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FIETSEN?
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Al eerder schreven we in het Nederlands Tijdschrift Voor Huidzorg over Fluoroscopy Guided
Manual Lymphatic Drainage (FG-MLD), een techniek in lymfedrainage die in juli 2017 voor
de eerste maal in Nederland werd gedoceerd (NTVH 3-2017). Benieuwd naar de belofte van
nieuw inzicht en effectiviteit van de behandeling namen hoofdredacteur Ellen Kuijper en
redacteur Anneke van Ofwegen, beiden huidtherapeut, deel aan de tweede training die in
januari 2018 werd georganiseerd. En zoals dat hoort bij een goede scholing, kwamen beiden thuis met heel
veel antwoorden en mogelijk nog meer vragen. Vragen over de geleerde nieuwe techniek, maar meer nog
over de technieken die de oedeembehandelaars tot nu toe steeds hebben gebruikt. Waaraan kunnen we
behandelresultaten of het uitblijven daarvan toeschrijven en wat gaan we nu doen met de techniek die
Jean-Paul Belgrado en Jane Wigg ons tijdens deze FG-MLD-training aanleren? Hebben we het altijd
verkeerd gedaan en, om met collega Anneke van Ofwegen te spreken, moeten we opnieuw leren fietsen?
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TECHNIEK EN WERKING
Tijdens de training maken we uitgebreid kennis met
theorie en praktijk van de FG-MLD techniek. 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, aansluitend bij
de pathologie van de patiënt, een intradermale injectie
met indocyanine green (ICG) toedient, wordt het opper
vlakkig lymfatisch systeem zichtbaar.
De contrastvloeistof indocyanine green wordt sinds 2005
gebruikt in de lymfe diagnostiek. Het is een in wateroplosbaar poeder dat actief wordt zodra het wordt gemengd met
gedistilleerd water. Na injectie bindt de vloeistof zich voornamelijk aan albumine, wat gunstig is voor het traceren
van lymfevaatjes. Het blijkt minder invasief te zijn dan
andere contrastvloeistoffen. De methode is relatief gemakkelijk en kan in korte tijd het oppervlakkige lymfesysteem
in kaart brengen. Dit in kaart brengen van het oppervlakkige lymfesysteem wordt ook wel “mapping” genoemd.
Door NIRFLI te gebruiken kunnen we zien wat voor effect
de verschillende drainagetechnieken hebben op de lymfe
flow. Daarnaast brengt NIRFLI de functionele opper
vlakkige lymfevaten en hun collaterale netwerk in kaart.
Anneke Ofwegen: ‘Als huidtherapeut zie ik veel patiënten
met oedeemproblematiek. In de praktijk waar ik werk
bestaat onze doelgroep voor ongeveer 80% uit oedeem
patiënten. Oedeemproblematiek vind ik fascinerend.
Iedere klacht is uniek en je kunt in Nederland patiënten
zoveel bieden om hun klachten te verminderen. Om goed
op de hoogte te blijven heb ik, na het voltooien van mijn
opleiding in 2011, verschillende bijscholingen gevolgd.
Schoudercursus, fascie release technieken, lymfetaping,
congressen, workshops enzovoorts. Zo hoop ik iedere
patiënt de juiste behandeling en mogelijkheden te kunnen
bieden, om zo goed als mogelijk de klachten te verminderen.’

Dr. Liesbeth Vandermeeren dient een intradermale injectie met
indocyanine green (ICG) toe bij de proefpersoon.

delen gebied toepassen. Zo wordt duidelijk wat de Fill and
Flush methode doet en hoe dit werkt in het oppervlakkige
systeem, dat door de contrastvloeistof in combinatie met
de Near Infrared Camera zichtbaar wordt. De contrastvloeistof (indocyanine groen) wordt opgenomen door de
initiële lymfevaten. Met de Fill techniek wordt het lymfevocht naar de precollectoren gestuwd. Met de Flush
beweging wordt vervolgens het lymfevocht via de collectoren naar de lymfeknopen afgevoerd. Hierbij is zichtbaar
dat de lymfangiomen niet per keer het lymfevocht door
laten, maar in groepjes van gemiddeld 3 lymfangiomen.
Dit visualiseren van de behandeling geeft de cursisten een

DEMONSTRATIE VAN DE TECHNIEK
Het hoogtepunt van de FG-MLD training is zonder twijfel
het moment waarop behandelaars gaan werken met de
techniek. Dat kan nadat Dr. Liesbeth Vandermeeren,
plastisch chirurg aan de Universiteit van Brussel en als
arts aanwezig bij deze training, de contrastvloeistof bij
de proefpersoon heeft toegediend. De behandelaars
gaan vervolgens de geleerde nieuwe grepen en ook hun
vertrouwde grepen en massagetechnieken op het te behan-
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Onder toeziend oog van
Jane Wigg oefent Anneke de
Fill & Fluch grepen bij de
proefpersoon terwijl ze op
het beeldscherm kan zien
wat haar handelingen voor
effect hebben op de lymfe

heel duidelijk inzicht in het handelen, ook als ze grepen
of technieken toepassen die geen resultaat laten zien.
Het brengt in kaart of er sprake is van een dermal
back-flow of van een dermal rerouting.

WAT KAN FG-MLD BETEKENEN VOOR DE PATIËNT?
FG-MLD kan de feitelijke situatie van het lymfesysteem
van een patiënt helder in beeld brengen. Hoe ziet het
oppervlakkig lymfesysteem er bij deze patiënt uit, wat
kan het nog wel en wat kan het niet. De behandelaar krijgt
hiermee meer mogelijkheden om in situaties waar de
behandeling om onduidelijke redenen stagneert, een beter
beeld te krijgen. Deze methode kan zo een aanvulling zijn
op bestaande technieken. Waar deze techniek al in gebruik
is, wordt FG-MLD altijd uitgevoerd in een klinische setting
waarbij de patiënt na de “mapping” een uitgebreid rapport
en mapping-overzicht meekrijgt. Hiermee kan de oedeem
therapeut bij deze patiënt direct aan de slag. In Nederland
is dit helaas nog niet mogelijk, in Brussel en het Verenigd
Koninkrijk wel.

WETENSCHAP EN PRAKTIJKONDERZOEK
Deze training FG-MLD benadert de materie niet op de
veel gebruikte manier van specialistische ervaring, maar
gaat uit van bevindingen vanuit de wetenschap en vanuit
praktijkonderzoek. De benadering laat zien dat we voortdurend nieuwe inzichten krijgen door onderzoek en
ontwikkeling, waardoor we gedwongen worden kritisch
te blijven kijken naar bestaande, vertrouwde technieken
en behandelingen. Anneke van Ofwegen: ‘Jean-Paul
Belgrado en Jane Wigg zijn duidelijk: manuele lymfe
drainage heeft wel degelijk effect, zolang je het op de juiste
manier uitvoert. Deze training leert je om weer naar de
individuele patiënt te kijken en naar de lymfatische
anatomie zoals deze niet eerder is beschreven.’
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EVOLUERENDE TECHNIEKEN EN INZICHTEN
Het is al langer bekend dat de wet van Starling aan nieuwe
inzichten onderhevig is. Het zijn immers niet alleen de
drukverschillen en de colloïd-osmotische druk (zuigkrachten) die zorgen voor het transport van vocht de
bloedbaan uit en in. De herziening van het Starlingevenwicht laat zien dat de capillairen in de huid en in de
spieren anatomisch niet in staat zijn om interstitieel vocht
via de venolen (veneuze capillairen) terug de bloedbaan
in te sturen. Het lymfestelsel heeft een veel belangrijker
functie dan lang werd aangenomen. Oedeemtherapie
evolueert in de handen van onderzoekers en ervaren
therapeuten, die kijken, maar vooral ook voelen en door
ervaring weten met welke oedeemproblematiek ze te
maken hebben. Ook tijdens deze training worden ontwikkelingen besproken. De contrastvloeistof indocyanine
green lijkt meer geheimen van de werking van het lymfe
stelsel prijs te geven. In eerste instantie werd het gebruikt
voor het zichtbaar maken van hartvaten in de cardiologie
en in het netvlies van het oog. De laatste jaren hebben
diverse wetenschappers in de wereld deze kleurstof niet
alleen gebruikt om de werking van het oppervlakkige
lymfestelsel aan te tonen, maar ook om inzicht te geven
in de anatomie van een aangetast lymfestelsel en zelfs van
de effectiviteit van behandelingen. Van de behandelingen
volgens Vodder, Leduc, Casley-Smith en Földi, veel gebruikt
in Nederland, is volgens Jean-Paul Belgrado en Jane Wigg
de effectiviteit niet aan te tonen middels het gebruik van
indocyanine green. De door wetenschappelijke inzichten
onderbouwde Fill and Flush techniek is volgens hen effectiever. De mate van stroming van vocht in het interstitium
is belangrijk voor de functie van de dermis (de wet van
Darcy). Maar ook ín de bloedvaten is de mate van stroming
essentieel en bepaalt het de kwaliteit en functie van de
vaatwanden. De viscositeit van het interstitiële vocht en
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Jean Paul Belgrado neemt samen met cursiste Marit van de Akker
de geleerde grepen door.

het bloed bepaalt mede de beweging van de cellen.
Daarnaast speelt ook het bewegen van de patiënt zelf een
grote rol. Looptraining bij vaatpatiënten is niet voor niets
populair als behandelmethode. Tijdens de FG-MLD
training wordt ook het belang hiervan duidelijk toegelicht.
Wat is de plaats van de nieuwe techniek in de richtlijnen?
Hierover vertelt Dr. Vandermeeren ons: ‘Er loopt
momenteel een grote multicentrische studie in België
die de nieuwe techniek vergelijkt met de technieken van
Vodder en Leduc. Over twee jaar verwachten wij hiervan
de resultaten. Laat ons niet vergeten dat de technieken
Vodder en Leduc niet 'evidence based' zijn. Toch worden
deze technieken jarenlang (en nu nog steeds) gebruikt en
vergoed door verzekeraars. Verzekeringsmaatschappijen
bekijken terecht 'evidence based medicine' en baseren hun
vergoedingen meer en meer op wetenschappelijke studies
van goede kwaliteit. Het is aan ons om hen die te bezorgen.’
Ellen Kuijper: ‘Het beeldmateriaal dat wordt verkregen
met behulp van ‘Near-Infrared Fluorescence Lymphatic
Imaging’ geeft ons veel nieuwe inzichten, waarmee de
toegevoegde waarde van behandelingen in een ander licht
komt te staan. Wanneer hebben bijvoorbeeld ademhalings
oefeningen zin of het behandelen van oksel- of lymfeklierpakketten? Daarnaast laat het ook zien dat de lymfe
angionen anders werken dan tot nu toe werd aangenomen.’
Reeds lange tijd wordt op verschillende manieren het
lymfesysteem in kaart gebracht en de methoden zijn geen
van alle helemaal waterdicht. Onder invloed van de druk
van het moment zal niet alle lymfe fluoresceren, terwijl
het wel aanwezig is en functioneert. Inzicht en ervaring
van de behandelaar worden aangevuld met technieken als
“mapping” met behulp van Near-Infrared Fluorescence
Lymphatic Imaging. De therapeut heeft hiermee een extra
mogelijkheid om de diagnose te onderbouwen en de
behandeling af te stemmen.
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CONCLUDEREND
De Fill and Flush technieken worden reeds op diverse
plekken in de wereld toegepast en hebben volgens de
gebruikers van de techniek veel snellere resultaten
dan andere technieken. Werkend onder de NIR (Near
Infra Red) camera lijken de andere manuele lymfe
drainage technieken niets, of minder snel iets te doen.
Dit is uiteraard een bevinding die tot nadenken stemt.
Maar moeten we daarom vaststellen dat men de
afgelopen 30 jaar in Nederland op een onjuiste manier
heeft gewerkt binnen de oedeemtherapie? Er is dan wel
weinig wetenschappelijk bewijs, maar practice based
bewijs is er genoeg voor de huidige technieken zoals we
die in Nederland gebruiken. Bij elke patiënt zijn meerdere
vormen van klinimetrie toegepast en vaak genoeg is
aangetoond dat deze behandelmethoden wel degelijk
zin hebben.
Dus, om terug te komen op de vraag die we ons in de titel
van dit artikel stellen: moeten we opnieuw leren fietsen?
Nee, dat denken wij niet. Wel moeten we openstaan voor
het verkennen van nieuwe fietsen, met meer of betere
versnellingen. We moeten ons, anders gezegd, bewust
zijn van de ontwikkeling van de alle technieken die in
het werkveld van de oedeemtherapie beschikbaar zijn.
De ervaren therapeut krijgt steeds weer nieuwe handvatten om behandelingen nog beter af te stemmen op
patiënt en pathologie. We werken al veelal dieper dan
voorheen en een effectieve behandeling kan uit zeer veel
onderdelen bestaan. De Fill and Flush techniek is zeker
een interessante techniek waarvan we de ontwikkelingen
zullen blijven volgen. In maart volgen er nog twee
‘terugkom dagen’, waarvan we weer verslag zullen doen.
Als we iets hebben geleerd, dan is het wel dat we nog veel
kunnen leren, en dat de wereld van het lymfatisch
systeem een fascinerende wereld is en blijft.
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