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Verslag

C
ompressie krijgt meer en meer 
de aandacht en de waardering 
die dit specifieke vakgebied 
toekomt. Waar zwachtelen tot 

niet zo lang geleden werd gezien als een 
kunstje dat iedereen er wel zo’n beetje bij 
kon doen, daar is in brede kring nu wel 
het besef doorgedrongen dat goede 
compressietherapie een professionele 
deskundigheid van betrokkenen vraagt.  
Niet voor niets dan ook dat de NOVW 
compressietherapie dag op 25 november 
zeer druk werd bezocht.  
 
Ruim 70 aanwezigen staken in de Ambiance 
Houtrust in Amersfoort vooral zelf de 
handen uit de mouwen en gingen actief 
aan de slag met casuistiek en behande ling.

Nieuw  in het concept waren de casus bespre kingen.
de presentaties scoorde tussen de 

  
7,4 en 7,9

Dagvoorzitter Antoinette Zunnebeld, coördinator van 
het WEC van het Dermatologisch Centrum Isala, maar  
bovenal voorzitter van de NOVW Commissie Compressie 
Therapie, opende op de haar bekende enthousiaste 
manier de compressietherapie dag. Deze dag onder
streepte volgens haar hoe belangrijk compressie is en 
dat zonder compressie geen goede behandeling van 
veneuze ulcera mogelijk is. Het vergroten van deskun
digheid op de werkvloer door het organiseren van  
bijeenkomsten als de NOVW compressietherapie dag  
is dan ook pure noodzaak. Antoinette Zunnebeld gaf 
verder aan dat de Richtlijnen voor Compressie therapie 
sterk verouderd zijn en dat er van de kant van de 
Commissie aan vernieuwing wordt gewerkt.  
Een en ander is financieel echter bijna niet haalbaar. 
Momenteel wordt er gekeken naar het aanpakken  
van de Richtlijnen in combinatie met de wijziging van 
de Richtlijn Ulcus Cruris. Begin volgend jaar wordt  
duidelijk of deze weg ook daadwerkelijk kan worden 
ingeslagen.

NOVW compressietherapie dag

Nut, noodzaak  
            en casuistiek 
Nut, noodzaak  
            en casuistiek 
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De workshop van 3M

De workshop van Yomedical

De workshop van 
L&R

Casuïstiekbespreking 
oedeemtherapie

Nut en noodzaak
Tim Wentel, als dermatoloog en fleboloog actief bij 
onder andere het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en 
het Erasmus MC in Rotterdam, gaf daarna een overzicht 
van de eigenschappen van beschikbare materialen  
voor compressietherapie. Maar niet nadat hij eerst in 
vogelvlucht het hoe en waarom van de compressie
therapie had toegelicht. De meeste vakgenoten zijn het 
volgens hem eigenlijk wel eens over nut en noodzaak 
van compressietherapie bij veneuze ulcera. Het gaat om 
het reduceren van het veneuze volume door het geven  
van tegendruk, waardoor het oedeem wordt terug
gedrongen en de spierpompfunctie wordt geholpen.  
Dat is in een paar woorden wat compressietherapie kan 
doen voor patiënten met veneuze ulcera. Uiteraard 
neem de stroomsnelheid van het bloed daardoor weer  
toe en puur vanuit het wondbed gezien, kan dan ook 
worden gezegd dat compressie zorgt voor een veel 
betere macro en microcirculatie. Daarom is compressie 
therapie nodig om te komen tot een optimale behan
deling van veneuze ulcera. Tim Wentel liet vervolgens 
de aanwezigen de karakteristieken van de verschil lende 
kousen zien en hij sloot af met de opmerking dat 
ondanks de toenemende beschikbaarheid van goede 
kousen, zwachtelen toch nog steeds heel belangrijk 
blijft. En dat het daarom heel wezenlijk is om aan 
verbetering van de deskundigheid op dat gebied te 
blijven werken.
 
Casuïstiek
De deelnemers aan de NOVW compressietherapie dag 
werden vervolgens in groepen gesplitst. Met deze  
kleine groepjes werden workshops van de onder
steunende bedrijven L&R, Medi, Yomedical en 3M 
gevolgd. Interessant en leerzaam, zo luidde het oordeel 
van de aanwezigen. De casuïstiek werd deze dag voor 
een belangrijk deel verzorgd door ervaren NOVW leden.  
Maar de deelnemers werden vooral zelf aan het werk 
gezet om aan de hand van een goede anamnese tot een 
juiste diagnose en een dito behandelplan te komen.  
Vooral het stellen van de juiste vragen aan de zeer goed 
acterende lotuspatiënten bleek nog niet zo eenvoudig 
te zijn. Leerzaam, interactief en zeker ook het leren en 
overleggen van en met collega’s, waren voor de deel
nemers de belangrijkste karakteristieken van deze 
overzichtelijke sessies. De combinatie van casuïstiek 
met workshops en een interessante voordracht voor 
iedereen, bleek een goede formule te zijn en het is dan 
ook niet zo vreemd dat er nu al weer wordt uitgekeken 
naar de volgende NOVW compressietherapie dag.
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Wat vond u van de compressiedag

Kennis, Kunde, Kwaliteit

Workshop Medi

Casuistïek over de 
diabetische voet met een 
lotus patiënt

Tussen de middag  
was er een 
 overheerlijke  
lunch

Casuïstiek -
bespreking  

over Ulcus  
Cruris

Dermatoloog Tim Wentel  test de C-Boot van Yomedical

Verslag

Even kort wat cijfers op een rij:
85 deelnemers schreven zich in, daarvan kwamen  

75 daadwerkelijk naar Amersfoort. 4 van de 
afwezigen meldde zich ook bij ons af, waarvoor 
dank.  
 
Van de aanwezigen leverde 60 personen het 
evaluatieformulier in, 58 daarvan hebben wij 
kunnen verwerken, 2 waren te onvolledig.
 
Wat leverde dit alles op?  
Dermatoloog Tim Wentel was dit keer uitgenodigd 
als hoofdspreker. Tim staat bekent als een bevlogen 
compressie specialist en dit bleek een terechte 
reputatie. De deelnemers beoordeelde zijn bijdrage 
op inhoud, presentatie, link met de dagelijkse 
praktijk, Interactie met de zaal en zijn antwoorden op 
vragen uit de zaal. Tim bleek goed voor een ruime 8!
 
De partners van de industrie, L&R, Medi, Yomedical en 
3M gaven allen een workshop en ook deze presentaties 
behaalde een ruime voldoende bij de deelnemers.  
Enkele toe voegingen op de evaluatieformulieren: 
Interactief, afwisselend, goede productuitleg.

 
Nieuw in het concept waren de casus bespre kingen. Hier 
gaven ervaren NOVW leden zeer praktische uitleg over 
mogelijkheden tot onderzoek en in te zetten behandeling.  
De casuïstiek werd ondersteund door lotus patiënten die 
zich met verve in hadden geleefd. Door zelf de patiënt te 

bevragen en met elkaar te overleggen ontstond zo 
een heel interactieve benadering waar voor iedereen 
ruimte was om mee te doen en van elkaar te leren. 
 
Dit onderdeel is door de deelnemers erg goed 
ontvangen, de presentaties scoorde tussen de 7,4 en 
7,9. Enkele opmerkingen van de deelnemers hierover: 
leuk, interessante dag, interactief, je blijft bezig, de 
dag vloog voorbij, afwisselend, veel geleerd, goede 
organisatie, veel nieuws gehoord, goed genetwerkt.
 
Er zijn natuurlijk ook verbeterpunten, die liggen meer in 
de lijn van logistiek en daarmee gaan we uiteraard ook 
aan de slag. Begin 2011 komt de NOVW Commissie 

Compressie weer bij elkaar om de voortgang te bespreken 
en daarna kunt u in het NTVW een nieuwe aankondi ging 
verwachten. Want dat de compressiedag terug komt is 
zeker.

 
Fijne feestdagen en tot volgend jaar
NOVW Commissie Compressie


