Fysiotherapie na een
okselklierdissectie

U heeft een okselklierdissectie, eventueel gecombineerd met een
borstoperatie, achter de rug. In deze folder krijgt u instructies en
oefenadviezen.
Belangrijk bij alle oefeningen
1. Zolang er nog een drain is mag u uw arm niet boven de 90 graden
(schouderhoogte) brengen.
2. Ga bij het oefenen goed rechtop zitten of staan. Voer de oefeningen rustig uit
en maak geen verende bewegingen.
3. Het is niet de bedoeling dat u pijn voelt. Indien dit gebeurt moet u de
beweging wat rustiger uitvoeren. U mag wel rek voelen.
4. Als er in het wondgebied nog vocht zit voert u de oefeningen wat rustiger uit.
Een beetje rek is niet erg als het maar geen pijn wordt.
5. Probeer elke dag 2 tot 4 keer te oefenen. Elke oefening wordt 10 keer
herhaald gedurende een periode van 6 weken.
6. Tijdens het oefenen is het belangrijk dat u blijft doorademen. Probeer het
ritme van de oefening aan te passen aan de ademhaling. Let erop dat u de
adem niet vasthoudt.
Ademhalingsoefeningen
Adem heel diep in en uit. Zorg hierbij dat de buik goed naar voren komt. Dit kan
gecontroleerd worden door 1 hand op de buik te leggen en 1 hand op het
borstbeen. Hiermee kunt u de bewegingen volgen en eventueel corrigeren. Dit
wordt gevolgd door 2 normale ademhalingen. Herhaal dit 5 keer. Doe dit erg
rustig, er mag geen duizeligheid ontstaan.
Het normale verloop van de ademhaling is als volgt: het inademen begint met het
omhoog komen van de buik, even later gevolgd door het omhoog komen van de
borst en schouders. Het inademen gaat gelijk over in het uitademen. Bij het
uitademen gaan de buik en borst gelijktijdig omlaag samen met de schouders.
Aan het einde van de uitademing volgt 1 seconde pauze waarbij geen in- of
uitademing plaatsvindt. Daarna begint de inademing weer.
Herhaal dit enkele minuten. Dit moet rustig gebeuren . Er mag geen duizeligheid
optreden. Maak de ademhaling dan rustiger.
Al deze oefeningen zijn bedoeld om het afvoeren van lymfe door de lymfevaten te
ondersteunen en te stimuleren. In uw situatie is er een balansverstoring
opgetreden in de hoeveelheid weefselvocht dat ontstaat en de hoeveelheid die
wordt afgevoerd door opname in de bloedbaan en in het lymfesysteem. Het
consequent uitvoeren van deze oefeningen vormt een wezenlijke bijdrage tot het
optimaliseren van deze balans.
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Oefeningen
1

Beweeg uw arm gestrekt voorwaarts. Wanneer u
nog een wonddrain heeft, ga dan niet verder naar
boven dan de tekening aangeeft.

2

Bij deze oefening uw armen langs uw lichaam laten
hangen. Vervolgens een aantal keren uw
schouders optrekken en weer ontspannen.

3

Uw handen achter uw rug in elkaar houden.
Vervolgens uw armen gestrekt omhoog brengen.

4

Ga een stukje (15 cm) van de muur staan en
'krabbel' met beide handen tegelijkertijd langs de
muur naar boven.

5

Uw handen in elkaar vouwen. Daardoor wordt uw
arm aan de geopereerde kant gesteund. Uw armen
zo ver mogelijk gestrekt omhoog brengen.

6

Uw handen achter uw oren tegen uw achterhoofd
leggen en vervolgens uw vingers ineen strengelen.
Houd uw ellebogen eerst ontspannen naar voren
en breng ze daarna zo ver mogelijk naar achteren.
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7

Staande tegen de muur beide armen zijwaarts
omhoog brengen, zo hoog u kunt. Uw handen
blijven contact houden met de muur

8

Leg uw handen zo laag mogelijk op uw rug en
schuif ze langs uw rug naar boven.

Leefregels
Week 2 en 3 na de operatie:
In de tweede en derde week na de operatie gelden dezelfde adviezen als in de
eerste week, u mag het gewicht dat u tilt, opvoeren tot 2 kilogram.
Probeer wanneer u zit, de arm neer te leggen op een stapel kussens: bij voorkeur
zo dat de hand en elleboog hoger liggen dan de schouder. Wanneer dit in het
begin nog niet lukt door bijvoorbeeld pijn of trekken van de wond dan mag u de
arm ook minder hoog leggen.
Week 4 na de operatie:
Ga door met het uitvoeren van de oefeningen zoals genoemd bij week 2 en 3. U
mag activiteiten boven het hoofd rustig weer gaan uitvoeren. Deze activiteiten
mogen de hoeveelheid wondvocht niet verergeren. Wanneer dit wel gebeurt, is
het raadzaam nog even te wachten met het uitvoeren van de bewegingen boven
uw hoofd. Wanneer het wondvocht weer is afgenomen , probeert u het opnieuw.
Vragen?
Neem dan contact op met de afdeling fysiotherapie van Het Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis, telefoonnummer: 0187-607278

3

Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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