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Praktisch
 U dient verwezen te worden door 

een cardioloog van het  

Sint-Dimpna ziekenhuis Geel. 

Indien u omwille van uw 

hartproblemen nog nooit in ons 

ziekenhuis bent geweest, vragen 

wij u eerst een éénmalige afspraak 

te maken bij onze cardiologen 

zodat we altijd zicht hebben op uw 

dossier bij eventuele problemen.

 Revalidatie uren:   

3x/week gedurende 1u 

Op afspraak 

maandag, woensdag en vrijdag 

van 8u tot 12u  

van 16u tot 18u 

 Contact 

Secretariaat revalidatie  

(voor afspraken bij de artsen) 

014 57 70 35 

 

Therapeuten hartrevalidatie  

(voor vragen of afspraken voor 

oefensessies) 

014 57 77 84

 Verantwoordelijke revalidatiearts 

Dr. Tine Logghe



Wie komt in aanmerking?
 U heeft een risico om 

hartproblemen te ontwikkelen.
 U heeft een hartinfarct gehad of u 

heeft hartfalen.
 U heeft een ingreep aan uw 

hart ondergaan zoals een stent, 
klep, pacemaker, defibrillator of 
overbruggingen (CABG).

 U heeft een harttransplantatie 
gehad of u staat op de wachtlijst 
voor een harttransplantatie.

Wat houdt het 
revalidatieprogramma in?
Driemaal per week wordt er 
individueel geoefend op de meest 
moderne cardiofitness-apparatuur 
gedurende ongeveer 1 uur. 

Uw oefenprogramma wordt 
opgestart aan de hand van de door 
u behaalde resultaten tijdens een 
inspanningsproef bij de cardioloog. 

Gedurende uw oefensessies wordt u 
begeleid door een team van ervaren 
kinesitherapeuten. 
Uw hartslag en bloeddruk worden 
opgevolgd. Lichamelijke klachten kan u 
steeds melden aan de kinesitherapeut. 

Bij ernstige klachten verwittigt 
de kinesitherapeut steeds de 
revalidatiearts of uw behandelend 
cardioloog. 

Een revalidatieperiode van minimum 
3 tot 4 maanden is nodig om effect te 
hebben.

Nadien dient u deze actieve levensstijl 
verder te onderhouden.

Onderzoek toont aan dat hartpatiënten die cardiale revalidatie volgen 20 tot 30% 
minder kans hebben op vroegtijdig overlijden. Daarnaast is er een duidelijke 
afname van het risico op een nieuw infarct en van het aantal heelkundige 
ingrepen aan het hart.

De echte winst door hartrevalidatie wordt evenwel geboekt op het vlak van 
een betere levenskwaliteit door een duidelijke verbetering van de fysieke 
mogelijkheden.

Hoeveel kost de behandeling?
Wij werken voor alle revalidatie 
behandelingen volledig 
geconventioneerd. 
Dit wil zeggen dat wij de standaard 
tarieven van het RIZIV volgen.

Voor meer informatie, kan u contact 
opnemen met uw ziekenfonds of met 
het secretariaat Fysische Geneeskunde 
en Revalidatie.
In het ziekenhuis heeft u recht op 48 
sessies per jaar. Wie nadien in het 
ziekenhuis wil verder revalideren, kan 
dit voor € 7,20 (+indexatie) per sessie.
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