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Thuisprogramma handrevalidatie
1. MOBILISATIE OEFENINGEN

ALGEMEEN:

Voer de bewegingen rustig uit, zo ver als mogelijk.
Indien slechts beperkte beweging mogelijk is, even aanhouden in
eindposities.

FREQUENTIE:

3 x per dag
10 à 20 herhalingen (volgens uw mogelijkheid)

* STARTPOSITIE:

Elleboog in 90° naast lichaam
Onderarm gesteund op de tafel
Hand over de rand van de tafel, in het verlengde van de onderarm

Oefening 1:

Met de hand van beneden naar boven bewegen en terug

Oefening 2:

Met de hand van links naar rechts bewegen en terug
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Oefening 3:

Handpalm draaien naar onder en naar boven

Oefening 4:

Handrug ligt op de tafel
Buig en strek de vingers

Oefening 5:

Handpalm ligt op de tafel
Spreid en sluit de vingers

Oefening 6:

Handrug ligt op de tafel
Leg de duim op tafel, weg van vingers
Beweeg de duim naar boven, tot aan de pink
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* STARTPOSITIE:
Oefening 1:

Strek de armen uit naar voor
Plaats de handpalmen tegen elkaar
Buig de armen met de ellebogen naar buiten, houd handen tegen elkaar

Oefening 2:

Plaats de handruggen tegen elkaar
Buig de armen met de ellebogen naar buiten, houd handen tegen elkaar
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2. MOBILISERENDE OEFENINGEN MET ONDERSTEUNING
ALGEMEEN:

Neem volgende voorwerpen bij de hand:
(Grote bal, handdoek/zakdoek, klein zacht balletje, spons)
Voer de bewegingen rustig uit, zo ver als mogelijk.
Indien slechts beperkte beweging mogelijk is, even aanhouden in
eindposities.

FREQUENTIE:

3 x per dag
10 à 20 herhalingen (volgens uw mogelijkheid)

MET BEHULP VAN EEN GROTE BAL
* STARTPOSITIE:

Leg uw hand boven op de bal
Blijf zolang mogelijk contact houden met uw hand op de bal

Oefening 1:

Rol de bal naar voor en achter zonder uw hand te verplaatsen

Oefening 2:

Rol de bal van links naar rechts zonder uw hand te verplaatsen
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MET BEHULP VAN EEN HANDDOEK
* STARTPOSITIE:

Onderarm gesteund op de tafel
Handpalm op de tafel

Oefening:

Laat uw hand op dezelfde plaats liggen
Trek de handdoek naar u toe door de vingers afwisselend te buigen

MET BEHULP VAN EEN KLEIN BALLETJE
* STARTPOSITIE:

Onderarm gesteund op de tafel
Plaats vingertoppen op het balletje

Oefening:

Trek het balletje tot onder de hand door de vingers te buigen
Pols blijft op de tafel liggen
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MET BEHULP VAN EEN SPONS
* STARTPOSITIE:

Onderarm gesteund op de tafel
Plaats vingertoppen tegen spons

Oefening:

Schuif naar voor met onderarm over de tafel
Houd spons tegen met andere hand of tegen muur

vingers gaan buigen
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3. PEES GLIJ OEFENINGEN
ALGEMEEN:

Wanneer u de beweging niet volledig kan uitvoeren,
doet u de beweging tot waar u rek voelt.
Houd daar enkele seconden aan

FREQUENTIE:

5 x per dag
5 herhalingen

* STARTPOSITIE:

Elleboog gesteund op de tafel
Arm naar boven

Oefening 1:

Beweeg enkel in de pols, houd uw vingers volledig ontspannen
Laat uw hand naar voor vallen
Beweeg uw hand naar achter

Oefening 2:

vingers strekken automatisch
vingers buigen automatisch
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Houd de pols stabiel, beweeg alleen met uw vingers
Na elke beweging strekt u telkens de vingers terug uit
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4. STABILISATIE OEFENINGEN HAND/POLS
ALGEMEEN:

Houd uw hand in correcte polspositie
= middelvinger in het verlengde van midden voorarm
- Start vanuit een vlakke hand
- Bij het maken van een vuist komt de hand een beetje omhoog

GRADATIES STARTPOSITIES: Onderarm gesteund op de tafel
Onderarm vrij naast het lichaam, elleboog in 90°
Vanuit een gestrekte arm op schouderhoogte
VARIATIES:

Bij oefening 4 en 5 kan u de hoeveelheid water in het flesje aanpassen naargelang
uw mogelijkheden

FASE 1
* STARTPOSITIE:

Elleboog in 90° naast lichaam
Onderarm gesteund op de tafel
Hand over de rand van de tafel, in het verlengde van de onderarm
Met handpalm naar beneden of met pinkzijde naar beneden

Oefening 1:

Houd deze positie 10 seconden vast
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Oefening 2:

Probeer met de andere hand uw aangedane hand uit positie te duwen
Aangedane hand blijft hierbij in correcte polspositie

Oefening 3:

Trek met de andere hand aan de handdoek in verschillende richtingen
Aangedane hand blijft hierbij in correcte polspositie

Oefening 4:

Beweeg uw hand rustig naar boven en beneden

Oefening 5:

Handpalm draaien naar onder en naar boven
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Oefening 6:

Doe een elastiekje rond de vingers
Spreid en sluit de vingers

FASE 2
ALGEMEEN:

Houd uw hand in correcte polspositie
= middelvinger in het verlengde van midden voorarm

GRADATIES STARTPOSITIE:

Onderarm gesteund op de tafel
Onderarm vrij naast het lichaam, elleboog in 90°
Vanuit een gestrekte arm op schouderhoogte

VARIATIES:

Bij oefening 3 kan u de hoeveelheid water in het flesje aanpassen naargelang
uw mogelijkheden

Oefening 1:

Houd de stok onderaan vast
Laat de stok los en grijp onmiddellijk terug vast
Herhaal dit een aantal keer
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Oefening 2:

Gooi tennisbal omhoog en vang op
Start de beweging vanuit de elleboog

Oefening 3:

Elleboog in 90° op schouderhoogte
Maak korte bewegingen naar voor en achter vanuit elleboog

Oefening 4:

Handpalm draaien naar onder en naar boven
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5. DUIMOEFENINGEN
ALGEMEEN:

Houd correcte duimpositie aan
= o-teken vormen
zonder doorzakken ter hoogte van duimbasis

GOED
FREQUENTIE:

FOUT

3 x per dag
10 herhalingen

* STARTPOSITIE:

Houd uw hand in ontspannen houding (lichte vuist)
Houd uw duim in correcte positie, zonder doorzakken aan de basis
Pinkzijde gesteund op tafel

Oefening 1:

Vertrek met de top van uw duim aan de basis van de wijsvinger
Glijd met de duim van de basis naar de top van de wijsvinger
Eindig in o-teken

Indien te moeilijk, maak gebruik van een tennisbal ter ondersteuning
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Oefening 2:

Hef de duim in gebogen positie (niet strekken)

Oefening 3:

Hef de wijsvinger omhoog

Indien dit goed lukt, kan u gebruik maken van een elastiek

* STARTPOSITIE:

Onderarm gesteund op tafel
Handrug op de tafel

Oefening 1:

Zet met andere hand druk op duimmuis
Breng uw duim in de richting van uw pink zonder de duim te buigen
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Oefening 3:

Tik met uw duimtop de andere vingertoppen aan

Oefening 4:

Tik met uw duimtop de andere vingertop aan
Glijd met uw duimtop van vingertop naar basis vinger

3

3

4

4

Thuisprogramma handrevalidatie
6. FUNCTIONELE OEFENINGEN
ALGEMEEN:

Zoek zoveel mogelijk gebruiksvoorwerpen bij elkaar
(fles water, deodorantfles, lipstick, kleine balletjes, knikkers, muntstukken, oorstokjes, lucifers,
,

a

ij e , e a ie ,

)

Probeer alle verschillende grepen uit te voeren met aandacht voor correcte
polspositie en duimpositie (pincetgrepen)
GRADATIES STARTPOSITIE:

Onderarm gesteund op de tafel
Onderarm vrij naast het lichaam, elleboog in 90°
Vanuit een gestrekte arm op schouderhoogte

VARIATIES:

Varieer qua dikte en gewicht van de voorwerpen
Varieer qua kracht zetten op het voorwerp
Gebruik al dan niet een pincet (pincetgrepen)

FREQUENTIES:

Probeer stelselmatig het aantal herhalingen op te drijven

CILINDERGREPEN
* STARTPOSITIE:

Elleboog in 90°
Onderarm gesteund op de tafel
Pinkzijde op de tafel

Oefening:

Sluit uw hand rondom het voorwerp
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PINCETGREPEN
* STARTPOSITIE:

Elleboog in 90°
Onderarm gesteund op de tafel
Pinkzijde op de tafel

Oefening:

Breng uw duimtop en vingertop naar elkaar toe
Aandacht voor o-teken

INTERDIGITALE GREPEN
* STARTPOSITIE:

Elleboog in 90°
Onderarm gesteund op de tafel
Handpalm naar beneden (of naar boven = moeilijker)

Oefening:

Knijp de spons dicht tussen 2 verschillende vingers
Houd uw hand plat op de tafel
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ALTERNERENDE VINGERBEWEGINGEN
* STARTPOSITIE:

Elleboog in 90°
Onderarm gesteund op de tafel
Handpalm naar boven

Oefening 1:

Wissel 2 (pingpong)balletjes/knikkers van plaats in de hand door de vingers
afwisselend te bewegen

Oefening 2:

Houd handpalm naar beneden gericht
Neem 1 voor 1 een knikker tussen duim en een andere vinger
Probeer een vijftal knikkers in uw handpalm te houden
Plaats de knikkers 1 voor 1 terug, breng de knikker vanuit uw handpalm
terug tussen duim en wijsvinger
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STREKKEN VAN DE VINGERS
* STARTPOSITIE:

Elleboog in 90°
Onderarm gesteund op de tafel
Handpalm naar beneden

Oefening 1 :

Plaats de vingertoppen op een verhoog (blokje/spons)
Probeer de vingers en de hand zoveel mogelijk te strekken

Oefening 2:

Plaats een elastiekje rond uw vingertop
Trek met de andere hand de elastiek omhoog
Probeer uw handpalm op de tafel te houden
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