Locaties
Hooglanderveen Fit2Move | Disselplein 4 | 3829 MD Hooglanderveen
Zielhorst Gezondheidscentrum Zielhorst | Trombonestraat 123 | 3822 CW Amersfoort
Kattenbroek Gezondheidscentrum Kattenbroek | De Herfstdraad 15 | 3823 CS Amersfoort
Vathorst Medisch centrum Vathorst | Wervershoofstraat 363 | 3826 EM Amersfoort
Fyzie Zuid Cartesiusstraat 2 | 3817 XP Amersfoort | 033 461 42 74

033 204 80 00
info@fyzie.nl

Openingstijden
De tijden zijn per locatie wisselend.
Maandag van 07.30 tot 21.00 uur
Dinsdag van 08.00 tot 21.00 uur
Woensdag van 07.30 tot 21.00 uur
Donderdag van 08.00 tot 21.00 uur
Vrijdag van 07.30 tot 17.00 uur
Zaterdag* van 09.00 tot 12.00 uur

Gezond en fit
door het leven
fyzie.nl

* Uitsluitend voor groepstrainingen op locatie Vathorst

Lymfoedeem
en Kanker

fyzie.nl

Behandeling bij kanker
Een operatie of bestraling kunnen
elk apart lymfoedeem veroorzaken,
een gecombineerde behandeling
vergroot zelfs die kans.
Er is een risico om lymfoedeem te
ontwikkelen na een behandeling van
de volgende vormen van kanker:
borstkanker, baarmoederhalskanker,
darmkanker, lymfeklierkanker
(Hodgkin- en Non-Hodgkin-lymfoom),
kanker in het hoofd-halsgebied,
melanoom, prostaatkanker,
peniskanker of schaamlipofwel
vulvakanker.

Lymfoedeem kan ontstaan door kanker en
de bijbehorende behandeling. Door de groei
van de tumor in de lymfeklieren, door een
behandeling (operatie, chemotherapie en/of
bestraling) en door uitzaaiingen.

Groei/ Uitzaaiingen
Groei en uitzaaiingen van kanker
kan het lymfestelsel beschadigen of
“verstoppen”.
Een andere oorzaak van lymfoedeem
kan een aangeboren slecht
functionerend lymfestelsel zijn. Als
hierbij een behandeling van kanker
wordt toepast en het lymfestelsel
wordt beschadigd, leidt dat vaak tot
verergering van het bestaande

lymfoedeem of het ontstaan van
nieuwe klachten. Het is daarom altijd
belangrijk om de oorzaak van
lymfoedeem te onderzoeken.
Hoe eerder maatregelen worden
genomen, des te groter de
kansen zijn op vermindering van
lymfoedeem.
Doel
Door manuele lymfedrainage toe te
passen, eventueel gecombineerd
met andere behandelmogelijkheden
(zoals lymfetaping, compressietherapie, therapeutische elastische
kousen en oefentherapie) worden
uw klachten verminderd. Samen
zorgen wij ervoor dat uw klachten
verminderen en het oedeem in
balans komt.
Meer informatie
www.nvfl.nl / www.fyzie.nl
Of mail naar Marije van Logtenstein
mvanlogtenstein@fyzie.nl.

