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1. Welke van onderstaande eigenschappen is

geen cardiovasculaire risicofactor?

A. Leeftijd

B. Mannelijk geslacht

C. Vrouwelijk geslacht



2. De Belangrijkste prognostische factor na een

cardiaal incident wat betreft de overleving als de 

kwaliteit van leven is?

A. Aanwezige comorbiditeiten

B. Uitgebreidheid coronaire vaatafwijking

(één, twee, drietakslijden)

C. Resterende functie linkerventrikel



3. Welk van onderstaande antwoorden is geen

overbelastingsverschijnsel bij inspanning?

A. Duizeligheid

B. Roodheid

C. Vegetatieve reacties



4. De KNGF-richtlijn raadt aan om de preoperatieve

fase te starten op…?

A. ½ maand voor de operatie

B. 1 maand voor de operatie

C. 1,5 maand voor de operatie



5. In de context van hartrevalidatie staat de afkorting

ICD voor?

A. Internal cardial Disease

B. Incorparal Cardiac Disfunction

C. Implantabele Cardioverter Defibrillator



6. Welke twee trainingsvormen worden voornamelijk

gebruikt tijdens het beweegprogramma bij

hartpatiënten?

A. Aërobe training

B. Krachttraining

C. Anäerobe training



7. Welke patiënten worden na een open hartoperatie

verwezen voor een ontspanningsprogramma?

A. Patiënten die tekens van stress vertonen

B. Patiënten van wie de therapeut acht dat dit een

positieve invloed zal hebben

C. Alle patiënten



8.  Als een hartpatiënt klaagt van moeite om de trap te

nemen dan spreken we volgens het ICF-classificatie

van?

A. Stoornis in functie

B. Beperking in activiteit

C. Beperking in participatie



9. Als een patiënt bij een krachtoefening zijn 1RM 

bereikt op 10 kg, welk gewicht moet ik dan kiezen

om hem naar spierhypertrofie te laten werken? 

A. 3 KG

B. 5 KG

C. 7 KG



10. De formule van Karvonen om de 

trainingshartfrequentie te bepalen luidt als volgt?

(HF= harfrequentie, X %= gewenste percentage)

A. Trainingshartfrequentie= HF rust + X % (HF rust – HF max)

B. Trainingshartfrequentie= HF rust + X % (HF max – HF rust)

C. Trainingshartfrequentie= HF rust + X % (HF reserve – HF rust)



Inleiding



Coronairlijden

Vernauwing van de kransslagaders als gevolg van atherosclerose 

(één, twee of drietaks coronairlijden).

• Acuut coronair syndroom (ACS)

• Acuut myocard infarct (AMI)

• Angina pectoris (AP)

• Percutane coronaire interventie

• Coronary artery bypass grafting (CABG)

• Klepoperatie



Hartrevalidatie: zorgtraject

 Preoperatieve fase:

 Fase I of klinische fase:

 Fase II of revalidatiefase:

 Fase III of postrevalidatiefase:



Preoperatieve fase

 Risico verkleinen postoperatieve 

pulmonale complicaties

 Reductie mortaliteit, comorbiditeit

 Reductie beademingsduur en ligduur



Fase I: Klinische fase

Direct na de acute cardiologische gebeurtenis of acute 

opname ziekenhuis. 

-> Relatieve rust geïndiceerd (+ respiratoire kinesitherapie)

Kinesitherapeut start met dynamische mobilisatie oefeningen



Overbelastingsverschijnselen!

• Angina pectoralis

• Verstoring van de pompfunctie gekenmerkt door 

kortademigheid

• Moeheid

• Toename van het oedeem

• Ritmestoornissen

• Abnormale stijging of daling van de bloeddruk

• Flauwvallen

• Duizeligheid

• Vegetatieve reacties



Fase II: revalidatiefase

Start met diagnostisch proces:

• Anamnese

• Lichamelijk functieonderzoek

• Analyse

• Behandelplan + revalidatiedoelen



Fase II: revalidatiefase

Na ontslag op poliklinische basis

*Uitzonderlijk kan deze fase gestart worden tijdens de

klinische fase in een revalidatiecentrum voor complexe
hartrevalidatie.

De kinesitherapeut zal:

 informeren en adviseren,

 beweegprogramma opstellen en begeleiden

 een onstpanningsprogramma verzorgen.



Tussentijdse en eindevaluatie

Twee patiëntencatogorieën:

 Patiënten die de kinesitherapeutische doelen

behaald hebben.

 Patiënten die alle doelen nog niet behaald

hebben of niet in staat zijn om zelfstandig een

actieve leefstijl te onderhouden.

Inschatting -> zelfstandige voortzetting?

Niet zelfstandig -> verlenging hartrevalidatie of

doorverwijzing zelfstandige praktijk.



Fase III: postrevalidatiefase

Valt buiten de institutionele gezondheidszorg en is 

gericht op het behouden van een actieve leefstijl.



Hartrevalidatie

Opsplitsing door pathofysiologie

Coronairlijden Chronisch  hartfalen



Coronairlijden

Vernauwing van de kransslagaders als gevolg van atherosclerose 

(één, twee of drietaks coronairlijden).

• Acuut coronair syndroom (ACS)

• Acuut myocard infarct (AMI)

• Angina pectoris (AP)

• Percutane coronaire interventie

• Coronary artery bypass grafting (CABG)

• Klepoperatie



Chronisch hartfalen

‘Een complex van klachten en verschijnselen bij een

structurele of functionele afwijking van het hart’

Hartfalen veroorzaakt perifeer / centraal veranderingen

-> Verminderd inspanningsvermogen

Oorzaken:

• Coronairlijden

• Hypertensie

• Hartkleplijden

• Ritme-/ geleidingsstoornissen

• Virale infecties



Cardiovasculaire risicofactoren

Beïnvloedbare factoren Niet-beïnvloedbare factoren

Roken Genetische predispositie

Ongezond voedingspatroon Mannelijk geslacht

Hypertensie Leeftijd

Body-mass index (BMI ) > 30 kg/m2 of
middelomtrek > 102 cm bij mannen

> 88 cm bij vrouwen

Gestoord lipidenspectrum
(hypercholesterolomie en
hyperlipidemia)

Diabetes mellitus type 2

Overmatig alcoholgebruik

Lichamelijke inactiviteit

Gebrek aan sociale steun

Psychische factoren (stress, depressie en
angst)



Patiënten met hartfalen bevinden zich 

in stabiele fase NYHA klasse II en III



Meerkeuzevragen: antwoorden
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Intercollegiaal overleg aan 

de hand van stellingen



Stelling 1

Het toepassen van preoperatieve kinesitherapie,

inclusief respiratoire kinesitherapie, is zinvol bij de

meeste patiënten die een hartoperatie tegemoet
gaan.



Stelling 2

Ik heb kennis van de mogelijke overbelastings-

verschijnselen die tijdens hartrevalidatie kunnen

opduiken en ben in staat om deze te identificiëren.



Stelling 3

Ik ben in staat om de nodige gegevens die deels

verkregen werden en deels onderzocht werden op een
adequate manier te interpreteren.



Stelling 4

Ik beheers het gebruik van de verschillende

meetinstrumenten om de patiënt te kunnen
evalueren op fysiek, psychisch en sociaal vlak.



Stelling 5

Ik vind het relatief eenvoudig om een aangepaste

oefenintensiteit (aerobe- en krachttraining) te bepalen
voor een patiënt.



Stelling 6

De samenwerking tussen de verschillende collega’s

uit andere disciplines (artsen, verpleegkundigen,
sociaal werkers…) verloopt vlot.


