Zwachtelen

Oedeemtherapie
Zwachtelen… en daarna?

Mieke Bok

Als het ledemaat dat gezwachteld

geregistreerd oedeemfysiotherapeut

wordt “oedeemvrij” is, worden er
Therapeutisch Elastische Kousen
(TEK) aangemeten. Dit wordt gedaan
door een gespecialiseerd bandagist.
Om er voor te zorgen dat het vocht

Contact opnemen

niet opnieuw toeneemt, is het belan-

Dat kan vrijblijvend, via de praktijk, zie

grijk de zwachtels te blijven dragen

contactgegevens hieronder of mail naar

tot de TEK is aangemeten. De TEK

mieke@fysio-engelen.nl

wordt in de meeste gevallen door de

of info@fysio-engelen.nl

zorgverzekeraar vergoed.
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DE ZWACHTELS WORDEN AANGEBRACHT
IN DE BEGINFASE VAN DE BEHANDELING
Wat is

oedeem

Wat mag wel/niet
• Laat de zwachtels dag en nacht om
• De zwachtels mogen niet nat worden
• Probeer wondjes te voorkomen

Wanneer contact met ons
opnemen?

van zwaarte, spanning of stuwing van de huid, een pijnlijk of

en let op ontstekingen (roodheid,

overgaat als u oefent neemt u

tintelend gevoel en toename van de omvang van

warmte, zwelling)

contact met ons op. Ook als de

Een ander woord voor oedeem is vocht. Als de balans tussen
de aanmaak en afvoer van weefselvocht verstoord raakt kan er
een opeenhoping van oedeem ontstaan. Dit uit zich in een gevoel

het lichaamsdeel).

• Voorkom extreme warmte (warm
bad/sauna)

Waarom zwachtelen?
Oedeem gaat (meestal) niet vanzelf over. Om de afname in
omvang zo snel mogelijk te realiseren zal er in de meeste
gevallen gezwachteld worden. Deze zwachtels zijn een belangrijk
onderdeel van de therapie. Als het overschot aan vocht weg
is, zal er een therapeutisch elastische kous (TEK) worden
aangemeten om het effect van de therapie te behouden.

• Draag geen knellende kleding en

Wanneer u het gevoel heeft dat
de zwachtels knellen en dit niet

zwachtels afzakken of als er een
donkere of juist witte verkleuring van
tenen/vingers zichtbaar is.

geen zware tas

• Voorkom langdurig staan en zitten
maar blijf wel in beweging

• Laat de zwachtel zitten tot de
volgende behandeling

• De zwachtels kunnen gewoon in de
wasmachine (95°C) en de wasdroger

Vergoeding zorgverzekeraar
Zwachtelen is onderdeel van de behandeling van oedeem. De vergoeding voor
de oedeembehandeling valt onder fysiotherapie. De zwachtels kunnen bij de
huisarts aangevraagd worden, dit valt onder het eigen risico. Neem contact op
met uw zorgverzekeraar voor informatie over de vergoeding.

