Tips voor het omgaan
met artrose van de hand

Tips bij artrose

10 praktische tips om een eerste
stap te zetten naar beter omgaan
met beschadigde gewrichten

Inleiding
Artrose is een aandoening van de gewrichten waarbij het kraakbeen in
kwaliteit achteruit gaat. Het wordt dunner, zachter en brokkelig. Dit leidt tot
vervorming van het bot direct onder het kraakbeen. Er vormen zich aan de
randen van het bot zichtbare en voelbare knobbels, waardoor het gewricht
breder wordt. Hierdoor wordt de beweeglijkheid van het gewricht beperkt.
Soms ontstaat er een steriele ontsteking in het gewricht waardoor het rood
wordt en brandend aanvoelt.

Bot
Slijmvlieslaag
Kraakbeen
Gewrichtsvocht
Osteofyt
Gewrichtskapel

Artrose is (nog) niet te genezen, maar u kunt wel invloed uitoefenen op de klachten.
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de manier waarop u dingen doet in het
dagelijks leven invloed heeft op de gezondheid van het gewricht en kan leiden tot
pijnvermindering.
Deze folder is bedoeld om middels 10 praktische tips een eerste stap te zetten naar
het beter omgaan met beschadigde gewrichten. De balans waarnaar gezocht wordt
is om wél te blijven bewegen, maar overbelasting van het aangedane gewricht te
voorkómen.

Tip 1. Respect voor pijn
Pijn is een prikkel die waarschuwt dat er met uw lichaam iets aan de hand is. Vrijwel
ieder mens is van nature geneigd om pijn te ontwijken. Angst voor pijn kan leiden
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tot stil zitten of weinig bewegen van de gewrichten, wat leidt tot stijfheid en een
toename van klachten bij de kleinste bewegingen. Het is zeker ook niet verstandig
om door de pijn heen blijven bewegen en de pijn te negeren. Hierdoor kan het
gewricht nog verder beschadigd raken. Probeer hierin een evenwicht te vinden tussen
beweging en (over)belasting. Pauzeer op tijd wanneer de pijn toeneemt t ijdens
bepaalde handelingen en ga na of u dezelfde handeling op een andere manier zou
kunnen uitvoeren, om zo de pijn in acht te nemen.

Tip 2. Zorg voor een evenwicht tussen activiteit en rust
Wanneer belastende activiteiten achter elkaar worden uitgevoerd kan dit zorgen
voor een toename van klachten. Wanneer het gewicht tijdelijk(!) niet of licht belast
wordt komt het tot rust en verminderen de klachten. Zorg ervoor dat u activiteiten
op een dag afwisselt met rust, zodat het gewricht tijdens de actieve m
 omenten beter
belastbaar blijft. Bijvoorbeeld:
n

Plan uw huishoudelijke werkzaamheden niet allemaal achter elkaar maar probeer
het te spreiden over de dag of in de week.

n

Wissel actieve hobby’s zoals klussen, haken, knutselen af met activiteiten waarbij
u de handen minder belast; zoals tv kijken of een boek lezen (leg het boek neer op
een steun).

n

Neem voldoende pauzes op uw werk of tijdens huishoudelijke werkzaamheden.
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Tip 3. Vermijd de uiterste standen van het aangedane gewricht
Een gewricht bestaat uit twee of meerdere botten die ten opzichte van elkaar kunnen
bewegen. Veel gewrichten kunnen ver buigen of strekken. In deze stand is het aan
gedane gewricht extra kwetsbaar, omdat dan maar een klein deel van het gewrichts
vlak de druk opvangt en de gewrichtsbanden maximaal opgerekt worden.
Probeer te letten op de juiste stand van uw hand, waarbij u het volgende kan aanhouden:
n

De juiste stand van de duim is zo rond mogelijk (de C-vorm).

n

De juiste stand van de pols is recht; in het verlengde van de onderarm.

n

De juiste stand van de vingers is licht gebogen.

Tip 4. Zorg voor een juiste houding in rust
Wanneer een gewricht langere tijd in een uiterste stand staat ontstaat er verkorting
van de gewrichtsbanden, pezen en spieren. Dit geeft vermindering van de beweging
van het gewicht en kan zorgen voor pijnklachten wanneer u daarna het gewricht weer
wil bewegen. Denk bijvoorbeeld aan het slapen met gebogen polsen of uw hoofd die
op uw handen steunt tijdens het tv-kijken. Probeer de juiste uitgangshouding – zoals
beschreven bij tip 3 – dus ook aan te nemen als u de gewrichten niet belast.

Tip 5. Verdeel de kracht over grotere en meerdere gewrichten
Wanneer u meerdere gewrichten gebruikt tijdens een zwaardere handeling wordt de
kracht over deze gewrichten verdeeld, waardoor het per gewricht minder belastend is.
Bijvoorbeeld:
Wanneer u met 1 hand een pan uit de vaatwasser pakt ervaart u pijn. Als u deze pan
met 2 handen vastpakt verdeelt u het gewicht over meerdere gewrichten en is het
mogelijk minder pijnlijk.
Daarnaast kunt u grote gewrichten gebruiken om een zware handeling makkelijker te
maken.
n

Duw een zware deur open met uw heup in plaats van uw handen.

n

Til de wasmand met uw beide armen in plaats van uw handen.

n

Beweeg een computermuis vanuit de elleboog om uw pols te ontzien.
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Tip 6. Voorkom overbelasting van de handen
Probeer situaties te voorkómen waarbij de omstandigheden veel kracht van uw
handen vragen. Bijvoorbeeld: een zware boodschappentas die aan uw vingers hangt,
met een sleutel een stroef slot opendraaien, een dop van een gesloten fles draaien.
Probeer ook minder kracht te zetten of verlaag uw tempo bij handelingen als roeren,
kloppen, schillen, wringen, schrijven en snijden. Sommige hulpmiddelen verminderen
de kracht die nodig is en maken de handeling gemakkelijker. Overbelastende situaties
kunnen voorkomen worden:
n

Gebruik een rugzak of fietstas voor de boodschappen.

n

Smeer het slot wat stroef gaat.

n

Zorg dat uw messen goed scherp zijn
of gebruik aangepaste messen.

n

Gebruik een scherpe dunschiller met
een dik handvat.

n

Schaf een wringer of wringemmer aan
die het zware werk voor u doet.

Tip 7. Voer handelingen dicht bij uw lichaam uit
Wanneer u activiteiten dichtbij uw lichaam uitvoert kan deze met m
 inder belasting
van de gewrichten en meer ontspannen worden uitgevoerd. U ontspant bijvoorbeeld
de schouders wanneer uw werkvlak op het aanrecht vlak voor u ingericht is om de
aardappels te schillen. Het dragen van een krat is minder zwaar wanneer u de krat
dichtbij u houdt. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het tillen van kleine kinderen in
een fiets- of autostoeltje; zorg dat de afstand zo kort mogelijk is.

Tip 8. Voorkom statische belasting
Hierbij beweegt u niet maar zijn er wel spieren aan het werk om de houding vol te
houden. Bijvoorbeeld: langdurig achter de computer zitten, langdurig gebruiken van
de mobiele telefoon, een spelletje spelen op de tablet, of in de rij staan bij de kassa
met een boodschappenmandje. Bij langdurige onveranderde houding vermindert de
bloedtoevoer naar de spieren en gewrichten wat leidt tot kramp, vermoeidheid of
pijn. Wissel regelmatig van (werk)houding en las pauzes in.
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Tip 9. Vraag op tijd om hulp of doe de activiteit op een andere manier
Sommige activiteiten zijn erg belas
tend voor de gewrichten. Wanneer u
steeds tijdens dezelfde handeling pijn
ervaart kunt u zoeken naar verschil
lende hulpmiddelen die op de markt
zijn. Het snijden van een stokbrood
kan bijvoorbeeld met een elektrisch
broodmes. Het openen van potten
wordt gemakkelijker door slim
gebruik te maken van anti-slip
materiaal, elektrische pot- of
blikopeners, of koop potten met een kliksysteem. Er bestaan verschillende soorten
scharen met een veer waardoor het knippen gemakkelijker lukt. Wanneer de
handeling ook met de juiste hulpmiddelen niet uit te voeren is zou het verstandig
kunnen zijn om wat vaker (structureel) hulp in te schakelen van uw partner, kennis,
schoonmaakster, tuinman of vakman.

Tip 10. Zorg voor een juiste uitgangshouding
Blijf kritisch denken over de manier waarop u zit tijdens het lezen van een boek of
wanneer u achter de computer werkt. Een juiste uitgangshouding tijdens dagelijkse
handelingen kan veel klachten voorkómen of verminderen.
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Voorbeelden van handige hulpmiddelen in het dagelijks leven
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