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In deze folder wordt meer informatie gegeven over het
lipoedeemtraject binnen het Expertisecentrum Lymfovasculaire
geneeskunde (ECL) in ziekenhuis Nij Smellinghe.

Voor wie is het lipoedeemtraject bedoeld?
Uw specialist vermoedt dat u lipoedeem heeft en heeft u daarom
verwezen naar het ECL.

In ons centrum wordt u op één dag door meerdere deskundigen
onderzocht en beoordeeld. Er worden op deze dag meerdere testen
en onderzoeken gedaan. Hierna kan de diagnose meestal worden
gesteld. Soms is verder onderzoek nodig.

De betrokken deskundigen zijn een dermatoloog, een fysiotherapeut
en een verpleegkundig polikliniekmedewerker. Dankzij deze
samenwerking kan een goede diagnose worden gesteld en een
passende behandeling worden opgestart.

Organisatie lipoedeemtraject
Het lipoedeemtraject vindt op vaste dagen plaats, namelijk op
dinsdag, woensdag of donderdag. Nadat uw specialist (dermatoloog,
internist of vaatchirurg) u heeft verwezen naar het ECL, wordt contact
met u opgenomen om, indien nodig, meer informatie op te vragen.

Wij streven ernaar de afspraak zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.
Maar houd u rekening met een wachttijd van enkele maanden.
Na het stellen van de diagnose wordt zo snel mogelijk een
behandeling gestart.
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Hoe is het lipoedeemtraject ingedeeld?
Na beoordeling door de dermatoloog van het ECL wordt contact met
u opgenomen om een afspraak te plannen voor het
lipoedeemtraject. Allereerst heeft u een afspraak bij de
verpleegkundig polikliniekmedewerker die enkele metingen bij u
afneemt, zoals de omvang van de benen, lengte en gewicht.

Daarna heeft u een afspraak met de fysiotherapeut. Hier doet u een
looptest en een spierkrachttest. Hiervoor is het belangrijk om
schoenen mee te nemen waar u gemakkelijk op loopt.

Vervolgens bezoekt u de dermatoloog, die na de intake op basis van
de anamnese, het verhaal van u als patiënt en alle metingen, de
diagnose stelt. Na het stellen van de diagnose gaat u nog een keer
naar de fysiotherapeut. Daar krijgt u uitleg over een voor u geschikte
therapie aan de hand van de door de dermatoloog gestelde
diagnose.

Figuur 1. Indeling afspraken Lipoedeem traject ECL



Met aandacht. Dat voelt beter.

Lipoedeemtraject

4

Betrokken specialisten
Afdeling Dermatologie
Dermatologen:
Drs. C. Bakker
Mw. drs. C.A.H. Bearda Bakker-Wensveen
Dr. R. J. Damstra
Mw. dr. J. Dickinson-Blok
Mw. drs. K.F. van Duinen

Verpleegkundig polikliniekmedewerkers

Afdeling Fysiotherapie
Fysiotherapeuten:
Mevr. J. van Esch-Smeenge
Mevr. J. van der Meulen -Boersma
Dhr. A.A. Hendrickx
Mevr. R. Roeterink -ten Have
Mevr. R. Anema-Schadenberg

Hoe verloopt het lipoedeemtraject?
Wanneer de dermatoloog de diagnose lipoedeem stelt, betekent dit
dat u drie en zes maanden na de eerste afspraak nogmaals naar het
ECL komt voor controle. Tijdens de controle na drie maanden
bezoekt u alleen de fysiotherapeut. Na zes maanden bent u weer een
dagdeel in het ECL, net als bij het eerste bezoek.

In de tussentijd wordt in samenspraak met de verschillende
deskundigen van het ECL een behandelplan opgesteld met
behandelingen bij therapeuten bij u in de buurt. Dit behandelplan kan
indien nodig tijdens het tweede en derde bezoek worden bijgesteld.
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Wat moet u voorafgaand aan uw afspraak doen?
Nadat er met u een afspraak is gemaakt voor het lipoedeemtraject,
ontvangt u enkele weken voorafgaand aan de afspraak een e-mail
met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord om op een later
moment vragenlijsten te kunnen invullen.

Twee weken voorafgaand aan uw afspraak in het ECL ontvangt u vier
mails met daarin de verschillende vragenlijsten die te maken hebben
met de door u ervaren klachten. We willen u vragen deze
vragenlijsten online in te vullen, uiterlijk drie werkdagen voorafgaand
aan de afspraak in het ECL.

Figuur 2. Verloop aanmelding en invullen vragenlijsten in Abakus
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Vragenlijsten via Abakus
Waarom deze vragenlijsten?
Samen met de resultaten van de andere onderzoeken geven de
vragenlijsten ons een compleet beeld van uw klachten. Hierdoor
kunnen wij de juiste diagnose stellen. De antwoorden helpen ons ook
om een goed behandelplan te kunnen maken. We vragen u de
vragenlijsten bij elke afspraak opnieuw in te vullen. Bij de controle
afspraken na drie en zes maanden ontvangt u opnieuw vijf mails met
daarin de vragenlijsten.

Waarom de vragenlijsten drie keer invullen?
Door u de vragenlijsten meerdere malen te laten invullen krijgen we
in het ECL een goed beeld van het verloop van uw klachten. Door
middel van de uitkomsten van de vragenlijsten en de fysieke testen
kunnen we uw voortgang in de tijd volgen, en waar nodig tips of
aanwijzingen geven om u zo goed mogelijk te helpen.

Welke vragenlijsten moet ik invullen en wat houden ze in?
U krijgt in totaal vijf mails toegestuurd met daarin een link naar vijf
verschillende vragenlijsten. Deze vragenlijsten hebben betrekking op
uw activiteitenniveau, vermoeidheid en kwaliteit van leven. Verderop
in de folder vindt u een uitgebreidere beschrijving van de
vragenlijsten.

Voor uw privacy worden de door u ingevulde vragenlijsten
opgeslagen in een beveiligde omgeving waar alleen uzelf, de
behandelend fysiotherapeut en uw dermatoloog toegang toe hebben.
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Vragen?
Wanneer u vragen heeft over de vragenlijsten of de afspraak, kunt u
contact opnemen met het secretariaat van het ECL, telefoonnummer
(0512) 588 818, of de afdeling Fysiotherapie, telefoonnummer
(0512) 588 245.

Nadere uitleg over de vragenlijsten en fysieke testen
RAND-36 (ook wel SF-36 genoemd)
De RAND-36 is in de Verenigde Staten ontwikkeld om de invloed op
de gezondheidstoestand te meten.
De RAND-36 is momenteel veruit de meestgebruikte vragenlijst om
te meten hoe iemand zijn gezondheid ervaart of zijn gezondheid
gerelateerde kwaliteit van leven.

Doelgroep: De RAND-36 kan bij verschillende doelgroepen gebruikt
worden.

NNGB
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNBG) gaat over
(voldoende) bewegen. U beweegt voldoende als u minimaal vijf
dagen in de week dertig minuten matig intensief beweegt (zestig
minuten voor jongeren tot achttien jaar). Deze NNGB wordt ook wel
de beweegnorm genoemd. Naast de beweegnorm is er ook een
fitnorm. De fitnorm betekent dat u drie keer per week minstens
twintig minuten zwaar intensief beweegt.

Multidimensionele Vermoeidheid Index (MVI)
Dit is een zelfrapportage instrument en bestaat uit twintig stellingen
en uitspraken die betrekking hebben op vijf aspecten van
vermoeidheid en de consequenties hiervan. Dit zijn: (1) algemene
vermoeidheid, (2) lichamelijke vermoeidheid, (3) vermindering in
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activiteit, (4) vermindering in motivatie en (5) geestelijke
vermoeidheid. Een geschikte doelgroep voor deze vragenlijst is
patiënten met vermoeidheidsklachten.

LAST-meter
De LAST-meter is een meetinstrument dat de distress en problemen
voor u in kaart brengt. Onder distress wordt alles verstaan wat een
negatieve invloed op je leven heeft en je ervan weerhoudt om
datgene te doen wat je, voordat de diagnose gesteld werd, graag
deed.

Afnemen van fysieke testen (deze testen worden
afgenomen bij nul, drie en zes maanden)

Spierkrachttest van de bovenbeenspieren (MicroFET meting)
Spierkracht van de bovenbeenspieren wordt gemeten met een
MicroFET. Dit is een apparaat dat op het scheenbeen geplaatst wordt.
U wordt gevraagd plaats te nemen op een stoel of behandelbank
met uw armen over elkaar. De tester plaatst het apparaatje op uw
scheenbeen en vraagt u om uw knie te strekken. De test wordt drie
keer per been uitgevoerd, waarbij de hoogste score wordt gebruikt.

Functionele inspanningscapaciteit meting (conditie), de Zes-
minuten-wandeltest
De Zes-minuten-wandeltest is een test die wordt gebruikt om het
uithoudingsvermogen van deelnemers te beoordelen. De test wordt
gebruikt bij patiënten met verschillende aandoeningen.
Tijdens de test wordt u gevraagd om gedurende zes minuten zo snel
mogelijk heen en weer te lopen over een afstand van dertig meter.
De onderzoeker meet de afgelegde afstand.
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Volume meting van de benen (Perometer)
De Perometer is een apparaat waarmee nauwkeurig het volume en
de inhoud van uw beide benen gemeten kan worden. Het is een korte
meting waarbij u plaatsneemt op een apparaat dat met
infraroodstraling het volume en de inhoud van uw been meet. De
infraroodstraling is niet schadelijk voor de gezondheid.
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