
Zwachtelen
Wanneer bij u een open been (ulcus cruris) en/of oedeem 
geconstateerd is, komt u in aanmerking voor compressief 
zwachtelen. Het zwachtelen is gericht op het verbeteren van de 
bloedcirculatie in de benen en het verwijderen van oedeem. Een 
drukverband om het onderbeen (zwachtelen) vermindert de stuwing 
en de vochtophoping. Het doel is het oedeem uit uw been te 
zwachtelen en de wond te laten genezen.

Welke cliënten mogen niet zomaar gezwachteld worden?
• cliënten met diabetes mellitus
• cliënten met arterieel vaatlijden (etalagebenen)
• benauwde cliënten
  
Als u gezwachteld bent, kunt u niet onder de douche. Door de vele 
lagen verband past u vaak niet meer in uw dagelijkse schoenen. 
Het is wel belangrijk iets van schoeisel te vinden zodat u toch kunt 
bewegen/lopen. Dit is goed voor de genezing van uw been.
 
Wanneer uw been oedeemvrij is, krijgt u eventueel een elastische 
kous aangemeten. Deze wordt gemeten als er geen vocht meer in 
uw been zit. De kous wordt speciaal voor u op maat gemaakt en het 
duurt daarom 1-2 weken voordat deze geleverd is. Tot die tijd moet 
u gezwachteld blijven.

Als u benauwd wordt of veel pijn krijgt, mag u de zwachtels 
verwijderen. Neem vervolgens contact op met uw behandelend arts.

Verbandschoen
Pullman verbandschoenen worden vaak geleverd op medische 
indicatie van uw huisarts of behandelend specialist. Het is een soort 
pantoffel die om (bijna) iedere voet past door de flexibele sluiting. 
Hij is van zacht vilt gemaakt, heeft een stroeve zool en is bovendien 
uitwasbaar.
 
Ze worden veel gebruikt bij bijvoorbeeld het dragen van zwachtels, 
oedeem, wonden of post operatief. In de meeste gevallen worden 
ze volledig vergoed door de zorgverzekeraar.
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Klittenbandverband
Het klittenbandverband bestaat uit niet-elastisch banden die sluiten 
met behulp van klittenband. Iedereen die tot zijn voeten kan reiken, 
kan deze verbanden makkelijk zelf aanleggen. Heeft u hulp nodig, 
dan zal een (mantel)zorgverlener hier ook weinig moeite mee 
hebben. Een ander groot voordeel is dat de verbanden verstelbaar 
zijn als het been of de arm in omvang afneemt. Dus geen afzakkende 
zwachtels meer maar gewoon de klittenbanden verstellen. Het 
verhoogt de mobiliteit en geeft de druk die aansluit bij de dagelijkse 
bezigheden, dus meer druk tijdens actieve momenten en juist 
minder druk tijdens rust.

Klittenbandverband wordt ingezet indien:
• u niet fysiek in staat bent om een elastische kous aan te trekken.
• de lichaamsvorm het lastig maakt om deze te omtrekken met een 

kous.
• het oedeem sterk fluctueert.
• u een gevoelige huid of pijnlijke benen heeft.

Compressiekleding bij midline oedeem
Midline oedeem is oedeem langs de midden-as van het menselijk 
lichaam. Voorbeelden zijn oedeem aan hoofd, hals, nek, thorax, 
buik, onderbuik en genitaal-oedeem. Dit kan door verschillende 
aandoeningen, na operaties of blessures optreden. Het oedeem 
ontstaat door een opeenhoping van vocht of vetcellen in het 
weefsel. Ze zijn drukgevoelig en kunnen zeer pijnlijk zijn. Hiervoor 
kan Schmidt Medica compressiekleding, zoals thoraxbandages, 
compressiehemden en compressiemaskers, voor u aanmeten. 

Niet tevreden?
Schmidt Medica is SEMH erkend leverancier en wij stellen alles in het 
werk om u vakkundig, snel en op prettige wijze te helpen. Toch kan 
het gebeuren dat u niet tevreden bent. Neem dan contact met ons 
op zodat wij het zo goed mogelijk met u op kunnen lossen.


