
OBESITAS EN FLEBOLOGIE

Bindrs, 1 november 2019

Wendy S.J. Malskat, Erasmus MC



Disclosures

Geen





Obesitas

25%

500 mln



Invloed obesitas in de flebologie

• Chronische veneuze insufficiëntie (CVI)

• Veneuze trombo-embolieën (VTE)

• Symptomen en huidafwijkingen 

• Diagnostiek en behandelingen



CVI

Obesitas is een risicofactor voor het ontstaan van CVI

Waarom?



↑ veneuze druk

↑ veneuze diameter

↓ veneuze flowsnelheid

↑ CVI





Falen kuitspierpomp

• Obese mensen zijn vaak matig-slecht mobiel

• Onjuiste afwikkeling van de voet

• Vaak bijkomende gewrichtsklachten t.g.v. 
gewicht

Falen kuitspierpomp → ↑ veneuze druk → ↑ CVI



Diepe veneuze trombose (DVT)

‘Triade van Virchow’

Veneuze 

stase

Endotheliale

dysfunctie

Hyperco-

agulabiliteit

• Risico DVT 2,5x zo groot 



Symptomen en huidafwijkingen

• Veneuze hypertensie → ↑ veneuze diameter →              
↓ veneuze flowsnelheid → ↑ inflammatie 

• Dependency → pitting oedeem/lymfoedeem → 
huidveranderingen

• Meer klachten van de benen met andere  oorzaak 
(vertroebeling)

• Obesitas is geassocieerd met hogere CEAP scores





Huidafwijkingen bij obesitas



Ulcera

• Pten met ulcera ↑ kans om obees te zijn

• Vertraagde genezing

• ↑ recidieven

• Oorzaken?

• Veneuze hypertensie

• Immobiliteit

• Technische problemen compressie

• Slechte compliance compressie
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Uitdagingen in diagnostiek

D-dimeer



Tips in diagnostiek

• Kijk kritisch of apparatuur en/of positie geschikt is voor het gewicht

• Duplex onderzoek:

• Vraag hulp van patiënt zelf (bv. buik optillen)

• Pas hand-grip van de probe aan en voer meer druk uit op de probe

• Pas instellingen duplexapparaat aan

• Vergelijk links met rechts

• Vraag hulp van collega bij compressie kuit (testen reflux)

• Blijf niet tot in den treuren proberen iets te visualiseren

• Vraag sneller aanvullend onderzoek aan, vooral bij verdenking DVT of 
posttrombotisch syndroom (bv. CT-scan)



Uitdagingen bij behandelingen

• Compressie

• Endoveneuze behandelingen

• Complicaties 



Compressie 

Technische problemen aanbrengen adequate compressie 



Compressie

• Compliance!

• Veel obese pten kunnen hun 
voeten niet aanraken…

• Kies in samenspraak met patient
geschikte compressie-vorm



Endoveneuze behandelingen

• Technisch moeizamere procedure:

• Aanprikken

• Lies visualiseren/laser positioneren

• Tumescent anaesthesie

• Toegenomen falen behandeling / rekanalisatie

• Vaak exclusie obese pten in trials



Complicaties

• Hoger risico op anesthesiologische en chirurgische morbiditeit en 
mortaliteit, tijdens en na behandelingen

• Infectie

• Diepe veneuze trombose (tromboseprofylaxe!)

• Oppervlakkige veneuze trombose

• Meer co-morbititeiten



• Managen van obesitas (bv. bariatische
chirurgie) geeft bewezen reductie van 
‘lower limb venous disease’ en 
symptomen, nog voordat ingreep wordt 
verricht

• Dus: motiveren!

• Hoe?



Motivational interviewing

• Alleen advies geven aan patiënten om gewicht te verliezen is vaak niet 
effectief gebleken

• Motivational interviewing:

• Begeleidende communicatiestijl:

• In contact komen met patiënt

• Sterke punten en ambities verduidelijken

• Eigen motivatie voor verandering aanspreken

• Autonomie van besluitvorming bevorderen

• Bevordering gedragsverandering in verschillende

zorgomgevingen



Motivational interviewing

Leidende stijl: 

“Oké, dus uw gewicht brengt uw gezondheid in gevaar; u heeft al op jonge leeftijd 
diabetes.” (Patiënt verzet zich hier vaak tegen.) 

“Overgewicht is conceptueel heel eenvoudig, als men erover nadenkt: te veel 
calorieën in, niet genoeg uit. Men moet dus minder eten en meer bewegen. Er is 
geen manier om dat simpele feit te omzeilen.” (Patiënt antwoordt met een argument; 
ja, maar...) 



Motivational interviewing

Begeleidende stijl: 

“Oké, laten we dit samen bekijken en zien wat u ervan denkt. Van mijn kant zal wat 
afvallen en meer bewegen uw  diabetes en gezondheid helpen, maar wat voelt goed 
voor u?” (Patiënt drukt op dit punt vaak ambivalentie uit.)

“U kunt dus de waarde van deze dingen zien, maar u worstelt om te bedenken hoe u 
dat voor elkaar krijgt. Het is aan u om te beslissen wanneer en hoe u dingen aanpast 
in uw leefpatroon. Ik vraag me af, welke kleine aanpassingen zouden voor u nu 
haalbaar kunnen zijn?” (Patiënt zegt hoe verandering mogelijk is.)



Motivational interviewing

Motivational interviewing leren in drie stappen: 

1. Oefen begeleidende in plaats van een leidende stijl

2. Strategieën ontwikkelen om de motivatie van patiënt te ontlokken

3. Luistervaardigheden verbeteren

Bewezen effecten:

• Bevordering van gedragsverandering 

(in verschillende zorgomgevingen)

• Betere arts-patiënt relatie

• Efficiëntie consult verbeteren



Motivational interviewing

Top 10 nuttige vragen:

Hoe belangrijk is het voor u om iets te veranderen aan uw gewicht?

Hoe zelfverzekerd voelt u zich over het aanpakken van uw gewicht?

Hoe ziet u de voordelen van uw overgewicht/eetgedrag?

Hoe ziet u de nadelen van uw overgewicht/eetgedrag?

Wat is voor u het meest haalbaar om aan te passen?

Waar staat u nu? 

Op welke manier …. ?

Wat is u opgevallen aan …?

Hoe zouden dingen anders voor u kunnen zijn?

Over welke veranderingen zou u het liefst willen praten?







Vragen?


