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Omwille van het feit dat amper 5% van de coronapatiënten

na een halfjaar klachtenvrij zijn, willen wij (ergotherapeuten)
u enkele tips en tricks meegeven die kunnen helpen bij het

zelfstandig leven.
 
 

Inleiding
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Spieren, hart en longen hangen samen 
Longen                "draaien" niet goed mee

 

 

Kortademigheid
 

Vooral in acute fase, later beperkt/niet meer aanwezig

Voldoende pauzeren en doseren      
Energiesparend handelen      
Gewoontes aanpassen

Er is een balans nodig tussen de ademhaling en de
activiteit die uitgevoerd wordt:
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Ademhaling

Vermijd snel en oppervlakkig ademhalen

Wees bewust van een langzame en diepe ademhaling

Steunpunten/ -vlakken zoeken in de omgeving

Bukken

Heffen 

Zwaardere fysieke activiteiten

Armen boven het hoofd bewegen

inademen via neus en uitademen via mond

bv. tafel, rollator (zie p. 10), leuning, werkblad, ...

Handelingen die kortademigheid ontlokken:

bv. schoenen aandoen, iets oprapen van de grond

bv. boodschappen, (klein)kinderen, wasmand

bv. helling oplopen, wandelen, trappen

bv. haren wassen, iets uit de kast nemen, ramen wassen
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Wassen aan de
lavabo

Goede voorbereiding: plaats alles binnen bereik
(energiebesparing)

Traag werktempo met pauzes

Start met voeten en benen (bukken en buigen)

Rust met de ellebogen op de lavabo tijdens het scheren
en de haren kammen 

Hulpmiddelen: een verhoogde stoel om te kunnen
steunen aan lavabo en voetsteun om voeten op te
plaatsen bij het wassen van onderlichaam

Gebruik maken van elektrische tandenborstel en
scheerapparaat 

Houd badkamerdeur open, zorgt voor minder
kortademigheid (eventueel gebruik maken van een
gordijn in plaats een deur)          voldoende ventileren
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Gebruik van zuurstoffles mogelijk in douche/ bad

Tempo aanpassen volgens eigen vermogen (langzaam)

Positie douchekop: vasthouden in hand of lager plaatsen
om een bedwelmende damp te voorkomen

Hulpmiddelen: stoel plaatsen in douche of gebruik
maken van badplank in bad

Douche-bad
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Voer zoveel mogelijk al zittend uit

Start met onderlichaam

Vermijd bukken 

Hulpmiddelen: schoentrekker, voetbankje

Aankleden
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Traag tempo met interval (start langzaam)

Vermijd praten (de ademhaling kan één iets tegelijk)

 Steunpunten: rollator, handen in zakken of handen op
de rug leggen

Vermijd het dragen van boodschappen
gebruik rugzak, rollator, ...

Wandelen
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Mogelijkheid tot pauzeren (kan hierop zitten)

Biedt steunpunt

Biedt ondersteuning bij het dragen van boodschappen/

zuurstoffles

Voordelen:

 

    Veiligheid en vertrouwen in eigen kunnen

Rollator

10



 Inademen vanuit stilstand
 Uitademen over (twee) treden

Inademen vóór de inspanning, uitademen tijdens de
inspanning

1.
2.

Trappen
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Maak planning voor tijdens koken (voorbereiding)

Bereid indien mogelijk op voorhand een deel voor

Kies recepten die snel en gemakkelijk zijn

Voer zoveel mogelijk al zittend uit (verhoogde stoel,
hierdoor moeten de armen minder opgeheven
worden)

Reorganiseren: niets laag of hoog plaatsen om bukken
en reiken te vermijden              verplaats hetgeen je veel
gebruikt op schouder- of heuphoogte

Maak gebruik van steunpunten/ -vlakken

Laat de afwas weken zodat dit minder energie vergt

Keuken
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Plaats de wasmachine hoger 

Plaats de wasmand op (kleine) stoel

Hulpmiddel: wasmand op poten

Huishouden
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Aanpassingen

Gebruik kleine i.p.v. grote vuilzakken
Maak gebruik van een steelstofzuiger
Richt kasten in op reikhoogte
Laad boodschappentassen niet te zwaar 
Gebruik een grijptang om kleine zaken op te rapen

Hulpmiddelen:
 

Zorgt ervoor dat u actiever kan zijn 
 
 
Zorgt niet voor mirakels, maar wel dat u minder snel
kortademigheid ervaart 
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Lichaamshouding
Gereedschap
Stappen die worden uitgevoerd
Uitgangspunt
Aanpak 
Volgorde van handelingen

Blijft langdurig aanwezig

Gemakkelijkere uitvoering door aanbrengen van
aanpassingen in: 

Vermoeidheid
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Werkverdeling:

Verdelen van de taken (zelf en/of anderen)

Dagschema opstellen en verspreiden van zware taken 

Werktempo:

Neem een tiental minuten pauze

Hoe meer vermoeid, hoe langere recuperatietijd nodig

Rust vóór je moe bent

Werk- en rusthouding:

Uitrekken, klimmen, reiken en bukken vergen meer

energie

Werkwijze:

Begin met de meest inspannende zaken 

Werkaanpassing (voorbeelden):

Douchezit, handdouche

Lange schoenlepel

 

 

Algemeen: 
Diep inademen voor de handeling, taak of activiteit begint en

uitademen terwijl het zwaarste deel van de taak wordt uitgevoerd
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