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Praktijk onderzoek
Opleiding fasciatherapie F.I.T.

Masterclass Lymfe en Litteken
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• Direct lymfografie; injectie olie contrast, alleen anatomie, kan lymfe schade 
geven
• Lymphoscintography; nucleair techniek, radio labelled proteine, fysiologie 

zichtbaar
• Sentinel node indentificatie
• MRI en lymphangiography
• NIR fluoroscopy;indocyanine green injected intradermal in extremiteit. 

Hoog fluorescent substantie kan zichtbaar worden met near infrared 
radiation. Met golflengte 760nm. Vermengt zich met interstitiële vocht, 
wordt naar lymfe systeem gevoerd, zichtbaar gemaakt met speciale infra 
red camera

Onderzoeksmogelijkheden
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Fill and Flush (Belgrado Methode)

Fluoroscopy Guided
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Normal linear 
channels

StardustDermal rerouting Dermal backflow
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Inhoud: theorie en praktijk

Anamnese
Lichamelijk onderzoek
Omvangmeting
Stroomschema

Praktijk onderzoek lymfeproblematiek
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• Wijze van ontstaan en beloop klachten
• Type en aard van de klachten die lymfesysteem betreffen

• Passagiere zwelling
• Stuwend gevoel
• Pijn
• Tintelingen
• Gevoel van zware extremiteit
• Chroniciteit (peesontstekingen, wisselende klachten, chronisch pijn)

• Invloed van de zwaartekracht
• Relatie met (in)spanning
• Lokalisatie: proximaal of distaal

Anamnese
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• Relatie met zwangerschap
• Familieanamnese met betrekking tot de klachten
• Medische voorgeschiedenis 
• Co-morbiditeit:

Hart, nieren, schildklier, lever, diabetes, darmaandoeningen bv m.crohn

• Medicatie
• Voorgaande therapieën
• Ziektekennis en inzicht van de patiënt m.b.t. lymfesysteem en coping 

style
• Beperkingen en participatieproblemen
• NVL

Anamnese
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Onderscheid lymfe-/oedeemprobleem
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Flow diagram lymfoedeem
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• Zowel de lymf-ICF als de ULL27 voor armen en de lymf-ICF voor 
benen kunnen gebruikt worden voor het meten van de kwaliteit 
van leven. 

• De lastmeter (distress thermometer) is oorspronkelijk bedoeld 
voor het screenen op distress in de domeinen van lichamelijke 
problemen, praktische problemen, problemen met naasten, 
emotionele problemen en levensbeschouwelijke problemen) bij 
oncologie patiënten. 

Anamnese
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FFO fascia functie onderzoek
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• Inspectie:
• Lokalisatie van het oedeem:

proximaal/distaal
• Een- /tweezijdig
• Littekens
• Huidafwijkingen

Hyperpigmentatie
Papillomatosis

• Nagelafwijkingen
“Ski jump” nails
Onychodystrofie

Lichamelijk onderzoek

16

• Inspectie:
• Tekenen van veneuze of arteriële insufficiëntie
• Ademhaling

Lichamelijk onderzoek
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Ademhaling
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• Palpatie:
• Pitting /non - pitting
ook wel teken van 
Godet

Lichamelijk onderzoek
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Teken van Godet
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• Palpatie:
• Pitting / non-pitting
• Stemmer

bij een positieve uitslag kan er ter hoogte van de basisfalanx 
van de tweede en de derde teen geen plooi op de voetrug 
meer worden gemaakt, omdat de huiddikte daar is 
toegenomen; 

Lichamelijk onderzoek
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• Palpatie:
• Teken van Godet
• Stemmer

Lichamelijk onderzoek
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• Palpatie:
• Teken van Godet
• Stemmer

Lichamelijk onderzoek
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Lichamelijk onderzoek

• Palpatie:
• Pitting / non-pitting
• Stemmer
• Pijn bij palpatie
• Temperatuur
• Huidvegetatie
• Sensibiliteit

• Verschuifbaarheid:
• Fibrotisering van de huid

• Indrukbaarheid

24
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Lichamelijk onderzoek

• Palpatie:
• Pitting / non-pitting
• Stemmer
• Pijn bij palpatie
• Temperatuur
• Huidvegetatie
• Sensibiliteit

• Verschuifbaarheid:
• Fibrotisering van de huid

• Indrukbaarheid
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• Indrukbaarheid:

Lichamelijk onderzoek
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• Lymphscanner:
• Vroegtijdig postoperatief diagnosticeren van lymfoedeem
• Diagnosticeren of er bij lipoedeem sprake is van een bijkomend lymfoedeem
• Gradatie waarden oedeem verkrijgen om een gericht behandelplan op te 

stellen 

• Vastleggen preoperatieve 0-meting bij resectie of bestraling
• Door middel van de 0-meting waardes gebruiken voor evaluatiedoeleinden
• Een follow up meting van het behandeltraject verkrijgen om zo te 

objectiveren
• Rapportage naar artsen

• Vochtpercentage rondom chronische wonden en bij veneuze insufficiëntie 

• Meting tot 2,5 mm diepte in interstitium 

• Goed alternatief voor plaatsen waar geen omvangmeting mogelijk is

Aanvullend lichamelijk onderzoek
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• Lymphscanner
• Gebruiks protocol:

• Spot of scan
• 3x spotmeting op dezelfde plaats, gemiddelde van de 3 metingen
• Plaats markeren met een stiftpunt, lengtematen worden in centimeters in 

behandelplan genoteerd
• 3x contralateraal meten 

• Omgevingsafhankelijk!!!

Lichamelijk onderzoek
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Lymphscanner
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Lymphscanner
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• Lymphscanner vervolg:
• Gemiddelde percentage tussen 25-45% volgens leverancier

• Onderzoek: mayrovitz HN, Lymphedema: presentation, diagnostics 
and treatment 2015:  variatie tussen 27-35%

• Huidplooimeter

Lichamelijk onderzoek
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Stroomschema onderzoek
KLINISCHE
TEKENS

ALGEMEEN 
OEDEEM

PRIMAIR
LYMFOEDEEM

SECUNDAIR 
LYMFOEDEEM

VENEUS
OEDEEM LIPOEDEEM

GODET +++ + + +++ -

STEMMER - + + - -
DISTALE
OORSPORONG + + - + -

BILATERAAL + soms soms soms altijd
VERBETERING 
BIJ ELEVATIE +++ + + +++ -

PIJN - - - - +

CYANOSE - - - + -

DERMATOSE - - - + -

ULCUS - - - - -
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• 4-cm omvangsmeting 
• 10-cm omvangsmeting

• Arm:
• Elke 10 cm, beginnend bij proc. styloïdeus radi

• Been:
• Elke 10 cm, beginnend bij onderrand calcaneus met voet in 0 graden

Omvangsmeting
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Opdracht:

Aan de hand van casus: 
Sportieve 18 jarige meid

7 weken geleden tijdens het voetballen gevallen op de re schouder, 
gelijk naar spoedeisende hulp, 

RX: # clavicula  in het kopje van clavicula richting art. AC
Na 1 week immobilisatie alsnog OK: plaat op clavicula op distale deel 

geplaatst met schroef. 
Daarna 6 weken immobiliserend beleid met sling. 

Nu verwijzing: 2 maanden activeren zonder sport- of krachttraining. 
Hulpvraag patiënte: Niks meer voelen in de schouder tijdens het 

gebruiken ervan.
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Opdracht
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Wat ga je doen?
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Oefenen

• Fascia functie onderzoek, met een  
lymfeblik!!

in gebied op zoek naar;
• Verschuifbaarheid
• Indrukbaarheid
• Veerkracht
• Pitting
• Stemmer
• Temperatuur/vochtigheid
• Lymfscanner
• Omvangmeting (noteren en

intra betrouwbaarheidsbeoordeling)
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Onderzoek inspectie
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Opdracht onderzoeken been

Teken van Godet / Pitting Stemmer
+ / -

Veerkracht 
(graad)

Indrukbaarheid 
(graad)

Litteken
+ / -

VAS
0-10

Temp
0C

non-pitting 0 leeg (1)
zeer hoge compliance

zacht (1)
vochtrijk

2 mm indruk
verdwijnt snel

1 = mild slap (2)
hoge compliance

week (2)
vochtrijk

4 mm 10-15 sec.
voor het verdwijnt

2 = gemidd. normaal (3) normaal (3)

6 mm verdwijnt
na 1 min.

3 = gemidd/ernstig stug (4)
lage compliance

stijf (4)
eiwitrijk

8 mm blijft langer
dan 2 min

4 = ernstig krachtig (5)
zeer lage compliance

hard (5)
eiwitrijk

39
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Wat zien we?

40

Vers trauma is lymfe capaciteitsaanval
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Trauma en chirurgie

• Denk aan de invloed op weefsel ter plekke (sensoriek, 
ontstekingsmediatoren, collageenvorming)
• Wat gebeurt in de keten met motoriek
• Denk aan  samenhang met elders blessures en/of ontwikkelen 

ervan door  invloed  van lymfesysteem 

42
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Wat zien we?
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