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U bent opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. uw hartprobleem en gaat
binnenkort naar huis. Het is belangrijk uw grenzen voor lichamelijke
inspanning opnieuw te bepalen en te verleggen. In het ziekenhuis
heeft u hiermee een start gemaakt, thuis wordt dit voortgezet. Door
stapsgewijs uw activiteiten uit te breiden bent u het
uithoudingsvermogen weer aan het opbouwen. Een beetje moe
worden is niet erg, maar overdrijf het niet. Uw lichaam geeft aan wat
een goede belasting is en wanneer het te veel is. Luister hier goed
naar.
 
Inspanning en rust
Als u zich inspant, let dan op gevoelens van vermoeidheid en
kortademigheid. Neem rust als u daar behoefte aan heeft. Tijdens
normale dagelijkse activiteiten moet u een gesprek kunnen voeren
zonder kortademig te worden. Op de laatste pagina treft u een BORG
schaal aan die u bij uw activiteiten kunt gebruiken. Hij gaat van licht
naar zwaar en bij iedere ervaring staat een cijfer genoteerd. Het is
van belang dat u gaat aanvoelen hoe inspannend een activiteit voor u
is. Wij raden u aan deze schaal uit te knippen en deze tijdens uw
activiteiten te gebruiken.

Naast inspanning is het belangrijk dat u voldoende rust krijgt. Een
goede nachtrust, daarnaast kunt u ook ’s middags een rustmoment
nemen als u dat nodig heeft. Kunt u 's nachts niet meer goed slapen
dan kunt u de middagrust afbouwen.
 
Conditie opbouwen
Thuis start u met het opbouwen van uw uithoudingsvermogen:
 
• Wandelen: start buiten in een rustig tempo. U kunt starten met

10-15 minuten. Bouw dit iedere dag op met 5 minuten. De
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inspanning mag ‘zeer licht’ tot ‘tamelijk licht’ aanvoelen (score:
9-11).

• Fietsen: begin rustig met een korte afstand. Start in de buurt, bij
windstil weer en breid dit langzaam uit. Houd er rekening mee dat
u ook weer terug moet. De inspanning mag ‘erg licht’ tot ‘tamelijk
licht’ aanvoelen (score: 9-11).
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Hartrevalidatie
Na ziekenhuisopname kunt u poliklinische hartrevalidatie gaan
volgen. Deze bestaat uit verschillende onderdelen  waaruit u kunt
kiezen. Onze hartrevalidatiecoördinator zal contact met u opnemen
voor een afspraak en dit verder met u bespreken.

Fietstest
Voorafgaand aan de hartrevalidatie krijgt u een fietsergometrie test.
Wij raden u aan tijdens deze test zich maximaal in te spannen (score:
16 en hoger op de BORG schaal). Dit is spannend, maar u wordt goed
gemonitord tijdens de fietstest. De uitkomst van de fietstest is
belangrijk, u hoort wat een veilig inspanningsniveau is en wat dit
betekent voor de activiteiten die u wilt gaan doen.

Hobby’s en sporten
Wij raden u aan om na uw ziekenhuisopname uw hobby’s en sport
weer op te pakken. Ze helpen voor het opbouwen van het
uithoudingsvermogen en bieden ook ontspanning. U kunt dit opdelen
in lichte en zwaardere activiteiten.

Met de lichte activiteiten (score: 9-11) kunt u direct weer aan de slag.
Bij de fysiotherapie binnen de hartrevalidatie wordt u begeleid naar
de zwaardere sport- en hobby-activiteiten. De uitslag van de fietstest
is hierbij een belangrijke leidraad. 



Met aandacht. Dat voelt beter.

Bewegen op maat

4

BORG schaal
De BORG schaal is bedoeld om de zwaarte van een activiteit in te
schatten. De ervaren zwaarte hangt af van de vermoeidheid van de
spieren en het gevoel van buiten adem zijn. BORG 13 is de grens dat
u nog normaal kunt praten tijdens inspanning. 
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