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Hebben patiënten met oedeem slechtere wondgenezing?

Ja Neen



Zo ja, komt die slechtere wondgenezing door het oedeem? 

Ja Neen



Zo ja, verbetert behandeling met diuretica de wondgenezing? 

Ja Neen



Verbetert compressiebehandeling de wondgenezing? 

Ja Neen



Hebben diuretica een plaats in de behandeling van 

chronische veneuze insufficiëntie? 

Ja Neen



Diuretica zijn relatief ongevaarlijke middelen en kunnen ter

ondersteuning bij de patiënt met oedeem bij veneuze 

insufficiëntie toegepast worden. 

Ja Neen



Diuretica hebben een plaats bij patiënten waarbij

compressiebehandeling toegepast wordt. 

Ja Neen





Die Kompressionsbehandlung



Oedeem







Oedeem en indicaties voor diuretica

• Verhoogde hydrostatische druk

• Cardiaal (rechter hartfalen)
• Trombose

• Veneuze insufficientie



Oedeem en indicaties voor diuretica

• Verminderde oncotische druk

• Nefrotisch syndroom

• Levercirrose

• Honger oedeem



Oedeem en indicaties voor diuretica

• Verhoogde vaatdoorlaatbaar

• (Systemische) ontsteking

• Chronische veneuze insufficientie



Oedeem en indicaties voor diuretica

• Verminderde lymfeafvloed

• Na lymfadenectomie

• Na bestraling lymfeknopen

• Filariasis



Hebben patiënten met oedeem slechtere wondgenezing?

Ja Neen





Zo ja, komt die slechtere wondgenezing door het oedeem? 

Ja Neen



Waar komt het dan wel door? 

Antwoord: hoge veneuze druk



Verminderen diuretica de hoge veneuze druk?

Ja Dat hangt er van af Neen



Verminderen diuretica de hoge veneuze druk?

• Bij hartfalen wel

• Bij veneuze insufficientie nauwelijks (en dan ten koste van

veel bijwerkingen)

• Bij trombose niet



Verbetert compressiebehandeling de wondgenezing? 

Ja Neen





Hebben diuretica een plaats in de behandeling van 

chronische veneuze insufficientie? 

Ja Neen



Het Farmacotherapeutisch Kompas 2009

Bij enkeloedeem door chronische veneuze insufficiëntie wordt

alleen niet-medicamenteuze therapie toegepast. 

De NHG-standaard 'ulcus cruris venosum' noemt de volgende

maatregelen: bij rust benen omhoog; lang staan vermijden; veel

lopen; oefeningen van knie- en enkelgewrichten; ambulante 

compressietherapie met korte rek zwachtels (waarna elastische 

kousen). Er is duidelijk geen indicatie voor gebruik van 

diuretica.



Diuretica zijn relatief ongevaarlijke middelen en kunnen ter

ondersteuning bij de patiënt met oedeem bij veneuze 

insufficiëntie toegepast worden.

Ja Neen



Diuretica geven:

• Dehydratie

• Valneiging

• Gebroken heupen

• Hypokaliaemie

• Hyponatriaemie

• Jicht

• Nierfunctieverlies

• Digoxineintoxicatie





Diuretica hebben een plaats bij patiënten waarbij

compressiebehandeling toegepast wordt. 

Ja Neen



Bij goede hart en nierfunctie zal het extra vocht wat door 

compressie in de circulatie terecht komt door de patent 

afgevoerd worden. 

Bij hartfalen en nierlijden zal de patiënt in die situaties met

diuretica ondersteund moeten worden.

Dat zijn gekende indicaties voor behandeling met diuretica.



Take home message

GEEN diuretica voor (ulcera bij) chronische veneuze

insufficiëntie

Kosten-baten analyse valt negatief uit

WEL bij hartfalen/nierlijden




