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Even voorstellen 
 

•Karlijn Sterkenburg 
•info@onze-huid.nl 

•Patricia Stienstra 
•info@patriciastienstra.nl 



Agenda 

 De huid en het lymfesysteem, stukje anatomie 

• Operatie, chemotherapie en radiotherapie, wat heeft dit 
voor gevolgen voor de huid, littekens en het lymfesysteem? 

• Littekenproblemen 

• Lymfoedeem 

• Zelfmanagement 

• Zelf aan de slag 



 

 

De huid 

 
  

• Lymfevaatjes  

 eindigen ‘blind’  

 in de dermis 
 

 

 

 

         http://www.alpha-h.nl/index.php?id=142 

https://www.youtube.com/watch?v=XuID0HyC4qw         
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Het lymfesysteem 

https://borstkanker.slingeland.nl/kenniscentrum/Algemene-informatie/Lymfeklieren-en-
lymfestelsel/1739/2210 

https://www.youtube.com/watch?v=Kh-XdNnTZUo  
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Gevolgen voor de huid en het 
lymfesysteem 

Hangt af van: 

- Soort operatie, okselklierdissectie ja/nee 

- Chemotherapie 

- Radiotherapie 

 

 

 



Huid 

-Operatie  
-litteken 

-Chemotherapie  

-droog, snellere veroudering van de huid, donshaartjes  

-Medicatie  
-acne, donshaartjes 

-Radiotherapie  
-roodheid, verharding, jeuk, droog of juist vet, verkleuring, vaatjes  

 

 

 



Adviezen 

• Dep de huid droog in plaats van deze droog te wrijven  
• Smeer de (gesloten) huid 1 à 2 keer per dag in met een pH-

neutrale ongeparfumeerde crème. Geen alcohol in creme, dat 
droogt de huid uit  

• Vermijd fel zon(nebank)licht in het bestraalde gebied  
• Gebruik in bad/douche (amandel)olie in plaats van 

bad/doucheschuim  
• Probeer bij een jeukende huid niet te krabben. Uw huid gaat 

gemakkelijk kapot. Gebruik talkpoeder tegen de jeuk. Let op: 
veel talkpoeder (bijvoorbeeld die van Zwitsal) is geparfumeerd  

(bron:www.leef.nl 



Littekens 

• Wondgenezing  Littekenvorming is normaal! 

• Radiotherapie, chemotherapie  verstoring wondgenezing 

• Verschillende soorten littekenproblemen: 
• Hypertrofische littekens 
• Atrofische littekens 
• Keloïd 
• Verkleefde littekens 

 



Verkleefd littekenweefsel 

 

 



 Behandeling littekenproblemen 

• Littekenmassage 

 

 

 

 

• Silliconenpleisters/gel 

 

 

 



Behandeling littekenproblemen 

• Endermologie 

 

 

 

 

 

• Lymftaping  





 



Lymfesysteem 

• Eiwitrijk lymfevocht wordt niet voldoende afgevoerd 

• Ophoping lymfevocht 

• Lymfoedeem kan voorkomen in de armen, benen, het 
gezicht, maar… 

 



…ook in de borst kan lymfoedeem ontstaan. 



Verschijnselen lymfoedeem 

• Zwaar, vermoeid, ‘strak’ gevoel 

• Zwelling 

• Pijn 

• Tintelingen 

• Huidveranderingen 



Behandeling lymfoedeem 

• Decongestieve lymfatische therapie (DLT) binnen de 
huidtherapie: 
• Manuele lymfedrainage 
• Lymftaping 
• Ambulante compressietherapie 
• Huidverzorging 
• Ademhalings- en bewegingsoefeningen  
• Leefregels  
• Aanmeten van hulpmiddelen en therapeutische elastische 

kousen 
 

 



Zelfmanagement  

• Definitie zelfmanagement 

• Zelfmanagement tools  

• Zelf aan de slag 

 

 

Filmpje: https://youtu.be/O5tFkHgbCdo 

 

https://youtu.be/O5tFkHgbCdo


Definitie zelfmanagement 

“Het omgaan met symptomen, behandeling, lichamelijke, 
psychische en sociale consequenties van de chronische 
aandoening en/of de omgang met risicofactoren en 
aanpassing in leefstijl. 

 

Zelfmanagement is effectief wanneer mensen hun 
gezondheidstoestand monitoren en de cognitieve, 
gedragsmatige en emotionele reacties vertonen die bijdragen 
aan de bevredigende kwaliteit van leven.” 
www.zelfmanagement.com 



Figuur 1. Aandeel van zelfzorg en professionele zorg naar complexiteit 
van de gezondheidssituatie van mensen met chronische ziekten. Bron: 
NIVEL 2011 



Zelfmanagement tools 

• Preventie en huidzorg 

• Meten 

• Zwachtelen 

• Zelfmassage 

• Ademhalings- en bewegingsoefeningen 

• Aan- en uittrekken TEK 

• Specifieke hulpmiddelen 

 



Preventie en huidzorg 

• Voorkom wondjes 

• Voorkom overbelasting en afknelling 

• Voorzichtig met warmte en koude 

• Neem de juiste huidverzorging in acht 

 



Leefregels 

• Draag handschoenen bij huishoudelijk werk, tuinieren, 
klussen 

• Probeer insectenbeten te voorkomen 

• Gebruik bij ontharen een crème ipv een scheermesje 

• Voorzichtig met prikken, snijden en branden 

• Zorg voor goede huid- en nagelverzorging 

• Desinfecteer een wondje en doe er een pleister op 



Meten 



Zwachtelen 

Doel van zwachtelen: het lymfoedeem verminderen door druk van buitenaf te 
geven. 

 

Wat hebt u nodig? 

Arm: 

• 1 korte-rek zwachtel van 6 cm breed 

• 2 korte-rek zwachtels van 10 cm breed 

• Leukoplast 
 

Been: 

• 2 korte rek-zwachtels van 10 cm breed 

• 2 korte rek-zwachtels van 12 cm breed 

• Leukoplast 
 
 



Criteria bij het zwachtelen 

• Gebruik altijd 2 zwachtels (+1 voor hand)  

• Houdt de zwachtel zo dat u in de rol kunt kijken 

• Houdt de zwachtel dicht bij de arm, hierdoor is de spanning 
goed te controleren 

• Zwachtel schuin naar boven of circulair 

• ‘s Nachts mag de korte-rek zwachtel blijven zitten 

• Zwachtel niet te strak 

• Gelijk verdelen 

• Vraag eventueel uw partner  



Zelfmassage  

• Voer de massage grepen in een rustig, laag tempo uit 

• Houdt u aan de gegeven volgorde 



Ademhalings- en 
bewegingsoefeningen 

Ademhalingsoefeningen 

• Ontspanning 

• Afvoer lymfevocht 

 

Bewegingsoefeningen 

• Afvoer lymfevocht 

• Verbeteren mobiliteit  



Bewegingsoefeningen 

• Goed rechtop zitten of staan 

• Tempo is laag 

• Geen pijn doen 

• Voer de oefening vijf keer uit  

• Indien mogelijk driemaal daags uitvoeren 

  



Therapeutische elastische kous 

• Direct na opstaan aantrekken 

• Gebruik aantrek hulpmiddelen 

• Gebruik eventueel talkpoeder 

• Geen scherpe randjes/haakjes aan uw nagels 



Aantrekken TEK 



Specifieke hulpmiddelen 



Specifieke hulpmiddelen 



Richtlijn 2014 

• Zie Patiëntenversie Richtlijn Lymfoedeem 2014,  
www.lymfoedeem.nl 

• NL net supportgroepavond  

http://www.lymfoedeem.nl/


Zelf aan de slag  


