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© Az Damiaan vzw, juni 2015. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder 

uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met 

uw zorgverlener. 



3 

Inleiding 

Deze brochure heeft als doel u te informeren over de rol van  

kinesitherapie bij thoracale heelkunde. 

Eén van de belangrijkste doelen van de kinesitherapie is de preventie van 

postoperatieve ademhalingsproblemen (bv. een longontsteking). Dit  

willen we vermijden door het aanleren van ademhalingsoefeningen, een 

techniek om te hoesten, incentieve spirometrie en vroegtijdige  

mobilisatie.  

Daarnaast wordt er gewerkt op de algemene conditie en kracht, zowel 

vóór als na de operatie zodat u vlot herstelt.  

Als laatste is het belangrijk om na de operatie direct van start te gaan met 

mobiliserende oefeningen voor de schouder, schoudergordel en borstkas 

met als doel om stijfheid en pijn van de schouder te vermijden. 

In deze brochure vindt u meer uitleg over de oefeningen die u reeds vóór 

de operatie kunt oefenen. Tijdens uw ziekenhuisopname zal de  

kinesitherapeut u begeleiden om bovenstaande doelen te bereiken. De 

behandeling wordt verder in de brochure uitgelegd zodat u weet wat u 

tijdens uw opname in het ziekenhuis kunt verwachten.  

De kinesitherapeut zal u eveneens advies geven over de oefeningen die u 

na uw ziekenhuisopname thuis kunt uitvoeren om een volledig herstel te 

bekomen. 
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Preoperatieve kinesitherapie 

Ademhalingsoefeningen en incentieve spirometrie 

Om aan de long, longvliezen, borstkas of slokdarm te kunnen opereren, 

moet alle lucht uit één van de longen gelaten worden. Na de operatie 

moet de long dus terug goed geopend worden. Dit wordt bereikt door 

ademhalingsoefeningen. De oefeningen worden eveneens gebruikt om 

eventuele fluimen los te maken en deze gemakkelijker te kunnen  

ophoesten. Hoe minder fluimen er aanwezig zijn, hoe beter. Zo verkleint 

de kans op postoperatieve ademhalingsproblemen. Stoppen met roken 

wordt sterk aanbevolen.  

De ademhalingsoefeningen kunnen aangevuld worden met incentieve 

spirometrie of spiroball om het longvolume te vergroten.  

De ademhalingsoefeningen en uitleg over de spiroball vindt u op pag. 5 

Na de operatie kunt u pijn en vermoeidheid ervaren waardoor het beter 

is om deze oefeningen vóór de operatie aan te leren zodat u ze direct na 

de operatie vlot kunt toepassen.  

Algemene conditie en krachttraining 

Een goede conditie en voldoende kracht zijn belangrijk als u een operatie 

moet ondergaan. Een operatie en de bedrust in de daaropvolgende  

dag(en) zorgen er immers voor dat uw conditie en kracht verminderen. 

Hoe beter uw conditie en kracht vóór de operatie, hoe meer u hiervan zal 

overhouden na de operatie en hoe vlotter uw herstel zal verlopen. Tracht 

in de periode die voorafgaat aan de operatie om zo fit mogelijk te worden 

door veel te wandelen, te fietsen, de trap te nemen of andere sportieve 

activiteiten te beoefenen indien uw gezondheidstoestand dit toelaat.  
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Postoperatieve kinesitherapie in het zieken-

huis 

Vanaf dag 1 zal de kinesitherapeut u begeleiden bij het uitvoeren van 

onderstaande ademhalingsoefeningen en de mobiliserende oefeningen 

voor de schouder. Daarna wordt er zo vlug mogelijk overgegaan tot  

stappen en uiteindelijk het heropbouwen van de conditie.  

Ademhalingsoefeningen en incentieve spirometrie  

Bij ademhalingsoefeningen is uw houding cruciaal. Indien u rechtop zit, 

zult u dieper kunnen ademen waardoor de oefeningen beter hun doel 

bereiken: de longen goed open zetten.  

Om rechtop te zitten in bed doorloopt u volgende stappen:  

 bed volledig plat zetten 

 benen plooien 

 arm van de niet-geopereerde zijde aan de papegaaienstok 

 op de benen duwen en trekken met de arm om omhoog te schuiven 

 bed rechtop zetten. 
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Dit manoeuvre kan in het begin moeilijk gaan maar de kinesitherapeut of 

verpleegkundige kunnen u hierbij assisteren.  

Daarnaast proberen we u zo snel mogelijk uit bed te halen en recht op te 

laten zitten op een stoel/zetel om de ademhalingsoefeningen uit te  

voeren. 

Het is belangrijk dat u geen pijn ervaart bij het uitvoeren van de  

oefeningen. Gebruik indien nodig uw pijnpomp of meld uw pijnklachten 

aan de verpleegkundige zodat dit snel behandeld kan worden. 

Hieronder zijn de ademhalingsoefeningen beschreven die belangrijk zijn 

om de longen goed open te zetten na de operatie.  

Oefening: diepe ademhaling 

 zo diep mogelijk inademen via de neus 

 adempauze (adem gedurende 3 seconden ophouden, zo krijgt de 

lucht de kans om zich over de volledige long te verspreiden) 

 volledig uitademen via de neus of mond. 

 

Deze oefening kan op 3 manieren uitgevoerd worden: met een borst-, 

buik- of flankademhaling. Bij het inademen zetten de borst, buik of flan-

ken (zijkant van de borstkas) uit. Bij het uitademen gebeurt het  

tegenovergestelde.  
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Oefening: huffen en hoesten 

Veelvuldig hoesten kan pijnlijk zijn na de operatie. Om de fluimen reeds 

hoger in de luchtwegen te krijgen, kunt u het best eerst diep inademen 

om vervolgens te huffen, d.w.z. diep en krachtig zuchten waarbij u zich 

inbeeldt dat u een spiegel zou aandampen. Herhaal dit in combinatie met 

de eerste oefening totdat de fluimen hoog genoeg zitten. Vervolgens 

hoest u enkele malen waardoor de fluimen in de mond terecht komen en 

u ze kunt uitspuwen.  

Bij deze oefening is het belangrijk dat u de wonde ondersteunt door een 

handdoek (of kussen) op de wonde te leggen en vervolgens met uw hand 

van de niet geopereerde zijde op de handdoek te duwen. Daarbij duwt u 

eveneens met uw arm aan de geopereerde zijde op uw hand. Dit zal  

ervoor zorgen dat het hoesten meer comfortabel verloopt.  

 

Herhaal de beide oefeningen ieder uur: 10 à 20 maal een diepe adem-

haling uitvoeren en verschillende keren huffen. Indien nodig herhaalt u 

de oefeningen tot de fluimen uit de longen zijn.  

De ademhalingsoefeningen kunnen vermoeiend zijn, voornamelijk de 

eerste dagen na de operatie. Indien het huffen of hoesten niet lukt, neem 

dan wat rust en probeer later nog eens.  
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Oefening extra: incentieve spirometrie of spiroball 

 

 volledig uitademen 

 mondstuk in de mond nemen en voldoende krachtig maar langzaam 

en maximaal inademen (zie toestel: ml + indicator glimlachend  

gezicht) 

 hoogste niveau aanhouden gedurende 6 seconden. 

 

De spiroball zorgt er eveneens voor dat de longen opengezet worden.  

U kunt zien hoeveel ml lucht er in de longen gaat. Hoe meer ml, hoe  

beter. Het wordt gebruikt als hulpmiddel bij de ademhalingsoefeningen 

om aan te tonen hoe diep u moet inademen. De chirurg of  

kinesitherapeut zullen u dit toestel bezorgen indien dit nodig blijkt te zijn. 

Herhaal deze oefening ieder uur: 10 à 20 maal.  
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Vroegtijdige mobilisatie en conditie  

Indien u de eerste dag(en) nog niet uit bed kan komen, starten we reeds 

met eenvoudige oefeningen in bed om de bloedsomloop te stimuleren, 

ter preventie van flebitis. 

Circulatieoefeningen 

 knieën plooien en strekken 

 cirkeltjes draaien met de voeten 

 de voeten naar u toe trekken en laten zakken. 

 

Herhaal elke oefening 30 maal ieder uur. 

Zoals reeds beschreven, laten we u zo snel mogelijk uit bed komen. Van 

zodra het mogelijk is, proberen we te starten met stappen. De afstand 

wordt progressief opgedreven zodat u langzaam uw conditie terug  

herwint. Indien dit goed verloopt, zal u zelfstandig kunnen stappen in de 

kamer of de gang.  

Vooraleer u naar huis gaat, proberen we de trappen te nemen. Dit zal de 

conditie en de kracht verbeteren.  
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Mobiliserende oefeningen schouder 

Tijdens de operatie ligt uw arm lang in dezelfde houding opdat de borst-

kas goed bereikbaar is. Dit kan stijfheid en pijn veroorzaken na de  

operatie. Daarenboven is het mogelijk dat de wonde pijn of weerstand 

veroorzaakt waardoor de schouder en borstkas minder wordt bewogen. 

Dit kan bijdragen aan de stijfheid en pijn t.h.v. de schouder. Op lange  

termijn kan dit leiden tot een ‘frozen shoulder’. Daarom starten we vanaf 

dag 1 met oefeningen om de schouder, het schouderblad en de borstkas 

goed los te maken.  

Mobiliserende oefeningen 

 de schouders optrekken richting het oor 

 cirkeltjes draaien met de schouders naar achter  

 armen voorwaarts heffen 

 armen zijwaarts heffen  

 grote cirkels maken met de armen 

 borstkas draaien naar links en rechts 

 borstkas zijwaarts buigen naar links en rechts. 
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Beweeg zover tot u rek voelt. U mag geen pijn voelen. Door regelmatig te 

oefenen, zult u steeds verder kunnen bewegen. Voer elke oefening 10 

maal 3 keer per dag uit.  
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Postoperatieve revalidatie thuis  

Bij uw ontslag in het ziekenhuis krijgt u een voorschrift mee om thuis  

kinesitherapie te volgen. Zo kunt u verder werken aan de ademhalings-

oefeningen, het herwinnen van de conditie en de mobiliteit van de  

schouder.  

Ademhalingsoefeningen en incentieve spirometrie  

De ademhalingsoefeningen (met of zonder spiroball) blijft u thuis verder 

oefenen totdat u geen moeite meer ervaart met de ademhaling en tot 

dat u geen fluimen meer hebt.  

Algemene conditie en kracht 

Samen met de kinesitherapeut kunt u verder werken aan de conditie en 

kracht zodat u langzaam uw dagelijkse activiteiten terug kunt hernemen.  

Mobiliserende oefeningen schouder  

Herhaal de schouderoefeningen thuis regelmatig tot dat u geen last meer 

ervaart in uw dagelijkse handelingen. 
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Contact 

Contacteer de kinesitherapeut (tel. 059 41 43 85) van de ziekenhuis-

afdeling voor meer inlichtingen over de inhoud van de brochure. 
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