Beweegadvies na een hartinfarct

Deze folder geeft u advies over bewegen na een hartinfarct en het
opbouwen van uw conditie. Ook staan er een aantal leefregels beschreven
om het herstel zo spoedig mogelijk te laten verlopen.
Algemene adviezen na uw hartinfarct
Het herstel en genezen van de hartspier en vaten duurt zes weken.
U moet uw lichaam hiervoor gelegenheid geven en daarom rustig aan doen.
Ga de eerste week na ontslag uit het ziekenhuis zuinig om met uw energie, ga
niet tot het uiterste. Bij vermoeidheid kan een middagdutje veel goed doen. U mag
gerust de trap oplopen maar het is niet de bedoeling dat u de trap op rent.
Maak iedere dag een wandeling en probeer langzaam de afstand uit te breiden of
maak meerdere malen per dag een wandeling. Naast wandelen is fietsen ook een
goede manier om op krachten te komen. Wanneer u moe wordt moet u stoppen
zodat u niet uw grenzen overschrijdt. Door iedere dag meer in te spannen, merkt
u dat u sterker wordt en krijgt u meer vertrouwen in uw lichaam. Ook geestelijk
kunt u zich beter gaan voelen.
Leefregels
•
Luister naar uw lichaam (vermoeidheid, klachten).
•
Tijdens inspanning mag u dieper gaan inademen, u mag niet buiten adem
raken of benauwd worden. Uw hartslag zal oplopen, dit is normaal. Tijdens
inspanning moet u een gesprek kunnen blijven voeren (Borgschaal 10-12,
zie uitleg borgschaal).
•
Moeheid na lopen moet ruim binnen het uur verdwenen zijn. Is dit het geval
dan kan het rondje lopen iets worden uitgebreid, zo niet ga dan iets minder
ver.
•
Stel zware (huishoudelijke) activiteiten de eerste 2-4 weken uit (bijvoorbeeld
tuin spitten, stofzuigen, ramen lappen, zware boodschappen tillen).
•
Verdeel uw activiteiten over de dag.
•
Neem tijdig rust.
•
Overleg met uw cardioloog wanneer u weer mag autorijden en vliegen.
•
Start werkhervatting in overleg met uw bedrijfsarts.
Seksuele activiteiten
Uw seksuele activiteiten hoeft u niet te beperken. Hierbij zal ook de hartfrequentie
toenemen, dit is normaal en de kans op een hartinfarct wordt niet groter.

1

Uitleg Borgschaal
Na een hartinfarct of hartoperatie kan het lastig zijn om weer te gaan bewegen.
De Borgschaal is een hulpmiddel om u op een prettige en verstandige manier in te
spannen.
Met de Borgschaal kunt u de zwaarte van een lichamelijke inspanning en de mate
van vermoeidheid inschatten. De zwaarte die u ervaart hangt voornamelijk af van
de mate van inspanning en vermoeidheid in de spieren en het gevoel van buiten
adem zijn.
Gebruik van de Borgschaal:
Bij het gebruik van de Borgschaal geeft u, op een
schaal van 6 tot 20, aan hoe zwaar u de
inspanning ervaart:
 6 betekent: geen enkele inspanning,
 20 betekent: maximale inspanning.
Probeer uw gevoelens zo eerlijk mogelijk te
beschrijven, over of - onderschat uzelf niet. Alleen
uw eigen gevoel is belangrijk, niet wat andere
mensen aangeven.

Vragen
Heeft u vragen neem dan contact op met:
Poliklinische Hartrevalidatie
Telefonisch spreekuur woensdag tussen 13:00 – 14:00 uur;
Telefoonnummer:0187 89 14 16
Email: hartrevalidatie@vanweelbethesda.nl
Polikliniek cardiologie
Telefoonnummer: 0187 60 71 50
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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