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Wat is hartfalen?
Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. 
Er wordt dan niet genoeg bloed rondgepompt. Hartfalen 
is meestal een chronische aandoening.

Meestal is bij hartfalen de linkerkant van het hart 
aangedaan. Het hart pompt dan te weinig bloed via de aorta 
het lichaam in. In dat geval hoopt het vocht zich op rond 
de longen. De patiënt krijgt last van kriebelhoest en kort-
ademigheid. Soms is het juist de rechterkant van het hart 
die minder goed pompt. Dan hoopt het vocht zich vooral op 
in de buik, benen en voeten.

Bij tijdelijk hartfalen kan er sprake zijn van een afwijking aan 
de hartklep, een ritmestoornis, vernauwingen van de krans-
slagaders of een acuut hartinfarct. Na effectieve behande-
ling van deze aandoeningen is het mogelijk dat hartfalen 
verdwijnt of in ernst afneemt. Hartfalen is echter meestal 
een chronische aandoening.

Revalidatie bij hartfalen
Voor revalidatie  komt u in aanmerking wanneer u verwezen 
bent door een cardioloog en u ten gevolge van hartfalen 
beperkt bent in de activiteiten van het dagelijks leven door 
bv. kortademigheid en/of een afgenomen inspannings-
vermogen. 

Indien u voor fysiotherapie verzekerd bent, wordt de be-
handeling vergoed. Informatie hierover geven wij u graag.

Doel van de revalidatie:
 - Verbetering van het algemeen uithoudingsvermogen
 - Verbetering spierkracht arm-, been-, rompspieren.
 - Overwinnen van de angst voor inspanning
 - Stimuleren van de zelfredzaamheid, 
  zodat u zelfstandig kunt gaan sporten.

De training
Voorafgaand aan de training starten we met een intake. 
De volgende afspraak  wordt u getest. Hierbij wordt uw 
fysieke gezondheid in kaart gebracht. 

De training vindt plaats in groepjes van maximaal 3 personen 
Er wordt 2 maal per week een uur getraind onder leiding van 
een fysiotherapeut, gespecialiseerd in hartfalen.

De revalidatie duurt 12 weken en er wordt voor iedereen 
een individueel trainingsschema gemaakt, afhankelijk van 
het persoonlijk doel. Tussentijds vinden evaluaties plaats. 
Na 12 weken wordt u opnieuw getest en wordt het vervolg-
traject met u besproken.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Evelien de Groot – ten Wolde. 


