
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Psychische gezondheid na het krijgen 

van een hartprobleem 
 
 

In deze folder staat informatie over de mogelijk psychische gevolgen van 

het hebben van een hartprobleem. U leest in het kort hoe u hier zelf 

invloed op kunt uitoefenen. Ook krijgt u een aantal handige websites, 

apps en boekentips die u hierbij kunnen helpen.  

 

Het krijgen of hebben van een hartaandoening is een ingrijpende en daarmee een 

stressvolle gebeurtenis. Kennis over het psychische effect hiervan én weten dat u hier 

invloed op kunt (leren) uitoefenen zorgen ervoor dat u zich uiteindelijk zekerder en 

emotioneel evenwichtiger gaat voelen. 

 

Psychische klachten komen veel voor na het krijgen van een hartprobleem. 75% van de 

mensen – mannen en vrouwen – hebben last van angst- of stemmingsklachten. Ook 

seksuele klachten komen veel voor. Een deel van de mensen blijft hier last van houden. 

 

 
Bron: Harteraad 
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Angst of onzekerheid 
Een veel voorkomende reactie is angst of onzekerheid. Dat is ook niet zo gek. Angst is voor 
een deel een natuurlijke lichamelijke reactie op een gevaarlijke situatie. U heeft kortgeleden 
een levensbedreigende of heftige situatie meegemaakt. Het automatische vertrouwen in uw 
lichaam kan hiermee deels weg zijn. U gaat bewust of onbewust meer letten op wat er in uw 
lichaam gebeurt of wat u voelt, vooral rondom de borststreek.  
 
Enige vorm van angst kan handig zijn omdat hierdoor alert bent, maar als die alertheid en 
angst te hevig wordt, kunt daar last van krijgen. Uw lichaam raakt dan gespannen. Dat u de 
reactie van uw lichaam ziet als de signalen of tekenen van een dreigend infarct of plotselinge 
dood, is niet vreemd. Hoewel dit een normale reactie is, kunnen de klachten lijken op 
hartklachten.  

 
Dit kan een gevoel van paniek geven. Om in deze situatie toch weer grip op uzelf te krijgen, 
kan u het volgende doen: 

 Stel u zelf de vraag: zijn de klachten die ik nu heb anders dan de klachten toen ik een 
hartinfarct had. Wanneer u opnieuw een hartinfarct krijgt, zouden de klachten vergelijkbaar 
zijn met de vorige keer. 

 Als u denkt dat uw klachten spanning gerelateerd zijn, onderzoek wat de oorzaak is en 
onderzoek of en wat u hieraan kunt doen.  

 Als u merkt dat u teveel aandacht richt op uw hart, dan raden we u aan om uw polsslag of 
bloeddruk niet meer op te meten.  

 En blijf doen wat u van plan bent om te doen. Met andere woorden: vermijdt geen 
inspanning.  

 Als laatste: doe regelmatig ontspanningsoefeningen.  
 
De truc zit hem vooral in het consequent blijven toepassen van deze stappen. 

 

Stemmingsklachten of somberheid 
Naast angstklachten worden stemmingsklachten ook vaak gemeld. Dat u misschien last 
heeft van sombere buien, is ook niet ongewoon. Het hebben of krijgen van een hartprobleem 
heeft een grote impact op uw leven. Zo kan het zijn dat u uw rol als vader/moeder, 
werknemer of partner niet kan oppakken zoals u dit gewend bent. Dat kan u een gevoel van 
verlies geven. Het is dan ook niet vreemd als u zich nu minder opgewekt voelt. Somberheid 
gaat vaak over. Afleiding zoals, contact met anderen of prettige activiteiten kunnen u daarbij 
helpen. 

 
Soms kan de sombere stemming langer duren. Vaak zien we dat mensen zich hier naar 
gaan gedragen en daarmee hun somberheid in stand houden. Dit kunt u herkennen aan: 

 een afwachtende houding 

 zelf weinig meer in actie komen 

 geen prettige activiteiten meer ondernemen 

 u kunt alleen maar denken aan wat tegenvalt of zal gaan tegenvallen. Wat er mis ging of 

nog mis kan gaan. Of op het idee dat u geen invloed kunt oefenen. Of waar u allemaal 

niet goed in bent.  
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Tips 

Met deze 5 tips kunt u zelf invloed uitoefenen op uw manier van denken en doen: 

 Houd vast aan een vast dagritme. Bij somberheid schiet dit er nog wel eens bij en dit 
versterkt alleen maar het sombere gevoel.  

 Blijf activiteiten ondernemen en blijf prettige sociale contacten onderhouden. Wanneer u in 
een sombere stemming bent, heeft u hier misschien geen zin in. Maar minder actief zijn, 
minder afleiding en geen voldoening krijgen versterken juist uw sombere stemming. Deze 
cirkel kunt u doorbreken door juist wel activiteiten te ondernemen. Begin met een activiteit 
die voor u haalbaar is. U zult merken dat het plezier uiteindelijk weer terugkomt.  

 Wissel activiteiten af met rustmomenten. Teveel willen doen kan leiden tot gedachtes als 
“zie je nu wel, ik kan het niet aan dus laat ook maar”. Door voldoende rustmomenten in te 
plannen, is de kans groter dat u een activiteit zonder problemen kan uitvoeren.  

 Stel eventueel een ‘piekerkwartier’ in. Somberheid leidt vaak tot dag en nacht piekeren en 
dit helpt u niet. In het ‘piekerkwartier’ geeft u gericht aandacht aan uw piekergedachten. 
Hierdoor ontstaat er vaak enige afstand tot u gedachten, waardoor u beter kunt 
beoordelen of deze reëel zijn of niet. Het ‘piekerkwartier’ houdt in dat u gericht één 
kwartier per dag gaat piekeren. Tussen de piekerkwartieren door kunt u eventueel 
opkomende piekergedachten noteren en daarna parkeren tot het volgende piekermoment. 
Op deze manier zult u leren dat u invloed kunt uitoefenen op uw gedachtestroom. 

 Merk bewust op wat positief, prettig of mooi is. Bij somberheid is er een automatische 
neiging om te zien wat er niet klopt of wat naar of moeilijk is. U kunt deze automatische 
neiging doorbreken door te kijken naar wat er wel is gelukt, positief of prettig is. 

Duurt uw sombere bui langer dan twee weken? Dan adviseren we u om hulp te zoeken. Ga 
hiervoor naar uw huisarts of de psycholoog van de hartrevalidatie. 

 

Angst en somberheid zijn de meest voorkomende reacties. Andere reacties kunnen 

zijn:  

 
Andere reacties 

 

Gevoelens Lichamelijke reacties Gedrag 

Geen vertrouwen in 

lichaam 

Vergeetachtigheid Piekeren 

Schrik Concentratieproblemen Veel praten 

Boosheid/woede Vermoeidheid Weinig praten 

Schuldgevoelens Lusteloosheid Geen seks 

Kwetsbaar voelen Slaapproblemen (te veel of te weinig) Huilbuien/emotioneler 

Bang zijn/angst Pijn op de borst Terugtrekken  

Irritaties Lichamelijke klachten Prikkelbaarheid  

Alert zijn   

Somberheid   
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Tijdens de ‘Zorg voor het Hart’ module, de psycho-educatie module binnen de 

hartrevalidatie, gaan we hier dieper op in. U bent van harte welkom om aan deze module 

deel te nemen.  

 

Omgeving en/of uw naasten 

Voor uw omgeving - partner, kinderen, ouders, familie en vrienden – is wat u is overkomen 

ook ingrijpend. Ook zij moeten dit op hun eigen manier verwerken. Blijf daarom met elkaar in 

gesprek. Vraag hoe de ander hierin staat. En laat hem of haar weten hoe het met u gaat. 

Belangrijk om te noemen is dat het niet uw schuld is dat de ander dit moet verwerken. 
 

Samenvatting 

Het krijgen of hebben van een hartprobleem is ingrijpend, zowel voor u als uw omgeving. Dit 

kan leiden tot psychische klachten. Dit kan onaangenaam zijn. U kunt er (leren) invloed op 

uitoefenen. 

 

Websites, apps en boekentips 

Wilt u meer weten of lezen, dan adviseren wij u de volgende websites en apps. 

 

Websites 
 www.behandelhulp.nl – informatie over behandelingen 

 www.harteraad.nl – patiëntenvereniging hart- en vaatproblemen 

 www.hartstichting.nl  

 www.watertoedoet.info – richting geven aan het leven  

 www.olvg.nl/ontspanningsoefeningen - enkele ontspanningsoefeningen 

 www.ontspanningsoefeningen.nl 

 www.luchtsignaal.nl – begeleiding bij stoppen of gestopt blijven met roken 

 

Apps 
 VGZ Mindfulness coach – Nederlandstalige gratis app voor mindfulness oefeningen  

 Headspace – Engelstalige betaalde app voor mindfulness oefeningen 

 

Boekentips 

 Theo IJzermans, Coen Dirkx: Beren op de weg, spinsels in je hoofd 

 J.C.R.M. Verhulst: RET jezelf en Stress onder controle 

 R.W.F. Diekstra: Ik kan denken/ voelen wat ik wil 

 Albert Ellis, Alan Baldon: RET, een andere kijk op problemen 

 Dennis Greenberger en Christine Padesky: Je gevoel de baas 

 

 

http://www.behandelhulp.nl/
http://www.harteraad.nl/
http://www.hartstichting.nl/
http://www.watertoedoet.info/
http://www.olvg.nl/ontspanningsoefeningen
http://www.ontspanningsoefeningen.nl/
http://www.luchtsignaal.nl/
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Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Contact  
afdeling Hartrevalidatie 

T  020 599 29 55 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur) 

E hartrevalidatie@olvg.nl 

 

Locatie Oost: A8 (8e etage) 

Locatie West: route 11  

 

Coördinator Hartrevalidatie 

E.B. Avezaat 

J.A. Schrikkema 

S.P. Stor 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 4 augustus 2021, foldernr.4240 
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