
THUISTRAINING MET DE FIETSERGOMETER

FIT DE 
OPERATIE IN
Een patiënt en fysiotherapeut aan het woord

Mw. N. (naam is bekend bij ProCare) 
is 74 jaar en heeft, naar eigen zeggen, 
een redelijke conditie. Toch scoorde 
zij eind februari 2018 matig op de 
fietstest bij de afdeling 
Sportgeneeskunde van het UMCG.

Op de vraag of zij mee wilde doen 
aan het onderzoek om via thuis 
trainen fit haar alvleesklieroperatie 
(PPPD) in te gaan, zei zij volmondig ja. 
¨Je wilt er toch alles aan doen om zo 
goed mogelijk de operatie in te gaan 
en uit te komen¨, aldus mevrouw.

¨Op 12 maart werd een fiets bij ons 
in de woonkamer gezet. Arnout 
(fysiotherapeut) kwam direct langs en 
stelde een programma in. Tijdens zijn 
bezoek moest ik een test doen 
waarna de training voor de hele week 
werd ingesteld. Om de dag zat ik op 
de fietsergometer en daarnaast deed 
ik aan krachttraining. Dit hield ik bij in 
een dagboek.¨ 

Mevrouw vertelt dat ze de training 
precies aanhield. Slechts twee keer 
kon ze de test niet afmaken.

Vol vertrouwen ging ze op 
11 april naar het UMCG voor een 
tweede fietstest. ¨Deze was een stuk 
beter dan de eerste test.¨ De 
geplande operatie op 19 april kon 
doorgaan. ¨Ik ging deze zonder angst 
tegemoet, ik had het volste 
vertrouwen ondanks de 
overlevingskans van 40-45%. Ik had 
er tenslotte alles aan gedaan wat 
kon.¨

Amper acht dagen na de operatie kon 
mevrouw alweer een klein rondje 
lopen. Op 4 mei werd ze ontslagen. 
Nu, twee maanden na de operatie 
voelt ze zich goed.

¨Ik mag nog niet zwaar tillen, maar 
ben alweer begonnen met een paar 
oefeningen.¨Op mijn vraag of ze 
denkt dat het trainen op de fiets, in 
combinatie met krachttraining, heeft 
meegeholpen aan haar snelle herstel 
is ze duidelijk:

¨Zeker, daar ben ik van 
overtuigd!¨

 

Dhr. A.G.F. Harmsen  
Fysiotherapie Scheperpark

¨Ik heb mevrouw N. gedurende vier 
weken bezocht. Tijdens dit bezoek 
nam ik de Steep Ramp Test (SRT) bij 
haar af. Hierbij werd het 
uithoudingsvermogen van de patiënt 
getest. 

Aan de hand van het testresultaat 
bepaalde ik de weerstand van de 
training voor die week.¨

¨De eerste week bezocht ik mevrouw 
drie keer voor de afname van de SRT  
en begeleiding bij de training. 
Vervolgens werd de SRT elke eerste 
dag van de daaropvolgende drie 
weken herhaald om de training voor 
de week vast te stellen. Mevrouw 
trainde de overige dagen 
zelfstandig.¨

De trainingen die mevrouw moest 
volgen waren een duur- en 
intervaltraining. Tijdens de 
duurtraining werd er een half uur op 
een constante weerstand gefietst. Bij 
de intervaltraining werd om de 
minuut de weerstand (minuut hoog, 
minuut laag) afgewisseld gedurende 
een half uur. 

Naast de conditietraining op de fiets 
bestond het programma uit 
krachttraining. Dhr. Harmsen vertelt 
dat mevrouw armoefeningen met 
een dynaband en beenoefeningen 
(opstaan uit een stoel en op/
afstappen van de trap) deed. Alle 
oefeningen werden 3 x10 herhaald.

¨Ik vernam dat mevrouw sterker en 
fitter werd naarmate de trainingen 
vorderden. Mevrouw was erg 
gemotiveerd om de trainingen en 
testen goed en maximaal uit te 
voeren.¨

¨Ik zou deze training zeker 
aanraden. Patiënten kunnen 

op een goede manier 
zelfstandig trainen én je hebt 
hier als behandelaar invloed 

en controle op.¨

 www.procarebv.nl

DE FYSIOTHERAPEUT

DE PATIËNT

ProCare werkt mee aan een pilot 
van het UMCG onder patiënten die 
een grote buikoperatie dienen te 
ondergaan. Komen deze patiënten 
beter de operatie uit wanneer zij 
vooraf hun conditie hebben 
verbeterd? Mede via het plaatsen 
van een fietsergometer bij de 
patiënt thuis, hoopt het UMCG hier 
antwoord op te krijgen. 

Een paar maanden na het starten 
van de pilot waren wij benieuwd 
hoe de patiënt en de begeleidend 
fysiotherapeut het proces ervaren. 
Draagt het trainen op de 
fietsergometer bij aan een snel(ler) 
herstel? 


