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Abstract 
Lipoedeem is een syndroom die gekenmerkt wordt door een pijnlijke, bilaterale en symmetrische 

verbreding van de onderste ledematen tgv. een toename van abnormaal subcutaan vetweefsel en 

oedeem. Het treedt bijna uitsluitend bij vrouwen op en het begint meestal tijdens of net na de 

puberteit.  In tegenstelling tot wat vele clinici vermoeden, is lipoedeem geen zeldzame aandoening. De 

prevalentie ervan wordt over het algemeen sterk onderschat. Lipoedeem wordt vaak verward met 

andere aandoeningen die ook aanleiding geven tot een verbreding van de onderste ledematen, zoals 

lymfoedeem en obesitas. Het is nochtans belangrijk dat lipoedeem snel en juist gediagnosticeerd wordt 

zodat men de behandeling in een zo vroeg mogelijk stadium kan starten. Lipoedeem is immers een 

progressieve aandoening die gepaard kan gaan met heel wat functionele en cosmetische complicaties.  

In deze literatuurstudie wordt een globaal overzicht gegeven van lipoedeem in al z’n aspecten. Daarbij 

wordt er bijzondere aandacht gevestigd op de diagnose, de differentiaal diagnose, de pathofysiologie 

en de behandeling van lipoedeem. Het doel van deze studie is om clinici bewust te maken van het 

bestaan van dit syndroom zodat lipoedeempatiënten een adequate opvang en behandeling kunnen 

krijgen.  
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Inleiding 

Lipoedeem werd voor het eerst in 1940 beschreven door Allen en Hines als een syndroom die 

gekarakteriseerd wordt door een bilaterale verbreding van de onderste ledematen tgv. abnormale 

vetafzettingen en oedeem (1). De aandoening leidt tot een disproportionele lichaamsbouw en de 

voeten zijn nooit aangetast. Het treedt bijna uitsluitend bij vrouwen na de puberteit op. De weinige 

mannen waarbij lipoedeem werd vastgesteld, hadden telkens een hormonale stoornis of een 

leverziekte. Bij lipoedeem klaagt de patiënt van ongemak, pijn, drukgevoeligheid en blauwe plekken 

in de aangetaste regio’s. Lipoedeem is een progressieve aandoening, waarbij de onderste ledematen 

steeds breder worden, de klachten steeds meer uitgesproken zijn en waarbij het risico op complicaties 

steeds groter wordt. De belangrijkste complicaties van lipoedeem zijn lymfoedeem en obesitas. 

De diagnose van lipoedeem gebeurt op basis van de anamnese en het klinisch onderzoek. Het is 

belangrijk dat lipoedeem tijdig en juist gediagnosticeerd en behandeld wordt om complicaties te 

voorkomen en om de levenskwaliteit te optimaliseren. Lipoedeem wordt echter vaak verward met 

andere aandoeningen die een verbreding van de onderste ledematen veroorzaken, zoals o.a. 

lymfoedeem, obesitas en chronisch veneuze insufficiëntie. Als men twijfelt over de diagnose kan men 

aanvullende onderzoeken  doen, zoals echografie, lymfoscintigrafie of MRI.  

De exacte epidemiologische gegevens van lipoedeem zijn niet gekend. Wel weet men dat de 

prevalentie sterk onderschat wordt. Elf procent van de vrouwelijke populatie zou lipoedeem hebben. 

Over de mogelijke oorzaken en de onderliggende pathofysiologische mechanismen van lipoedeem 

bestaan er nog veel onzekerheden. Men vermoedt dat erfelijkheid, hormonen en obesitas risicofactoren 

zijn voor de ontwikkeling van lipoedeem. Er bestaan veel hypothesen over de pathogenese van 

lipoedeem, maar geen enkele hypothese kan het syndroom volledig verklaren. 

Lipoedeem is tot nu toe nog niet te genezen. De behandeling heeft dus voornamelijk als doel om de 

progressie van lipoedeem te vertragen en om complicaties te voorkomen. De standaard conservatieve 

behandeling gebeurt net zoals bij lymfoedeem met manueel lymfatische drainage en  met 

compressietherapie. De evidentie van deze behandeling voor lipoedeem is nog niet bewezen. Andere 

aandachtspunten bij de conservatieve behandeling zijn gewichtscontrole en huidverzorging. Als de 

conservatieve behandeling onvoldoende effect heeft, wordt een liposuctie aangeraden. De nieuwste 

technieken van liposuctie zijn veilig en geven gunstige lange termijnsresultaten. 

Het doel van deze literatuurstudie is om een globaal overzicht te geven over lipoedeem in al z’n 

aspecten. Er wordt daarbij bijzondere aandacht gevestigd op de diagnose, de differentiaal diagnose, de 

pathofysiologie en de behandeling van lipoedeem.  
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Methodologie 

De literatuur over lipoedeem werd opgezocht met behulp van de databank Pubmed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/).   

Eerst werden er artikels gezocht van voor het jaar 2000. Aan de hand van deze artikels kon een 

historisch overzicht gemaakt worden van de toenemende kennis over o.a. de kliniek, de 

etiopathogenese, de differentiaal diagnose en de behandeling van lipoedeem. Het allereerste artikel 

over lipoedeem werd in 1940 uitgebracht door Allen en Hines. 

Vervolgens werden algemene artikels over lipoedeem gezocht en de gebruikte trefwoorden waren 

‘lipedema’ en ‘lipoedema’.  Met deze trefwoorden werden vele nuttige artikels over lipoedeem 

gevonden. 

Daarna werden artikels gezocht die specifiek gericht waren op de verschillende aspecten van 

lipoedeem. De zoektermen die hiervoor gebruikt werden, waren ‘epidemiology of lipedema’, ‘signs of 

lipedema’, ‘symptoms of lipedema’, ‘diagnosis of lipedema’, ‘classification of lipedema’, 

‘pathofysiology of lipedema’, ‘pathology of lipedema’, ‘etiology of lipedema’, ‘associated diseases of 

lipedema’, ‘comorbidity of lipedema’, ‘management of lipedema’ en ‘treatment of lipedema’. 

Bij de zoektocht naar literatuur over lipoedeem ging er bijzondere aandacht naar de differentiaal 

diagnose van dikke benen. Daarvoor werden o.a. ‘differential diagnosis of  lipedema’, ‘differential 

diagnosis of fat legs’, ‘lymphoedema’, ‘lower limb enlargement’, ‘swollen lower extremity’ en 

‘oedema of the legs’ als zoektermen gebruikt. 

Tot slot werden er enkele artikels over lipoedemateuze alopecia opgezocht. Deze aandoening vertoont 

immers veel histologische gelijkenissen met lipoedeem. 

De artikels werden grondig gelezen en per aspect van lipoedeem werd er een overzicht gemaakt van de 

bevindingen in de literatuur.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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Resultaten 

1. Definitie en synoniemen 

Lipoedeem betekent letterlijk ‘vet en oedeem’ (2, 3). Het is een klinisch syndroom die gekenmerkt 

wordt door een toename van abnormaal subcutaan vetweefsel en orthostatisch oedeem (1, 4, 5). Het 

gaat gepaard met een vetverdelingsstoornis waarbij voornamelijk de onderste ledematen bilateraal en 

symmetrisch verbreed zijn. De voeten blijven typisch gespaard. Het treedt bijna uitsluitend bij 

vrouwen op en het begint meestal na de puberteit.  

Lipoedeem is geen zeldzame aandoening, maar de prevalentie ervan wordt sterk onderschat (1, 6, 7). 

Hoewel lipoedeem een aparte klinische entiteit is, zijn er vele clinici die de ziekte niet kennen en 

verwarren met andere oorzaken van ‘dikke benen’ zoals lymfoedeem en obesitas. Er bestaat vandaag 

de dag nog altijd veel verwarring over lipoedeem. Dit komt onder andere doordat er nooit een 

eenduidige definitie van het syndroom is geformuleerd en omdat er in de literatuur vele andere 

benamingen voor lipoedeem worden gebruikt, waardoor men niet altijd zeker weet of het effectief over 

lipoedeem gaat (tabel 1). 

Tabel 1. Verschillende termen die in de literatuur gebruikt worden voor lipoedeem (1, 4, 7-10). 

Adipocyanosis 

Adiposalgie 

Adipose segmentaire 

Adipositas dolorosa 

Adipositas oedematosa 

Adipositas spongiosa 

Derkumkrankheit 

Dickes Bein der gesunden Frau 

Fettbein/Dickbein 

Fettödem 

Lipalgia 

Lipidose 

Lipödem-Syndrom 

Lipohypertrophia corporis inferioris 

Lipohypertrophia dolorosa 

Lipomatosis dolorosa 

Obésité inférieure 

Oedema cyanotique des jambes 

Painful column leg 

Painful fat syndrome 

Reithosenfettsucht 

Rot-Dick-Schenkel 

Säulenbien 

Schmerzhaftes Lipödem 

Schmerzhaftes Säulenbein 

Stovepipe legs 

Sülzbein  

Sülzbein 

Typud rusticans 

Zonale adipositas 

Zonaler Reisenwuchs 
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2. Historisch overzicht 

Zoals reeds eerder vermeld, zijn er niet veel clinici die lipoedeem kennen of herkennen, waardoor het 

vaak niet of foutief gediagnosticeerd wordt. Dit komt o.a. omdat het syndroom maar in 1940 voor het 

eerst in de literatuur werd besproken en het ook een naam kreeg. De ziekte bestond natuurlijk al veel 

langer, maar werd dan pas als een aparte klinische entiteit beschouwd.  

Allen en Hines publiceerden in 1940 een artikel over wat zij lipoedeem noemden, op basis van hun 

bevindingen bij 119 lipoedeempatiënten (1). Ze beschreven lipoedeem als een ‘pijnlijk vetsyndroom’. 

Het syndroom wordt gekarakteriseerd door de combinatie van een subcutane vetafzetting en een 

accumulatie van vocht in de onderste ledematen. Dit resulteert in de typische kliniek met bilaterale 

symmetrische verbreding, pijn en grote gevoeligheid voor blauwe plekken van de onderste ledematen. 

De verbreding blijft beperkt tot de onderste ledematen wat resulteert in een disproportionele 

lichaamsbouw. Andere bevindingen waren dat de benen zacht zijn, het oedeem non-pitting is, de 

zwelling abrupt stopt boven de enkels en dat de voeten dus niet zijn aangetast. De zwelling van de 

onderste ledematen verergerde bij warm weer en bij inspanning en verminderde niet door langdurige 

bedrust, gewichtsreductie of diuretica.  Wat hen ook opviel, was dat de ziekte bijna uitsluitend 

vrouwen treft.  

In 1951 verscheen een nieuw artikel waarbij Wold, Allen en Hines de 119 lipoedeempatiënten uit hun 

eerste studie verder onderzocht hadden (11). Ze stelden daarbij volgende zaken vast: slechts één van 

de 119 patiënten was een man, 16% had een positieve familiale anamnese, er was geen rasvoorkeur, er 

was een grote variëteit in de leeftijd waarop de aandoening startte, 40% had pijn in de onderste 

ledematen, een groot deel van de patiënten had overgewicht en velen hadden een foute diagnose van 

lymfoedeem gekregen. Op basis van deze bevindingen stelden de onderzoekers diagnostische criteria 

voor lipoedeem voor. Deze criteria worden vandaag de dag nog steeds gebruikt. Ze worden hieronder 

bij de diagnose besproken.  

Wold, Allen en Hines hebben sindsdien nog veel case reports uitgebracht in de literatuur waarin ze 

steeds nieuwe bevindingen over lipoedeem publiceerden (12, 13). Zo merkten ze dat de ziekte typisch 

start tijdens de puberteit of in andere perioden van hormonale veranderingen.  

De pathogenese en oorzaak van lipoedeem blijven onzeker. Er zijn reeds vele mogelijke hypothesen 

verschenen in de literatuur, maar geen enkele hypothese  kan het syndroom volledig verklaren. Wold, 

Allen en Hines stelden de volgende hypothese voor: de overmaat aan vet biedt onvoldoende weerstand 

tegen het vocht die vanuit de bloedvaten in de extracellulaire ruimte opstapelt (11). Dit verklaart 

meteen ook waarom de voeten niet zijn aangetast. Schoenen bieden immers de nodige weerstand tegen 

het opstapelende vocht.  
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Moncorps et al. beschreven in 1940 een gelijkaardige aandoening bij vrouwen, nl. het type rusticans 

Moncorps (1, 8). Vrouwen met deze aandoening vertoonden, net zoals bij lipoedeem die door Allen en 

Hines werd besproken, de typisch lokale vetafzettingen rond de heupen, de enkels en ook soms rond 

de polsen. Daarnaast hadden patiënten met het type rusticans Moncorps echter ook last van 

erythrocyanosis crurum puellarum, perniosis follicularis en stoornissen in de menstruele cyclus. Het 

type rusticans Moncorps wordt beschouwd als een subtype van lipoedeem. Het verschil tussen de 

verschillende types is belangrijk, want patiënten met het type rusticans Moncorps hebben meer 

ernstige klachten en worden ook op jongere leeftijd aangetast.  

In 1996 beschouwden Harwood et al. lipoedeem als een lipodystrofie, die door een nog niet volledig 

verklaard mechanisme, interfereert met het interstitieel transport en met de vochtuitwisseling (14). 

In Duitsland is lipoedeem het meest beschreven in tekstboeken en andere publicaties. In de literatuur 

verschenen hoofdzakelijk Engelstalige artikels over dit syndroom. In 1987 verscheen er een artikel 

over lipoedeem in het Nederlands tijdschrift der geneeskunde (10). Over het algemeen zijn er nog 

maar relatief weinig publicaties over lipoedeem. Er bestaan nog te veel onzekerheden over o.a. de 

definitie, de diagnose en de etiopathogenese van lipoedeem.  

 

3. Epidemiologie 

Er zijn weinig tot zelfs geen exacte gegevens gekend over de prevalentie en de incidentie van 

lipoedeem in de algemene bevolking. Dit komt o.a. doordat de diagnose van lipoedeem in het 

beginstadium niet altijd eenvoudig is (5, 15). Het wordt vaak verward met lymfoedeem of met 

obesitas, waarmee het ook vaak, maar zeker niet altijd geassocieerd is (15, 16). Földi en Földi schatten 

dat 11% van de vrouwelijke populatie lipoedeem heeft (17). In de literatuur is men het er algemeen 

over eens dat lipoedeem meer voorkomt dan wordt verwacht door de meeste clinici. Mogelijke 

redenen hiervoor zijn dat het vaak niet of foutief wordt gediagnosticeerd en dat waarschijnlijk niet alle 

patiënten met lipoedeem door de huisarts doorverwezen worden naar de 2
e
 lijn (1, 8, 16, 18). Uit een 

studie van Todd et al. blijkt dat slechts 46,2% van de vasculair chirurgen lipoedeem herkende (8).  

Lipoedeem komt bijna uitsluitend voor bij vrouwen (1, 13, 16). In de literatuur zijn slechts 7 mannen 

met lipoedeem besproken, telkens met een hormonale stoornis o.a. tgv. levercirrose, 

testosterondeficiëntie, groeihormoondeficiëntie, hypogonadisme, hyperoestrogenemie of tgv. 

hormoontherapieën voor prostaatkanker (1, 16, 19). 

Lipoedeem kan op iedere leeftijd tussen de puberteit en de menopauze voorkomen (1, 8, 13, 15, 16). 

Het start typisch tijdens of net na de puberteit, maar het kan ook beginnen op andere momenten van 

hormonale veranderingen zoals een zwangerschap of de menopauze.  
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Lipoedeem kan zowel sporadisch als familiaal voorkomen. Zestien tot vierenzestig procent van de 

lipoedeempatiënten heeft een positieve familiale anamnese voor ‘dikke benen’ (1, 8). Dit doet 

vermoeden dat lipoedeem mogelijks erfelijk wordt overgedragen (13).  

Men schat dat ongeveer 20% van de vrouwen met toegenomen afzetting van vet in de onderste 

ledematen lipoedeem heeft (1).  

 

4. Diagnose 

De diagnose van lipoedeem lijkt eenvoudig, want de patiënten hebben typische klinische kenmerken. 

Toch wordt lipoedeem vaak verward met andere aandoeningen die ook gekenmerkt worden door dikke 

benen zoals lymfoedeem en obesitas. Het is belangrijk dat de diagnose van lipoedeem in een zo vroeg 

mogelijk stadium gesteld wordt, zodat men tijdig kan behandelen en zodat complicaties voorkomen 

kunnen worden (20). 

Er bestaat geen pathognomische diagnostische test voor lipoedeem, zodat de diagnose gesteld moet 

worden op basis van de anamnese en het klinisch onderzoek (inspectie en palpatie) (1, 2, 4, 5, 16). In 

principe is er dus geen aanvullend onderzoek nodig. Wanneer men echter twijfelt of als men een 

vermoeden heeft dat er secundair lymfoedeem aanwezig is, raadt men toch aan om een 

lymfangiografie, een lymfoscintigrafie of een Magnetische Resonantie Lymfangiografie (MRL) te 

verrichten (14, 21). Een echografie en een MRI kunnen nuttig zijn om de lokalisatie en de hoeveelheid 

van vetweefsel te bepalen (22). Uit dit alles volgt dat het belangrijk is dat clinici kennis hebben over 

lipoedeem én over lymfoedeem. 

In 1951 stelden Wold, Allen en Hines diagnostische criteria op voor lipoedeem op basis van hun 

bevindingen uit hun studie op 119 lipoedeempatiënten. Deze criteria worden nu nog steeds gebruikt 

(11): 

- Bijna uitsluitend bij vrouwen en ontwikkelt zich vaak in de 3
e
 levensdecade; 

- Bilateraal en symmetrisch voorkomen met minimale aantasting van de voeten, wat resulteert 

in een ‘armband’-aspect op de enkels; 

- Minimaal pitting oedeem; 

- Pijn en gevoeligheid; 

- Blijvende verbreding na elevatie van de ledematen of na gewichtsverlies; 

- Toegenomen vasculaire gevoeligheid, waardoor snel blauwe plekken. 

Hoe meer criteria er voldaan zijn, hoe groter de kans dat het effectief om lipoedeem gaat.  
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4.1 Anamnese 

a) Voorgeschiedenis 

Wanneer men een patiënt met dikke benen ziet, moet men zeker vragen of hij/zij in z’n 

voorgeschiedenis bijzondere aandoeningen (bv. kanker, trauma, infectie of lymfangitis) of heelkundige 

ingrepen (bv. een resectie van lymfeklieren) gehad heeft (2, 23). Er wordt ook nagegaan of de patiënt 

diabetes, hypertensie of andere chronische aandoeningen heeft (13). 

Lipoedeem treft bijna uitsluitend vrouwen (1, 13, 16). De weinige mannen waarbij lipoedeem is 

aangetoond, hadden telkens een tekort aan mannelijke hormonen met feminisatie, een stoornis van de 

lever of kregen een hormoontherapie voor prostaatkanker (1, 16, 19).  

Vele patiënten hebben vaak al meerdere pogingen tot gewichtsreductie ondernomen zonder het 

gewenste effect op de contouren en op de klachten in de onderste ledematen. Volgens Child et al. had 

dieet bij 96% van de lipoedeempatiënten die ze onderzochten geen effect op de contouren van het 

onderste deel van het lichaam (13). Wanneer een dieet en/of toegenomen lichaamsbeweging leiden tot 

een gewichtsreductie, heeft dit vooral gevolgen voor de contouren van het bovenste deel van het 

lichaam (1, 4, 7, 24). De onderste ledematen lijken dieetresistent. Dit zorgt ervoor dat de 

disproportionele lichaamsbouw nog meer benadrukt wordt door een gewichtsreductie. Een 

gewichtstoename daarentegen leidt voornamelijk tot een toegenomen omvang van de onderste 

ledematen. De vele mislukte dieetpogingen zorgen voor heel wat frustratie en onzekerheden bij de 

patiënten, en dit vormt een mogelijke risicofactor voor de ontwikkeling van obesitas.  

De patiënten bewegen vaak heel weinig. Dit komt o.a. door schaamtegevoel, ongemak, pijn, 

mechanische hinder en/of huidirritatie (1, 7). Deze verminderde beweeglijkheid kan bijdragen tot de 

ontwikkeling van overgewicht en obesitas.  

Wanneer de familiale anamnese van de patiënten wordt nagevraagd, vermeldt 16  tot 64% dat ze 

inderdaad familieleden hebben met ‘dikke benen’ (1, 8, 13). Het is niet altijd duidelijk of het om 

lipoedeem of om een andere oorzaak van dikke benen gaat.   

Cellulitis is ongewoon bij lipoedeempatiënten (24). Bij patiënten die geëvolueerd zijn naar 

lipolymfoedeem komt het echter relatief frequent voor (figuur 1) (8). Het komt vooral voor bij 

patiënten die vergevorderd lipoedeem hebben in combinatie met morbide obesitas en een verminderde 

mobiliteit.  

 

Figuur 1. Een lipoedeempatiënte met cellulitis (uit ref. 8). 
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b) Verloop 

Lipoedeem is een chronische aandoening waarvan het meest opvallende kenmerk de bilaterale 

symmetrische verbreding van de onderste ledematen is (1, 2, 16, 25). Deze verbreding ontwikkelt zich 

traag en neemt gradueel toe in de tijd. De ziekte treedt bijna uitsluitend bij vrouwen op en start meestal 

tijdens of net na de puberteit, maar soms ook na een zwangerschap of in de menopauze. Child et al. 

deden een onderzoek bij 67 lipoedeempatiënten waaruit bleek dat lipoedeem bij 55% startte in de 

puberteit (13). In het begin klaagt de patiënt van ongemak, gevoeligheid en snel blauwe plekken in de 

benen (1, 2, 16, 25). Naarmate de ziekte evolueert, ervaart de patiënt een steeds hevigere pijn en een 

steeds toenemende beperking van de beweeglijkheid. 

Het vroegst herkenbare teken van de ziekte is het verdwijnen van de concave ruimtes aan beide zijden 

van de achillespees (figuur 2) (1). Er ontstaan vetkussens anterieur van de laterale malleolus en tussen 

de mediale malleolus en de achillespees, die steeds prominenter worden. Naarmate de ziekte verder 

vordert, is het makkelijker om het vast te stellen. Bij de meeste patiënten start de ziekte in de puberteit, 

maar wordt ze pas gediagnosticeerd in de 3
e
 of 4

e
 levensdecade (1, 5, 23, 25). De aandoening 

persisteert levenslang. 

 

 

 

Figuur 2. Het verdwijnen van de retromalleolaire sulcus als 

vroegst herkenbare teken van lipoedeem (uit ref. 1). 

Het verloop van de ziekte werd door Meier-Vollrath en Schmeller in 3 stadia ingedeeld naargelang de 

ernst (figuren 3 en 4) (4). In stadium I is de subcutis verdikt, zacht, heeft het een effen structuur en zijn 

er enkele kleine nodules. De palpatie van de subcutis kan vergeleken worden met de palpatie van 

‘piepschuimballen in een plastiek zak’. De huid heeft een normaal vlak en effen oppervlak, maar kan 

ook hard zijn op bepaalde plaatsen tgv. een functioneel vasculair onevenwicht. In stadium II wordt de 

subcutis dikker, zachter en worden de nodules groter (de grootte is vergelijkbaar met een noot of een 

appel). De huid begint wat oneffenheden te vertonen met kleine indeukingen en ziet er uit als een 

‘matras’. Stadium III treedt pas op na enkele tientallen jaren en wordt gekenmerkt door een zeer dikke, 

verharde en gevoelige subcutis met grote nodules. In dit stadium ziet men grote uitpuilende vetkussens 

die zich voornamelijk bevinden aan de binnenkant van de dijen en de knieën en die het gangpatroon 

aantasten.  Deze indeling geeft belangrijke informatie over waar de patiënt zich in het verloop van de 

ziekte bevindt. 
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Figuur 3. Schematische weergave van de 3 stadia van lipoedeem naargelang de ernst (bron: 

http://www.huidtherapievianen.nl/oedeem.html). 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. Voorbeelden van de drie stadia van lipoedeem (uit ref. 5). 

Sommige auteurs onderscheiden nog een 4e stadium in het verloop van lipoedeem, nl. het stadium 

waarin de patiënt secundair lymfoedeem ontwikkelt (3). Dit noemt men dan lipolymfoedeem. Andere 

auteurs beschouwen dit eerder als een complicatie van de ziekte. 

Het verloop van lipoedeem is zeer variabel, niet elke patiënt doorloopt de 3 stadia (1, 4). Bij sommige 

patiënten stabiliseert de ziekte en evolueert ze niet meer verder in de tijd. Andere patiënten kennen een 

graduele evolutie in de tijd en doorlopen de 3 hierboven besproken stadia in chronologische volgorde. 

Terwijl bij nog andere patiënten de ziekte in opstoten verloopt, die dan bv. uitgelokt kunnen worden 

door een zwangerschap of door de stress van het ondergaan van een operatie. 

c) Klachten 

Het meest opvallende kenmerk van lipoedeem is de bilaterale symmetrische zwelling, die typisch 

beperkt blijft tot de onderste ledematen (1, 3, 4, 8, 15, 16, 23). Dit zorgt er voor dat er een discrepantie 

optreedt met het slankere bovenlichaam. De zwelling loopt van het bekken tot op de enkels, d.w.z. dat 

de voeten niet zijn aangetast zodat de vetafzettingen abrupt beginnen boven de malleoli. De omtrek 

http://www.huidtherapievianen.nl/oedeem.html
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van de onderste ledematen is meestal kolomvormig en kan vergeleken worden met een kachelpijp of 

met een rijbroek (figuur 5) (4). Er wordt een scherpe grens gevormd tussen het normale weefsel van de 

voet en het abnormale weefsel van de enkel (1, 5). Dit fenomeen noemt men het ‘cuff sign’ van 

lipoedeem (figuur 6) (1). De enkels lijken verdwenen door de vetkussens die op de malleoli liggen. Bij 

patiënten waar voornamelijk de bovenbenen zijn aangetast, is het ‘cuff sign’ minder duidelijk. Een 

klein deel van de patiënten vertoont gelijkaardige vetafzettingen in de bovenste ledematen van de 

schouders tot de polsen, waarbij de handen gespaard blijven. Herpetz et al. bestudeerden 144 

lipoedeempatiënten, en daaruit bleek dat bij 66% enkel de benen aangetast waren, bij 3% enkel de 

armen en bij 31% zowel de  armen als de benen (5). De subcutane vetafzettingen nemen progressief 

toe in de tijd (1, 3, 4, 8, 15, 16, 23).  

        

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. ‘Kachelpijpbenen’ (uit ref. 4).  Figuur 6. ‘Cuff-sign’ van lipoedeem (uit ref. 1). 

Naast de vetafzettingen is er ook sprake van orthostatisch oedeem (1, 5, 8, 18, 25). Ook het oedeem 

neemt progressief toe in de tijd. Warm weer en fysieke activiteit zijn factoren die ervoor zorgen dat de 

zwelling van de onderste ledematen toeneemt. Daarentegen vermindert de zwelling minimaal door 

elevatie of compressie, wat aantoont dat het vooral veroorzaakt wordt door vetafzettingen en in 

mindere mate door oedeem. Sommige patiënten merken zelfs een zekere regelmaat op in het oedeem 

die geassocieerd kan worden aan de menstruele cyclus (8). Het oedeem is non-pitting, maar kan op het 

eind van de dag soms licht pitting worden (1, 8). 

Het lipoedemateus weefsel is vaak zeer gevoelig voor druk en de bovenliggende huid reageert soms 

abnormaal op koude (1, 3-5, 8, 13, 15, 16). De patiënten klagen vaak van een dof, zwaar en 

ongemakkelijk gevoel in de benen. Veertig procent van de patiënten heeft ook pijn, waardoor men 

soms ook spreekt van het ‘pijnlijk beensyndroom’ (Eng.: ‘painful leg syndrome’) (1, 8, 19). Deze pijn 

is niet te onderschatten en wordt door de patiënten op verschillende manieren beschreven: zwaar, 

trekkend, irritant, niet te verdragen, uitputtend, stekend… (5) De meerderheid van de patiënten heeft 
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een oncomfortabel gevoel t.h.v. de voetzool, die veel gelijkenissen vertoont met neuropathische pijn 

(tintelend of brandend) en die niet verbetert na de inname van NSAID’s (Non-Steroidal Anti-

Inflammatory Drugs) (23). Al deze symptomen worden erger gedurende de dag, vooral na lang staan 

of zitten, alsook door het dragen van spannende kousen. Veel patiënten merken ook dat ze snel blauwe 

plekken krijgen na minimale traumata (1, 3-5, 8, 13, 15, 16). Er is ook een verhoogd risico voor de 

ontwikkeling van hematomen. 

 

4.2 Klinisch onderzoek 

Het klinisch onderzoek begint met een inspectie van het ganse lichaam van de patiënt. Bij lipoedeem 

zien we dat de onderste ledematen symmetrisch verbreed zijn en dat deze verbreding in disproportie is 

met de rest van het lichaam (1, 3-5, 8, 13, 15, 16). Om de symmetrie na te gaan kan men de diameter 

op verschillende plaatsen van de benen (dijen en onderbenen) en eventueel ook van de armen links en 

rechts meten en met elkaar vergelijken. Opvallend bij de inspectie is dat de voeten niet aangetast zijn, 

zodat er een scherpe grens gevormd wordt tussen het normale weefsel van de voeten en het abnormale 

weefsel die start t.h.v. de enkels (1, 3-5, 8, 13, 15, 16). Doordat de voeten niet aangetast zijn, is het 

teken van Stemmer (= de huid aan de basis van de tweede en derde teen kan niet geklemd worden 

tussen de vingers tgv. de toegenomen fibrose die geïnduceerd wordt door lymfoedeem) negatief, wat 

belangrijk is om het onderscheid te maken met lymfoedeem (figuur 7) (2). Er zijn vaak uitpuilende 

vetkussens te zien t.h.v.de kniezone.   

 

 

Figuur 7. Het teken van Stemmer is negatief bij 

lipoedeempatiënten: m.a.w. kan de huid op het dorsum van de 

voet aan de basis van de tweede teen geëleveerd worden doordat 

er geen fibrose of oedeem aanwezig is zoals bij lymfoedeem (uit 

ref. 2). 

Het is algemeen geweten dat lipoedeem en overgewicht vaak samen voorkomen (1, 5, 8, 13, 26). Bij 

lipoedeempatiënten is het dus aangewezen om de BMI (Body Mass Index = gewicht/lengte²) te 

berekenen. Vier procent van de lipoedeempatiënten heeft een normaal gewicht, 11% heeft overgewicht 

en de overige 85% heeft obesitas (13). 

Vaak is er oedeem van de onderste ledematen aanwezig (1, 5, 8, 18, 25, 27). Dit oedeem wordt 

gepalpeerd om de structuur en de consistentie ervan te bepalen. Bij lipoedeem is het oedeem zacht en 

non-pitting. In de late stadia kan er echter lichtjes pitting oedeem ontstaan. 
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Als men druk uitoefent op de aangetaste huidgebieden lokt dit bij de meerderheid (ongeveer 70%) van 

de lipoedeempatiënten pijn uit (1, 3-5, 8, 13, 15, 16). Deze pijn is niet in proportie met de druk die 

aangebracht wordt. Een kleine meerderheid van de patiënten heeft kniepijn. 

De palpatie van het subcutaan vet varieert naargelang het stadium van lipoedeem en gaat van 

‘piepschuimballen in een plastiek zak’ naar steeds grotere en hardere knobbels (3, 11, 28). Deze 

knobbels zijn het gevolg van de sclerose van het subcutaan bindweefsel. 

Men voert een inspectie en een palpatie van de huid uit. De huid heeft in de vroege stadia van 

lipoedeem een normale structuur en verschijning en voelt zacht aan, zonder dat er verdikkingen, 

verhardingen of fibrotische veranderingen waargenomen kunnen worden (5, 23, 25). De huid voelt 

vaak koud aan en kan wat minder elastisch zijn (3, 29). De kleur van de huid is normaal, behalve als er 

erythrocyanosis crurum puellarum aanwezig is zoals bij het type rusticans Moncorps van lipoedeem 

(28). Er wordt ook een nauwkeurige inspectie van de huid gedaan naar eventuele andere 

abnormaliteiten, zoals bv. verkleuringen, ontstekingen, peau d’orange of cellulitis, veneuze varices en 

striae (2, 3, 13, 28). Er wordt ook nagegaan of er blauwe plekken of hematomen te zien zijn in de 

aangetaste gebieden (13). 

4.3 Aanvullend onderzoek 

Bij lipoedeem kunnen er verschillende technische onderzoeken gedaan worden. Deze onderzoeken 

geven normaal geen meerwaarde aan de diagnose van lipoedeem. Ze worden voornamelijk uitgevoerd 

om het onderscheid te maken met andere aandoeningen die dikke benen kunnen veroorzaken, zoals bv. 

lymfoedeem (1, 2). Tot nog toe bestaan er geen biomarkers in het bloed of in de urine om lipoedeem 

aan te tonen (3). De eventueel verantwoordelijke genen zijn ook nog niet gekend.  

a) Hoge resolutie echografie 

Een hoge resolutie echografie geeft informatie over de kwaliteit en de kwantiteit van het vet (1, 4, 22, 

29, 30). Normaal is het subcutaan vetweefsel hypo-echogeen. Bij lipoedeem zien we bilateraal 

homogeen verbreed subcutaan vetweefsel met verhoogde echogeniciteit en met echorijke septa (figuur 

8) (31). We zien ook dat het oedeem minimaal is in de vroege stadia. Er zijn weinig tot geen fibreuze 

elementen in de subcutis aanwezig. De huid heeft een normale echogeniciteit en dikte. Dit laatste is 

een belangrijk verschil met lymfoedeem, waar de echogeniciteit van de verdikte huid verminderd is.  
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Figuur 8. Hoge resolutie 

echografie bij een 

lipoedeempatiënte toont een 

normale echogeniciteit en dikte 

van de huid (uit ref. 31). 

b) Duplex echografie 

Er wordt een duplex echografie uitgevoerd als men vermoedt dat er veneuze varices zijn die door het 

vele vetweefsel niet te zien zijn en als er klachten zijn die niet volledig verklaard kunnen worden door 

lipoedeem (1, 29). Wanneer men een vermoeden heeft van een diepe veneuze trombose (DVT), is het 

ook aangewezen om zo snel mogelijk een duplex echografie uit te voeren (29). 

c) Fotoplethysmografie 

Fotoplethysmografie is een niet-invasief en goedkoop onderzoek die gebruik maakt van infrarood licht 

en die toelaat om de veneuze functie te beoordelen. De veneuze functie is bij lipoedeempatiënten 

normaal en dit betekent dat lipoedeem geen gevolg is van een primair veneuze insufficiëntie (8, 14, 

28). Dit onderzoek wordt soms ook gebruikt om een DVT uit te sluiten. Het zou echter een lage 

sensitiviteit en specificiteit hebben en wordt daarom niet routinematig gebruikt. 

d) (Fluorescentie) lymfangiografie 

Lymfangiografie was vroeger de belangrijkste techniek om de lymfevaten in beeld te brengen. Met de 

opkomst van de lymfoscintigrafie heeft dit onderzoek duidelijk aan belang ingewonnen. Bij dit 

onderzoek spuit men t.h.v.de voeten een blauwe fluorescerende radioactieve contraststof rechtstreeks 

in de lymfevaten via een katheter. De inspuiting wordt gecontroleerd met een fluoroscoop en moet 

traag gebeuren. De contraststof verspreidt zich geleidelijk over de lymfevaten en de lymfeklieren, die 

daardoor zichtbaar worden als men een RX-foto neemt. Aangezien men een katheter gebruikt, is het 

risico op infectie, inflammatie, trombose of op het induceren of verergeren van lymfoedeem sterk 

verhoogd. Bovendien is het een technisch moeilijk, pijnlijk en tijdrovend onderzoek (29). 

Op het lymfangiogram van een lipoedeempatiënt ziet men gedilateerde precollectoren, 

kurkentrekkerachtige of tortueuze collectoren, incompetente kleppen en een angiogenese van 

kwetsbare lymfecapillairen (4, 8, 23, 28). Soms ziet men microlymfatische aneurysmata van de 

lymfecapillairen (4, 8, 23, 28).  De lymfatische insufficiëntie is bij lipoedeem duidelijk minder 

uitgesproken dan bij lymfoedeem.  
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e) Lymfoscintigrafie  

Bij een lymfoscintigrafie spuit men een radioactief gemerkt eiwit in tussen de 2
e
 en de 3

e
 teen. 

Lymfoscintigrafie is een onderzoek die morfologische en functionele informatie geeft over de 

lymfevaten door de inguinale lymfeknopen te visualiseren en door de snelheid van de lymfestroom te 

meten (1, 4, 28, 30). 

In de vroege stadia van lipoedeem zijn de lymfevaten morfologisch normaal (figuur 9) (32). Er kan 

wel een abnormale lymfatische functie gevonden worden in deze stadia, maar de graad van 

insufficiëntie is nooit zo uitgesproken als bij lymfoedeem (2, 14, 21, 27, 29). In de latere stadia van 

lipoedeem ontstaan er vaak stoornissen in de lymfestroom en ontwikkelt een groot aantal patiënten 

secundair lymfoedeem. Deze lymfatische insufficiëntie wordt meestal het eerst gezien in het onderste 

derde van de benen. In tegenstelling tot wat de kliniek doet vermoeden, treden deze veranderingen 

asymmetrisch op.  

Lymfoscintigrafie laat niet toe om de diagnose van lipoedeem te stellen en wordt enkel verricht om 

een onderscheid te maken tussen lipoedeem en lymfoedeem. Een normale lymfoscintigrafie sluit 

lymfoedeem zo goed als zeker uit (21, 29). 

 

 

 

Figuur 9. Lymfoscintigrafie bij een 

lipoedeempatiënte toont een 

normale lymfatische functie (uit 

ref. 32). 

f) CT (Computed tomography) 

Een CT-scan bij lipoedeempatiënten toont een diffuse en homogene hypertrofie van het subcutaan 

vetweefsel (1, 2, 29, 33). Er is minimaal oedeem zichtbaar en de huiddikte is normaal. Bij lymfoedeem 

ziet men dat de huid verdikt is en dat er subcutaan oedeem en fibrose is. 

g) MRI (Magnetic resonance imaging) 

Een MRI geeft belangrijke kwantitatieve en kwalitatieve parameters die toelaten om het onderscheid te  

maken tussen lipoedeem, lipolymfoedeem, lymfoedeem en veneus oedeem (1, 2, 15, 22, 29, 34). Deze 

parameters zijn onafhankelijk van de leeftijd, het gewicht, de lengte en de ziekteduur. Met een MRI 

wordt duidelijk dat de verbreding van de ledematen in de vroege stadia van lipoedeem het gevolg is 

van een bilaterale homogene verbreding van het vetweefsel in het subcutane compartiment en dat het 

oedeem minimaal is (figuur 10). De signaalintensiteit van vet en de huiddikte zijn normaal (figuren 10 
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en 11). Bij lipolymfoedeem zien we dat de huiddikte en het subcutaan vetweefsel verbreed zijn. Bij 

lymfoedeem ziet men een honingraatpatroon van de subcutis en een verdikte huid.  Bij chronisch 

veneuze insufficiëntie is er ook een verbreding van het subcutane compartiment en van de huid, maar 

wordt er geen honingraatpatroon vastgesteld (29). 

 

 

 

Figuur 10. Een T1-gewogen MR-beeld bij een lipoedeempatiënte 

waarop een goed begrensde toename van het subcutaan vet en 

een normale huiddikte worden gezien (uit ref. 15). 

 

Figuur 11. Een axiaal T2-gewogen MR-

beeld t.h.v. het rechter en linker 

bovenbeen van een vrouw met lipoedeem, 

waarop gezien wordt dat de diameter van 

het subcutaan vet sterk is toegenomen 

(pijlen). Er is geen lymfoedeem aanwezig 

(uit ref. 28).  

Het belangrijkste voordeel van MRI t.o.v. lymfoscintigrafie is dat men via deze techniek zowel 

functionele als morfologische informatie verkrijgt via een minimaal invasief onderzoek. Het 

onderzoek geeft informatie over het aantal, de verschijning en het anatomisch verloop van de 

lymfevaten (28). Het nadeel van MRI is dat het duur en niet altijd beschikbaar is (29). De belangrijkste 

contra-indicaties zijn een pacemaker, een interne defibrillator en ferromagnetische intracerebrale clips.  

h) MRL (magnetische resonantie lymfangiografie) 

MRL is een nieuwe vorm van medische beeldvorming waarbij de lymfatische banen gevisualiseerd 

kunnen worden met een hoge resolutie (28). Lymfevaten met een diameter in de grootteorde van 

micrometers kunnen echter niet gezien worden. Het onderzoek geeft morfologische en functionele 

informatie over het lymfatisch systeem. Men spuit bij dit onderzoek een extracellulaire, 

paramagnetische contraststof (gadolinium) in t.h.v. het dorsale deel van iedere voet. Dit 

contrastmiddel wordt opgenomen in de lymfevaten en de lymfeklieren die dan met MRI gevisualiseerd 

kunnen worden. Eerst maakt men een foto zonder contrast, en dan een op verschillende tijdstippen na 

toediening van het contrast. Tot slot maakt men een 3D reconstructie.  
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Bij lipoedeem ziet men een maximale contrastopname in de lymfevaten en in de inguinale 

lymfeknopen 35, 45 en 55 minuten na de contrasttoediening en is er geen aantasting van de 

lymfatische uitvloei (figuur 12). De lymfevaten hebben een diameter die kleiner is dan 2 mm  en zijn 

dus niet gedilateerd. Een hoge signaalintensiteit wijst op een lymfoedemateuze component en dus op 

lipolymfoedeem. Bij lipolymfoedeem treedt de maximale contrastopname iets later op dan bij 

lipoedeem, wat wijst op een vertraagde lymfatische uitvloei. De lymfevaten zijn licht gedilateerd en 

hebben een diameter tussen 2 en 3 mm.  

De techniek is minimaal invasief, zonder stralingsbelasting en is ook 

veilig voor patiënten met lymfoedeem (28). Contra-indicaties voor 

dit onderzoek zijn nierinsufficiëntie, diabetes en allergie voor 

gadolinium. Deze techniek kan omwille van z’n grote veiligheid 

gebruikt worden om de evolutie van lipoedeem op te volgen (28). 

Deze techniek laat ook toe om subklinisch lymfoedeem bij 

lipoedeempatiënten in een vroeg stadium vast te stellen (2, 28). Net 

zoals een MRI is dit echter een duur en niet steeds beschikbaar 

onderzoek. 

Figuur 12 (uit ref. 28). Een frontaal MRL-beeld bij een vrouw 

met bilateraal lipoedeem. We zien licht verbrede lymfevaten met 

een typische parelachtige verschijning t.h.v. het rechter 

onderbeen (lange pijlen). Dit wijst op de subklinische 

aanwezigheid van lipolymfoedeem. 

i) Microscopisch en histologisch onderzoek op biopten van lipoedemateus weefsel 

Deze onderzoeken hebben als belangrijkste doel om meer inzicht te krijgen in de pathogenese van 

lipoedeem. Bij histologisch onderzoek van het lipoedemateus weefsel ziet men dat er enerzijds een 

proliferatie van de vet-afgeleide stamcellen is en dat er anderzijds een vetcelnecrose is (24). Dit 

betekent dat er tegelijkertijd een degeneratie en regeneratie van vetweefsel optreedt. Het subcutaan 

vetweefsel is verbreed en oedemateus en bevat veel macrofagen (figuren 13 en 14). Soms vindt men 

microlymfatische aneurysmata. In de subcutis zijn er geen fibrotische elementen aanwezig (25).  

Het lipoedemateus weefsel lijkt histologisch op het weefsel bij lipoedemateuze alopecia (35). Deze 

aandoening wordt hieronder verder besproken. 



   

  

18 

  

Figuur 13. Microscopisch onderzoek van het   Figuur 14. Macrofagen kunnen makkelijk  

lipoedemateus vetweefsel na een    geïdentificeerd worden tussen de vetcellen  

hematoxyline-eosine kleuring toont oedeem en  in de subcutis bij microscopisch onderzoek 

overmatige vetcellen in de subcutis (uit ref. 35). van het lipoedemateus weefsel na een 

hematoxyline-eosine kleuring (uit ref. 35). 

De pathogenese van lipoedeem wordt hieronder verder besproken. 

 

5. Classificatie 

Er bestaan verschillende classificaties van lipoedeem die gebaseerd zijn op de lokalisatie of op de 

morfologie van de abnormale vetafzettingen. Een classificatie is een handig hulpmiddel bij de follow-

up van de therapie (1). 

Wanneer men een classificatie van lipoedeem maakt naargelang de lokalisatie van de vetdeposities, 

onderscheidt men volgende 5 types (1, 3, 4): 

- Type I: op het pelvis, het bekken en de heupen (‘zadeltas’);  

- Type II: van op het bekken tot op de knieën, met vorming van vetplooien aan de binnenkant 

van de knieën; 

- Type III: van op het bekken tot op de malleoli; 

- Type IV: op de armen (figuur 15); 

- Type V: op de onderbenen.  

Bij eenzelfde persoon kunnen meerdere types aanwezig zijn (3, 5). Bij slechts 3% zijn enkel de armen 

aangetast, deze personen hebben dus lipoedeem type IV. Bij ongeveer 30% van de lipoedeempatiënten 

zijn zowel de onderste als de bovenste ledematen aangetast (9). Patiënten kunnen gedurende het 

verloop van hun ziekte van het ene type in het andere overgaan in een willekeurige volgorde. Het is 

belangrijk dat clinici de verschillende types kennen, zodat ze lipoedeem goed kunnen diagnosticeren, 

want er bestaan soms grote verschillen in de kliniek tussen verschillende lipoedeempatiënten.  Deze 

classificatie helpt niet bij de keuze van de behandeling, want de behandeling van de verschillende 

types is dezelfde.   
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Figuur 15. Lipoedemateuze vetafzettingen in de bovenarm 

die zichtbaar zijn als een brede loshangende huidplooi als 

de patiënte haar arm eleveert (uit ref. 5). 

Földi en Földi onderscheiden 2 hoofdtypes naargelang de morfologische verschijning van de 

vetafzettingen (5). Het eerste en meest voorkomende is het kolomvormig lipoedeem, waarbij de 

onderste ledematen er dus kolomvormig uitzien. Het andere en minder voorkomende type is het 

lobaire type. Bij dit type ziet men brede uitzettingen, lobi of kwabben van vet die de onderste 

ledematen of heupen bedekken. Naast deze 2 hoofdtypes, bestaan er ook nog enkele minder 

voorkomende types. Het hybride type is een combinatie van beide hoofdtypes. Het michelinband type 

en het rijbroek type zijn ernstigere vormen van respectievelijk het kolomvormige en het lobaire type 

(figuren 16 en 17). 

 

 

 

 

 

Figuur 16. Het michelinbandtype van lipoedeem  Figuur 17. Het rijbroek type van 

(uit ref. 5).       lipoedeem (uit ref. 5).         

Naast het klassiek lipoedeem bestaat er ook het type rusticans Moncorps die in 1940 door Moncorps et 

al. werd beschreven (1, 8). Het type rusticans Moncorps wordt geassocieerd met erythrocyanosis 

crurum puellarum, cinnaber spots en folliculaire hyperkeratose. De patiënten met dit subtype hebben 

vaak striae, platvoeten en een verzwakte kuitspierpomp. Dit zou wijzen op een algemeen 

bindweefseldefect.  

Het verschil tussen klassiek lipoedeem en het type rusticans Moncorps is belangrijk, want patiënten 

met het type rusticans Moncorps ervaren ernstigere klachten op jongere leeftijd. De hoofdklacht is een 

doffe spontane pijn in de benen die het meest uitgesproken is op het eind van de dag. De symptomen 

zijn gelijkaardig als die van chronisch veneuze insufficiëntie, maar zonder dat er varices zijn. 

Het type rusticans Moncorps noemt men nu erytrocyanosis crurum puellarum en wordt beschreven als 

een variatie van acrocyanose in combinatie met vette benen, maar zonder oedeem.  
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6. Complicaties en comorbiditeit 

Lipoedeem is een syndroom die heel wat mogelijke complicaties heeft. Om die redenen is het 

belangrijk dat lipoedeem op tijd en juist gediagnosticeerd en behandeld wordt, want hoe meer 

comorbiditeit, hoe slechter de prognose. 

6.1 Psychologisch 

In de 21
e
 eeuw is het belangrijk om er als vrouw goed uit te zien. ‘Size zero’ is het ideaal en van zodra 

bekende vrouwen een beetje bijgekomen zijn of cellulitis hebben, staan ze op de voorpagina van heel 

wat roddelbladen. Vrouwen met lipoedeem hebben het dus moeilijk om te voldoen aan de normen van 

de huidige maatschappij. Aangezien lipoedeem gepaard gaat met vetafzettingen die beperkt blijven tot 

de onderste ledematen, hebben de patiënten een disproportionele lichaamsbouw. Dit zorgt er voor dat 

ze vaak problemen hebben om gepaste kledij te vinden, ze hebben namelijk een enorm grote maat in 

hun onderlichaam, en een kleinere maat in hun bovenlichaam. Bovendien hebben veel 

lipoedeempatiënten al meerdere pogingen tot dieet en/of lichaamsbeweging ondernomen, maar deze 

hebben doorgaans geen effect op de vetafzettingen in de onderste ledematen. Omdat ze zich onzeker 

voelen over hun lichaam dragen ze vaak brede en losse kleren en vermijden ze activiteiten waarbij hun 

benen te veel in het zicht gesteld worden zoals bv. zwemmen. Dit alles zorgt er voor dat heel wat 

lipoedeempatiënten een verminderd zelfvertrouwen hebben en kampen met milde tot ernstige angsten 

en depressies (1, 3, 5, 7, 8). Er is nog nooit een onderzoek verricht naar de levenskwaliteit van 

lipoedeempatiënten, maar lipoedeempatiënten zouden over het algemeen meer en ernstigere depressies 

hebben dan patiënten met een paralyse (5).  

Heel wat lipoedeempatiënten hebben eetstoornissen (1, 5, 8): enerzijds is er anorexia nervosa, waarbij 

de patiënten willen vermageren in de hoop dat hun benen versmallen en anderzijds zijn er boulimia 

nervosa en binge eating disorder uit frustratie of als een bron van comfort.  

Doordat veel clinici lipoedeem niet kennen, wordt de diagnose vaak fout of pas laattijdig gesteld (3-5). 

Het wordt vaak verward met lymfoedeem, waardoor de patiënten ook een foute behandeling met 

diuretica krijgen, die hun klachten niet verminderen en zelfs aanleiding kunnen geven tot een pseudo-

Bartter syndroom (nierziekte met verlammingsverschijnselen, krampen, spierpijn en polyurie). Soms 

wordt de verbreding van de onderste ledematen toegeschreven aan overgewicht of obesitas, maar in 

tegenstelling tot obesitas hebben dieet en lichaamsbeweging geen effect op de verbreding van de 

onderste ledematen. Dit zorgt ervoor dat de patiënten zich vaak onbegrepen voelen en ontmoedigd 

zijn. 

In de literatuur worden vaak confronterende namen gebruikt om de vorm van de onderste ledematen 

bij lipoedeempatiënten te beschrijven, enkele voorbeelden zijn paddenstoel-, muffin- of 

pompoenheupen en olifantenbenen. Dit draagt ook bij tot de psychologische problematiek bij deze 

patiënten (8). 
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Om dergelijke psychologische problemen te voorkomen, is het belangrijk dat de diagnose vroeg 

gesteld wordt en dat de patiënten voldoende informatie over en begrip voor hun ziekte krijgen (1, 5, 

18). Dit toont nogmaals aan hoe belangrijk het is dat clinici lipoedeem herkennen en niet verwarren 

met lymfoedeem of obesitas, zodat de patiënten de juiste behandeling krijgen. Het is ook aangewezen 

om lipoedeempatiënten psychologisch op te volgen.  

6.2 Overgewicht en obesitas 

Obesitas en lipoedeem zijn twee aandoeningen die vaak samen voorkomen. Het is moeilijk om te 

weten of obesitas een risicofactor is voor of een gevolg is van lipoedeem. 

Bij vergevorderd lipoedeem zijn er uitpuilende vetlobules aan de binnenzijde van de knie die het 

normale gangpatroon van de patiënt verstoren. Daardoor gaan de patiënten vaak minder bewegen, wat 

een belangrijke risicofactor is voor de ontwikkeling van obesitas. Andere redenen waarom 

lipoedeempatiënten minder gaan bewegen zijn het schaamtegevoel, het ongemak, de pijn en/of de 

huidirritatie (1, 18).  

Vele patiënten hebben vaak al meerdere pogingen ondernomen om gewicht te verliezen via dieet en/of 

lichaamsbeweging (1, 4). Omdat deze pogingen meestal niet het gewenste effect hebben op hun 

lichaamscontouren, voelen heel wat patiënten zich moedeloos, waardoor ze uit frustratie meer en meer 

sedentair beginnen te leven. Dit verhoogt het risico op obesitas. 

6.3 Lipolymfoedeem 

Lipoedeem is een aandoening die het risico op lymfoedeem verhoogt (3, 5, 8, 16, 28). Wanneer de 

accumulatie van vet in de subcutis zeer uitgesproken en/of langdurig aanwezig is, treedt er soms een 

lymfatische disfunctie op, die zo aanleiding geeft tot de ontwikkeling van lymfoedeem (figuur 18). 

Men spreekt dan van lipolymfoedeem, wat dus betekent dat er een verstoorde vetdistributie en een 

verstoord lymfatisch systeem is. De lymfoedemateuze component kan plots of gradueel optreden. Het 

initieel zacht lipoedemateus weefsel wordt dan vaster en er verschijnen ook nodules in. De voeten 

kunnen bij lipolymfoedeem wel aangetast worden waardoor het teken van Stemmer vaak positief is. Er 

bestaan verschillende hypothesen over het mogelijke ontstaansmechanisme van dit secundair 

lymfoedeem, maar er zijn nog geen exacte risicofactoren gekend. Obesitas zou een bevorderlijke 

factor zijn. Men vermoedt dat het lymfatisch systeem steeds meer beschadigd wordt in de evolutie van 

lipoedeem. Dit komt doordat de accumulatie van eiwitrijk vocht in de interstitiële ruimte leidt tot een 

dilatatie van de lymfecapillairen waardoor de transportsnelheid van het interstitieel vocht naar de grote 

lymfevaten vermindert.  
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Figuur 18. Een lipoedeempatiënte met ernstig 

secundair lymfoedeem en drainerende wonden. De 

voeten zijn nu duidelijk wel aangetast (uit ref. 5). 

6.4 Kaposi sarcoom 

In de literatuur is er één patiënte beschreven met lipoedeem en een kaposi sarcoom (36). Een kaposi 

sarcoom is een maligne vasculaire tumor. Het is een blauwroodachtige, goed afgelijnde en pijnlijke 

macula die meestal eerst verschijnt op het distale deel van de onderste ledematen. Het treft 

voornamelijk ouderen en andere mensen met een verminderde immuniteit. De precieze oorzaak is niet 

gekend, maar mogelijks spelen genetische, omgevende, hormonale en/of infectieuze factoren (o.a. het 

herpesvirus) een rol. De etiologie en de pathogenese van lipoedeem en kaposisarcoom hebben op het 

eerste zicht niet veel gemeenschappelijk. Er moet dus nog uitgepluisd worden of het verband tussen 

beide toevallig of effectief is. 

6.5 Lipoma’s 

Er werd door Pascucci et al. een vrouw gerapporteerd met lipoedeem en multipele lipoma’s op haar 

armen en op haar romp (37). De vrouw vertoonde typische klinische kenmerken van lipoedeem zoals 

een grote drukgevoeligheid in de verbrede onderste ledematen en obesitas. Daarnaast had ze ongeveer 

30 semivaste nodules met een diameter van 3à5 cm, die voornamelijk voorkwamen op haar armen en 

op haar romp. Het is het eerste geval van lipoedeem en multipele lipoma’s die gerapporteerd werd. Er 

zou een verband kunnen bestaan tussen lipoma’s en lipoedeem, omdat beide gekenmerkt worden door 

overtollig vetweefsel.  Om dit eventuele verband aan te kunnen tonen, moet er nog verder onderzoek 

verricht worden naar de mogelijke oorzaken en de pathogenese van lipoedeem.  

6.6 Myiasis 

In 2004 verscheen er in de literatuur een case report over een vrouw met lipoedeem en met cutane 

myiasis (figuur 19) (6). Myiasis is een huidaantasting die veroorzaakt wordt door vlieglarven. Er 

bestaan 3 vormen van myiasis: de obligate (nodig voor de vlieglarve), de facultatieve (waarbij de eitjes 

worden afgezet in zwerende of stinkende wonden) en de accidentele vorm (waarbij vliegeieren of 

larven onbewust worden opgenomen). Dermatobia hominis is de belangrijkste veroorzaker van 

myiasis (figuur 20). Myiasis wordt gediagnosticeerd door de larve aan te tonen in huidletsels of in 

excreties als braaksel, faeces of urine. Myiasis wordt behandeld door een incisie van de lesies en een 

chirurgische verwijdering van de larve of door het aanbrengen van een vetlaagje om zo de 

luchtvoorziening van de vlieg teniet te doen. Cutane myiasis komt niet zo frequent voor in vergelijking 

met lipoedeem. Het werd al vaak beschreven in combinatie met ernstig lymfoedeem, maar nog nooit 
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eerder in combinatie met lipoedeem. De vrouw in de case report had vergevorderd lipoedeem, was 

bedlegerig en had facultatieve myiasis. Men vermoedt dat de vliegen hun eieren hadden afgezet op 

haar huid omwille van de sereuze drainage van haar benen, haar immobiliteit en het afgestorven 

huidweefsel. Daaruit volgt nogmaals dat het zeer belangrijk is om lipoedeem in een zo vroeg mogelijk 

stadium te diagnosticeren en te behandelen om dergelijke ernstige complicaties te voorkomen en om 

zo de prognose te verbeteren. 

 

Figuur 19 (links). De vrouw heeft 

lipoedeem. Haar voeten zijn niet 

aangetast wat typisch is voor 

lipoedeem (uit ref. 6). 

Figuur 20 (rechts). De made die bij 

de patiënte werd teruggevonden als 

oorzaak van de myiasis, namelijk de 

Musca domestica (uit ref. 6). 

6.7 Pseudoxanthoma elasticum (PXE) 

Taylor et al. brachten in 2004 een case report uit waarbij ze een vrouw beschreven met lipoedeem en 

met pseudoxanthoma elasticum (35). De vrouw had de typische kenmerken van lipoedeem, zoals de 

grote bilaterale massa’s op de billen die gradueel verbreden en de moeilijkheid om te stappen. 

Daarnaast had ze ook pseudoxanthoma elasticum. Dit is een genetische afwijking in het elastisch 

weefsel die autosomaal recessief wordt overgeërfd. Het wordt gekenmerkt door gelige papels die 

vooral gelokaliseerd zijn op de  flexorzijden van het lichaam zoals de elleboogplooi, de knieholte en 

de lies. Naast de huidletsels, zijn er ook vaak letsels aan de ogen, het cardiovasculair stelsel en het 

gastro-intestinaal systeem. Al deze symptomen kunnen meer of minder frequent en ernstig voorkomen 

bij een bepaalde patiënt. De aangetaste huid is soepel en overtollig, maar heeft geen oedemateuze 

veranderingen. Er kunnen plaques rond de navel voorkomen. Deze worden voornamelijk gezien bij 

vrouwen die multipaar en/of obees zijn. Het is ook vaak geassocieerd met ascites. De patiënte die in de 

case report besproken werd, had hypertensie en congestief hartfalen, ze had geen gele papels en geen 

gastro-intestinale bloedingen. Het is dus niet duidelijk of de vrouw effectief pseudoxanthoma 

elasticum of een fruste vorm van de aandoening had. Bij haar zouden de veranderingen in het elastisch 

weefsel secundair kunnen zijn aan het chronisch oedeem en de zwelling van de onderste ledematen 

(vergelijkbaar met het verband tussen ascites en periumbilicaal pseudoxanthoma elasticum). 

Mastcellen spelen mogelijks een rol bij de veranderingen in het elastisch weefsel.  
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Om het mechanisme van pseudoxanthoma elasticum bij lipoedeempatiënten verder op te helderen, 

moeten er biopsies van de huid en van de subcutis genomen worden om na te gaan of er veranderingen 

zijn in het elastisch weefsel. Als dit zo is, verricht men een genetisch onderzoek. 

6.8 Andere associaties 

Volgens Kenani et al. kunnen lipoedeempatiënten secundaire pseudocondylomateuze 

lymfangiëctasieën van de vulva ontwikkelen (38). 

Bano et al. beschreven een PIT 1-mutatie bij een familiaal syndroom die gekenmerkt wordt door een 

groeihormoondeficiëntie, secundair hypothyroïdisme, hypoprolactinemie en lipoedeem (39). Het 

verband tussen de PIT 1-mutatie en lipoedeem, alsook tussen het groeihormoon, de geslachtssteroïden 

en de abnormale vetverdeling bij de start van de puberteit moeten in de toekomst nog verder 

opgehelderd worden.  

Patiënten met lipoedeem hebben geen verhoogd risico op de ontwikkeling van ulcera (16). Ze hebben 

wel vaak belangrijke veranderingen in hun huid wat het risico op droogte, fungale infecties, cellulitis 

en een vertraagde wondheling verhoogd (3).  

Uit een onderzoek door Child et al. bij 67 lipoedeempatiënten, bleek dat lipoedeempatiënten geen 

verhoogde frequentie van fertiliteitsproblemen en miskramen hadden (13). 

Lipoedeem wordt soms geassocieerd aan gewrichtspijnen en artritis (3).  

De venen en capillairen zijn bij lipoedeem kwetsbaarder, waardoor lipoedeempatiënten vaker 

ecchymosen, hematomen, varices en andere veneuze ziekten hebben (3). 

Lipoedeem zelf kan ook een complicatie zijn van een andere aandoening (40). Zo ziet men het heel 

vaak bij patiënten met adiposis dolorosa. Adiposis dolorosa is een aandoening waarvan de 

belangrijkste symptomen pijn in de subcutis, moeheid, cognitieve veranderingen, slaapstoornissen, 

kortademigheid, tachycardie, gastro-intestinale klachten en spier- en gewrichtspijnen zijn. 

Tot slot werd er ook een man gerapporteerd met lipoedeem in combinatie met secundair lymfoedeem, 

secundair elephantiasis scroti en complicaties aan de huid. Elephantiasis scroti is een zwelling van het 

scrotum tgv. een chronisch lymfatische obstructie (41). 

 

7. Etiologie en pathogenese 

De etiologie en de pathogenese van lipoedeem zijn nog niet goed gekend. In de literatuur worden er 

vele hypothesen voorgesteld door verschillende auteurs over de mogelijke oorza(a)k(en) en 

pathogenese van lipoedeem, maar elk van deze hypothesen bevat nog veel onzekerheden. Over het 
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algemeen wordt lipoedeem beschouwd als een aparte klinische entiteit en niet als een gevolg of een 

verergering van een andere pathologie zoals primaire veneuze of lymfatische insufficiëntie (14, 19). 

De pathogenese van lipoedeem moet in de toekomst zeker verder onderzocht worden, want een beter 

inzicht in de ziekte leidt logischerwijze ook tot betere behandelingsmogelijkheden (13, 27). 

7.1 Etiologie en risicofactoren 

De precieze oorzaak van lipoedeem is niet gekend. Men vermoedt wel dat er enkele risicofactoren zijn 

die een mogelijke rol spelen bij het ontstaan van lipoedeem.  

a) Genetische factoren 

Erfelijkheid en genetica spelen waarschijnlijk een belangrijke rol bij het ontstaan van lipoedeem, daar 

16%-64% van de patiënten met lipoedeem een positieve familiale anamnese heeft (1, 8). Dit 

percentage ligt waarschijnlijk nog hoger, omdat lipoedeem vaak niet of foutief wordt gediagnosticeerd 

(3).  

Tot nu toe werden echter nog geen genetische factoren geïdentificeerd. Er werd wel een Pit-1-mutatie 

vastgesteld bij lipoedeempatiënten binnen eenzelfde familie (39, 42). Bano et al. onderzochten een 

man met idiopathisch geïsoleerde groeihormoondeficiëntie en zijn familie. Daaruit bleek dat 

lipoedeem voorkwam bij vrouwen in 4 generaties van z’n familie en dat ze allen een Pit-1-mutatie 

hadden. De Pit-1-mutatie is verantwoordelijk voor een erfelijke hypofysedisfunctie met een deficiëntie 

van verschillende hypofysehormonen. Deze vaststellingen deden Bano et al. vermoeden dat er een 

verband bestaat tussen de Pit-1-mutatie en lipoedeem en dat er een interactie bestaat tussen 

groeihormonen, geslachtssteroïden en de abnormale vetafzettingen die bij lipoedeem worden gezien 

(39). Margaret et al. beweren echter dat er geen congenitale syndromen geassocieerd zijn met 

lipoedeem (16).  

Child et al. voerden in 2010 een onderzoek uit met als doel de genetische basis van lipoedeem te 

achterhalen (13). Ze zochten daarbij zo veel mogelijk patiënten met lipoedeem en spitten hun familiale 

voorgeschiedenis uit. Aan de hand van deze informatie maakten ze stambomen op om de manier van 

overerving na te gaan. Figuur 21 toont de grootste stamboom van een familie met lipoedeem die door 

Child et al. werd onderzocht. Dat een groot deel van de patiënten met lipoedeem (minstens 15%) ook 

familieleden met lipoedeem heeft, deed al eerder vermoeden dat het om een erfelijke aandoening gaat. 

Het is echter niet eenvoudig om het overervingspatroon te bepalen, omdat er geen mannen binnen deze 

families zijn aangetast. Na grondig onderzoek van de stambomen, suggereerden Child et al. dat de 

overerving van lipoedeem X-dominant of autosomaal dominant met geslachtslimitatie is. Na 

onderzoek van het X-chromosoom leek de autosomaal dominante overervingsvorm met 

geslachtslimitatie de meest waarschijnlijke (7).  Geslacht-gelimiteerde aandoeningen komen zeldzaam 

voor; twee voorbeelden zijn epilepsie met mentale retardatie die enkel bij vrouwen voorkomt en 

vroegrijpe puberteit die enkel bij mannen voorkomt.  
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Een mogelijke verklaring  van Child et al. voor het feit dat de ziekte uitsluitend voorkomt in de 

vrouwelijke populatie, is dat mannen met de overerfbare aandoening vroeg in de embryonale 

ontwikkeling spontaan geaborteerd zouden worden. Er bestaan echter nog geen zekerheden over deze 

hypothese, aangezien er weinig tot geen vrouwen met lipoedeem een miskraam vermelden in hun 

voorgeschiedenis (13).  

 

 

Figuur 21. 

Voorbeeld van 

een stamboom 

van een familie 

met lipoedeem 

(uit ref. 13). 

Lipoedeem is (voorlopig) niet in de OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) - databank 

opgenomen (1). 

b) Hormonale factoren en geslacht 

Zoals reeds eerder vermeld komt lipoedeem bijna uitsluitend voor bij vrouwen en start het typisch 

tijdens of net na de puberteit, of tijdens andere perioden van hormonale veranderingen zoals een 

zwangerschap of de menopauze (4, 8, 13, 16, 42). 

Er werden maar weinig mannen met lipoedeem besproken in de literatuur. Child et al. vermelden vier 

mannen met lipoedeem in hun studie: één man had een leverziekte, gynecomastie en 

hyperoestrogenemie, een andere had een groeihormoondeficiëntie en hypogonadisme en nog twee 

andere mannen hadden een testosterondepletie. Geen enkele man had een positieve familiale anamnese 

voor lipoedeem (13). Verder komt lipoedeem ook soms voor bij mannen die hormoontherapie krijgen 

voor prostaatkanker (16). Daaruit volgt dat mannen lipoedeem ontwikkelen secundair aan hormonale 

stoornissen, vnl. bij gedaalde testosteronniveaus en bij leveraandoeningen.  

Zechner et al. beschrijven een familie met het Sotos syndroom (43). Het Sotos syndroom is een 

familiaal syndroom die gekenmerkt wordt door pre- en postnatale overgroei, macrocefalie, grote 

handen en voeten, versnelde skeletgroei en vertraagde ontwikkeling. Het merendeel van de mensen 

met het Sotos syndroom heeft mutaties in het NSD1-gen of een microdeletie op chromosoom 5q35. 

Eén vrouwelijk familielid van de beschreven familie had lipoedeem sinds haar 9 jaar. Op die leeftijd 

kreeg ze een oestrogeenbehandeling wegens groot gestalte. 
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Deze vaststellingen doen vermoeden dat hormonale factoren mogelijks ook een belangrijke 

oorzakelijke rol spelen bij lipoedeem. 

c) Obesitas 

Lipoedeem en obesitas zijn twee aparte klinische entiteiten, die vaak samen voorkomen. Obesitas zou 

dus ook een rol kunnen spelen in het ontstaan of het onderhouden van lipoedeem, maar niet iedere 

patiënt met lipoedeem heeft overgewicht.  Vier procent van de patiënten met lipoedeem heeft een 

normale BMI (18,5-24,99), 11% heeft overgewicht (BMI 25-29,99), 8% heeft obesitas klasse I (BMI 

30-34,99), 27% heeft obesitas klasse II (BMI 35-39,99) en 50% heeft obesitas klasse III (BMI  ≥ 40) 

(13). In tegenstelling tot obesitas leidt een succesvol dieet met gewichtsvermindering bij lipoedeem 

niet tot een vetafname in het onderste deel van het lichaam; een gewichtsvermeerdering daarentegen 

zorgt voor een vettoename in de onderste ledematen (5, 8, 13, 16). Andere verschillen tussen obesitas 

en lipoedeem worden hieronder bij de differentiaal diagnose besproken.  

d) Andere 

Er is een melding dat de incidentie van lipoedeem zou stijgen na een hoofdtrauma of na resectie van 

een hypofyse-adenoom (8). Er bestaat geen verband met spina bifida of paraplegie (16). 

7.2 Pathogenese 

Om een beter inzicht te krijgen in de pathogenese van lipoedeem, is het belangrijk dat de normale 

structuur en functie van vetweefsel en van het lymfestelsel gekend zijn.  

a) De normale structuur en functie van vetweefsel  

Het subcutaan vetweefsel bestaat uit vele vetcellen die één grote centrale vetdruppel bevatten. 

Meerdere vetcellen samen vormen een vetlob en aaneengrenzende vetlobben zijn van elkaar 

gescheiden door onvolledige bindweefselsepta waarin zenuwvezels, arteriolen, venulen en 

lymfecapillairen gelegen zijn. De interstitiële ruimte van vetweefsel (of de ruimte tussen de vetcellen) 

bevat veel minder vocht dan de interstitiële ruimte van andere weefsels. Het subcutaan vetweefsel 

wordt oedemateus als de vetcellen zwellen en/of als er zich vocht opstapelt in de interstitiële ruimte 

(1). 

De hoeveelheid vet in het lichaam is afhankelijk van het geslacht, de leeftijd en het ras (5). Bij 

vrouwen bestaat het lichaam voor gemiddeld 20 tot 35% uit vet en komt het vooral subcutaan en op de 

onderste ledematen voor. Bij mannen ligt het vetpercentage gemiddeld tussen 8 en 23% en bevindt het 

zich vooral op het abdomen. De hoeveelheid vetweefsel neemt toe met de leeftijd. 

b) De normale structuur en functie van het lymfestelsel (8, 44, 45) 

De lymfecapillairen die in de interstitiële ruimte liggen zijn omgeven door een enkele laag van 

endotheelcellen en door een discontinue basale membraan. Deze basale membraan zorgt er voor dat er 

t.h.v. de interstitiële ruimte door een osmotische drukgradiënt bloedplasma kan opgenomen worden in 
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het lumen van de lymfecapillairen. Dit bloedplasma bestaat uit water, elektrolyten, eiwitten, 

bloedcellen (vnl. lymfocyten) en afvalstoffen en noemt men de lymfe. De lymfe komt via de 

lymfecapillairen in de precollectoren terecht. Deze precollectoren bevatten kleppen die de terugstroom 

van lymfe voorkomen. Via actieve peristaltische contracties zorgen ze voor het transport van de lymfe 

naar de collectoren. De collectoren bevatten ook kleppen en brengen de lymfe naar de lymfeklieren. 

De lymfeklieren zijn een soort filtersysteem waar lichaamsvreemde stoffen die schade zouden kunnen 

veroorzaken, tegengehouden en gefagocyteerd worden. Vanuit de lymfeklieren vertrekt de lymfe naar  

de grotere lymfevaten die uitmonden in de ductus lymfaticus dexter en de ductus lymfaticus 

thoracicus. Vanuit deze 2 ducti komt de lymfe uiteindelijk in de bloedbaan terecht via de vena 

brachiocephalicus en de vena cava superior. 

De onderste ledematen hebben een oppervlakkig en een diep lymfatisch systeem. Het lymfetransport 

gebeurt van distaal naar proximaal, van oppervlakkig naar diep en omgekeerd (44). 

c) Hypothesen voor de pathogenese van lipoedeem 

De 2 belangrijkste componenten van lipoedeem zijn de toegenomen subcutane vetafzettingen en het 

non-pitting oedeem (1, 13, 14, 24). Het is tot nu toe nog onduidelijk wat de primaire oorzaak is: 

abnormaal groeiende vetcellen, een probleem in de interstitiële ruimte of een probleem in de 

lymfevaten (1, 4).  

Lymfoscintigrafisch onderzoek bij lipoedeempatiënten toont aan dat er een vertraging is van de 

lymfedrainage, ondanks het feit dat de grote lymfevaten morfologisch normaal zijn (1, 3-5, 8, 21).  Bij 

een lymfangiografie ziet men microlymfatische aneurysmata van de lymfecapillairen, uitgezette 

precollectoren en tortueus verlopende collectoren (2, 3, 5, 24, 27, 28) . Deze veranderingen worden 

vooral in de distale delen van de onderste ledematen gezien (45).  

Het uitzettend subcutaan vetweefsel veroorzaakt een traag progressieve obstructie van de 

lymfecapillairen in de bindweefselsepta (1, 3, 4). In de vroege stadia van lipoedeem neemt de 

lymfedrainage toe om te compenseren voor de verhoogde drukken waartegen de lymfe getransporteerd 

moet worden (9). Bij de verdere evolutie van lipoedeem raakt het lymfatisch systeem uitgeput en kan 

het niet langer een adequate drainage verzekeren (9, 28). Dit leidt tot lymfatische insufficiëntie met 

lymfostase en oedeem tot gevolg (1, 3, 4, 9, 28). Bij de verdere evolutie van lipoedeem zorgen de 

groeiende vetcellen dus voor een progressieve vertraging van de lymfedrainage, waardoor er steeds 

meer vocht in de interstitiële ruimte opgestapeld wordt.  

De huid wordt soepeler naarmate de hoeveelheid subcutaan vetweefsel bij lipoedeem toeneemt (3, 8, 

16). Dit vermindert de externe weerstand voor de skeletspierpomp van de kuit en het zorgt voor een 

verhoogde compliantie van de subcutis (3, 8, 16). Daardoor neemt de permeabiliteit van de 

lymfecapillairen toe en kan proteïnerijk vocht dus makkelijker vanuit de bloedvaten in de interstitiële 

ruimte opstapelen (3). Dit is een tweede mechanisme die verklaart waarom de lymfedrainage bij 
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lipoedeempatiënten progressief achteruit gaat. Volgens Wold et al. verklaart dit mechanisme ook 

waarom lipoedeem de voeten niet aantast: schoenen zorgen immers voor een continue druk op de 

voeten, waardoor een accumulatie van vocht in de interstitiële ruimte onmogelijk wordt gemaakt (3). 

Deze twee mechanismen verklaren ook waarom lipoedeempatiënten een verhoogd risico hebben op de 

ontwikkeling van secundair lymfoedeem als de lipoedeem niet tijdig en adequaat behandeld wordt (3). 

Het uitzettend subcutaan vetweefsel oefent ook een steeds toenemende druk uit op de zenuwuiteinden 

die in de bindweefselsepta gelegen zijn (1, 3, 8). Dit zorgt in het beginstadium van lipoedeem voor 

ongemak en in een later stadium voor pijn t.h.v.de aangetaste gebieden.  

Dit lijken mooie theorieën, maar toch verklaart dit nog niet alles. Zo kan men zich afvragen waarom er 

bij obesitas geen vertraging van de lymfedrainage en tekenen van ongemak en pijn optreden. Bij 

obesitas neemt de hoeveelheid subcutaan vetweefsel immers ook progressief toe (1). 

Bij microscopisch onderzoek van biopten en liposuctieaspiraten van het lipoedemateuze weefsel stelt 

men een massieve macrofagen infiltratie, een necrose van vetcellen en een proliferatie van vet-

afgeleide stamcellen vast (3, 5, 24, 42). Verder worden in het lipoedemateus weefsel hoge niveaus van 

parameters voor oxidatieve stress gevonden, zoals bv. VEGF (vascular endothelial growth factor) (42). 

Tot slot stelt men van bij het begin van lipoedeem een angiogenese vast, die de kwetsbaarheid en de 

permeabiliteit van de capillairen doet toenemen en die zorgt voor de ontwikkeling van de typische 

microlymfatische aneurysmata (3, 4, 8, 42). Deze bevindingen geven een tweede mogelijke verklaring 

voor het ontstaan van lipoedeem. 

De excessieve vethypertrofie en –hyperplasie leiden tot hypoxie (5, 24). Deze hypoxie zorgt voor de 

vrijstelling van inflammatoire cytokines, die inflammatie en necrose van vetcellen veroorzaken 

(27,30). Dit leidt tot een rekrutering van macrofagen die de afgestorven vetcellen fagocyteren en tot 

een proliferatie van vet-afgeleide stamcellen (5, 24). Daardoor ontstaat een snelle toename van de 

adipogenese, die dan leidt tot gelokaliseerde hypoxie en verdere vetcelnecrose (5, 24). De hypoxie 

verhoogt de oxidatieve stress in het lipoedemateus weefsel en zorgt voor de vrijstelling van VEGF. 

Deze VEGF leidt tot een angiogenese van capillairen met een verhoogde kwetsbaarheid en 

permeabiliteit. Dit zorgt ervoor dat er meer vocht vanuit de bloedvaten in het vetweefsel terecht komt, 

wat dan aanleiding geeft tot de vorming van orthostatisch oedeem (4, 8, 9). Er zijn studies die beweren 

dat het oedeem en niet het toegenomen vetweefsel verantwoordelijk is voor de grote drukgevoeligheid 

bij lipoedeem, omdat dit er voor zorgt dat de subcutis minder indrukbaar is (4, 9). De chronische 

inflammatie van het subcutaan vetweefsel speelt waarschijnlijk ook een rol bij de pijn die 

lipoedeempatiënten ervaren (40). Dit toont ook aan waarom er bij obesitas geen pijn en ongemak 

optreden. De toegenomen breekbaarheid van de capillairen verklaart waarom lipoedeempatiënten zeer 

gevoelig zijn voor de ontwikkeling van hematomen en blauwe plekken na minimale traumata (4, 5, 8, 

28, 42). 
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Bij obesitas is er een gelijkaardig fenomeen: de vetcelgrootte neemt evenredig toe met de mate van 

vetcelnecrose en resulteert in de infiltratie van macrofagen. Deze macrofagen infiltratie speelt een 

belangrijke rol bij de insulineresistentie die bij obesitas frequent wordt gezien (24). 

De onderliggende mechanismen die ervoor zorgen dat lipoedeem beperkt blijft tot de onderste 

ledematen en het verschil tussen obesitas en lipoedeem moeten in de toekomst nog verder opgehelderd 

worden (24). 

7.3 Samenvatting (5, 24, 42) 

Waarschijnlijk zijn er bij lipoedeem bepaalde genetische factoren die geactiveerd worden tijdens de 

puberteit onder invloed van hormonale veranderingen en/of door een abnormaal lokaal 

vetmetabolisme. Deze geactiveerde genetische factoren leiden tot de traag progressieve abnormale 

vetafzettingen. In de vroege stadia van lipoedeem is er een lipohypertrofie zonder al te veel 

symptomen. Naarmate de hoeveelheid subcutaan vetweefsel toeneemt, ontstaat er echter een 

laaggradige chronische inflammatie, die zorgt voor een toegenomen lipidenperoxidatie. Dit leidt tot 

oxidatieve stress en hypoxie, waardoor cytokines zoals VEGF worden vrijgesteld. VEGF zorgt voor 

een angiogenese met het ontstaan van kwetsbare lymfecapillairen met een verhoogde permeabiliteit. 

De inflammatie en de hypoxie leiden ook tot vetcelnecrose, wat resulteert in een 

macrofagenrekrutering en een toegenomen adipogenese. In het lipoedemateus weefsel treden er dus 

tegelijkertijd degeneratieve (necrotiserende vetcellen) en regeneratieve (proliferatie van vet-afgeleide 

stamcellen) veranderingen op. 

De werking van het lymfatisch systeem komt in het verloop van lipoedeem steeds meer onder druk te 

staan. De extravasatie van proteïnen uit de permeabele lymfecapillairen in de interstitiële ruimte, de 

steeds toenemende druk van de subcutane vetafzettingen op de lymfevaten en de ontwikkeling van 

fibrotische veranderingen in het collageen kunnen leiden tot het ontstaan van secundair lymfoedeem. 

 

8. Differentiaal diagnose 

In de klinische praktijk zijn er heel wat mensen die een arts raadplegen met een klacht van dikke 

benen. Dikke benen kunnen veroorzaakt worden door heel wat aandoeningen, die zowel systemisch als 

lokaal kunnen zijn. Lipoedeem is een aparte klinische entiteit, die zoals reeds eerder vermeld, 

gediagnosticeerd wordt op basis van de anamnese en het klinisch onderzoek (1). Toch ziet men dat 

lipoedeem heel vaak verward wordt met andere aandoeningen die dikke benen kunnen veroorzaken, 

zoals o.a. obesitas en lymfoedeem. De etiologie van dikke benen kan ook multifactorieel zijn, zoals 

bv. bij lipolymfoedeem.  

Hieronder wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste oorzaken van dikke benen waarmee 

lipoedeem vaak verward wordt. Het is belangrijk dat de verschillende oorzaken van dikke benen snel 
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en juist gediagnosticeerd worden zodat onnodige onderzoeken, therapieën en kosten vermeden kunnen 

worden.  

In tabel 2 in de bijlagen wordt een kort overzicht gegeven van de verschillen en de gelijkenissen van 

de belangrijkste aandoeningen die dikke benen kunnen veroorzaken. Figuur 32 in de bijlagen is een 

schematische weergave van de DD van oedeem.  

8.1 Systemische oorzaken 

Beenoedeem kan het eerste symptoom zijn van een nierziekte (2, 26, 29). Het ontstaat tgv. een retentie 

van natrium en water, een eiwitverlies in de urine, oligo- of anurie en/of inflammatoire veranderingen 

van de capillairen (26).  Het is belangrijk dat een nierziekte snel gediagnosticeerd en behandeld wordt 

om progressie naar dialyse te voorkomen. Wanneer men een sterk vermoeden heeft van een nierziekte, 

zijn een bloeddrukmeting en een urineonderzoek sterk aan te raden (26, 29). Deze onderzoeken sluiten 

bij 70% van de patiënten met beenoedeem een renale oorzaak uit (26). Andere onderzoeken die 

eventueel uitgevoerd kunnen worden, zijn een bepaling van creatinine, ureum en elektrolyten in het 

bloed, een uitgebreid urineonderzoek en een echografie van de nieren (26).  

Hartfalen leidt tot veralgemeend oedeem (2, 26, 29). Het oedeem neemt progressief toe over de dag en 

wordt ’s nachts uitgeplast waardoor er nycturie ontstaat. Andere kenmerken van hartfalen zijn 

dyspneu, tachycardie, pleurale effusie en een vergroot hart.  Een ecg, een RX thorax en een 

echocardiografie kunnen hier nuttige informatie geven.  

Bij hepatisch oedeem met portale hypertensie ziet men oedeem van de onderste ledematen, ascites en 

tekenen van levercirrose, zoals geelzucht, splenomegalie, huidveranderingen en tekenen van 

bloedingen (26). 

Er zijn bepaalde geneesmiddelen die oedeem kunnen induceren, zoals bv. corticoïden en 

calciumantagonisten (2, 26). Diuretica kunnen in zeldzame gevallen ook beenoedeem veroorzaken 

(26). 

Cyclisch en ideopathisch oedeem tot slot zijn ook systemisch oorzaken van oedeem in de onderste 

ledematen (2, 26, 29). Cyclisch oedeem treedt op bij jonge vrouwen op het einde van de menstruele 

cyclus. Idiopathisch oedeem is een uitsluitingsdiagnose die enkel bij vrouwen voorkomt en die 

gekenmerkt wordt door oedeem en spanningsgevoel in de onderste ledematen, nervositeit en 

duizeligheid. Het zijn allebei goedaardige aandoeningen, die geassocieerd zijn met de vrouwelijke 

geslachtshormonen.  

8.2 Lokale oorzaken 

a) Lymfoedeem 
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Lymfoedeem is een aandoening die veroorzaakt wordt door een stoornis in het lymfatisch stelsel wat 

resulteert in een accumulatie van eiwitrijk vocht in de interstitiële ruimte van de subcutis (2, 5, 20, 31, 

44, 46). In het begin is er een pijnloze zwelling die over het verloop van meerdere jaren van distaal 

naar proximaal uitbreidt (2, 29, 31, 46). De zwelling doet zich in het begin voor als pitting oedeem, 

maar door de fibrosering van het subcutaan weefsel, wordt het oedeem al snel niet-pitting (2, 5, 29, 

46). Doordat de voeten zijn aangetast, is het teken van Stemmer positief (2, 29, 31, 46). Lymfoedeem 

treedt bij 2/3 van de gevallen unilateraal op en is dus meestal asymmetrisch (1, 2, 29, 31). Het kan op 

iedere leeftijd optreden en zowel mannen als vrouwen kunnen aangetast worden, maar het komt net 

iets meer voor bij vrouwen  (29, 31).  Sommige patiënten klagen van een zwaartegevoel in de benen, 

die het meest uitgesproken is op het eind van de dag en bij warm weer (29). Bij vrouwen kunnen de 

symptomen variëren met de menstruele cyclus (29). De aangetaste gebieden zijn weinig tot zelfs niet 

gevoelig voor druk en hematomen (4). Als lymfoedeem niet tijdig gediagnosticeerd en behandeld 

wordt, neemt het oedeem progressief toe en treden er typische huidveranderingen op (figuur 22) (29, 

44). De huid wordt dan geleidelijk aan dikker (hyperkeratose) en ruwer (papillomatosis) en de turgor 

neemt toe. In ernstige gevallen ‘breekt’ de huid met lymfelekkage tot gevolg. 

Dit bemoeilijkt de wondheling en verhoogt het risico op infecties zoals 

cellulitis en lymfangitis. Deze infecties zorgen er voor dat de lymfedrainage 

nog meer verslechtert waardoor er een vicieuze cirkel kan ontstaan. 

Figuur 22. Een patiënt met vergevorderd bilateraal lymfoedeem met de 

typische huidveranderingen (uit ref. 29). 

Lymfoedeem wordt onderverdeeld in primair en secundair lymfoedeem. 

Primair lymfoedeem is een heterogene groep van congenitale aandoeningen met structureel en/of 

functionele abnormaliteiten in het lymfatisch stelsel (25, 31, 44). Het maakt 10% uit van alle patiënten 

met lymfoedeem. Naargelang de leeftijd waarop primair lymfoedeem wordt vastgesteld, wordt het 

verder onderverdeeld  in 3 grote groepen (2, 29). De congenitale vorm wordt gedetecteerd in het 1e 

levensjaar en kan familiaal of sporadisch zijn. Deze familiale vorm noemt men de ziekte van Milroy. 

Lymfoedeem praecox en tarda worden respectievelijk vastgesteld op een leeftijd  tussen 1 en 35 en na 

35 jaar. Lymfoedeem praecox is de meest voorkomende vorm van primair lymfoedeem. Het treedt net 

zoals lipoedeem op bij vrouwen tijdens of net na de puberteit. Het begin van de symptomen wordt 

vaak geassocieerd met een minimaal trauma. Dit suggereert dat de lymfevaten in normale 

omstandigheden goed werken, maar dat ze tekort schieten van zodra er een toename van het 

weefselvocht optreedt. Bij primair lymfoedeem is de zwelling meestal bilateraal, maar niet 

symmetrisch en treedt het meestal op t.h.v.de onderste ledematen. Het aangezicht en de bovenste 

ledematen zijn zelden aangetast. 
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Secundair lymfoedeem is een oedeem die het gevolg is van een verworven vertraging in de lymfe 

drainage (29). Het komt meer voor dan primair lymfoedeem en de typische oorzaken zijn een 

heelkundige excisie of radiotherapie van lymfeklieren, een tumor of metastasen in lymfeklieren, een 

trauma, een infectie, een inflammatie of obesitas (2, 26, 31, 44, 46). Secundair lymfoedeem kan ook 

ontstaan tgv. lipoedeem. Dit werd reeds eerder bij de complicaties van lipoedeem besproken, en het 

belangrijkste verschil tussen dit zogenaamde lipolymfoedeem en lipoedeem is het positieve teken van 

Stemmer bij lipolymfoedeem (5).  

Lipoedeem en lymfoedeem kunnen normaal gediagnosticeerd worden op basis van de bevindingen bij 

de anamnese en het klinisch onderzoek (31). Het is nodig om de beide aandoeningen juist te 

diagnosticeren, want ze moeten op een verschillende manier behandeld worden. Echografie en 

lymfoscintigrafie kunnen handige hulpmiddelen zijn als men twijfelt over de diagnose (2, 21, 31, 46). 

Wanneer men lymfoedeem en lipoedeem met elkaar vergelijkt bij lymfoscinitgrafisch onderzoek, ziet 

men dat er bij beide aandoeningen een lymfatische insufficiëntie met een vertraging van de 

lymfedrainage aanwezig is (21, 29, 31). Bij lipoedeem worden er in tegenstelling tot bij lymfoedeem, 

echter geen morfologische abnormaliteiten van de lymfevaten gezien (21, 29). De sensitiviteit en de 

specificiteit van lymfoscintigrafie voor de diagnose van lymfoedeem zijn respectievelijk 92 en 100% 

(15). Lymfoscintigrafie is een duur en tijdrovend onderzoek en het vereist een injectie met een 

radionuclide en blootstelling aan ioniserende straling.  

Een hoge resolutie echografie daarentegen is een niet-invasief onderzoek die eveneens toelaat om het 

onderscheid tussen lipoedeem en lymfoedeem te maken (31). Een klassiek echografisch onderzoek kan 

dit onderscheid niet maken. Er werd aangetoond dat er bij een hoge resolutie echografie een 

omgekeerd evenredig verband bestaat tussen de echogeniciteit en de waterconcentratie van de huid. 

Bij lymfoedeem is er een verdikte huid en een verminderde echogeniciteit, wat dus wijst op de 

aanwezigheid van subcutaan oedeem (29, 31). Bij lipoedeem zijn de huiddikte en –echogeniciteit 

normaal, wat dus bevestigt dat lipoedeem ontstaat tgv. een subcutane vet- en niet tgv. een subcutane 

vochtaccumulatie. 

CT en MRI zijn ook in staat om lymfoedeem en lipoedeem van mekaar te onderscheiden (2, 31). Deze 

onderzoeken zijn echter duur en niet altijd beschikbaar. Een CT en een MRI laten toe om de huid en 

de subcutis goed te bestuderen: bij lymfoedeem ziet men een honingraatpatroon van de subcutis en een 

verdikte huid (figuur 23), bij lipoedeem ziet men een normale huiddikte en een homogeen toegenomen 

subcutane vetlaag (2, 29, 31). De resolutie van CT en MRI is lager dan van een hoge resolutie 

echografie. Extreme obesitas kan een CT- of een MRI-onderzoek onmogelijk maken (31). 
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Figuur 23. Een CT-scan bij 

lymfoedeem toont het typisch 

honingraatpatroon van de 

subcutis en een verdikte huid (uit 

ref. 29). 

b) Obesitas 

De incidentie van obesitas neemt wereldwijd toe. Lipoedeempatiënten die een arts raadplegen omwille 

van hun dikke benen, krijgen vaak onterecht te horen dat het hun eigen schuld is en dat ze maar 

gezonder moeten leven. Lichaamsbeweging en een beperking van de calorie-inname geven een 

gewichtsreductie die er bij obesitas voor zorgt dat het subcutaan vet over het ganse lichaam in gelijke 

mate vermindert (4, 5). Een gewichtsreductie bij lipoedeempatiënten heeft echter geen effect op de 

omvang van het lipoedemateus vetweefsel, die dus dieetresistent lijkt te zijn. In tegenstelling tot 

lipoedeem, ziet men bij obesitas geen disproportionele lichaamsbouw (1, 4, 5). Dit betekent dat het 

subcutaan vet over het ganse lichaam gelijkmatig is toegenomen, en dus ook op de voeten en de 

handen. Zowel mannen als vrouwen kunnen obees zijn en obesen ervaren geen pijn tgv. de 

toegenomen vetafzettingen.  

c) Lipohypertrofie 

Lipohypertrofie betekent dat de vetcellen in grootte, maar niet in aantal toegenomen zijn. Het zou een 

voorstadium van lipoedeem zijn (1, 4). Net zoals lipoedeem komt het bijna uitsluitend bij vrouwen 

voor en wordt het gekenmerkt door een symmetrische toename van subcutane vetafzettingen t.h.v. de 

bovenste en de onderste ledematen. Het bovenlichaam is vaak slank. Bij lipohypertrofie is er echter 

geen oedeem, en heeft de patiënt ook geen pijn t.h.v.de abnormale vetafzettingen. 

d) Diepe veneuze trombose (DVT) en het postflebitis syndroom  

Een DVT is een levensbedreigende aandoening die leidt tot een obstructie van de veneuze 

bloedstroom  (29). Deze obstructie geeft aanleiding tot een pitting oedeem t.h.v.de kuit die dan warm 

aanvoelt en gevoelig is (46). Recente chirurgie, immobilisatie, maligniteit, een lange vliegtuigreis en 

trombofilie zijn enkele risicofactoren voor de ontwikkeling van een DVT. De diagnose wordt gesteld 

op een doppler- of duplexechografie en de behandeling gebeurt met anticoagulantia. Een CT en een 

MR-onderzoek zijn niet nodig om de diagnose te stellen, maar ze tonen wel specifieke kenmerken, nl. 

een verbrede subcutis, tekenen van lymfoedeem, een verbreding van de spiermassa en gedilateerde 

oppervlakkige venen. Een bepaling van de D-dimeren is niet nuttig, want deze parameter is verhoogd 

bij heel wat andere aandoeningen. 

Een longembool is een  levensbedreigende complicatie van een DVT (46). Het postflebitis syndroom 

is een andere complicatie die op lange termijn optreedt. Het wordt gekenmerkt door een diepe veneuze 
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insufficiëntie die aanleiding geeft tot chronische zwelling van het lidmaat, dermatosclerose, varices en 

soms ook veneuze ulcera (29, 46). Om het van lymfoedeem te kunnen onderscheiden, voert men vaak 

een lymfoscintigrafisch onderzoek uit (29). Bij het postflebitis syndroom wordt een vertraging van de 

diepe lymfatische flow gezien en in tegenstelling tot lymfoedeem zijn de lymfevaten morfologisch 

normaal. 

e) Chronische veneuze insufficiëntie en veneus oedeem 

Veneus oedeem ontstaat doordat de venen er niet meer in slagen om het bloed adequaat naar het hart te 

pompen (4). Dit wordt  meestal veroorzaakt door een stoornis in de veneuze kleppen. In het begin zal 

het lymfestelsel harder werken om dit te compenseren, maar uiteindelijk wordt dit systeem overbelast 

en ontstaat er oedeem tgv. chronische veneuze insufficiëntie (1, 4). Het oedeem ontstaat typisch in de 

onderste ledematen en is pitting. Het verdwijnt bij elevatie en neemt niet toe bij inspanning of als er 

steunkousen worden gedragen. Er treden typische trofische veranderingen van de huid en het 

subcutaan weefsel op, zoals varices, eczeem, orthostatische purpura, hyperpigmentatie, gloeiende 

enkels en ulceratie (1,4). Het kan zowel bij mannen als bij vrouwen voorkomen. Bij hartfalen kan de 

chronische veneuze insufficiëntie verergeren (46). Een doppler- en duplexechografie tonen typische 

pathologische afwijkingen (oppervlakkige en/of diepe veneuze reflux en/of obstructie), waardoor 

veneus oedeem makkelijk van lipoedeem kan onderscheiden worden. Op lymfoscintigrafie ziet men 

een vertraging van de lymfedrainage met morfologisch normale lymfevaten (29). Dit laatste onderzoek 

laat toe om veneus oedeem van lymfoedeem te onderscheiden.  Een CT-onderzoek bij patiënten met 

een chronisch veneuze insufficiëntie toont een verbreding van het subcutane compartiment en een 

verdikking van de huid (29). Er wordt geen honingraatpatroon vastgesteld. 

f) Een postoperatieve zwelling als complicatie van ipsilaterale chirurgie 

Een arteriële reconstructie (bv. een femoropopliteale bypass) is een risico voor de ontwikkeling van 

postoperatief perifeer oedeem (29). Ook operaties voor een gewrichtsprothese vormen een risico (44). 

Deze postoperatieve zwelling wordt meestal veroorzaakt door een trombose van de v. poplitea of door 

een aantasting van de lymfevaten tijdens de operatie (29). Dit laatste veroorzaakt lymfoedeem die 

meestal spontaan verdwijnt binnen de 3 maanden omdat normale lymfevaten snel en goed kunnen 

recupereren.  

g) Adipositas dolorosa (‘Dercum’s disease’) 

Deze aandoening wordt gekenmerkt door pijnlijke en symmetrische vetafzettingen met een grote 

variëteit in de lokalisatie (3, 4). Er bestaan 3 types van adipositas dolorosa (3): type 1 wordt 

gekenmerkt door abnormale vetafzettingen aan de binnenzijde van de knieën en de dijen, type 2 is het 

gegeneraliseerde type met vetafzettingen van aan het hoofd tot op de voeten en type 3 is het nodulaire 

type waarbij er vele pijnlijke lipoma’s aanwezig zijn over het ganse lichaam. Type 1 adipositas 

dolorosa toont veel gelijkenissen met lipoedeem. In tegenstelling tot lipoedeem, treedt het echter bijna 

uitsluitend op in het begin van de menopauze en kunnen mannen ook aangetast worden. Verder zijn er 
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vaak aspecifieke klachten zoals moeheid, cognitieve veranderingen, gewichtstoename, gewrichts- en 

spierpijn, dyspneu en tachycardie (3). De ziekte wordt vaak geassocieerd met alcoholmisbruik, 

emotionele labiliteit en depressie (4). 

h) Andere 

Myxoedeem is een zeldzame oorzaak van oedeem die gelokaliseerd is t.h.v.de schenen (2, 26). Het 

treedt vnl. bij ouderen op en het oedeem is deegachtig en niet in te drukken. Andere symptomen van 

myxoedeem zijn vermoeidheid, apathie, constipatie, gewichtstoename en hartfalen. De onderliggende 

oorzaak is niet goed gekend, maar het wordt vaak geassocieerd met hypothyroïdie. 

Verworven partiële lipodystrofie is een zeldzame auto-immuun aandoening die gekenmerkt wordt 

door een progressieve en symmetrische atrofie van het subcutaan vetweefsel (3). Het start typisch in 

het gezicht en breidt dan verder uit naar het 

bovenlichaam; het onderlichaam blijft meestal gespaard. 

Dit betekent dus dat net zoals bij lipoedeem een 

disproportionele lichaamsbouw ontstaat, wat het soms 

moeilijk maakt om de aandoeningen van elkaar te 

onderscheiden (figuur 24). 

Figuur 24. De vrouw op de linker foto heeft een 

verworven partiële lipodystrofie. De vrouw op de 

rechter foto heeft lipoedeem (uit ref. 3). 

Bakercysten zijn synoviale cysten die typisch in de knieholte voorkomen (2, 29, 46, 47). Deze cysten 

kunnen scheuren en veroorzaken dan een hard subcutaan oedeem in de kuit die warm aanvoelt. De 

diagnose wordt gesteld op echografie. 

Andere aandoeningen die gekenmerkt worden door dikke benen zijn een verhoogde capillaire 

permeabiliteit tgv. brandwonden, erysipelas, een abces, een spierscheur, tumoren, gewrichtsproblemen 

en hematomen (29, 46, 47). 

8.3 Differentiaal diagnose van dikke benen bij kinderen 

Bij kinderen zijn er ook veel aandoeningen die dikke benen kunnen veroorzaken (15, 29, 47). 

Zevenentwintig procent van de kinderen met dikke benen zou onterecht gediagnosticeerd worden met 

lymfoedeem (15). Nochtans is het ook bij kinderen van het grootste belang om de juiste diagnose te 

stellen, zodat de juiste behandeling gestart kan worden en zodat men een juiste inschatting van de 

prognose kan doen. Naast lymfoedeem, zijn de belangrijkste oorzaken van dikke benen bij kinderen 

obesitas, vasculaire anomalieën (capillaire, lymfatische en/of veneuze malformaties) en bepaalde 

typische syndromen (vb. Syndroom van Parkes Weber). Andere minder voorkomende oorzaken zijn 

trauma, lipoedeem, reumatologische aandoeningen en lipofibromatosis.    
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9. Management 

De behandeling van lipoedeem is niet eenvoudig. Aangezien het oorzakelijk mechanisme van 

lipoedeem nog niet helemaal opgehelderd is, bestaat er nog geen oorzakelijke behandeling. Lipoedeem 

is tot nu toe nog niet te genezen. Het doel van de behandeling is dus voornamelijk om de 

levenskwaliteit te verbeteren door complicaties zoals obesitas te voorkomen, de mobiliteit van de 

patiënt te optimaliseren en de klachten te verminderen. Hoe vroeger het stadium van de ziekte waarin 

men de behandeling start, hoe minder complicaties er optreden en hoe beter dus de prognose. Het is 

ook belangrijk dat lipoedeem tijdig en juist gediagnosticeerd wordt om onnodige therapieën en kosten 

te vermijden.  

9.1 Educatie en psychologische opvolging 

Lipoedeempatiënten voelen zich vaak onbegrepen, omdat ze soms onterecht bestempeld worden met 

obesitas of lymfoedeem (1, 2). Het duurt vaak lang vooraleer de diagnose van lipoedeem wordt gesteld 

(1, 3). Bij hun diagnose zijn de patiënten enerzijds opgelucht dat ze een verklaring hebben voor hun 

klachten, maar anderzijds ook ontgoocheld omdat er weinig aan te doen is (1). Het is hoe dan ook zeer 

belangrijk om voldoende begrip voor en informatie over de aandoening en over de 

behandelingsmogelijkheden te geven aan de patiënt. 

Psychologische opvolging wordt sterk aangeraden bij lipoedeempatiënten (1, 8). Iedere patiënt wordt 

daarbij persoonlijk benaderd en krijgt hulp om te leren leven met zijn aandoening. Het is daarbij 

vooral belangrijk om de patiënt te verzekeren dat lipoedeem niet zijn/haar schuld is (8, 16, 44). Een 

goede psychologische ondersteuning van de patiënt zorgt bovendien voor meer motivatie om de 

levensstijl te veranderen. Bij de psychologische begeleiding van lipoedeempatiënten moet er ook 

aandacht gevestigd worden op de mogelijke aanwezigheid van angst-, stemmings- en/of eetstoornissen 

(3). 

9.2 Conservatieve behandeling 

De standaard conservatieve behandeling van lipoedeem bestaat uit een combinatie van manuele 

lymfedrainage en compressietherapie (1, 3, 5, 7, 18, 19, 42). Dit noemt men ook wel de 

gecombineerde decongestieve therapie. Er is slechts één studie die bewezen heeft dat deze 

behandeling een significante afname van het lidmaatvolume veroorzaakt (8). Een andere studie bewees 

dat de capillaire fragiliteit en daardoor ook het aantal petechiën en hematomen  significant vermindert 

door deze behandeling (48). Nog een andere studie toonde aan dat deze therapie de huidelasticiteit, de 

lymfedrainage en het lymfetransport verbetert (3). Uit dit alles blijkt dat de klinische evidentie van de 

gecombineerde decongestieve therapie voor lipoedeem nog laag is. De behandeling houdt de 

progressie van de ziekte niet tegen en geeft enkel maar een tijdelijke verlichting van de symptomen en 

het oedeem. Deze therapie is ook de standaardtherapie voor lymfoedeem, waar de evidentie wel 

duidelijk is bewezen. Andere conservatieve maatregelen die genomen kunnen worden, zijn 

gewichtscontrole door lichaamsbeweging en dieet en een goede huidverzorging. 



   

  

38 

  

a) Manuele lymfedrainage 

Lymfedrainage is een soort massage die er voor zorgt dat het lymfestelsel gestimuleerd wordt om 

overtollig lichaamsvocht, oedemen en afvalstoffen af te voeren (7). 

b) Compressietherapie 

Compressietherapie wordt uitgevoerd met compressieverbanden, -kousen en/of met intermittente 

pneumatische compressie (42).  Bij intermittente pneumatische compressie maakt men gebruik van 

een opblaasbaar manchet die rond de onderste ledematen wordt geplaatst en die automatisch 

opgeblazen en geledigd wordt. Dit stimuleert de lymfedrainage waardoor het oedeem sneller geklaard 

wordt. De pneumatische intermittente compressie biedt echter geen extra voordelen in vergelijking 

met compressieverbanden of -kousen (49). Compressietherapie verbetert de veneuze flow en 

vermindert de lymfe productie waardoor de capillaire fragiliteit vermindert (42). De capillaire 

fragiliteit wordt beoordeeld aan de hand van het aantal petechiën, blauwe plekken en/of hematomen 

(8, 42). De compressietherapie wordt door vele lipoedeempatiënten bij het begin van de behandeling 

moeilijk verdragen (5, 8, 23, 47). Vooral in de enkelregio wordt er ongemak ervaren (47). Daarom 

raadt men aan om de behandeling te beginnen met enkel manuele lymfedrainage en om dan na een 

aantal weken, als de ongemakken wat verminderd zijn, de compressietherapie er aan toe te voegen (5, 

8). Compressietherapie verlicht de symptomen van lipoedeem en voorkomt de ontwikkeling van 

lipolymfoedeem (1, 7, 8, 16). Het effect op de omvang van de onderste ledematen is het meest 

uitgesproken als de therapie gecombineerd wordt met een dieet en/of lichaamsbeweging (8). 

Compressietherapie wordt ook aanbevolen aan lipoedeempatiënten met secundair lymfoedeem en/of 

met chronisch veneuze insufficiëntie (1, 2, 8).  Er zijn studies die beweren dat de compressietherapie 

bij lipoedeem enkel nuttig is bij patiënten die reeds secundair lymfoedeem ontwikkeld hebben (2, 3, 

5). 

c) Gewichtscontrole en huidverzorging 

Niet alle lipoedeempatiënten hebben obesitas, maar toch worden beide aandoeningen heel vaak met 

elkaar geassocieerd. Obesitas is echter niet dé oorzaak van lipoedeem (3). Obesitas bij 

lipoedeempatiënten versnelt de evolutie naar secundair lymfoedeem en verhoogt het risico op 

gezondheidsproblemen die gerelateerd zijn aan obesitas (8). Bovendien neemt bij gewichtstoename 

vooral de omtrek  van de onderste ledematen toe, terwijl deze nauwelijks versmalt bij gewichtsverlies 

(1 2, 5, 8). Gewichtsverlies zorgt dan ook voor een meer disproportionele lichaamsbouw, met 

frustratie en demotivatie tot gevolg (1, 8). Dit alles toont aan dat het zeer belangrijk is om overgewicht 

en obesitas bij lipoedeempatiënten te voorkomen (1, 8, 44).  

Er moet echter opgemerkt worden dat de BMI vanwege de disproportionele lichaamsbouw geen 

betrouwbare parameter is om het gewicht van lipoedeempatiënten te beoordelen. Daarom hanteert men 

beter de tailleomtrek (1). De WHO beschouwt voor vrouwen een tailleomtrek van minder dan 80 cm 
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als normaal, een tailleomtrek tussen 80 en 87,9 cm als overgewicht en een tailleomtrek van meer dan 

88 cm als obesitas. 

Zwemmen is een zeer goede vorm van lichaamsbeweging voor lipoedeempatiënten. Het heeft een 

gunstig effect op het lichaamsgewicht en het vertraagt de evolutie naar lipolymfoedeem omdat het de 

lymfe drainage bevordert (3). Heel wat lipoedeempatiënten begeven zich echter niet graag in een 

zwembad omdat ze zich onzeker voelen over hun lichaam. Vibratietraining waarbij men 10 à 15 

minuten op een trilplaat moet staan, wordt sterk aanbevolen aan lipoedeempatiënten (3). Het bevordert 

de perifere circulatie en het versnelt de lymfedrainage, waardoor er minder snel secundair lymfoedeem 

zal ontstaan. 

Een goede huidverzorging is essentieel bij de behandeling van lipoedeem (42). 

d) Schokgolftherapie 

Schokgolftherapie zou een nieuwe behandelingsmogelijkheid voor lipoedeem kunnen zijn, want er is 

een studie die beweert dat het gelijkaardig werkt als de gecombineerde decongestieve therapie (3, 50). 

Het is bewezen dat de gecombineerde decongestieve therapie een daling van de oxidatieve stress bij 

lipoedeem en lymfoedeem veroorzaakt. Het duurt echter vele maanden tot jaren vooraleer de therapie 

effect heeft en bovendien neemt de therapie veel tijd en personeel in beslag. Om al deze redenen is 

men op zoek gegaan naar een alternatief voor deze behandeling. Schokgolftherapie zorgt er voor dat 

de oxidatieve parameters vrijgesteld worden vanuit het oedeem in het plasma zonder dat het toxisch is 

voor de plasmaproteïnen. Het is een niet-invasieve lokale procedure die eenvoudig en op korte tijd kan 

uitgevoerd worden en die dus een gelijkaardige anti-oxidatieve werking heeft als de gecombineerde 

decongestieve therapie. Een daling van de oxidatieve stress zorgt er voor dat er minder fibrosclerose 

van de huid optreedt en dit betekent dus dat schokgolftherapie de huid gladder en meer soepel maakt. 

Uit dit alles volgt dat de schokgolftherapie een waardevolle behandeling voor lipoedeem is op 

voorwaarde dat de lymfevaten niet beschadigd zijn. 

9.3 Heelkundige behandeling 

Heelkundige behandeling van lipoedeem is lang onmogelijk geweest. In de jaren 80 werd met de 

invoer van de tumescente anesthesie (zie verder) een belangrijke vooruitgang in de behandeling van 

lipoedeem geboekt (1). In Duitsland is liposuctie sinds 2005 toegevoegd aan de standaard richtlijnen 

voor de behandeling van lipoedeem (7, 45). Bij een patiënt met lipolymfoedeem mag men geen 

liposuctie uitvoeren vooraleer de lymfoedeemcomponent goed behandeld wordt met gecombineerde 

decongestieve therapie (3, 5). 

a) De klassieke of droge liposuctie 

Een klassieke of droge liposuctie gebeurt onder algemene verdoving en zonder het gebruik van 

subcutane infiltraties (1,7,8,45). Nadat men de patiënt volledig verdoofd heeft, worden enkele kleine 

insneden (± 3mm) aangebracht in de huid tot in het subcutane compartiment (32). Doorheen deze 
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insneden brengt men dan een canule die de vetcellen opzuigt. Bij het opzuigen van de vetcellen 

kunnen er bloed- en lymfevaten beschadigd worden, met respectievelijk bloedingen en lymfoedeem tot 

gevolg (1, 5, 7, 8, 16, 44, 45, 50). Er is ook een verhoogd risico op onderhuidse infecties. Omwille van 

deze vele complicaties is de klassieke liposuctie gecontra-indiceerd voor lipoedeem (1).   

b) De tumescente of natte liposuctie 

De tumescente liposuctie wordt ook wel de natte liposuctie genoemd, omdat bij deze techniek eerst 

een grote hoeveelheid vocht (6-10 l) in de subcutane weefsels wordt geïnfiltreerd alvorens de vetcellen 

worden opgezogen (1, 5, 8, 45). Dit vocht is een zoutoplossing die ook lidocaïne en adrenaline bevat. 

Lidocaïne is een anestheticum en zorgt er voor dat de liposuctie onder lokale verdoving kan gebeuren. 

De snelheid waarmee het vocht wordt geïnfiltreerd hangt af van de regio, de ernst van lipoedeem en de 

pijngrens van de patiënt en bedraagt meestal tussen 120 en 200 ml/min (9). De bedoeling van deze 

vochtinfiltratie is om er voor te zorgen dat de subcutane ruimte zwelt en een stevige consistentie krijgt 

zo dat het risico op ernstige weefseltrauma’s afneemt (45). De liposuctie zelf wordt 30 tot 90 minuten 

na de subcutane infiltratie uitgevoerd zodat het vocht in de vetcellen kan indringen (8, 45). Voor de 

liposuctie maakt men gebruik van stompe vibrerende microcanules van 3-4 mm die volgens de 

lengteas van het lidmaat gericht moeten worden (figuren 25 en 26). De 1e 7 dagen na de liposuctie 

moeten de patiënten 24 op 24 uur compressieverbanden of –kousen dragen. Na deze 7 dagen moeten 

de verbanden of kousen enkel nog overdag gedragen worden gedurende 4 tot 6 weken (9). Deze 

postoperatieve compressietherapie heeft een bijkomend voordeel op de resultaten van de liposuctie 

(32, 51). Er werd aangetoond dat de meerderheid van de patiënten postoperatief minder intense of 

minder frequente gecombineerde decongestieve therapie nodig had dan voor de operatie (7). Bij 

lipoedeem moeten er meestal grote hoeveelheden vet verwijderd worden, waardoor de liposuctie vaak 

in meerdere sessies moet gebeuren, wat het een tijdrovende procedure maakt (1,7). Het aantal sessies 

is afhankelijk van het volume van de onderste ledematen en gemiddeld zijn er 3 sessies nodig met een 

interval van telkens 4 weken (7, 9). Eén sessie duurt gemiddeld 5,5 uren, waarvan de liposuctie zelf 2 

uren in beslag neemt (7). In die tijd kan men tot 3 l vet verwijderen. De tumescente liposuctie voor 

lipoedeem wordt enkel in specialistische centra verricht (7). 

Figuur 25. De onderste ledematen 

van een lipoedeempatiënte nadat de 

tumescente anesthesie werd 

geïnfiltreerd en voor dat de eigenlijke 

liposuctie met een vibrerende canule 

van 4 mm wordt uitgevoerd. De 

canule is bevestigd op een handvat 

(uit ref. 9). 
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Figuur 26. De canules die gebruikt worden bij tumescente 

liposuctie (uit ref. 32). 

Een tumescente liposuctie is voor wat betreft het effect op de omvang van de onderste ledematen even 

goed als een klassieke droge liposuctie (1, 51). De tumescente liposuctie geniet echter de voorkeur, 

omdat het de lymfe- en bloedvaten minder of zelfs niet beschadigd en omdat de patiënten na de 

ingreep sneller recupereren (1, 7, 8, 45, 51). De complicaties van de ingreep op korte en op lange 

termijn zijn dus zeer beperkt. Een complicatie die soms wordt beschreven is een tijdelijke en milde 

postoperatieve zwelling (8, 51). Bij 1-3% treedt er een postoperatieve infectie op (7). 

Er zijn al heel wat studies uitgevoerd over de korte en lange termijn resultaten van een tumescente 

liposuctie bij lipoedeempatiënten. Hoewel de tumescente liposuctie lipoedeem niet kan genezen, lijkt 

het toch een veelbelovende techniek te zijn (1, 7, 9, 25). Naast de duidelijke verbetering van de 

lichaamsbouw van de patiënt (figuur 27), wordt ook een vermindering van de pijn, de 

drukgevoeligheid, het aantal blauwe plekken en een verbetering van de mobiliteit gerapporteerd (1, 3, 

7, 8, 51). Dit alles zorgt voor een betere levenskwaliteit (1, 7, 51). Hoewel de liposuctie enkel vet 

verwijderd, heeft het ook een gunstig effect op het oedeem, omdat het de subcutane ruimte verkleint 

zodat er minder vocht in kan opstapelen (7). Het is ook om die reden dat de ingreep de evolutie naar 

lipolymfoedeem vertraagt of zelfs voorkomt. Over de invloed van de leeftijd van de patiënt en van de 

ernst van lipoedeem op de resultaten van de liposuctie bestaat er wat onenigheid in de literatuur. 

Rapprich et al. hebben in hun onderzoek op 25 lipoedeempatiënten vastgesteld dat hoe jonger de 

patiënt is en hoe vroeger het ziektestadium waarin de liposuctie uitgevoerd wordt, hoe beter de 

resultaten zijn (9). Dit komt volgens hen omdat de liposuctie in een vroeg stadium de symptomen 

volledig kan doen verdwijnen, terwijl in een later stadium de symptomen enkel maar kunnen verlicht 

worden. Schmeller et al. daarentegen besluiten in hun onderzoek dat de resultaten van een liposuctie 

onafhankelijk zijn van de leeftijd en dat patiënten in stadium 2 of 3 van de ziekte een veel duidelijkere 

verbetering vermelden dan patiënten in stadium 1 (7). Dit verklaren ze door het feit dat hoe meer 

klachten een patiënt heeft, hoe meer voordelen hij/zij uit een liposuctie kan halen. Hoe dan ook is het 

belangrijk dat lipoedeem tijdig gediagnosticeerd en behandeld wordt (1, 9). De resultaten van de 

liposuctie blijven gemiddeld gedurende vele jaren stabiel of gaan maar lichtjes achteruit (7). Dit is een 

duidelijk verschil met de resultaten van de conservatieve behandeling.  
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Figuur 27. Deze vier foto’s 

zijn van eenzelfde 

lipoedeempatiënte. De eerste 

foto werd voor de liposuctie 

genomen. De volgende 3 

foto’s werden respectievelijk 

1, 2 en 4 jaar na de liposuctie 

genomen (uit ref. 32). 

Het is niet eenvoudig om een beoordeling te doen over het effect van de liposuctie op de symptomen 

en de klachten van de patiënten. Dit zijn immers zeer subjectieve parameters. Rapprich et al. volgden 

gedurende 6 maanden 25 lipoedeempatiënten op, die een tumescente liposuctie hadden ondergaan (9). 

Het doel van hun studie was om een betrouwbare beoordeling te doen over het effect van liposuctie op 

de subjectieve parameters zoals pijn en ongemak. Om deze subjectieve parameters kwantitatief te 

beoordelen, maakten ze gebruik van visueel analoge schalen (VAS). De patiënten moesten voor en 6 

maanden na de liposuctie een VAS-score van 0 tot 10 geven op 15 verschillende criteria (figuur 28). 

A.d.h.v. deze scores bepaalde men dan per patiënt de pre- en postoperatieve totale score op 150. Met 

behulp van statistische programma’s werd er nagegaan of er significante verschillen waren tussen de 

scores voor en 6 maanden na de liposuctie. Op één na, waren alle parameters die gemeten werden 

significant verbeterd, wat de doeltreffendheid van tumescente liposuctie voor lipoedeem bewees.  

Figuur 28. De 

vragenlijst die 

gebruikt wordt om 

de subjectieve 

parameters bij 

lipoedeem te 

kwantificeren m.b.v. 

visuele analoge 

schalen (VAS). In de 

tabel staan de 

gemiddelde VAS- en 

totaalscores van 25 

lipoedeempatiënten 

voor en 6 maanden 

na de liposuctie 

vermeld (uit ref. 9). 
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c) ‘Water-jet assisted liposuction’ (WAL) 

Sinds kort beschikt men over een nieuwe vorm van liposuctie bij de behandeling van lipoedeem, nl. de 

‘water-jet assisted liposuction’ (WAL) (5, 8, 45). Bij deze techniek wordt een waaiervormige 

waterstraal via een canule door kleine huidsneden in de subcutane ruimte gebracht waardoor de 

vetcellen los gemaakt worden. Tijdens de ingreep wordt er continu water toegevoegd en tegelijkertijd 

wordt het water met de losgemaakte vetcellen via dezelfde canule m.b.v. een soort vacuümpomp 

geaspireerd (figuur 29). Het is belangrijk dat de canule ingebracht wordt volgens de lengteas van de 

lymfevaten. In vergelijking met de tumescente liposuctie wordt er bij de WAL minder vocht 

geïnfiltreerd en is er ook geen infiltratietijd nodig, waardoor de ingreep minder lang duurt. Doordat er 

bij de WAL minder vocht gebruikt wordt, zijn de vetcellen in het aspiraat van de tumescente liposuctie 

veel groter en hebben ze een ander uitzicht dan de vetcellen in het aspiraat van de WAL. Het effect 

van de WAL op het lidmaatvolume en op de symptomen  van lipoedeem is vergelijkbaar met die van 

de tumescente liposuctie. Bovendien kunnen de beide technieken uitgevoerd worden zonder dat de 

lymfevaten, de bloedvaten en het collageen fibreus bindweefsel beschadigd worden. De WAL is nog 

maar recent ingevoerd, zodat de tumescente liposuctie nu nog voorrang heeft op de WAL voor de 

behandeling van lipoedeem. Dit zou in de toekomst wel eens kunnen veranderen. De WAL heeft in 

vergelijking met de tumescente liposuctie immers meer voordelen en geen extra nadelen. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 29. Illustratie van de canule die gebruikt wordt bij de ‘water-jet assisted liposuction’ 

(WAL). De waterstraal wordt waaiervormig in het subcutane compartiment gebracht via het 

gaatje op het  uiteinde van de canule. Het ingebrachte water en de losgemaakte vetcellen worden 

tegelijkertijd geaspireerd via het eerste gaatje in de canule (bron: 

http://www.patricktheunis.be/wal-liposculptuur.html). 

Men raadt bij iedere vorm van liposuctie trombosepreventie aan door perioperatief LMWH (Low 

Molecular Weight Heparin) te geven (9, 32). Na de liposuctie geeft men best ook gedurende 3 dagen 

breedspectrum antibiotica (9).  
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Geen enkele vorm van liposuctie wordt momenteel terugbetaald, omdat het door de maatschappij als 

een cosmetische interventie wordt beschouwd (5, 7). 

d) Andere chirurgische ingrepen bij lipoedeem 

Een heelkundige behandeling van varices is  niet aan te raden bij patiënten met lipoedeem en/of 

lymfoedeem (1, 5, 8). Er werd namelijk aangetoond dat na de ingreep de zwelling van de onderste 

ledematen bij meer dan 90% onveranderd blijft of zelfs toeneemt en dat de symptomen van zwaarte, 

moeheid en krampen bij minder dan 10% verbeteren. Bovendien zijn er vaak postoperatieve 

complicaties zoals een vertraagde wondheling en zwelling. Er bestaan nu ook minder invasieve 

technieken voor de behandeling van varices zoals endoveneuze laserablastie, endoveneuze 

radiofrequentieablatie en chemische sclerotherapie. Er zijn echter nog geen studies gedaan over deze 

ingrepen bij lipoedeempatiënten met varices, waardoor deze ingrepen bij deze groep patiënten nog niet 

aanbevolen mogen worden.  

Verder raadt men aan om geen dermolipectomieën (een chirurgische excisie van de huid en van de 

subcutis) uit te voeren bij lipoedeempatiënten omdat dit te veel complicaties heeft (8, 19). Veel 

vermelde complicaties zijn grote littekens, beschadiging van het lymfatisch systeem, postoperatieve 

zwelling en een toenemend brandend gevoel t.h.v. de hielen hoewel de n. suralis niet beschadigd 

wordt tijdens de chirurgie (7, 8, 19).  

Bariatrische chirurgie kan nuttig zijn bij obese lipoedeempatiënten om verdere gewichtstoename en zo 

ook een verergering van lipoedeem te voorkomen (3, 5, 44). Na de operatie moet de gecombineerde 

decongestieve therapie met manuele lymfedrainage en compressie verder gezet worden (31). 

9.4 Andere overwogen maatregelen bij de behandeling van lipoedeem 

Diuretica en elevatie van de ledematen hebben geen effect bij lipoedeempatiënten (1, 3, 7, 23). Het 

gebruik van diuretica door lipoedeempatiënten kan aanleiding geven tot het syndroom van Bartter (zie 

eerder). Bij lipolymfoedeem hebben diuretica en elevatie wel een licht effect op het oedeem.  

NSAIDs geven geen verbetering van het brandend of tintelend gevoel in de voeten (23). 

De stoornissen in het gangpatroon die o.a. veroorzaakt worden door de brede vetafzettingen aan de 

binnenzijde van de onderste ledematen moeten behandeld worden als het mogelijk is (1). Liposuctie 

geeft een gunstig effect op het gangpatroon (7). 

Corticosteroïden zorgen bij lipoedeem voor een snelle reductie van de zwelling en de pijn (3). Toch 

mogen ze niet zomaar gebruikt worden, omdat ze het risico op infectie, de capillaire fragiliteit en de 

subcutane vetweefselafzetting verhogen. 

Flavenoïden en selenium worden soms gebruikt bij de behandeling van lymfoedeem (3). Ze werden 

voorlopig nog niet getest bij lipoedeem. 
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10. Lipoedemateuze alopecia 

Lipoedemateuze alocpecia wordt vaak omschreven als lipoedeem van de hoofdhuid. Het is een 

extreem zeldzame aandoening die enkel bij vrouwen voorkomt (52, 53). Het werd voor het eerst 

beschreven in 1935 door Cornbleet en sindsdien werden er slechts 24 patiënten gerapporteerd. Met 

uitzondering van 1 patiënte, valt het op dat het enkel om zwarte volwassen vrouwen gaat van 

Afrikaanse of Amerikaanse afkomst.  

Het belangrijkste kenmerk van lipoedemateuze alopecia is de zwelling van de hoofdhuid, die traag en 

progressief optreedt en die voornamelijk de pariëtale kwab en de vertex treft. Deze zwelling komt bij 

alle beschreven patiënten voor en wordt vaak gecombineerd met alopecia of haarverlies (figuur 31). 

De graad van het haarverlies is variabel en is het gevolg van een reductie van het aantal haarfollikels 

en/of  van een vertraagde haargroei. Het begint meestal t.h.v. de vertex en breidt zich dan geleidelijk 

uit gedurende 2 à 10 jaar, waarna het meestal stabiliseert. Vele patiënten merken dat ze minder 

frequent naar de kapper moeten en dat hun haar zeer breekbaard is. De hoofdhuid heeft een zachte 

moerasachtige, sponsachtige of deegachtige consistentie. De veranderingen in de hoofdhuiddikte zijn 

soms moeilijk zichtbaar, maar zijn bij palpatie goed te voelen. Men kan de hoofdhuid makkelijk tot op 

het bot indrukken ter hoogte van de aangetaste zones.  De meeste patiënten met lipoedemateuze 

alopecia consulteren eerder een arts voor het haarverlies en voor klachten van hoofdpijn, brandend 

gevoel en/of jeuk t.h.v. de aangetaste gebieden dan voor de zwelling van de hoofdhuid. 

 

 

 

 

Figuur 31. Haarverdunning en –verlies t.h.v. de pariëtale kwab (uit ref. 

52). 

De dikte van de hoofdhuid kan bepaald worden met behulp van echografie (53). Normaal bedraagt 

deze 1,6 mm tot 3,8 mm met een gemiddelde van 2,5 mm. Bij lipoedemateuze alopecia bedraagt deze 

2,2 mm tot 8,5 mm met een gemiddelde van 5 mm. Dit betekent dus dat de hoofdhuiddikte ongeveer 

verdubbeld is.  

Doordat het een zeer zeldzame aandoening is, is het zeer moeilijk om onderzoek te verrichten naar de 

oorzaak en de pathofysiologie (52). De oorzaak is tot nog toe ongekend en ook over de 

pathofysiologie bestaan er nog veel onzekerheden.  
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De belangrijkste kenmerken bij histopathologisch onderzoek van schedelhuidbiopsies die bij alle 

patiënten werden gezien zijn de verdikking van het subcutaan vetweefsel, de dilatatie van de 

lymfevaten en het oedeem (52, 53). Er werd geen subcutane accumulatie van mucines aangetoond. Er 

zijn geen tekenen van inflammatie of van fibrose. Bij een deel van de patiënten ziet men een reductie 

van het aantal haarfollikels in de aangetaste hoofdhuidgebieden. Morfologisch zien de haarfollikels er 

volledig normaal uit. Het is onduidelijk hoe het komt dat de verdikking van het subcutaan vetweefsel 

aanleiding geeft tot alopecia. Men vermoedt dat de normale haargroei onderdrukt wordt doordat de 

toegenomen druk tgv. het oedeem de micro-omgeving van de haarwortels verstoort. 

Mohammed et al. rapporteerden in 2007 10 patiënten met lipoedemateuze alopecia (53). Deze 10 

patiënten droegen allemaal een stevig hoofddoek met een knot op het achterhoofd. Deze vaststelling 

leidde tot de volgende hypothese over de pathogenese van lipoedemateuze alopecia: de knot leidt tot 

compressie van de lymfevaten t.h.v. de occipitale kwab, waardoor de lymfe drainage vanuit de 

pariëtale kwab en vanuit de vertex in het gedrang komen. Dit zorgt dan voor een dilatatie van de 

lymfevaten in deze zones, waardoor dan uiteindelijk oedeem en een verdikking van het subcutane 

vetweefsel ontstaan. 

Twee van de 24 gerapporteerde patiënten zijn moeder en dochter. Dit zou dus kunnen betekenen dat 

erfelijke factoren een rol spelen. Waarschijnlijk zijn hormonale factoren ook betrokken bij de 

etiopathogenese van lipoedemateuze alopecia, omdat het enkel bij vrouwen voorkomt.  

Opvallend bij alle voorgaand beschreven bevindingen is dat lipoedemateuze alopecia veel 

gelijkenissen vertoont met lipoedeem. Dit doet vermoeden dat er een morfologisch verband bestaat 

tussen de beide aandoeningen. Lipoedeem van de onderste ledematen gaat echter niet gepaard met 

haarverlies of vertraagde haargroei en er zijn nog geen patiënten met beide aandoeningen 

gerapporteerd. Er bestaat mogelijks ook een verband met lymfoedeem, waarbij ook vaak haarverlies 

en oedeem wordt vastgesteld. 
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Besluit 
Lipoedeem is een aparte klinische entiteit die gekarakteriseerd wordt door een symmetrische en 

bilaterale verbreding van de onderste ledematen. Het wordt veroorzaakt door abnormale vetafzettingen 

en oedeem. Deze abnormale vetafzettingen zijn resistent voor dieet en lichaamsbeweging. Dit zorgt er 

voor dat lipoedeempatiënten een disproportionele lichaamsbouw hebben, waardoor ze zich vaak 

onzeker voelen over hun uiterlijk. Lipoedeem komt bijna uitsluitend bij vrouwen voor en start typisch 

na de puberteit. Bij lipoedeem heeft de patiënt klachten van ongemak, pijn, drukgevoeligheid en 

blauwe plekken in de aangetaste regio’s.  

De diagnose is gebaseerd op de anamnese en het klinisch onderzoek. Als er twijfel bestaat, kan men 

aanvullende onderzoeken doen, zoals echografie, lymfoscintigrafie of MRI. Het is belangrijk dat 

lipoedeem in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gediagnosticeerd zodat de behandeling snel 

ingesteld kan worden en zodat de vele mogelijke complicaties zoals secundair lymfoedeem en obesitas 

voorkomen kunnen worden. 

Lipoedeem is geen zeldzame aandoening. Elf procent van de vrouwelijke populatie zou de aandoening 

hebben. Toch ziet men dat heel wat clinici het syndroom niet kennen en dat lipoedeem nog te veel 

verward wordt met andere aandoeningen die een verbreding van de onderste ledematen veroorzaken, 

zoals lymfoedeem, obesitas en chronisch veneuze insufficiëntie. Zowel huisartsen als specialisten 

moeten in de toekomst meer bewust gemaakt worden van het bestaan van dit syndroom zodat 

lipoedeem sneller gediagnosticeerd en behandeld kan worden. 

Over de mogelijke oorzaken en de onderliggende pathofysiologische mechanismen van lipoedeem 

bestaan er nog veel onzekerheden. Men vermoedt dat erfelijkheid, hormonen en obesitas een rol spelen 

bij de ontwikkeling van lipoedeem. Het is belangrijk dat men verder onderzoek verricht naar de 

etiopathogenese van lipoedeem, want hoe meer inzicht men heeft in de ziekte, hoe gerichter men kan 

behandelen. Genetisch onderzoek van lipoedeempatiënten en hun familieleden, microscopisch 

onderzoek van lipoedemateus weefsel en medische beeldvormingsonderzoeken kunnen daarbij nuttig 

zijn. 

Lipoedeem is tot nu toe nog niet te genezen. Het belangrijkste doel van de behandeling is om de 

progressie van lipoedeem te vertragen, om complicaties te voorkomen en om de levenskwaliteit te 

optimaliseren. De standaard conservatieve behandeling gebeurt net zoals bij lymfoedeem met manueel 

lymfatische drainage en  met compressietherapie. De evidentie van deze behandeling voor lipoedeem 

is nog niet bewezen. Andere aandachtspunten bij de conservatieve behandeling zijn psychologische 

opvolging, gewichtscontrole en huidverzorging. Als de conservatieve behandeling onvoldoende effect 

heeft, wordt een liposuctie aangeraden. De nieuwste technieken van liposuctie zijn veilig en geven 

gunstige lange termijnsresultaten.  
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Bijlagen 

Tabel 2. DD van lipoedeem op basis van de anamnese, de algemene kenmerken van de patiënt en het klinisch onderzoek (1, 2, 5, 8, 15, 16, 23). 

 Lipoedeem Obesitas Lipohypertrofie Lymfoedeem Lipolymfoedeem 

Geslacht Vrouwen.  Vrouwen en mannen. Vrouwen. Vrouwen en mannen. Vrouwen. 

FA positief Vaak. Vaak.  Mogelijk.  Bij primair lymfoedeem vaak. Bij 

secundair lymfoedeem minder. 

Occasioneel. 

Bewezen erfelijke factor Neen.  Neen.  Neen. Bij primair lymfoedeem. Neen. 

Leeftijd waarop het 

begint 

Meestal tijdens of net na 

de puberteit. Soms bij een 

zwangerschap of 

postmenopauzaal. 

Kan op elke leeftijd 

starten. 

/ Primair lymfoedeem kan op 

iedere leeftijd vanaf de geboorte 

optreden. Secundair lymfoedeem 

start meestal op volwassen 

leeftijd. 

Typisch vanaf 30 

jaar. 

Effect van dieet en 

lichaamsbeweging 

Geen effect op de 

aangetaste gebieden. 

Bewezen effect.  Geen. Geen. Geen. 

Effect van elevatie en 

compressie 

Geen effect. Geen effect. Geen effect. Reductie tot normale omtrek in 

het begin van de ziekte. 

Licht effect op de 

oedeemcomponent. 

Snel blauwe plekken Ja. Neen. / Neen. Ja. 

Aangetaste regio’s Onderbenen, bovenbenen, 

heupen en soms de armen.  

Alle delen van het 

lichaam. 

/ Start aan de voeten, en evolueert 

dan van distaal naar proximaal. 

Onderste ledematen 

met inbegrip van de 

voeten. 

Bilaterale aantasting Altijd. Altijd. Altijd. Primair: vaak. 

Secundair: zeldzaam. 

Altijd. 

Aantasting van de voeten 

Teken van Stemmer 

Nooit. 

Negatief. 

Vaak.  

Negatief. 

Nooit. 

Negatief. 

Vaak. 

Positief. 

Vaak. 

Positief. 

Malleolair vetkussen Aanwezig. Afwezig. Afwezig. Afwezig. Aanwezig.  

Progressie Alle aangetaste regio’s  

evolueren samen en 

evenveel.  

Over het ganse lichaam. Niet progressief. Van distaal naar proximaal in het 

aangetaste been. 

Zie lipoedeem en 

lymfoedeem. 

Consistentie bij palpatie Zacht. Zacht. Zacht. Hard. Zacht – hard. 

Pitting oedeem Minimaal. Afwezig. Afwezig. Aanwezig bij het begin van de 

aandoening. 

Kan aanwezig zijn. 

Pijn bij druk Aanwezig. Afwezig. Afwezig. Afwezig. Aanwezig. 

 



   

  

 

Figuur 32. DD van oedeem (referentie: cursus vasculaire heelkunde, 1
e
 master geneeskunde UGent, Prof. Dr. F. Vermassen). 

  

 

Unilateraal oedeem 

Pijnlijk 

Plots begin (abrupt) Trauma 

Snel (uren/dagen) 

N.a.v. immobilisatie, 
soms subfebriel 

Diepe veneuze trombose 

Met ingangspoort, febriel 
Erysipelas, cellulitis, 

lymfangitis 

Pijnloos 

Congenitaal of na DVT 

Diffuus, met varices, 
afebriel 

Chronisch veneuze 
insufficiëntie 

Vooral distaal, afebriel 
Chronisch lymfoedeem, 

vnl. secundair 
lymfoedeem 

Met jeuk Acuut eczeem 

Bilateraal oedeem 

Progressief, niet pijnlijk, 
pitting oedeem 

Hartlijden, rechter of 
globale cordecompensatie 

Hypoproteïnemie 

Leverlijden 

Nierlijden 
Medicamenteus 

Constant, niet-pitting 
oedeem 

Vrouwen, familiaal, pijnlijk Lipoedeem 

Cyclisch oedeem 
Vrouwen, 20-40 jaar, 

voorbijgaand 
Ideopatisch of 
premenstrueel 

Bilateraal lymfoedeem en 
CVI 

Cfr. unilateraal oedeem 


