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Rol van de medische psychologie

“Hoezo, naar de psycholoog; 

ik ben toch niet gek?!”

Nee! Maar het kan wel fijn zijn om de heftige 

gebeurtenissen met iemand te kunnen delen



Inhoud van deze powerpoint:

• Rol van de medische psychologie

• Onderdelen hartrevalidatie

• Risicofactoren

• Stress als belangrijke risicofactor

• ‘Gewone’ psychosociale reacties (angst – somberheid)

• De rol van de sociale omgeving

• PEP-module / cursus Stressmanagement



Onderdelen hartrevalidatie

1. Intakegesprek sportarts

2. INFO-modules: sportarts, diëtist, cardioloog, 

fysiotherapeut, psycholoog

3. Lichamelijke training en ontspanning: FIT-module

4. Psychosociale ondersteuning: PEP-module of individuele 

begeleiding



Risicofactoren
niet of deels te beïnvloeden:

hoge bloeddruk

leeftijd

te hoog cholesterol

diabetes mellitus

erfelijkheid



Risicofactoren
Wél te beïnvloeden:

roken
gebrek aan beweging

gebrek aan 
sociale steun

stress
overgewicht

angst of depressie



Wat is stress?

De draaglast is groter dan de draagkracht

draaglast: aantal ingrijpende gebeurtenissen

die je te verwerken krijgt

draagkracht: het vermogen om 

deze gebeurtenissen aan te kunnen



Stress

• Stress is in principe een normale reactie op bepaalde 

gebeurtenissen

• Vaak is stress ‘gezond’:

– Op tijd remmen met de auto

– Spannende voetbalwedstrijd

– Belangrijke deadline op het werk

• Echter, langdurige stress is ongezond: dan raakt de 

weegschaal uit balans



Stress

Hoe herkent u stress bij uzelf?



Signalen van stress

1. Lichamelijke signalen

2. Psychische signalen

3. Gedachtensignalen

4. Gedragssignalen



Stress: hoe te herkennen?

1. Lichamelijke signalen: hartslag stijgt, bloeddruk stijgt, 

aanspanning spieren, vermoeidheid, verhoogde kans op 

infecties;

2. Psychische signalen: angst, opwinding, irritatie, 

onzekerheid, lusteloosheid, somberheid, prikkelbaarheid;



Stress: hoe te herkennen?

3. Gedachtensignalen: negatief denken, malen, piekeren;

4. Gedragssignalen: ongezond eten, alcohol drinken, roken, 

zich terugtrekken, slaapproblemen.



Kun je van stress een hartinfarct krijgen?



Nee

Maar het kan het risico wel vergroten!



Hoe leidt stress tot een 

verhoogd risico op hart- en vaatziekten?

risico hart & 

vaatziekten



Omgaan met stress

• Praten over gevoelens of problemen

• Leer realistisch denken, niet piekeren 

• Durf vaker ‘nee’ te zeggen

• Durf ‘ja’ te zeggen tegen hulp die u kunt gebruiken

• Zoek afleiding: doe ontspanningsoefeningen of iets anders 

wat u leuk vindt om te doen
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Omgaan met stress

Leer realistisch denken, niet piekeren: 

Het is belangrijk om na te gaan of je gedachten kloppen of dat ze je 

alleen maar tot last zijn.

bijvoorbeeld:

• ‘heb ik pijn in mijn arm omdat er iets mis is met mijn hart

of komt het omdat ik net de boodschappen heb getild?

• ‘heb ik last van mijn nek omdat er iets is met mijn hart, of omdat 

ik vandaag veel achter de computer heb gezeten in een verkeerde  

houding’



Omgaan met stress

Gemakkelijker gezegd dan gedaan!



‘Gewone’ reacties na een hartaanval 

of hartoperatie

Schrik Woede Schuldgevoelens    Veel praten

Kwetsbaar voelen     Moe      Geheugenproblemen  

Slaapproblemen Bang zijn Pijn op de borst            

Lusteloosheid Concentratieproblemen      

Lichamelijke klachten Alert zijn Huilbuien

Geen vertrouwen meer in lichaam  Geen zin in seks

Irritaties Vergeetachtigheid

Somberheid Teleurstelling



Psychologische klachten

Onzekerheid, kwetsbaarheid, 

minder vertrouwen in het eigen lichaam

Angst

Somberheid

Negatieve gedachten

Prikkelbaarheid

etc.



Angst voor een (nieuw) hartincident

Ongerust omdat het lichaam niet goed functioneert

Steeds letten op lichamelijke reacties

De spanning in het lichaam neemt toe

Verkeerde betekenis geven aan normale spanningsreacties

BANG ZIJN OF IN PANIEK RAKEN

Vermijden van lichamelijke inspanning, 

controleren polsslag en bloeddruk, geruststelling bij arts vragen

Angst neemt slechts tijdelijk af: ongerustheid komt weer terug



Omgaan met angst

De cirkel doorbreken:

• Schat klachten reëel in

• Zoek afleiding of doe ontspanningsoefeningen

• Niet vermijden, niet (teveel) geruststelling vragen of 

controleren

• Anders denken over de angst



Somberheid

Is een veel voorkomende reactie na een hartinfarct, operatie, 

dotterbehandeling of andere hartaandoening.

Er zijn veel (tijdelijke) veranderingen waar je als (patiënt) 

mee te maken krijgt!

Let op: somberheid is geen depressie! 



Omgaan met somberheid

• Praat of schrijf over sombere gevoelens (hart luchten)

• Instellen van een dagstructuur; vaste dingen plannen per dag

• Activiteiten ondernemen, maar óók vaste rustmomenten

• Focus op wat wel goed gaat (positieve dingen benoemen!)

• Blijf fysiek actief!



De omgeving: sociale steun

• Sociale steun beschermt tegen ontwikkeling van psychische 

klachten 

• Geef uw partner/kinderen/vrienden ook eens de gelegenheid 

over hun zorgen te praten

• Overbescherming door omgeving kan leiden tot 

afhankelijkheid of irritaties

• Probeer afhankelijkheid te voorkomen; waardeer de zorg, 

niet de overbezorgdheid

• Maak contact met lotgenoten, patiëntenverenigingen



Herkent u één of meerdere van de hier 
besproken factoren?

Bijvoorbeeld: Angst – Stress – Somberheid 

Dan is deelname aan de cursus stressmanagement mogelijk 

iets voor u!



Cursus stressmanagement 
(PEP-module)

“anders leren denken”

• 4 werkgroepbijeenkomsten voor patiënten en hun partners

• o.a. onderwerpen omgaan met stress, somberheid, angst, 

irritaties, perfectionisme (leren ‘nee’ zeggen), communicatie

• géén psychotherapie; niet graven in het verleden

Meedoen: Geef dit aan bij uw cardioloog of sportarts en dan 

plannen wij u in voor een (vrijblijvend) intakegesprek



Meer informatie
- in de andere informatiebijeenkomsten (INFO-modules)

- cursus stressmanagement (PEP module)

- In de brochures van de Nederlandse Hartstichting

- In de sheets van deze bijeenkomst

- www.harteraad.nl

- www.hartstichting.nl

- www.hartenvaatgroep.nl

- www.hart.volgers.org



VRAGEN?

polimedischepsychologie@st-anna.nl (secretariaat) of d.gommers@st-anna.nl (psycholoog)

mailto:polimedischepsychologie@st-anna.nl
mailto:d.gommers@st-anna.nl

