Lymphapress behandeling
Dermatologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Dagopname lymphapress behandeling
(dagopname)

U wordt binnenkort opgenomen voor een lymphapress behandeling in opdracht
van de dermatoloog.

U wordt voor dagopname verwacht op:
Datum: __________________________________
Tijd: _____________________________________

Dagopname

Tijdens de behandeling zult u verblijven op een afdeling voor dagopname. De
afdeling dagopname is bedoeld voor patiënten die een behandeling moeten
ondergaan, waarbij de verpleegkundige zorg en observatie voor enkele uren nodig
is. Het is de bedoeling dat u in de loop van dezelfde dag weer naar huis gaat.
U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie van de hoofdingang, u wordt
vandaar verder verwezen naar de afdeling.

De lymphapress

De lymphapress is een voorziening waarmee vocht uit een been (of arm) kan
worden weggepompt. Dit apparaat bestaat uit een soort hoes die over uw been
(of arm) wordt aangetrokken en die weer wordt aangesloten op een pomp. De
hoes bestaat uit verschillende compartimenten en deze compartimenten worden
van beneden naar boven achtereenvolgens opgepompt en weer leeg gelaten. Dit
gebeurt automatisch. Door deze werking wordt het vocht geleidelijk uit uw arm (of
been) geperst.
De verpleegkundige neemt ’s morgens de uitgangsmaten op en markeert
de meetplaats met een viltstift. ’s Middags rond een uur of drie kijkt
de verpleegkundige of het been (of de arm) voldoende slank is voor het aanmeten
van de elastieken kous. Dit aanmeten gebeurt door een bandagist van Livit
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Orthopedie. Het aanmeten gebeurt na behandeling aan 1 been na 1 ½ dag en na
behandeling aan 2 benen na 3 dagen. Meestal is de kous klaar na 7-10 werkdagen.
Na het pompen wordt uw been (of arm) op de dagopname weer gezwachteld zodat
het been (of arm) slank blijft. Wanneer thuis verder gezwachteld moet worden,
wordt in overleg met u de wijkzorg ingeschakeld.

Bloedverdunners

U bent gedurende de behandeling wel genoodzaakt op bed te blijven. Om de kans
op trombose te minimaliseren krijgt u van de verpleegkundige op de afdeling een
injectie. Dit hoeft niet als u al bloedverdunners gebuikt (zoals Acenocoumarol,
Sintrom of Marcomar). Wilt u doorgeven aan de verpleegkundige wanneer
dit het geval is ?
De behandeling is in principe niet pijnlijk maar kan wel hinderlijk zijn.

Wat neemt u mee?
•
•
•

Als u thuis medicijnen gebruikt, wilt u deze dan in de oorspronkelijke verpakking
van de apotheek meenemen!?
Iets om uzelf bezig te houden, zoals een boek, tijdschrift of handwerk, kunt u
natuurlijk ook meenemen.
Sieraden en andere kostbaarheden kunt u beter thuis laten. Het ziekenhuis kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van uw eigendommen.

Ontslag

Vanuit het ziekenhuis kunt u degene die u komt afhalen bellen over het tijdstip
waarop u het ziekenhuis verlaat (voor zover dit op de dag van opname nog niet
bekend is gemaakt). Uw ‘afhaler’ kan de auto even bij de hoofdingang van het
ziekenhuis parkeren en zich melden bij de receptie in de hoofdhal
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Met ontslag krijgt u mee:
•
•
•

Bericht van bandagist (voor het ophalen van de kousen)
Afspraak voor controle
Zo nodig recepten voor de (tijdelijke zwachtels)

Als u nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren altijd contact opnemen met poli
dermatologie, telefoon 0229-257825
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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