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ANATOMIE
meets

FUNCTIE



Fysiotherapie

1. Prevalidatie

– Voorkomen complicaties

– Sneller herstel

2. Revalidatie

– Operatie aan het 
bewegingsapparaat



Functie van de buikwand

• Ademhaling / hoestkracht

• Houding

• Stabiliseren wervelkolom

• Druk genereren

• Krachtsoverdracht



It’s all about the pressure!

“Het leven is als een neus, je 

moet eruit halen wat erin zit.”
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It’s all about the pressure!



• Intra-abdominale druk (IAD) verhoging

– Relatieve druk

• Druk zetten (trainen)

• Zwaar tillen/duwen/trekken

– Absolute druk

It’s all about the pressure!



1. Tegendruk geven

Wat te doen?



2. Uitademen

Wat te doen?





Wat te doen?
3. Houding



PREVALIDATIE



“Major surgery is like running a marathon—
and both require training” Wynter-Blyth, 2017



EXERCISE = MEDICINE



• Reductie van (pulmonale) complicaties!

• Better in, Better out

• Verlagen van de BMI

• Patiënten eigenaar maken van zijn herstel / self-empowerment

• Voorschot nemen op de revalidatie (adviezen, leefregels, ademhalingsoefeningen)

PREVALIDEREN
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Pre-operatief trainen, voor wie?

PREVALIDEREN



Hoe te trainen:
• Laag risico  advies en zelfmanagement

• Hoe lang trainen?

– > 3 maanden. 

• Hoe te trainen?

– Cardio (o.b.v. VO2max / AT)

– Kracht (maximaal)

• Ademspiertraining

– IMT / PEP 

• Multidisciplinaire behandeling

PREVALIDEREN





Effecten:

• Longcapaciteit

• Verlagen BMI

• Positieve invloed op DM

• Conditie verbeteren

PREVALIDEREN



• Intervention:
– 3 maanden trainen

• Informatie

• 3x pw cardiovasculair- / kracht training

– 2x onder begeleiding / 1x thuis

– Intensiteit o.b.v. CPET / 1RM

• Dagelijks IMT training

– Breukband

– Preventie van verhoogde IAD

Prepare study



Prepare study

T0 (n=11) T1 (n=11) T2 (n=9) T0-T1 T1-T2 T0-T2

VO2max 
(ml/kg/min)

23,1
(14,8-31,4)

26,1 
(21,2-34,1)

26,1 
(19,1-33,7)

0,003* 0,192 0,038*

Watt 193,6 
(100-315)

209,2 
(112-32)

205,7 
(130-286)

0,013* 0,008*

FVC (ml) 4,99
(3,57-6,61)

4,71
(3,45-7,10)

4,18
(1,96-7,10)

0,310 0,176 0,025*

FEV1/FVC 76,10 76,37 89,24

RAND-36 0,028* 0,180 0,655



Geopereerd…. Er dan?

• Relatieve rust (6 weken)

• Operatie aan het bewegingsapparaat

– Verlies functie

– Verlies kracht



REVALIDEREN

• Alle patiënten

– adviezen en uitleg

– Leren bewegen met beperkte buikdruk

• Revalidatie, afhankelijk van hulpvraag:

– Conditie, verlies van (spier-)conditie na opname

– Revalidatie naar ADL/werk/sport



• Fase I, voorwaarden Locale stabilisatoren

• Fase II, stabiliseren +
• Fase III, KUV Globale stabilisatoren

• Fase IV, hypertrofie +
• Fase V, return to….. Mobilisatoren

REVALIDEREN
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REVALIDEREN

• Afbouw breukband, opbouw eigen spierkorset

• Core stability training (Feed forward mechanisme)

• Hulpvraag



Maar hoe voelt dat nu???



Later nog vragen?: eberkvens@elkerliek.nl / info@buic.nl
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