
Lymfoedeem
en nu?

• Zwelling van arm, hand, been en/of voet
•  Eventueel zwelling van borst, buik of hals
•  Vermoeidheid, kriebels, prikkels of lichte
 gevoelloosheid in het getroffen lichaamsdeel
•  Huidverkleuringen en andere huidveranderingen  
 zoals verdikking of ruwe plekken

•  Normaal bewegen en licht sporten wordt   
 aanbevolen. 
•  Probeer overmatige hitte en kou te vermijden.
•  Probeer wondjes te voorkomen door  
 handschoenen te dragen bij bepaalde   
 werkzaamheden en door uw handen en voeten  
 goed te wassen, te drogen en ‘s avonds in te  
 smeren met crème.
•  Draag geen knellende kleding. 
•  Gebruik huidvriendelijke verzorgingsproducten.
•  Draag geen knellende schoenen, of schoenen  
 met hoge hakken.
•  Draag altijd een beschermende sok over uw 
 therapeutische elastische kous om slijtage te  
 voorkomen.
•  Was uw kous minimaal drie keer per week.   
 Gebruik hierbij geen wasverzachter.
•  Overmatige inspanning en vermoeidheid   
 verergeren het oedeem.
• Bij lymfoedeem in uw arm, draag altijd een  
 codicil bij u (aan te vragen via uw therapeut).
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Blijf in beweging!

Symptomen

Tips

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

Uw Varodem® leverancier:



Het lymfevatenstelsel is een belangrijk 
transportnetwerk en bevindt zich overal in 
ons lichaam. De belangrijkste taak van het 
lymfevatenstelsel is het afvoeren van lymfevocht 
dat bestaat uit verschillende substanties, zoals 
eiwitten, afvalstoffen, vetten, cellen, bacteriën en 
virussen. Als dit transportsyteem wordt onderbroken 
of belemmerd, blijft er lymfevocht in de huid achter 
en ontstaat er zwelling. Dit wordt lymfoedeem 
genoemd. 

Het betreffende lichaamsdeel is soms sterk gezwollen 
en u ondervindt mogelijk een gespannen gevoel, 
pijn en beperkingen in de bewegingsvrijheid. 
Lymfoedeem kan sterk verschillen qua omvang, 
locatie en verschijningsvorm.

Er zijn twee soorten lymfoedeem; primair en secundair 
lymfoedeem. Primair lymfoedeem is een aangeboren 
afwijking in de aanleg van het lymfevatenstelsel. 
Secundair lymfoedeem komt vaker voor en wordt 
veroorzaakt door invloeden van buitenaf zoals 
kwaadaardige aandoeningen, infecties, 
insectenbeten, schimmelinfecties, overgewicht of een 
operatie of trauma waarbij het lymfevatenstelsel wordt 
beschadigd.

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk 
bij lymfoedeem, zoals lymfemassage (MLD), 
intermitterende pneumatische compressie 
(pomp), het uitvoeren van bepaalde oefeningen 
en gewichtscontrole. Maar compressietherapie 
zal het grootste gedeelte uitmaken van de gehele 
behandeling. Compressietherapie bestaat uit 
het onstuwen of wegdrukken van het te veel aan 
lymfevocht met bephulp van zwachtels, gevolgd door 
het in stand houden van het resultaat met behulp 
van therapeutische elastische kousen. Varodem® 
is een aanbieder van compressiehulpmiddelen 
zoals therapeutische elastische kousen, 
klittenbandzwachtels en compressiebandages. 

In de beginfase van de behandeling kan er nog (veel) 
vocht in uw arm of been zitten en kan er nog geen 
therapeutische elastische kous worden aangemeten. In 
deze fase kan er gekozen worden om te gaan werken 
met een VaroCare® verband. Deze is gemakkelijk zelf of 
door uw hulpverlener aan te brengen. VaroCare® bestaat 
uit een systeem van banden, iedere band is voorzien 
van een stevige en duurzame klittenbandsluiting. De 
banden brengt u rondom het lichaamsdeel aan dat u 
wilt behandelen. Eenmaal gesloten doet de VaroCare® 
zijn werk en zorgt ervoor dat het oedeem gereduceerd 
wordt. Op het moment dat een arm of been oedeemvrij 
is, kan er een Varodem® therapeutische elastische kous 
worden aangemeten. Varodem® heeft verschillende 
soorten kousen met een tal van mogelijkheden. De voor 
u gekozen kous geeft een dusdanige druk dat ervoor 
zorgt dat er minder vocht achterblijft in de huid en dat 
het (eventuele) weg gezwachtelde oedeem niet meer 
terugkomt.

Uw arts stelt in de regel een diagnose aan 
de hand van uw ziektegeschiedenis en door 
medisch onderzoek uit te voeren. Zo kan er een 
lymfescintigram gemaakt worden. 

Tip: een manier om zelf oedeem te herkennen is om 
met de duim ongeveer tien seconden lang in het 
getroffen lichaamsdeel te drukken. Als het putje dat 
er ontstaat niet onmiddellijk na het weghalen van de 
duim weer verdwijnt, duidt dit mogelijk op oedeem 
en is het verstandig uw huisarts te raadplegen. We 
noemen dit pitting oedeem.

Therapeutische elastische kous

Hoe werkt het 
lymfestelsel 
en wat is 
lymfoedeem?

Behandeling

Diagnose


