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Het lymfestelsel: dat andere belangrijke
vatenstelsel in ons lichaam
Lymfoedeem is een breed begrip en veel mensen kennen het als een verdikking van de huid, vaak zichtbaar bij de armen of
benen. Het is echter veel meer dan een zwelling en kent nare bijwerkingen. Anita Verdegaal is vorig jaar afgestudeerd aan
de Vrije Universiteit in Brussel en heeft haar diploma Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie behaald met
als specialisatie lymfologie en oncologie. “Een hele mond vol”, lacht ze. “Lymfoedeem is een medische aandoening waarbij
sprake is van een ophoping van eiwitten en vocht als gevolg van een verstoord evenwicht. Als het te laat wordt opgemerkt,
kan lymfoedeem ernstige vormen aannemen.”
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Oorzaken lymfoedeem

Zuiveringssysteem

“Lymfeklieren kunnen verwijderd worden tijdens een operatie

Het lymfestelsel is een tweede vaatstelsel in het lichaam naast

maar ook beschadigd raken na bestraling. Het lymfestelsel is

het bloedvatenstelsel. Het lymfestelsel bestaat uit lymfevaten en

dan verstoord”, vertelt Anita. Lymfoedeem ontwikkelt zich vaak

lymfeklieren. Het is belangrijk voor de afweer tegen ziekten en

in de buurt van de beschadigde onderdelen en kan in theorie in

infecties. Ook zorgt het lymfestelsel ervoor dat het vochtgehalte

het hele lichaam voorkomen. De meest voorkomende plekken

van de weefsels in het lichaam in evenwicht blijft. Anita gaat

zijn de borstregio na behandelingen tegen kanker, de armen of

verder: “De lymfeklieren zuiveren ons bloed en zijn daarmee

de benen. “Lymfoedeem dat ontstaat door invloed van buitenaf,

een verdedigingsmechanisme tegen virussen en bacteriën. Het

noemen we verworven of secundair lymfoedeem. Is eenmaal

ruimt de afvalstoffen op uit de weefsels die we via onze nieren

lymfoedeem aanwezig, dan hou je je hele verdere leven hier

en blaas weer uitplassen.” Bij het slecht of niet functioneren van

last van.” Gelukkig krijgt niet iedereen na een operatie of

de lymfeklieren kunnen het vocht en eiwitten zich opstapelen

behandeling lymfoedeem. Primair lymfoedeem komt ook voor

waardoor een zwelling kan ontstaan. Deze zwelling veroorzaakt

en is een aangeboren afwijking van het lymfestelsel. Dit kan

een gevoel van pijn, zware ledematen en krachtsvermindering.

zich direct na de geboorte uiten maar meestal ontwikkelt het

Lymfoedeem uit zich niet altijd meteen met een zwelling. “Vaak

zich tussen de pubertijd en het vijfendertigste levensjaar.

ervaart de patiënt eerder al een zwaar en vermoeid gevoel in

Anita: “Secundair lymfoedeem laat zich ook niet altijd meteen

de armen of benen. Een strak gevoel wordt ook wel gezegd.

zien. Het kan vele jaren later alsnog de kop opsteken. Als je

Dit is kenmerkend voor een verstoorde lymfehuishouding”,

het tijdig ziet en behandelt hoeft het niet ernstig te zijn.”

aldus Anita.

Afvoerputjes
Met name in de eerste vier tot zes weken van de

Wekelijks bij Fitaal

oedeemtherapie wordt door de oedeemtherapeut manuele

trainen onder begeleiding

lymfedrainage en zwachtelen toegepast. De manuele

van een fysiotherapeut behoort

lymfedrainage (MLD) is een techniek waarbij de therapeut

natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

probeert, door een pompende beweging, vocht en eiwitten in
de lymfevaten te krijgen en het transport door de lymfevaten te
stimuleren. Zwachtelen helpt om het volume van bijvoorbeeld
de arm te laten verminderen. “Ik begin altijd bij de hals en ga
dan stap voor stap naar beneden om alles te klaren, zoals dat
bij lymfedrainage wordt genoemd”, lacht Anita. In deze eerste

“Voldoende bewegen helpt om het
lymfevatenstelsel in balans te houden.”

behandelperiode wordt het lidmaat regelmatig gemeten. “Als
de arm of het been stabiel blijft wat betreft omvang, spreken
we van maximale volumereductie. Dat is het moment dat ik
adviseer een therapeutische elastische kous (TEK) aan te laten
meten. Deze kous is bedoeld om druk te blijven geven aan het
arm of been waardoor de omvangreductie behouden blijft.”

“De lymfeklieren zuiveren
ons bloed en zijn daarmee een
verdedigingsmechanisme tegen
virussen en bacteriën.”
Zelfmanagement
Volgens Anita bestaat de lymfoedeembehandeling uit vier
pijlers. “Bovenaan staat zelfmanagement. De patiënt is zelf
verantwoordelijk voor het schoon en soepel houden van de huid
en het voorkomen van wondjes. Een ontstekingsreactie trekt
nog meer vocht aan”, waarschuwt Anita. De tweede pijler is
het doen van oefeningen die gericht zijn op het verbeteren van
doorstroming. Als derde is de TEK noodzakelijk en tot slot het
zelf toepassen van lymfedrainage. “De meeste patiënten zijn
ongeveer negen maanden bij mij in behandeling en gedurende
die periode begeleid ik ze in dit proces.” Lymfoedeem blijft altijd
onderhoud vragen. “Het ene moment voelt het rustig en een
ander moment kan het in alle hevigheid terugkeren. Soms door
een ontstekingsreactie of door het reizen met een vliegtuig kan
het lymfestelsel weer uit balans raken.”
Voorkomen is beter dan genezen
Hoewel Anita bevestigt dat lymfoedeem na een operatie of
een behandeling tegen kanker niet altijd te voorkomen is, zijn
er wel degelijk zaken waar je zelf op kunt letten. “Overgewicht
heeft een negatieve invloed op het lymfestelsel. Voldoende
bewegen helpt ook om het lymfevatenstelsel in balans te
houden.” Anita raadt haar patiënten onder andere het televisie
programma ‘Nederland in Beweging’ aan. “Dat is een van de
mogelijkheden”, haast ze zich te zeggen, “het algemene advies
is minimaal vijf dagen per week minstens een half uur matig
intensief lichamelijk bezig zijn. Stilzitten is niet goed.”
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Dieper op de pees ingaan
Een veelvoorkomende blessure waarmee mensen naar de fysiotherapeut gaan, is een peesblessure. “Het lastige van een
peesblessure is dat klachten er vaak langzaam insluipen”, aldus sportfysiotherapeut Sander van Tartwijk. “Het begint
meestal met wat zeurende klachten, niet meteen pijn waarvoor je naar de fysiotherapeut gaat.” Uitzondering hierop
zijn mensen met acute peesklachten. “Dan is heel duidelijk een moment aan te wijzen waarop dit is ontstaan en doet
bijvoorbeeld elke stap die je zet, pijn.”
Peesblessures

Mensen gaan meestal pas naar de huisarts of fysiotherapeut

Iedere spier in het lichaam heeft aan beide uiteinden een pees

als de pijn continu aanwezig is.

waarmee het aan het bot vastzit. Een spier en een pees lijken
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qua structuur weinig op elkaar. Waar spieren goed doorbloed

Rust roest

zijn met bloed- en haarvaatjes, zijn pezen amper doorbloed.

“Het blijft lastig voor een patiënt deze klachten in een eerste

Sander vertelt dat een overbelasting van de achillespees het

stadium te herkennen”, beaamt Sander. “Bij klachten van

meest voorkomt. “De kuitspier zit met de achillespees vast

de achillespees zien wij de mensen pas als ze ’s ochtends

aan de hiel en is heel dun. Toch is het de grootste en sterkste

merken dat ze moeite hebben met opstaan, net of moeten

pees in ons lichaam. Deze pees zorgt ervoor dat je je voet met

de spieren eerst warm worden. Vaak ervaren ze dan al

kracht kan afzetten van de grond.” Bij mensen die meer gaan

veel langer zeurende pijnklachten.” Bij een chronische

wandelen of hardlopen kan de achillespees overbelast raken.

peesblessure is bijna nooit sprake van een zwelling, dit

Bij een tenniselleboog is ook sprake van een peesprobleem.

in tegenstelling tot een acute peesblessure waar de plek

Hier ontstaan de klachten op de plek waar de pezen van de

vaak dik is en soms rood kleurt. Tijdens de intake kan de

strekspieren van de pols vasthechten aan het bot van de

fysiotherapeut door middel van een gesprek en onderzoek

bovenarm. Sander: “Dit zijn twee bekende peesklachten.

bepalen of sprake is van een peesprobleem. “En mochten

Pezen zitten echter door het hele lichaam en ook bij de knieën,

we hier enige twijfel over hebben dan laten we voor de

heupen en schouders kunnen ze geïrriteerd raken als gevolg

zekerheid een echo maken. Met behulp van echografie kun

van overbelasting met uitstralende pijn als gevolg.”

je zien of het weefsel inderdaad onrustig is.”

Afhankelijk van de aard van het probleem worden verschillende
adviezen en oefeningen gegeven. “Soms moet de pees eerst
ontlast worden en is tijdelijk rust of tapen wenselijk”, gaat Sander
verder. “Rust duurt echter nooit lang want een pees heeft
belang bij beweging. Met gerichte oefeningen bouwen we de
belastbaarheid weer op.”

“Met shockwave probeer je een negatieve
spiraal te doorbreken wat met alleen
oefentherapie soms niet lukt.”
Onrustig weefsel

lingen met shockwave moet er resultaat merkbaar zijn. Als

Klachten als gevolg van een peesprobleem zijn niet met een

dat niet het geval is, is de kans op verbetering met meer

paar oefeningen in een paar weken te verhelpen. “Onze be-

shockwavebehandelingen klein. “Bij een lichte verbetering

handeling bestaat in de eerste plaats uit adviezen ten aanzien

doen we soms nog twee of drie extra behandelingen.” Een

van belasting en oefeningen die we geleidelijk in intensiteit

shockwavebehandeling duurt ongeveer tien minuten en is

opbouwen. Blijft de patiënt veel klachten ondervinden dan

altijd aanvullend op de oefentherapie.

kunnen we de patiënt een shockwavebehandeling aanbieden”,
vertelt Sander. “Zeker bij langer durende peesblessures is de

Peesprotocol

structuur van het peesweefsel verstoord”, hij vouwt zijn vingers

De fysiotherapeuten van Fitaal hebben veel kennis van

mooi passend in elkaar om aan te tonen hoe het peesweefsel

peesblessures. “We hebben een speciaal peesprotocol dat

eruit dient te zien. “Met behulp van shockwave kunnen we

gebaseerd is op veel studies en ervaringen. Het gaat hierbij

dieper in het weefsel doordringen waardoor de structuur zich

niet alleen om de verschillende oefeningen waarmee we een

sneller kan reorganiseren.” Sander benadrukt dat de patiënt

pees belastbaar maken, een goed beweegadvies is minstens

zelf bepaalt of hij of zij een shockwavebehandeling wil.

zo belangrijk”, aldus Sander. “Diverse onderzoeken en onze
eigen ervaringen onderschrijven het positieve effect van

Shockwave als aanvulling op oefentherapie

shockwave. Ook vanuit ziekenhuis Nij Smellinghe wordt regel

“Met shockwave probeer je een negatieve spiraal te doorbreken

matig een patiënt doorgestuurd naar Fitaal voor een shock

wat met alleen oefentherapie soms niet lukt.” Sander geeft

wavebehandeling. Toch vergoedt de zorgverzekeraar deze

eerlijk aan dat de behandeling niet pijnloos is. “Je tikt

behandeling niet omdat wetenschappelijk niet voldoende is

gedurende een paar minuten met een soort hamertje op de

aangetoond dat het werkt”, Sander kan het niet mooier maken.

pijnlijke pees.” Waar bij andere behandelingen de patiënt

Dat betekent dat een patiënt die een shockwavebehandeling

achteraf nog wel eens last kan ondervinden, is dat na een

ondergaat, eenmalig een eigen bijdrage van € 50,00 betaalt.

shockwavebehandeling niet het geval. “Sterker nog, sommige

“Maar”, sluit Sander positief af, “het maakt vervolgens dan

patiënten merken na een eerste behandeling al minder pijn

niet uit of je twee of zes behandelingen met de shockwave

bij het bewegen”, lacht Sander. Na ongeveer vier behande

nodig hebt.”
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Bootcamp, geen
training hetzelfde
Bootcamp is inmiddels een begrip bij Fitaal. Al ruim vijf
jaar wordt deze afwisselende buitentraining aangeboden.
Fysiotherapeut Chris Smeman was er vanaf het begin bij.
“Het begon volgens mij met een idee van Marrit om met een
aantal collega’s van Fitaal mee te doen aan de KardingeRun
in Groningen.” Bij deze run moet een parcours worden
afgelegd met verschillende obstakels waarbij de natuur
elementen een grote rol spelen. “Een geweldige ervaring
waaruit het idee voor bootcamp bij Fitaal is ontstaan.
Je moet niet bang zijn voor voor viezigheid of natte kleren”,
lacht Chris. “Weer of geen weer, we trainen altijd. Alleen
bij code rood blijven we thuis.”
Laagdrempelige buitensport
Bootcamp is een buitensport waarbij je zowel je kracht als je
uithoudingsvermogen verbetert. “Als je graag buiten bent en in
groepsverband wilt trainen, dan is dit echt een aanrader. En geen
training is hetzelfde.” Chris geeft aan dat je voor deelname aan

Ook herkent Chris in dit programma de sterke groepsbinding. “Je

bootcamptrainingen fysiek geen klachten moet hebben. “Ook is een

moet een beetje oog voor elkaar hebben. Soms heb je hulp nodig

kleine basisconditie gewenst en dan bedoel ik dat je drie kilometer

en dan is het fijn als iemand een hand uitsteekt bij een hindernis

aan een stuk moet kunnen hardlopen.” De bootcamp wordt op dins

waar jij moeite mee hebt. En de wetenschap dat een ander het net

dag- en donderdagavond aangeboden. Beide groepen kennen een

zo zwaar heeft en ook doorgaat, doet ook wat met je.”

grote diversiteit aan deelnemers. “Mannen en vrouwen, de jongste
is onder de twintig jaar en de oudste is zestig plus”, vertelt Chris.

Eigen grenzen kennen
Chris is een fysiotherapeut met een grote affiniteit voor sport en

Natuurlijke elementen

vanuit zijn ervaring als atletiektrainer ziet hij al snel of iemand met

“Voor mij is de uitdaging om iedere week weer gebruik te maken

een pijntje of lichte blessure deelneemt of dat er alleen sprake is

van elementen die we op onze route tegenkomen”, gaat Chris

van vermoeidheid. “Bij de bootcamp is het belangrijk dat je dichtbij

verder. “Dat kan een speeltuin zijn, een brug, maar ook een dikke

jezelf blijft. Als je iets niet durft of kunt, moet je dat altijd aangeven.

boomstronk die ze vervolgens mee moeten nemen.” Zijn ervaring

Met elkaar kijken we dan of we een onderdeel kunnen aanpassen.

als sportinstructeur bij de Mariniers komt hem goed van pas; hij

Je leert je grenzen kennen en soms ook verleggen.” Hoewel hij de

ziet in een bankje al een hindernis waar overheen gesprongen kan

groep lijkt te drillen met zijn luide stem, is dit geenszins het geval.

worden en speelt graag in op de groepsdynamiek. “Regelmatig

“Laten we het een militair tintje met een vette knipoog noemen”,

nemen we hulpstukken mee zoals een dik touw, kettlebells

lacht hij.

of jerrycans.” Een training bestaat uit een mix van hardlopen,
intervaltraining en krachtoefeningen. “We maken onder andere

Ieder jaar worden evenementen uitgezocht waar bootcamp

gebruik van het eigen of elkaars lichaamsgewicht. Verder spelen

deelnemers van Fitaal samen aan meedoen, zoals bijvoorbeeld

we met belasting componenten zoals per persoon meer of minder

de KardingeRun in Groningen of de Run Forest Run trailruns in

herhalingen, lichtere of zwaardere gewichten of oefeningen op tijd.”

gevarieerde natuurgebieden.

Kamp van Koningsbrugge
Een link naar het populaire televisieprogramma ‘Kamp van
Koningsbrugge’ is snel gemaakt. In dit programma ondergaan

Bootcamp wordt aangeboden op

gewone burgers de loodzware training van de Special Forces

dinsdags van 18.30-19.45 uur en

waarbij fysiek en mentaal het uiterste wordt gevraagd. Chris: “Het
gaat te ver om onze bootcamp hiermee te vergelijken, maar er
zitten absoluut veel onderdelen in die ik in de training gebruik.

Start- en eindpunt is Fitaal De Sportlaan. Wil je een keer

En vergis je niet, bij onze bootcamp hebben de deelnemers

vrijblijvend meetrainen om te kijken of het iets voor je is?

ook met ontberingen te maken. Denk alleen maar aan het weer,

Zorg dan dat je een kwartiertje eerder aanwezig bent.

zoals slagregen, sneeuw of storm en dus kou, ongemak en grote

Een proefles kost € 7,50.

vermoeidheid. We gaan altijd hè!”
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donderdags van 18.45-20.00 uur

Fitaal, 25 jaar jong en vitaal
Het kan de leden niet zijn ontgaan, Fitaal bestond op 8 maart 25 jaar. En dat is gevierd! Samen
met een aantal collega’s was fysiotherapeut en lid van het managementteam Marrit van Dijk
verantwoordelijk voor de verschillende festiviteiten. “Nou, wij niet alleen hoor”, vertelt Marrit
bescheiden, “met z’n allen hebben we deze week een feestelijke invulling gegeven.” In de week
van 7 t/m 11 maart kwam tijdens alle sportlessen het getal 25 zoveel mogelijk terug en op zaterdag
morgen 12 maart werd de week afgesloten met een gezamenlijke activiteit voor alle leden.
Laagdrempelig

En terwijl iedereen buiten aan het nagenieten was, maakte

Op deze zaterdagmorgen was een wandeling van 2,5km en

Oedo van de gelegenheid gebruik de leden van het allereer

5km uitgezet. Marrit vervolgt: “We wilden de activiteiten zo laag

ste begin te benoemen. “Een aantal hiervan was aanwezig

drempelig mogelijk houden. Iedereen moest mee kunnen doen.

en kreeg een mooi bos bloemen uitgereikt”, vertelt Marrit. De

Of je nu fit bent of wat minder mobiel.” En dat is gelukt. Ruim

andere leden hebben deze later thuis of op de eerstvolgende

honderd leden verzamelden zich rond half tien bij Fitaal aan de

training ontvangen. En ook collega’s Nynke Blom en Annechien

Sportlaan. Na een welkom met koffie, thee en een gebakje wer

Faber zijn al bijna 25 jaar betrokken bij Fitaal. Reden om ook

den de leden in groepjes van vijf op pad gestuurd. “Iedere route

hen beiden in de bloemetjes te zetten. “Het was prachtig wan

kende vijf stops waarin vijf vragen beantwoord moesten worden

delweer en een feestelijk samenzijn”, blikt Marrit tevreden terug.

en ook nog eens vijf oefeningen moesten worden gedaan.”
Feestelijk samen
“Dat Fitaal in die 25 jaar voor veel leden niet alleen een spor
tieve invulling is, bleek wel uit de gezelligheid waarmee mensen
op pad gingen”, lacht Marrit. “In de afgelopen 25 jaar is ook echt

“Naast de sportieve invulling heeft
Fitaal ook een sociale functie.”

een sociale functie ontstaan.” Rond half twaalf druppelden de

In het weekend van 8 t/m 10 april is het hele team van Fitaal

eerste wandelaars weer binnen en kregen een kopje soep met

met elkaar naar Brugge geweest om het jubileum te vieren

een broodje aangeboden. Deze lekkernij werd verzorgd door

en op zaterdag 11 juni vindt een reünie plaats voor alle mede

Brownies&downieS in Drachten.

werkers die de afgelopen 25 jaar bij Fitaal hebben gewerkt.
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Bekkenfysiotherapie bij Fitaal

Door onze samenwerking met TIGRA Heerenveen bieden we binnenkort
bekkenfysiotherapie aan bij Fitaal Drachten, een specialisatie die wat ons betreft een
meerwaarde heeft. Bekkenfysiotherapeut Mirjam van der Velde van TIGRA werkt vanaf 1 juli
één dag in de week bij Fitaal. Mirjam is sinds 2010 bekkenfysiotherapeut en wij zijn blij dat wij haar
kennis en ervaring mogen gebruiken om de bekkenfysiotherapie bij Fitaal op te gaan zetten. In de toekomst
hopen we naast Mirjam nog een bekkenfysiotherapeut aan te nemen.

Zondag 2 oktober: ‘8 van Drachten’

Wilt u meedoen met de ‘8 van Drachten’ maar kunt u wel wat begeleiding gebruiken? Of lijkt het u leuk om te gaan hardlopen?
Wellicht is dit dan een mooi begin. Vanaf maandag 20 juni starten we met de looptraining ter voorbereiding op de ‘8 van Drachten’.
Deze looptraining vindt – met een tussenstop van drie vakantieweken - iedere maandagavond plaats tot en met 26 september.
Naast looptraining is in deze voorbereiding ook aandacht voor looptechniek, kracht, coördinatie en stabiliteit.
Samen met een groep leden en patiënten van Fitaal doet u dan mee aan de ‘8 van Drachten die op zondag 2 oktober plaatsvindt.
Uiteraard loopt iedereen de acht kilometer op zijn eigen niveau en tempo.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen met (0512) 54 11 58. Een mail sturen mag ook: info@fitaal.nl

Zomertraining bij Fitaal

Voor fanatieke spelsporters die volgend seizoen optimaal willen presteren en de kans op blessures willen verkleinen, bieden we in
de zomermaanden een sport specifiek trainingsprogramma aan. De zwaarte van de zomertraining wordt per tak van sport afgestemd
en is opgesteld door onze ervaren sportfysiotherapeuten. Deze sport specifieke zomertraining kan zowel in teamverband als
individueel gevolgd worden.
Voor meer informatie kunt u bellen met (0512) 54 11 58. Een mail sturen mag ook: info@fitaal.nl

Hoofdvestiging:

Fitaal De Sportlaan

Sportlaan 1a, 9203 NV Drachten
Telefoon: (0512) 54 11 58
E-mail: sportlaan@fitaal.nl
Nevenvestigingen:

Fitaal De Drait

Morra 41, 9204 KT Drachten
Telefoon: (0512) 51 91 51
E-mail: drait@fitaal.nl

Fitaal De Trisken

Voorhuis 4, 9205 BV Drachten
Telefoon: (0512) 52 33 33
E-mail: trisken@fitaal.nl

Fitaal is aangesloten bij de onderstaande organisaties:
- Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
- Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)
- Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT)
- Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK)
- Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de
Sportgezondheidszorg (NVFS)
- Friese Coöperatie Fysiotherapie (FCF)
- Netwerk Sportfysiotherapie Friesland
- Chronisch ZorgNet
- Schoudernet Noord

Fitaal Rottevalle

Master Kuiperswei 1, 9221 TD Rottevalle
Telefoon: (0512) 34 16 02
E-mail: rottevalle@fitaal.nl

Fitaal Wijnjewoude

Meester Geertswei 4, 9241 GL Wijnjewoude
Telefoon: 06 18 42 77 11
E-mail: wijnjewoude@fitaal.nl

Kinderfysiotherapie Fitaal

Sportlaan 1a, 9203 NV Drachten
Telefoon: (0512) 54 11 58
E-mail: kinderfysiotherapie@fitaal.nl

Fitaal Sûnenz

Burg. Wuiteweg 140b, 9203 KP Drachten
Telefoon: (0512) 54 11 58
E-mail: sunenz@fitaal.nl
Raadpleeg onze website voor meer informatie
over de verschillende locaties: www.fitaal.nl.
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Teamfoto tijdens weekend Brugge 8 -10 april

Fitaal De Sportlaan

fitaal_drachten
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