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Circulatiestoornissen
Opleiding fasciatherapie F.I.T.

Masterclass Lymfe en Littekens
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Circulatiestoornissen

Lymfeprobleem Oedeem

• Verschillende pathofysiologie
• Zichtbare symptomen:
• Zwelling
• Pitting
• Stemmer
• Ulcus cruris 
• Etc.

• Bij ieder ontstekingsproces
• Niet zichtbare symptomen:
• Pijn
• Stijfheid
• Chronische tendinitis
• Recidiverende klachten
• Van locatie variërende klachten
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Oedeemvormen

• Post-traumatisch oedeem
• Post-chirurgisch oedeem

• Lymfoedeem (lymfologie)
• Veneus oedeem (phlebologie)
• Lipoedeem

• Algemeen oedeem
• Nefrotisch oedeem / Myxoedeem
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Post traumatisch oedeem
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Post-chirurgisch oedeem
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Lymphoedema is a progressive chronic condition that affects a 

significant number of people and have deleterious effects on 

patients’ physical and phychosocial health’

( Lymphoedema Framework 2006)

Lymfoedeem
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Lymfoedeem
Abnormale ophoping 
van vocht en eiwitten in 
het lichaamsweefsel 
(tussen-cellulaire ruimte) 
door overbelasting 
lymfestelsel

Kan aangeboren of 
verworven zijn

Abnormale ophoping van 
vocht en eiwitten in het 
lichaamsweefsel (tussen-
cellulaire ruimte) door 
overbelasting lymfestelsel

Kan aangeboren of 
verworven zijn
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Fascia indeling
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Waar lymfe
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• Oedeem heeft secundaire gezondheidsklachten tot gevolg
• Vroeg ingrijpen reduceert “life limiting illness”
• Voorkomen ziekenhuis opname
• Voorkomen cellulitis
• Oedeem kan iedereen treffen, heeft geen grenzen
• Toename oedeem door ouder wordende mens, meer overlevende 

kankerpt en meer obese personen in de samenleving

Consequenties
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• OK
• Radiotherapie
• Kanker
• Ongeluk/trauma
• Infectie
• Inflammatie
• Endocrien
• Immobiliteit
• Veneus

Secundair oedeem, een extrensieke oorzaak
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Lymfoedeem kan zich overal 
manifesteren 

(Lymf) oedeem kan zich overal manifesteren 
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1. Verhoogde filtratie door histamine als reactie op inflammatie of 
infectie

2. Verhoogde veneuze capillaire druk door hartfalen, immobiliteit of 
schade veneuze systeem

3. Toegenomen oncotic capillaire druk, of falen lymfatisch systeem
4. Falen vd kleppen bij toename capillaire druk

Oedeem-oorzaken vlgs Mofatt 2007 (4 redenen)
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• Macrofagen en neutrofiele  gaan naar beschadigd weefsel, geeft extra 
collageen, hierdoor kunnen de leak filamenten initiële lymfe niet 
openen. Hierdoor blijft vocht in interstitium
• De osmotische conc vh weefsel is veranderd. Dit verandert de opname 

vh lymfe systeem
• Met meer collageen in het weefsel wordt het dikker en minder viscose. 

Dit geeft gelatine en non pitting oedeem
• Als oorzaak niet in lymfe zit kan ‘t zijn dat glycocalyx laag beschadigd is 

door immobiliteit of beschadiging, hierdoor hyper filtratie. Dit heeft in 
de tijd effect op lymfe als die de extra hoeveelheid niet kan afvoeren
• Door verwijdering lymfnodes, externe schade vh systeem

Basis van oedeem is inflammatie
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door probleem in ontwikkeling vh systeem of de functie

• Lymfangiogenesis geeft structureel of functioneel abnormaliteit, dat 
heeft interstitiële vocht balans verstoring
• Uiting van verschillende klinische aandoeningen; vaak genen of 

chromosoom mutatie, recessief of dominant erfelijk
• Congenital;
• Aplasie=geen vezels in een gebied
• Hypoplasie=tekort aan vezels of nodes of ze zijn inadequaat
• Hyperplasie=vezels te groot om functie te vervullen

Primair lymfoedeem
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Chronische veneuze insufficiëntie 

Ulcus cruris venosum

Chronische veneuze insufficiëntie

Oppervlakkige 
venen

Perforerende
venen

Diepe 
venen

Primaire klep-
insufficiëntie

TrombosePrimaire 
varicosis

Trombo-
flebitis
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• Spataderen (varices)
• Corona flebectatica p.p.
• Verkleuringen (pigmentaties)
• Verhardingen (liposclerose)
• Zwelling (oedeem
• Witte plekken (atrophy blanche)
• Open been(ulcus cruris venosum)

Chronische veneuze insufficiëntie

• Spataderen (varices)
• Corona flebectatica p.p.
• Verkleuringen (pigmentaties)
• Verhardingen (liposclerose)
• Zwelling (oedeem)
• Witte plekken (atrophy 

blanche)
• Open been(ulcus cruris 

venosum)
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• Laag aan binnenkant vat
• Zorgt voor transport door de vaten
• Kan zieke en gezonde cellen onderscheiden
• Wordt aangestuurd door zenuwen

Glycocalyx
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• Grote proteïne die een haarstructuur voorstellen

• Bewegen en blijven gezond door shearing forces, veroorzaakt doordat 
de capillairen en bloedvaten worden bewogen

• Het is een gefixeerde laag aan de capillair wand, waardoor de grote 
proteïne niet terug kunnen herintreden in de capillairen, als ze 
passeren moeten ze door het lymfesysteem worden geabsorbeerd

• Hoe zwakker de glycocalyx  laag hoe poreuzer de wand van de 
capillaire, hoe meer filtratie optreedt, dan verschijnt oedeem

Glycocalyx laag

26

Lipoedeem
"vetzwelling". Chronische aandoening van het vetweefsel, uitsluitend voorkomend bij vrouwen.
(11% Nederlandse bevolking)  

Lipoedeem

"vetzwelling". Chronische aandoening van het vetweefsel, uitsluitend 
voorkomend bij vrouwen.
(11% Nederlandse bevolking)  
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Lipoedeem; term misleidend?
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Oefeningetje 

Verbind de punten met 4 lijnen, zonder je pen van het papier te halen. 
Iedere punt mag maar 1 keer aangeraakt worden

Verbind de punten met 4 lijnen, zonder je pen van het papier te halen. 
Iedere punt mag maar 1 keer aangeraakt worden 
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