
Hartrevalidatie bij SRN Revalidatie
Bent u recent behandeld aan een hartaandoening en heeft uw cardioloog het advies gegeven een
hartrevalidatie programma te volgen? Dan bent u van harte welkom bij SRN Revalidatie, waar een
enthousiast team van ervaren specialisten voor u klaar staat.

Waarom hartrevalidatie?
Na hartklachten of bij een hartaandoening blijven veel mensen vragen houden of met onzekerheid
zitten. Wat mag ik? Wat kan ik? Waar doe ik goed aan? Hoe moet het nu verder op het werk? Ook
gevoelens van angst, onrust, sneller geëmotioneerd of prikkelbaar zijn kunnen parten spelen.
Hartrevalidatie helpt op al deze vlakken te herstellen. Er wordt dus niet alleen gewerkt aan uw
lichamelijk herstel, ook de verwerking op emotioneel / psychosociaal vlak kan een belangrijk
onderdeel van uw hartrevalidatie vormen. Daarnaast krijgt u advies en begeleiding  met betrekking
tot een gezonde leefstijl, afgestemd op uw leefgewoonten en bijbehorende risicofactoren.
Hartrevalidatie helpt u de draad van uw leven weer zo goed mogelijk op te pakken.

Voor wie is onze hartrevalidatie bedoeld?
Iedereen die problemen met het hart ervaart kan worden verwezen voor hartrevalidatie. Een
probleem met het hart noemen wij ook wel een hartaandoening of hartziekte. Denk hierbij aan: 
- Hartinfarct                                      
- Hartritmestoornis 
- Hartfalen                  
Ook kan een hartrevalidatie traject wenselijk zijn na een operatie aan het hart of de hartklep, na een
bypassoperatie, na een pacemakerimplantatie of na dotteren. 
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Hoe gaat het in zijn werk?
Nadat wij van uw cardioloog de verwijzing voor hartrevalidatie hebben ontvangen, nemen wij zo snel
mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een uitgebreid intakegesprek met één van
onze casemanagers. Voorafgaand aan dit intakegesprek vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen, om
zo goed mogelijk uw situatie, problematiek en vraagstelling in kaart te kunnen brengen. Tijdens het
intakegesprek legt uw casemanager uit hoe alle professionals samen met u gaan werken aan uw herstel
en het weer opbouwen van activiteiten in het dagelijks leven. Bij uw revalidatie kunnen de casemanager,
fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar, diëtist, psycholoog, maatschappelijk werker, cardioloog en soms de
revalidatiearts betrokken zijn. De cardioloog is de hoofdbehandelaar.

Wat is de duur van uw hartrevalidatie traject?
Een hartrevalidatie traject duurt vanaf de intake meestal 6 tot 8 weken. In deze periode komt u gemiddeld
twee keer per week naar één van onze locaties bij u in de buurt. De beweegafspraken vinden in principe in
groepsverband plaats. De overige afspraken zijn individuele behandelingen. De laatste afspraak in het
traject is een afspraak met de casemanager, waarin het traject en de resultaten besproken worden. Ook
krijgt u adviezen voor nazorg of verdere begeleiding. Het afsprakenoverzicht met daarop al uw afspraken
voor het hele traject ontvangt u in dezelfde week dat het intakegesprek plaats vindt, zodat u direct weet
wanneer we u verwachten.    

Wie zijn wij?
Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland (SRN) is een door het Ministerie van VWS erkende instelling
voor het leveren van medisch specialistische zorg. Dit betekent dat uw hartrevalidatie traject wordt
vergoed uit de basisverzekering. Buiten het wettelijk verplicht eigen risico zijn er geen kosten verbonden
aan uw revalidatie.
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LOCATIES  
Goes, Kapelle, Vlissingen, Middelburg, Zierikzee, Kruiningen, Kortgene,
Rilland, Wemeldinge, Terneuzen, Breskens en Groede.


