Individueel oefenschema voor thuis hartrevalidatie

Naam:

Algemene oefeninstructies
➢ In de afgelopen tijd zijn uw spieren verzwakt en is uw conditie achteruit gegaan. Dat komt doordat u de afgelopen periode
minder heeft bewogen dan anders en doordat u een hartziekte en/of behandeling heeft doorgemaakt.
➢ Door intensief te oefenen maakt u uw spieren fitter. Op deze manier levert u een actieve bijdrage aan het behoud (of terug
krijgen) van uw kwaliteit van leven.
➢ Het oefenschema bevat oefeningen voor de opbouw van uw spierfitheid. Tijdens het oefenen kan het zijn dat u een
oncomfortabele spanning of zelfs een branderig gevoel in de spieren ervaart. Het kan ook gebeuren dat u kortademig wordt.
Dit is normaal en hoort erbij als u krachtoefeningen doet, maar blijft u goed luisteren naar uw lichaam.
➢ Krachttraining is bewezen effectief, maar ook veilig voor hartpatiënten. Hierbij is van belang:
- Bouw het oefenen rustig op qua zwaarte.
- Adem altijd door tijdens het oefenen. Voorkom dat u de adem inhoudt. Ga dus niet ‘persen’ als het zwaar wordt. De
bloeddruk kan dan namelijk toenemen. Hardop tellen tijdens het oefenen kan u helpen om goed door te ademen.
- Let op uw eigen veiligheid. Neem voldoende steun tijdens het oefenen.
- Stop met de betreffende oefening als u klachten krijgt die u niet kunt plaatsen, zoals pijn of abnormale kortademigheid.
➢ Oefen op een vast moment op de dag en op vaste dagen in de week. Dat helpt om het oefenen vol te houden.
Zwaarte van de oefeningen
➢ Voer de oefeningen twee maal per week uit, met minimaal één dag ertussen.
➢ Tijdens het oefenen geldt:
- Oefen in 3 series van 8-12 herhalingen. Dit geldt voor alle oefeningen. Lukt dit nog niet, probeer daar dan naar toe
te werken.
- Neem tussen elke serie van een oefening minimaal één minuut rust.
- Voer de bewegingen langzaam uit: twee seconden heen, en twee seconden terug.
➢ Bij elke oefening staat een kolom met “Zwaarte”. Het individueel afstellen van de zwaarte van uw oefeningen is van belang
om het gewenste resultaat te bereiken. Aan de andere kant moet u niet te zwaar belasten. Kortom: niet te veel, maar ook
niet te weinig.
➢ Na enkele weken zult u merken dat uw spieren sterker worden. De oefeningen kosten u minder moeite. Op een gegeven
moment is het nodig om de oefeningen te verzwaren. Als uw spieren niet meer moe aanvoelen aan het eind van de laatste
serie of als u een oefening vaker uit kunt voeren dan vijftien keer, is het belangrijk dat u de oefening zwaarder maakt. Een
aantal voorbeelden staan bij de oefeningen vermeld.
➢ Met het oog op behoud van uw spierfitheid dient u de oefeningen wekelijks bij te houden. Als u dit niet doet zullen de spieren
weer in een paar weken tijd achteruit gaan in kracht en uithoudingsvermogen.
➢ In het trainingslogboek kunt u bijhouden hoe vaak en hoe zwaar u de oefeningen doet. Ook kunt u bij “Opmerkingen”
noteren of er bijvoorbeeld pijnklachten optreden.
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Uitvoering en aandachtspunten

Zwaarte

1

Bovenbenen en
kuiten.

Zet uw rechtervoet op een step of
traptrede, zet daarna uw linkervoet
ernaast. Stap rustig terug en begin daarbij
met uw linkerbeen.
Omdat u 3 series uitvoert per been, maakt
u in totaal 6 series.
Elke beweging bestaat uit 4 rustige tellen
(2 seconden op en 2 seconden af).

 2
Balans

Neem zo nodig een steun aan een stoel of
muur.
Maak uzelf goed lang.
Til rustig een been op en blijf staan op uw
andere been.
U wisselt links en rechts af.
Controleer hoeveel steun u nodig heeft;
laat uw steun niet te snel los, maar neem
ook niet meer steun dan nodig.

a. Voer de oefening uit zoals hiernaast
beschreven.
b. Voer de oefening langzamer uit
c. Gebruik de tweede traptrede of een hoger
opstapje.
d. Tik in plaats van terug te stappen alleen
achter u de grond aan. Uw gewicht houdt u
boven het been dat op de verhoging staat.

a.
b.
c.
d.
e.
f.



3

Lage rug, bekken en
heupen.



U neemt steun aan de stoel. Balanceer
telkens 10 sec. per been.
Neem minder steun, door slechts twee
vingers te gebruiken. Balanceer telkens 10
sec. per been.
U balanceert zonder steun, elk been 10 sec.
Zonder steun 10 sec balanceren; beweeg
beide armen een aantal keer op en neer.
Tijdens het 10 sec lang balanceren zakt u
tien maal iets door uw knie, en weer terug.
Zoek een minder stabiele ondergrond en
bouw weer op.

4

Schouders en
armen.

Neem zo nodig een steun aan een stoel of
muur. Beweeg uw been opzij. Doe dit zo
hoog mogelijk.
Maak eerst een serie met uw ene been,
wissel daarna af met een serie met uw
andere been
Elke beweging bestaat uit 4 rustige tellen
(2 seconden op en 2 seconden neer).

a. Doe de oefening zoals hiernaast beschreven
b. Leg uw been niet meer neer tussendoor,
maar beweeg uw been op het laatste
moment weer omhoog.
c. Voer de oefening nog langzamer uit
d. Doe een theraband om uw been of een
zandzakje rond uw enkel.

Neem gewichtjes of waterflesjes in uw
beide handen.
Beweeg uw ene arm rustig omhoog. Op het
moment dat u uw arm langzaam naar
beneden beweegt, beweegt u uw andere
arm omhoog.
Beweeg niet hoger dan schouderhoogte.
Let op dat u uw schouders laag houdt.

a. Gebruik een gewicht van 1 kg.
b. Gebruik een gewicht van 2 kg.
c. Gebruik een gewicht van 3 kg.

Elke beweging bestaat uit 4 rustige tellen
(2 seconden op en 2 seconden neer).


5

Bovenbenen en
billen;
sta-op oefening.

Sta op vanuit een stoel. Voor uw balans
steunt u aan een tafel voor u.
Ga weer rustig zitten zonder neer te
ploffen. Sta direct weer op.
Is de oefening te zwaar? Neem dan een
hogere stoel of leg een kussen in de stoel.

a.
b.
c.
d.

Sta langzaam op met vasthouden van de
armleuning.
Sta op zonder vasthouden.
Sta op in langzamer tempo.
Sta op zonder te gaan zitten.

Elke beweging bestaat uit 4 rustige tellen
(2 seconden opstaan, 2 seconden zitten
gaan).


6

Bovenarmen,
bovenrug en borst.

Zet uw handen tegen een muur en maak
een stap naar achteren. Buig vervolgens
uw armen en leun tegen de muur.
Houd uw lichaam recht als en plank, dus
buig niet in uw heupen.
Houd de ellebogen naar binnen tijdens het
bewegen.

a.
b.
c.

U staat rechtop met gestrekte armen tegen
de muur. Voer de oefening uit zoals op het
plaatje.
Stap 10cm verder naar achteren.
Stap nog wat verder van de muur af.

a.
b.
c.

Voer de oefening uit zoals op het plaatje.
Hetzelfde maar met minder steun.
Met weinig steun en langzamer.

Elke beweging bestaat uit 4 rustige tellen
(2 seconden heen en 2 seconden terug).
 7
Kuiten.

Ga staan en zorg dat u steun heeft. Ga op
uw tenen staan. Laat uw hakken rustig
zakken.
Houd hierbij uw knieën gestrekt.
Elke beweging bestaat uit 4 rustige tellen
(2 seconden omhoog en 2 seconden
omlaag).

 8
Armen en schouders.

Neem twee gewichtjes of waterflesjes in
uw handen. Beweeg uw armen rustig
zijwaarts omhoog. Beweeg niet hoger dan
schouderhoogte. Blijf goed rechtop staan.
Let op dat u uw schouders laag houdt.
Elke beweging bestaat uit 4 rustige tellen
(2 seconden omhoog en 2 seconden
omlaag).

a. Gebruik een gewicht van 1 kg.
b. Gebruik een gewicht van 2 kg.
c. Gebruik een gewicht van 3 kg.

