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Revalidatie

• Moet je hartfalen patiënten revalideren?

• Wie moet je revalideren?

• Hoe moet je trainen?

• Uitkomsten van revalidatie.

• Speciale groepen.
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Conraads et al, heart failure reviews 2013





Multidisciplinaire richtlijn hartrevalidatie 2011



ESC guideline heart failure 2016
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Indicatie stelling: welke patiënten?

• Chronisch hartfalen, stabiel en maximaal 

behandeld

• Leeftijd <75 jaar

• Gemotiveerd voor revalidatie

• Haalbaar?



Variable N Mean (SD) of frequency (%)

Male, n (%) 434 313 (72.1)

age, years 434 63.7 (11.8)

BMI, kg/m2 431 29.0 (5.4)

Obesity BMI ≥ 30 kg/m2 428 158 (36.9)

NYHA klasse, n (%) 402

I 28 (7.0)

II 254 (63.2)

III 117 (29.1)

IV 3 (0.7)

Leftventricular ejection fraction, % 355 36.7 (12.7)

Leftventricular ejection fraction≤ 40, n (%) 355 241 (67.9)

Leftventricular ejection fraction ≤ 50, n (%) 355 297 (83.7)

Heartrythm support 393

Geen ondersteuning hartritme 231 (58.8)

Biventricular pacemaker 11 (2.8)

ICD 68 (17.3)

Biventricular ICD 83 (21.1)

Patienten karakteristieken CIRO

33% BIV-ICD

72% male

36.9 % to
heavy

29,1% 
moderately
restricted

33% HFpEF



Patiënten karakteristieken

Extramatch II meta analyse 2018



Om in aanmerking te komen voor complexe hartrevalidatie dient een patiënt gemotiveerd 
te zijn voor revalidatie en op optimale medicatie te zijn ingesteld en aan minimaal 2 van 
de volgende criteria te voldoen: 

• Psychische en/of cognitieve stoornissen  

• Dyspnoe, NYHA klasse III  

• Hartfalen met tenminste 1 opname  

• Boezemfibrilleren/-flutter en/of kamerritmestoornissen 

• Hartkleplijden graad III of IV of status na hartklepinterventie 

• Congenitale hartaandoeningen  

• Status na ICD implantatie en/of CRT 

• Status na harttransplantatie  

• Pulmonale hypertensie (systolische druk a.pulmonalis > 40 mmHg) 

• Comorbiditeit die het inspanningsvermogen nadelig beïnvloedt (bijv. COPD, diabetes 
mellitus, locomotore aandoeningen, claudicatio)  

• Er bestaat een ernstig belemmerende sociale context of er zijn blijvende problemen 
te verwachten in wonen, werken/dagbesteding, mobiliteit, zelfverzorging of meedoen 
in de samenleving 
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Corra et al. Eur J Card Prev Rehab 2005



Chronisch hartfalen patient Reguliere cardiale patient: 

post PCI, CABG, klep 

Hoofd symptomen Veel klachten:

Dyspnoe en fatigue, verminderde 

inspanninstolerantie, oedeem, 

soms angina pectoris 

Weinig klachten: 

Stabiele angina pectoris

Post operatieve klachten 

Doel revalidatie Verbeteren inspanningstolerantie, 

verminderen klachten, aanpakken 

comorbiditeiten en voorkomen 

heropnames, verbeteren prognose 

en kwaliteit van leven

Verbeteren inspanningstolerantie, 

verminderen klachten, 

verbeteren prognose 

Beloop van ziekte Chronisch beloop, progressief, 

prognose slecht (vaak heropnames, 

hoge mortaliteit) 

Episodes (herhaaldelijk), 

prognose redelijk goed

Exacerbatie Gemiddeld 10 dagen opname

Komt frequent voor

Veel impact op fysieke parameters

2-3 dagen

Komt zelden voor

Devices en 

ritmestoornissen

Frequent (biv-) ICD 

Atriale en ventriculaire 

ritmestoornissen

Soms PM,ICD

Meestal geen ritme problematiek

Psychische 

problematiek 

Angststoornissen en depressies Soms aanwezig. 

Angst voor bewegen/recidief.

Comorbiditeiten Multiple gerelateerd aan primaire 

ziekte naast gebruikelijke risico 

factoren: o.a. COPD, DM, Jicht, 

nierfunctie stoornissen, anemie, 

hypertensie, depressie, 

slaapapnoe’s, spierverlies en 

cachexie. 

Gebruikelijke risico factoren

Systemische 

problematiek 

Spierverlies, cachexie, 

osteoporose, OSAS, ijzergebrek

Meestal afwezig





Integrale 
gezondheids-

toestand van de 
patiënt

Optimaliseren fysieke 
toestand

Long Hart
Overige 

morbiditeit
Spierfunctie

Optimaliseren 
adaptatie aan de 
fysieke toestand

Cognities Emoties gedrag sociaal

Doel

Sub Doel

Beinvloeden elkaar

Complexiteit van zorgvraag

I. Augustin, CIRO-Horn



Begin assessment CIRO

• Medische intake

• Fysieke parameters: 6MWT, CPET, CWRT

• Spierfunctie: 1 RM, biodex

• Longfunctie: flow volume, DLCO

• DEXA scan

• Psycholoog, dietiste, fysiotherapeut, 
ergotherapeut

• Vragenlijsten

• Polysomnografie



EERSTE PERIODE VAN 8 WEKEN 
 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Extensieve interval  Intensieve interval  Extensieve interval 

     

Herstel/duur  Herstel/duur  Herstel/duur 

 
 
TWEEDE PERIODE VAN 8 WEKEN 
 
Maandag Dinsdagochtend Woensdag Donderdag Vrijdag 

 Intensieve interval  Extensieve interval  

     

 Herstel/duur  Herstel/duur  

 
 
Trainingsmodaliteit Trainingsvorm Intensiteit Duur Hersteltijd Opbouw 

Fietsergometrie Herstel/duur 40% Wpiek 20’ -- 5% per 2 wkn 

Fietsergometrie Extensieve interval 60% Wpiek 10x2’ 1’ 5% per 2 wkn 

Fietsergometrie Intensieve interval 80% Wpiek 15x1’ 1’ 5% per 2 wkn 

Loopband Herstel/duur 60% 6MWD 20’ -- 5% per 2 wkn 

Loopband Extensieve interval 75% 6MWD 5x4’ 1’ 5% per 2 wkn 

Loopband Intensieve interval 100% 6MWD 15x1’ 1’ 5% per 2 wkn 

 

Alle trainingen starten met warming-up 2’ en eindigen met cooling-down 1’.
Na afloop trainingen wordt de zwaarte van de trainingen geëvalueerd met de Borg schaal.

Aerobe training



Vergelijking van verschillende 
trainingsmodaliteiten; meta analyse

• 20 RCT’s  811 patienten met CHF 

• Interval training 

• Kracht training

• Uithoudingstraining

• Combinaties

Cornelis et al; Int J Card. 221 (2016) 867–876



Conclusie (1):

• Geen verbetering in VO2 max, geen verschil in 
VE/VCO2 slope 

• Tav andere prognostische parameters: geen
conclusie

• QOL lijkt significant te verbeteren met 
gecombineerde training (uithouding en 
kracht)

• LVEF en LVEDD, lijkt significant te verbeteren
met interval training.

Cornelis et al; Int J Card. 221 (2016) 867–876



Conclusie (2):

• The fact that patients with HF are actively 
involved in any kind of exercise training 
program seems sufficient to improve the 
prognosis, QOL and anatomic function.

Cornelis et al; Int J Card. 221 (2016) 867–876
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Respons op integrale revalidatie

93.1% van de 

patiënten 
verbeteren met 
minstens één 
klinisch relevant 
verschil op 
minstens één 
van deze 
uitkomst-
parameters. 

CIRO analyse; voor ZN



Uitkomsten van revalidatie

• ExtraMatch 2004

• Extra Match II 2018

• Cochrane review 2019



BMJ 2004;328;189-;

ExtraMatch



BMJ 2004;328;189-;



Meta analyse 18 studies; 
3912 patienten
ExTra MATCH II

Taylor et al; eur J heart failure 2018



Cochrane review 

• 44 studies 5783 patienten

• Mortaliteit: 1 jaar =, lange termijn +/-

• Opnames: overal +, HF +/-

• QoL: +

• Inspanning:+

• Toekomstig onderzoek:
ouderen, vrouwen, HFpEF, andere manieren
van revalidatie (thuis, devices)



Revalidatie

• Moet je hartfalen patiënten revalideren?

• Wie moet je revalideren?

• Hoe moet je trainen?

• Uitkomsten van revalidatie.

• Speciale groepen.



HFpEF

Pandey et al:Circ Heart Fail. 2015 
Jan;8(1):33-40.



Sillen et al. Thorax 2014

NMES bij patiënten met COPD



* p<0.05 between-group

# p<0.05 with-in group

Sillen et al thorax 2014

Maximale spierkracht



# p<0.05 with-in group

Sillen et al. Thorax 2014

Functionele  

inspanningscapaciteit



Conclusies

• Moet je hartfalen patiënten revalideren?
ja

• Wie moet je trainen?
Patiënten met afwijkingen

• Hoe moet je trainen?
Kracht en uithouding, aandacht voor psyche, 
lichaamssamenstelling, comorbiditeiten, QoL

• Welke uitkomsten zijn van belang?
Diverse…

• Speciale groepen
HFpEf zeker doen, NMES op indicatie



Nazorg

Beckers et al, 2010: J card vasc prev rehab



Bellardinelli et al, JACC 2012

Follow up 10 jaar, 123 patienten 2 groepen, 2x/week 



Bellardinelli et al, JACC 2012


