Handtherapie na buigpeesletsel
U bent via de revalidatiearts verwezen voor poliklinische revalidatiebehandeling in het
Handenteam van Meander Medisch Centrum. Deze folder geeft u informatie over de
behandeling van buigpeesletsel.
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Wat is buigpeesletsel?
De buigpezen lopen aan de binnenzijde van uw hand. Ze vormen de verbinding tussen
de buigspieren in uw onderarm en de vingers. Iedere vinger heeft twee buigpezen: een
oppervlakkige en een diepe buigpees. De duim heeft één buigpees. Ze zorgen ervoor dat
u uw vingers kunt buigen. Hierboven staat een afbeelding van de buigpezen van een
vinger.
Tijdens uw operatie zijn één of meer buigpezen gehecht. Deze hechting is echter lang
niet zo sterk als een pees die intact is. Het duurt twaalf weken voordat u de pees weer
volledig mag belasten. De eerste zes weken is de pees het meest kwetsbaar. Daarom
wordt deze dan beschermd door middel van een spalk. De weken erna is de pees nog
steeds kwetsbaar. Het oefenen moet daarom goed opgebouwd worden. Eerst krijgt u
oefeningen alleen in de spalk, daarna zonder spalk. U krijgt hierover instructies van uw
handtherapeut.
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Het littekenweefsel dat zich rond de pees vormt, zal zich ook aan de omliggende
weefsels hechten zoals de peeskoker en de huid. Dit noemen we verklevingen. Met
oefenen zal de pees door de peeskoker glijden. Dit is belangrijk om verklevingen te
voorkomen.

Revalidatiebehandeling
Nadat de pees gehecht is, komt u revalideren bij het Handenteam van Meander
Medisch Centrum. De handtherapeut maakt een spalk voor u. De spalk zorgt ervoor dat
uw pees wordt beschermd en zo goed kan genezen. In het begin moet u de spalk de
gehele dag omhouden. In de eerste acht weken mag u niet deelnemen aan het verkeer
en diverse werkzaamheden niet uitvoeren. Ook mag u tijdens de spalkperiode zelf niet
uw hand wassen; dit doet de handtherapeut. Van uw behandelend therapeut krijgt u
nadere instructies. Om verklevingen van het litteken zoveel mogelijk te voorkomen,
krijgt u oefeningen die elk uur herhaald moeten worden. Ook is er aandacht voor
littekenbehandeling.
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Gedurende acht tot twaalf weken bouwt u onder begeleiding de belasting op. U mag dan uw hand meer
gebruiken en onder andere weer deelnemen aan het verkeer. Uw therapeut geeft aan welke activiteiten u weer
kunt oppakken.

Prognose
Als de pees gehecht is, is deze na twaalf weken op volledige sterkte. Dan mag u uw hand weer volledig gebruiken.
Houd rekening met de mogelijkheid dat u uw vinger(s) beperkter kunt bewegen dan voorheen.
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