Compressietherapie:
ambulant, korte-rekzwachtel methode
Voorbereiding
Klaarleggen materialen
- Buisvormig elastische kous met lengte van twee maal het onderbeen (2,5 maal de afstand van
tenen tot knie over de hiel)
-

Synthetische watten op rol (10 cm)

-

Twee korte rek (niet-elastische) windsels (10 cm)

-

Fixatiepleister 2,5 cm breed.

-

Zonodig elastische fixatiezwachtels (6 cm)

-

Alternatief: compressiebox

Toelichting
Korterekzwachtel aanbrengen
-

Trek helft van het buisverband over het onderbeen tot onder de knie.

-

Omwikkel voet vanaf tenen, enkel en onderbeen met synthetische watten. Breng zonodig aan
weerszijden van scheenbeen en in de enkelcoulissen extra stroken synthetische watten aan om
been ronder te maken (polstering). Fixeer zonodig de polstering met elastische fixatiezwachtels.

-

Hou de voet zoveel mogelijk in dorsaalflexie.

-

Zwachtel vanaf proximaal van de tenenrij van binnen naar buiten over de voet. Ook de hiel wordt
meegenomen. Draai zwachtel rondom been naar boven, dakpansgewijs, het been volgend. Houdt
steeds voldoende spanning op de zwachtel.

-

Leg de tweede zwachtel in tegengestelde richting vanaf de tenenrij van buiten naar binnen over
de voet naar boven. Let op dat er rondom de voet en enkel geen plooien ontstaan.

-

Voorkom verschuiven door het aanbrengen van een lange hechtpleister mediaal en lateraal. Trek
andere helft buisverband terug over het onderbeen.

-

Vraag patiënt hoe de zwachtel voelt: pijn dient te verdwijnen als de patiënt gaat lopen.
Vervolgens wordt de kleur van de tenen na lopen beoordeeld. Indien er kort na het aanleggen
veel pijn ontstaat, moet rekening worden gehouden met arteriële problematiek.

Nazorg
-

Het verband dag en nacht omhouden, bij rusten been hoog leggen, lang staan vermijden,
oefenen met knie- en enkel gewrichten, veel lopen. Contact opnemen bij pijn, bij
loszitten/afzakken verband.

-

Wissel het verband een tot tweemaal per week tot herstel is opgestreden. Controleer bij de
indicatie ulcus cruris hierbij de laesie in grootte en aspect

-

Wanneer een korterekzwachtel onvoldoende blijft zitten vervang deze door een 4-laags verband
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