Fitter bij longaandoeningen
Omgaan met ernstige vermoeidheid
tijdens en na de ziekte

Vermoeidheid, een
veelvoorkomende klacht
Ernstige vermoeidheid komt
vaak voor onder mensen met een
longaandoening.
Deze ernstige vermoeidheid voelt
anders dan gewone vermoeidheid
en kan je plots overvallen. Je
lichaam voelt dan zwaar als lood en
je hebt niet altijd fut om dingen te
ondernemen. Dit kan heel vervelend
zijn en je sociale leven of terugkeer
naar werk in de weg staan.
Je kunt leren om meer grip te
krijgen op je energieniveau. In
deze folder lees je meer over
ernstige vermoeidheid bij een
longaandoening, en geven we
enkele tips om hiermee om te
leren gaan.

Waarom ben ik zo moe?
Door de ziekte en de behandelingen
verandert er van alles in je lichaam.
Veel mensen voelen zich hierdoor
erg moe. Als deze vermoeidheid
een medische reden heeft,
bijvoorbeeld bloedarmoede, kan
je met je huisarts overleggen over
mogelijke behandelingen. Maar
soms wordt de vermoeidheid
veroorzaakt door veranderingen in
je immuunsysteem.

Een gevoeliger
immuunsysteem
Een longaandoening kan ervoor
zorgen dat je immuunsysteem
gevoeliger wordt. Het reageert
dan sneller en heftiger op virussen,
maar bijvoorbeeld ook op stress.
Bij een virus of stress stuurt het
immuunsysteem zogenoemde
‘boodschapperstoffen’ naar je
hersenen. Die geven je een grieperig
gevoel: je voelt je slap, futloos en je
hebt nergens zin in. Als er een virus
is, is het goed om rust te nemen.
Maar na stress is het juist belangrijk
om te bewegen, ook al voelt dat
misschien niet zo.
Het is belangrijk om te ontdekken
waardoor je vermoeidheid ontstaat
of wordt verergerd. Zo weet je
beter wat je eraan kunt doen.

Wat kan ik zelf aan mijn
vermoeidheid doen?
Je kunt op verschillende manieren
beter om leren gaan met je
energieniveau. De volgende tips
helpen je op weg om meer grip te
krijgen op je vermoeidheid.

Bouw conditie op
Door de ziekte en de behandelingen
kan je fysieke conditie erg
achteruitgaan. Je bent dan door de
vermoeidheid soms geneigd om op
de bank of in bed te blijven, terwijl
bewegen juist erg belangrijk is.
Kies een vorm van beweging die
bij jou past. Dit kan wandelen of
fietsen zijn, maar ook tuinieren
of dansen.
Probeer een paar keer per week
een half uur lang wat intensiever
te bewegen. Daarbij kun je een
fysiotherapeut om advies of
begeleiding vragen.
Beweeg regelmatig. Het
helpt om je conditie zoveel
mogelijk te behouden tijdens de
behandelingen, en deze daarna
weer op te bouwen.

Stel grenzen
Het is vaak lastig om te accepteren
dat je niet alles kunt doen wat je
vóór je ziekte deed. Grenzen stellen
helpt om niet te veel te doen.
Soms moet je keuzes maken in je
activiteiten. Wat vind je écht
belangrijk of leuk? En wat móet
die dag gebeuren?
Laat mensen in je omgeving
weten dat je (nog) niet alles kan
zoals vroeger. Dan kunnen zij
daar ook rekening mee houden.
Probeer je niet te verzetten
tegen je vermoeidheid. Dit kost
vaak nog meer energie.

Zoek balans en wissel af
Zorg ervoor dat je inspanning en
ontspanning afwisselt door de dag
en door de week heen. Soms doen
mensen heel veel in de ochtend, als
ze nog energie voelen. Daarna zijn
ze de rest van de dag vaak uitgeput.
Door meer balans aan te brengen,
houd je meer energie over.
Wissel dingen die je móet doen
af met leuke dingen waar je
energie van krijgt.
Houd een vast leef- en slaapritme
aan, ook in het weekend. Dit kan
je helpen beter te slapen.
Wissel beweging af met
denkwerk of sociaal contact.
Houd je activiteiten bij en hoe
je je daarna voelt. Zo kun je zien
wat je energie geeft en waar je
juist moe van wordt.

Wie kan mij helpen?
Kom je er zelf niet uit met deze
tips? Of wil je hulp bij het omgaan
met je vermoeidheid? Bespreek
met je huisarts wie jou het beste
kan helpen. Of vraag hulp aan
je medisch of verpleegkundig
specialist.
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