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“Mijn wil is sterker dan mijn grens.”                  
(Paula Niestadt)



Definitie kwaliteit van leven/QoL

…de perceptie van individuen op hun levenspositie in de context van de cultuur en 
het waarden-systeem, waarin zij leven en de relatie tot hun doelen, 
verwachtingen, standaarden en belangen. (WHO 1949)
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meerdere definities…

… het functioneren van een persoon op fysiek, psychisch en sociaal gebied 
en de subjectieve evaluatie hiervan.

“Het samenspel tussen fysieke kwaliteit, sociale kwaliteit, sociale 
kenmerken en veiligheid van de omgeving. “ (Sociaal en cultureel planbureau 2002)



Machteld Huber





Positieve gezondheid

• Kansen creëren

• Op zoek naar de kracht i.p.v. de zwakte

• Op zoek naar een betekenisvol leven i.p.v. gezondheid

• Persoonsgerichte zorg bieden

• Regie bij patiënt zelf, ondersteuning van zorgverlener om beslissingen 
te maken
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6 hoofddimensies van gezondheid



Objectief - subjectief

QoL bestaat uit:

• Objectieve aspecten: Zaken die door anderen opgemerkt kunnen 
worden, zaken die je kunt meten

• Subjectieve aspecten: Deze komen van uit het oordeel van de patiënt 
zelf, benadrukt vanuit de beleving/gevoel van de patiënt zelf.

• Vrouwen ervaren lagere Qol dan mannen
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Beïnvloedende factoren fysiek domein

• Verminderde mobiliteit; door kracht, ziekte of pijn

• Leeftijd/ouder worden

• Pijn,ongemak

• Verstoord evenwicht; 

• Verminderde (grijp)kracht; bv door CVA

• Lichamelijke vermoeidheid bv door verstoord slaappatroon, minder 
energie

• Gewichtsverlies waardoor energieverlies

• Verminderde werking zintuigen; bv slechtziend of slechthorend

• Seksuele activiteit door pijn,ongemak, ontbreken energie
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Beïnvloedende factoren psychisch 
domein

• Ervaren positieve gevoelens 

• Ervaren van negatieve gevoelens zoals angst, boosheid en depressie

• Gevoel van eigenwaarde

• Lichaamsbeeld en indruk, 

• Cognitieve klachten zoals concentratie- en geheugenstoornissen

• Persoonlijkheid

16



Prevalentie van psychische klachten 
bij ICD patienten

Depressie: 11% to 28%
Angst: 11% to 26%
PTSS: 12%-19% 



Prevalentie depressie

• 1 op de 7 krijgt wel eens periode van depressie

• Hogere kans depressie < 1e jaar na event

• Depressie tevens risicofactor voor nieuwe HVZ 

• Bij HF is prevalentie 20-30%

• Lastig herkenbaar doordat klachten overlappen

• Prevalentie stijgt bij achteruitgang NYHA

• Prevalentie cognitieve stoornissen vaker bij HF;

- verminderde cerebrale doorbloeding

- patiënt is vaak bekend met HT en DM waardoor vasculaire    belasting.



Depressie
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Factoren die van invloed zijn op depressieve gevoelens

• Angsten die een lange tijd aanhouden; 

• Ingrijpende (nare) gebeurtenissen of situaties in het leven; 

• Geestelijke of lichamelijke uitputting; 

• Gevoelens van onzekerheid en hulpeloosheid; 

• De gevoeligheid voor depressie; 

• Lichamelijke en sociale veranderingen; 

• Hormonaal bv bij postnatale depressie



Angst

Factoren die van invloed zijn op angstige gevoelens

• Onderliggende angst voor de dood of pijn; 

• Angst voor controle verlies; 

• Gevoeligheid voor angsten; 

• Ingrijpende gebeurtenissen; 

• Opvoeding
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Sociaal domein

Factoren die van invloed zijn op het sociale domein

• Burgerlijke staat: familie, relatie, gezin.

• Sociale steun van vrienden 

• Sociaal-economische status: opleidingsniveau, deelname arbeidsmarkt, 
inkomensniveau
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Facts……

• Patiënten met een groot sociaal netwerk zijn actiever in het dagelijks 
leven, bewegen meer, hebben minder overgewicht en zijn minder 
geneigd te roken. (Brummett et al 2005)

• Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van 
leven.

• Sociale steun zorgt voor meer sociale controle tijdens de gezondheid en 
ziekte, wat weer kan leiden tot beter gezondheidsgedrag.(Brummett et al 2005)



Omgevingsdomein

Het omgevingsdomein omvat de invloeden van buitenaf op het individu.  

• Veiligheid, thuisomgeving/leefbaarheid woning

• Bezit van financieel middelen

• Toegang tot gezondheidszorg 

• Mogelijkheden tot scholing, werven kennis, internet

• Mogelijkheden voor vrije tijd, sport bv sportscholen

• Klimaat en milieu.
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BALANS!!!!





medische behandeling , pillen





Hartrevalidatie- fysieke doelen

• Leren kennen van fysieke grenzen, wat kunnen ze nog wel

• Leren omgaan met een beperking

• Het functioneel omgaan met de beschikbare energie, doseren

• Optimaliseren van inspanningsvermogen

• Overwinnen van angst voor inspanning
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Educatie

• Educatie betreft aandoening, oorzaken en gevolgen.

• Doelen met betrekking tot risicogedrag zoals;

- Leefstijladvies, gezonde voeding, gezond gewicht, bewegen

-Stoppen met roken

- Medicatie

- Therapietrouw



Psychische doelen

• Overwinnen van angst

• Herwinnen van emotioneel evenwicht (met name slechter 
slapen,vermoeidheid,concentratieverlies 

• Leren omgaan met de ziekte 

• Het omgaan met cognitieve klachten (verminderde concentratie, 
verminderd geheugen, verminderde informatieverwerking)



Sociale doelen

• Herwinnen van emotioneel evenwicht in relatie, gezin, omgeving of 
werk.

• Optimale hervatting van rol binnen relatie, gezin, omgeving en werk.

• Optimale hervatting vrijetijdsbesteding.

• Herwinnen emotioneel evenwicht partner/mantelzorgster.



Effecten hartrevalidatie

Bron: 

Fysionet Evidence Based

verbetering conditie

verbetering O2 opname

toename spieren

verbeterde doorbloeding 

skeletspieren

verlaging angst



Effect hartrevalidatie op…..

Kwaliteit van leven, relaties en zelfvertrouwen

• Beweegprogramma’s hebben, volgens hartrevalidatiepatiënten, 

gunstige effecten op de kwaliteit van leven, de ontwikkeling van 

ondersteunende relaties met lotgenoten en geven meer 

zelfvertrouwen wanneer de vooruitgang van lotgenoten 

opgemerkt wordt.(Bernaards et al., 200936).

Depressie

• Beweegprogramma’s hebben een matig-positief effect op 

depressie en angst na een cardiaal incident. Patiënten die 

frequenter bewegen zijn minder depressief, zowel bij aanvang 

van de hartrevalidatie als 2 jaar na het beëindigen ervan in 

vergelijking tot inactieve patiënten. (Lavie et al., 2004167; Blumenthal et al., 2004168).





Medische psychologie

• Ervaren van negatieve gevoelen zoals angst, boosheid en depressie

• Gevoel van lage eigen waarde

• Moeite acceptatie ziekte

• Cognitieve klachten zoals concentratie- en geheugenstoornissen

• Persoonlijkheidsstoornissen

—>Wanneer de objectieve metingen niet overeen komen met de subjectieve 
beleving van de patiënt.
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Doel: balans vinden

Fysiek:

• Energie sparen/doseren over de dag

• Spreiden van activiteiten of juist combineren van activiteiten

Psychologisch:

• Focus op de energie die iets gaat opleveren

• Positief zijn en blijven

• Laat je inspireren

• Negatieve energie van anderen vermijden

• Doe alleen dingen die bij je passen

• Jezelf serieus nemen

• Mogelijkheid van ziek zijn onder ogen zien (acceptatie)

• Persoonlijkheid positief labellen (je bent nou eenmaal wie je bent)

Sociaal: Behoud/ Opbouwen sociaal netwerk
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Hartelijk dank voor de aandacht


