele sessies
• geen interventie



Opstart in hospitaal

Op verwijzing cardioloog
 contact cardioloog met 

erkenning cardiale revalidatie

Voldoen aan indicatie?

Uitsluiten contra-indicaties
• instabiele medische toestand
• onvoldoende gemotiveerd
• te grote belemmeringen om doelen

te kunnen bereiken



Alleen patiënten die 
voldoen aan de volgende 

2 voorwaarden hebben 
recht op terugbetaling 

van deze 
multidisciplinaire 

erkende revalidatie: 

1. Specifieke 
hartaandoening 
waarvoor 
hospitalisatie 
noodzakelijk 
was:

Coronaire chirurgie (CABG)

Acuut Myocard Infarct (AMI) met verhoogde troponine in het bloed 

PTCA (stent)

Chirurgie voor hartabnormaliteiten

Transplantaties

CMP met linkerventrikel dysfunctie 

2. Indienen van een aanvraag + opstellen 
multidisciplinair verslag, uitgevoerd binnen de 
eerste 15 dagen van de hospitalisatie 



Fase 1a: in hospitaal

• terug te kunnen keren naar dagelijks activiteiten
• de verlengde bedrust te compenseren

• risico op DVT verminderen
• verlies aan spierkracht
• orthostatische hypotensie
• verlies aan inspanningscapaciteit

• angst en depressie te verminderen
• effecten van therapie en medicatie bij 

inspanning te evalueren

Vroegtijdig activeren om

• bezoek diëtiste, psycholoog, arts, kinesist, 
maatschappelijk werkster

Doelen vaststellen



Intake: doelen vaststellen
Kinesist

Is er een verstoring/bedreiging van het fysiek functioneren?
→ Is er een objectieve vermindering van het  inspanningsvermogen?

Relatie tot het toekomstig functioneren?
→ Kan de patiënt een adequate inschatting maken van zijn/haar huidige 

inspanningsvermogen? 

Overwinnen van angst voor inspanning
→ Zowel fysisch als psychologisch doel



In hospitaal start kinesitherapie



Training in fase 1a

lage intensiteit
gradueel opbouwend
veilig
dynamisch van aard



Intake: doelen vaststellen
psycholoog

Is er een verstoring/bedreiging van het psychisch 
functioneren?

→ Is er een verstoring van het emotioneel 
functioneren (inclusief angst en/of depressie)? 

Is er sprake van risicogedrag?

→ Rookte de patiënt voor opname in het ziekenhuis? 
→ Is er sprake van overmatig alcoholgebruik of een 

risico op alcoholmisbruik/afhankelijkheid? 



Intake: doelen vaststellen:
sociaal verpleegster/maatschappelijk werk

Is er een verstoring/bedreiging van het sociaal 
functioneren?

→ Is er een verstoring van het sociaal 
functioneren en/of 
gebrek aan sociale steun?

→ Heeft de patiënt een mantelzorger 
(levenspartner, familielid, goede 
vriend(in)) om op terug te vallen? 

→ Zijn er problemen te verwachten met 
werkhervatting? 



Intake: doelen vaststellen
Diëtist

Wat is het cardiovasculaire risicoprofiel mogelijk 
beinvloedbaar door voeding?

→ Heeft de patiënt obesitas?
→ Heeft de patiënt een verhoogde bloeddruk?
→ Heeft de patiënt diabetes?
→ Heeft de patiënt een verhoogde cholesterol ? 
→ Heeft de patient hartfalen?



Fase 1b: meteen na ontslag

Belang omkadering in thuissetting:
thuisverpleging, huisarts, hulp aan huis, kinesist,…

• beweging verder zetten, evt. opvolging eigen kinesist aan huis.
• psychologische steun door betrokkenheid familie, huisarts, 

omkadering,…
• opbouwen begrip hoe het hart gezond en sterk te houden in 

dagelijkse setting,
• aanpak risicofactoren
• medeopvolging door huisarts van herstel
• correct medicatiebeheer

Na aantal weken start fase 2



Fase 2: Ambulant

Training / educatie 
/ risicofactoren / 

stressmanagement 
…

In erkend centrum 
of via eigen 

kinesist/huisarts

Gemiddelde duur 
van 3 maanden

Bewegen moet 
een gewoonte 

worden!



Enkele cijfers

15 tot 30% van de patiënten heeft toegang tot fase 2 in een 
gespecialiseerd center, daarvan zal slechts 10 tot 15% ook effectief 
fase 2 starten in een gespecialiseerd CR centrum.

Waarom is dit cijfer zo laag? 
• de patiënt weigert de behandeling 
• de patiënt wordt niet goed opgevolgd en de cardioloog geeft te 

weinig informatie over de revalidatie 
• administratieve problemen, de aanvraag moet namelijk worden 

ingediend tijdens de eerst 15 dagen van de hospitalisatie 
• geografische spreiding van CR 



Officiële CR centra moeten aan bepaalde 
voorwaarden voldoen:

Minimaal aantal gespecialiseerde personeelsleden: 
minstens één gespecialiseerde cardiale arts  en kinesist, psycholoog, sociaal 
werker, diëtiste of ergotherapeut 

Er moeten voldoende en aangepaste ruimtes zijn voor training en gesprekken 

Er moet materiaal voor reanimatie en monitoring aanwezig zijn

Een multidisciplinaire behandeling binnen een CR-centrum moet minstens 60 
minuten duren en bestaat uit groepssessies en individuele sessies

Een terugbetaling kan plaatsvinden voor 45-90 sessies.



Terugbetaling



Karakteristieken van niet-
deelnemers 

Karakteristieken van 
deelnemers 

ouderen hoog opgeleiden

vrouwen mensen met een hoger loon 
en niet-zelfstandigen 

zelfstandigen CR-centrum in de nabijheid 



Progressie fysisch opvolgen

De patiënt wordt op 3 momenten geëvalueerd 
d.m.v. CPET: 

Bij start van de revalidatie: 
• opstellen van het trainingsprogramma 

Tussentijds (na 1-2 maanden): 
• trainingsprogramma kan worden aangepast 

Einde van de revalidatie: 
• geeft een idee over de patiënt zijn komende revalidatie in fase 3 



Krachttraining

Doelgroep: 

de meest zwakke patiënten en patiënten met musculaire atrofie 
patie ̈nten die bij hun ergospirometrie hun anaerobe drempel niet bereiken 
omdat de test vroegtijdig moest worden gestopt omwille van pijn in de benen 



Aerobe 
(uithoudings) 

training 

• 1e fase: vermoeidheid
• 2e fase: herstel
• 3e fase supercompensatie
• 4e fase: afname van supercompensatie



Progressie psychisch – follow up op maat
minimaal 1 sessie ambulant

• bij 20 – 70% van de patiënten
(slaapstoornissen, continue moeheid, hostiliteit, emotionele labiliteit, 
libidoverlies, eetstoornissen en concentratieproblemen…)

Verstoord emotioneel evenwicht 
na een cardiaal incident 

• bij 30%
• groot deel ontwikkelen dit pas in het eerste jaar na cardiaal event

Depressieve symptomen na een 
cardiaal incident 

• angststoornissen, cardiale hypochondrie, fobie voor beweging,…Angstsymptomen na een 
cardiaal incident 

 Slechtere cardiale prognose 
indien aanwezig!



Progressie sociaal – follow up op maat
minimaal 1 sessie ambulant

Soort sociale steun die geboden en/of ervaren wordt 
• materiële steun (bijvoorbeeld koken voor een patiënt)
• informationele steun 
• waarderingssteun (bijvoorbeeld waardering uitspreken voor de wijze 

waarop de patiënt omgaat met de aandoening) 
• emotionele steun (bijvoorbeeld een luisterend oor bieden)

De belasting van mantelzorgers 

Werkhervatting



Progressie diëtiek: 
follow-up zo nodig

Evenwicht tussen 
energie-inname en 

energieverbruik 

Minder verzadigd 
vet en minder 

transvet

Voldoende 
groenten en fruit

Beperking 
zoutgebruik

Aangepast op maat 
(diabeet, hartfalen, 

nierfalen,…)



Multidisciplinair overleg

Elke twee weken overleg:

• alle dossiers worden overlegd
• geplande starters
• actieve patiënten
• afronden 

• interventies zo nodig gepland



Eindverslag

na het afronden van het revalidatietraject wordt een 
eindverslag 
opgesteld voor de huisarts en verwijzend cardioloog 
met beschrijving van evolutie, evt. verdere werkpunten 
en andere problemen

patiënt krijgt op maat trainingstips mee voor fase 3

indien nodig kan verdere opvolging bij 
psycholoog/diëtist worden voorzien (buiten 
revaterugbetaling)

controleafspraak steeds bij eigen cardioloog



Take home messages

belang van cardiale revalidatie na acuut         
cardiaal event

strikte voorwaarden voor terugbetaling

multidisciplinaire aanpak

lange termijn doel



Cardiale revalidatie bij hartfalen

Dr. Babs Cornez



Richtlijnen

“ regelmatige aerobe training wordt aangeraden bij patiënten met hartfalen 
om een verbetering in functionele capaciteit, vermindering van symptomen 
en gedaald risico op hospitalisatie te verkrijgen” 
(KLASSE-1 richtlijn, evidentie niveau A)

• geen universele benadering, geen “one size fits all”
• beste en veiligste trainingsmanier/intensiteit?
• nood aan individuele aanpak

• fysiologische toestand
• klinische evaluatie
• individuele voorkeur
• genetische voorbeschiktheid



Richtlijnen training

training onder toezicht van kinesitherapeut of in erkend centrum 
gedurende meestal +- 12 weken
voldoende supervisie, monitoring van parameters.
multidisciplinair zo mogelijk
levensverandering creëren
training thuis verder zetten
begeleid of individueel
toekomst: elektronische hulpmiddelen met toezicht op afstand?



Effect van trainen bij 
hartfalen

stijging in piekVO2 
(maximale zuurstof opname bij piekinspanning)

• verbeterde inspanningscapaciteit
• verbeterde levenskwaliteit
• daling mortaliteit (elke 6% toename piek Vo2 = daling 5 % 

mortaliteit)

verminderd skeletaal spierverlies

shift van trage naar snelle spiervezels

gedaalde catecholamineconcentraties

structurele verbetering in linkerventrikel
ejectiefractie



Inspanningstest

Ergospirometrie is gouden standaard
• bepalen piek Vo2
• bepalen prognostische parameters

• VE/VCO2 slope
• efficiënte van zuurstofopname OUES
• eindtidal CO2 (PET CO2)
• inspanningsgebonden oscillatoire ventilatie (EOV)

 prognose voorspellen, berekenen van trainingsintensiteit geïndividualiseerd, 
risico-inschatting en opvolgen van effect van training



Intensiteit van training bepalen

Best intensiteit van geschikte training uitgedrukt relatief tov piek Vo2 of ventilatoire 
anaerobe drempel

Formule van karvonen:

Target Heart Rate = [(max HR − rust HR) × %Intensiteit] + rust HR example
waarbij max. HR gemeten (of berekend 220-leeftijd) en aan 75-85 % getraind werd
of 50 % bij risicopatient 

 Niet bruikbaar bij patiënten onder medicatie of hartaandoening:
deze methode kan veiligheid van patient in gedrang brengen.



Type training bij 
hartfalen?

Bij hartfalen echter geen bewezen meerwaarde kunnen 
aantonen (SMARTEX- studie) t.o.v. gematigde duurtraining.

Wel meer hospitalisaties, daardoor aanbeveling bij 
duurtraining gebleven

High intensity interval training bij sporters 
een duidelijke verhoogde winst



Type training bij 
hartfalen? 

Beste combinatie:

1. Duurtraining
Bepalen aan de hand van ergospirometrie
(inspanningstest) met bepalen van punt 
waarop patiënt respiratoir compenseert (RCP) 
voor de productie van melkzuur.

Training op 90 % van de hartslag op RCP

2. Krachttraining
• trainen van ademhalingsspieren
• trainen van perifere skeletspieren



conclusie

fysieke training bij hartfalen bewezen een toegevoegde waarde
zowel centrale als perifere effecten
(meer zuurstofopname als verbetering van de spieren)
zowel daling morbiditeit als mortaliteit
verbetering van prognose en levenskwaliteit
nood aan geïndividualiseerd schema op basis van inspanningstest
belang van lange termijn motivatie





Mogelijke verklaringen voor de relatie met 
depressieve symptomen (Penninx 2010): 

• ongezondere levensstijl van depressieve personen 
• ongunstiger gezondheidsgedrag van depressieve 

symptomen (o.a. minder therapietrouw) 
• pathofysiologische ontregeling (depressieve personen 

hebben verhoogde activatie van stress-systemen) 
• genetische aanleg, die zowel tot depressieve 

symptomen als cardiovasculaire aandoeningen leidt 
• Iatrogene effecten van langdurige behandeling met 

bepaalde antidepressiva



Cardiale contra-indicaties voor fysieke training zijn: 

onbehandelbare ernstige (supra)ventriculaire ritmestoornissen die door inspanning worden geprovoceerd

2e graads AV-blok type II (Mobitz) en 3e graads AV-blok. Er diient een pacemakerimplantatie plaats te vinden 
voorafgaande aan fysieke training binnen een hartrevalidatieprogramma

manifeste linksdecompensatio cordis

type-A-dissectie van de aorta (operatie-indicatie) of een nog onvoldoende medicamenteus (antihypertensief) behandelde 
type-B-dissectie.

trombo-embolische processen zoals een diepveneuze trombose (in been of bekken) of longembolie

VKF met onvoldoende ratecontrole

extreme onbehandelde of onbehandelbare hypertensie (het laatste is zeldzaam)

ST-daling bij inspanning van ≥2 mm, al dan niet bij ontstaan van (non sustained) ventriculaire ritmestoornissen

bij een lang-QT-syndroom kunnen er levensbedreigende ventriculaire ritme- stoornissen (torsade des pointes) optreden 

ernstige klepafwijkingen (pulmonalis stenose > 30 mm Hg; gemiddelde aorta stenose 30-60 mm Hg; aorta insufficiëntie ≥ 
graad III; mitralisstenose klepop- pervlak < 1,5 cm

acute peri- of myocarditis

niet te corrigeren verstoring van de elektrolytenbalans, in het bijzonder hypo- of hyperkaliëmie

ernstige pulmonale hypertensie
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