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HEB JIJ LAST VAN PIJN IN JE BENEN?
KOM JIJ MAKKELIJK AAN EN VAL JIJ MOEILIJK AF?
(ZEKER OP DE BENEN)
HEB JIJ MOEITE MET BEWEGEN/SPORTEN/
BEN JIJ SNEL VERMOEID?
BEN JE HET ZAT OM TE HOREN ‘GA MAAR MINDER ETEN
DAN VAL JE WEL AF’?
HEB JE HET GEVOEL DAT JE NIET SERIEUS GENOMEN WORDT?
MEER WETEN?
Lees dan verder
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1.00 Info E-book
In dit e-book vertel ik jou wat lipoedeem is en geef ik tips. Dit ik boek is gebaseerd op mijn eigen ervaring.
Er kunnen dus geen claims aan dit e-book ontleend worden.

1.01 Wie ben ik?

Ik ben Ilse Fortuin, geboren op 18 maart 1961 te Dordrecht.
Ik ben Trainer hormoonfactor en dat doe ik in mijn eigen
praktijk aan huis, genaamd Praktijk Evenwicht. Waar ik graag
mensen laagdrempelig wil ondersteunen om klachten te verbeteren, of zelfs van bepaalde klachten af te komen. Het liefst help
ik vrouwen met lipoedeem daar ik zelf ook lipoedeem heb en als
geen ander weet waar je tegen aan loopt.

1.02 Hoe ben ik er toe gekomen om Trainer Hormoonfactor te worden?
Vroeger had ik dagelijks pijn aan mijn benen en ik kon nog geen 5 minuten lopen of staan. De klachten waar
ik last van had waren:
•
dikke benen en armen en billen
•
opgeblazen buik, slecht slapen
•
hoofdpijn/migraine
•
vermoeidheid
•
moeilijk bewegen en pijn in de gewrichten
Na jaren van medicatie en dokters bezoeken, die mij totaal niet serieus namen en mij het gevoel gaven van
het kastje naar de muur gestuurd te worden besloot ik het heft, of eigenlijk mijn gezondheid in eigen hand te
nemen.
Na wat zoeken op het internet kwam ik op de site “de Hormoon Factor”. Alle puzzel stukjes vielen op zijn
plaats. Ik ben samen met een coach stap voor stap de pijlers van de hormoonfactor toe gaan passen.

1.03 De veranderingen die ik voelde had ik niet verwacht:
•
•
•
•

na 2 weken was mijn opgeblazen buik zo goed al verdwenen
ik kreeg meer energie
ik begon af te vallen wat daarvoor niet lukte
en na een jaar was ik pijn vrij!

Ik ben hier zo enthousiast over dat ik de opleiding Trainer Hormoonfactor ben gaan volgen en deze kennis
wil ik graag delen, er bestaat een hoger gezondheidsniveau dan je nu ervaart. Voel je dit ook lees dan vooral
verder.
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1.04 Wat is lipoedeem?
Lipoedeem betekent letterlijk vet- en vochtophoping. Het is een pijnlijke en chronische ziekte. Bij lipoedeem
is er een stoornis in de aanmaak van vetweefsel, en de afvoer van vocht via de lymfevaten is vaak niet
optimaal.
Meestal komt het symmetrisch voor op de heupen, bovenbenen en of knieën. Kenmerkend zijn de vaak dikke
bovenbenen die bij afvallen dikker blijven dan de rest van het lichaam. Dit heeft de vorm van een
(paard)rijbroek.
Ook de armen kunnen aan gedaan zijn. De handen en voeten zijn echter nooit aangedaan. Als je niets doet aan
lipoedeem ontwikkelt vaak lymfeoedeem (vochtophoping) in een periode van 15 jaar. Je spreekt dan van een
lipolymfoedeem. Regelmatig is er ook een combinatie met spataderen. Lipoedeem heeft soms aanzienlijke
morbiditeit.

1.05 Wat zijn de oorzaken van lipoedeem?
Hier bestaat nog veel onduidelijkheid over. Wel is bekend dat de ziekte zich vrijwel uitsluitend voordoet bij
vrouwen. De ziekte niet wordt veroorzaakt door teveel eten wat vaak gedacht wordt. Erfelijke factoren en
hormonale disbalansen lijken ook een rol te spelen. Vaak begint of verergert het lipoedeem bij een hormonale
wisseling zoals de pubertijd, zwangerschap, en de menopauze.

1.06 Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van lipoedeem zijn:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

aanleg tot overgewicht
te grote calorische inname
hormonale factoren
lang zitten of staan
te weinig spierarbeid
warmte
stress
vermoeidheid
snel blauwe plekken en spierzwakte
hormonale disbalans verschil in boven en onder kledingmaat

Voor meer verwijs ik je naar de website van NlNet https://www.lymfoedeem.nl
Als je al aanleg hebt om zwaarder te worden kun je daar het beste opletten door op te passen niet te veel
calorieën te consumeren. Goed afwisselen tussen staan en zitten, dit om de bloedsomloop te stimuleren en
overbelasting te voorkomen. In beweging blijven is heel belangrijk, omdat je door helemaal niets te doen je
spier- en bindweefselstelsel nog zwakker maakt dan het al is.
Te veel in de zon is niet zo'n goede optie zeker niet als er ook lymfoedeem in het spel is. Je kunt je warmte
minder makkelijk kwijt. Stress en lipoedeem gaan niet goed samen je kunt er dus het beste voor zorgen
weinig stress te hebben of een manier te vinden daar op een goede manier mee om te gaan.
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1.07 Wat zijn de meest voorkomende klachten?
Dat kan voor een iedereen anders zijn. De klachten die veel voorkomen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pijn in de benen en of armen
drukpijn
schurende huid bij het lopen
zwaar gevoel in de benen en of armen
opgezwollen benen (oedeem) en of armen
sinaasappelhuid en cellulitis
vermoeidheid
snel blauwe plekken
spier- en bindweefselzwakte
hormonale disbalans
verschil in kledingmaat boven en en onderlichaam

Voor meer verwijs ik je naar de website van NlNet https://www.lymfoedeem.nl

1.08 Wat zijn de 3 stadia?
Stadium 1:

De huid is zacht, regelmatig van consistentie en fijnknopig van vorm.

Stadium 2:

Kenmerkend is de grovere structuur, de huid is oneffen en voelt harder aan.
We spreken hier van een sinaasappelhuid, vaak wordt dit Cellulite genoemd.

Stadium 3:

Is de huid grover en is er meer vetweefsel, heeft een walnootachtige vorm,
die de benen van vorm veranderen. Hier komt vaak ook de lymfoedeem tot
ontwikkeling. Lipoedeem patiënten met overgewicht hebben de neiging om
daarnaast lymfoedeem te ontwikkelen terwijl bij een normaal gewicht een
lipoedeem jarenlang onveranderd kan blijven.

1.09 Wat is de impact op fysiek en geestelijk vlak?
Vrouwen met lipoedeem zijn vaak veel minder mobiel en kunnen daardoor
minder makkelijk uit de voeten. Ook kunnen zij minder tegen stress omdat
de stresshormonen minder goed afgebroken worden. Dit geldt ook voor
oestrogeen, maar daar later meer over . Ook verzuurt iemand met
lipoedeem veel sneller, waardoor je lichamelijk minder lang dingen vol
kunt houden. Zo kun je in een vicieuze cirkel terecht komen. Het
bindweefsel en de spieren worden nog zwakker. Ook speelt hier de pijn een
rol in. Het is dus zaak om in beweging te blijven. Lipoedeem heeft soms
een aanzienlijke morbiditeit.
Als vrouw met lipoedeem kan ik vertellen dat de geestelijke aspecten van lipoedeem erg zwaar kunnen
wegen en zeker niet verwaarloosd mogen worden. Vrouwen met lipoedeem hebben vaak een negatief
zelfbeeld door de verhouding tussen het lichaam en de “dikke lelijke benen en/of armen”. Zij verstoppen
graag hun benen en/of armen uit schaamte en durven veel “normale” zaken zoals naar het stand of
zwembad gaan niet te doen. Het is ook frustrerend dat je niet de kleding of laarzen kunt kopen die je leuk
vindt omdat die vaak niet passen. Of wanneer je door vreemden of zelfs familie met een scheef oog wordt
bekeken vanwege je figuur en je alweer te horen krijgt dat je moet afvallen.
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Hoe kijkt je werkgever tegen jouw aandoening aan en kun je je werk blijven doen? Al wat ik hier opgenoemd
heb, heeft effect op je welzijn dus op je zelfvertrouwen en hoe goed je je voelt. En daarmee ook op het
lipoedeem.

1.10 Wat kan je aan lipoedeem doen?
Ik ben het hormoonfactor progamma gaan volgen. Dit is een programma waarbij je een leefstijl opbouwt die
bij jou past, en die je je hele leven vol kunt houden. Er worden geen voedselbronnen weggelaten. Door middel
van een uitgebreide anamnese kun je zien welke hormonen eruit balans zijn en door anders te eten, te bewegen
en of te sporten en anders met stress om gaan komen je hormonen beter in balans.
Een ketogeen dieet is een dieet waarbij je heel weinig koolhydraten eet en veel vetten. Dit in combinatie met
een gemiddelde hoeveelheden eiwitten. Het is de bedoeling dat je in ketose komt. Wanneer je in ketose bent
gebruikt je lichaam vet als verbranding. Er zitten wel nadelen aan. De schildklier heeft koolhydraten nodig,
wanneer je te weinig koolhydraten eet heeft dat effect op de schildklier, waardoor deze minder goed gaat
werken. Ook de darmflora kan daar op reageren. Doordat je veel koolhydraatbronnen niet meer gebruikt loop
je de kans dat je te weinig vezels binnen krijgt.

1.11 Welke behandelingen zijn er?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelfmanagement
Zwachtelen & therapeutisch elastische kousen(TEK)
Endermologie
Quadrivas
MLD & Contra-indicaties(1) & Relatieve contra-indicaties(2)
Fasia blaster
Liposuctie
Beweging en of sporten op de Bellicon
Begeleiding bij psychische problemen

1.11.1 Zelfmanagement
Dit is bijna een must. Mede door de vermindering van vergoedingen is het super belangrijk. Op de website
van Irene Captijn staat er een mooi stukje over. Bij zelfmanagement gaat het om meer dan 'zelf doen’,
bepalen welke therapie je wilt of wat je belangrijk vindt in je leven. Het woord 'management' geeft aan dat
iemand met een chronische aandoening haar leven opnieuw moeten inrichten, waarbij zij activiteiten
onderneemt, bijstuurt en toezicht houdt over wat voor jou werkt. Hoe je je zelf kunt draineren zie de link
bij bronvermelding.
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1.11.2 Zwachtelen & TEK’s
Zwachtelen heeft zin om in te zetten wanneer er een duidelijke vochtcomponent aanwezig is. Door het been
of de arm te zwachtelen met speciale zwachtels kun je het extra vocht afvoeren, waardoor je een slanker been
en of een slankere arm krijgt en de huid minder gespannen staat. Dit geeft over het algemeen minder pijn
klachten. Wanneer je een eind effect gekregen heb met zwachtelen is het raadzaam om overdag aangemeten
therapeutisch elastische kousen te dragen. Ook vaak steunkous genoemd. Deze draag je om extra
vochtvorming tegen te gaan en afvoer van lymfe te bevorderen. Steunkousen zijn altijd nodig als er tevens
sprake is van lymfoedeem. Steunkousen bij lipoedeem zullen in het begin vrijwel altijd als pijnlijk worden
ervaren! Op den duur wen je er meestal aan. Zij worden door de verzekering vergoed. Je hebt recht op 2 paar
per jaar. Wel heb je een verwijzing nodig van de huisarts.

1.11.3 Endermologie
Endermologie is een therapie die wordt uitgevoerd met een Lpg-apparaat. LPG staat voor de initialen van de
uitvinder, Louis Paul Guitay. Door de zuigende werking van het apparaat wordt de huid gladder en steviger
en worden onregelmatigheden minder zichtbaar. Endermologie betekent letterlijk "door de huid". Het is dan
ook een praktisch pijnloze behandelingsmethode om de huid en het onderhuidse weefsel te behandelen. Bij
lipoedeem is endermologie echter niet afdoende omdat deze methode niet diep genoeg in het weefsel gaat.
Dit is een behandeling die vergoed wordt. Je hebt een verwijzing van de huisarts nodig.

1.11.4 Quadrivas
De quadrivas therapie is een zeer intensieve massagetherapie die ingezet wordt om het zelf herstellende
vermogen in de verschillende weefsellagen over het hele lichaam, respectievelijk de huid, het onderhuids
bindweefsel, de spieren, bloedvaten, lymfeklieren/vaten en zelfs het botvlies te activeren om al deze
weefsellagen (weer) gezond te maken.
De methode werkt activerend, afslankend en bloeddrukverlagend. Deze massage gaat een stuk dieper dan de
lymfe- drainage en endermologie. Het schijnt een veel belovende therapie te zijn. Ik heb er zelf geen ervaring
mee. Deze therapie wordt niet vergoed.
Na de quadrivas therapie kan endermologie een geweldig hulpmiddel zijn om een gezonde huid te
behouden.
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1.11.5 Mld & Contra-indicaties(1) & Relatieve contra-indicaties(2)
Mld betekend manuele lymfe drainage. Het is een techniek waarbij de oedeemtherapeut(e) probeert, door een
zachte pompende beweging, de vochtopname door de lymfevaten te stimuleren en het functioneren van
goede vaten te bevorderen. Met specifieke handgrepen wordt de eigen beweeglijkheid van het
lymfevatensysteem geactiveerd en gestimuleerd wat de afvoermogelijkheden van lymfe doet vergroten.
Hierdoor kan er meer lymfe worden afgevoerd. Lymfebanen hebben eigen spiertjes die “pompend” werken.
Door deze pompende werking wordt het lymfevocht als het ware vooruit geduwd. Door kleine klepjes in de
lymfebanen wordt voorkomen dat de lymfe terugstroomt.
De drainage kan ook door middel van de lymphapress. Deze behandeling wordt vergoed. Het is wel
verstandig om eerst in gesprek te gaan met je verzekering. En je hebt een verwijzing nodig van de huisarts.
Nierfalen, acute infecties en acute bronchitis zijn contra-indicaties. Bij deze condities kan manuele
lymfedrainage de symptomen zelfs verergeren.
Bij hartfalen is het raadzaam dat het hart en longen goed in de gaten gehouden worden door de begeleidend
arts. Dit geldt ook voor hoge bloeddruk.

1.11.6 Fasciablaster
Een fasciablaster is een stok met vier haken eraan die het bindweefsel(fascia) in je lichaam
losmaken waardoor Cellulite verdwijnt, chronische pijn vaak helemaal verdwijnt en ervoor zorgt
dat je je lichaam enigszins kunt ‘shapen’. In Amerika zijn er al groepen vrouwen met lipoedeem
die de blaster gebruiken en er heel tevreden over zijn. Denk dan aan contour verbetering,
verbeteren tot verdwijnen van pijnklachten, een gladdere huid, betere doorbloeding.
Kanttekening: schrik niet als je dat wilt gaan doen dat je bont en blauw kan worden. Deze
behandeling wordt niet vergoed.

1.11.7 Liposuctie
Liposuctie is het wegzuigen van vet zodat het lichaam meer in proportie komt. Met deze ingreep wordt het
vetweefsel verwijderd door middel van liposuctie onder lokale anesthesie met gebruik van vibrerende
afzuigbuisjes. Liposuctie herstelt het functioneren en vermindert de (over)gevoeligheid en zwelling van het
lipoedeem. Ook verbetert het uiterlijk en daarmee de kwaliteit van leven in belangrijke mate. Helaas wordt
deze behandeling niet vergoed en is een hele investering! Omdat het zo duur is moet je wel zeker weten dat
je dit wilt daar het vet weer terug komt wanneer er niet op de voeding gelet wordt!

1.11.8 Beweging en/of sporten op de Bellicon
De Bellicon is een trampoline die heel veel spieren, namelijk 638 stuks aan het werk zet.
Je kunt er op bouncen (rustig beweging) en een complete workout op doen. Het is goed voor
eigenlijk iedereen maar speciaal voor de mensen met lipoedeem, dit komt omdat het lymfesysteem aan het werk gezet wordt en je zo minder ophoping van eiwitten krijgt. De belasting
voor het lichaam is minimaal.
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De elastieken van de Bellicon veren mee, je lichaam krijgt dus geen “klappen” te verduren. Je traint je
kracht, conditie, flexibiliteit, balans, en het vermindert de stress. 5 minuten bouncen per dag geeft al
verbetering! Wanneer je dit wilt dan zal je zelf een Bellicon aan moeten schaffen. Zorg verder voor
voldoende lichaamsbeweging (met name fietsen, zwemmen, roeien, dansen, fitness en dergelijke). Vaak ben
je je niet bewust van de verminderde spierkracht.

1.11.9 Begeleiding bij psychische hulp
In sommige gevallen kan psychosociale hulp bijdragen aan het
veranderen van een vaak negatief zelfbeeld en het accepteren
van het lipoedeem. Soms heeft iemand het idee dat er niet meer
deel genomen kan worden aan het leven, doordat je steeds
minder kan. Door daar met een deskundige over te praten en
mede de lipoedeem te accepteren kun je weer verder. Je kunt
dan weer de dingen doen die jij leuk vindt.

1.12 Conclusie
Behandeling van lipoedeem is geen eenvoudige zaak. Vaak wordt de diagnose niet of onjuist gesteld
waardoor mensen bijvoorbeeld vetzucht wordt aangepraat en allerhande diëten worden geadviseerd zonder
resultaat. Soms krijgen mensen onjuiste adviezen. Daarom is een correcte diagnose de eerste stap naar een
goede behandeling. Dit kun je doen bij een dermatoloog, laat je goed informeren en voorlichten. Overtuig je
ervan dat er goed onderzoek (inclusief vaatonderzoek!) naar jouw klachten heeft plaatsgevonden en dat er
een goede diagnose is gesteld.
Medicijnen hebben geen enkel effect. Gebruik van plastabletten kan zelfs extra risico's opleveren.

1.13 Bronvermelding
http://www.dehormoonfactor.nl

https://www.youtube.com/results?search_query=berekuyl+zelfmanagement
https://www.bellicon.nl/
https://www.lymfoedeem.nl/lipoedeem/
https://www.varitex.com/lymphapress
http://www.lipoedeemonderdeaandacht.nl (Foto van de fasciablaster)
https://www.mediqcombicare.nl
http://www.praktijk-evenwicht.nl/
Foto van de vrouw op de bellicon is Maryke Bloemsma
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1.14 Samenvatting
In dit e-book wordt er uitgelegd wat lipoedeem is. Genezing is voor als nog niet mogelijk. Er kan wel
verbetering van het lipoedeem optreden door middel van voeding, beweging/sporten en stressmanagement.
Ook de genoemde therapieën kunnen een bijdrage leveren.
Ik heb nog een e-book geschreven “Disbalans in de darmen bij lipoedeem”. Vind jij dit interessant? Via
deze link kan je het E-book aanschaffen
https://praktijk-evenwicht.nl/product/disbalans-in-de-darmen-bij-lipoedeem/

•
•
•
•

Disbalans schildklier
Disbalans oestrogeen
Hoe beweeg sport of train ik?
Hoe met stress om te gaan?

Nog in de maak
Nog in de maak
Nog in de maak
Nog in de maak

Gezonde groet,
Ilse Fortuin
Trainer hormoonfactor
info@praktijk-evenwicht.nl
http://www.praktijk-evenwicht.nl/
Copyright
Ilse Fortuin
Disbalans in de darmen
© 2020, Ilse Fortuin
Uitgegeven in eigen beheer
(info@praktijk-evenwicht.nl)
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Lezer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt in dit
e-book.
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Deze foto is gemaakt in september 2013

Deze foto is gemaakt in februari 2015
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