
Patiënten informatie

Fysiotherapie na een okselkliertoilet en/of een borstoperatie

Inleiding
U bent in ons ziekenhuis opgenomen in verband met een operatie aan uw borst. Hierbij kunt u 
aan uw borst geopereerd zijn, maar in ieder geval zijn uw okselklieren verwijderd.
Deze informatiefolder geeft u richtlijnen wat u wel en niet mag en kunt vlak na de operatie en na 
het ontslag uit het ziekenhuis.
In de bijbehorende folder worden enige oefeningen gegeven die u zelf kunt doen hier in het 
ziekenhuis en thuis om de arm weer volledig te kunnen bewegen.
Het beschreven verloop van de revalidatie in deze folder is slechts een richtlijn. Mocht u na het 
lezen van deze folder nog vragen hebben, aarzel dan niet deze aan de fysiotherapeut, de arts of 
de mamma-care verpleegkundige te stellen.

De operatie
Er is bij u tijdens de operatie mogelijk borstweefsel verwijderd, in ieder geval zijn de lymfklieren 
in de oksel verwijderd. De lymfeklieren zijn belangrijk voor het afvoeren van lymfevocht vanuit de 
arm. In het gebied zijn nog lymfeklieren aanwezig (in de hals, bij het borstbeen, en nog verspreid 
in de regio van de oksel), die de functie gedeeltelijk kunnen overnemen. Na de operatie heeft u 
een of meerdere drains (flesjes die het overtollige bloed en vocht afvoeren) vanuit de borst c.q. 
oksel lopen. Deze blijven aanwezig zolang er vocht uitloopt, maar maximaal 3 dagen. Het is 
belangrijk dat u de arm zoveel mogelijk gewoon gebruikt, zonder kracht erop te zetten. Dit mag 
tot schouderhoogte zolang de drain er nog in zit.

De revalidatie in het ziekenhuis
Na de operatie is het nodig de wond de eerste dagen te ontzien. Dit houdt in dat u de eerste dagen na 
de operatie de arm wel mag gebruiken, maar niet mag belasten.. Het is belangrijk dat u erop let dat de 
wond of de arm geen extra pijn doet bij bewegen. U mag dan ook geen zware dingen doen met uw 
arm.
Het advies is om uzelf niet op te drukken of op te trekken in bed met de geopereerde arm, of 
langdurig een en dezelfde belasting uit te voeren. Daarnaast is het aan te raden uw arm 
regelmatig hoog te leggen, bijvoorbeeld op een kussen of op een leuning. Om uw bloedstroom 
op gang te houden is het belangrijk regelmatig de vingers, pols en elleboog rustig te blijven 
bewegen.
De eerste dag na de operatie gaat u onder begeleiding van de fysiotherapeut oefeningen doen 
om de normale bewegelijkheid terug te krijgen.
Totdat de drains zijn verwijderd mag u uw arm niet boven schouderhoogte bewegen (90 º).
Het is heel belangrijk dat u oefent tot de pijngrens. Een lichte rekpijn mag aan het eind van de 
beweging optreden, maar moet verdwenen zijn, als de beweging weer gestopt is. Indien de pijn 
nog lang aanwezig blijft, heeft u iets te fanatiek geoefend. Volgende keer iets rustiger oefenen.

Revalidatie thuis
Ook wanneer u naar huis mag, blijven de leefregels gelden. Het is aan te bevelen de 
oefeningen uit deze folder dagelijks te blijven doen, in principe tot de normale bewegelijkheid 
van de arm weer is hersteld. Dit zal ongeveer drie tot zes weken na de operatie zijn. Mocht dit 
niet lukken, dan kunt u aan de arts een verwijzing voor de fysiotherapeut vragen. Deze 
behandeling gebeurt dan bij een fysiotherapeut bij u in de buurt.



Leefregels
Zeker in het begin van het herstel heeft u beperkingen met de geopereerde arm. Omdat de arm 
niet overbelast mag worden, dient u de eerste tijd geen zware voorwerpen te dragen of tillen.
Hierdoor kan bij overmatig gebruik van de arm een vochtophoping (lymfoedeem) optreden, die 
moeilijk te bestrijden is.
Leg regelmatig uw arm hoog op een kussen of op een leuning.
Deze adviezen blijven in de eerste weken na de operatie van kracht. Afhankelijk van uw herstel, 
kunnen ze mogelijk afgebouwd worden.
Zelf autorijden of fietsen mag u meestal na de eerste controle bij de chirurg (zo’n twee weken na 
de operatie), maar in ieder geval pas wanneer u zich goed voelt en de activiteit pijnvrij kunt 
uitvoeren. Wanneer u weer mag gaan werken ligt aan het soort werk dat u doet. Dit kunt u 
overleggen met de arts of bedrijfsarts.

Het is belangrijk dat u zelf goed oplet of de arm of hand van de geopereerde kant niet dik wordt 
of anders aan gaat voelen. Als dat wel het geval is, zal de zwelling met rust meestal weer 
verdwijnen. Blijft de arm ondanks enkele dagen rust en het hoog leggen toch dik, neem dan 
contact op met uw arts.

Belastende zaken voor uw arm zijn het prikken van bloed, het meten van de bloeddruk, of het 
ontstaan van wondjes. Dit kunt u met name in het begin na de operatie het beste zoveel 
mogelijk voorkomen, omdat bij genoemde zaken het lymfesysteem extra geactiveerd wordt. 
Mocht het prikken van bloed of het meten van uw bloeddruk nodig zijn, dan dient dit daarom bij 
voorkeur aan de andere arm te gebeuren. Indien u toch een wondje krijgt, is het advies om dit 
zo goed mogelijk te ontsmetten (bijvoorbeeld sterilon) of in ieder geval goed af te spoelen onder 
stromend water. 
Indien u na  de herstelperiode geen klachten van de arm  heeft, kunnen bovenstaande 
leefregels afgebouwd worden of soms helemaal geschrapt worden. 


