
Lipoedeem
en nu?Sport en beweging

Door te sporten wordt de vochtafvoer in ons 
lichaam gestimuleerd. Sporten zoals wandelen, 
zwemmen en beweegoefeningen onder 
deskundige begeleiding zijn zeer geschikt. 

Overgewicht
Lipoedeem in combinatie met overgewicht is een 
veelvoorkomend probleem. Het is belangrijk om 
een gezond BMI te behouden ter voorkoming van 
het verergeren van de klachten bij lipoedeem.

Voeding
Om verergering van het lipoedeem te voorkomen 
is een juist voedingspatroon belangrijk. Een in 
lipoedeem gespecialiseerde diëtiste kan u hierbij 
helpen.

Compressie
Naast de elastische kousen en de VaroCare® 
klittenbandzwachtels heeft Varodem® 
ook comfortabele Curetex® en TinkFit® 
compressiebroeken. Vraag uw therapeut of 
bandagist naar de verschillende mogelijkheden. 

Onderstaande leverancier kan u helpen bij 
het maken van de juiste keuzes die op u van 
toepassing zijn.

•  Zwaar, vermoeid en/of pijnlijk gevoel in de 
 onder- of bovenbenen, heupen en/of armen
•  Tegen elkaar schurende bovenbenen
•  Afwijkende vorm het aangedane lichaamsdeel
•  Verschil in kledingmaat in onder- en bovenlichaam
•  Pijn of gevoeligheid bij aanraking scheenbeen
•  Verminderde spierkracht in de benen en/of armen
•  De voeten en handen zijn oedeemvrij
•  Sinaasappelhuid en een sponzige structuur van  
 het bovenbenen
•  Een ‘hypermobiel’ lichaam kan ook wijzen op het  
 feit dat u lipoedeem heeft.
•  Snel blauwe plekken
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Symptomen

Silhouette lipoedeem

Uw Varodem® leverancier:



‘‘Zou je niet eens gaan afvallen?’’ Dit zult u 
waarschijnlijk vaker hebben gehoord in uw zoektocht 
naar een diagnose bij uw klachten. Lipoedeem is 
namelijk een vrij onbekend ziektebeeld dat vaak 
verward wordt met obesitas.

Lipoedeem betekent letterlijk: ‘ophoping van vet’. 
Het is een chronische en pijnlijke ziekte met als oorzaak 
een stoornis in de aanmaak van vetweefsel.
De aandoening komt vrijwel uitsluitend voor bij vrouwen 
en ontstaat of verergert bij hormoonwisselingen zoals 
tijdens de pubertijd, bij een zwangerschap of tijdens 
de menopauze. Ook erfelijkheid speelt een rol bij 
lipoedeem. 

Door deze verstoring hopen abnormale vetcellen zich op 
in de huid. Bij een verergering en langdurige ophoping 
kan de afvoer van bloed en lymfevocht verstoord raken 
en is de kans op vochtophoping (oedeem) aanwezig.
Lipoedeem kan zich op vier plaatsen van het 
lichaam openbaren. Zo zijn er verschillende types te 
onderscheiden. Het meest voorkomende type is type 2 
wat inhoud dat de heupen, billen en bovenbenen zijn 
aangedaan. Kenmerkend bij lipoedeem is de smalle taille 
en het verschil in kleding tussen boven- en onderlichaam 
(dit kan soms wel twee kledingmaten verschillen). 
Lipoedeem is altijd beiderzijds en zonder behandeling 
verergeren de klachten. Naast de types bestaan er ook 
gradaties in de ernst van het lipoedeem. 
Uw behandelend arts kan u daar meer over vertellen. 

Lipoedeem is een aandoening die je niet kunt genezen 
maar wel kunt behandelen. Er zijn een aantal factoren 
en behandelingen die er voor zorgen dat het lipoedeem 
onder controle blijft en voorkomen dat het lipoedeem 
erger wordt. Behandelingen en therapieën zijn gericht 
op:

• Klachtenvermindering op het gebied van pijn en   
 het voorkomen van vochtophoping door het dragen 
 van therapeutische elastische kousen
• Ontwikkeling en verbetering van de spierkracht
• Voorkomen en behandelen van overgewicht   
 door middel van gezonde levenstijl op gebied van   
 voeding en bewegen met behulp van een diëtist   
 en (oedeem)fysiotherapeut.
• Voorkoming van oedeem door het dragen van   
 therapeutisch elastische kousen en behandeling/   
 verdrijven van het oedeem door het toepassen van   
 (klittenband)zwachtels. 

Kousen en zwachtels
Door het dragen van therapeutische elastische kousen 
voorkomt u een verminderde afvoer van bloed en lymfe 
en dat het vocht zich tussen de abnormale vetcellen kan 
ophopen. Hierbij is het stimuleren van de kuitspier het 
belangrijkste. Het advies luidt dan ook om consequent 
therapeutische elastische kousen eventueel in combinatie 
met speciale compressiebroeken te dragen. Het gaan 
dragen van therapeutische elastische kousen kan in het 
begin als pijnlijk worden ervaren en daarom zult u van 
tevoren heel mild gezwachteld worden, zodat u kunt 
wennen aan de druk op de benen of de armen. Een ideale 
zwachtel om de druk steeds een beetje op te voeren is de 
VaroCare® klittenbandzwachtel. U kunt zo zelf bepalen 
hoeveel druk u aankan. 

U doet er goed aan om met uw klachten uw 
huisarts te raadplegen. Afhankelijk van de aard 
van uw klachten, zal de huisarts zelf een diagnose 
stellen of u doorverwijzen naar een dermatoloog 
(een specialist op het gebied van de huid).

De arts zal aan de hand van uw klachten kijken of 
deze overeenkomen met de typische lipoedeem 
symptomen en u vervolgens voor behandeling 
doorverwijzen naar een gespecialiseerd 
oedeemtherapeut.

Therapeutische elastische kous

Ik ben niet 
dik, ik heb
lipoedeem!

Behandeling

Diagnose


