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Polsoefeningen 
 

In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie 
over polsoefeningen na een gebroken of gekneusde pols. Wij adviseren u deze 
informatie zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen 
en/of wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts 
aan u worden meegedeeld.  
 
 
Algemeen 
Het gips om uw onderarm is net verwijderd. 
Het kan zijn dat u last krijgt van spierpijn en 
een stijve pols. Om deze klachten zoveel 
mogelijk te voorkomen, is het belangrijk dat u 
de pols goed beweegt. 
In deze folder vindt u de oefeningen die u 
kunt doen om zo snel mogelijk een soepele 
pols te hebben. Probeer de oefeningen elke 
twee uur uit te voeren (minimaal 8 keer per 
dag) en elke oefening 10 keer te herhalen.  
 
Oefeningen voor de pols 
 
1. Beweeg de pols op en neer 

  
 
Gebruik eventueel uw andere hand om te 
helpen met buigen en strekken.

 
 
 
 
 
 

2. Beweeg uw pols naar links en rechts 

  
 
3. Plaats uw platte handen tegen elkaar  

 

 

4. Plaat uw handruggen tegen elkaar 
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6. Draai rondjes met uw hand, maak 
bewegingen alsof u een sleutel in het 
slot draait 

 
 
Belangrijk om te weten 
- Houdt er rekening mee dat het soms wel 

tot 6 weken kan duren voordat u de pols 
weer goed kunt gebruiken. 

- Tijdens het oefenen mag er geen hevige 
pijn ontstaan. 

- Sommige oefeningen gaan gemakkelijk in 
een teiltje met warm water. 

Tot slot 
Indien u na het lezen van deze algemene 
informatie nog vragen heeft, neemt u dan 
gerust contact op met de medewerkers 
van de gipskamer. Zij zijn maandag tot en 
met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur 
bereikbaar op (0181) 65 81 26. 
 
Wij maken u er op attent, dat vergoeding 
van de kosten voor onderzoek of behan-
deling in het Spijkenisse Medisch 
Centrum afhankelijk is van uw zorgverze-
keraar en de zorgpolis die u heeft afge-
sloten. Om verrassingen te voorkomen 
adviseren wij u contact op te nemen met 
uw zorgverzekeraar om na te gaan in 
hoeverre de kosten voor u worden 
vergoed.  
 
Meer informatie leest u in de folder 
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op 
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht  > 
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar 
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.  
 
 
 

Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl. 
Deze website biedt informatie over de 
zorgnota en de zorgkosten in het alge-
meen, geeft antwoord op veel gestelde 
vragen en geeft aan waar u met welke 
vraag terecht kunt. 
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