HMC
Polikliniek fysiotherapie/Longrevalidatie
Lijnbaan 32
2512VA Den Haag
Den Haag, 24 maart 2020

Geachte heer/mevrouw,
U bent longpatiënt en wil uw conditie onderhouden tijdens deze Corona uitbraak.
Onze fysiotherapeuten van de longrevalidatie hebben een programma voor u
gemaakt dat u zelfstandig thuis kunt uitvoeren. Het is namelijk erg belangrijk dat u
in beweging blijft!
Bijgevoegd is een algemeen oefenprogramma gericht op het versterken van armen
en benen en behoud van de conditie. Ieder kan dit op zijn eigen niveau uitvoeren.
Kijkt u gerust welke oefeningen u wel of niet kunt uitvoeren.
Dit programma kunt bijvoorbeeld om de dag uitvoeren. De ademhalingsoefeningen
kunnen dagelijks uitgevoerd worden.
Daarnaast: zolang dit mogelijk is en veilig kan: adviseren wij u zo veel mogelijk in
beweging te blijven door te fietsen en/of wandelen. Echter heel belangrijk: Mijdt
drukke plekken en houdt 1,5 meter afstand! Daarnaast raden wij u aan de meest
recente adviezen over het coronavirus te blijven volgen. Deze kunt u vinden op de
website van het RIVM en Rijksoverheid. Met vragen over het coronavirus kan
iedereen ook terecht bij het publieksinformatienummer 088-1351.
Mocht u vragen zonder spoed hebben aan de longarts of longverpleegkundige, dan
kunt u op werkdagen van 9-12 uur bellen op telefoonnummer: 088-9795771
Voor vragen aan uw fysiotherapeut zijn wij op werkdagen van 9-12 bereikbaar op
telefoonnummer: 088-9792323

Ook hebben wij adviezen van de psychologen voor u:
Hoe zorgt u ervoor dat u, naast fysiek te blijven oefenen aan uw conditie, ook aan
uw mentale conditie kan blijven werken nu u thuis bent? Ten eerste is het heel
normaal dat we ons nu onzeker of angstig voelen, of wellicht een gevoel van
onveiligheid ervaren. We zoeken antwoorden, maar die zijn nu niet direct voor

handen. Vaak zijn we op zoek naar een mate van controle of houvast, wat zich
bijvoorbeeld kan uiten in het veelvuldig bijhouden van het nieuws.
Wat kan helpen om de mentale conditie te onderhouden?
1. Zorg voor een dag structuur. Sta op gezette tijden op en ga op gezette tijden
naar bed. Houdt u zoveel mogelijk vast aan uw normale patroon en ben
flexibel waar dat nodig is. Op de tijden van de longrevalidatie kunt u
bijvoorbeeld de oefeningen doen, op tijden dat u bij de buurvrouw langs zou
gaan belt u met haar etc.
2. Blijf gezond eten en drink voldoende.
3. Zorg voor genoeg sociaal contact door vrienden en familie te bellen. U kunt
dan ook uw zorgen bespreken of juist afleiding krijgen.
4. Kijk wat u in huis kunt doen, ligt er nog een project waar u al langer niet aan
toekomt? Of iets wat u altijd al had willen leren? Is er een initiatief in de
buurt waar u bij kunt aanhaken?
5. Hoe vaak kijkt u nieuws of praat u met mensen over corona? Probeer slechts
enkele momenten per dag, bijvoorbeeld op een vaste tijd, het nieuws te
volgen. En kijk niet alleen naar de negatieve verhalen, maar luister ook naar
de vele initiatieven die er zijn van mensen die elkaar helpen. Wat kunnen we
leren van deze crisis?
6. Vanuit de medische psychologie zijn verschillende ontspanningsoefeningen
ingesproken op YouTube (HMCZorg – ontspanningsoefeningen). Als u merkt
dat u veel spanning ervaart of veel piekert kunnen deze oefeningen u helpen
om de spanning te verminderden of te leren wat afstand te nemen van uw
gedachten.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben, wensen u succes met de
oefeningen en hopen u snel weer te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Team longrevalidatie

Ademhalingsoefeningen voor longrevalidatie

Ademhalingsoefening 1:





Diep en rustig inademen met handen op de buik
Inademing vasthouden (ongeveer 3 seconden)
Uitblazen met getuite lippen
Elk uur 4x (achter elkaar) herhalen

Ademhalingsoefening 2:
 Adem diep in
 Maak vervolgens een ‘huf’(mond open en zo kort en krachtig
mogelijk de lucht uitstoten, alsof u een bril laat beslaan)
 Voelt of hoort u slijm, herhaal dan deze oefening 4x. Het kan zijn
dat u moet hoesten.
 Hoest zo nodig
 Het sputum/slijm kan u doorslikken of uitspugen
Veel succes!

