
Vaak wordt u door uw specialist of huisarts 
geadviseerd om te starten met oedeemtherapie.
Dan krĳ gt u een verwĳ zing mee. 

Op eigen initiatief starten kan ook, dan kĳ ken 
wĳ  tĳ dens de eerste afspraak of u een verwĳ zing 
nodig heeft. Dit is niet altĳ d noodzakelĳ k.

Bent u geïnteresseerd in het leefstĳ lprogramma 
ONCO- Balance, ook dan geldt dat u kunt starten 
met een verwĳ zing van uw behandelend arts of 
op eigen initiatief.

Samen bereik je meer!

Algemene informatie OEDEEMTHERAPIE
LYMFEDRAINAGE
ONCO-BALANCEFRANCKY KOOLE   

fkoole@fysiodauwendaele.nl

ANNET VAN DER BORST 
annetvanderborst@fysiodauwendaele.nl

Wĳ  zĳ n bereikbaar op maandag t/m vrĳ dag van 
8:30 - 17:00 uur, zowel telefonisch, via e-mail of via 
het aanmeldformulier op onze website.

Fysiotherapie Dauwendaele
Roozenburglaan 89
4337 JB Middelburg
0118-613072
info@fysiodauwendaele.nl
www.fysiodauwendaele.nl

Like onze Facebookpagina om op de hoogte te blĳ ven 
van de nieuwste ontwikkelingen in onze praktĳ k.

Wĳ  hebben meerdere nevenvestigingen op Walcheren.

fb.me/FysioDauwendaele

Praktĳ kinformatie



Oedeem is een ophoping van vocht in het weefsel als 
gevolg van een verstoorde vocht doorstroming. 
Oedeem komt bĳ voorbeeld veel voor na behandeling 
van oncologische aandoeningen als borstkanker. Bĳ  
oncologische aandoeningen kan het nodig geweest 
zĳ n lymfeklieren in bĳ voorbeeld oksel of lies te 
verwĳ deren en/of te worden behandeld middels 
chemotherapie en/of bestraling. Dit heeft als gevolg 
dat de afvoer van lymfevocht wordt belemmerd 
waardoor arm- of beenoedeem kan ontstaan. Bĳ  de 
behandeling van oedeem kunnen we gebruik maken 
van verschillende behandelmethoden.

MANUELE LYMFEDRAINAGE. 
Dit is een massagevorm die erop gericht is het 
lymfestelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig 
om het teveel aan vocht beter of sneller af te 
voeren via de lymfebanen waardoor het oedeem zal 
verminderen. De massage wordt met een zeer lichte 
druk uitgevoerd in een rustig, constant tempo. 

LYMFETAPING:
Dit is een specifi eke tape techniek met medical 
tape die de circulatie in de huid beïnvloedt en de 
lymfeafvoer bevorderd. Daarnaast kan deze tape 
worden gebruikt bĳ  het mobiliseren van huid en/of 
littekens. 

COMPRESSIETHERAPIE:
Hierbĳ  wordt er druk uitgeoefend op het gebied met 
oedeem door het in te zwachtelen met bandages. 
Naast deze behandelmethoden zĳ n ook oefentherapie 
en ademtherapie vaak een belangrĳ k onderdeel van 
de behandeling.

Bovenstaande behandelmethoden worden naast 
behandeling van oedeem ook regelmatig ingezet bĳ  
andere klachten waarbĳ  sprake is van zwelling. Zoals:
� zwelling na bv. een ongeval of operatie
� verstuikingen
� bloeduitstortingen
� spierletsel

Manuele lymfedrainage kan daarnaast nog worden 
toegepast bĳ :
� migraine
� klachten als gevolg van stress als slapeloosheid en 

hoofdpĳ n
� bloedcirculatiestoornissen

Kanker krĳ gt in toenemende mate een chronisch 
karakter. Een deel van de patiënten krĳ gt te maken 
met restklachten van de medische behandeling en zĳ n 
hierdoor minder lichamelĳ k actief. 
Uit onderzoek blĳ kt dat juist een actieve leefstĳ l een 
positief effect heeft voor patiënten die te maken 
hebben met kanker. Zo heeft het een positieve invloed 
op de kwaliteit van leven, draagt het bĳ  aan de 
overlevingskans en kan het een aantal risicofactoren 
voor het terugkeren van deze ziekte verminderen. Ook 
wordt de kans op hieraan gerelateerde chronische 
vermoeidheid verminderd door een actieve leefstĳ l.
Om u te helpen deze actieve leefstĳ l vorm te geven 
bieden wĳ  het ONCO BALANCE programma aan. Het 
programma is gericht op het krĳ gen van meer energie 
en het terugkeren in de maatschappĳ , tĳ dens of na de 
chemotherapie en/of bestraling.

INHOUD VAN HET PROGRAMMA
� Vragenlĳ sten en testen om uw 

uithoudingsvermogen, kracht en lichamelĳ ke 
fi theid te meten.

� Individueel op u afgestemd trainingsprogramma 
van 12 weken waarbĳ  u 1 of 2x per week sport 
in groepsverband onder begeleiding van een 
gespecialiseerd fysiotherapeut.

� Tussentĳ dse evaluatie na 6 weken en een 
eindevaluatie.

TĲ DEN
Maandag 09:00-10:00 uur
Vrĳ dag  09:00-10:00 uur

Oedeemtherapie / Lymfedrainage Onco – Balance


