
Voor wie is complexe hartrevalidatie bestemd?

U komt in aanmerking voor het complexe hartrevalidatie-

programma van Adelante wanneer u herstellend bent van 

een hartinfarct of wanneer u een medische ingreep hebt 

gehad. U bent bijvoorbeeld gedotterd, u heeft een bypass- 

of hartoperatie ondergaan of bij u is een pacemaker of 

ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) geplaatst. 

Ook mensen met een aangeboren hartziekte, een ziekte 

van de hartspier (Cardiomyopathie) of mensen die moeten 

leren omgaan met hartfalen of hartritmestoornissen 

kunnen deelnemen aan het programma. Eventuele andere 

gezondheidsproblemen zijn meestal geen belemmering.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het belangrijkste doel van complexe hartrevalidatie is dat u 

alle vaardigheden die u tijdens de revalidatie leert en doet, 

thuis en eventueel ook op uw werk gaat toepassen. Ook 

uw naaste familie speelt een actieve rol in de behandeling; 

de hartklachten hebben immers ook invloed op hun leven. 

Wanneer u zich zorgen maakt of u nog zelfstandig kunt 

blijven wonen, bekijken de therapeuten dit eveneens met u 

en uw familie. Ook bieden zij begeleiding bij bijvoorbeeld het 

aanvragen van eventuele hulpmiddelen en voorzieningen.

Wat houdt het programma in?

Bij de aanvang van uw revalidatie krijgt u informatie over de 

opzet en inhoud van het programma, dat wij vervolgens in 

overleg met u afstemmen op datgene wat u wilt bereiken. Uw 

revalidatiedoelen en uw hulpvraag zijn onze uitgangspunten! 

Inhoudelijk kan het revalidatieprogramma bestaan uit 

bewegings-, ontspannings- en dagelijkse activiteiten, of een 

combinatie daarvan. Het merendeel van deze activiteiten 

vinden in groepsverband plaats. Daarnaast neemt u deel 

aan een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten over voeding, 

medische aspecten van hartziekten, stress, roken en andere 

factoren die uw gezondheid beïnvloeden.

Naast het persoonsgerichte revalidatieprogramma kunt u bij 

Adelante ook deelnemen aan diverse groepstrainingen over 

het leven met een hartaandoening. Kwaliteit van leven is bij 

al deze trainingen het uitgangspunt. 

                

Dagbehandeling of klinische opname?

De hartrevalidatie wordt zowel klinisch als in de vorm van 

dagbehandeling aangeboden. Bij klinische revalidatie wordt 

u van maandag t/m vrijdag opgenomen in onze kliniek 

in Hoensbroek; in de weekenden bent u in het algemeen 

gewoon thuis. Deze vorm van revalidatie is met name 

bedoeld voor mensen die na een, vaak gecompliceerd 

verlopen, hartoperatie nog niet thuis kunnen functioneren. 

De geplande opnameduur voor de complexe klinische 

hartrevalidatie bedraagt doorgaans vier weken, maar 

afhankelijk van uw situatie kan de opnameduur aangepast 

worden. Aansluitend komt u gedurende twee weken, twee 

dagen per week in dagbehandeling voor een combinatie van 

intensieve therapie en het opdoen van praktische ervaring 

thuis; de duur van deze periode kan afhankelijk van uw 

situatie eveneens worden aangepast.

REVALIDATIE NA HARTZIEKTE
Informatie over complexe hartrevalidatie bij Adelante
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U ondervindt na uw hartinfarct, hartoperatie of andere ingreep nog steeds klachten. Dat kunnen lichamelijke klachten 

zijn die u beperken in het dagelijkse leven, zoals ademhalingsproblemen of pijn op de borst. Maar hartklachten kunnen 

ook leiden tot emotionele en sociale problemen. U vindt het bijvoorbeeld moeilijk om de draad van uw leven weer vol 

vertrouwen op te pakken. Het hartrevalidatieprogramma van Adelante kan u op weg helpen. Het programma is bedoeld 

voor volwassenen - van jong tot oud - die met hun hartklachten zo zelfstandig mogelijk willen functioneren en aan het 

maatschappelijke leven willen deelnemen. 



Het is ook mogelijk dat u meteen instroomt in de 

dagbehandeling. U komt dan 2 of 3 keer per week naar 

het revalidatiecentrum om therapie te volgen. ‘s Avonds 

gaat u gewoon weer naar huis. Deze vorm van revalidatie is 

bedoeld voor mensen die:

•	 na een hartoperatie wel thuis kunnen zijn maar nog niet 

het gewenste niveau hebben van vóór de operatie;

•	 al langer leven met hartklachten en hierdoor vast 

dreigen te lopen in het leven;

•	 door hun hartklachten angstig en onzeker zijn;

•	 belemmerd worden in hun werk door de hartklachten;

•	 door hun hartziekte of hartfalen blijvend beperkt zijn in 

het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en daar moeite 

mee hebben.

De complexe hartrevalidatie in dagbehandeling omvat 

6-12  weken (afhankelijk van uw aandoening, hulpvraag en 

revalidatiedoelen) waarin u drie dagen per week bij Adelante 

therapie krijgt. Aansluitend komt u gedurende twee weken, 

twee dagen per week naar Adelante. 

Wie gaan dit samen met u doen?

Het behandelteam bestaat uit een revalidatiearts, 

verpleegkundige, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, 

psycholoog, ergotherapeut, diëtist en bewegingsagoog. 

Ook vindt er minimaal een consult plaats met de cardioloog.

Welke kosten zijn er aan verbonden?

Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor revalidatiezorg, 

behoudens het eigen risico van de zorgverzekering.

Hoe kunt u zich aanmelden?

De verwijzing voor klinische complexe hartrevalidatie bij 

Adelante kan direct op een ziekenhuisopname volgen. 

De cardioloog of revalidatiearts in het ziekenhuis waarin 

u behandeld bent, zal de mogelijkheid van complexe 

hartrevalidatie in Hoensbroek met u bespreken en ook de 

verwijzing regelen. 

De verwijzing voor deelname aan hartrevalidatie in de 

vorm van dagbehandeling vindt eveneens plaats door de 

revalidatiearts of cardioloog in het ziekenhuis in uw eigen 

regio. U kunt echter ook door uw huisarts, bedrijfsarts of 

cardioloog verwezen worden. U wordt dan eerst opgeroepen 

voor een consult bij de revalidatiearts. Deze bekijkt samen 

met u of het complexe hartrevalidatieprogramma voor u 

geschikt is en hoe dit er dan uit zou kunnen zien.

Meer informatie/contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 

patiëntenservicebureau van Adelante via tel. 045-5282222 

of stuur een e-mail naar psb@adelante-zorggroep.nl. Meer 

algemene informatie over Adelante treft u aan op onze 

website: www.adelante-zorggroep.nl
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Zandbergsweg 111

6432 CC  Hoensbroek

t 045 - 528 28 28

www.adelante-zorggroep.nl

ADELANTE

Adelante ondersteunt volwassenen en kinderen bij het 

herstel of het leren omgaan met de gevolgen van een 

ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Bij Adelante 

volwassenenrevalidatie en arbeidsreïntegratie kunt u 

terecht voor alle mogelijke vragen en behandelingen 

binnen de revalidatiegeneeskunde. Daarnaast richt de 

zorg van Adelante zich ook op kinderrevalidatie, speciaal 

onderwijs en wonen en audiologie en communicatie. 

In het kenniscentrum van Adelante wordt continu 

onderzoek verricht naar zorgvernieuwing en verbetering 

van behandelmethoden. De ruim 1.000 professionals van 

Adelante zijn werkzaam in Hoensbroek, Valkenburg a/d 

Geul, Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen, Roermond en 

Venlo. Daarnaast is Adelante actief in de poliklinieken 

van ziekenhuizen en in de ambulante begeleiding.


