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Er is wat aan te doen!

Lipoedeem is een aandoening waarbij het vetweefsel niet 
gelijkmatig over het lichaam verdeeld is. Op de heupen, 
dijen, (onder)benen, binnenkant van de knieën of armen 
kan een plaatselijke symmetrische vetophoping ontstaan. 
De handen of voeten blijven vrij van de vetophoping!  
Ook kunnen de plaatsen waar de vetophoping zit, pijnlijk 
zijn. Het verliezen van gewicht zal lipoedeem bijna niet beïn-
vloeden. Het is een chronische aandoening. Het onderhuidse 
vetweefsel kan de lymfvaatjes in de onderhuid gaan dicht-
drukken, waardoor er dus lipo-lymfoedeem kan ontstaan. 

Hormonale wisselingen
Huidtherapeute Hélène Kempers: 'Hoe lipoedeem ont-
staat, is nog niet bekend. Het wordt in ieder geval niet 
veroorzaakt door overmatig eten! Hormonale en erfelijke 
factoren spelen een belangrijke rol. Lipoedeem komt tot 
uiting bij grote hormonale wisselingen zoals de puberteit, 
een zwangerschap of tijdens de overgang. In onze praktijk 
hebben we behandelmogelijkheden om de symptomen 
van lipoedeem te verminderen. In het Medisch Trainings-
centrum de Viergang, waar de praktijk mee samenwerkt, 
wordt eerst via een echo vastgesteld of er werkelijk lipoe-
deem aanwezig is. Deze bestaan onder andere uit massa-
getechnieken en het aanmeten van compressiemateriaal.'

Hélène: 'Daarnaast werken wij samen met diëtiste Claudia 
Arkesteijn. De juiste voeding kan wel degelijk vermindering 
geven van de klachten van lipoedeem! In sommige geval-
len kan er gekozen worden voor een liposuctie. Praktijk 
Kempers is aangesloten bij het Netwerk voor Lymf- en 
lipoedeem. Vanuit NL-net wordt er waardevolle informatie 
gedeeld, wordt lotgenotencontact gestimuleerd en worden 
beweegcursussen georganiseerd.'

Opluchting
Lipoedeem is een zeer lastige aandoening. Toch is het bij 
veel lipoedeemcliënten een opluchting als de diagnose 
gesteld wordt. Vaak is men al jaren bezig met afvallen.  
Dit kan behoorlijk frustrerend zijn. Om dan te horen dat  
het niet aan jou ligt, maar dat er een diagnose gesteld is,  
wordt als een behoorlijke opluchting ervaren. 

'Mijn herstel verliep  
elke keer supergoed'

Evie, een lipoedeempatiënte, vertelt over haar 
ervaring met liposuctie: 'Het was ontzettend span-
nend om aan de hele serie operaties te beginnen. 
Maar ik wist zeker dat ik niets liever wilde dan dat 
ik bevrijd zou worden van het lipoedeemvet. Ik had 
er vooral psychisch, maar ook fysiek erg veel last 
van. En juist omdat het mentaal een enorme stap 
is om te zetten, was het superfijn om gedurende 
deze hele periode en daarna begeleid te worden 
door het team van Hélène Kempers. Na elke 
 operatie was er weer een periode van herstel,  
maar ook een periode van onzekerheid of het 
allemaal wel goed ging en of het herstel wel ging 
zoals het hoorde. De dames van Huid- en Oedeem-
therapie Kempers hebben me hier echt doorheen 
geholpen. Ze hadden erg veel aandacht voor zowel 
het fysieke herstel als voor mijn mentale herstel. 
Ik kon mijn vragen kwijt en mijn onzekerheden. 
Daarnaast was het enorm fijn om met regelmaat 
behandeld te worden met de massages, om het 
vocht van de operatie af te voeren. Mijn herstel 
verliep elke keer supergoed en ik weet zeker dat dit 
mede te danken is aan de goede zorg van Huid- en 
Oedeemtherapie Kempers.'
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Kempers en Carli Goeman

Vetophopingen? 

Heb je last van zware benen, heupen, billen en/of 
armen? Lukt het maar niet om af te vallen? Heb je 
snel blauwe plekken en een soort 'sinaasappelhuid'? 
Verschilt jouw kledingmaat in boven- en onderli-
chaam? Dan zou je weleens te maken kunnen heb-
ben met lipoedeem!


