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Oedeem onderste ledematen

• Zwelling veroorzaakt door accumulatie van interstitieel vocht in de subcutane 
weefsels die de capaciteit van de fysiologische lymfatische drainage overstijgt en 
voor het klassieke klinische pitting fenomeen zorgt



Oedeem onderste ledematen

Brede DD!



Frequente oorzaken oedeem bij obesitas

• Chronisch veneuze insufficiëntie
• Diep veneuze thrombose
• Hartfalen
• Medicatie
• Infectie
• Lymfoedeem

• Lipoedeem: aparte entiteit

PITTING

NON PITTING



Chronisch veneuze insufficiëntie

• Obese patiënten hebben vaak een sedentaire levensstijl
• Gewrichtsklachten
• Geen correcte afwikkeling van de voet

FALEN VAN DE KUITSPIER – en VOETPOMP 
 verhoogde veneuze druk, verminderde flowsnelheid
 chronisch veneuze insufficiëntie met veneuze hypertensie
 stijging capillaire filtratie die de lymfatische capaciteit overstijgt



Chronisch veneuze insufficiëntie

Centrale adipositas veroorzaakt een VERHOOGDE ABDOMINALE DRUK
 creëert een outflow obstructie met een hogere druk in de vena femoralis

 grotere veneuze diameters
 verminderde flowsnelheid

Minder shear stress

↑ INFLAMMATIE       CVI

Verstoorde endotheelfunctie



Diep veneuze thrombose

• Obesitas is een onafhankelijke risicofactor voor het ontwikkelen van een veneuze
thrombo-embolie

• Risico stijgt mee met BMI en leeftijd
• Obesitas geassocieerd met 

• afwijkende stollingsfactoren
• recurrente DVT 
• distale DVT

• ‘Obesitas paradox’: obese pt. hebben lagere VTE mortaliteit tov niet obese pt.



Diep veneuze thrombose

• Chronische low grade inflammatie wordt 
veroorzaakt door gestegen cytokines die 
gesecreteerd worden door de adipocyten, 
waardoor macrofagen migreren naar het 
vetweefsel

• Door snelle groei van slecht 
gevasculariseerd vetweefsel ontstaat ook 
lokale hypoxie, waardoor nog meer 
macrofagen worden gerecruteerd

• Macrofagen interageren met de adipocyten
waardoor toename inflammatoire 
cytokines TNFα, IL-1 en 6 



Diep veneuze thrombose

Inadequate fibrinolyse
=  proces waarbij geleidelijke degradatie van de 
fibrineklonter door plasmine gebeurt

TNFα

TNFα



Hartfalen

• Obesitas predictor voor HFpEF > HFrEF
• ‘Cardiac remodeling’: LV hypertrofie met diastolische 

dysfunctie
• Eerder gerelateerd aan de verminderde fysieke activiteit en 

cardiorespiratoire fitheid van de patiënt dan aan BMI!



Medicatie

CCBs! 
Amlodipine/nifedipine 14%
Lercanidipine 6%

NSAIDs! 2-5%

Opioïden

Insuline

Antidepressiva/antipsychotica



Infectie



Lymfoedeem

• Primair versus secundair, doch verbazingwekkend weinig 
aandacht voor obesitas in literatuur…

• Toename van het subcutaan vetweefsel leidt tot malfunctioneren
van het lymfatisch systeem

• Vermoedelijk ook een genetische predispositie (niet alle obese
patiënten ontwikkelen lymfoedeem)

• Meest frequent thv de OL, genitalia en buikwand

Teken van Stemmer

Obesity-induced lymphoedema



Obesitas leidt tot een verminderde mobiliteit 
en outflow obstructie (cf. CVI)

Obesitas leidt tot toename secretie adipokines
 chronische inflammatie van het perilymfatische vetweefsel
 schade met lekkage lymfevocht uit de lymfevaten

Vicieuze cirkel: 
de lymfestase zorgt voor toename 
van het perilymfatische vetweefsel, 
wat opnieuw meer adipokines
creëert en opnieuw meer schade 
aan de lymfevaten veroorzaakt

Obesitas leidt zowel tot structurele 
veranderingen als een verminderd aantal van 
de lymfeklieren



Lymfoedeem
• Belangrijk: behandel zowel het lymfoedeem als obesitas
 Intense decongestieve therapie

(huidverzorging, mobilisatie, compressietherapie en manuele lymfedrainage)
 Multidisciplinaire aanpak: belangrijke rol voor bariatrische chirurgie!



Lipoedeem: aparte entiteit
• 1940: Allen en Hines

Chronische aandoening gekenmerkt door een disproportionele
toename van het vetweefsel en ontstaan van pijn in de benen (en
soms de armen) bij vrouwen

• Trigger = gewichtstoename , meestal bij genetisch belaste
patiënten en hormonaal gerelateerd: vb. puberteit, 
zwangerschap, menopauze,…

• Experts verkiezen ‘lipalgie syndroom’ aangezien er geen écht
oedeem aanwezig is

• Verschil met pure lipohypertrofie? PIJN80-90% VAN PATIËNTEN MET LIPOEDEEM HEBBEN 
OVERGEWICHT/ OBESITAS: GROTE OVERLAP!



Lipoedeem

SYMPTOMEN

 Zwaartegevoel
 Pijn (spontaan of door externe druk)
 Problemen bij het lopen door een 

schurende huid 
 Gewichtsproblemen zonder andere 

aanwijsbare oorzaak

KLINISCHE TEKENS

 Cuff sign! Voeten en handen gespaard
 Cellulitis (sinaasappelhuid) 
 Blauwe plekken
 Verschil kledingmaat BL/OL



Lipoedeem

• De accumulatie van het vetweefsel wordt veroorzaakt
door de proliferatie van stamcellen en hypertrofie van 
adipocyten

• Histologisch: gelokaliseerde toename adipositas met 
focale spots van vetnecrose en toename van CD68+ 
macrofagen

• Bevestigt hypothese dat inflammatie en weefselhypoxie
de pijn veroorzaken



Lipoedeem

PSYCHOLOGISCHE FACTOREN

Patiënten hebben vaak reeds voordien 
mentale gezondheidsproblemen:

- Stress
- Angststoornissen
- Depressie
- Eetstoornissen



Lipoedeem

Pijnvrij= ‘lipoedema in remission’

‘STABILISE AND EXERCISE’



Gewichtscontrole!



LIPOSUCTIE?

Voorwaarden:
- Reeds 12 maanden conservatieve behandeling
- Inzicht doel liposuctie: functie verbeteren, niet volume verminderen
- Minstens 12 maanden stabiel gewicht
- Preoperatief screening eetstoornissen of andere gezondheidsproblemen
- Postoperatief compressiekousen mogelijk

Cave indirect lymfoedeem!

Lipoedeem
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Vragen?
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