
 

 

 

Oedeem 
 
Wat is oedeem? 
Oedeem is een vochtophoping in een bepaald lichaamsdeel. Mogelijke oorzaken kunnen zijn: 
trauma, littekenvorming, infectie, tumorgroei, genetische aanleg, medische behandelingen en/of 
medicatiegebruik. Bij oedeem ervaart u een zwaar, vermoeid of ‘’strak’’ gevoel in de arm, het been 
en/of overige lichaamsdelen. Naast bovengenoemde kenmerken kunt u ook last krijgen van zwelling, 
bewegingsbeperkingen, jeuk, tintelingen en pijn. Behandeling is noodzakelijk om verdere toename 
van het oedeem te voorkomen.  
 
Wat kan de huidtherapeut voor u betekenen? 
De huid- en oedeemtherapeut stimuleert de afvoer van vocht middels oedeemtherapie. Deze 
therapie is gericht op het verminderen van oedeem en de gevolgen van oedeem. Middels diverse 
behandeltechnieken wordt in de eerste fase van het behandeltraject het lymfesysteem geactiveerd, 
dit zorgt in combinatie met compressietherapie voor een betere afvloed van het lymfevocht 
waardoor de pijnklachten en eventuele bewegingsbeperkingen verminderen. Tevens adviseert de 
huidtherapeut u, hoe u zelf de afvloed van lymfevocht kunt stimuleren en toename van het oedeem 
kunt voorkomen. 
 
Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 
Het aantal behandeling hangt af van veel verschillende factoren zoals; de diagnose, 

behandelindicatie, het gebruik van medicatie en het advies van de behandelend arts. Het 

behandelplan en een indicatie van het geschatte aantal behandeling wordt tijdens het intakegesprek 

met u besproken.  

Hoe ziet een behandeling er bij de huidtherapeut uit? 
Er bestaat geen standaardbehandeling voor oedeem. De lokalisatie van het oedeem is per persoon 
verschillend, om die reden wordt een individueel behandelplan opgesteld en kan tussentijds ook 
aangepast worden. De huid- en oedeemtherapeut zal gedurende het behandeltraject gebruik maken 
van foto’s en metingen om de behandelresultaten vast te leggen.  
Dit zijn de onderdelen waaruit de oedeembehandeling door de huidtherapeut kan bestaan:  
 

Q Manuele lymfedrainage: 

o Een speciale massagetechniek waarbij er een rekprikkel wordt gegeven aan de huid. 

Deze rekprikkel stimuleert het lymfesysteem waardoor vocht en afvalstoffen beter 

worden afgevoerd.  

 

Q Compressietherapie: 

o In samenwerking met bandagisten zal er ambulante compressie therapie worden 

toegepast en/of bijpassende drukkleding worden aangemeten. Deze druk is 

belangrijk om het effect van de behandeling vast te houden en om de afvoer van 

bloed en lymfevocht te verbeteren.  

  



 

 

 

 

 

Q Littekenmassage 

o Door middel van het toepassen van een speciale massage techniek, wordt het 

littekenweefsel geleidelijk aan soepeler en kunnen eventuele bewegingsbeperkingen 

verminderen. Deze manuele massage zorgt ervoor dat het litteken minder trekkend, 

strak en verkleefd aanvoelt.  

 

Q Lymfapress  

o Apparatuur waarbij het aangedane lichaamsdeel wordt onthuld met een manchet 

met daarin luchtkamers. In de luchtkamers worden luchtdrukgolven gepompt die de 

afvoer van het lymfevocht bevorderen.  

 

Q Lymfetape: 

o Door middel van lymfetape lift de huid iets op, waardoor een mild massage effect 

wordt verkregen. Hierdoor kan het lymfevocht beter worden afgevoerd of verhard 

(litteken)weefsel versoepelen.   

 

Q Zelfmanagement: bestaat uit de volgende methoden om de ervaren last en symptomen van 

oedeem te verminderen 

o Leefstijladviezen, risicoreductie (BMI behouden of verkrijgen). 

o Huidzorg (het verzorgen en verbeteren van de huidconditie en het behandelen van 

huidafwijkingen). 

o Ademhalings- en bewegingsoefeningen. 

Na de behandeling  
o Het pas behandelde gebied kan wat gevoeliger zijn   
o Het behandelde gebied kan soepeler aanvoelen  
o Pijnklachten kunnen verminderen  
o Vaker plassen na de behandeling  
o Vermoeidheid kan optreden  
o Er kan sprake zijn van hoofdpijnklachten  

 
Nazorg 

Q Ervaart u aanhoudende pijn, verergering van klachten en/of huidirritatie na de behandeling, 

neem dan contact met ons op.  

Q Een goede huid hygiëne is van belang ter voorkoming van het ontstaan van wondjes en/of 

kloofjes. 

  



 
 
 
 
 
Risico’s bij oedeem  

Q Bij oedeem, heb je meer kans op wondroos, dit is een infectie die door bacteriën wordt 

veroorzaakt. Er is sprake van een wondje of andere beschadiging van de huid waardoor 

bacteriën eenvoudig in het weefsel kunnen komen. Dit kan een gewoon wondje zijn, maar 

bijvoorbeeld ook een (voet-)schimmelinfectie, een splinter of een insectenbeet. Zelfs een 

wondje dat met het blote oog niet zichtbaar is kan een mogelijkheid zijn waardoor een 

bacterie het lichaam binnen kan komen. 

Kosten en vergoedingen van oedeemtherapie 
Wanneer u bent doorverwezen door de (huis)arts en u aanvullend verzekerd bent, wordt (een deel) 

van de behandeling mogelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U kunt hiervoor het beste 

uw verzekering raadplegen voor de hoogte van de vergoeding. Deze is per zorgverzekering en 

indicatie verschillend. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken naar de zorgverzekering, vergoeding 

en de (chronische) indicatie. In sommige gevallen kan er een chronische machtiging aangevraagd 

worden, waardoor de behandeling (vanaf de 21ste behandeling) vanuit de basisverzekering wordt 

vergoed. Echter zijn dan de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening of worden deze (deels) 

vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 

Let wel op! Indien u bij een fysiotherapeut onder behandeling bent, worden deze behandelingen ook 

verrekend vanuit de aanvullende verzekering.  

Uw afspraak 

Als u verhinderd bent en niet op de afspraak kunt komen, wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van te voren 

aan ons doorgeven.  

 
 
 
 
 

Als u vragen heeft, dan kunt u ons telefonisch bereiken van 09:00 tot 17:00 uur op  
telefoonnummer 072 203 40 34 (Alkmaar) / 020 215 61 56 (Amsterdam) 

In noodgevallen wordt u buiten deze tijden doorverbonden met de dienstdoende arts. 
 

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Klachtenfunctionaris Qyoutis, Antwoordnummer 102, 1800 VB Alkmaar 
of klachten@qyoutis.nl. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig vastgelegd. 

U kunt de informatiefolder over ons privacy beleid opvragen bij het secretariaat of ga naar www.qyoutis.nl 


