Jane Wigg (RGN, MSc)
Jane is de enige geautoriseerde trainer van Fluoroscopy Guided
Manual Lymphatic Drainage (‘Fill and Flush’) in het VK.

Tot op heden hebben de kennis en vaardigheden van Jane meer dan 450 studenten
geholpen hun MLD-training succesvol te voltooien.
Jane loopt al meer dan 20 jaar voorop in het beheer van lymfoedeem en begint met een
van de eerste lymfoedeemklinieken in het VK. In 2002 is Jane ook begonnen met de
Lymphoedema Training Academy (LTA), als middel om kwaliteitsonderwijs te bieden in
MLD en andere behandelingen voor therapeuten. In 2014 introduceerde LTA
Fluoroscopy Guided Manual Lymphatic Drainage (FG-MLD / ’Fill and Flush’ techniek) in
het VK en na uitgebreide training en onderzoek heeft ze de eerste UK lymf-mapping
kliniek voor MLD opgezet.
Jane levert regelmatig artikelen en seminars over de hele wereld met betrekking tot
lymfoedeem, de behandeling ervan, behandelingsstrategieën en MLD. In 2019 is ze
genomineerd en ontving ze een prijs van het Royal College of Nursing en het British
Journal of Nursing, en ontving ze verschillende prijzen op de International Conference
on Physiotherapy Awards die plaatsvond in India.
Als vorige manager van Wolverhampton Lymphoedema voor 15 jaar, hielp Jane de
service uit te breiden tot een van de grootste in het VK.
Jane werkt ook als klinisch adviseur bij Haddenham Healthcare, waar ze een flexibele rol
speelt bij het adviseren en ontwikkelen van nieuwe producten en het werken met
onderzoek en innovatie.
Naast het geven van privéopleidingen voor LTA, geeft Jane ook les aan het Royal
Marsden Hospital in Londen. Elk jaar leidt LTA meer dan 120 nieuwe therapeuten op,
waaronder internationale studenten van over de hele wereld.

Jane was tot voor kort niet-uitvoerend bestuurder van Lymphcare UK en is een trustee
van Lipoedema Ladies.
Ze is ook directeur van LymphVision dat wereldwijd toonaangevende NIRF Lymphatic
Imaging levert en heeft het afgelopen jaar al 4 klinieken geopend in het Verenigd
Koninkrijk.

