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Vaardig en correct uitvoeren van een intake bij een lymfoedeem 

• Correct indelen patiënt conform Anderson classificatie  (lymfoedeem) 
 

Vaardig en correct uitvoeren van een intake bij een lipoedeem / lipolymfoedeem 

• Correct indelen patiënt conform Strössenreuther / Meier-Vollrath en Schmeller classificatie (oplopende ernst lipoedeem, 
eventueel aangevuld met stadium IV: lipolymfoedeem) 

 

Vaardig en correct uitvoeren van een intake bij een wondprobleem met oedeem 

• Correct indelen patiënt conform TIME-classificatie voor wonden 

• Weet correct door te verwijzen naar andere behandelaar indien nodig (bv bij (ontwikkeling van) ulcus) 
 

Vaardig en correct uitvoeren van een intake met een arteriële component 

• Kennis van Enkel-Arm-index en hierbij horende indeling 

• Kennis en herkenning ervan mbt klinische tekenen zoals etalagebenen (klinische tekenen veneuze / arteriële / combinatie 
problematiek) 

 

Vaardig en correct kiezen benodigd hulpmiddel ( zwachtel, ACD, TEK) en/of doorverwijzing voor aanvullende behandeling ( 
IPC, MLD) 

• Kan het juiste compressiehulpmiddel kiezen voor een patiënt, rekening houdend met de aanwezige co-morbiditeiten 

• Weet correct door te verwijzen naar andere behandelaar indien nodig (bv bij inzetten IPC) 
 

Bij keuze hulpmiddel ACD of TEK voor been / voet 

• Kan de juiste aanmeetpunten TEK en ACD in benen aangeven en weet welke maatvoering hoort bij de genomen maten 
 

Bij keuze hulpmiddel ACD of TEK voor arm / hand 

• Kan de juiste aanmeetpunten TEK en ACD in armen / handen aangeven en weet welke maatvoering hoort bij de genomen 
maten 

 

Bij keuze hulpmiddel zwachtel 

• Kan korte-rek zwachtel correct aanleggen op 
o Voet, onderbeen, been 
o Hand, arm, schoudergebied 

• Aanleggen gebeurt conform vigerende richtlijnen binnen betrokken beroepsgroepen, zoals die van CBO of Vilans protocol 
ACT 

 

Bij keuze voor polster en puntdruk materialen 

• Kan de verschillende poster en puntdruk-materialen benoemen en weet hierin een juiste keuze te maken voor patiënten 
met pijnklachten, fibrosering, e.d. 

• Kan op de juiste manier de polster- en puntdrukmaterialen aanleggen en houdt rekening met drukverdeling / offload 
 

Bij keuze voor zwachtel 

• Kan vaardig een drukmeter hanteren bij het aanleggen van het materiaal 
 

Kan aanmeet- en bestelformulieren voor het gekozen compressiemateriaal correct invullen en de bijbehorende 
administratieve afwerking naar behoren af te ronden 
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Bij doorverwijzing naar aanvullende behandeling IPC 

• Kunnen assisteren bij het aanleggen IPC-manchet voor arm- en beengebied 

• Kunnen assisteren bij bediening IPC-apparatuur 
 

Bij doorverwijzing naar aanvullende behandeling MLD 

• Heeft inzicht in MLD en eventueel ook lymfetaping, bijvoorbeeld na demonstratie of video 
 

Vaardig en correct uitvoeren van behandelonderdelen 

• Correct vaststellen volumevergroting oedemateus arm / been en kennen voor- en nadelen van 
o Uitrekenen graden van Herpertz 
o Gebruik moisture-meter 

 

Vaardig en correct uitvoeren van behandelonderdelen 

• toepassen van teken van Stemmer 
 

Vaardig en correct uitvoeren van behandelonderdelen 

• toepassen van teken van Godet 
 

Vaardig en correct uitvoeren van behandelonderdelen / zelfmanagement 

• Kan vaardig en correct aanleren bij een patiënt of mantelzorger om zelf een zwachtel, ACD of TEK voor benen en armen aan 
te leggen. 

 

Vaardig en correct uitvoeren van behandelonderdelen / zelfmanagement 

• Kan effectief kennis overdragen aan patiënt of mantelzorger over de leefregels van patiënten met (lymf)oedeem 
(mondeling / mbv brochures / etc.). 

 

Vaardig en correct uitvoeren van behandelonderdelen / voorlichting 

• Kan effectief realistische informatie overdragen aan patiënt of mantelzorger over compressiehulpmiddelen zoals  korte-rek 
zwachtel, ACD, TEK en IPC aangaande 
o Te verwachten effect van de diverse compressieproducten 
o Slijtage 
o Gebruiksvoorschriften 
o Wasvoorschriften 

 

Vaardig en correct terug- en doorverwijzen 

• Herkennen eigen grenzen / correct toepassen van afkapmomenten (regels terug- en doorverwijzen) bij 
combinatieproblemen arterieel en veneus, wondzorgbehandeling a.g.v. ulcus cruris venosum, gefibroseerde oedemen vanaf 
stadium II gevorderd (B1) en aanwezigheid midline- en genitaal oedeem. 

 

Vaardig en correct kunnen terug- en doorverwijzen 

• Organiseren van ketenzorg of aanvullende zorgverlening (terug- en doorverwijzen) conform Zorgplan / 
Overdrachtsformulier). 

 


