Bewegen na een
borstoperatie

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair
Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC). De belangrijkste reden hiervoor
is dat we zo kennis en ervaring kunnen bundelen en de kwaliteit van de
zorg verder kunnen verbeteren.
Belangrijkste punten van deze folder:
• Deze folder geeft informatie over bewegen na een borstoperatie en het
voorkomen van een dikke arm (lymfoedeem).
• Neem bij klachten contact op met uw casemanager.

Als gevolg van uw borstoperatie kunt u mogelijk door pijn of
angst om te bewegen uw arm minder goed bewegen. Hierdoor
kan het functioneren van uw schouder minder worden. Dit heeft
nadelige gevolgen voor uw dagelijks leven. Gezond bewegen
en het doen van oefeningen dragen bij aan een sneller herstel
en verminderen de kans op problemen met bewegen na een
borstoperatie. In deze folder leest u hier meer over.
Wanneer uw okselklieren verwijderd zijn of wanneer u bestraald wordt,
is het voorkomen van een problemen met bewegen niet het enige waar
u op moet letten. U heeft in dit geval namelijk een verhoogde kans op
een dikke arm (lymfoedeem). Door regelmatig te oefenen en goede
voorzorgsmaatregelen te nemen, kunt u de kans op klachten verkleinen.
Ook hierover leest u meer in de folder.

Mammapoli Universitair Kankercentrum (UKC)
HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair
Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen op het gebied van
borstkankerzorg binnen het Universitair Kankercentrum Leiden Den Haag (UKC). Binnen de Mammapoli van het UKC is er een
gespecialiseerd behandelteam van artsen en verpleegkundigen op het
gebied van borstkanker. Het gespecialiseerde behandelteam bespreekt de
resultaten van uw onderzoeken en is verantwoordelijk voor het uitvoeren
van de operatie.

Gezond bewegen
Voor iedereen is het goed om voldoende te bewegen. Ook tijdens en
na de behandeling van borstkanker geeft bewegen positieve effecten.
Een voorbeeld hiervan is een afname van de bijverschijnselen zoals
vermoeidheid, slaapstoornissen en misselijkheid. Sommige behandelingen,
zoals hormoontherapie en chemotherapie, kunnen gewichtstoename
veroorzaken. Bewegen kan helpen om deze gewichtstoename te beperken.

Ook na uw behandeling is het zinvol om de gezonde levensstijl voort te
zetten. Om voldoende beweging te krijgen, kunt u bijvoorbeeld dagelijks
een half uur stevig wandelen of fietsen, of een andere vorm van sport
beoefenen. U kunt bijvoorbeeld op de fiets of lopend ergens naartoe gaan
of de trap nemen in plaats van de lift. Als u ervoor kiest om te sporten, kies
dan een sport die u leuk vindt. Op die manier houdt u het sporten het beste
vol.

Oefeningen van de schouder en arm
Na de borstoperatie bouwt u de oefeningen van de schouder en arm aan
de geopereerde zijde rustig op. Het is van belang om op geleide van pijn de
oefeningen uit te voeren. Dit betekent dat u maximaal beweegt, maar wel
binnen de pijngrens. Naast deze oefeningen is het belangrijk om uw arm
actief te gebruiken bij uw dagelijkse activiteiten. Doet u dit op geleide van
pijn.
De oefeningen vindt u verderop in de folder. Er worden extra aanwijzingen
gegeven voor patiënten bij wie tijdens de operatie de okselklieren en/of
de schildwachtklier zijn verwijderd. Deze groep mag de eerste week na de
operatie de elleboog niet hoger dan de schouder bewegen.

Voorkomen van een dikke arm (lymfoedeem)
Wanneer bij de operatie uw okselklieren zijn verwijderd, wordt het
zogenaamde lymfevocht vanuit die arm minder makkelijk afgevoerd. Ook
wanneer uw okselklieren tijdens het bestralen (radiotherapie) beschadigd
raken, wordt het lymfevocht minder goed afgevoerd. Wordt er meer
lymfevocht geproduceerd dan er kan worden afgevoerd, bijvoorbeeld bij
te intensief gebruik van de arm? Dan kunnen zich problemen voordoen.
Het vocht hoopt zich dan op in de arm/borst. Dit kan klachten geven,
bijvoorbeeld een zwaar gevoel in de arm/borst, tintelingen en pijn. U
kunt voor lymfoedeem worden behandeld door een gespecialiseerd
fysiotherapeut/oedeemtherapeut of huidtherapeut.

Herkenning van lymfoedeem
Een zwaar en/of moe gevoel in de arm/borst. Het knellen van een ring,
horlogebandje of mouw. Beperkingen in het bewegen van de arm. Deze
klachten kunnen erop wijzen dat u beginnend lymfoedeem heeft. De
zwelling is meestal nog niet zichtbaar. Het oedeem kan ontstaan in de
borstregio (ook rugzijde is mogelijk), bovenarm, onderarm of hand. Soms
zijn er ook pijnklachten, tintelingen of huidafwijkingen aanwezig.
Voorzorgsmaatregelen
Factoren die het risico op lymfoedeem vergroten, zijn: beschadiging van
de huid (infectiegevaar), overbelasting, sterke temperatuurwisselingen
en een belemmering van de lymfestroom. De hieronder volgende
voorzorgsmaatregelen kunnen het risico van lymfoedeem verkleinen. Deze
maatregelen blijven altijd gelden. Het risico op lymfoedeem blijft immers de
rest van uw leven bestaan. Als u hier echter op een zorgvuldige manier mee
omgaat, hoeft dit geen problemen op te leveren.
Voorkomen van overbelasting, belemmering lymfestroom en
temperatuurwisselingen:
• Let op insnoeringen of hoge druk aan de arm. Draag geen knellende bh,
strakke schoudertas, strakke kleding of knellende sieraden.
• Voorkom overbelasting van de arm door (excessief, langdurig) tillen
en andere activiteiten. Breid de armoefeningen die u meekrijgt bij
ontslag geleidelijk uit en bouw uw dagelijkse activiteiten langzaam op.
Lymfoedeem kan soms pas na 24 uur optreden, dus u weet pas een dag
later of een activiteit nog te zwaar was voor de arm.
• Laat de arm niet langdurig passief naar beneden hangen. Leg de arm
bijvoorbeeld op een stoelleuning en houd bij lange wandelingen de arm
afwisselend hoger (bijvoorbeeld in jaszak) en dan weer afhangend.
• Vermijd extreme warmte en kou. Door toename van de bloed- en
vochtcirculatie in de arm als gevolg van temperatuurwijzigingen kan de
afvoermogelijkheid soms onvoldoende zijn. Daardoor blijft er vocht in de
arm achter.
• Voorkom overbelasting door repeterende bewegingen zoals
computergebruik, handwerken en stofzuigen te doseren.

• Laat bij voorkeur geen bloeddruk meten aan de geopereerde zijde.
• Doe armoefeningen bij (lange) vliegreizen.
Voorkomen van infecties
Bij één op de vijf patiënten ontwikkelt zich lymfoedeem als gevolg van een
infectie door een wondje aan de arm of hand. Neem voorzorgsmaatregelen
om een gave huid te behouden:
• Krab geen wondjes open.
• Voorkom verwonding bij nagels knippen.
• Gebruik geen scheermesjes bij het ontharen van de oksel.
• Voorkom brandwonden door bijvoorbeeld koken, strijkijzer, heet water en
(vries)kou.
• Voorkom snijwondjes bij het aardappelschillen of groente schoonmaken.
• Draag handschoenen bij huishoudelijk werk of werken in de tuin.
• Gebruik bij handwerken (naaiwerk) een vingerhoed.
• Voorkom insectenbeten.
• Liever geen injecties, bloed laten afnemen of een infuus in de arm aan de
geopereerde zijde.
• Vet de huid regelmatig in om kloven te voorkomen.
Mocht er toch een verwonding ontstaan, gebruik dan een goed
desinfecteermiddel zoals betadine, jodium of sterilon. Bij infectie van
uw hand of arm kunt u contact opnemen met uw arts, zodat u indien
nodig behandeld kunt worden met antibiotica. Bij twijfel over de
ontstekingsverschijnselen kunt u contact opnemen met uw casemanager
of eventueel met uw behandelend arts of huisarts. Vaak krijgt u een
antibioticum om de ontstekingsverschijnselen te bestrijden.

Fysiotherapie
Heeft u een borstamputatie ondergaan en/of zijn uw okselklieren
verwijderd tijdens de operatie? Dan adviseren wij u om binnen een week na
de operatie een afspraak te maken bij een gespecialiseerde fysiotherapeut
voor voorlichting en advies. Doe dit bij voorkeur bij een fysiotherapeut die
ook oedeemtherapeut is.

Uw casemanager kan u helpen bij het maken van de keuze voor een
fysiotherapeut bij u in de buurt en u de contactgegevens meegeven.

Contact opnemen
Bij de volgende klachten is het raadzaam om contact op te nemen met uw
casemanager of behandelend arts:
• (acute) zwelling en roodheid van de arm;
• koorts;
• verminderde kracht en/of gevoel en pijn in de arm;
• bewegingsangst;
• functiestoornissen; de arm/hand niet meer goed kunnen gebruiken.
Uw casemanager, behandelend arts of huisarts beoordeelt de situatie
en verwijst u zonodig door naar de (oncologisch) fysiotherapeut/
oedeemtherapeut.

Meer informatie
Als u tijdens of na uw opname nog vragen heeft over één van de genoemde
onderwerpen, kunt u altijd contact opnemen met uw casemanager of de
afdeling Fysiotherapie van het ziekenhuis. De contactgegevens van de
afdeling Fysiotherapie zijn:
• Afdeling Fysiotherapie HMC Bronovo:
088 979 42 07
• Afdeling Fysiotherapie HMC Antoniushove: 088 979 42 30
• Afdeling Fysiotherapie HMC Westeinde:
088 979 23 23

Oefeningen
Doe de oefeningen tot de pijngrens en voer ze niet verend uit. Bij het
oefenen is een goede houding belangrijk: ga goed rechtop staan en/of
zitten.
Korte oefeningen: vijf keer per dag
Voer de volgende oefeningen vijf keer per dag uit en maak tien herhalingen
per oefening:
1. Adem rustig naar de buik toe in en uit.
2. Beweeg uw hoofd naar links met uw kin op de borst en naar rechts met
uw kin op de borst.
3. Maak een vuist, knijp drie seconden.
4.Beweeg uw pols op en neer.
5. Maak een vuist terwijl u uw elleboog buigt, strek daarna uw elleboog en
uw hand.
6. Trek uw schouders op, houd dit drie seconden vast en ontspan ze daarna
weer.

Uitgebreidere oefeningen: drie keer per dag
Voer de volgende oefeningen drie keer per dag uit en maak tien
herhalingen per oefening. Tijdens deze oefeningen zit u rechtop:

1. Beweeg uw armen gestrekt voorwaarts omhoog tot de pijngrens. Voor
patiënten waarbij de okselklieren zijn verwijderd, geldt: beweeg de eerste
week uw armen gestrekt voorwaarts omhoog, maar doe dit niet verder dan
90 graden (de handen komen niet hoger dan de schouders) en dan weer
terug naar beneden. Zonodig kunt u uw handen samen vastpakken. Na één
week mag u de armen boven de schouders bewegen tot de pijngrens.

2. Pak uw handen vast en beweeg uw armen gestrekt naar achter terwijl u
goed rechtop blijft zitten.

3. Leg uw handen in uw nek en beweeg de ellebogen naar achteren en
vervolgens naar elkaar toe.

4. Ga met de rug tegen de muur zitten of staan. Beweeg beide armen
gestrekt zijwaarts omhoog en weer terug naar beneden. Voor patiënten
waarbij de okselklieren zijn verwijderd, geldt: beweeg de eerste week
uw armen gestrekt voorwaarts omhoog, maar doe dit niet verder dan 90
graden (de handen komen niet hoger dan de schouders) en dan weer terug
naar beneden. Na één week mag u de armen boven de schouders bewegen
tot de pijngrens.

5. Leg uw handen zo laag mogelijk op de rug en schuif ze over de rug zo ver
mogelijk omhoog.
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