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‘Laat angst niet je 
leven beheersen’

Heeft het lang 
geduurd voordat je 
ging bewegen na het 
hartinfarct?
‘Op 19 juni 2019 kreeg ik 
een hartinfarct. Daarvoor 
heb ik herhaaldelijke keren 
druk op mijn borst gevoeld. 
Ik was kortademig en 
duizelig. Met die klachten 
ben ik ook doorverwezen 
naar het ziekenhuis, 
maar na een aantal 
tests was de conclusie 
dat er niets aan de hand 
was. Bloed was goed, 
inspanningsoefeningen 
gingen prima. Ik kreeg 
ineens klachten die leken 
op migraineaanvallen, met 
spugen en zweten. Mijn 
arm begon te tintelen en 
ik kreeg hem niet meer 
omhoog. Op een avond 
werden mijn klachten zo 
hevig, dat alle alarmbellen 

Jacqueline Comvalius (53) kreeg na diverse fysieke klachten plotseling 
een hartinfarct. Ze wilde weer snel de draad oppakken en starten met 
hartrevalidatie. Maar tegelijkertijd kreeg ze ook last van bewegingsangst.

begonnen te rinkelen. 
Na één belletje met de 
Eerste Hulp werd ik met 
spoed opgenomen in het 
ziekenhuis. Ik bleek een 
hartinfarct te hebben. Vier 
weken lang heb ik het thuis 
rustig aan moeten doen. Ik 
vond dat eigenlijk te lang 
duren. In die periode kwam 
Paul Keessen, onderzoeker 
naar bewegingsangst 
bij hartpatiënten, bij me 
langs. Hij interviewde 
mij over mijn ervaringen 
met het ziekenhuis en 
hartrevalidatie. Maar daar 
was ik dus nog niet aan 
begonnen.’

Je bent inmiddels 
gestart met 
hartrevalidatie.  
Hoe gaat dat?
‘Het revalideren gaat zeer 
goed. Daarvoor was ik wel 

angstig: wat mag wel en 
wat mag niet? Ik had last 
van inspanningsangst, 
bang om bijvoorbeeld 
te fietsen. Ik was ook 
snel moe en voelde me 
daardoor erg beperkt in 
mijn vrijheid. Ook ben ik 
een keer op de Eerste Hulp 
terechtgekomen vanwege 
paniekaanvallen. Ik wilde 
ook niet meer autorijden, 
bang dat ik misschien weer 
een hartinfarct zou krijgen. 
Gelukkig motiveert mijn 
partner mij om dingen 
te ondernemen. Door 
hartrevalidatie durf ik ook 
meer. We doen activiteiten 
individueel, zoals fietsen, 
roeien en lopen. En 
we doen activiteiten in 
groepsverband, zoals 
hockey. In teamverband 
bewegen is erg fijn, ik let 
dan niet zo op wat ik niet 

kan. Ik gaat helemaal op in 
het spel, waardoor ik me 
veel vrijer voel.'

Wat zou je andere 
hartpatiënten willen 
meegeven?
‘Ga hoe dan ook naar 
hartrevalidatie. Zo krijg je 
weer het vertrouwen in 
je lichaam terug. Probeer 
geen angst bij jezelf te 
creëren, maar praat erover. 
Ook dat kan tijdens de 
hartrevalidatie. Ik wil niet 
meer dat angst mijn leven 
gaat beheersen. Dat is 
me achttien jaar geleden 
overkomen. Dat ik telkens 
flauw viel vanwege een 
aandoening aan mijn 
evenwichtsorgaan. Ik was 
zo bang, dat ik niet eens 
meer durfde te slapen en 
zelfs niet mijn kinderen 
naar school durfde te 
brengen.Dat wil ik dus niet 
meer, dat angst mijn leven 
gaat beheersen. Iemand 
die je steunt in moeilijke 
tijden, dat wens ik iedereen 
toe.’ 

Lees op pagina 31 over 
het onderzoek naar 

bewegingsangst van  
Paul Keessen

2 van twee kanten
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Beweegmaatje Bella

Wanneer je bij Harteraad op het 
kantoor komt, kan het zomaar 
zo zijn dat je een hond tegen 
het lijf loopt. Ze heet Bella. Bella 
is een hulphond van een van 
onze collega’s die een visuele 
beperking heeft. Maar Bella is 
zoveel meer. En hoewel ze feitelijk 
niet aan het werk is wanneer ze 
op kantoor is, werkt ze toch heel 
hard. Zonder dat ze dat zelf in de 
gaten heeft overigens.
Want Bella zet aan tot een 
praatje en een loopje. 
Steeds wanneer ze er is, gaat een 
groepje collega’s met haar op 
pad tijdens de lunchpauze. Dat 
ze je daarbij van enthousiasme 
in de sloot trekt of plekken 
wil ontdekken die je niet had 
voorzien, draagt alleen maar 
bij aan het plezier van de 
lunchpauze. 

Bella is op die manier niet alleen 
hulphond voor haar eigenaar, 
maar maatje voor alle collega’s 
bij Harteraad. Ze verhoogt de 
werkvreugde, maar ook de 
gezondheid. Hoe, vraag je je af?
Regelmatig bewegen is 
ontzettend belangrijk. 

We hebben dit hele magazine 
gewijd aan hoe bewegen je helpt 
om weer vertrouwen in je lichaam 
te krijgen. Hoe het helpt om 
grip op je leven te krijgen of om 
contact te maken met anderen. Of 
om je gezondheid te verbeteren. 

Nu weet ik best dat het niet altijd 
even gemakkelijk is om in de 
benen te komen. Een excuus of 
uitvlucht is snel gevonden. Dan 
helpt het om een stok achter 
de deur te hebben. Een maatje 
bijvoorbeeld of een groep 
gelijkgestemden die op gezette 
tijden met elkaar wandelt of 
sport. Met elkaar is het leuker en 
wordt het gemakkelijker. 
Denk je dat ook? Dan zit je bij 
Harteraad goed. Met ruim 
200 beweegclubs, coaches en 
maatjes helpen we je op een 
verantwoorde en fijne manier te 
bewegen. Op een manier die bij 
jou past. Op kantoor hebben we 
Bella. Waarvoor kies jij?

Anke Vervoord
directeur Harteraad

Hartrevalidatie 
in beeld 
Hartrevalidatie is voor iedereen die 
behandeld is voor het hart. Het helpt 
je sneller te herstellen en geeft weer 
vertrouwen in je lichaam. Bovendien 
heb je door hartrevalidatie 
50% minder kans op nieuwe 
hartproblemen en 35% minder kans 
te overlijden door hartproblemen. 

Alle reden dus om hartrevalidatie 
te volgen! Maar waar vind je 
hartrevalidatie? En hoe ziet het 
programma eruit? Dat hebben 
we nu in kaart gebracht. Via 
www.harteraad.nl kun je zien waar 
bij jou in de buurt hartrevalidatie 
wordt aangeboden en begeleiding 
die jij belangrijk vindt.

4 van & voor leden



 Harteraad zet zich in voor bewegen! 

Bewegen verbetert de conditie van het hart, ook als je een hart- en of vaataandoening 
hebt. Harteraad zet zich in om meer aandacht te vragen voor het belang van bewegen. 
Dit uit zich op verschillende manieren, zoals de beweegclubs en het beweegmaatje. In 
dit magazine lees je hierover meer. Daarnaast komt bewegen ook naar voren in de twee 
samenwerkingsprojecten met de Hartstichting: hartrevalidatie en therapietrouw bij hartfalen.

Samenwerkingsprogramma:  
Therapietrouw bij hartfalen
Het samenwerkingsprogramma van Harteraad 
met de Hartstichting heeft als doel dat mensen met 
hartfalen hun therapie beter kunnen volhouden. Met als 
uitgangspunt: meer eigenaarschap voor de patiënt. 
Tot dusver zijn er al diverse activiteiten ondernomen in het 
programma. 

 Zo is er een expertgroep ‘hartfalen’ opgericht. Hierin 
zitten zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers. 
Zij denken mee met het programma en geven advies 
aan Harteraad.

 Zijn er twee groepsgesprekken gehouden met 
patiënten over hoe je behandeling vol te houden is en 
over de organisatie van de zorg.

 Er is een ‘hartfalenpool’ opgezet. Dit is een groep 
mensen met hartfalen en die ons (on)gevraagd 
adviseert bij dit programma.

 Er is een meting geweest onder mensen met hartfalen 
over het gebruik van apps en telebegeleiding.

 We helpen mee aan de ontwikkeling van de 
ziektelastmeter. De ziektelastmeter helpt je om 
duidelijk te maken welke last je ervaart van hartfalen. 
Zo kan de zorg beter op je worden afgestemd. 

 We volgen de ontwikkelingen rond medicijnen en 
brengen het belang van patiënten onder de aandacht, 
zoals in afspraken met politiek en toezichthoudende 
organisaties. Denk bijvoorbeeld aan onnodige 
medicijnwisselingen of medicijntekorten.

 Er is een keuzehulp telebegeleiding ontwikkeld op 
Zorgkaart.nl. De keuzehulp laat het aanbod van 
telebegeleiding zien in ziekenhuizen en zelfstandige 
behandelcentra. 

Samenwerkingsprogramma 
Hartrevalidatie
Harteraad en de Hartstichting werken samen om 
te zorgen dat meer mensen een verwijzing krijgen 
voor hartrevalidatie, eraan deelnemen en dat zij na 
hartrevalidatie een gezonde leefstijl kunnen volhouden.

De afgelopen maanden hebben we alle ziekenhuizen en 
hartrevalidatiecentra gevraagd hoe hun programma 
hartrevalidatie eruit ziet. Dit staat op onze website, zodat 
iedereen kan vinden waar hartrevalidatie aangeboden 
wordt en hoe de programma´s eruit zien.

Daarnaast zijn we ook op zoek gegaan naar ´goede 
voorbeelden .́ Hiervoor hebben ex- hartrevalidanten en 
naasten in focusgroepen aangegeven wat zij belangrijk 
vinden aan hartrevalidatie. Deze punten hebben we 
aan alle centra voorgelegd met de vraag of zij goede 
voorbeelden hebben. Bijvoorbeeld of ze een programma 
voor naasten aanbieden of beweeggroepen indelen met 
gelijkgestemden (bijvoorbeeld jongeren).

Kijk voor meer informatie over hartrevalidatie en het 
samenwerkingsprogramma op www.harteraad.nl/ 
hartrevalidatie.

www.harteraad.nl/programma-therapietrouw

Voor meer informatie kijk je op 
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‘Stress was bij mij 
de boosdoener, nu 
leef ik bewuster’

Sander Lusink overleefde een hartstilstand

6 bekend met...



Ook dit jaar gaat Sander Lusink (42) op 26 november uit eten 
met alle mensen die zijn leven hebben gered: zijn trainer, de 
cardioloog en iedereen die iets voor hem heeft betekend. 
‘s Ochtends brengt hij een taart naar de brandweer die op tijd 
ter plaatse was met een AED. Dankzij hen overleefde hij een 
hartstilstand. 

Ik herinner mij nog dat 
ik ging trainen in het 
Vondelpark met mijn 
bootcampgroep. Het was 
een koude novemberavond 
in 2012. Ineens voelde 
ik druk op mijn borst. 
"Blijf maar even rustig", 
hoorde ik iemand nog 
zeggen, daarna werd 
alles zwart.’ Hij wordt 
gereanimeerd door zijn 
trainer, de brandweer 
arriveert met een AED en 
Sander wordt opgehaald 
door de ambulance. In het 
ziekenhuis hoort hij dat hij 
een hartstilstand heeft 
gehad. ‘Dat is natuurlijk 
bizar op zo’n jonge leeftijd. 
Ik belde een bevriende 
cardioloog en vroeg hem 
langs te komen. “Ja, hoor 
San”, lachte hij. “We gaan 
zo een gin-tonic drinken”. 
Toen heb ik mijn arts de 
telefoon gegeven. Een 
uur later stond die vriend 
naast mijn bed.’ Sander 
wordt gedotterd aan zijn 
linker kransslagader en 
krijgt een stent van 2 cm. 

Alleen maar werk 
‘Eigenlijk is het niet zo gek, 
maar dat besef je pas 
achteraf’, vertelt Sander. 
‘Als ik foto’s van mijzelf 
terugkijk uit die tijd, zie ik 
vooral hele dikke wallen en 
een heel wit koppie. Dat 
beeld hoop ik nooit meer 
in de spiegel te zien, dan 
trek ik meteen aan de bel.’ 
Sander wijt zijn hartaanval 
aan stress. ‘Dat moet 
wel.’ Als twaalfjarig 
jongetje rolde hij in het 
familiebedrijf Oger, een 
luxe herenmodeketen. ‘Ik 
heb altijd keihard gewerkt. 
Ik studeerde hard, maakte 
promotie en kreeg al 
snel de rol van marketing 
director. In 2012 was het 
crisis. Dat betekent: alle 
hens aan dek. Mijn relatie 
ging uit en ik werkte dag 
en nacht. Het najaar is 
altijd het spannendste: ga 
je winst draaien of niet? Ik 
stond continu onder stress. 
Nu weet ik dat er meer is 
dan werk, maar toen zat ik 
zo in die bubbel.’

Niet meer 
dezelfde Sander 
Sander besluit tijdens 
zijn hartrevalidatie bij zijn 
moeder in te trekken. ‘Als 
je net uit een hartstilstand 
komt, is het net alsof er 
een vrachtwagen over je 
lichaam heeft gereden, dat 
heb ik zo onderschat. Na 
een paar maanden werd 
ik gewoon weer gebeld 
door vrienden; “San, ga je 
mee de kroeg in?”, maar 
dat kon ik helemaal niet. 

Op een gezellige avond 
drink ik nog weleens twee 
drankjes, maar zeker geen 
tien, zoals vroeger. Al snel 
zeiden mensen dat ik er 
goed uitzag, logisch ze 
waren mijn witte koppie 
gewend, dat maakte het 
voor mij juist moeilijk. Mijn 
lichaam is verouderd, 
gevoeliger geworden. Ik 
ben er nog, maar ik ben 

Fotocredit: 
Marc Evenhauz

‘16 uur per dag 
werken, dat is 
niet goed voor 
een mens’
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Geboren
6 juni 1977 

Bekend als
Brand Director van 

herenmodespeciaalzaak Oger

Sander Lusink 

niet meer dezelfde. Na 
mijn hartstilstand heb ik er 
een andere Sander voor 
teruggekregen.’
Eigenlijk is Sander zijn 
nieuwe zelf nog steeds 
aan het uitvinden. ‘Dat is 
een zoektocht’, vertelt hij. 
‘Je gaat meer nadenken. 
Ik was benieuwd waar 
mijn angsten zitten, hoe 
ik rustig kan worden in 
mijn hoofd en waar ik 
nou energie van krijg. 
Daar heb ik professionele 
hulp voor gezocht, een 
psycholoog, maar ook een 
hypnotherapeut. Ik heb 
geleerd wat stress doet 
met mijn lichaam, het is 
een enorme aanslag. 16 
uur per dag werken, dat is 
niet goed voor een mens, 
je gaat letterlijk kapot, dat 
is wel gebleken.’ 

Energie één  
keer verdelen
Alles gebeurt met een 
reden vindt Sander. Zijn 
hartaanval heeft duidelijk 
gemaakt dat een rol als 
marketing director of 
CEO helemaal niet bij 
hem past. Hij voelt zich 
prettig in zijn nieuwe rol als 
brand director en mede-
eigenaar. ‘Mijn broer is 
nu naast inkoop directeur 
ook CEO. Natuurlijk voel ik 
mij weleens schuldig dat 
ik niet zoveel energie heb 
als de rest van het team 
en minder vaak op kantoor 
ben. Ik heb gewoon minder 
energie dan voorheen. 
Toen ik weer begon 
met werken, was ik snel 
overprikkeld, ik kon mij 

slecht concentreren, dat 
was echt nieuw voor mij. 
Nu werk ik dus af en toe 
lekker thuis of sta ik in de 
winkel als gast heer. Ik kan 
mijn energie maar één keer 
verdelen.’

Samen het  
leven vieren
‘Ik heb nog een kans 
gekregen, zo zie ik dat 
echt’, zegt Sander stellig. 
‘Dan moet ik daar nu 
niet te laconiek mee 
omspringen, dus ga ik een 
stuk minder uit. Ik leef 
gezond, maak bewustere 
keuzes, dat deed ik 
voorheen niet.’ Sporten 
hoort daar nu meer bij 
dan ooit. ‘Ik train drie 
keer in de week met mijn 
trainer. Sporten verhoogt 
je bloedcirculatie en werkt 
stress verlagend.’ 
Eigenlijk is er voor Sander 
maar één ding echt 
belangrijk: aandacht 
besteden aan mensen 
waar je echt een goed 
gevoel bij hebt. 26 
november is het zeven 
jaar geleden dat hij een 
hartaanval kreeg. Nog 
steeds viert hij deze 
dag het leven, samen 
met alle mensen die in 
die tijd iets voor hem 
hebben betekend, van 
zijn cardioloog tot zijn 
bootcamptrainer. Elk jaar 
gaat hij eerst ’s ochtends 
naar de brandweerkazerne 
met een taart. ‘Zij hebben 
ervoor gezorgd dat ik er nu 
nog ben, daar wil ik ze elk 
jaar voor bedanken.’ 

8 Harteraad



Ingrediënten
 1 struikje andijvie
 1 bosje radijs
 2 eetlepels olie
 azijn
 2 bosuitjes
 200 gram 

kastanjechampignons
 100 gram shiitake
 50 gram walnoten
 250 gram volkoren ravioli 

(zonder vlees)
 mespunt oregano

30 MIN 2 PERS.

Bereiding
 Maak de andijvie en de radijs schoon. 
 Snijd de andijvie in smalle repen en 

de radijsjes in vieren. 
 Klop een dressing van 1 eetlepel olie, 

1 eetlepel water, wat azijn en peper. 
Meng de dressing door de groente.

 Was de bosuitjes en snijd ze in ringen.
 Maak de paddenstoelen schoon en 

snijd ze in plakken.

 Hak de walnoten grof.
 Kook de ravioli volgens de 

gebruiksaanwijzing op de verpakking.
 Fruit de bosuitjes zacht in de rest van 

de olie.
 Voeg de paddenstoelen toe en smoor 

dit al omscheppend 5 minuten.
 Maak het op smaak met peper en 

wat oregano.

 Meng het paddenstoelenmengsel 
door de uitgelekte ravioli en strooi 
de walnoten erover. Geef de salade 
erbij.

Gezond én lekker: 

Ravioli met 
paddenstoelen en noten 

Bron: Voedingscentrum.nl

 Hak de walnoten grof.
 Kook de ravioli volgens de 

 Meng het paddenstoelenmengsel 
door de uitgelekte ravioli en strooi 

Ravioli met 
paddenstoelen en noten 
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‘Op zeer jonge leeftijd raakte ik al 
bekend met hartziekten: mijn vader 
stierf op 56-jarige leeftijd aan 
zijn vierde hartinfarct. Het is een 
familiair probleem. Ik was ongeveer 
dertig toen ik met de huisarts en 
een cardioloog om de tafel ging 
zitten. Zij adviseerden mij om te 
starten met bloeddrukverlagers 
en cholesterolremmers. Op mijn 
veertigste kreeg ik mijn eerste 
hartklachten, die kwamen door een 
kransslagadervernauwing. Maar ik 
leefde ook heel slecht: ik had stress, 
rookte en was veel te zwaar. Ik had 
een fantastisch leven, maar niet 
bepaald gezond. Toen kreeg ik mijn 
eerste stents. Daarna stopte ik direct 
met roken en ben gezonder gaan 
eten, ik raakte de nodige kilo’s kwijt. 
Langzaamaan ben ik ook meer gaan 
sporten. Fietsen. Dat werd alsmaar 
meer en heel fanatiek.’ 

Persoonlijke doelen
‘Mijn leven veranderde radicaal, van 
een gezellige levensgenieter werd 
ik een fitte fietser. En dat kwam 
vooral door veel sporten en betere 
eetgewoonten. Ik wilde per se fit en 
gezond worden. Ik ben iemand die 
vanuit persoonlijke doelen werkt en ik 
had mezelf als doel gesteld: gezond 
zijn en het maximale uit mezelf halen. 
Zo heb ik het fietsen ook steeds 

verder uitgebouwd: vaker, sneller en 
langer. Dat doe ik puur voor mezelf. 
Je moet bewegen echt onderdeel 
laten uitmaken van je leven, anders 
houd je het niet vol. Gelukkig biedt 
mijn gezin mij voldoende ruimte om 
veel te sporten. Het vergt nu eenmaal 
veel tijd. Maar het is belangrijk om 
goed voor jezelf te zorgen, uiteindelijk 
maakt mij dat ook een betere vader 
en echtgenoot.’ 

Kijken naar wat wél kan
‘Twee jaar geleden belandde ik 
toch nog voor de tweede keer in het 
ziekenhuis. Er werden toen weer 
twee stents geplaatst. Ondertussen 
was ik wel intensiever gaan fietsen. 
Mijn plan was om de Alpe d'HuZes 
te gaan fietsen. Afgelopen januari 
trainde ik hiervoor, maar plotsklaps 
kreeg ik mijn derde hartinfarct. Op 
de fiets. De Alpe d'HuZes zou mij niet 
meer lukken; een berg op fietsen is te 
belastend voor mijn hart. Samen met 
onder andere een sportcardioloog 
stelden we nieuwe doelen op. En zo 
kwamen we op een fietsevenement 
van de Hartstichting: Cycle Paris. 
Een mooi alternatief, ten eerste 
omdat we hiermee geld inzamelen 
voor de Hartstichting én ten tweede 
omdat dit geen bergroute is, maar 
je in vier dagen 550 km fietst. Ik kon 
zo langdurig met een lage hartslag 

fietsen en forceer niets. Dat is ook 
hoe ik in elkaar zit: kijken naar wat 
er nog wél kan. De Cycle Paris rijden 
was geweldig. Ik deed dit met nog een 
paar vrienden en familieleden. Het is 
kleinschalig en er is begeleiding van 
artsen. Dit smaakt naar meer, dus 
mijn volgende doel is om volgend jaar 
de Cycle Berlin te rijden. Deze duurt 
vijf dagen en is 750 km lang.’ 

'Je moet bewegen echt onderdeel 
laten uitmaken van je leven, anders 

houd je het niet vol'

Coen van der Zanden kreeg op zijn veertigste hartklachten en 
veranderde drastisch zijn leefstijl

Cycle Paris
Cycle Paris is een fietsevenement 
van de Hartstichting waarbij 
er in vier dagen van Nederland 
naar Parijs wordt gefietst. 
Hiermee wordt geld opgehaald 
voor onderzoek naar hart- en 
vaatziekten. Deelnemers 
fietsen in eigen tempo, solo of 
in groepjes. De finish is onder 
de Eiffeltoren. Meer informatie: 
https://paris.cyclevoorjehart.nl/
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Door je hart- of vaataandoening moet je 
misschien een aantal dingen aanpassen 
in je leven. Het is altijd een goed idee om 
te blijven bewegen; veilig en verantwoord. 
Bewegen vermindert de kans op 
hart- en vaatproblemen en verbetert 
jouw conditie, ook als je een hart- of 
vaataandoening hebt. Maar hoe kan je 
gezond bewegen? Onze expertgroep 
bewegen en sporten geeft antwoord.

Hoe weet ik waar mijn grens ligt als ik weer 
wil gaan bewegen na mijn hartinfarct?
Na een incident is je conditie vaak verminderd 
en kan je nog onzeker zijn bij het oppakken van 
beweegactiviteiten. Toch is het goed - als je verder 
geen klachten hebt – om zo snel mogelijk weer actief 
te worden. Wandelen is bijvoorbeeld een goede 
beweegvorm om zelfstandig je conditie al weer wat op 
te bouwen. Ga eerst een paar keer per dag wandelen 
en niet al te lang. Als dat goed bevalt, breidt je pas 
de loopafstand uit. Een goede tip is om daarbij je 
‘praatgrens’ (of ‘ademgrens’) aan te houden. Dat wil 
zeggen dat je kan blijven praten (of zingen) tijdens het 
lopen, en niet buiten adem raakt. Dan weet je zeker 
dat je hart het goed aankan. Hartrevalidatie helpt ook 
bij het leren kennen van grenzen. Overleg eerst met je 
cardioloog. De cardioloog kan je naar een poliklinisch 
hartrevalidatieprogramma verwijzen. 

BEWEGEN

Met dank aan de volgende experts: 

Henk Kampman, Harteraad beweegcoach in 
Ommen en Raalte 
Arjan Kokshoorn, sportarts, Sport Medisch 
Centrum Jeroen Bosch Ziekenhuis
Danny van de Sande, cardioloog i.o. UMC Utrecht

Sandra Verhagen, bewegingswetenschapper-
fysiotherapeut St. Antonius Ziekenhuis
Simon van der Voort, fysiotherapeut hartrevalidatie 
en gesuperviseerde looptraining, Tergooi ziekenhuis

5 vragen
over...
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Hoe zorgt de Harteraad beweegcoach 
dat ik veilig kan sporten in een groep? 
De beweegcoach is opgeleid door Harteraad en 
begeleidt mensen met een hart- en vaataandoening 
individueel en in groepen. De coach kent zijn sporters 
en creëert een sfeer waarin de deelnemers zelf 
aangeven wat ze kunnen. Aan het begin van het sport-
uur wordt er kort bijgepraat en sommige deelnemers 
zeggen dan ‘vandaag wat rustiger’. Regelmatig 
benadrukt de coach ‘luister naar je lichaam en handel 
daar ook naar’ en houdt in de gaten dat de deelnemer 
daarop let. Het is gebruikelijk de coach te laten weten 
als het minder goed gaat, dus laat je altijd weten als je 
even naar de kleedkamer of toilet gaat. De Harteraad 
beweegcoach zorgt voor een goede sfeer en plezier, 
want sporten met plezier hou je langer vol. ‘Bij een 
onderbreking ben je nooit een spelbreker.’ Kijk op 
www.harteraad.nl voor een beweegclub bij jou in 
de buurt.

Ook vrijen vergt inspanning, wanneer 
mag dat weer? 
Vrijen vraagt soms minder inspanning dan je denkt.
Bij seksuele opwinding gaat je hart sneller kloppen, 
de ademhaling verandert en spieren trekken zich 
samen. Het lichaam reageert net als bij inspanning. Dit 
kan gevoelens van angst en onzekerheid naar boven 
brengen die het plezier behoorlijk bederven. Je moet je 
laten gaan en daarmee als het ware even de controle 
loslaten. Voor mensen zoals jij, die iets ingrijpends 
hebben meegemaakt, kan loslaten moeilijk zijn. 
Praat met je partner over wat je precies wilt of 
verwacht. Alleen dan kan je partner weten wat je wel 
of juist niet wilt, kunt en durft. 

Vraag je behandelend arts of het verstandig is om te 
vrijen, als je twijfelt. Het duurt even voor je alles weer 
kunt en durft. 

Hoe zorg ik ervoor dat ik niet terugval 
in mijn oude patroon?
Na afloop van de revalidatie ben je helaas nog te vaak 
op jezelf aangewezen. Een goede tip om te voorkomen 
dat je weer minder gaat bewegen, is om realistische 
doelen te stellen. Wil je bijvoorbeeld langer kunnen 
wandelen of zelfs een fietstocht maken? Dan zijn dit 
haalbare doelen waar je rustig naar toe kan werken. 
Ook kan dit doel net de stimulans zijn om in beweging 
te blijven. Om deze doelen te kunnen behalen, is 
er bijvoorbeeld het beweegmaatje. Kijk op www.
harteraad.nl/beweegmaatje voor meer informatie.

Ik heb gehoord dat een sportarts ook 
een rol kan spelen in het begeleiden van 
hart- en vaatpatiënten. Hoe zit dat?
Sportartsen krijgen regelmatig patiënten en cliënten 
op het sportmedisch spreekuur na verwijzing van de 
cardioloog, huisarts of via zelfverwijzing. Ze vragen 
zich af of ze veilig kunnen (gaan) bewegen en sporten, 
welke doelen haalbaar zijn en met welke begeleiding 
ze naar dit doel kunnen werken. Bij een aantal 
ziekenhuizen maken sportartsen deel uit van het 
hartrevalidatieteam.

Een sportarts kijkt naar de totale belasting en 
belastbaarheid in relatie tot sport en bewegen. 
Met het advies, wat tot stand komt na uitgebreid 
onderzoek, kan de patiënt zelf of onder begeleiding 
aan de slag. Sportartsen werken hierbij samen met 
fysiotherapeuten, binnen en buiten het ziekenhuis, en 
sportverenigingen (gemeente). 
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Bewegen is belangrijk, aangezien bewegen de kans op hart- en vaatproblemen 
vermindert en je conditie verbetert. Oók als je een hart- en/of vaataandoening 
hebt. Je kan bewegen zien als een soort medicijn. Daarom besteedt Harteraad 
aandacht aan bewegen. Maar wat mag je allemaal doen? Wat voor een rol 
speelt hartrevalidatie hierbij? En, wat te doen als volhouden lastig is? 

Ga en blijf bewegen! 
14 Harteraad



Hartrevalidatie
Hartrevalidatie vermindert de kans 
op nieuwe hartproblemen met 50% 
en de kans op sterfte als gevolg van 
hartproblemen met 35%. Toch volgt 
nog geen 40% van alle hartpatiënten 
een hartrevalidatieprogramma. 
Harteraad en de Hartstichting zijn 
een samenwerkingsprogramma 
gestart om dit te verbeteren. Ons 
doel: iedereen die behandeld is 
aan zijn of haar hart krijgt een 
verwijzing en een intakegesprek 
voor hartrevalidatie en passende 
begeleiding tijdens én na 
hartrevalidatie.

Voor wie is hartrevalidatie?
Hartrevalidatie is er voor jou als 
je recent behandeld bent aan je 
hart, ongeacht hoe oud je bent. Het 
programma helpt je herstellen na een 
hartoperatie of andere behandeling 
voor je hart. 

Wat houdt hartrevalidatie 
precies in?
De hartrevalidatie begint twee tot 
vier weken na je ontslag uit het 
ziekenhuis. Na uiterlijk drie maanden 
sluit je de revalidatie af. 

Tijdens de revalidatie werk je 
samen met andere revalidanten en 
specialisten aan het herstel. Ook leer 

je opnieuw je grenzen verkennen en 
verleggen. De focus ligt niet alleen 
op lichamelijk herstel, maar ook op 
psychisch herstel. Hartrevalidatie 
helpt je om het vertrouwen in het 
lichaam weer terug te krijgen. 
Het hartrevalidatieprogramma kan 
uit veel verschillende onderdelen 
bestaan: beweging, ontspanning, 
begeleiding bij een gezonde leefstijl 
en terugkeer naar werk of andere 
dagelijkse bezigheden. Samen met 
de hartrevalidatiecoördinator wordt 
tijdens het intakegesprek gekeken 
naar jouw wensen en doelen. Het 
programma is op deze manier voor 
iedereen persoonlijk. 

3 TIPS BIJ HARTREVALIDATIE

VRAAG OM VERWIJZING 
Soms verloopt jouw 
verwijzing naar 
hartrevalidatie niet 
vanzelf. Dan kan het zijn 
dat je niet automatisch 
door je cardioloog wordt 
doorverwezen. Als je denkt 
dat hartrevalidatie voor 
jou nuttig is op één of meer 
gebieden, ga dan in gesprek 
met je cardioloog, huisarts of 
bedrijfsarts. Hartrevalidatie 
is zelfs tot een jaar na de 
hartoperatie of het krijgen 
van een hartaandoening 
zinvol. Je mag gerust om een 
verwijzing vragen!

BEPAAL WAT ER 
VOOR JOU TOE DOET 
Het is belangrijk dat het 
hartrevalidatieprogramma 
wordt afgestemd op jouw 
leven en jouw persoonlijke 
wensen en behoeften. 
Harteraad heeft een tool 
ontwikkeld die je daarbij 
helpt. Kijk hiervoor op
www.watertoedoet.info en 
overleg de uitkomsten met de 
hartrevalidatiecoördinator.

HOUD VOL, OOK NA 
DE HARTREVALIDATIE 
Een gezonde levensstijl 
aanleren is één ding, 
een gezonde levensstijl 
vasthouden is veel lastiger. 
Toch is het superbelangrijk 
gezond te blijven leven en 
te blijven bewegen. Veilig 
bewegen na hartrevalidatie 
kan bij onze beweegclubs. De 
Harteraad beweegcoaches 
zorgen voor leuke én veilige 
sport- en beweegactiviteiten 
voor hart- én vaatpatiënten. 
Kijk op www.harteraad.nl 
voor een beweegclub bij jou in 
de buurt.
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De voordelen van bewegen
Bewegen heeft veel voordelen, ook voor mensen met een hart- en 
vaataandoening. Er is een aantal bewezen effecten van bewegen met 
een hart- en vaataandoening. 

Bewegen: 
 vermindert de kans op 

verslechtering van de aandoening 
of een nieuw incident; 

 vermindert de kans op sterfte aan 
hart- en vaataandoeningen met 
25 – 30%; 

 zorgt voor meer 
uithoudingsvermogen; 

 helpt om de bloeddruk te verlagen; 
 helpt het cholesterolgehalte 

(vetten) in het bloed te verbeteren; 
 verkleint de kans op psychische 

klachten, zoals depressieve 
symptomen en angsten. 

Andere voordelen van 
bewegen zijn:
 Het is leuk en geeft vertrouwen 

in je lichaam. 
 Het helpt om beter te slapen. 
 Bij ouderen: minder kans op 

botbreuken. 
 Minder kans op diabetes. 
 Het helpt bij het krijgen en 

behouden van een gezond 
gewicht. 

Klein beginnen
Je hoeft niet meteen naar de 
sportschool om meer te bewegen. 
Begin klein en ga na wat je eigenlijk 
al doet. Ook dagelijkse activiteiten in 
het huis en om huis zijn erg goed voor 
je. Loop bijvoorbeeld eens een keer 
extra de trap op en af of loop terwijl 
je belt. Ook huishoudelijke taken zoals 
stofzuigen zijn goed voor je. 

Je kunt bijvoorbeeld gaan tuinieren 
en andere klusjes rondom het huis 
doen. 

Om buitenhuis te kunnen bewegen, 
kun je bijvoorbeeld boodschappen 
doen op de fiets, een wandeling 
maken door de wijk et cetera. 

Volhouden
Besef dat het allemaal niet in één 
keer hoeft te lukken. Meer bewegen 
is niet altijd makkelijk. Geef jezelf 
daarom een compliment voor wat je 
al hebt gedaan. 

Een stimulans om het vol te houden 
kan daarbij ook zijn dat je iets doet 
waar je blij van wordt. Wees ook niet 
bang om een familielid of iemand 
anders om hulp te vragen. Je kunt 
ook eens iets anders proberen of het 
op een ander moment proberen. Kijk 
naar wat voor jou werkt. 

Onzeker
Tijdens hartrevalidatie leer je 
opnieuw naar je lichaam te luisteren. 
Maar ook daarna kun je nog onzeker 
zijn. Langzaam maar zeker krijg je 
het vertrouwen in je lichaam terug. 
Je wordt steeds minder bang. Toch 
kan het voorkomen dat het bewegen 
pijn doet, terwijl het wel goed voor 
je is. Dit komt bijvoorbeeld voor bij 
etalagebenen, dan is looptherapie 
goed voor je. Aarzel je, mocht je toch 
klachten krijgen, of wil je intensiever 
gaan bewegen of sporten, overleg 
dan eerst met je cardioloog.
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Bewegen onder 
begeleiding
Wil je veilig en verantwoord buitenshuis bewegen 
onder deskundige begeleiding? Bij een beweegclub 
bij jou in de buurt beweeg je onder begeleiding 
van een door ons opgeleide beweegcoach. Samen 
bewegen is leuker én motiveert. Wil je graag 
wandelen of toch liever een zaalsport doen? Dat 
kan allemaal. Harteraad werkt samen met ruim 
230 gecertificeerde beweegclubs door het hele 
land. De geschoolde begeleiders houden rekening 
met jouw hart- of vaataandoening. Je leert 
luisteren naar je lichaam en herkent wat wel en niet 
goed voor je is. In geval van nood is er een 
AED aanwezig en een calamiteitenplan opgesteld. 
Voor een beweegclub bij jou in de buurt kijk je op 
www.harteraad.nl

Katrien Lemahieu is zweminstructeur 
en oprichter van Kataqua 

‘Veel resultaat met 
bewegen in water’
‘Ik geef les aan 
hartpatiënten in de groep 
Aquavitaal. De groep 
beweegt in water en traint 
om conditie op te bouwen 
en te bewaren. Een aantal 
stroomt door naar de wat 
pittigere oefenvormen als 
therapeutisch zwemmen 
of trimzwemmen. Een les 
aquafitness start altijd 
met een warming-up. 
Eerst wennen aan de 
wateromgeving, daarna 
wordt al vrij snel bewogen 
tegen waterweerstand 
voor hartslagverhoging 
en cardio. De rest van 
de les is opgebouwd met 
intervallen: zwaardere 
oefeningen worden 
afgewisseld met rustige 
oefeningen. Afhankelijk 
van de groep kunnen deze 
oefeningen van lange of 
korte duur zijn. Door de les 
heen worden spiergroepen 
getraind, met afwisseling 
in kracht, snelheid en 
lenigheid. Dit doen we op 
muziek. Soms bouwen we 
er een competitie-element 
in. Het is belangrijk om 
als docent enige kennis te 
hebben van het werken 
met hartpatiënten, zodat 
je gericht aan doelen kunt 
werken en indien nodig 
deze aan kan passen. Ook 
leren we patiënten hoe 
ze hun grenzen kunnen 

bepalen. Veelal zijn deze 
patiënten al klaar met 
de revalidatie vanuit het 
ziekenhuis en hebben ze 
daar al geleerd te werken 
met een Borgschaal, dit is 
een meetinstrument dat 
patiënten ondersteunt bij 
het verantwoord bewegen. 
In het zwembad wordt deze 
ook meegenomen, zodat ze 
zich snel vertrouwd voelen. 
Daarnaast heeft het 
bewegen in water een meer 
ontspannen sfeer en wordt 
het als erg aangenaam 
ervaren: de hartslag wordt 
acht tot twaalf slagen 
per minuut langzamer. 
De pompwerking van het 
hart is dan anders en 
daar moet voortdurend 
rekening mee worden 
gehouden. Het is dus echt 
anders als bewegen op het 
droge. Naast horizontaal 
bewegen, wordt er veelal 
bewogen tegen een 
natuurlijke weerstand, met 
een verminderde impact 
op de gewrichten en een 
betere spierwerking door 
lagere spanning. Er kan dus 
veel meer resultaat worden 
geboekt.’

Wil je ook sporten bij 
een beweegclub, zoals 
Aquavitaal? Kijk dan op 
www.harteraad.nl
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Bewegen op eigen gelegenheid
Beweeg je liever op eigen 
gelegenheid in plaats van onder 
begeleiding in een groep? Lees hier 
onze tips: 
 Beweeg op jouw manier. Kies 

een sport of vorm van bewegen 
die past bij je mogelijkheden en 
interesses. Dan is de kans groter 
dat je het volhoudt. 

 Luister naar je lichaam. Neem 
bijvoorbeeld een pauze als je 
buiten adem dreigt te raken. 

 Een beweegapp kan je helpen 
om vaker te gaan bewegen en 
om je voortgang bij te houden.

 Houd je van bewegen in de 
natuur? Kijk dan eens bij 
het aanbod van 
www.beterinhetgroen.nl. 

Het aanbod is divers, van 
wandelgroepen en buiten yoga tot 
tuinieren en bootcamp. 

 Zorg dat je je telefoon en 
medische gegevens op zak hebt. 

 Ben je angstig om alleen op pad 
te gaan? Vraag iemand om met je 
mee te gaan. 

Henk Drent is vrijwilliger van Harteraad en organiseert wandelingen voor hart- en vaatpatiënten.

'Het sociale aspect vind ik minstens zo belangrijk'
'Vaak zijn het zestigplussers die op 
komen dagen; zowel echtparen, 
mannen en vrouwen alleen, maar 
ook wel met vriend of vriendin. En 
niet altijd allemaal lid van Harteraad. 
Sommige mensen zijn bijvoorbeeld 
echte natuurliefhebbers en hebben 
hun hart- of vaatproblemen al wat 
langer achter zich gelaten, anderen 
zijn net klaar met bijvoorbeeld 
hartrevalidatie en willen weer 
bewegen.

Er zijn meestal ongeveer 24 à 25 
wandelaars en 2 à 3 begeleiders. Ik 
probeer toch zeker vier wandelingen 
te organiseren. Soms is het weer een 
spelbreker, wandelen in 35 graden 
met deze groep is niet verstandig. 
Ik probeer altijd wel een gids te 
regelen die ons wat kan vertellen 
over het gebied waarin we wandelen. 

Maar voordat we gaan wandelen, 
verzamelen we ons bij een gezellige 
gelegenheid en drinken koffie of thee 
met een plakje koek. Tijdens één van 
onze laatste wandelingen werden we 
bij de gids thuis zelfs getrakteerd op 
een muzikale verrassing. Haar man 
speelde op zijn accordeon, terwijl we
buiten in de tuin nog genoten van een 
drankje.

We wandelen meestal twee uur 
en ongeveer 5 km. Het tempo ligt 
niet hoog en omdat de gids ook zijn 
verhaal kwijt wil, zijn er regelmatig 
korte pauzes. Het sociale aspect vind 
ik zelf belangrijker. Men leert elkaar 
onderweg wat beter kennen en er 
worden ervaringen uitgewisseld. Niet 
alleen over hart- en vaatproblemen, 
maar ook gewoon ditjes en datjes. 
Wandelaars die wat achter blijven, 

worden snel opgemerkt en men houdt 
rekening met elkaar.

Iedereen weet dat wandelen de 
vitaliteit bevordert en dat wandelen in 
de natuur weinig prikkels geeft. Maar 
gezelligheid staat voorop, praten gaat 
gemakkelijk tijdens de wandelingen. Er 
is ruimte voor een grapje en er wordt 
gelachen, maar wandelen geeft ook 
zelfvertrouwen. Soms ziet iemand er 
tegenop, maar als ze de wandeling 
uitgelopen hebben en merken dat 
het best ging, zijn ze trots. Er is altijd 
een AED aanwezig, maar meer ter 
geruststelling. Onopvallend draag 
ik die bij me in een rugzak. Als ik zie 
dat na afloop mensen elkaar weer 
opzoeken en nog gezellig wat gaan 
drinken en napraten, dan is mijn 
missie geslaagd.'

Volhouden samen met een beweegmaatje
Wil jij veilig en vertrouwd samen bewegen? Het volhouden van bewegen gaat soms beter 
als je iemand hebt om mee te bewegen. Je hebt dan iemand die je ondersteunt. Daarom 
is er het Harteraad beweegmaatje. Want bewegen met een maatje is niet alleen gezond, 
maar ook gezellig!

Zoek jij iemand om mee te bewegen? Meld je aan via www.harteraad.nl/beweegmaatje
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Beter 
bewegen 

met VGZ

Bekijk alle  
voordelen op 
vgz.nl/harteraad

We weten dat beweging ontzettend goed is. Want we willen in goede conditie blijven. 
Onderzoek wijst bovendien uit dat bewegen eenzaamheid tegengaat, ziektes voorkomt 
en het geheugen stimuleert. Voldoende voordelen dus.

Wilt u meer én beter bewegen? Daar helpen we u bij. U ontvangt bij de aanvullende 
zorgverzekering van VGZ via Harteraad: 

 Tot 32 behandelingen fysiotherapie

 Tot € 700 voor (beweeg)trainingen en cursussen

 Tot € 150 voor bewegingsvoorlichting (van een gewichtsconsulent)

Wilt u meer weten over de vergoedingen voor fysiotherapie 

via Harteraad? Ga naar de website van VGZ. 



Met vallen en opstaan

Deze mensen pakten het 
bewegen weer op

Revalideren, bewegen en volhouden. Dat is een uitdaging. Je bent niet de enige die weer 
het bewegen probeert op te pakken. Daarom een aantal mensen aan het woord over hoe 
zij weer begonnen met bewegen.

‘Ik ben vier maanden bezig geweest met ergotherapie 
om te revalideren. Ik deed aan fietsen en 
zwemmen. Ook zat er een psycholoog bij, 
maar ik was daar nog niet echt 
mee bezig. Ik wilde toen vooral 
weer kunnen lopen en andere 
fysieke dingen doen. Voor mijn 
hartstilstand leidde ik een sportief 
leven.’ -Gui

‘Direct na mijn hartrevalidatie begon ik met sporten bij de 
Harttrimclub. Inmiddels sport ik hier al tien jaar. Ik kreeg 
een stent vanwege een dichtgeslibde kransslagader. Mijn 
lichaam had een klap gehad, dus ik moest in beweging 
blijven. We doen sport en spel op het niveau dat ik 
aankan. Er is totaal geen sprake 
van competitie. Daarnaast fiets 
ik nog veel, doe ik aan yoga 
en zit ook op bridge. Gewoon 
van die bank af, dat is het 
belangrijkste om fit te 
blijven.’ -Gerda

‘Mijn conditie was heel slecht toen ik uit het ziekenhuis 
kwam, dus begon ik met hartfalenrevalidatie bij het 
ziekenhuis. Dit duurde twaalf weken. De begeleiding vond 

ik heel fijn en geruststellend: ze hielpen mij ook om 
te gaan met aanvallen van hyperventilatie. 

Zodra de revalidatie voorbij was, ben 
ik op mijn eigen sportschool verder 
gaan trainen onder begeleiding van een 
fysiotherapeut en de sportschoolcoach. 
Tot op de dag van vandaag bevalt dat heel 
goed.’ -Paula

‘Na ziekenhuisontslag was het eindelijk tijd voor herstel. 
Met fysiotherapie kreeg ik snel meer kracht. Binnen een 
paar weken wandelde en fietste ik voorzichtig. Omdat 
ik vóór de operatie gewend was dertig kilometer per 
uur te fietsen, was het tempo me na drie maanden niet 
hoog genoeg. Ook had ik last van verzuurde spieren bij 
het wandelen. Bij nader onderzoek bleek de kunstvezel 
broekprothese dichtgeslibd. Oftewel, mijn benen 
doorbloedden minimaal. De oplossing? Een re-operatie, 
maar deze is niet zonder risico’s. 
Daarom focus ik me nu op wat ik 
wél kan. Nu ik mijn benen niet 
goed kan gebruiken, fiets ik 
met de handbike. Zo geniet ik 
nog steeds van buitensport. 
Ik maak tochten van dertig 
kilometer, dat geeft me 
voldoening.’ -Hans

Hartrevalidatie is nog niet standaard, vraag 
daarom naar je verwijzing. Meer lezen? Ga 
dan naar www.harteraad.nl/ervaringen

Hoe heb jij jouw hartrevalidatie ervaren? Of: 
hoe hou jij het bewegen vol? Deel dat vooral 
met ons via online@harteraad.nl.

ik heel fijn en geruststellend: ze hielpen mij ook om 
te gaan met aanvallen van hyperventilatie. 

Zodra de revalidatie voorbij was, ben 

fysiotherapeut en de sportschoolcoach. 
Tot op de dag van vandaag bevalt dat heel 
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Dat bewegen niet saai hoeft te zijn, bewijzen Harteraad beweegclub zoals Luv2Move. 
De dansschool biedt speciaal aan hartpatiënten aangepaste danslessen aan. Zo 
krijgen hartpatiënten na de revalidatie op een leuke en ontspannen manier beweging, 
terwijl ook hun hart in de gaten gehouden wordt.

Acht jaar geleden begon Evelien Visser van Luv2Move 
met het aanbieden van danslessen speciaal voor 
hartpatiënten. Inspirator was één van haar vaste leden 
van de club, Gerry ten Hoeve. ‘Gerry is vanaf het begin 
betrokken geweest bij het opzetten van deze speciale 
lessen. Zij wilde na haar tweede hartaanval blijven 
bewegen, maar vond het bewegingsaanbod niet passen 
bij wat zij leuk vindt. Ze wilde iets gezelligs doen. En 

dansen vindt ze leuk, dat doet ze al jaren. Met haar wens 
in mijn achterhoofd ben ik op onderzoek uitgegaan. 
Hoe kunnen wij danslessen bieden aan mensen zoals 
Gerry? Zodoende kwam ik bij Harteraad terecht. Zij 
bieden opleidingen voor beweegcoach, zodat je als 
dansinstructeur weet waar je op moet letten en hoe 
je moet handelen bij hart- en vaatpatiënten. Tijdens 
de les meten we hartslag, bloeddruk en zuurstof. De 

Dansen op het 
ritme van je hart

Bewegen na hartrevalidatie
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lessen zijn inmiddels niet alleen bedoeld voor hart- en 
vaatpatiënten; mensen die bijvoorbeeld chemo hebben 
gehad, een depressie of ee andere zware ziekte hebben 
baat bij onze lessen. Er is veel persoonlijke aandacht van 
onze gepassioneerde instructeurs. We kijken per individu: 
wat kan je? Voor veel mensen is het nog best spannend. 
Wij hameren erop dat het vooral plezierig moet zijn, we 
hebben ook bewust geen sportschool-imago. Bij ons moet 
je je thuis kunnen voelen, het vrije gevoel krijgen dat hoort 
bij dansen. Je gelukkig voelen en je zelfvertrouwen weer 
terugkrijgen. Want met name dat laatste is nogal lastig 
voor hartpatiënten.’

Bewegen in je eigen tempo
In 2013 krijgt Gerry ten Hoeve haar eerste hartaanval. Ze 
was nog geen 50. Ze voelt zich dan al een tijdje grieperig 
en heel erg moe. Op een avond, na een dag werken 
in de tuin, voelt ze pijn tussen de schouderbladen. Ze 
wijt dit aan het tuinieren. Maar eenmaal uitrustend op 
bed, straalt de pijn uit over haar hele lichaam. Ze kan 
ineens niet meer slikken. Haar man ziet dat haar gelaat 
helemaal grijs is en belt 112. In het ziekenhuis blijkt dat 
ze een hartaanval heeft gehad. Drie jaar later krijgt ze 
nog een aanval, maar inmiddels weet Gerry wat haar 
te wachten staat. In die periode doet ze trouw mee 
aan de hartrevalidatie. ‘Ik dans al jaren bij Luv2move, 
en wilde daar graag verder met bewegen. Ik durfde 

eigenlijk niet, want er werd mij gezegd om te wachten 
totdat ik klaar was met de revalidatie. Dat heb ik dan 
ook gedaan. Na de tweede hartaanval heb ik samen met 
Evelien een programma samengesteld, waarbij we keken 
naar wat mijn lichaam aankon. Daarbij hielden we ook 
mijn hartslag en bloeddruk in de gaten. Zodra het hart 
na een uur inspanning een buitenproportioneel ritme 
aangaf, pasten we het programma aan. Bij Luv2Move zijn 
vervolgens dansinstructeurs de opleiding tot Harteraad 
Beweegcoach gaan volgen, zodat ze hartpatiënten tijdens 
het dansen kunnen begeleiden. Bewegen op muziek heb 
ik altijd heerlijk gevonden. De sfeer is hier gezellig en de 
lessen doen al je zorgen vergeten. Momenteel doe ik mee 
met de reguliere Zumba-lessen. Als ik niet meer kan, 
ga ik aan de kant zitten. Ook dan wordt er op mij gelet. 
Maar het is geen schande als je niet kunt meekomen. 
Je beweegt in je eigen tempo. Daar is alle begrip 
voor. Belangrijkste is dát je wat doet, het hoeft geen 
topprestatie te zijn.’

Vrijblijvend dansen
Astrid Matulessy (49) krijgt in 2018 een hartinfarct. Na 
een intensieve hartrevalidatie van twaalf weken, besluit 
zij om op eigen kracht verder te gaan met bewegen. 
Maar wél iets waar haar hart spreekwoordelijk sneller 
van gaat kloppen: ze gaat op dansles. ‘Ik was typisch 
zo’n geval van een vrouw met een berg complicaties die 
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kunnen leiden tot een hartziekte: ik 
had een burn-out, heb diabetes en 
mijn cholesterol is aan de hoge kant. 
Van het een op het andere moment 
voelde ik me niet goed worden. Ik 
dacht dat ik griep had. Maar toen de 
verschijnselen aanbleven houden, 
belde ik met de huisarts. Hij kwam 
direct naar me toe en twijfelde geen 
seconde: per ambulance met gillende 
sirenes ben ik naar het ziekenhuis 
gebracht. Eerst naar Enschede voor 
het plaatsen van een stent, toen 
gelijk door naar Almelo. Hier heb ik 
ook moeten revalideren. Dat was 
een vrij intensieve periode: 3x in de 
week, 12 weken lang. Op en neer 
naar het ziekenhuis. Wat mij toen 
vooral opviel was dat de revalidatie 
vooral gericht is op mannen. Het zijn 
naar mijn idee vooral “mannelijke 
sporten” die worden aangeboden: 
fitness, loopband, balsporten. En 
die interesseren me allerminst. Ik 
wilde eigenlijk iets anders gaan doen. 
Bewegen op muziek leek me wel 
wat. Dansen, maar dan wel op een 
tempo dat goed voor mij is. Maar 
ja, waar vind je zoiets? “Toevallig” 
kwam ik op Facebook een advertentie 
tegen van Luv2Move: zij bieden 
danslessen aan hartpatiënten op 
verschillende niveaus. Ik heb me 
direct aangemeld en tot op de dag 
van vandaag heb ik er nul spijt van. 
De lessen zijn laagdrempelig, je kunt 
het doen ongeacht je leeftijd, gewicht 
of ritmegevoel. Iedereen is welkom. 
De muziek varieert van samba tot 
dance. Daarbij word je goed begeleid 
door dansleraren die opgeleid zijn 
tot beweegcoach voor hart- en 
vaatpatiënten. Je hartslag wordt 
goed in de gaten gehouden. Dansen 
is vrijblijvend, als je het rustiger aan 
wilt doen dan kan dat gewoon. Er is 
geen prestatiedrang. Jezelf zijn, lol 
hebben. Dat is waar het om draait. En 
dat is waarom ik nog altijd trouw blijf 
gaan.’
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Vragen? Bel 088 11 11 661

De Harteraadlijn: voor vragen 
en zorgen over je hart- en 
vaataandoening

Heb je vragen over je hart- en 
vaataandoening? Maak je 
je zorgen? Of ben je naaste 
en heb je behoefte om met 
iemand te praten? Voor deze 
vragen en meer zitten er 
ervaringsdeskundigen voor je 
klaar bij de Harteraadlijn. Zij zijn 
er voor je, iedere werkdag van 
10.00 tot 13.00 uur. Je kan ze 
bereiken op 088 11 11 661 of het 
online formulier invullen, zodat 
je wordt teruggebeld.

Hartvrienden.nl: overzichtelijk aanbod voor mensen  
met aangeboren hartaandoening

Ben je op zoek naar bepaalde 
informatie? Wil je weten of er een 
bijeenkomst bij jou in de buurt 
wordt georganiseerd of wil je in 
contact komen met lotgenoten?

Om het aanbod voor onder-
steuning aan mensen die te 
maken hebben met aangeboren 
hartaandoeningen beter vindbaar 
te maken, hebben verschillende 
organisaties Hartvrienden.nl 
opgericht. Hartvrienden.nl verwijst 
je door naar de juiste organisatie. 

een stappenteller helpt 
om meer te bewegen?

je door te sporten 
en bewegen nieuwe 

mensen kunt 
ontmoeten?

bewegen je helpt om 
beter in je vel te zitten?

Wist je dat… 

 Harteraadpanel  
 
geef ook je mening!

Leven met een aandoening  
brengt soms de nodige 
hindernissen met zich mee.

Steeds meer zorgprofessionals, 
onderzoekers en beleidsmakers 
willen graag weten hoe mensen 
met hart- en vaataandoeningen 
hun leven leiden, wat patiënten en 
hun naasten belangrijk vinden en 
wat verbeterd kan worden. Daar 
hebben ze jouw ervaringen voor 
nodig. 

Deze ervaringen verzamelen 
wij door middel van het 
Hart&Vaatpanel. 

Wil jij ook je ervaring delen of met 
ons meedenken? Meld je dan aan 
via https://www.dezorgvraag.nl/
hartenvaatgroep/inloggen/
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In de bekroonde Pixar-film uit 2009 ruimt 
robot Wall-E dag in dag uit de puinhoop 
op die de mensheid heeft veroorzaakt en 
achtergelaten. Aardbewoners zijn hals 
over kop in een ruimteschip gestapt en 
wachten tussen de sterren tot het moment 
van terugkeer; dat de aarde weer schoon, 
groen en bewoonbaar zal zijn. Mensen zijn 
dikke nekloze rompen geworden die zich 
hangend in zweefstoelen voortbewegen. Het 
is een triest beeld in 3D vind ik. Realistisch 
en triest. Een idee over het gevolg van 
verveling, desinteresse en nalatigheid. Ja 
natuurlijk, Wall-E wordt verliefd op dat andere 
robotje, ze vinden een stekkie van een plant, 
vergroenen de aarde en redden de mensheid. 
Eind goed al goed. Natuurlijk. 

Nou ja, dat beeld van mensen zonder tenen 
en ellebogen, de knieloze vetmassa’s zijn 
waarschuwingen waar je wel eens wonderlijke 
dromen van zou kunnen krijgen. Dus nee, kijk 
maar niet. Het zou je schuldig kunnen doen 
voelen over weer een week niet in beweging 
zijn geweest terwijl je dat toch echt wel had 
moeten doen. 

Toch? Je had het je nog zo voorgenomen. 
Maar ach. Niks moet? Volgende keer beter. 
Misschien. Maak je niet dik.

Dat je niet moet vergeten dat vehikel, dat lijf, in 
beweging te zetten om er meer dan een tijdje 
plezier van te hebben weet echt iedereen. Jij 
ook. Echt wel. Maar ja, weten wordt vergeten 
en precies dat denken we ons te kunnen 
permitteren. We hebben zelfs een hele wereld 
vol afleiding en lekkers bedacht om dat 
bewuste weten een eind naar de achtergrond 
te duwen. Noem het verg-eten. 

Ik sta voor de spiegel en kijk naar mijn lichaam. 
Vetrol? Rolletje? Buiten regent het. Kom op 
Bas, wandelen jij. Hop hop. Ik rits mijn regenjas 
dicht en sla de voordeur open. ‘Op naar de 
sterren, en daar voorbij!’ maar dat komt dan 
weer uit die andere Pixar-film.

Column Bas Westerweel 

Bewegen

Bas Westerweel (56)  
is onder andere bekend als 
presentator van TopPop, Klokhuis, 
Fort Boyard, Radio 3 en Koffietijd. 
Daarnaast speelde hij in Mama Mia! 
de Musical. In 2017 kreeg hij een 
hartinfarct. Bas is ambassadeur 
van de Hartstichting. Hij is vader 
van vier kinderen en woont samen 
met zijn vriendin Marieke Hulsegge.
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Ruud Spee (42) is (sport)cardioloog in het Máxima 
Medisch Centrum in Eindhoven/Veldhoven. Zijn 
werkzaamheden staan grotendeels in het teken van 
bewegen. Hij ziet bewegen dan ook als het beste 
medicijn bij hartziekten. Spee begeleidt zowel chronisch 
zieke hartpatiënten als sporters en is betrokken bij 
hartrevalidatieprogramma’s.

‘Mijn interesse voor sport en bewegen 
én mijn ambitie om van betekenis 
te kunnen zijn voor chronisch zieken 
komen mooi samen in mijn werk. Ik 
heb een jaar lang een opleiding tot 
sportarts gedaan. Het eerste jaar 
was op de afdeling Cardiologie. 
Hier heb ik een nieuw programma 
voor hartfalenpatiënten opgezet 
en ook promotieonderzoek gedaan 
naar de effecten van intensieve 
intervaltraining bij hartfalenpatiënten. 
Een training die voortkomt uit de 
sportwereld. Toen heb ik de switch 
gemaakt naar Cardiologie.’

Kleine stapjes, grote impact
‘Wat ik interessant vind aan mijn 
werk is dat je resultaten kunt boeken, 
je kunt écht van betekenis zijn voor 
patiënten. En de dankbaarheid die 
je daarvoor terugkrijgt, is immens. 
Je beseft als arts soms te weinig 
hoeveel impact je hebt op het leven 
van een patiënt. Samen met het 
hartrevalidatieteam zie ik vaak 
mensen uit een diep dal klimmen. 
Al gaat het langzaam, zelfs kleine 
stapjes betekenen heel veel voor hen 
en voor ons. Zo hadden we een keer 
een patiënt met bewegingsangst. 
Die hebben wij alsnog aan de 
hartrevalidatie gekregen. Die patiënt 

is door hartrevalidatie zó opgebloeid, 
dat hij is blijven sporten. Hij merkte 
dat het bewegen zijn klachten deed 
verminderen, niet alleen fysiek maar 
ook mentaal. Zijn angst verdween. Hij 
kon weer normaal functioneren, en 
voelde zich niet meer hartpatiënt. Als 
je daar dan waardering voor krijgt, 
dan voelt dat supergoed. Daar sta je ’s 
ochtends voor op.’

Belang van sport geldt ook privé
‘Naast werk ben ik ook nog echtgenoot 
en vader van drie jongens van twaalf, 
tien en acht. Ook privé staat mijn 
leven vaak in het teken van bewegen. 
We stimuleren de jongens om veel 
naar buiten te gaan. Dat is bij de 
jongere, digitale generatie niet zo 
vanzelfsprekend. Ik vind het belangrijk 
de jongens bewust te maken van het 
belang van sport. Dat heeft gewerkt: 
ze zijn alle drie fanatieke voetballers. 
Ik vind het zelf dan ook heel leuk om 
langs de lijn te staan, en waar nodig 
mee te helpen met de trainingen. Zelf 
vind ik het heerlijk om te hardlopen, te 
tennissen of te mountainbiken. Op die 
manier werk ik ook aan mijn conditie. 
Practice what you preach.’ 

Persoonlijk

‘Het is goed te beseffen wat de impact  
is van een hartziekte voor de patiënt’
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Hartrevalidatie is de afgelopen dertig 
jaar flink veranderd: vroeger moesten 
patiënten zo min mogelijk bewegen. 
Maar het hart is een spier, die train 
je door meer te bewegen. Naast het 
behandelen van hartfalenpatiënten 
richt ik me ook op topsporters. 
Tussen die twee groepen zitten meer 
raakvlakken dan je zou denken: voor 
patiënten met hartfalen is bewegen 
ook al vaak topsport. De hartgrootte 
en pompkracht kunnen positief 
beïnvloed worden door te sporten. 
Ik zie amateur- en topsporters. Zo 
doe ik de consultatie van onder 
andere PSV-spelers en Jumbo/
Visma-wielrenners. Samen met 
collega’s screenen en adviseren we 
ook voor NOC*NSF sporters voor de 
Olympische Spelen.’ 

Zorg op maat
‘Bij hartpatiënten kijken we altijd 
naar wat iemand aankan en dat 
doen we onder andere door gebruik 
te maken van inspanningstesten met 
ademgasanalyse. Dit zijn specifieke 
manieren om te kijken hoe het 
zuurstofopnamevermogen is van 
hartpatiënten en sporters. En dat 
zegt heel veel meer over je conditie en 
waar je beperking zit, dan wanneer 
je alleen gaat kijken naar het hart. 
Je conditie wordt namelijk niet alleen 
bepaald door je hart, maar ook door 
longen, bloedsomloop en spieren. Aan 
de hand van de uitkomsten maken we 
een programma op maat.’ 

Volhouden na revalidatie
‘Helaas zien we nog een te laag 
percentage mensen dat zich 
aanmeldt voor hartrevalidatie. 

Vooral onder oudere mensen is dit 
het geval. We zijn aan het kijken hoe 
we álle doelgroepen zover krijgen 
dat ze toch gaan revalideren. Zo zijn 
we onder andere gestart met een 
telerevalidatieprogramma, zodat 
patiënten ook thuis kunnen trainen. 
Hiermee haal je barrières weg. 
Mensen die mentale klachten hebben, 
krijgen begeleiding voor angst en 
depressie. We kijken dan samen met 
de fysio en psycholoog hoe we de 
revalidatie vorm kunnen geven. Mijn 
advies aan patiënten is om ook na de 
revalidatie te blijven bewegen. Stel al 
tijdens de revalidatie realiseerbare 
doelen op en bespreek ze met de 
revalidatiecoördinator. Kijk vooral 
naar wat je leuk vindt, dan houd je het 
langer vol. Ik zeg altijd: beweging is 
het beste medicijn. Ook mentaal. Een 
wandeling met de hond is ook goed, 
want elke stap telt.’ 

Professioneel

‘Beweging is een belangrijk medicijn’

Ruud Spee

 Leeftijd 42

 Functie (sport)cardioloog

 Hobby’s voetballen (met de kinderen), 
tennissen, mountainbiken

 Gespecialiseerd in sportcardiologie, 
hartfalen en hartrevalidatie
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Oproepjes

Stuur onderstaande bon naar Harteraad, Antwoordnummer 24564, 2490 VB Den Haag. 
Een postzegel hoeft niet, mag wel. Aanmelden kan ook eenvoudig via www.harteraad.nl/aansluiten

JA, ik word lid van Harteraad voor € 22,50 per jaar.

Voorletters:

Achternaam: Tussenvoegsel: m/v

Geboortedatum:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail*:

*Wil je alles uit je lidmaatschap halen? Geef ons dan je e-mailadres door, want wij versturen 
onze informatie over activiteiten etc. per mail.

Een 50-jarige vrouw is op 
zoek naar iemand met een 
hartaandoening, die ook voor de 
keuze staat of heeft gestaan of 
zij met chemokuren behandeld 
wil worden voor borstkanker. 
Terwijl ze weten dat dit effect 
kan hebben op hun hart.

Wil je in contact komen met 
gelijkgestemden? Stuur dan 
een e-mail naar lotgenoten@
harteraad.nl of bel met 
Bianca Abutan op nummer 
088-11 11 617 (maandag, 
dinsdag en vrijdag )

 Michael 50 jaar 
bekend met hartfalen 
en heeft last van 
halsslagadervernauwingen. 
Hij wil graag ervaringen 
delen met anderen over hoe 
je hiermee omgaat.

Frans, 74 jaar
heeft 5 jaar geleden een 
stentplaatsing gehad in 
zijn kransslagader en sinds 
kort bekend met MCD 
(micro cardiovasculaire 
dysfunctie). Hij is op zoek 
naar andere mensen van zijn 
leeftijd waarbij ook MCD is 
vastgesteld.

Heb jij een hart- en vaataandoening 
en ben je bereid om je ervaring te 
delen met anderen? Heb jij een 
hartklepoperatie gehad? Hoe ga jij 
na een infarct of een hartoperatie 
weer aan het werk? Hoe houd je je 
looptraining vol? Hoe pak je je leven 
weer op na een TIA of CVA? Of heb jij 
een andere specifieke ervaring? Neem 
dan contact op met Bianca Abutan 
via 088 11 11 617 of mail naar bianca.
abutan@harteraad.nl 

Steun Harteraad en word lid
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& service

Harteraad Magazine 
verschijnt maximaal 
drie maal per jaar.

Over Harteraad
Harteraad is hét expertisecentrum 
voor mensen met een hart- en 
vaataandoening. Krijg de steun en 
kennis die je nodig hebt.

Adres 
Harteraad
Postbus 300
2501 CH Den Haag
T 088 11 11 600
E algemeen: info@harteraad.nl
E redactie: magazine@harteraad.nl
www.harteraad.nl

Sluit je aan!
Door te delen wat je weet en ervaart, 
help je anderen. We roepen je dan ook 
op om je bij ons aan te sluiten. Op een 
manier die bij je past:
• Word lid voor € 22,50 per jaar. 

Meer info: www.harteraad.nl/
ikwordlid Veel zorgverzekeringen 
vergoeden het lidmaatschap.

• Doneren kan voor elk bedrag, 
eenmalig of periodiek. 
www.harteraad.nl/ikdoneer

• Ervaringen delen. Dit kan op 
www.harteraad.nl of via onze 
besloten Facebookgroepen op 
www.facebook.com/Harteraadnl/
groups

Colofon
Uitgever Esther Geurtsen en 

Femke Ter Horst

Realisatie LVB, Amersfoort 

Project- en eindredactie Josefine Calma 

Redactie Noa Maas, Josefine Calma

Redactieraad Riet Alaverdy- van der Knijff, 

Johan Durge, Hermien Kalkman, 

Sent Wierda

Fotografie en illustraties Erik van der Horst, 

Sanneke Fisser, Babette Termaat

Vormgeving Babette Termaat, 

Eveline Schram 

Drukwerk Senefelder Misset, Doetinchem 

Lithografie Willem Teunissen, Grafische 

Bewerkingen

Meld je aan als Harteraadgever

Mensen met een hart- of 
vaataandoening ondergaan 
vaak een intensief zorgtraject. 
Dat heeft een enorme impact op 
hen en hun omgeving. Mensen 
die met vragen blijven zitten of 
behoefte hebben hun ervaringen te 
delen, kunnen bij de Harteraadlijn 
terecht voor een luisterend oor 
en telefonische ondersteuning 
door ervaringsdeskundige 
Harteraadgevers.

Wat ga je doen?
Jij vangt deze mensen telefonisch 
op, luistert naar hun verhaal en 
vragen en helpt ze weer op weg. 

Je bespreekt wat Harteraad voor 
hun kan betekenen en brengt ze 
indien gewenst met een specifieke 
ervaringsdeskundige in contact. 
Zo nodig bied je telefonische 
ondersteuning bij het ervaren van 
problemen in de zorg of het leven met 
een hart- of vaataandoening.

Waar zijn we naar op zoek?
 Je bent in staat actief te luisteren.
 Je bent bekend met een hart- of 

vaataandoening (eigen ervaring 
of als naaste)

 Je bent per week 3 uur beschikbaar.

Wat brengt het je?
Voor je aan de slag gaat, krijg je 
een basistraining. En je zorgt voor 
waardevolle steun op het moment dat 
mensen dat nodig hebben. Je kunt 
zelfstandig aan het werk vanuit huis of 
het kantoor.

Meer informatie of 
direct reageren?
Voor nadere informatie over de 
vacature kun je contact opnemen 
met Bianca Abutan op nummer 
088-11 11 617 (maandag, dinsdag en 
vrijdag) of via vrijwilliger@harteraad.nl

We hebben nog meer vacatures, zoals:
Harteraad Beweegmaatje
Harteraadgever bezoek aan bed
Harteraadgever informatiestand
Vrijwilliger hartrevalidatie infomodule

Bekijk www.harteraad.nl voor het volledige overzicht.
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Lees op pagina 2 hoe 
Jacqueline over haar 
bewegingsangst is 

gekomen 

Waarom is onderzoek 
naar bewegingsangst 
zo belangrijk?
‘Uit Zweeds onderzoek is 
gebleken dat 20% van alle 
hartpatiënten last heeft 
van bewegingsangst, 
waardoor ze ook 
minder gaan bewegen. 
Patiënten worden vrij 
snel weer ontslagen uit 
het ziekenhuis en hebben 
dus weinig informatie 
gekregen en vaak ook geen 
fysiotherapeut gezien. Ze 
weten vaak niet wat ze wel 
en niet mogen qua fysieke 
belasting, dit maakt hen 
onzeker. Ook werkt het niet 
mee wanneer een partner 
of een ouder uit zorg 
dingen uit handen neemt. 
Terwijl fysieke inspanning 
voor hartpatiënten juist zo 
belangrijk is. Hartpatiënten 
met bewegingsangst 
haken ook eerder af 

bij hartrevalidatie-
programma’s. Zo komen 
ze in een neerwaartse 
spiraal terecht met 
het risico op nóg een 
hartaanval. Daarom is 
het belangrijk dat we 
in een vroeg stadium 
bewegingsangst herkennen 
en dat zorgverleners hierop 
inspelen.’

Je doet een studie 
met hartpatiënten. 
Wat zijn de resultaten 
tot nu toe?
‘Om te beginnen heb ik 
een vragenlijst ontwikkeld 
waarmee zorgverleners 
bewegingsangst in kaart 
kunnen brengen. We 
weten dat ongeveer de 
helft van de onderzochte 
patiënten last heeft 
van angstklachten na 
hartfalen. Bewegingsangst 
is echter een specifieke 

vorm van angst die met 
dit meetinstrument kan 
worden ontdekt. Verder 
kwam ik ook tot de conclusie 
dat de oorzaak voor angst 
vaak het gevolg is van het 
soort interventie aan het 
hart. Iemand die gedotterd 
is, wordt relatief snel uit 
het ziekenhuis ontslagen 
en heeft weinig tijd en 
begeleiding gehad op het 
gebied van hartrevalidatie. 

De patiënt is mogelijk 
ook informatie hierover 
vergeten; er komt zoveel 
op hem of haar af. Het 
lijkt alsof mensen die een 
chirurgische behandeling 
hebben ondergaan, minder 
angstig zijn. Hun verblijf in 
het ziekenhuis duurt langer 
en ze worden goed begeleid 
en geïnformeerd over het 
belang van beweging.’

‘Belangrijk om bewegingsangst zo 
vroeg mogelijk op te sporen’

Paul Keessen is onderzoeker aan de HvA en het 
Amsterdam UMC en houdt zich daar onder andere bezig 
met het onderzoek Bewegingsangst bij hartpatiënten.

Jacqueline is één van de 
hartpatiënten uit jouw 
onderzoek. Wat heb je 
van haar geleerd?
‘Uit de meting bleek dat 
Jacqueline inderdaad 
bewegingsangst had. Ze 
heeft een acuut hartinfarct 
gehad en moest worden 
gedotterd. Ze heeft zich 
vervolgens nog een 
paar keer gemeld bij de 
Eerste Hulp vanwege pijn 
op de borst, waarvan 
later bleek dat dit 
paniekaanvallen waren. Er 
zat verder veel tijd tussen 
de ziekenhuisopname 
en de start van de 
hartrevalidatie. Er was 
dus ook sprake van 
gebrekkige informatie. Al 
met al een voedingsbodem 
voor bewegingsangst. 
Mijn tips voor mensen 
met bewegingsangst 
zijn: trek eerder aan de 
bel, zoek contact met 
een hulpverlener in het 
ziekenhuis. Erover praten 
met je partner en omgeving 
neemt ook veel angst 
weg. Deelnemen aan 
hartrevalidatie is altijd aan 
te raden.’
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Harteraad is hèt expertise centrum voor 
mensen met een hart- en vaataandoening. 
Krijg de steun en kennis die je nodig hebt.

#jestaaternietalleenvoor

Harteraad is hèt expertisecentrum voor
 

het leven met hart- en vaataandoeningen.  
Krijg de steun en kennis die je nodig hebt.
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