
19-09-2021

1

Operaties: deel 2
Opleiding fasciatherapie F.I.T.

Masterclass Lymfe en Littekens
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• Beïnvloeding litteken minder mogelijk
• Nu afhankelijk van collageen turnover
• Litteken tapen
• Functionele benadering
• Mobilisatie densificaties / verklevingen in functionele keten
• Operatie / injectie collegenase

“Probleemlittekens”
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• Arthroscopie / Total knee / Total hip
• M.Dupuytren  / CTS
• Laparoscopieën / Liposuctie
• Borstlittekens / AWS / Diepflap ok
• Bestraling  / brandwonden/ skingrafts

Speciale littekens
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Borstlittekens
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- borstklier is een aanhangsel van 
de huid

- omsloten binnen superficiale 
fascia lagen

- anterior: subcutis (gescheiden 
door  vetlaag)

- posterior: m.pectoralis major
- fascia envelop loopt door 

superficiale abdominall fascia of  
Camper, axilair superior en 
lateraal en naar sternum 
mediaal en clavicula fascia

Anatomie borst
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Implantaten
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Implantaten
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Axillary anatomie

8

9



19-09-2021

4

10

Behandeling AWS
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Axillary web syndrome
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Axillary web syndrome
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Myofasciale dysfunctie bij borstkanker
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Diep flap borst reconstructie
DIEP is een afkorting die staat voor Deep Inferior Epigastric 
Perforator.
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Diep flap
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Praktijk : borst / AWS / diep flap

• Vroege gevolgen: AWS en litteken
• Intermediaire gevolgen: beperking in de schouder beweging
• Late gevolgen : houdingsveranderingen
• Behandeling van litteken en cording: stretching en plopping, pas 

op voor inflammatie. 
• Stretching zeker bij flap-ok over hele lijf: been over rand bed en 

spelen met rek diagonaal
• Axilla uit oksel halen; variatie in stand arm en weefsel op rek 

brengen
(tegengesteld armen/handen bewegen, of juist samen laten 
bewegen)
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Pt pijn diagram

• Mapping pijn patroon
• Lokaal
• refferred

• Huidveranderingen
• Litteken
• Chirurgische procedure
• oedeem

• VAS
• Oxford shoulder questionaire

18
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Onderzoek

• Passieve range of motion; add, exo, endo, add
• Actieve range of motion; nek zittend, schouder zittend in supinatie, 

thorax, observeer scapula beweging, abd en painfulla arc?, 
scapulo-humeraal ritme, serratus ant. functie
• Fascia evaluatie: 
• Superficiaal
• Deeper areas en restricties; voel glijden, stijfheid

• Maak aantekeningen op een kaart rood=pijn, groen =strak, geef 
richting aan
• Nek onderzoek rotaties, voel fascia, evenals bij extensie, neus 

horizontaal
• Diepe fascia over clavicula in zijlig
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Borst behandeling technieken

• Grote veranderingen van huidrekkingen en fascia technieken 
aangepast aan;
• De vorm en grootte van de borst
• De chirurgische ingreep
• Weefsel schade , litteken en /of fibrose
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Borst behandeling

• Eerste altijd lymfe kanalen stimuleren
• Ontspanning van omliggende musculatuur:
• pect major, rectus abdominus, intercostaal musc, serratus ant

• Behandeling
• Effleurages
• Pettrisage:  weefsel heen en weer bewegen in verschillende 

hoeken
• Specifieke vinger en duim knedingen, werk van buiten naar 

binnen
• Wissel lifting en compressie af op de borst om zo een actieve 

pomp te creëren op de retromammalaire ruimte
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Praktijk borst

• Ruglig: 
• Mobiliseren deltoidues, zoek weg minste R, nooit 2x zelfde 

beweging
• Borst liften en compressie, verschuiven med en lat
• Onder pect major;  tussen pect major en minor seperating 

techniek.
• Intercostaal, platysma en deltoideus meenemen

• Zijlig;
• Mobiliseren lattisimus dorsi, eventueel huidroltechnieken
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Praktijk diep flap

• Borst is als borst behandeling, m.n. ook verschuiven borst ook 
over clavicula en platysma
• Buik is als behandeling bij buik ok. 
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Final notes

• Littekens fascia release technieken werken m.n. op sternum
• Borst littekens hebben vaak meer emoties dan elders
• Ook een mastectomy kan fantoom gevoelens geven, respectvol 

en privacy bewust behandelen is van groot belang !
• Andere technieken en andere gebieden omdat er in borst 

weefsel geen musculatuur zit
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Bestraling
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Bestraling

• Huidreacties; huidsparend effect bij 
megavolttherapie, doordat 
maximale dosis pas onder huid 
wordt bereikt.
• Reacties afhankelijk van; 

stralingsenergie, grootte van veld, 
locatie van het gebied, 
huidgevoeligheid van de pt., 
cytostatica in combinatie met 
bestraling, 
• Verlies van lichaamsbeharing
• Erytheem; ontstekingsreactie door 

vaatverwijding en verhoogde 
permeabiliteit van membranen
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Bestraling = ioniserende stralingsvorm

• Inwendige of uitwendige bestraling
• Uitwendige bestraling; de stralenbron is afgeschermd in het 

bestralingsapparaat geplaatst.
• Dit is bestraling met snelle deeltjes, waardoor schade ontstaat 

aan de cel doordat de deeltjes botsen met de 
celkernmoleculen
• De deeltjes dringen tot beperkte diepte in het lichaam. 

Varieert van 1 tot 5 cm, daarna neemt stralingsintensiteit snel 
af. Dit spaart weefsel dat achter de tumor zit
• Van alle pt. met kanker wordt 45-50% bestraald
• Snel delend weefsel is gevoeligst voor bestraling
• Radiotherapie geeft TGF-beta aanmaak , voor altijd , dat houdt 

in dat er inflammatie blijft!!
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Reacties op bestraling: korte termijn

• Droge desquamatie; rode tanig 
uitziende huid, droog en 
schilferig, door verhoogde 
doorgankelijkheid van de 
capillairen
• Natte desquamatie; nattende 

opp wond, ontstaan van kleine 
vesikels onder epidermis, die 
samenvloeien en rupturen, 
daardoor verlies van 
bedekkende epidermis, geeft 
exsudatie van serum.
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Reacties op bestraling: lange termijn

• Bruine verkleuring of 
depigmentatie als de huid erg 
rood is geweest gedurende de 
bestraling
• Atrofie; de huid wordt platter, 

bleker en gladder
• Teleaniëctasie; versterkte 

vaatnieuwvorming
• Fibrose van subcutane weefsels 

waardoor huid stug aanvoelt en 
verminderd mobiel is
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Bestraling
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Praktijk AWS en bestraling

• Aan de hand van casus integratie van alle inzichten en technieken 
zoveel mogelijk evidence based
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Casus; uitwerken en praktisch oefenen

• Mevr. C borstamputatie, met 24x bestraling , wonden door 
verbranding  die in eerste instantie heel slecht helen, met lelijke 
littekens met veel fibrotisch weefsel, verklevingen op ribbenrand 
met veel pijn, cording en groot probleem met activiteiten en 
participatie
• Waar let je op
• Wat wil je meer weten
• Hoe zet je behandeling in, in eerste fase
• Hoe ziet vervolg behandeling eruit
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(Smith 2016)

Brandwonden
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Flap vs. Grafts
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Skingrafts
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Skingrafts
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Larynxcarcinoom 

• een combinatie van technieken
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Het strottenhoofd en de organen in de hals

Het strottenhoofd verbindt de keel met de luchtpijp en de longen.
1: strottenhoofd, 2: strotklepje, 3: stembanden, 4: luchtpijp, 5: slokdarm, 6: keelholte, 7: 
mondholte, 8: neusholte
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laryngectomie
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Skingrafts
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Praktijk behorend bij brandwonden

• Fascia functie onderzoek, zeker bij groot oppervlak geeft veel info
• Waar is ruimte om op aan te grijpen
• Denk groter dan het gebied waar de verbranding heeft 

plaatsgevonden.
• Denk bij grafts ook aan het donorgebied
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