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De uitgave Oedeem en oedeemtherapie is al vele jaren hèt standaardwerk voor zorgprofessionals die 
oedeem behandelen. Met de nieuwe uitgave die nu is verschenen, zijn de nieuwste inzichten ten aanzien 
van diagnostiek en therapie bijeengebracht.  

Oedeem wordt in veel situaties gezien en behandeld. Als naslagwerk en studieboek ondersteunt het boek 
fysiotherapeuten, kinesitherapeuten, huidtherapeuten en dermatologen. Daarnaast is het ook geschikt voor 
huisartsen, geriaters, � ebologen, verpleegkundigen, sportmasseurs en studenten fysiotherapie, kinesitherapie en 
huidtherapie.

Anders dan in de vorige druk ligt de focus nu meer op de totale benadering van oedeem. In deze derde druk 
wordt ook aandacht gegeven aan de toepassing van zorgmodellen bij chronische aandoeningen en aan nieuwe 
beeldvorming in de functionele diagnostiek. Het boek is op deze gebieden sterk geactualiseerd.

De rode draad wordt gevormd door de ‘International Classi� cation of Functioning, disability and health (ICF). 
Onderwerpen als anatomie, (patho)fysiologie van het lymfesysteem, het veneuze systeem, microcirculatie, 
diagnostische methodes en genetica komen aan de orde. Verder gaat het boek in op conservatieve 
behandelvormen zoals huidverzorging, compressietherapie, oefentherapie, manuele lymfedrainage, 
zelfmanagement en diëtetiek. Ook bespreekt het de operatieve technieken en de medicamenteuze behandeling. 
Vele illustraties ondersteunen de inhoud. 

Het boek is verschenen onder redactie van prof. Nele Devoogdt (fysiotherapeut/kinesitherapeut), Bert Verdonk 
(fysiotherapeut) en dr. Robert Damstra (dermatoloog). Zij zijn gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van 
chronisch oedeem. Ook zijn ze verbonden aan het European Reference Network voor primair en pediatrisch 
lymfoedeem en aan de expertisecentra voor lymfoedeem in Nederland en België.

Nele Devoogdt is professor aan het Departement Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven, kinesitherapeut 
en coördinator van het centrum voor lymfoedeem van het UZ Leuven.

Bert Verdonk is fysiotherapeut/oedeemfysiotherapeut en was als zodanig werkzaam in het UMCU te Utrecht tot 
en met 2019 en is daarna werkzaam als oedeemfysiotherapeut in de eerste lijn. Hij is als docent betrokken bij 
diverse scholingsactiviteiten in de NPI-leerlijn Lymfologie.

Robert Damstra is dermatoloog op de afdeling dermatologie, Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde, 
ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. Hij is voorzitter van het Europees Referentie Netwerk ERN (VASCERN-
Pediatrisch en Primair lymfoedeem PPL).

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
De auteurs zijn beschikbaar voor interviews over dit thema.
Een recensie-exemplaar van het boek is op te vragen bij uitgever
Lucienne Bongers, lucienne.bongers@bsl.nl of 0031 6 13106590. 
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