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VIERDAAGSE TRAINING FLUOROSCOPY GUIDED (FG)
MANUAL LYMPHATIC DRAINAGE (MLD)
– FILL AND FLUSH –

Bundeling van theorie en
praktijk voor effectieve
Manuele Lymfedrainage
SUZE VAN BEUZEKOM, huidtherapeut

Op donderdag 20 juli verzamelden negen enthousiaste huidtherapeuten, een fysio-oedeemtherapeut
en een dermatoloog zich in de prachtige praktijk van oedeemfysiotherapeut Birgit Schmitz, voor de
vierdaagse training “Fluoroscopy Guided (FG) Manual Lymphatic Drainage (MLD), die Katinka Rutjens
namens de Varodem Academy naar Nederland heeft gehaald. Nadat zij in november 2016 in
Engeland de opleiding tot Fill-and-Flushtherapeut had gevolgd, was zij zo geïnspireerd, dat
ze besloot dat Nederland ook kennis moest maken met deze techniek.

INTRODUCTIE
Fluoroscopy Guided Manual Lymphatic Drainage
(FG-MLD) is gebaseerd op het gebruik van ‘Near-
Infrared Fluorescence Lymphatic Imaging’ (NIRFLI).
Met deze techniek, waarbij een arts op een aantal
specifieke plaatsen een intradermale injectie met
indocyanine groen toedient, overeenkomstig de
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pathologie van de patiënt, wordt het oppervlakkig lymfatisch systeem in ‘real time’
zichtbaar en kan men het effect zien van de
diverse manuele lymfedrainagetechnieken op de
lymfeflow. Daarnaast brengt het de functionele
oppervlakkige lymfevaten en hun collaterale
netwerk in kaart.
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VOOR DE BEHANDELING

2

TIJDENS DE BEHANDELING

Foto 1 t/m 3: Beelden van een patiënte met lymfoedeem na
mamma-amputatie met okselkliertoilet, waarbij m.n. de hand
steeds dik bleef (met oude behandeling).

3

NA DE EERSTE BEHANDELING
(30 MINUTEN) MET DE
FILL AND FLUSH TECHNIEK

VOORDELEN

WERKING
Lymfo-fluoroscopie maakt het mogelijk om het
lymfesysteem van patiënten in kaart te brengen en
geeft ons belangrijke informatie over de afvoerroutes van lymfevloeistof. We noemen dit ook
wel ‘mapping’. Mapping maakt een gerichte behandeling mogelijk. Ook maakt lymfo- fluoroscopie
het mogelijk om de effectiviteit van de bestaande
manuele lymfedrainagemethodes te evalueren
en om nieuwe drainagemethodes te ontwikkelen.
Vanwege het gebrek aan evidence voor de “oude
werkwijze” is MLD niet opgenomen in de Nederlandse richtlijn Lymfoedeem, als het gaat om
therapie bij dynamische lymfavloed problemen.
Vaak wordt gedacht dat MLD wordt uitgesloten
van het behandeltraject voor alle lymfoedeem
patiënten, maar dat is niet waar. In de initiële en
behandelfase is MLD wel degelijk opgenomen in
de richtlijn voor patiënten met een obstructieve
lymfe-afvloedstoornis. (Zie hiervoor de richtlijn op
pagina 13, 14 en 58) De werking van Fluoroscopy
Guided MLD is met onderzoek onderbouwd1.
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Zoals reeds vermeld, geeft de methode lymfofluroscopie ons meer inzicht in de afvoerroutes
van het lymfesysteem, waardoor er veel gerichter
kan worden behandeld. De eerste groep afgestuurde
Fill and Flush therapeuten kunnen dit allemaal
beamen. Op de website (www.ntvhuidtherapie.nl)
laat huidtherapeut Mandy Gelderblom in een case
report zien wat de Fill and Flush techniek betekent
voor de resultaten in haar praktijk.

FILL AND FLUSH
De ‘fill-and-flushtechniek’ houdt in het kort in dat
de lymfevaten worden gevuld met lymfe, waardoor
de lymfeflow toeneemt, waarna de lymfevaten
zich weer legen2,3. Met de ‘fill’ zorgt de behandelaar
ervoor dat de lymfe zich van het interstitium naar
het lymfestelsel verplaatst. De ‘flush’ is de beweging
die daarop volgt en er voor zorgt dat de door de ‘fill’
gevulde lymfecollectoren worden geleegd.

HET PROGRAMMA
Het programma op 20 juli bestond uit een mix
van theorie, oefenen, praktische tips, netwerken,
socializen en lekker eten. Docenten Jane Wigg (van
de Lymphedema Training Academy in het Verenigd
Koninkrijk) en Jean Paul Belgrado (van de Vrije
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Universiteit in Brussel) zijn beide zeer ervaren in
zowel het uitoefenen van, als het trainen in de
betreffende technieken, hetgeen resulteerde in een
uniek programma voor de deelnemers, op zowel
praktisch als theoretisch niveau.

PRAKTISCH EN BEELDVORMEND
Om te zien hoe lymfo-fluoroscopie(FG-MLD)
in zijn werk gaat, mochten wij bij een aantal
inspuitingen aanwezig zijn. Het is zeer indruk
wekkend om te zien wat het lymfesysteem met
de lichtgevende vloeistof doet en hoe snel (bij een
gezond persoon) deze vloeistof is terug te vinden in
de oksel. FG-MLD maakt gebruik van het lymfe
systeem. Natuurlijk hebben we ook “normale”
MLD toegepast, om te zien in hoeverre deze techniek effectief is en wat het verschil is met FG-MLD.
Wat de effectiviteit van de gewone MLD betreft,
waren we allemaal nogal teleurgesteld.
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Tijdschriften

Colleges

D a t a b a n k w e g 6 B • 3 8 2 1 A L A me r s f o o r t • T : 0 3 3 2 4 5 3 2 0 8
in f o @ s t ud i o s a f f i e r. n l • w w w. s t u d i o s a f f ie r. n l

12

Zo laat FG-MLD laat zien, en daar staat menig
therapeut waarschijnlijk niet bij stil, dat lymfevaten niet kunnen worden geleegd als ze niet
gevuld zijn. Met andere woorden, behandeling is
zinloos wanneer er zich geen lymfevloeistof in de
vaten bevindt. En zo werden er nog meer aannames
over de werking van het lymfesysteem weerlegd.
Door het uitwisselen van ervaringen uit de
dagelijkse praktijk, ging menig deelnemer
kritischer kijken naar dat wat ze dagelijks met hun
behandelingen doen. Daardoor zou de behandeling
van lymfoedeem er wel eens heel anders uit kunnen
gaan zien, met meer oog voor hoe het lymfesysteem
werkt en waar we echt op in kunnen grijpen.
Eigenlijk zou dus iedereen deze vierdaagse training
moeten doen.
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In januari en september 2018 wordt deze
training voor de tweede en derde keer georgani
seerd in Nederland door de Varodem Academy.
DATA 2018
12, 13 en 14 januari met terugkomdagen op
17 en 18 maart 2018

LIPOFILLING VAN DE OKSEL - AXILLAIRY
VEIN COLLAPSE
Dr. Liesbeth Vandermeeren gaf een bijzonder
interessante presentatie over lipofilling van de
okselader (vena axillaris) bij borstkankerpatiënten
met intermittente beklemming van de vena
axillaris. Zij sprak hier al eerder over op het
ILF congres van juni 2017 in Syracuse (Italië).
Tijdens een operatie waarbij een of meer okselklieren worden verwijderd (okselklier- of schildwachtkliertoilet) haalt de chirurg doorgaans
ook het vetweefsel rondom de klieren weg.
In dit vetweefsel liggen echter de lymfeklieren.
Het vetweefsel heeft daardoor een belangrijke
biomechanische werking op de hemodynamiek
van de okselklier. Helaas wordt daar nog niet
altijd rekening mee gehouden bij de behandeling,
c.q. operatie.
Het gaat hierbij dus om een lymfatisch probleem
in combinatie met een veneus probleem.
Dr. Vandermeeren heeft (als enige in de wereld)
een procedure ontwikkeld om dit probleem op te
lossen. Dit gebeurt door middel van een specifieke
chirurgische ingreep en het inspuiten van lichaamseigen vet (lipofilling) in de oksel. Alvorens een
patiënt hier voor in aanmerking komt, wordt een
uitgebreide intake gedaan om vast te stellen of
aan de specifieke inclusiecriteria is voldaan.
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21, 22 en 23 september met terugkomdagen op
20 en 21 oktober 2018

De techniek wordt ondersteund door de Pink Ribbon
Foundation en de Koning Boudewijnstichting.
Mensen met deze veneuze klachten hebben direct
na de ingreep een vermindering van klachten als
een zwaar, moe gevoel of dat de arm niet langs
het lichaam kan bewegen. Ook heeft deze ingreep
een gunstige invloed op de omvang van de arm.
Het resultaat is in vele gevallen langdurig goed4.
Concluderend kan ik zeggen dat de training Fluoro
scopy Guided Fill and Flush MLD een geweldige
ervaring was, zeer intensief, maar absoluut alle
moeite waard. Ik heb enorm veel geleerd.
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