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Hartrevalidatie, u staat er
niet alleen voor!
In MC Emmeloord kunnen
hartpatiënten revalideren
onder leiding van een
team van specialisten. Het
CardioVitaal hartrevalidatie
programma zorgt ervoor dat
mensen weer vertrouwen
in hun lichaam krijgen. Zij
kunnen dicht bij huis terecht.

Tot zeker een jaar na de
ingreep kunnen patiënten
nog deelnemen aan het
programma, dat vanuit de
basisverzekering vergoedt
wordt. Deelnemers kunnen
in een gezondheidsportaal
inzicht krijgen in hun
gezondheidsfactoren en de
voortgang die men maakt.
Voor vragen of klachten
kan men direct contact
opnemen professionele
begeleiders en artsen.
Huisartsen uit de regio
hebben eveneens de
mogelijkheid patiënten
door te verwijzen.

R

oderik Kraaijenhagen is
cardioloog en oprichter
van het CardioVitaal hartrevalidatie programma.
Dit is een op maat gemaakt
programma waarin mensen door
een multidisciplinair team van
deskundigen, zoals de cardioloog,
verpleegkundige, diëtist, psycholoog en fysiotherapeuten, allen
gespecialiseerd in hartrevalidatie,
begeleid wordt.

IN HET KORT
U kiest zelf uw
ziekenhuis
Welke verwijzing u ook krijgt
van uw huisarts. U kiest zelf
naar welk ziekenhuis u gaat.
MC Emmeloord accepteert elke
soort verwijzing. Bijvoorbeeld
voor bloed prikken, een röntgenonderzoek, een functieonderzoek of voor het spreekuur
van een medisch specialist.
Het Dokter J.H. Jansencentrum
biedt u veel voordelen. Dichtbij,
nauwelijks wachttijden en alle
meest voorkomende ziekenhuiszorg binnen handbereik.
U wordt er goed, veilig en snel
geholpen in een prettige en
gastvrije omgeving.
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Dit vier maanden durende programma is bedoeld voor mensen
die hart- en vaatziekten hebben
doorgemaakt. Te denken valt aan
een hartinfarct, dotterbehandeling, bypasspasoperatie, hartfalen
of ritmestoornissen. Maar ook
mensen met bijvoorbeeld hartkleplijden of een aangeboren
hartafwijzing kunnen hiervoor in
aanmerkingen komen.
CardioVitaal richt zich zowel op
herstel als op preventie.

Kwaliteit van leven
‘Hart- en vaatziekten, in welke
vorm dan ook, hebben vaak grote
impact op het dagelijks leven,’
zegt Roderik. ‘Samen bekijken we
waar u staat. Wat kunt u nog wel
en wat we eraan kunnen doen om
bepaalde zaken te verbeteren?
We richten ons hierbij zowel op
het lichamelijke aspect, zoals
bijvoorbeeld het werken aan uw
conditie, als op het mentale en

sociale gedeelte, wat zeker even
belangrijk is.’
‘Meer dan 50 procent van de
patiënten kampt met angst- of
depressiviteitsklachten. Dit wordt
in het CardioVitaal programma
gemonitord en behandeld. Juist
het hervinden van vertrouwen
in het eigen lichaam blijkt de
kwaliteit van leven te verbeteren.
Hervatten van werk, hobby’s of
andere sociale activiteiten draagt
daar zeker ook aan bij. Daarnaast
leren deelnemers, indien nodig,
een andere eet- en levensstijl
aan, om hiermee risicofactoren te
verkleinen.’

Effectief
Cijfers wijzen uit dat er door
hartrevalidatie 50 procent minder
kans op heropname voor harten vaatziekte ontstaat en er
35 procent sterftevermindering

SPATADERBIJEENKOMST
Op dinsdagavond 24 januari 2017 houdt MC Groep in het
ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad een informatiebijeenkomst over het laseren van spataderen. De bijeenkomst
begint om 19.00 uur (inloop om 18.45 uur) en duurt tot
21.30 uur.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@mcgroep.com,
onder vermelding van uw naam en het aantal personen dat de
bijeenkomst bij zal wonen.

is. ‘Wat ik zie is dat er een groep
patiënten bestaat die in eerste
instantie denkt: hartrevalidatie
is niks voor mij, maar daar later
op terugkomt. En dat is gelukkig
mogelijk’, vertelt Roderik.
Nael Masalha, cardioloog van
MC Groep, merkt dat patiënten
het CardioVitaal programma als
zeer positief ervaren. ‘Een hoog
percentage van de patiënten dat
ons ziekenhuis verlaat, wordt al

aangemeld voor het CardioVitaal
programma.
De verwerking van ingrijpende
gebeurtenissen rondom een operatie of opname komt vaak pas
tijdens het herstel aan bod. Dat
er nu een programma is waarin
hartpatiënten problemen en
ervaringen met deskundigen kunnen delen en persoonlijk begeleid
worden, ervaar ik als een enorme
stap voorwaarts.’
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MC Groep heeft de zorg rondom
d omgaan met aandoening,
goed georganiseerd. Behalve goe
de medische zorg als de
ook veel aandacht voor zowel
patiënt. Wij kennen onze
persoonlijke begeleiding van de
betrokken. Wij blijven werken
patiënten, zijn toegankelijk en
veel samen met academische
aan vernieuwingen en werken
te zorg op de beste plek
ziekenhuizen, zodat altijd de bes
geboden wordt.
igers van MC Groep wensen u
Directie, medewerkers en vrijwill
en gezond 2017.
fijne feestdagen en een gelukkig

We moeten zeker weten wie u bent. Neem bij elk ziekenhuisbezoek uw patiëntenpas en
een geldig identiteitsbewijs mee. Dit geldt ook voor kinderen. De medewerker van het ziekenhuis controleert uw pas voor uw eigen patiëntveiligheid.

