
Compressietherapie 

Dr. Julie Van Walleghem  
Vaatheelkunde - Flebologie 
AZ Damiaan Oostende 

SYMPOSIUM 17-04-2018: TOPICS IN DE WONDZORG 



Indicaties 

• Postoperatief (profylactisch of na varicesingreep) 

• Chronische veneuze insufficiëntie 

• Stasedermatitis, eczeem, hypodermitis, 
lipodermatosclerose 

• Veneus ulcus 

• DVT, oppervlakkige thromboflebitis,  

     postthrombotisch syndroom 

• Lymfoedeem, lipoedeem 

• Erysipelas 

• Posttraumatisch oedeem, ... 

 



Doel 

1. Oedeem snel doen verdwijnen 

2. Bloed- en lymfestroom versnellen en zo vermijden dat vocht 
en afvalstoffen uit bloedvaten lekken 

3. Veneuze retour verbeteren en vermijden postthrombotisch 
syndroom 

– Functie van kapotte kleppen in de venen ondersteunen 

– Functie van de spierpomp verbeteren 

  Effect blijft zolang compressie wordt toegepast 
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Contra-indicaties 

• Allergie voor de bestanddelen compressiemateriaal 

• Ernstige arteriële insufficiëntie (EAI < 0,5) 

• Cordecompensatie (ernstig hartfalen) 

• Ernstige polyneuropathie (diabetes) 

• Totaal afgesloten diep veneus systeem  

    (phlegmasia alba/cerulea dolens) 

 

 



Types compressie 

1. Windels: 
– Korte rek (vb. Rosidal K) 

– Lange rek (vb. Dauerbinde K) 

– Multilagenverband (vb. Coflex TLC = twolayer compression) 

2. Compressiekousen 

3. Intermittent pneumatische compressie 
– Immobiele patiënten 

– Arteriële insufficiëntie 

– Tijdens langdurige heelkunde 

– Contra-indicatie LMWH/anticoagulatie 



Wanneer windelen? 

• Voorkeur patiënt 

• Wonde aanwezig die verzorgd wordt (of evt ulcer kit kous) 

• Uitgesproken pitting oedeem,  

    daarna overgaan naar kousen 

 

• Onregelmatige vorm van de benen: evt. polsteren 
(gelijkmatige druk, bescherming huid) 

Test van Godet 
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Wet van Laplace 

 

 

 

 

P  =  S  
         r  

P= druk door windel uitgeoefend 
S= spanning van de windel 
r= straal van been/arm 
 

Twee gevolgen: 
 
1. Trekkracht belangrijk:  
 
Wanneer met gelijke spanning (S) 
gewindeld wordt, is de druk (P) op 
het been het grootst daar waar de 
straal (r) het kleinst is: 
druk van de windel is het grootst 
thv de enkel en vermindert naar 
proximaal toe 



Wet van Laplace 

 

 

 

 

P  =  S  
         r  

Gevolgen: 
 
2. Belang van polsteren:  
 
De 'scherp gebogen' gedeeltes van 
de omtrek van het been (enkel, 
scheenbeen) hebben een kleine 
straal (r), daar is de druk (P) dus 
groter.  
De 'flauw gebogen' gedeeltes 
hebben een grotere straal en dus 
een kleinere druk.  
Op de 'hol gebogen' gedeeltes 
wordt geen druk uitgeoefend 



1. Korte rek 

 

= niet-elastisch 

• Lage rustdruk, hoge arbeidsdruk 

• Mobiele patiënten 

• Creëert stijve koker, massage effect bij beweging 

• Kan dag en nacht ter plaatse blijven 

• 2 windels per onderbeen gebruiken 

• 100% katoen, 4 tot 12cm breedte 

• Max. 6 maanden gebruiken: mogen 2x per week gewassen 
worden (40°), horizontaal drogen (niet op een warmtebron) 

 

 



Hoe windelen? 

 



Hoe windelen? 

 

• Breng eerst een buisverband aan ter bescherming 
van de huid (mooi glad) 

 
– Vb. TG Jersey, Tubigrip, Tricodur, Tubifast  

– 2 stuks per onderbeen 

– Soms 2 maten per been nodig 

– Voldoende lang thv tenen en proximaal om terug te 
kunnen plooien op het einde van het windelen!! 

– Cave latexallergie, dan Jersey of Tubifast gebruiken! 

 



Hoe windelen? 

• Evt. watten om te polsteren thv 
enkel/wreef/scheenbeen/achillespees 

– Vb. Cellona, Soffban, rosidal soft 

 

 

 

 

• Houd voet mooi in 90° 

• Start windelen thv teenbasis!! 

 



Eerste windel 

• Thv tenen 2cm breedte, thv voet 6-8cm breedte  

• Ga enkele malen rond de voet zodat deze volledig 
bedekt is (evt. fixeren begin van de windel) 

• Rol af naar de enkel en keer terug naar de voet; ga 
circulair rond de voet 

• Rol opnieuw af naar de enkel maar nu dichter bij 
voetzool; ga opnieuw circulair rond de voet 

 

 



Eerste windel 

• Rol opnieuw af naar de enkel en windel naar de knie 
toe 

• Heel belangrijk om dezelfde spanning te behouden 
tijdens het windelen, maar niet hard trekken  

• Volg richting alwaar de windel wil gaan, laat windel 
mooi tegen been glijden en volg de vorm van het 
been, zo nodig kan je terugkeren naar distaal 

 

 



Tweede windel 

• In tegenovergestelde richting 

• Thv onderbeen 10cm breedte 

• Begin thv de enkel (evt. vastplakken) 

• Windel naar de knie toe, maar blijf onder de 
knieholte! (vinger houden in plooi) 

• Zo nodig derde/vierde windel voor bovenbeen (10-
12cm):  
– Start net onder knie 

– Voldoende overlap thv knie 

– Knie in hoek van 160° 

 



= elastisch 

• Hoge rustdruk, lage arbeidsdruk 

• Immobiele patiënten 

• Aanleggen ‘s morgens 

• 's nachts verwijderen  

• 1 windel, voldoende overlappen 

• Mag ook gewassen worden 

 

2. Lange rek 



Hoe windelen? 

• Vanaf tenen, voet 90° 

• 1 stevige slag om voet waardoor windel vastgezet 

• Zwachtel hiel: 2/3 om hiel en 1/3 om hak 

• Zwachtel 1 slag terug om voet 

• Zwachtel 1 circulaire toer om enkel 

• Zwachtel in schuine lijn naar boven, elke toer 2/3 om 
vorige 

• Eindig onder knie met circulaire toer 

• Fixeer met tape 



3. Multilagen 

• TLC systemen: two layer compression (of TCS: two 
component system)  

– 1e laag: huidbeschermend, polsterend, evt. medicatie 

– 2e laag: korte rek windel, cohesief 

• 3 tot 7 dagen ter plaatse laten: therapietrouw↑ 

• Eenmalig gebruik (openknippen of ontwindelen) 

• Latexvrij 



CoFlex of Coban TLC 

• Standaard                 versus         Lite 

– 35-40mmHg                                    25-30mmHg 

– ABI > 0,8                                           ABI > 0,5 

• Coflex:  

– eerste laag kan ook calamine (jeukwerend)  of zink (zeer 
oppervlakkige ulcera, dermatitis) bevatten 

– nylonkousje in doos 

– XL: 1m langer 

 

 

 



• Verschillende materialen en breimethode 

• Verschillende drukklassen: I-II-III-IV 

• Elke drukklasse met eigen indicatie 

 

Compressiekousen 



 

 

 Mooi en gladder 

 Zonder naad 

 Druk hoogst thv enkel 

 Houdt lymfoedeem niet 
tegen 

 

 

 

 

 

 Stijver 

 Naad 

 Spanning en druk overal 
gelijk  

 Houdt lymfoedeem tegen 

Vlakbrei vs rondbrei 



Drukklasse kousen 

TED (thrombo-embolism deterrent) 

 10-14mmHg 

 Postoperatief bij immobiele patiënten, wit! 

 

Klasse I 

  15-21mmHg 

  Preventief! (reizen, zwangerschap, lang rechtstaan) 

  Zwaartegevoel, beperkte spataders/oedeem, na   

     sclerotherapie 

 



Klasse II 

 23-32 mmHg 

 

 Spataders, na sclerotherapie, na spataderoperatie, 
genezen ulcus, oppervlakkige thromboflebitis, 
postthrombotisch syndroom, oedeem zwangerschap, 
posttraumatisch oedeem, lymfoedeem arm 

 

 

 

 

Drukklasse kousen 



Klasse III 
 34-46mmHg 

 diepe veneuze insufficiëntie, postthrombotisch 
syndroom, lymfoedeem been, genezen ulcus, CVI 

 

Klasse IV 
> 49mmHg 

 Zeer ernstig (fibrotisch) lymfoedeem, 

                                                  elefantiasis 

 

 

 

 

 

Drukklasse kousen 



Ulcer kit 

Set van 3 kousen (2 witte en 1 beige) 

Witte kous (10mmHg) overheen wonde 

Daarover kous, evt. met rits (30mmHg) 
   Vb. Jobst ulcer care, Venotrain Ulcertec, Juzo Ulcertec, Sigvaris Ulcer X, Mediven Ulcer kit 

 

 

Drukklasse kousen 



• Ga naar een erkend bandagist 

• Been of arm moet correct worden afgemeten 

• Vraag naar hulpmiddelen, draag handschoenen bij 
aantrekken kous 

Compressiekousen 



ACD 

= adjustable compression devices (velcro) 

    TOEKOMST? 
Re-adjustable AVCDs with a resting pressure of around 40 mmHg are more 
effective in reducing chronic venous edema than IBs with a resting pressure 
of around 60 mmHg. AVCDs are effective and well tolerated, not only during 
maintenance therapy, but also in the initial decongestive treatment phase of 
patients with venous leg edema. 

(Mosti et al. 2015) 

 

Vb: Circaid Juxtafit, Varocare, FarrowWrap, Juxtalite 

 

 

 



Vragen? 

 


