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U kunt bij ons terecht voor:

Fysiotherapie:   
•  Algemene fysiotherapie
•  Arbeidsfysiotherapie
•  Bekkenfysiotherapie
•  Dry Needling
•  Handtherapie
•  Kinderfysiotherapie
•  Medical taping
•  Manuele therapie
•  Oedeemtherapie
•  Orofaciale fysiotherapie
•  Psychosomatische fysiotherapie
•  Sportfysiotherapie

Ergotherapie

Logopedie

Oefentherapie Mensendieck

Podotherapie

• Bus:  Lijn 51 
• Metro: Parkweg, Nieuwland
• Tram:  Lijn 21 en 24 

BEREIKBAARHEID



OEDEEM THERAPEUT 

Een oedeem therapeut is een gespecialiseerd fysiothera-
peut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een aanvul-
lende opleiding voor oedeem therapie heeft gevolgd.
De oedeem therapeut helpt bij gezondheidsproblemen 
die te maken hebben met het niet goed functioneren van 
het lymfesysteem.  

WANNEER OEDEEM THERAPIE?

• Bij primair lymfoedeem: Vanaf de geboorte zijn er min-
der lymfebanen aanwezig waardoor in de loop van het 
leven oedeem kan ontstaan.

• Bij secundair lymfoedeem: een operatie, plastisch chi-
rurgie, bestraling, tumorgroei, een trauma, het dragen 
van een prothese, een infectie, Chronische Veneuze 
Insufficiëntie (spataderen) of  medicatie gebruik.

• Bij fibrosering: Verhardingen van weefsels.
• Bij lipoedeem: Lipoedeem betekent letterlijk ‘vetzwel-

ling’ en staat ook bekend als pijnlijk ‘vetsyndroom’. Het 
is een chronische aandoening van het vetweefsel die 
voornamelijk vrouwen treft en meestal pas zichtbaar 
wordt aan het eind van de puberteit. Het betreft grote 
hoeveelheden ongelijkmatig verdeeld vet onder de huid 
van de heupen, dijen, knieën en onderbenen.
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VERWIJZING EN VERGOEDING

Voor de behandeling van oedeem is een verwijzing van 
uw huisarts of specialist noodzakelijk.
Alle zorgverzekeraars vergoeden oedeemfysiotherapie.
Lymfoedeem valt onder de chronische aandoeningen, 
dit houdt in dat als u aanvullend verzekerd bent de 
eerste 20 behandelingen vergoed worden uit uw aan-
vullende verzekering. Bent u niet aanvullend verzekerd, 
dan moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen.
De vervolgbehandelingen komen ten laste van de basis-
verzekering.

MEER WETEN OVER OEDEEM THERAPIE?

Als u meer informatie wilt, kunt u dit bij de balie van
De Nieuwe Dam vragen.

U kunt met al uw vragen ook 
rechtstreeks terecht bij:
Iris van der Slot , geregistreerd 
oedeem therapeut.
E-mail: Iris@denieuwedam.nl

Paramedisch centrum


