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BLOG 5 
Lipoedeem 

- KRISTAL SKIN & LASER CLINIC - 
 
 

30 juni 2020, 

Lieve lezers, 

Wat leuk dat je de blog van deze week weer leest. Deze maand staat in het teken van 
Lipoedeem, maar wat is dit nu precies? 

Veel mensen hebben vast wel eens gehoord van (lymf)oedeem en denken hierbij misschien aan 
dikke beige steunkousen, voor de vaak wat ouderen mensen.  

Lipoedeem is wat anders, het is namelijk een zwelling t.g.v. vet. Het is een chronische 
aandoening die voornamelijk vrouwen treft. Wist u dat deze aandoening meestal pas zichtbaar 

wordt aan het einde van de pubertijd?	 
En juist omdat het vet vaak onevenredig verdeeld is onder de huid van de dijen, heupen en 

knieën worden er nog wel eens vergissingen gemaakt.  
Kortom, lipoedeem is niet alleen een chronische huidaandoening, het heeft vaak een flinke 

impact op de kwaliteit van leven.  

 

 

 

Heb ik lipoedeem?  
Dit zijn de verschijnselen: 
 

û Vetophoping aan vooral de onderbenen, dijen, 
heupen en de binnenzijde van de knie.	 

û Meestal manifesteren deze verschijnselen aan  
het einde van de pubertijd, tijdens de  
zwangerschap, of op latere leeftijd (menopauze) 

û Het komt dus vooral voor bij vrouwen. 
û Hormonen spelen een rol. Soms is een schildklier 

afwijking de oorzaak 
û Zwelling aan de hand- en voetrug ontbreekt. 

Ook blijven de polsen en enkels slank. 
û In de beginfase voelt lipoedeem zacht aan. 
û MAAR, als er een combinatie is met over- 

gewicht, dan kunnen er veranderingen gaan 
optreden: de huid voelt dan stugger en  
onregelmatiger aan.  

 
Wist je dat de vetcellen bij lipoedeem vergroot zijn  
en vocht kunnen aantrekken en vasthouden? 
Als gevolg hiervan kan lymfoedeem veroorzaakt worden. 
Ook een zwelling van de voeten na lang staan of zitten 
kan duiden op een veneus (met de vaten) of lymfe(vocht) 
oedeem. 
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De klachten opgesomd: 

û Pijn 
û Gezwollen gevoel 
û Scheenbeen is gevoelig 

voor druk van buitenaf 
û Een koud gevoel van de 

onderbenen, enkels en 
voeten. 

û Bij warmte nemen de 
oedeemklachten toe 

û Lichamelijke inspanning 
is moeilijk 

û Het hoog leggen van het 
been helpt niet om de 
oedeemklachten te laten 
afnemen. 
 

 
 
 

 

 

 

Kwaliteit van leven 
Na het lezen van de klachten kunt u zich wellicht 
voorstellen dat lipoedeem een flinke impact kan  
hebben op het (sociaal) leven van een persoon met 
lipoedeem. De aandoening kan invloed hebben op  
het dagelijks functioneren en kan weer leiden tot  
psychosociale klachten, maatschappelijke isolatie 
en obesitas. 
 
Wist je dat  
Mensen met lipoedeem last kunnen hebben van 
vermoeidheidsklachten en soms beperkt zijn in 
hun mobiliteit?  

 

 

Ik denk dat ik lipoedeem heb, wat nu?! 
Wij adviseren altijd een huisarts of medisch specialist te benaderen voor een diagnose en 
een gezondheidsprofiel. Huidtherapie is direct toegankelijk, dus ook kunt u direct naar de 
huidtherapeutische praktijk komen. 
Waarom wij dit adviseren is omdat, vaak ten onrechte mensen onjuiste adviezen krijgen 
(denk aan dieetadviezen tegen vetzucht).  
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Bestaan er behandelingen? 
Jazeker! MAAR éérst moeten wij er zeker van zijn dat u  
daadwerkelijk lipoedeem heeft. 
EN wees ervan bewust dat lipoedeem niet voorkomen kan  
worden. De behandeling is gericht op het beperken van  
factoren die de aandoening negatief beïnvloeden, pijn 
verminderen en stabiliseren.   

û bij sprake van een duidelijk lymfatisch component= 
manuele lymfedrainage, aanmeten van compressie 
hulpmiddelen intensieve verbandtherapie een juiste 
behandeling. 

û Bindweefselmassages kunnen helpen om de huid te 
verstrakken en afvalstoffen af te voeren.  
Daarbij kan ook gebruik gemaakt  
worden van endermologie (een mechanische bind- 
weefselmassage met de LPG). 

û Om extra vochtvorming te voorkomen, en de afvoer 
van lymfevocht te bevorderen kunnen steunkousen 
worden aangemeten (TEK). Deze TEK zal in het begin  
nog wel pijnlijk kunnen aanvoelen. 

û Er zijn ook speciale compressiehulpmiddelen voor de 
bovenbenen (in de vorm van een panty/capri/legging,	 
dit kan soms voor verlichting zorgen 

û Denk eraan dat regelmatige follow- up, objectieve  
effectmetingen en zorgvuldige documentatie essentieel 
zijn. 
 
Check ook of u recht heeft op vergoede zorg bij uw 
zorgverzekeraar! 
 
 
 
 
Wist je dat: 
Een gezonde en actieve leefstijl een positieve invloed hebben op lipoedeem? MAAR 
dat een dieet er niet toe zal leiden dat de locaties waar het lipoedeem zit zullen 
afnemen in volume?  
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 CosmeDische behandelingen, niet- vergoede zorg: 

Een chirurgische ingreep in de vorm van liposuctie kan  
in een ver gevorderd stadium pijnklachten en zwelling  
verminderen. Ook kan deze ingreep de functionaliteit 
van het lichaam verbeteren, alsmede uw fysieke uiterlijk en 
kwaliteit van leven. Daarbij is het de enige methode om het 
lipoedeem weefsel te verwijderen. 
 
https://www.resculptclinic.nl/	->	Resculpt	Clinic	is	het	Nederlandse	
Expertisecentrum	voor	vetbehandelingen.	
	
Niet- chirurgische ingrepen: 

û Endermologie (een mechanische bindweefsel 
massage)  
LPG Endermologie is een techniek waarbij een stevige massage met behulp van een 
apparatuur wordt uitgevoerd op de huid, onderhuid en het bindweefsel.  
Het stimuleert de huid om de slapende cellulaire activiteit opnieuw te activeren 
zonder bijwerkingen. Daarnaast stimuleert het de productie van collageen, elastine 
en hyaluronzuur. Dit zorgt voor een stevigere huid en verbetering van bindweefsel 
structuur. Ook wordt de afvoer van afvalstoffen en vetcellen geactiveerd waardoor 
vetverbranding versneld kan worden. 

û Cryolipolyse (vetbevriezen) 
Cryolipolyse is een behandeling waarbij vetten door kou 
vernietigd worden. Het is de beste niet-operatieve 
manier om plaatselijk vet kwijt te raken en om af te 
slanken. 
Tijdens de behandeling zorgt het Ice Slim II apparaat 
ervoor dat probleemzones gedurende een uur 
blootgesteld worden aan intense kou (-9°C). Dankzij de 
cryo (bevriezing) worden vetcellen afgevoerd, hierbij 
wordt een deel van het vet direct afgevoerd door het 
lymfesysteem, het andere deel wordt afgevoerd via de 
lever. Het is raadzaam om na de behandeling veel water 
te drinken. 
 
	

	

Schroom niet om ook aan uw huidtherapeut te vertellen als u niet lekker in 
uw vel zit of het gevoel heeft dat uw kwaliteit van leven verminderd is ten 

gevolge van lipoedeem. Wij hebben immers een groot netwerk aan 
specialisten die u wellicht kunnen helpen!	

	
 

 
 


