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Voorwoord 

 

Beste lezer, 

Mijn naam is Lisanne van Heijst, vierdejaars student aan de opleiding huidtherapie 

op de Haagse Hogeschool. Dit onderzoeksrapport is geschreven in het kader van 

mijn afstuderen. 

Tijdens de tweedejaars stage is na grote verbazing over het feit dat men te weinig 

onderzoek en informatie tot zijn beschikking heeft over lipoedeem, mijn interesse 

gewekt om meer kennis in het werkveld beschikbaar te krijgen door hier mijn 

afstudeerscriptie aan te koppelen. Gedurende de opleiding ben ik in contact 

gekomen met meerdere lipoedeem patiënten met daarbij hun klachtenpatroon en 

vaak radeloosheid. Dit heeft geleid tot het zoeken naar een opdrachtgever die zich 

richt op lipoedeem patiënten. 

Hieruit volgde Remy Draaijer van het bedrijf bellicon als mijn opdrachtgever. Al enige 

tijd richten hun zich op lipoedeem omdat ze veel positieve reacties teruggekoppeld 

krijgen vanuit de desbetreffende doelgroep. Daaruit volgde de onderzoeksvraag en 

hopelijk kan dit onderzoek wat betekenen voor het werkveld en de lipoedeem 

patiënten. 

Met veel enthousiasme ben ik begonnen aan het onderzoek van het reizen naar 

Friesland tot aan Limburg om de metingen te verrichten. Ikzelf heb naast het 

onderzoeken veel geleerd van en over mensen met lipoedeem en dat zal ik zeker 

gebruiken in mijn verdere toekomst. Graag wil ik alle deelnemers aan het onderzoek 

heel erg bedanken. Zonder jullie was dit onderzoekrapport niet tot stand gekomen. 

Daarnaast wil ik Annette Mulder bedanken voor haar enthousiasme en het maken 

van de oefenvideo’s gedurende tien weken.  

Veel leesplezier en hopelijk uitbereiding van de kennis over lipoedeem. 

Lisanne van Heijst 
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Samenvatting 

Aanleiding 

Lipoedeem komt naar schatting voor bij 11% van de vrouwelijke bevolking. Door 

onbekendheid wordt deze aandoening vaak ondergediagnostiseerd. Lipoedeem 

heeft veel impact op de kwaliteit van leven door de pijnklachten, 

bewegingsbeperking, toename van oedeem en een negatief zelfbeeld. 

Behandelingen hebben vaak een matig positief effect op de klachten. Momenteel 

wordt de bellicon gebruikt door lipoedeem patiënten om klachten te verminderen. 

Onderzoek is noodzakelijk om erachter te komen wat de specifieke effecten zijn van 

het gebruik van de bellicon trampoline bij lipoedeem patiënten 

Wat is het effect van tien weken, dagelijks bewegen op de bellicon bij vrouwen met 

de aandoening lipoedeem in Nederland? 

Methode 

Het grootste gedeelte van het onderzoek bestond uit praktijkonderzoek. Daarnaast is 

er vragenlijstonderzoek gedaan bij drie lipoedeem patiënten die niet deelnamen 

aan het praktijkonderzoek en één fysio- en oedeemtherapeut die de bellicon 

gebruikt in de praktijk bij lipoedeem patiënten. Literatuuronderzoek is gedaan naar 

bewegen en lipoedeem, dit diende als theoretische aanvulling op het 

praktijkonderzoek.  

Resultaten 

Bewegen bij lipoedeem zal gestimuleerd moeten worden. Bij beweging wordt de 

voet- en kuitspier geactiveerd en hierdoor wordt de lymfeafvoer gestimuleerd. Uit de 

resultaten blijkt dat de bellicon verschillende effecten heeft bij lipoedeem. Bij 

verschillende klachten uit het klachtenpatroon is een positieve verbetering na tien 

weken al zichtbaar. Daarnaast blijkt uit vragenlijstonderzoek dat het gebruikt van de 

bellicon een boost geeft zodat je de hele dag energieker bent. Uit foto metingen 

blijkt dat de huidstructuren zichtbaar verbeteren, ook bij palpatie is verbetering 

merkbaar in de diepere huidlagen. 

Conclusie 

De positieve effecten van de bellicon zijn het verminderen van pijnklachten, 

verbeteren van traplopen, afname blauwe plekken, spierkracht verbetering en 

afname van een zwaar gevoel in de benen al na tien weken. Conditie verbetering is 

niet bij iedereen merkbaar maar wel mogelijk op de langere termijn met de juiste 

opbouw van training op de bellicon. 

Aanbevelingen 

In het vervolg zal er meer onderzoek gedaan moeten worden naar lipoedeem. Om 

meer duidelijkheid, kennis en behandelmogelijkheden te vergaren. Zo ook naar de 

bellicon en de effecten op langere termijn bij een grotere onderzoekspopulatie.  
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Summary 

Background 

Lipoedema is estimated to occur in 11% of the female population, because of it’s 

unfamiliarity this condition often underdiagnosed. It has a lot of impact on quality of 

life through the pain, movement restriction, the build up of lymph fluid and a 

negative self-image. Treatments often have a moderate positive effect on the 

symptoms. Currently, the bellicon is used by lipoedema patients to reduce 

symptoms. Research is needed to find out the specific effects of the use of the 

bellicon trampoline with lipoedema patients. 

What is the effect of ten weeks, daily exercise on the bell icon in women with the 

disease lipoedema in the Netherlands? 

Methods 

The bulk of the research consisted of practical. In addition questionnaire study was 

done in three lipoedema patients who did not participate in the practical and one 

physiotherapist and edema therapist who uses the bellicon in practice lipoedema 

patients. Literature research has been done to move and lipoedema, it served as a 

theoretical supplement to the practical.  

Results 

Exercise with lipoedema should be encouraged. When motion is activated the foot 

and calf muscle and thus lymphatic drainage is stimulated. The results show that the 

equipment has different effects in lipoedema. Several of the subjects showed 

positive, visible improvement by showing a reduction of symptoms after ten weeks. In 

addition, the use of the bellicon from questionnaires show that it makes you more 

energetic throughout the day. Photo from measurements show that the skin 

structures visibly improve even with palpation shows noticeable improvement in the 

deeper skin layers. 

Conclusion  

The positive effect of the bellicon is to reduce pain, improve climbing stairs, taking 

bruises, muscle strength improvement and reduction of heaviness in the legs after just 

ten weeks. Condition improvement is not noticeable to anyone but possible in the 

longer term with the correct structure of training on the bellicon. 

Recommendation 

Will have to be done more research about lipoedema in the future. To gain more 

clarity, knowledge and treatment. For example, to the bellicon and the longer-term 

effects in a larger study population. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
 

Lipoedeem is een chronische aandoening, waarbij er een stoornis is in de aanmaak 

van vetweefsel. Door de ophoping van vetweefsel ontstaan er vaak ook problemen 

met de lymfeafvoer (Langendoen, Habbema, Nijsten, & Neumann, 2009). Bij 11% van 

de vrouwelijke bevolking is naar schatting lipoedeem aanwezig in verschillende 

mate(stadium 1 tot stadium 3) (Smeenge, 2013). Een ziekte met onbekende oorzaak, 

vaak beginnend bij de onderste extremiteiten met symmetrisch abnormale 

verspreiding en groei van vetweefsel, waarbij voeten uitgesloten blijven. De 

aandoening uit zich meestal rond de puberteit of na de eerste zwangerschap (Suga, 

et al., 2009). Lipoedeem is tot op heden een aandoening die door onbekendheid 

ondergediagnostiseerd is. Wel is bekend dat deze aandoening voornamelijk bij 

vrouwen voorkomt, vaak vanaf de puberteit. De aandoening heeft veel impact op 

de kwaliteit van leven door de pijnklachten, bewegingsbeperking, volumetoename 

en een negatief zelfbeeld. Patiënten worden vaak behandeld door middel van 

manuele lymfedrainage in combinatie met compressietherapie en therapeutische 

elastische kousen. Dit heeft een matig positief effect op de klachten (Bruining, 2014).  

De behandelingen hebben voornamelijk als doel om de progressie van lipoedeem 

te vertragen, klachten te verminderen en complicaties te voorkomen. De operatieve 

behandeling liposuctie is veilig en geeft resultaten op langere termijn, maar ook 

hierbij kunnen de klachten terugkeren doordat de oorzaak van het ontstaan van 

lipoedeem niet word weggenomen (Langendoen, Habbema, Nijsten, & Neumann, 

2009). Studenten aan de Haagse Hogeschool hebben onderzoek gedaan naar LPG 

& lipoedeem. Deze behandeling geeft een verbetering van het klachtenpatroon en 

afname in de omvangsmaten bij lipoedeem stadium 1 en 2 (Stams, 2013). Het is 

relevant om na te gaan of dat buiten de richtlijn lipoedeem andere behandelingen 

ook effectief kunnen zijn. Naast de behandelmogelijkheden die geboden worden, 

zijn de adviezen voor lipoedeem patiënten gericht op het volgende: verbetering 

van de lichamelijke activiteit, voorkomen van toename van het lipoedeem en 

voorkomen van bijkomende factoren zoals conditieverlies en overgewicht (Reich-

Schupke, Altmeyer, & Stücker, 2014).  

Voorgaande studenten hebben onderzoek gedaan naar een beweegprogramma 

voor lipoedeem patiënten onder begeleiding van de fysiotherapeut. Hieruit blijkt dat 

er inderdaad behoefte is naar een effectieve behandeling voor lipoedeem 

patiënten op het gebied van bewegen (Aken, Geurts, & Defesche, 2013). Volgens 

(Smeenge, 2013) is de spierkracht in de onderste extremiteiten bij lipoedeem 

patiënten lager vergeleken met normwaarden van gezonde vrouwen en vrouwen 

met obesitas. Lipoedeem patiënten zijn vaak onzeker over de hoeveelheid activiteit 

ze kunnen uitoefenen. Soms wordt er gedacht dat lichamelijke activiteit zal leiden 

tot meer spiermassa in de benen, waardoor de verhoudingen tussen onder- en 

bovenlichaam nog meer zichtbaar zal zijn. Echter activeert lichamelijke activiteit de 
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pompfunctie in de onderste extremiteiten, vermindert het risico op het krijgen van 

obesitas en kan oedeemvorming in het weefsel verminderen. Dit is de reden dat 

bewegen meer zal moeten worden aangemoedigd bij deze patiëntengroep 

(Smeenge, 2013).  

Momenteel wordt de bellicon gebruikt door lipoedeem patiënten om de klachten te 

verminderen. De bellicon is een medische minitrampoline met speciaal 

vervaardigde elastieken vering dus geen stugge metalen vering. Deze elastieken zijn 

in verschillende sterkten, zodat ze kunnen worden afgestemd op het gewicht van de 

persoon. Door middel van training op de bellicon voert het lymfestelsel beter 

afvalstoffen en bacteriën af uit het lichaam, ook worden alle spieren in het lichaam 

getraind (Remy Draaijer, sd). Meerdere lipoedeem patiënten die gebruik maken van 

de bellicon geven aan hier baat bij te hebben. Zo is de bellicon breed inzetbaar, 

laagdrempelig met optimaal veelzijdige effecten ook bij patiënten met lipoedeem 

(Mulder, 2016). Uit een pilot test met behulp van fluoroscopie is gekeken naar de 

lymfetransport bij een testpersoon door te stappen op de grond, en door te stappen 

op de bellicon. Uit deze pilot test blijkt dat de lymfestroom 2 a3 keer sneller gaat bij 

oefeningen op de bellicon dan dat dezelfde oefening wordt uitgevoerd op de 

grond (Devoogdt). Onderzoek is noodzakelijk om erachter te komen wat de 

specifieke effecten zijn van het gebruik van de bellicon trampoline bij lipoedeem 

patiënten.  

1.2 Doelstelling 
Praktijkdoel: 

Huidtherapeuten, Fysiotherapeuten, oedeemtherapeuten, huisartsen en 

ervaringsdeskundigen kunnen de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om een 

goed advies of behandeling te kunnen bieden aan patiënten met de aandoening 

lipoedeem. 

 

Onderzoeksdoel: 

De effecten van het gebruik van de bellicon trampoline bij lipoedeem patiënten in 

kaart brengen. 

 

1.3 Hoofdvraag 
Wat is het effect van tien weken, dagelijks bewegen op de bellicon bij vrouwen met 

de aandoening lipoedeem in Nederland? 

1.4 Deelvragen 
1. Welke effecten met betrekking tot het klachtenpatroon van lipoedeem 

patiënten zijn meetbaar na het gebruik van de bellicon? 

2. Welke effecten geeft gebruik van de bellicon op de vermoeidheid bij 

lipoedeem patiënten? 

3. Welke effecten zijn er meetbaar na het gebruik van de bellicon in gewicht en 

omvangsmaten bij de benen? 
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4. Welke verbeteringen van de huid kunnen worden vastgesteld specifiek 

gekeken naar: kleur, structuur, reliëf, oppakbaarheid, verschuifbaarheid en 

consistentie na dagelijks gebruik van de bellicon? 

5. Hoe ontwikkelt de spierkracht zich in de benen bij lipoedeem patiënten bij 

dagelijks gebruik van de bellicon? 

6. Welke verbeteringen zijn er in de algemene gezondheid van lipoedeem 

patiënten merkbaar na het gebruik van de Bellicon?  

7. Wat is er bekend over bewegen en lipoedeem? 

1.5 Operationalisatie 
In dit onderzoek wordt onder effect verstaan een meetbaar en/of zichtbaar positief 

verschil uitgegaan van de start van het onderzoek in vergelijking met het einde van 

het onderzoek.  

Als bewegen wordt gezien alle bewegingen/ oefeningen/ sporten die worden 

gedaan.  

Bellicon is een minitrampoline waarbij gebruik wordt gemaakt van rekbare 

elastiekringen. Tijdens het onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt in model en 

sterkte van de elastieken.  

Onder lipoedeem wordt verstaan alle lipoedeem patiënten met stadium 1,2,3. 

Als klachten patroon wordt gezien: pijn in de benen, zwaar gevoel in de benen, 

(over)gevoeligheid bij aanraking, snel blauwe plekken, toename pijn bij bewegen, 

vermoeidheid in de benen, slechte conditie, spierkrachtverlies benen, problemen 

met traplopen, opstaan uit een diepe stoel. 

Bij gezondheid wordt gekeken naar de alle aspecten rondom de algemene 

gezondheid. 

2. Onderzoeksmethode  

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethodes beschreven die gebruikt zijn 

gedurende het onderzoek. Om de deelvragen en de uiteindelijke onderzoeksvraag 

te kunnen beantwoorden is er praktijkonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestond 

uit kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes te weten, een experimenteel 

onderzoek en vragenlijstonderzoek. Gekozen is een onderzoek met proefpersonen 

uit te voeren omdat er geen wetenschappelijk literatuur bestaat over de bellicon in 

combinatie met lipoedeem. Daarnaast is gekozen voor een vragenlijstonderzoek om 

de effecten op langere termijn in kaart te brengen. Literatuuronderzoek is uitgevoerd 

om de kennis van bewegen in combinatie met lipoedeem te vergaren. Doordat er is 

gekozen voor het combineren van meerdere dataverzamelingsmethodes kunnen 

we spreken over triangulatie (Verhoeven, 2011).  

2.1Onderzoeksopzet 
Voor het beantwoorden van de hoofdvraag is gebruikgemaakt van zowel 

kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethodes. Gekozen is voor meerdere 

onderzoeksmethodes om de deelvragen zo zorgvuldig mogelijk te kunnen 
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beantwoorden, te weten een experimenteel onderzoek, vragenlijstonderzoek en 

een literatuuronderzoek. De deelvragen zijn beantwoord middels de volgende 

onderzoeksmethodes: 

 Experimenteel onderzoek deelvraag 1t/m 6 

 Vragenlijstonderzoek deelvraag 1,2,3,5 en 6. 

 Literatuuronderzoek deelvraag 7 

2.2 Experimenteel onderzoek: 

2.2.1 Populatie 
De werving van de proefpersonen is als volgt voltooid. In de volgende facebook 

groepen is een oproep geplaats met een korte uitleg over het onderzoek zodat 

lipoedeem patiënten met eventuele interesse zelf contact konden opnemen: 

sporten op de bellicon met lipoedeem, lipoedeem en liposuctie, lipoedeem aan de 

zijlijn en lipoedeem onder de aandacht. Daarnaast zijn er meerdere 

oedeemtherapeuten benaderd of ze patiënten kenden die misschien mee wilden 

doen met het onderzoek, lipoedeem patiënten konden zo bij interesse zelf contact 

opnemen. 

Hieruit volgde 25 proefpersonen die vrijwillig hebben deelgenomen aan het 

onderzoek. De proefpersonen moesten voldoen aan de volgende eisen: vrouwelijk 

geslacht, lipoedeem en woonachtig in Nederland. Van de 25 proefpersonen 

vormden 9 personen de controlegroep, de overige 16 vormde de deelnemende 

groep. De deelnemende groep maakten thuis 10 weken dagelijks gebruik van de 

bellicon, waarbij deze groep wekelijks een oefenvideo kreeg aangereikt van fysio- 

en oedeemtherapeute Annette Mulder. In deze video’s werd uitleg gegeven over 

het gebruik van de bellicon, stimulatie lymfeafvoer, bouncen, balansoefeningen, 

krachtoefeningen en conditieoefeningen. De oefenvideo’s duurden gemiddeld 20 

minuten en de oefeningen werden op verschillende intensiteiten uitgelegd. Verder is 

er door de onderzoeker zowel bij de controlegroep als de proefpersonen geen 

veranderingen geadviseerd in huidige therapie of het bewegen/sporten. De 

mogelijke huidige therapievorm, beweging of de sport is terug te vinden per patiënt 

in bijlage 1. De controlegroep kreeg geen oefenvideo’s of oefeningen omdat ze 

geen gebruik maakte van de bellicon. De populatie varieerde in gewicht van 59.5 

kg tot 150+ kg en in leeftijd van 23 tot 64 jaar.  

2.2.2 dataverzamelingsmethode  
Voorafgaand aan het onderzoek is er een nulmeting gedaan. Na vijf en na tien 

weken is er een meting gedaan gelijk aan de nulmeting met dezelfde 

meetinstrumenten en aandachtspunten. Omdat alle gegevens zijn verzameld door 

één onderzoeker (metingen zijn zodoende exact op dezelfde manier verricht), 

maakt het de metingen betrouwbaar (Verhoeven, 2011).  

 

De controlegroep heeft 10 weken lang geen gebruik gemaakt van de bellicon, 

hierbij zijn exact dezelfde metingen verricht als bij de deelnemende groep. Dit om te 
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vergelijken of de effecten inderdaad afkomstig zijn door het bewegen op de 

bellicon.  

Naar aanleiding van het voorgaande hebben de proefpersonen zelf een keuze 

gemaakt in welke groep ze wilden deelnemen. Daarnaast zijn de metingen gedaan 

bij de patiënten thuis zodat afstand geen belemmering vormde voor deelname aan 

het onderzoek. 

De meetinstrumenten: 

Tijdens de nulmeting, tussenmeting en eindmeting zijn bij zowel proefpersonen als 

controlegroep verschillende meetinstrumenten gebruikt. 

Meetinstrument Wat wordt gemeten? 

Vas schaal (Ostelo, Köke, & Coppoolse, 

2006) 

Pijn beleving 

Meetlint (Verhagen & Alessie, 2014) Omvangmaten beide benen gemeten 

op B,B1,C, 7 cm boven patella en F 

Foto’s Voorkant/ achterkant/ beiderzijds zijkant 

beide benen. Kleur en structuur. 

Inspectie Hoe ziet de huid van beide benen eruit? 

Gekeken naar kleur en structuur 

Palpatie Hoe voelt de huid van beide benen?  

oppakbaarheid, verschuifbaarheid en 

consistentie. 

Manuele spiertest op basis van de MRC 

schaal  

Spierfunctie beenspieren beide benen 

Hamstrings, kuitspier en quadriceps 

SF 26 gezondheidstoestand vragenlijst 

(Nederlandse Vereniging voor 

Dermatologie en Venereologie, 2014) 

Algemene gezondheid 

Multidimensionale Vermoeidheidsindex 

(Nederlandse Vereniging voor 

Dermatologie en Venereologie, 2014) 

Vermoeidheid 

Weegschaal Gewicht in kg 

Alle verzamelde onderzoeksdata is per patiënt terug te vinden in de bijlage. 

2.2.3 Data analyse  
De verzamelde data van de SF 26 gezondheidstoestand en Multidimensionale 

vermoeidheidindex is geanalyseerd aan de hand van de daarvoor bestaande 

scoringstools. Daarna is alle verzamelde data die noodzakelijk was voor de 

resultaten verwerkt in Excel. De fotometing is niet verwerkt in Excel maar naast elkaar 

gezet om zo een overzichtelijk beeld te krijgen. De nevenvragen zijn verwerkt in 

bijlage 1 in een word schema per patiënt zoals medicatie en algemene gezondheid 

volgens patiënt. Gekeken is naar de nul- en eindmeting om een zo totaal mogelijk 

beeld te krijgen. Alleen bij patiënt 16 is er gekeken naar de nul en tussenmeting. 

I.v.m. vroegtijdig beëindigen van deelname aan het onderzoek. Alle verzamelde 

data is terug te vinden in de bijlage. Alle resultaten zijn verwerkt in hoofdstuk 3 

‘resultaten’. 
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2.3 vragenlijstonderzoek 

2.3.1 Populatie 
Door beperkte onderzoeksperiode is er gekozen om naast het experimenteel 

onderzoek van tien weken een vragenlijstonderzoek te doen. Hierdoor kon er 

gekeken worden naar de langere termijn. Er is gezocht naar personen met 

lipoedeem die langer dan 3 maanden gebruik maken van de bellicon. Dit zijn 

andere personen dan degene van het experimenteel onderzoek. Daarnaast is er 

contact opgenomen met een oedeemtherapeut die veel te maken heeft met 

lipoedeem patiënten en de bellicon ook gebruikt als therapie in de praktijk.  

2.3.3 Dataverzamelingsmethode 
De vragenlijsten zijn opgesteld aan de hand van de deelvragen en zo via de mail 

verstuurd naar drie patiënten en één ervaringsdeskundige. Via dezelfde weg zijn de 

vragenlijsten terug gekomen bij de onderzoeker. Voor desbetreffende vragenlijsten 

zie bijlage 3. 

2.3.4 Data analyse 
De vragenlijsten zijn geanalyseerd, alle bruikbare informatie die aansloot op de 

deelvragen is verwerkt in een apart document en meegenomen in de resultaten 

van het onderzoek. De vragenlijsten zijn terug te vinden in bijlage 3.  

2.4 Literatuuronderzoek 

2.4.1 Dataverzamelingsmethode 
Om deelvraag 7 te beantwoorden is er gezocht in verschillende databanken namelijk: 

de Haagse Hogeschool bibliotheek, Pubmed en Google Scholar. Er is gezocht met 

verschillende zoektermen: exercise lipoedema, lipoedema, lipoedeem, lipoedeem en 

bewegen, lipedema, lipedema exercise, treatment lipedema. De artikelen moesten aan 

de volgende criteria voldoen: het artikel moet volledig beschikbaar zijn, Nederlands of 

Engelse publicaties, publicaties vanaf het jaar 2000, de artikelen moesten aansluiten op 

de deelvraag. 

2.4.2 Data-analyse 
De data die mogelijk relevant kon zijn voor het beantwoorden van de deelvraag is eerst 

indien nodig vertaald, gelezen en daarna samengevat. Alle relevante informatie is 

verwerkt in een document en hieruit is een selectie gemaakt op basis van 

overeenkomsten van de artikelen wat later gebruikt is in dit onderzoeksrapport.  

3. Resultaten: 

3.1 Deelvraag 1 
Welke effecten met betrekking tot het klachtenpatroon van lipoedeem patiënten zijn 

meetbaar na het gebruik van de bellicon? 



 
12 

  

Gekeken naar het klachtenpatroon van lipoedeem patiënten bij de nul- en 

eindmeting zijn de volgende resultaten uit het experimenteel onderzoek naar voren. 

De resultaten van de proefpersonen zijn terug te zien in onderstaande grafiek. Per 

klacht is het totaal percentage van de gehele populatie proefpersonen berekend.  

 

Grafiek 1. Vergelijking nul- en eindmeting klachtenpatroon proefpersonen + 

bellicon. 

Opvallend is dat bij het merendeel van de klachten namelijk: pijn in de benen, 

zwaar gevoel in de benen, afname van pijn in de benen, vermoeidheid in de 

benen, conditie, spierkracht en problemen met traplopen de verbetering het 

grootste is. Daarnaast is het opmerkelijk dat bij de (over)gevoeligheidsklachten aan 

de benen, blauwe plekken en het opstaan uit een diepe stoel het merendeel gelijk is 

gebleven. 

In grafiek 2, bijlage 4 is de controlegroep weergegeven ten opzichte van het 

klachtenpatroon. Hier is merkwaardig dat het merendeel van de klachten gelijk is 

gebleven en de verbetering vaak in mindere maten dan bij de proefpersonen met 

bellicon. 

 

Uit vragenlijstonderzoek zijn de volgende resultaten voortgekomen: 

Uit vragenlijst 1 en 2 blijkt dat het traplopen voor het gebruik van de bellicon 

moeizamer ging en dat het nu met het gebruik van de bellicon verbeterd is. Patiënt 

uit vragenlijst 3 geeft aan minder pijn te hebben en verbetering van de conditie te 

ervaren na/tijdens het gebruik van de bellicon.  
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De fysio- en oedeemtherapeut geeft aan dat bij gebruik van de bellicon pijn in de 

benen vermindert, het zware gevoel in de benen binnen 3 minuten vermindert 

wanneer lipoedeem patiënten op de bellicon bouncen. Er is geen verandering bij 

de blauwe plekken die snel ontstaan bij lipoedeem en geen verandering bij snel 

toename van pijn bij beweging. De conditie verbetert bij de juiste opbouw van 

training op de bellicon, de spierkracht verbeterd en de problemen met het 

traplopen verminderen. 

 

3.2 Deelvraag 2 
Welke effecten geeft gebruik van de bellicon op de vermoeidheid bij lipoedeem 

patiënten? 

Uit de Multidimensionele Vermoeidheids Index (MVI-20) zijn verschillende resultaten 

voortgekomen. In grafiek 3 is de vermoeidheidsmeting bij de proefpersonen met 

bellicon af te lezen. 

 

Grafiek 3. VMI-20 proefpersonen + bellicon weergegeven in procenten. 0 = geen 

verandering, 1%> = verbetering, -1< = verslechterd.  

Gekeken naar de bovenstaande grafiek in vergelijking met grafiek 4, bijlage 4 

waarbij de data van de controlegroep weergegeven is, is opvallend dat er bij de 

controlegroep bijna tot geen verandering zichtbaar is. Opvallend is bij de 

proefpersonen met bellicon is dat er voornamelijk veel stijgingen zichtbaar zijn. De 

stijging geeft de verbetering aan per categorie. Daarnaast is het opmerkelijk dat de 

mentale vermoeidheid heel erg schommelt per persoon. 

 

Uit vragenlijstonderzoek zijn de volgende resultaten gekomen: Patiënt van vragenlijst 

1 geeft aan dat de bellicon ervoor zorgt dat wanneer je er gebruik van maakt je een 

boost krijgt en de hele dag nog door blijft werken. Alsof processen in je lichaam 

wakker geschud worden en alles weer beter begint te stromen. Dit zorgt voor een 
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actievere houding en minder moeheid. Patiënt van vragenlijst 2 merkt geen verschil 

en patiënt van vragenlijst 3 geeft aan minder vermoeid te zijn.  

Uit de vragenlijst van de fysio- en oedeemtherapeut blijkt dat de vermoeidheid 

afhankelijk is van vele factoren. Het effect van vermindering van vermoeidheid of 

toename is moeilijk toe te schrijven aan de bellicon. Dit is afhankelijk van de aard en 

mate van het lipoedeem. Daarnaast is het afhankelijk hoe lang iemand gebruik 

maakt van de bellicon ook hoe intensief. 

3.3. Deelvraag 3 
Welke effecten zijn meetbaar na het gebruik van de bellicon in gewicht en omvang 

maten bij de benen? 

Uit praktijkonderzoek blijkt dat bij 31,25% van de proefpersonen met bellicon het 

gewicht is afgenomen, 62,5% is toegenomen en bij 6,25% gelijk is gebleven (Grafiek 

5). Bij de controlegroep is dit 44,4% afname van gewicht en 55,6% toename van 

gewicht (grafiek 6). 

Daarnaast is gekeken naar Grafiek 6 de controlegroep en Grafiek 5 de 

proefpersonen met bellicon en zijn de volgende percentages berekend:  

 Linker been   Rechter 

been 

  

 Afgenomen Toegenomen gelijk Afgenomen Toegenomen gelijk 

Omvang 

maat B  

87,5% - 12,5% 93,75% - 6,25% 

Omvang 

maat B1  

56,25% 31,25% 12,5% 68,75% 25% 6,25% 

Omvang 

maat D  

75% 18,75% 6,25% 68,75% 18,75% 12,5% 

Omvang 

7cm 

boven 

patella 

50% 43,75% 6,25% 56,25% 37,5% 6,25% 

Omvang 

maat 10 

cm v.a. 

lies 

62,5% 31,25% 6,25% 62,5% 25% 12,5% 

 

Bij de controlegroep:  

 Linker been   Rechter 

been 

  

 Afgenomen Toegenomen gelijk Afgenomen Toegenomen gelijk 

Omvang 

maat B  

100% - - 44,4% - 55,6% 

Omvang 

maat B1  

33,3% 55,6% 11,1% 33,3% 44,4% 22,3% 

Omvang 

maat D  

88,9% - 11,1% 66,7% 11,1% 22,2% 
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Omvang 

7cm 

boven 

patella 

44,4% 22,2% 33,4% 44,4% 22,2% 33,4% 

Omvang 

maat  10 

cm v.a. 

lies 

66,7% 33,3% - 33,3% 55,5% 11,2% 

 

Uit vragenlijstonderzoek blijkt dat er verandering zichtbaar kan zijn in omvang en 

gewicht maar dat dit ook te maken heeft met eetgedrag.  

3.4. Deelvraag 4 
Welke verbeteringen van de huid kunnen worden vastgesteld specifiek gekeken 

naar: kleur, structuur, oppakbaarheid, verschuifbaarheid en consistentie na dagelijks 

gebruik van de bellicon? 

Gekeken naar de fotometing is de kleur van de huid zowel bij de proefpersonen met 

bellicon als bij de controlegroep gelijk en goed. Gekeken naar een gezond ogende 

huidskleur, dit betekend zonder roodheid of opvallende oneffenheden. 

In grafiek 7 is het verschil van de nul- en eindmeting weergegeven. In percentages is 

dat bij de proefpersonen met bellicon: 

Structuur  37,5% verbetering, 62,5% geen verandering 

oppakbaarheid  37,5% verbetering, 62,5% geen verandering 

verschuifbaarheid  31,25% verbetering, 68,75% geen verandering 

consistentie   31,25% verbetering, 68,75% geen verandering.  

Daarnaast is de controlegroep weergegeven in grafiek 8, in percentages zijn de 

resultaten als volgt:  

Structuur:   geen verandering 

oppakbaarheid:  11,1% verbetering, 89,9% geen verandering 

verschuifbaarheid:  11,1% verbetering, 89,9% geen verandering  

consistentie:   11,1% verbetering, 89,9% geen verandering. 

3.5. Deelvraag 5 
Hoe ontwikkelt de spierkracht zich in de benen bij lipoedeem patiënten bij dagelijks 

gebruik van de bellicon? 

Gebruik is gemaakt van de manuele spiertest. Op basis van de MRC schaal is bij de 

controlegroep in een tijdsbestek van tien weken geen verbetering meetbaar. 

Daarom is ook geen grafiek weergegeven. Meetgegevens zijn terug te vinden in de 
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bijlage per patiënt. Bij de proefpersonen met bellicon is afwisselend bij verschillende 

proefpersonen verbetering te zien op verschillende spiergroepen zie grafiek 9.  

  

 

Grafiek 9. Spiermeting proefpersonen met bellicon.  

Daarnaast was de spierkrach bij een aantal deelnemers zie bijlage 1 al op het hoogste 

niveau en kon er dus ook geen verbetering meetbaar zijn met bovenstaande 

meetmethode.  

Uit vragenlijstonderzoek blijkt dat de spierkracht in de benen merkbaar verbeterd, dit 

hangt ook af van de mate van het lipoedeem en de duur, frequentie en intensiteit 

van de training op de bellicon. 

3.6. Deelvraag 6  
Welke verbeteringen zijn er in de algemene gezondheid van lipoedeem patiënten 

merkbaar na het gebruik van de bellicon?  

Gekeken naar grafiek 10 ( gezondheidstoestand proefpersonen met bellicon) en 

grafiek 11 (controlegroep) is het opvallend dat bij beide groepen het merendeel 

van de van de aspecten van de algemene gezondheid verbeterd zijn.  

Uit vragenlijstonderzoek blijkt dat de weerstand verbetert, men minder vatbaar is 

voor infecties en daarnaast worden mensen blij van het bouncen op de bellicon. 

Ook is verbetering te zien in mobiliteit van de gewrichten, stabiliteit en coördinatie 

en bovendien geeft de bellicon een detox effect. 

3.7 Deelvraag 7 
Wat is er bekend over bewegen en lipoedeem? 

Uit onderzoek blijkt dat bewegen bij lipoedeem patiënten gestimuleerd moet 

worden. Bewegen activeert de voet- en kuitspierpomp, stimuleert de lymfeafvoer, 

verminderd oedeemvorming en verminderd het risico op obesitas. Bekend is dat 

sporten zoals zwemmen, snelwandelen en fietsen goed aanvoelt bij lipoedeem 
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patiënten daarnaast worden sporten met een hoog risico op verwondingen of sterk 

vertragen van bewegingen niet aangeraden, deze worden vaak onaangenaam 

gevonden en de pijnklachten kunnen toenemen. Verandering in voeding en 

beweging zal het typische beeld van lipoedeem niet veranderen (wanverhouding 

lichaam). Wel kan het totaalbeeld en de prognose verbeteren (Reich-Schupke, 

Altmeyer, & Stücker, 2014). Obesitas is een belangrijke factor in het verergeren van 

lipoedeem en het is noodzakelijk om het zoveel mogelijk te voorkomen. Verdere 

wetenschappelijke onderbouwde gegevens over bewegen of sportieve activiteiten 

bij lipoedeem zijn niet beschikbaar (Warren Peled A, 2016). 

4. conclusie 

In dit hoofdstuk wordt de eindconclusie beschreven op de vraag: wat is het effect 

van tien werken, dagelijks bewegen op de bellicon bij vrouwen met de aandoening 

lipoedeem in Nederland? 

Gekeken naar de resultaten van deelvraag 1 welke eerder zijn beschreven kan 

worden geconcludeerd dat de bellicon afname geeft op verschillende 

veelvoorkomende klachten bij lipoedeem patiënten uit het desbetreffende 

onderzoek. Ten eerste vermindering van pijnklachten, verbeteren van traplopen, 

afname blauwe plekken, spierkracht verbetering en afname van een zwaar gevoel 

in de benen is al na tien weken merkbaar. Conditie verbetering is niet bij iedereen 

merkbaar maar wel mogelijk op de langere termijn met de juiste opbouw van 

training op de bellicon. Bewegen activeert de voet- en kuitspierpomp, stimuleert de 

lymfeafvoer, verminderd oedeemvorming en verminderd het risico op obesitas 

(Reich-Schupke, Altmeyer, & Stücker, 2014). 

Ten tweede blijkt uit de vragenlijsten dat de bellicon bevorderend werkt op de 

vermoeidheid, vanaf het moment dat je gebruikt maakt van de bellicon merk je de 

rest van de dag een boost van energie. Daarnaast bij de juiste training op de 

bellicon worden de beenspieren versterkt, andere spiergroepen zijn in dit onderzoek 

niet meegenomen. Verbetering van de algemene gezondheid in tien weken is lastig 

waar te nemen. Proefpersonen geven aan beter in hun vel te zitten en uit vragenlijst 

onderzoek blijkt dat op de langere termijn de weerstand verbetert. 

Ten derde is er bij verschillende patiënten afname in omvangsmaten zichtbaar, 

omdat de meeste lipoedeem patiënten ook last hebben van lymfoedeem klachten 

is het lastig meetbaar en zijn er vaak schommelingen in omvangsmaten. Gekeken 

naar de huid verbeterd de structuur 37,5%, oppakbaarheid 37,5%, verschuifbaarheid 

en consistentie beide 31,5% bij het gebruik van de bellicon in tien weken. 

Bij de volgende klachten is het onduidelijk of de bellicon hier een positief effect op 

geeft omdat dit ook bij de controlegroep zichtbaar verbetert is op ongeveer 

hetzelfde niveau: (over)gevoeligheidsklachten van de huid bij aanraking, opstaan 

uit een diepere stoel en er is geen afname van gewicht waargenomen bij alle 

proefpersonen, dit kan te maken hebben met de opbouw van spiergroepen. 



 
18 

  

5. Discussie  

In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksproces in kaart gebracht. Discussiepunten die 

onwillig het onderzoek hebben kunnen beïnvloeden worden aangekaart.  

Proefpersonen en de controlegroep is gevraagd een activiteitenlogboek bij te 

houden, dit is niet door iedereen zorgvuldig gedaan. Daarnaast is te zien dat 

verschillende patiënten uit de controlegroep meer zijn gaan bewegen dan 

aangegeven bij de nulmeting. Dit kan zijn omdat ze wisten dat ze meededen aan 

een onderzoek en hierdoor beter hun levensstijl in de gaten hielden dan normaal.  

Om niet te maken te krijgen met de wet medisch onderzoek konden patiënten zelf 

kiezen in welke onderzoeksgroep ze terecht kwamen. Zo werd er niemand iets 

onthouden of opgedragen. Ook kon er geen aanspraak worden gedaan op de 

huidige therapie die patiënten voor het lipoedeem al kregen. Deze is doorgegaan 

en was niet bij elke patiënt hetzelfde. Andere proefpersonen kregen helemaal geen 

therapie. 

Verschillende patiënten zijn doorgaans het onderzoek ziek geweest dit kan de 

resultaten onwillig negatief hebben beïnvloed. Doordat deze patiënten minder 

weerstand hadden of zich minder goed in hun vel voelden is in deze periode niet 

dagelijks gebruik gemaakt van de bellicon. Wellicht waren de onderzoeksresultaten 

anders geweest als het onderzoek in een andere periode van het jaar had 

plaatsgevonden. 

Daarnaast is er veel verschil in stadium in de onderzoeksgroep, hier is geen 

onderscheid ingemaakt omdat proefpersonen schaars zijn, dit kan wel gevolg 

hebben voor de mate van conditie, gewicht, spierkracht, gehele klachtenpatroon. 

Daarnaast hebben verschillende patiënten al in het verleden liposuctie ondergaan 

en het andere gedeelte niet. Ook is er geen onderscheid gemaakt in gewicht en 

leeftijd. Zo varieert de groep van het gewicht van 59.5 kg tot 150+ kg en in leeftijd 

van 23 tot 64. De controlegroep ervaart minder klachten bij de nulmeting, ook dit 

kan de eindresultaten beïnvloeden.  

Niet alle foto’s zijn genomen vanaf precies dezelfde afstand en hetzelfde lichtinval 

hierdoor is het lastig om hiervan het resultaat te beoordelen. 

Het is te betwijfelen of de resultaten typerend zijn voor de gehele populatie van 

lipoedeem patiënten omdat het gaat om een totale onderzoekspopulatie van 25 in 

het experimenteel onderzoek en 4 vragenlijsten. Wel kan gesproken worden over 

desbetreffende onderzoeksgroep. 

Literatuur over bewegen in combinatie met lipoedeem is erg schaars, er is wel veel 

Duitse literatuur beschikbaar over lipoedeem maar hierbij is de taalbarrière een 

blokkade.  
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6. Aanbevelingen 

Als aanbeveling wil ik graag meegeven dat er in het vervolg zeker meer onderzoek 

naar lipoedeem gedaan zal moeten worden om meer duidelijkheid, kennis en 

behandelmogelijkheden te vergaren. Daarnaast zal er voor de Haagse hogeschool, 

de Hogeschool Utrecht en de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten nog 

een missie liggen om de kennis bij (aankomend) huidtherapeuten zo up to date 

mogelijk te houden. Mogelijk door ervaringen uit te wisselen over behandelingen, 

duur, frequentie bij de verschillende stadiums bij lipoedeem of verder onderzoek te 

doen. Bijvoorbeeld naar de langere termijn effecten van behandelingen, effectiviteit 

van bepaalde frequentie van behandelen, liposuctie op langere termijn, het gebruik 

van de bellicon op langere termijn en bij een grote onderzoeksgroep. Daarnaast 

zullen patiënten met lipoedeem hier erg veel baat bij hebben. Ook 

huidtherapeuten, en andere ervaringsdeskundige m.b.t. lipoedeem zullen hun 

advies en behandeltraject effectiever en doelgerichter kunnen samenstellen. 

Naar mijn inzicht is het belangrijk dat verschillende disciplines hun kennis 

samenvoegen om een zo goed mogelijk behandeltraject samen te stellen voor 

lipoedeem patiënten zo kan gedacht worden aan diëtiste, fysio- en 

oedeemtherapeuten en verschillende leveranciers. Ervaringen kunnen worden 

uitgewisseld het is immers belangrijk om de kwaliteit van zorg hoog te houden.  

7. Betekenis voor het beroep huidtherapie 

De uitkomsten van het onderzoek kunnen gebruikt worden in de huidtherapeutische 

praktijk. Zo kunnen huidtherapeuten de bellicon adviseren aan patiënten voor 

dagelijks thuisgebruik of gebruiken in de huidtherapeutische praktijk. Dit kan 

bijdragen aan de ontwikkeling van de huidtherapeut door het volgen van een 

interne cursus bij bellicon om zo meer kennis op te doen over verschillende 

oefeningen. Door middel van het begeleiden van lipoedeem patiënten in het 

bewegen op de bellicon of het adviseren verbeterd de kwaliteit van de 

huidtherapeut op het gebied van lipoedeem. Patiënten onder begeleiding worden 

zo gestimuleerd om te bewegen, wat erg belangrijk is bij lipoedeem. 
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Bijlage 

Patiënt 1  
Deelnemende groep 

Geboortedatum: 10-04-1975 

Woonplaats: Ulestraten  

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

MLD 1 keer in de 

week en Lymfpress, 

TEK  

Geen verandering  Geen 

verandering 

Medicatie Euthyrox, vitamine 

b, d en kalium  

Geen verandering -  

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - - 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, 

schildklierproblemen 

Geen verandering Nu de griep sinds 

1 week.  

Dagelijkse 

activiteiten 

Zittend werk bij de 

gemeenste 25-30 

uur, huishouden en 

pedicure in de 

avonduren 

Actief aan het 

fietsen 

- 

Pijn benen VAS-

schaal 

8-9 7-8 7 

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

8 7-8 6 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

1 1 6 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

8 8 6 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

6 3 4 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

4-5 5 2 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

8 8 6 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

1 6 6 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

1 1 

 

1 
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Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

1 8 1  

MLD= manuele lymfedrainage 

LPG= Endermologie 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm  

Links              rechts  

29.5                29 

Links              rechts 

29                     27,5  

Links               rechts 

28                    27,5 

Omvang maat B1 

in cm 

Links              rechts 

49.5                47 

Links              rechts 

47                   45,5 

Links               rechts 

39                    41 

Omvang maat D 

in cm 

Links              rechts 

52                    57.5 

Links              rechts 

54,5                56 

Links               rechts 

53                   54 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm  

Links              rechts 

72.5                 73.5 

Links              rechts 

72                    71 

Links               rechts 

72                   70 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm 

Links              rechts 

82.5                84.5 

Links              rechts 

82,5                83,5 

Links               rechts 

82                    81 

Gewicht in kg 133.9 133,6 KG 133,3 

Kleur, structuur  Gezonde kleur 

gehele benen, 

enkele blauwe 

plekken. 

Sinaasappelhuid 

bdz bovenbenen 

en bovenzijde 

onderbeen.  

- Gezonde kleur 

gehele benen, 

lichte vermindering 

van 

sinaasappelhuid. 

Nog wel aanwezig 

zie foto 

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Onderbeen erg 

verhard. 

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid 

en consistentie erg 

minimaal  

- De huid is soepeler 

dan 10 weken 

geleden, Nog 

steeds in de 

verschuifbaarheid 

en consistentie 

verminderd. 

Oppakken gaat al 

beter. 

Spiertest 

Quadriceps 

4 - 5 

Spiertest: 

Hamstrings 

4 - 5 

Spiertest: kuitspier 4 - 5 

 

Opmerkingen na het gebruik van de bellicon 10 weken: schoenen gaan makkelijker 

aan door het verminderen van oedeem. Meer evenwicht en hier zelfverzekerder in.  

 

 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 
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Meting 2 

 

Meting 3 

 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 

 

Fotometing:  

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 2 
Deelnemende groep 

Geboortedatum: 13-01-1971 

Woonplaats: Zeist 

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

-  -  - 

Medicatie -  - -  

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - - 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, 3 keer 

liposuctie laten 

doen benen 

november 2014, 

mei 2015 en 

oktober 2015 

Geen verandering -  

Dagelijkse 

activiteiten 

Elektrische fiets, 

veel wandelen 

met de honden 

Ik ben de 

afgelopen weken 

erg druk geweest, 

beetje gespannen 

en daardoor at 

minder goed 

geslapen. 

Laatste week veel 

gewandeld 

Pijn benen VAS-

schaal 

4 3 1 

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

2 6 1 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

1 1 1 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

10 8 10 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

1 1 4 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

7 9 3 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

6 5 6 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

8 8 5.5 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

1 7 

 

1 

Problemen met 

opstaan uit een 

1 6 1  
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diepe stoel VAS-

schaal 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

21,5                21,5 

-  Links               rechts 

21                    20,5 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

29,5                30,5 

- Links               rechts 

33                    32 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

33,5                 35,5 

- Links               rechts 

33,5                  33,5 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

38,5                39 

- Links               rechts 

40,5                   37 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

55,5                58,5 

- Links               rechts 

55,5                  58,5 

Gewicht  in kg 74,1 - 74 

Kleur, structuur  Gezonde kleur 

gehele benen, 

veel blauwe 

plekjes. Gladde 

huidstructuur   

- Gezonde kleur 

gehele benen, 

goede 

doorbloeding. 

Gladde 

huidstructuur  

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

goed  - Goed, benen 

voelen gespierder 

aan 

Spiertest 

Quadriceps 

5 - 5 

Spiertest: 

Hamstrings 

5 - 5 

Spiertest: kuitspier 5 - 5 

 

Opmerkingen na het gebruik van de bellicon 10 weken: Ik heb het gevoel dat mijn 

benen sterker zijn en ik voel dat er door het springen meer vocht stroomt in mijn 

benen. Wel wat harde plekken bovenbeen. 

 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 
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Meting 2 

 

Meting 3 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 
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Foto meting: 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 3  
Deelnemende groep 

Geboortedatum: 23-03-1978 

Woonplaats: Vleuten 

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

MLD, TEK Geen verandering Geen verandering 

Medicatie Entocort , rosal,de 

pil, imodium , 

buscopan 

migraine 

Geen verandering + progynova 
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trabletten indien 

nodig. 

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - Zoontje is erg ziek, 

slaapt slecht en 

moeder is met 

hem wakker 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, 

Darmproblemen, 

endometriose, 

chronische 

vermoeidheid, 

vitamine b12 

tekort en b d, 

onderbenen 

liposuctie gedaan 

 

Chronisch 

vermoeid, griep op 

dit moment 

B12 te kort, 

normaal 1 keer 

per week een 

injectie, nu 1 keer 

in de twee 

maanden. 

Schommelt nu erg 

met hormonen. 

Vitamine d te kort  

Dagelijkse 

activiteiten 

Kinderen, 

fotograferen, 

huishouden  

Geen verandering Geen verandering 

Pijn benen VAS-

schaal 

9 7,5 8 

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

5 1 2 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

1 6 (bovenbenen) 8 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

9 5 2 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

1 1 7 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

7 1 1 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

10 7 8 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

8 1 6 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

1 1 

 

2 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

5 5 4  

MLD= Manuele lymfedrainage  

TEK= Therapeutische elastische kousen 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 
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 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

26                    26,5 

Links               rechts  

25,5                 25 

Links               rechts 

25,5                  26 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

45                   45,5 

Links               rechts  

44,5                44,5 

Links               rechts 

45                    44,5 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

48                   45,5 

Links               rechts  

48,5                44,5 

Links               rechts 

46                   43 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

64,5                61 

Links               rechts  

67,5                 59 

Links               rechts 

68                    65 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

84                    83 

Links               rechts  

83                     82,5 

Links               rechts 

82,5                 82,5 

Gewicht  in kg 123,5 122,8 124 

Kleur, structuur  Gezonde kleur 

gehele benen, 

structuur 

onderbenen glad, 

bovenbenen 

sinaasappelhuid  

Zie eerste meting Zelfde als meting 1  

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

goed 

onderbenen, 

bovenbenen 

oppakbaarheid 

goed, 

verschuifbaarheid 

en consistentie 

verminderd  

Zie vorige Onderbenen 

hetzelfde, 

bovenbenen iets 

verbeterd in 

vergelijking met de 

vorige keer  

Spiertest 

Quadriceps 

5 - 5 

Spiertest: 

Hamstrings 

5 - 5 

Spiertest: kuitspier 5 - 5 

 

 

Opmerkingen na het gebruik van de bellicon 10 weken:  de huidtherapeut vindt de 

benen er beter uitzien, het fietsen gaat makkelijker. De gemoedstoestand is beter.  

 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 
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Meting 2 

 

Meting 3 

 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 
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Foto meting: 

Meting 1 Meting2 Meting3 
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Patiënt 4  
Deelnemende groep 

Geboortedatum: 07-09-1989 

Woonplaats: Capelle aan de IJssel 

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

MLD 1 keer in de 

week of Lymfpress, 

LPG om de week  

In week 3 van het 

onderzoek 2 keer 

MLD gehad  

Geen verandering 

Medicatie -  -  -  
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Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - - 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, iets 

overgewicht, 

waarschijnlijk 

voedselallergie 

Lopen gaat 

soepeler, en zit 

lekkerder in haar 

vel 

1 keer ziek 

geweest 

Dagelijkse 

activiteiten 

Hometrainer, 

fietsen, lopen 

Bouncen elke dag 

op de bellicon 

Meer lopen en 

fietsen 

Pijn benen VAS-

schaal 

6 4/5 2 

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

6 3 2.5 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

2-3 1-2 1 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

9 4 1.5 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

6 3-4 2/3 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

8 3-4 2/3 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

4 5-6 2/3 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

4-5 5 2/3 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

6-7 6 

 

3 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

5-6 5/6 2  

MLD= manuele lymfedrainage 

LPG= Endermologie 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

33,5                 35 

Links               rechts  

31,5                30,5 

Links               rechts 

28                   29 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

40,5                 44,5 

Links               rechts  

41,5                44 

Links               rechts 

40,5                 43 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

51                   52 

Links               rechts  

49,5                49,5 

Links               rechts 

48                   49 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

60                   62,5 

Links               rechts  

59,5                 62,5 

Links               rechts 

59                    59 
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Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

71,5                  75 

Links               rechts  

74,5                  77 

Links               rechts 

74                   77 

Gewicht  in kg 112,8 115,5 116,8 

Kleur, structuur  Veel blauwe 

plekken, 

sinaasappelhuid 

bovenbenen sterk 

en onderbenen 

bovenkant. 

Zie eerste meting Minder blauwe 

plekken, structuur 

huid oogt iets 

minder bobbelig   

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Beide benen 

moeizaam op alle 

drie de punten 

 

Onderbenen goed 

oppak baar, 

verschuifbaar en 

consistentie. Bij de 

bovenbenen is dit 

verminderd  

Onderbenen 

goed. 

Bovenbenen iets 

verbeterd.   

Spiertest 

Quadriceps 

3 4 5 

Spiertest: 

Hamstrings 

2 2 2 

Spiertest: kuitspier 3 4 4 

 

Opmerkingen na het gebruik van de bellicon 10 weken:  lopen kan nu zonder 

krukken, minder pijn, huid doet geen pijn meer, positief effect op zichzelf, minder 

onrustig gevoel in de benen.  

 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 
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Meting 3 

 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 

 

Foto meting 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 5  
Deelnemende groep 

Geboortedatum: 21-12-1985 

Woonplaats: Hendrik Ido ambacht  

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

Zwachtelen 1 keer 

per dag op dit 

moment. MLD en 

Lymfpress  

Gestopt met 

zwachtelen. 

Begonnen met lpg 

naast MLD) 1e been 

in de Lymfpress 

andere been lpg in 

1 behandeling.  

Geen verandering 

Medicatie - -  Aantal dagen 

Diclofenac geslikt   

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - - 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem Kleine teen 

gebroken of 

gekneusd  

Geen verandering 

Dagelijkse 

activiteiten 

Binnen bootcamp 

1 keer per week. 

Soms een training 

thuis via facebook  

Heel druk op het 

werk, stress 

- 

Pijn benen VAS-

schaal 

2 1 1 
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Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

6 3 6 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

1 1 1 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

7 4 3 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

1 (alleen bij het 

fietsen rond de 

knieën)  

1 1 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

7 1 4 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

1 1 1 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

1 1 1 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

1 1 

 

1 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

1 1 1  

MLD= manuele lymfedrainage 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

23                   23 

Links               rechts  

22,5                22 

Links               rechts 

22                   21,5 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

28                   28 

Links               rechts  

34,5                34,5 

Links               rechts 

32,5                 33,5 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

39,2                 39 

Links               rechts  

36,5                37 

Links               rechts 

36,5                  36,5 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

46                    47 

Links               rechts  

49                   50,5 

Links               rechts 

47,5                   47 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

56,5                 56,5 

Links               rechts  

59                    61 

Links               rechts 

57,5                  60,5 

Gewicht  in kg 67,7 67,5 67,9 

Kleur, structuur  Gezonde kleur 

aan beide benen, 

gladde structuur  

Zelfde als eerste  Zie vorige    

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Beide benen goed 

 

Bdz gelijk, goed  Bdz goed. En 

soepeler dan eerst  

Spiertest 

Quadriceps 

5 5 5 
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Spiertest: 

Hamstrings 

5 5 5 

Spiertest: kuitspier 5 5 5 

Opmerkingen na het gebruik van de bellicon 10 weken:  het lijkt of het linkerbeen 

sneller vooruit gaat dan het rechter been. Wordt sneller zachter. Huidtherapeut vind 

dat het soepeler aan voelt 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 

 

Meting 3 

 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 
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Foto meting 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 6  
Deelnemende groep 

Geboortedatum: 26-8-1958 

Woonplaats: Oudenbosch 

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

MLD 2 keer per 

week, TEK met 

reizen  

Geen verandering  Geen verandering 

Medicatie Amlodipine, 

betmiga, 

ferrofumaraat, 

Geen verandering Geen verandering  
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losec mups, 

bisoprolol, losartan 

kal, metformine, 

citalopram, 

pravastatine. 

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - - 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, 

fibromyalgie, linker 

been is verbrijzeld 

geweest, 

diabetes, hoge 

bloeddruk, astma, 

hartklachten, 

blaasproblemen, 

ijzer tekort, 

depressiviteit, 

bypass 2011, 

rugklachten en 

schouderklachten 

Bronchitis +ribben 

ingetaped 

(gekneusde 

ribben), gebrek 

aan energie door 

de fibromyalgie  

Blaasontsteking 

sinds 2 weken, 

veel op bed 

gelegen 

Dagelijkse 

activiteiten 

Line dance 3 keer 

per week, 

medisch fitness 1 a 

2 keer per week, 

wandelen met de 

hond 

Rustiger aan 

gedaan door 

bovenstaand 

- 

Pijn benen VAS-

schaal 

7-8 7 3 

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

6 6 3 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

6 5 4 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

5 6 2 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

4 5 1 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

6 8 4 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

5 7 4 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

6 4 5 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

5 4 

 

4 
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Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

6 7 3  

MLD= manuele lymfedrainage 

TEK= Therapeutische elastische kousen 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

21,5                  20 

Links               rechts  

20                  19 

Links               rechts 

19,5                   19,5 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

34                    34,5 

Links               rechts  

33                  34 

Links               rechts 

33,5                 33,5 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

36,5                 36,5 

Links               rechts  

36,5                37 

Links               rechts 

36                   35 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

46,5                   45,5 

Links               rechts  

45,5                  43 

Links               rechts 

44                   44 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

61,5                 65 

Links               rechts  

58                   60,5 

Links               rechts 

61                  61,5 

Gewicht  in kg 74,1 73,4 74,1 

Kleur, structuur  Gezonde kleur 

aan beide benen, 

bobbelig gehele 

benen verspreid  

Zie vorige  Gezonde kleur, 

minder bobbelig     

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Bovenbenen 

moeizaam 

 

Zie vorige  Bovenbenen 

moeizaam  

Spiertest 

Quadriceps 

4 5 5 

Spiertest: 

Hamstrings 

4 5 5 

Spiertest: kuitspier 5 5 5 

Opmerkingen na het gebruik van de bellicon 10 weken:  afname van het lipoedeem 

 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 
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Meting 2 

 

Meting 3 

 

 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 
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Foto meting 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 7  
Deelnemende groep 

Geboortedatum: 01-11-1973 

Woonplaats: Harderwijk 

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

ACT, aqua lymfe 

therapie en 

shockwave voor 

De afgelopen twee 

weken geen aqua 

zwemmen i.v.m. 

gezondheid 

Geen verandering 
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linker been tgv val 

van de fiets.  TEK 

Medicatie - Vitamine d + 

multivitamine 

Extra multivitamine 

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

-  Mevrouw heeft nu 

een stappenteller. 

Minimaal 750 

stappen per dag 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem Sterk gebrek aan 

vitamine d  

Geen verandering 

Dagelijkse 

activiteiten 

Lopen met een 

stok, krijgt hulp bij 

het huishouden en 

autorijden gaat 

alleen kleine 

stukjes. Sinds de 

aanschaf van de 

bellicon 

verbetering in 

activiteit. 

Krijgt vanaf 

volgende week 

scootmobiel. 

Meer lopen, meer 

naar buiten 

Pijn benen VAS-

schaal 

9 7 10 (door het weer) 

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

9 7 8 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

9 9 8 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

8 6 6 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

8 8 9 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

8 9 8 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

8 9 4 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

8 4 8 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

9 9 

 

9 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

10 Dit doet mevrouw 

niet 

Dit doet mevrouw 

niet  

ACT= acceptance and commitment therapie 

TEK= Therapeutische elastische kousen 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 



 
51 

  

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

42                   38,5 

Links               rechts  

41,5                  38 

Links               rechts 

40,5                  38 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

91,5                   86,5 

Links               rechts  

93,5                  84 

Links               rechts 

89                  86 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

95                    88,5 

Links               rechts  

85                   84,5 

Links               rechts 

91                   88 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

101,5                103 

Links               rechts  

108,5                 

104,5 

Links               rechts 

106,5                104 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

112                  103 

Links               rechts  

108,5                 106 

Links               rechts 

109,5                 101 

Gewicht  in kg Pt kan niet op 

normale 

weegschaal ivm te 

hoog gewicht 

Pt kan niet op 

normale 

weegschaal ivm te 

hoog gewicht 

Pt kan niet op 

normale 

weegschaal ivm te 

hoog gewicht 

Kleur, structuur  Sterk 

sinaasappelhuid 

aanwezig gehele 

benen  

Zie vorige  Zelfde als meting 1 

alleen sommige 

plaatsen lijken 

minder bobbelig 

te zijn 

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Onder en 

bovenbenen bijna 

niet mogelijk 

 

Zie vorige  Zelfde als meting 1  

Spiertest 

Quadriceps 

1 1 1 

Spiertest: 

Hamstrings 

1 1 1 

Spiertest: kuitspier 1 1 1 

 

 

Opmerkingen na het gebruik van de bellicon 10 weken:  benen lijken dunner 

geworden, het lopen van kleine afstanden gaat gemakkelijker  

 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 
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Meting 2 

 

Meting 3 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 
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Foto meting 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 8  
Deelnemende groep 

Geboortedatum: 24-10-1950 

Woonplaats: Zoetermeer 

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

MLD 1 keer in de 

maand, TEK 

Geen verandering Geen verandering 

Medicatie Euthyrox +voeding 

supplementen  

Geen verandering Aanvullende 

supplementen via 

homeopaat  
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Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - - 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, 

schildklier te traag 

(hashimoto), 

overgewicht 

Geen verandering Geen verandering 

Dagelijkse 

activiteiten 

Lopen met een 

kruk of met de 

kinderwagen van 

de kleinkinderen, 

een maal per 

week circuit 

trainging 1 uur + 

bellicon 

Geen verandering Geen verandering 

Pijn benen VAS-

schaal 

4 (alleen s 

’morgens rechts) 

5 (alleen ’s 

morgens rechts) 

5 

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

4 4 5 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

4 4 6 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

5 5 6 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

1 1 1 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

6 6 5 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

8 8 6/7 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

1 1 1 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

7 6 

 

3 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

6 6 Dit doet mevrouw 

niet, 6 

MLD= Manuele lymfedrainage 

TEK= Therapeutische elastische kousen 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

27                    28 

Links               rechts  

26                   27 

Links               rechts 

26                    27 
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Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

38,7                 38,5 

Links               rechts  

45                   42 

Links               rechts 

38,5                  39 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts                    

47,5                51 

Links               rechts  

47                   50 

Links               rechts 

46                   50 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

58                    59,5 

Links               rechts  

56                  59,5 

Links               rechts 

58,5                59 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

69,5                 71 

Links               rechts  

73                    73 

Links               rechts 

69                  70 

Gewicht  in kg 130,5 130,2 132,4 

Kleur, structuur  Sinaasappelhuid 

voor en 

achterkant 

bovenbenen  

Zie vorige  Vermindering 

sinaasappelhuid te 

zien 

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Verminderd bdz  

 

Plaatselijk 

verbeterd ten 

opzichte van 

meting 1  

Geen verbetering 

na tweede meting   

Spiertest 

Quadriceps 

4 4 5 

Spiertest: 

Hamstrings 

4 4 5 

Spiertest: kuitspier 4 4 5 

 

 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 

 

Meting 3 
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SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 

 

 

Foto meting 

 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 9  
Deelnemende groep 

Geboortedatum: 12-06-1963 

Woonplaats: Etten-Leur 

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

Lymfpress 1 keer in 

de week, TEK  

Bemer voor de 

bloedvaten 

dagelijks thuis. 

+lymfepress 5 

dagen  

Geen verandering 

Medicatie Alleen voor 

hooikoorts  

Geen verandering  Geen verandering  

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- Zoon is van plan te 

verhuizen naar het 

buitenland, stress 

Zoon verhuist naar 

het buitenland 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, veel 

moe 

Een stuk fitter Geen verandering 

Dagelijkse 

activiteiten 

Fulltime werken, 

bellicon 15 

minuten per dag 

Geen verandering Geen verandering 

Pijn benen VAS-

schaal 

8 3 3 

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

8 3-4 3 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

7-8 6 7 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

8 3-4 6 
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Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

8 1 3 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

9 6 7 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

5 3 4 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

7 7 5 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

7 6 

 

3 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

7 6 4  

TEK= Therapeutische elastische kousen 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

21                   21 

Links               rechts  

20                    20,5 

Links               rechts 

21                   21 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

32                   31,5 

Links               rechts  

32,5                33,5 

Links               rechts 

30,5                 31 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

36                   35 

Links               rechts  

35,5                34,5 

Links               rechts 

34,5                  35,5 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

44                    45,5 

Links               rechts  

45,5                  45 

Links               rechts 

47                   45 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

61,5                 62,5 

Links               rechts  

60,5                   61 

Links               rechts 

61                    61 

Gewicht  in kg 72,7 73,8 72,9 

Kleur, structuur  Gezonde kleur, 

bovenbenen 

sinaasappelhuid   

Sinaasappelhuid 

iets verminderd  

Sinaasappelhuid 

zichtbaar 

verminderd 

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Beide zijde gelijk, 

goed  

 

Zie vorige meting  Goed   

Spiertest 

Quadriceps 

4 4 5 

Spiertest: 

Hamstrings 

4 4 5 

Spiertest: kuitspier 4 4 5 

 

 

Opmerkingen na het gebruik van de bellicon 10 weken:  conditie is vooruit gegaan, 

lekker/ beter in haar vel. 
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Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 

 

Meting 3 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 
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Foto meting 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 10  
Deelnemende groep 

Geboortedatum: 16-05-1991 

Woonplaats: Rotterdam 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

MLD 1 keer in 1,5 

maand.  

Geen therapie 

meer 

- 

Medicatie -  -  -  

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

-   
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Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, 

liposuctie laten 

doen 26 nov, eind 

maart en eind 

april 2016 

1.5 week ziek 

geweest 

4 dagen ziek 

geweest 

Dagelijkse 

activiteiten 

Hardlopen, 3 keer 

in de week pilates, 

3 keer per week 

sportschool 

Extra baantje, 2 

dagen in het 

weekend 

Geen verandering 

Pijn benen VAS-

schaal 

2-3 2 2 

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

2 2 2 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

2 1 3 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

8 4-5 7 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

4 1 1 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

1 2 3 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

1 3 3 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

1 1 1 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

1 1 

 

1 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

1 1 1  

MLD= manuele lymfedrainage  

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

23,8                   22,7 

Links               rechts  

22,8                  22,5 

Links               rechts 

22                   22 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

31,5                   30,4 

Links               rechts  

30,2                31 

Links               rechts 

32,5                 29,5 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

32,3                   31,9 

Links               rechts  

32,2                32 

Links               rechts 

32                   32,5 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

37,6                    

36,7 

Links               rechts  

37                    38,8 

Links               rechts 

36,5                  39 
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Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

49,7                 49,2 

Links               rechts  

49,9                   51 

Links               rechts 

48,5                   49,5 

Gewicht  in kg 59,5 60,5 61,4 

Kleur, structuur  Gezonde kleur, 

gladde structuur, 

iets bobbelig 

achterzijde  

Zie vorige  Hetzelfde 

gebleven 

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Beide zijde gelijk, 

goed  

 

Zie vorige meting  Goed  beide zijde 

Spiertest 

Quadriceps 

5 5 5 

Spiertest: 

Hamstrings 

5 5 5 

Spiertest: kuitspier 5 5 5 

 

Opmerkingen na het gebruik van de bellicon 10 weken:  De eerste week heel veel 

plassen. Afname van vocht. 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 

 

Meting 3 

 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 
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Foto meting 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 11  
Deelnemende groep 

Geboortedatum: 15-12-1982 

Woonplaats: Etten-Leur 

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

MLD 1 keer in de 

week, TEK 

Soms zit er iets 

langer tussen de 

therapie 

- 

Medicatie Naproxen, 

Omeprazol, 

Zaldiar 

-  -  

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- Nieuwe baan, van 

2 dagen naar 4 

dagen werken 

- 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, 

liposuctie laten 

doen 28 juni 2016 

billen/heupen 

daarvoor beide 

benen en 

onderbenen. 

Hyper mobiliteit 

syndroom, bekken 

en heupen 

overbelast  

- - 

Dagelijkse 

activiteiten 

Kinderen naar 

school brengen, 

staand-zittend 

werk. Fietsen naar 

Meer werken, op 

de fiets naar het 

werk 

- 2 a3 keer 

per week 

op de 

bellicon 
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het werk. Bellicon 

5minuten per dag. 

2 keer in de week 

fitness  

geweest 

i.p.v. elke 

dag 

Pijn benen VAS-

schaal 

2-3 2 1, alleen last van 

de knieën nog 

van de operatie.  

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

7 5-6 5 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

1 1, alleen knieën 9 1 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

1 1 1 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

7 5 (knieën) 5 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

9 9 9 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

4 3 3 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

4 1 1 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

3 6 

 

6 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

4 3 3  

MLD= manuele lymfedrainage  

TEK= Therapeutische elastische kousen 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

24                     22 

Links               rechts  

22                  21 

Links               rechts 

22                   21,5 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

33                   34 

Links               rechts  

34                   35,5 

Links               rechts 

32,5                 34 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

35,5                   35 

Links               rechts  

38,5                36,5 

Links               rechts 

37                   35,5 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

47,5                  48 

Links               rechts  

47                    48 

Links               rechts 

45                    47 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

62                  61,5 

Links               rechts  

62                    62 

Links               rechts 

63                   64 

Gewicht  in kg 84,9 85,9 85,3 



 
70 

  

Kleur, structuur  Gezonde kleur, iets 

bobbelige 

structuur  

Zie vorige  Lichte verslapping 

van de huid 

zichtbaar 

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Beide zijde gelijk, 

goed  

 

Zie vorige meting  Hetzelfde  

Spiertest 

Quadriceps 

5 5 5 

Spiertest: 

Hamstrings 

5 5 5 

Spiertest: kuitspier 5 5 5 

Opmerkingen na het gebruik van de bellicon 10 weken:  De eerste week heel veel 

plassen. Afname van vocht. 

 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 

 

Meting 3 

 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 
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Foto meting 

 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 12  
Deelnemende groep 

Geboortedatum: 05-02-1976 

Woonplaats: Venlo  

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

- -  - 

Medicatie  - - Puffer 2 maal 

daags, pijnstiller  

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - - 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, 

liposuctie 2 maal 

in 1999 en 1997 

Geen verandering Sinds 4 weken 

longontsteking, 

sindsdien ook niet 

fanatiek meer 

gesprongen 

Dagelijkse 

activiteiten 

Do en vrij wek 

kapsalon, 

huishouding 

verzorging 

kinderen, 

huishouden 

ouders wo 

ochtend 

Geen verandering Geen verandering 

Pijn benen VAS-

schaal 

3 1 5 
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Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

5 6 7 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

7 3 1 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

3 1 1 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

1 1 1 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

5 1 4 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

5 2 8 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

6 1 3 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

1 1 

 

2 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

1 1 1 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

32                    31 

Links                  

Rechts 

31                        

31,5    

Links               rechts 

28,5                   29,5 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

41,5                43 

Links                   

Rechts 

43                        

42,5 

Links               rechts 

42,5                    41 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

53,5                 51 

Links                  

Rechts 

50                          

51,5 

Links               rechts 

47,5                 49 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

59,5                 60 

Links                 

Rechts 

57                     57,5 

Links               rechts 

60                     58,5 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

78,5                78 

Links                  

Rechts 

73                       

74,5 

Links               rechts 

75                    76,5 

Gewicht  in kg 105,4 104,5 103 

Kleur, structuur  Gezonde kleur 

gehele benen, 

Vermindering 

sinaasappelhuid  

Gezonde kleur 

gehele benen, 
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bovenbenen 

sinaasapplehuid   

vermindering 

sinaasappelhuid   

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Huid is zacht, goed  Verbeterd. Verbeterd. 

Spiertest 

Quadriceps 

5 5 5 

Spiertest: 

Hamstrings 

5 5 5 

Spiertest: kuitspier 5 5 5 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 

 

Meting 3 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 
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Foto meting 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 13  
Deelnemende groep 

Geboortedatum: 10-10-1968 

Woonplaats: Someren 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

MLD 1 keer per 

week, TEK 

Geen verandering  Geen verandering 

Medicatie -  - Pijnstillers + 

ontstekingsremmers   

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - Nieuwe baan erbij 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, 

fibromyalgie  

- Hielspoor sinds 3 

weken 

Dagelijkse 

activiteiten 

1 keer in de week 

golf, 1 keer per 

week pilates, 

regelmatig 

fietsen, bellicon 

5a 10 minuten per 

dag 

Geen verandering Rustiger aan 

gedaan door 

hielspoor 

Pijn benen VAS-

schaal 

1 2 2 

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

9 2 2 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

7 2 1 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

5 2 1 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

5 3 3 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

8 4 1 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

7 5 3 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

5 5 5 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

2 2 

 

2 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

2 8 5  

MLD= manuele lymfedrainage 

TEK= Therapeutische elastische kousen 
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VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

23,5                   24,5 

Links            Rechts 

23,5            23,5    

Links               rechts 

23,5                   23 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

38,5                 35,5 

Links              Rechts 

38                        38 

Links               rechts 

35                     37,5 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

45,5                 49 

Links              Rechts 

45                         48 

Links               rechts 

44                   48,5 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

55,5                 64,5 

Links              Rechts 

61,5                     63 

Links               rechts 

58                     66 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

77                     79,5 

Links              Rechts 

78,5                   81,5 

Links               rechts 

78,5                   79 

Gewicht  in kg 120,9 123,3 123,4 

Kleur, structuur  Bovenbenen 

minimaal 

sinaasappelhuid    

Hetzelfde als 

vorige  

Geen verandering 

dan meting 1   

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

goed  Goed Goed 

Spiertest 

Quadriceps 

4 4 4 

Spiertest: 

Hamstrings 

3 3 3 

Spiertest: kuitspier 4 4 4 

Opmerkingen na het gebruik van de bellicon 10 weken: nu geen verandering, wel 

toen mevrouw hem heeft aangeschaft na aanschaf 2-3 maanden heel stuk 

mobieler geworden.  

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 
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Meting 3 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 

 

Foto meting 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 14  
Deelnemende groep 

Geboortedatum: 07-08-1996 

Woonplaats: Heerlen 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

MLD elke twee 

weken, TEK 

Geen therapie 

meer 

- 

Medicatie  Voor astma, 

hooikoorts, 

avamist , ventolin 

Geen verandering Geen verandering  

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - - 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, 

astma, hooikoorts 

Geen verandering Geen verandering 

Dagelijkse 

activiteiten 

School 4 dagen in 

de week, werken 

15 uur per week 

Geen verandering Geen verandering 

Pijn benen VAS-

schaal 

7 7 6-7 

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

7 7 6 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

1 6 1 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

7 10 6 
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Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

6 6/7 7 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

7 8 7 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

6 4 6 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

6 3 2 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

6 6/7 

 

5 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

1-2 1 1 

MLD= Manuele lymfedrainage 

TEK= therapeutische elastische kousen 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

25                   26 

Links              Rechts 

24                        24   

Links               rechts 

24                    24,5 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

44                   43 

Links              Rechts 

42                        39 

Links               rechts 

41,5                    

41,5 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

44                   44 

Links              Rechts 

42                         42 

Links               rechts 

42,5                  42,5 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

55                    52 

Links              Rechts 

50,5                   53,5 

Links               rechts 

55                     57 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

68                   71 

Links              Rechts 

68,5                      71 

Links               rechts 

67                   71,5 

Gewicht  in kg 87,2 87,8 90,5 

Kleur, structuur  Matig 

sinaasappelhuid 

bovenbenen 

   

Zie meting 1  Geen verandering   

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Verminderde alle 3 

boven en 

onderbenen  

Zie meting 1 Geen verbetering 

Spiertest 

Quadriceps 

5 5 5 

Spiertest: 

Hamstrings 

4 4 4 

Spiertest: kuitspier 5 5 5 
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Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 

 

Meting 3 

 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 
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Foto meting 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 15  
Deelnemende groep 

Geboortedatum: 29-12-1974 

Woonplaats: Tilburg 

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

MLD 1 keer per 

week, TEK, 

Lymfpress 

Geen verandering  Sinds vorige week 

nieuwe TEK 
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dagelijks, af en 

toe LPG 

Medicatie Zoladex, 

Fermathron, RR 

medicatie 

Geen verandering Gestopt met 

zoladex sinds 2 

weken   

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - - 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, 

endometriose, 

tumor in de lever  

Tijdje last gehad 

van slaapgebrek, 

nu gaat het weer 

goed 

Last van re knie 

Dagelijkse 

activiteiten 

Werk 32 uur per 

week als 

secretaresse, 

lopen in de pauze, 

honden uitlaten 2 

maal per dag 

Geen verandering Geen verandering 

Pijn benen VAS-

schaal 

4 4 3 

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

7 3 5 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

5 4 5 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

7 6 3 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

7 7 6 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

8 7 6 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

6 4 3 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

5 2 3 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

7-8 7 

 

6 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

7 5 3  

MLD= manuele lymfedrainage 

TEK= Therapeutische elastische kousen 

LPG= Endermologie  

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 
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 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

26                   26 

Links             Rechts 

24,5                      24    

Links               rechts 

23                   22,5 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

49,5                 47 

Links              Rechts 

49,5                      48 

Links               rechts 

50                     51 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

55                    53,5 

Links              Rechts 

49,5                      53 

Links               rechts 

52                    49 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

70                    69 

Links              Rechts 

67                      67 

Links               rechts 

68                     69,5 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

77                    75,5 

Links              Rechts 

75                       74 

Links               rechts 

76                    75 

Gewicht  in kg 104,1 104 104,8 

Kleur, structuur  Sinaasappelhuid 

duidelijk zichtbaar    

Zie vorige  Geen verandering 

dan meting 1   

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Verminderd 

bovenbenen 

Zie vorige Minimaal 

verbeterd 

Spiertest 

Quadriceps 

3 3 4 

Spiertest: 

Hamstrings 

4 4 4 

Spiertest: kuitspier 4 4 4 

Opmerkingen na het gebruik van de bellicon 10 weken: conditie is verbeterd, 

hierdoor gaat alles makkelijker. 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score Meting 1 

 

Meting 2 
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Meting 3 

 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 

 

Foto meting 

 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 16   
Deelnemende groep 

Geboortedatum: 12-11-1994 

Woonplaats: Roosendaal 

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 = niet 

uitgevoerd, 

gestopt vanwege 

Hernia rug 

Therapie op dit 

moment 

TEK Geen verandering   

Medicatie Diana 35 Geen verandering  

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- Start nieuwe 

opleiding 

verpleegkundige  

 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem Misschien onderrug 

hernia, 7 nov naar 

de specialist 

 

Dagelijkse 

activiteiten 

Werk 28 uur in de 

zorg, 6uur per 

week horeca, 

Fitness 2 keer in de 

week  

Geen verandering  

Pijn benen VAS-

schaal 

8 2  

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

8 6  
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(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

5 5  

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

5 7  

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

8 6  

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

5 8  

Slechte conditie 

VAS-schaal 

2/3 2  

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

1 2  

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

8 7 

 

 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

1 2  

MLD= manuele lymfedrainage 

TEK= Therapeutische elastische kousen 

LPG= Endermologie  

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in cm Links               rechts  

23,5                   23,5 

Links         Rechts 

23                22,5   

Links               rechts 

 

Omvang maat B1 in 

cm 

Links               rechts 

35,5                 35,5 

Links         Rechts 

34,5            33,5 

Links               rechts 

 

Omvang maat D in cm Links               rechts 

41,5                   39,5 

Links          Rechts 

41               39,5 

Links               rechts 

 

Omvang maat 7cm 

boven patella in cm 

Links               rechts 

47,5                   49,5 

Links          Rechts 

47                       46 

Links               rechts 

 

Omvang maat 10 cm 

vanaf de lies in cm  

Links               rechts 

68,5                  68 

Links           Rechts 

67                       68 

Links               rechts 

 

Gewicht  in kg 81,7 81,5  

Kleur, structuur     Huidskleur gezond, 

minimaal bobbelige 

huid rond heupen 

Zie vorige   

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Goed Zie vorige  

Spiertest Quadriceps 5 5  

Spiertest: Hamstrings 5 5  

Spiertest: kuitspier 5 5  
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Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 

 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 
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Foto meting 

Meting 1 Meting2 Meting3  

  

X 

  

X  
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X  

  

X  

 

Patiënt 17  
Controle groep 

Geboortedatum: 23-02-1977 

Woonplaats: Wormerveer 

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

LPG 1 a2 keer in 2 

weken, Lymfpress 

om de dag, TEK 

 

Geen therapie 

i.v.m. ontsteking 

(cellulitis) 

Dagelijks 

zwachtelen AD, 

geen andere 

therapie i.v.m. 

ontsteking 
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Medicatie Fentanyl, indien 

nodig 1a2 

paracetamol, 

Concerta, 

medicatie voor 

allergie 

Meting 1 + 

Concerta 

opgehoogd naar 

72 mg 

Medicatie meting 

1 + Antibiotica 500 

mg 1d 3dagen, 

cotrimoxazol 2d 

960mg.  

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - - 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, 

Mogelijk 1 of 2 

gescheurde 

meniscus  

Ontsteking cellulitis Ontsteking cellulitis 

Dagelijkse 

activiteiten 

2 dagen in de 

week werken (10 

uur per dag) 

- Mantelzorger voor 

vader+ moeder, 

meer activiteit en 

dit vraagt veel 

van het lichaam 

Pijn benen VAS-

schaal 

6 7 6.5 

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

9 8 8 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

10 8 10 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

6 6 4 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

9.5 7 9.5 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

8 9 7 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

10 9 9 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

6 5 7.5 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

9 8 9 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

8 8 9 

LPG= Endermologie 

TEK= Therapeutische elastische kousen 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 
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 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

33,5                  34,5 

Links                  

Rechts 

 

Links               rechts 

33                   34,5 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

50                   49,5 

Links                   

Rechts 

 

Links               rechts 

51                     52 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

59                    59 

Links                  

Rechts 

 

Links               rechts 

56                    56 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

68                    69 

Links                 

Rechts 

 

Links               rechts 

65,5                     68 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

75                    79 

Links                  

Rechts 

 

Links               rechts 

71,5                    76 

Gewicht  in kg 144,7  149,3 

Kleur, structuur  Huid bovenbeen 

lijkt verslapt  

 Geen verandering 

dan meting 1   

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Verhardingen in 

bovenbeen 

 Geen verandering 

Spiertest 

Quadriceps 

3  3 

Spiertest: 

Hamstrings 

4  4 

Spiertest: kuitspier 3  3 

 

 

 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 
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Meting 3 

 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 

 

Foto meting 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 18  
Controle groep 

Geboortedatum: 06-03-1974 

Woonplaats: Amersfoort 

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

MLD 1 keer per 

week, 

Aqua drainage 

om de week, 

compressiekleding 

klasse 3 benen, 

armen klasse 2 

+lichaam, leren 

omgaan met 

chronische ziekten 

Geen verandering  2 keer in de week 

MLD 

Medicatie Paracetamol, 

Tramadol, 

Macrogol, 

Melatonine, 

vitamine d + b 12  

Geen verandering Geen verandering  

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - - 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, 

ADHD, 

lymfoedeem 

primair + 

Zomer-winter. In de 

zomer meer 

oedeem. In de 

Door de kou meer 

last van 

fibromyalgie. 
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secundair armen, 

fibromyalgie, lage 

bloedsuiker, 

baarmoeder 

verwijderd i.v.m. 

baarmoeders hals 

kanker 

winter kou in de 

botten. 

Dagelijkse 

activiteiten 

Yoga 1 keer in de 

week, dagelijks 

meditatie, 

wandelen met de 

hond 15-20 

minuten per dag, 

huishoudelijke 

activiteiten 

Vrijwilligers werk 

erbij gaan doen 

vanuit huis. 

Geen verandering 

Pijn benen VAS-

schaal 

4-5 5 4/5 

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

7 5 6/7 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

4 (heupen) 2 3 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

9-10 7/8 4/5 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

6-7 7 7 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

6-7 8 9 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

6 7/8 5 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

5 6 7/8 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

7 10 trap oplopen 

6 trap aflopen 

7/8 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

4 (na lange tijd 

zitten) 

7 4/5  

MLD= manuele lymfedrainage 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

24                   24 

Links                  

Rechts 

23                       23   

Links               rechts 

23                   22,5 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

33                   34,5 

Links                   

Rechts 

Links               rechts 

38                    38,5 
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38,5                      

37,5 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

42                    49 

Links                  

Rechts 

43                        38 

Links               rechts 

40                    39 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

50                    49 

Links                 

Rechts 

48,5                      49 

Links               rechts 

50,5                  48 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

67,2                   68,2 

Links                  

Rechts 

66                       65 

Links               rechts 

68                    65 

Gewicht  in kg 108,2 107,4 108,3 

Kleur, structuur  Sinaasappelhuid 

mediale zijde 

bovenbeen    

Zie vorige  Geen verandering 

dan meting 1   

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Verminderd 

gehele benen 

Zie vorige Geen verandering 

Spiertest 

Quadriceps 

4 4 4 

Spiertest: 

Hamstrings 

3 3 3 

Spiertest: kuitspier 4 4 4 

 

 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 

Meting 3 
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SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 

 

Foto meting 

 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 19 
 

Controle groep 

Geboortedatum: 26-03-1975 

Woonplaats: Etten-Leur 

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

Fysiotherapie, 

Lymfpress 4 keer in 

de week, MLD, TEK  

Geen verandering  Geen 

verandering 

Medicatie Antidepressiva, 

fluoxetine, 

hooikoorts 

medicatie, vitamine 

d, cranberry  

Migraine medicatie 

opgehoogd  

Geen 

verandering  

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- Nieuwe baan in de 

gehandicaptenzorg, 

brengt spanning en 

stress met zich mee. 

Meer stabiliteit 

op het nieuwe 

werk. 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, te hoog 

gewicht 

Meer hoofdpijn, 

stress en spierpijn 

Tennis arm link, 

voor de rest 

gaat het wat 

beter 

Dagelijkse 

activiteiten 

Wandelen met de 

hond, werk in het 

weekend in de 

gehandicaptenzorg, 

huismoeder 

Veel werken door 

de weeks daarnaast 

afronden oude 

werk. 

Meer bezig in 

het huishouden, 

meer energie 

Pijn benen VAS-

schaal 

7.5 8 5 
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Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

8.5 7 5 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

7 9 5 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

6.5 8 3 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

8.5 6 5 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

9 8 4 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

8 6 6.5 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

5.5 4 4 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

7.5 7.5 

 

4 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

8 8 6  

MLD= manuele lymfedrainage 

TEK= Therapeutische elastische kousen 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

25                   25 

Links                  

Rechts 

25                       

24,5    

Links               rechts 

24,5                   24 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

35                    39 

Links                   

Rechts 

40                       39 

Links               rechts 

40                     38,5 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

44                    42 

Links                  

Rechts 

42,5                     

42,5 

Links               rechts 

43                    41 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

55                    54 

Links                 

Rechts 

58,5                     

55,5 

Links               rechts 

55                     54 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

71,5                    72 

Links                  

Rechts 

72,5                       

75 

Links               rechts 

71                   73 
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Gewicht  in kg 104,1 103,7 103,2 

Kleur, structuur  Sinaasappelhuid 

matig zichtbaar    

Zie vorige  Geen verandering 

dan meting 1   

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Verschuifbaarheid 

verminderd. 

Oppakbaarheid 

en consistentie - 

Zie vorige Hetzelfde 

gebleven 

Spiertest 

Quadriceps 

4 4 4 

Spiertest: 

Hamstrings 

4 4 4 

Spiertest: kuitspier 5 5 5 

 

 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 

 

Meting 3 

 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 
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Foto meting 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 20  
Controle groep 

Geboortedatum: 22-2-1973 

Woonplaats: Schinveld 

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

LPG 1 keer per 

week, TEK met 

sporten en 

wandelen, 

Lymfpress indien 

nodig 1 keer per 

week  

Geen verandering  Geen verandering 

Medicatie -  -  -  

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - - 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem Geen verandering Geen verandering 

Dagelijkse 

activiteiten 

2 maal in de week 

fitness, 24 uur per 

week werken 

Meer gaan fietsen  Geen verandering 

Pijn benen VAS-

schaal 

5 3 4 

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

8 6 4 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

8 6 5 
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Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

10 6 5 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

8 7/8 5 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

7 5 4 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

6 1 4 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

1 1 2 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

1 1 

 

1 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

1 1 1  

LPG = Endermologie 

TEK= Therapeutische elastische kousen 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

23,5                   23,5 

Links                  

Rechts 

22,5                       

24    

Links               rechts 

22,5                   23 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

39,5                    

38,5 

Links                   

Rechts 

39,5                       

36 

Links               rechts 

37,5                    38 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

41                    39 

Links                  

Rechts 

41                     40 

Links               rechts 

40                    39 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

51,5                    

52,5 

Links                 

Rechts 

48,5                    

49,5 

Links               rechts 

52                     48 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

64                     65 

Links                  

Rechts 

64                       

63,5 

Links               rechts 

64,5                    66 

Gewicht  in kg 81,2 87,7 79,7 

Kleur, structuur  Bobbelige 

structuur 

bovenbeen 

Zie vorige  Veel blauwe 

plekken   
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Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Plaatselijk 

bovenbenen 

moeizaam 

Zie vorige Zie meting 1  

Spiertest 

Quadriceps 

5 5 5 

Spiertest: 

Hamstrings 

5 5 5 

Spiertest: kuitspier 5 5 5 

 

 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 

 

Meting 3 

 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 
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Foto meting 

 

Meting 1 Meting2 Meting3  

  

 



 
114 
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Patiënt 21  
Controle groep 

Geboortedatum: 23-11-1980 

Woonplaats: Tjalleberd  

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

MLD en TEK Geen verandering  + bekkenfysio sinds 

2 weken 

Medicatie -  -  -  

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - - 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem Meer energie Last van de 

bekken 

Dagelijkse 

activiteiten 

Fulltime 

huismoeder van 3 

jonge kinderen, 

huishouden, 2 keer 

in de week 

bootcamp voor 

net bevallen 

vrouwen + 1 keer 

in de week 

zwemmen  

Geen verandering Geen verandering 

Pijn benen VAS-

schaal 

4-5 3 5 
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Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

5 7 4 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

2 2 1 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

1 2 1 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

1 4 1 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

8 7 4 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

6 7 3 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

1 2 1 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

6 7 3 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

1 7 3  

MLD= manuele lymfedrainage 

TEK= Therapeutische elastische kousen 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

25,5                   25 

Links                  

Rechts 

25                       25    

Links               rechts 

20                   25 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

43,5                   41,5 

Links                   

Rechts 

43                       

41,5 

Links               rechts 

44                     43 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

43,5                    42 

Links                  

Rechts 

45                     42 

Links               rechts 

44                    40 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

52                    50 

Links                 

Rechts 

54                     50,5 

Links               rechts 

52                     51 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

65,5                   64 

Links                  

Rechts 

65,5                     65 

Links               rechts 

60                    65 

Gewicht  in kg 90,5 94 95,4 

Kleur, structuur  Aantal blauwe 

plekken    

Geen 

bijzonderheden 

Geen 

bijzonderheden   
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Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Verminderd  Aantal plaatsen 

verminderd 

bovenbeen 

Minimaal 

verbeterd 

Spiertest 

Quadriceps 

5 5 5 

Spiertest: 

Hamstrings 

5 5 5 

Spiertest: kuitspier 5 5 5 

 

 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 

 

Meting 3 

 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 
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Foto meting 

 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 22 
Controle groep 

Geboortedatum: 08-01-1968 

Woonplaats: Dordrecht  

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

Af en toe TEK  Geen verandering  Geen verandering 

Medicatie Migraine 

medicatie  

Geen verandering  Geen verandering  
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Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - - 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, 

bekkenbodem 

klachten 

Griep gehad - 

Dagelijkse 

activiteiten 

Fietsen, wandelen, 

huishouden, 

werken, joggen 5 

km 2 keer in de 

week, mini 

trampoline 20 

minuten om de 

dag (geen 

bellicon) 

Geen verandering Minder bewogen 

sinds 1 maand, 

ziek geweest 

Pijn benen VAS-

schaal 

3 2 4/5 

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

5 8 4/5 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

7 5 4 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

4 5 4/5 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

1 1 1 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

6 8 4/5 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

1 4 3 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

1 4 1 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

2 1 

 

1 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

1 1 1  

TEK= Therapeutische elastische kousen 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

24,5                   24 

Links                  

Rechts 

 

Links               rechts 

24                   23 
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Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

33,5                    

33,5 

Links                   

Rechts 

 

Links               rechts 

33                     32 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

36                    35,5 

Links                  

Rechts 

 

Links               rechts 

35                    35 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

44                    44 

Links                 

Rechts 

 

Links               rechts 

44                     45,5 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

57                    55 

Links                  

Rechts 

 

Links               rechts 

57,5                   55 

Gewicht  in kg 67,3  67,8 

Kleur, structuur  Gezonde huid, 

mooie structuur     

 Zie meting 1   

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

goed   Zelfde als meting 1 

Spiertest 

Quadriceps 

5  5 

Spiertest: 

Hamstrings 

5  5 

Spiertest: kuitspier 5  5 

 

 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 

 

Meting 3 
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SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 

 

Foto meting 

 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 23 
Controle groep 

Geboortedatum:  04-08-1976 

Woonplaats: Etten-Leur  

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

MLD, TEK, 

lymfepress 

Geen verandering Geen 

verandering 

Medicatie Plastabletten Geen verandering Geen 

verandering 

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - - 

Algemene 

gezondheid 

Slechte conditie   

Dagelijkse 

activiteiten 

Staand werk, 

huishouden, zo 

veel mogelijk de 

fiets pakken 

 

Meer sporten, 30 dagen 

plan 

vanvoedingsdeskundige 

 

Pijn benen VAS-

schaal 

7 5 6/7 

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

6 4 6 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

7 (bovenbenen 

wel) 

7 (bovenbenen meer 

dan onderbenen) 

6 
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Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

8 8 4 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

1 1 6 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

7 (bij veel staan)  5 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

8 7 8 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

6 8/9 6 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

1 5 6 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

1 3 6 

MLD = Manuele lymfe drainage 

TEK= Therapeutische elastische kousen 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

22                   21 

Links                  

Rechts 

20,5                      

20,5   

Links               rechts 

21                   21 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

34                    34 

Links                   

Rechts 

34,5                       

33 

Links               rechts 

34,5                   34 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

38                    38,5 

Links                  

Rechts 

37,5                     

37,5 

Links               rechts 

38                    37 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

51                    50 

Links                 

Rechts 

50                      47 

Links               rechts 

47,5                   52,5 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

76                    75 

Links                  

Rechts 

72                       75 

Links               rechts 

72                    76 

Gewicht  in kg 95,6 94,9 93,7 

Kleur, structuur  Structuur 

bovenbenen 

bobbelig  

Zie vorige  Hetzelfde als 

meting 1   

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

goed Zie vorige goed 
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Spiertest 

Quadriceps 

5 5 5 

Spiertest: 

Hamstrings 

5 5 5 

Spiertest: kuitspier 5 5 5 

 

 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 

 

Meting 3 

 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 
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Foto meting 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 24 
Controle groep 

Geboortedatum: 08-06-1988 

Woonplaats: Kerkrade 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

LPG 1 keer in de 4 

weken, TEK  

Geen verandering  Nieuwe TEK 

Medicatie -  -  -  

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - - 



 
129 

  

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, 16 

weken zwanger 

op dit moment 

20 weken zwanger 26 weken zwanger 

Dagelijkse 

activiteiten 

Werken 32 uur, 

sporten 1 keer in 

de week in 

warmtecabine 

Alles gaat wat 

lastiger door de 

zwangerschap 

- 

Pijn benen VAS-

schaal 

7 2 2 

Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

4 2 2 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

2 1 2 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

5 6 4 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

7 2 2 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

5 3 3 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

4 5 3 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

1 2 2 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

1 1 

 

1 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

1 1 1  

LPG= Endermologie  

TEK= Therapeutische elastische kousen 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

24                   24 

Links                  

Rechts 

24                       24    

Links               rechts 

23,5                   24 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

42                    41 

Links                   

Rechts 

42                       42 

Links               rechts 

43                     43,5 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

44,5                    45 

Links                  

Rechts 

44                     45 

Links               rechts 

44                    44 
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Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

55,5                   59 

Links                 

Rechts 

58                     56 

Links               rechts 

62                     59 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

71,5                    

71,5 

Links                  

Rechts 

69                       72 

Links               rechts 

70                    74 

Gewicht  in kg 98,4 100,2 102,2 

Kleur, structuur  Sinaasappelhuid 

bovenbeen 

Zie vorige  Zie vorige   

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

goed Plaatselijk 

verminderd 

Zie vorige 

Spiertest 

Quadriceps 

5 5 5 

Spiertest: 

Hamstrings 

5 5 5 

Spiertest: kuitspier 5 5 5 

 

 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 

 

Meting 3 

 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 
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Foto meting 

 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Patiënt 25 
Controle groep 

Geboortedatum: 30-3-1953 

Woonplaats: Hellevoetsluis 

 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Therapie op dit 

moment 

IMT, TEK alleen met 

vliegen of lang reizen 

Geen 

verandering  

Fysiotherapie 

voor arm, 

pijnklachten 

Medicatie Voedingssupplementen 

aanvullend  

Geen 

verandering  

Geen 

verandering  

Belangrijke 

verandering in het 

leven 

- - - 

Algemene 

gezondheid 

Lipoedeem, Artrose in 

2015 

Hartritmeproblemen 

gehad 

Rechterbeen is 

dikker, vervelend 

gevoel, gaat 

morgen langs de 

huisarts 

Rechterbeen 

die vorige keer 

dikker was is 

waarschijnlijk 

bindweefsel na 

operatie 

Dagelijkse 

activiteiten 

Huishouden, aqua 

pilates 2 keer in de 

week, tuin samen met 

man, kunstschilder, 

fotograferen en 2 keer 

in de week golven 

Badkamer 

verbouwd 

- 

Pijn benen VAS-

schaal 

1-2 1 1 
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Zwaar gevoel in 

de benen VAS-

schaal 

3-4 1 1 

(over)gevoeligheid 

bij aanraking VAS-

schaal 

1 1 3 

Snel blauwe 

plekken VAS-

schaal 

1 1 1 

Pijn bij beweging 

neemt toe VAS-

schaal 

1 1 1 

Vermoeidheid 

VAS-schaal 

1 2/3 1 

Slechte conditie 

VAS-schaal 

7 3 3 

Spierkrachtverlies 

benen VAS-schaal 

6 4 3 

Problemen met 

traplopen VAS-

schaal 

6 5/6 

 

2 

Problemen met 

opstaan uit een 

diepe stoel VAS-

schaal 

4 5 2  

IMT= integrale manuele therapie  

TEK= Therapeutische elastische kousen 

VAS-schaal 1= niets 10= extreem veel 

 

 Meting 1  Meting 2 Meting 3 

Omvang maat B in 

cm 

Links               rechts  

29                   27,5 

Links                  

Rechts 

28,5                      

27,5    

Links               rechts 

28                   27,5 

Omvang maat B1 

in cm 

Links               rechts 

39                    39 

Links                   

Rechts 

39                       

38,5 

Links               rechts 

39                     39 

Omvang maat D 

in cm 

Links               rechts 

47                    45 

Links                  

Rechts 

45,5                     45 

Links               rechts 

46                    45 

Omvang maat 

7cm boven patella 

in cm 

Links               rechts 

59                    58 

Links                 

Rechts 

59,5                     58 

Links               rechts 

58                     58 

Omvang maat 10 

cm vanaf de lies in 

cm  

Links               rechts 

73                    74,5 

Links                  

Rechts 

70,5                      73 

Links               rechts 

72                    73 

Gewicht  in kg 108,7 108,7 107,1 
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Kleur, structuur  Verslapt + 

bobbelige 

structuur     

Zie vorige  Geen verandering 

dan meting 1   

Oppakbaarheid, 

verschuifbaarheid, 

consistentie 

Verminderd bdz 

benen  

Zie vorige Hetzelfde 

gebleven 

Spiertest 

Quadriceps 

4 4 4 

Spiertest: 

Hamstrings 

4 4 4 

Spiertest: kuitspier 3 3 3 

 

 

Multidimensionale vermoeidheidsindex score  

Meting 1 

 

Meting 2 

 

Meting 3 

 

 

SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst score in % 
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Foto meting 

Meting 1 Meting2 Meting3  
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Bijlage 2 Toelichting 
Toelichting spierkrachtmeting 

Spiertest: 

 0 = er is absoluut geen contractie 

 1 = de contractie is zichtbaar maar leidt tot niets 

 2 = een beweging kan men uitvoeren als de zwaartekracht opgeheven is, 

bijvoorbeeld men kan horizontaal met zijn arm bewegen 

 3 = men kan wel de zwaartekracht overwinnen 

 4 = men kan weerstand uitoefenen 

 soms gesplitst in 4 min als men een beetje weerstand kan uitoefenen 

 4 plus als men veel weerstand kan uitoefenen, (4 plus = bijna normaal) 

 Vanaf 4 is het een beetje moeilijk omdat men nooit weet wat de normale 

kracht is bij iemand met die lichaamsbouw en leeftijd 

 5 = de kracht is normaal 

 

Toelichting Multidimensionale vermoeidheidsindex score  
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Bijlage 3 vragenlijsten  

Vragenlijst 1 
1. Wat is uw geboortedatum? 

24-10-1988 

 

2. Wat is uw huidige woonplaats? 

Reuver 

 

3. Sinds wanneer heeft u de bellicon in huis? 

April 2016 

 

4. Hoe vaak gebruikt u gemiddeld per week de bellicon? 

2-3 keer per week 

 

5. Hoelang staat u er dan gemiddeld per keer op? (in minuten) 

20 minuten 

 

6. Waren er voor het gebruikt van de bellicon dagelijkse activiteiten waarin u 

beperkt was door het lipoedeem en die nu beter gaan? Zo ja kunt u beschrijven wat 

u belemmerde en wat er daarin is veranderd? 

 

Ja het traplopen en wandelen ging wat moeizamer. Ik had met name last van mijn 

heupen en dat is door het gebruik van de bellicon verbeterd. Ook veel minder 

last van mijn rug, nek en schouders. 

 

 

7. Kunt u een of meerdere positieve veranderingen benoemen die u heeft ervaren 

tot nu toe met het gebruik van de bellicon? 

 

Je wordt mobieler en stabieler door het gebruik van de bellicon. Ik merk dat ook mijn 

weerstand verbeterd is. 

 

8. Heeft u verschil gemerkt in toename of afname spierkracht tijdens het gebruik van 

de bellicon? Zo ja wat heeft u opgemerkt? 

 

De kracht in de beenspieren is beduidend verbeterd. Ik met het met name met 

dagelijkse bezigheden en wandelen. Je bent in het algemeen een stuk soepeler. 

 

9. Welke effecten geeft gebruik van de bellicon op de vermoeidheid? 

De bellicon zorgt er op de een of andere manier voor dat je een Boost krijgt die de 

hele dag nog door blijft werken. Alsof processen in je lichaam wakker geschud 

worden en alles weer beter begint te stromen. Dit zorgt ook voor een actievere 

houding en minder moeheid. 

 

Vragenlijst 2 
1. Wat is uw geboortedatum?  

 25-04-1974 
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2. Wat is uw huidige woonplaats?   

Heerhugowaard 

 

3. Sinds wanneer heeft u de bellicon in huis?  

 

Augustus 2015 

 

4. Hoe vaak gebruikt u gemiddeld per week de bellicon?  

4 keer per week 

 

5. Hoelang staat u er dan gemiddeld per keer op? (in minuten)  

10 minuten 

 

6. Waren er voor het gebruikt van de bellicon dagelijkse activiteiten waarin u 

beperkt was door het lipoedeem en die nu beter gaan? Zo ja kunt u 

beschrijven wat u belemmerde en wat er daarin is veranderd? 

Traplopen en afstanden wandelen.  

 

7. Kunt u een of meerdere positieve veranderingen benoemen die u heeft 

ervaren tot nu toe met het gebruik van de bellicon?   

 Ik kan makkelijker de trap op, ik kan verder lopen dan anders. Ik heb geen 

knellend gevoel meer in mijn armen tijdens het slapen. 

8 Heeft u verschil gemerkt in toename of afname spierkracht tijdens het gebruik van 

de bellicon? Zo ja wat heeft u opgemerkt?  

Voor mijn gevoel geen verschil 

9 Welke effecten geeft gebruik van de bellicon op de vermoeidheid?  

Merk ik persoonlijk niets van 

 

Vragenlijst 3 
1. Wat is uw geboortedatum?  

29-01-1971 

2. Wat is uw huidige woonplaats? 

      Rozenburg Z-H  

3. Sinds wanneer heeft u de bellicon in huis? 
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Sinds 3 maanden (te huur) 

4. Hoe vaak gebruikt u gemiddeld per week de bellicon? 

2 keer per week 

5. Hoelang staat u er dan gemiddeld per keer op? (in minuten) 

      15 a 30 minuten 

Waren er voor het gebruikt van de bellicon dagelijkse activiteiten waarin u beperkt 

was door het lipoedeem en die nu beter gaan? Zo ja kunt u beschrijven wat u 

belemmerde en wat er daarin is veranderd? 

Sporten en lopen ging steeds minder. Conditie ging (hard)achteruit. Fietsen steeds 

lastiger. Lopen en bewegen gaat weer stukken beter. Conditie wordt ook weer beter 

6. Kunt u een of meerdere positieve veranderingen benoemen die u heeft 

ervaren tot nu toe met het gebruik van de bellicon? 

Afvoeren van het vocht mbt tot lymfhoedeem, minder pijn en betere conditie 

 

7. Heeft u verschil gemerkt in toename of afname spierkracht tijdens het gebruik 

van de bellicon? Zo ja wat heeft u opgemerkt? 

Toename van spierkracht. Meer kracht in de benen 

 

8. Welke effecten geeft gebruik van de bellicon op de vermoeidheid? 

Minder vermoeidheid 

 

Vragenlijst ervaringsdeskundige fysio- en 

oedeemtherapeut. 
1. Welke verbeteringen zien jullie bij lipoedeem patiënten die gebruik maken 

van de bellicon in het klachtenpatroon zie onderstaande klachten: (graag 

vermelden of jullie verbetering zien en in welke mate achter de specifieke 

klacht). 

A. Pijn in benen:   

B. Zwaar gevoel in de benen: 

C. Snel blauwe plekken: 

D. Pijn bij beweging neemt toe: 

E. Vermoeidheid: 

F. Slechte conditie: 

G. Spierkrachtverlies in de benen: 

H. Problemen met traplopen: 
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.A. pijn verminderd 

B. zwaar gevoel in de benen; verminderd binnen 3 min. bouncen. Klant hoeft niet los 

te komen van de mat 

C. geen verandering 

D. nee, integendeel 

E. is afhankelijk van vele factoren. Effect van vermindering vermoeidheid of 

toename is moeilijk toe te schrijven aan bellicon training. dit hangt af van aard, 

mate van lipoedeem en hoe lang men de bellicon gebruikt en hoe intensief 

F. conditie verbetert bij juiste opbouw bellicon training 

G. spierkracht verbeterd 

H. verminderen 

 

 

2 Na wat voor tijdsbestek is er enige verbetering zichtbaar? 

Dit hangt nauw samen met intensiteit en frequentie van trainen op bellicon in 

combinatie met de mate van lipoedeem en hoe lang men al intensief traint. 

Gemiddelde lipoedeem klant:  Na 3 maanden dagelijks 15 min. bouncen; 

geeft blijvend verbetering van de klachten hierboven beschreven en een 

actiever levensstijl in het dagelijks leven 

 

 

3 Zien jullie verandering in omvang of gewicht bij lipoedeem patiënten na 

gebruik van de bellicon?  

Ja. maar.... Verandering in omvang en gewicht heeft ook te maken met 

eetgedrag. 

 

4 Hoe ontwikkeld de spierkracht zich in de benen bij lipoedeem patiënten bij 

dagelijks gebruik van de bellicon? 

Ook hier weer afvragen. Mate van lapoedeem.... en duur; frequentie en 

intensiteit van de training. Gemiddeld duurt spierkracht opbouw 3 maanden 

 

5 Welke verbeteringen zijn er in de algemene gezondheid van lipoedeem 

patiënten na het gebruik van de bellicon? 

weerstand is beter....gevolg: minder vatbaar voor infecties; bellicon bouncen 

maakt blij; mobiliteit verbetering van de gewrichten; stabiliteit verbetering; 

coördinatie verbetering; detox effecten. 

 

6 Zijn er na het gebruik van de bellicon verbeteringen van de huid bekend 

gekeken naar de volgende aspecten? kleur, structuur, oppakbaarheid, 

verschuifbarheid en consistentie? 

trainen op de bellicon stimuleert op een mechanische manier de micro 

circulatie. Dit geeft direct verbetering op alle bij deze vraag genoemde 

huidaspecten. 

 

7 Waarop worden bovenstaande antwoorden gebaseerd? Van vraag 1 t/m 6. 

Ervaring persoonlijk en professioneel en onderzoek NASA 

Google: Dr. Donald Libel....rebounding and the lymphatic system 

Dr. John Douillard 
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Bijlage 4. Grafieken 
 

 

Grafiek 2. Vergelijking nul- en eindmeting klachtenpatroon proefpersonen + 

bellicon. 

 

 

Grafiek 2. Vergelijking nul- en eindmeting klachtenpatroon controlegroep. 
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Grafiek 3. VMI-20 proefpersonen+ bellicon weergegeven in procenten. 0 = geen 

verandering, 1%> = verbetering, -1< = verslechterd.  

 

 

Grafiek 4. VMI-20 controlegroep weergegeven in procenten. 0 = geen verandering, 

1%> = verbetering, -1< = verslechterd.  
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Grafiek 5. Gewicht proefpersonen met bellicon weergegeven in kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 6. Gewicht controlegroep weergegeven in kg.  
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Grafiek 7. Omvang meting controlegroep in cm. 

 

 

Grafiek 8. Omvangmeting proefpersonen met bellicon in cm. 
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Grafiek 9. Structuur, oppakbaarheid, verschuifbaarheid en consistentie van de huid 

bij proefpersonen met bellicon. 

 

 

Grafiek 10. Structuur, oppakbaarheid, verschuifbaarheid en consistentie van de huid 

bij de controlegroep. 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

v
e

rb
e

te
ri
n

g

per patiënt

Inspectie/palpatie proefpersonen met 

bellicon

structuur oppakbaarheid verschuifbaarheid consistentie

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

patiënt

17

patiënt

18

patiënt

19

patiënt

20

patiënt

21

patiënt

22

patiënt

23

patiënt

24

patiënt

25

v
e

rb
e

te
ri
n

g

per patiënt

Inspectie/palpatie controlegroep

structuur oppakbaarheid verschuifbaarheid consistentie



 
148 

  

 

Grafiek 11 Spiermeting proefpersonen met bellicon.  

 

Grafiek 12. Algemene gezondheid proefpersonen met bellicon. 
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 Grafiek 13. Algemene gezondheid controlegroep. 
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