Welkom bij Huid- en Oedeemtherapie Leudal van
Marita Derikx.

De opleiding tot huid- en oedeemtherapeutheb ik
gevolgd te Eindhoven, waar ik in 1996 ben
afgestudeerd. Sinds 2002 ben ik BIG-geregistreerd
in het kwaliteitsregister voor paramedici
In 1997 ben ik gestart met mijn praktijk in Neer en
in Deurne.

Behandelingen

Oedeem

Littekens

Oedeem is een opeenhoping van vocht. Oedeem
ontstaat na ingrepen waarbij lymfeklieren zijn
weggenomen of beschadigd, zoals bij een borst- of
prostaatoperatie. Maar oedeem kan ook ontstaan
rond een litteken, bij spataderen of rond
verwondingen.

Littekens ontstaan wanneer de wondgenezing
verstoord raakt door onder andere infecties,
krabben of slechte doorbloeding van het
wondgebied. Er zijn verschillende soorten littekens
te onderscheiden. Bij de behandeling wordt
gekeken naar het soort litteken en daarop wordt de
behandeling aangepast.

Behandelingen:
 Met manuele lymfedrainage (een speciale
massagetechniek), oedeem- en fibrosegrepen
zorgt de huidtherapeut ervoor dat het vocht
wordt afgevoerd.


Lymfapress. Er worden met lucht gevulde
manchetten om de benen gebracht. Zo wordt
het vocht geleidelijk uit de benen geperst.



Lymfetaping. Hierbij wordt speciale tape
gebruikt om de gebieden te draineren.



In de volgende kopjes staan aandoeningen met de
daarbij behorende behandelmogelijkheden, die bij
ons in de praktijk aanwezig zijn, uitgebreider
beschreven.

Ambulante compressie therapie, dit is een
combinatie van het zwachtelen en bewegen
door de patient.



Therapeutische elastische kous wanneer het
oedeem gereduceerd is.

Ook geven wij adviezen.



Marnitztherapie; massagetechniek voor
mensen met bewegingsbeperkingen. Het is
een techniek die minimaal belastend voor het
lymfestelsel is.

Na vaststelling van het behandelplan volgen de
behandelingen.
Wij beschikken over verschillende technieken en
vaardigheden voor onder meer:
 Oedeembehandeling
 Littekenbehandeling
 Acne behandeling
 Overbeharing



Aanmeten van hulpmiddelen; dit wordt
toegepast bij hardnekkig oedeem



Deep oscillation, endermotherapie of softlaser
voor verhard oedeem. Met trillingen wordt het
weefsel verzacht.

Behandelingen:
 Massagetechnieken ter vermindering van: jeuk
en pijn, hypertrofie, doorbloedingsstoornissen,
verklevingen, en oedeem.


Het aanbrengen van drukpakkingen, tape,
siliconenpleisters of gel tegen roodheid, jeuk,
hypertrofie en verhardingen. Ze maken het
litteken vlakker en soepeler waardoor de
klachten afnemen.



Peeling. Bij peeling wordt het bovenste laagje
dode cellen verwijderd. Dat zorgt voor
afvlakking van het litteken.



Medische camouflage



Microneedling therapie. Er worden ‘gaatjes’ in
de huid gemaakt met 200 zeer fijne naaldjes
om collageen aanmaak te stimuleren waardoor
(acne)littekens vlakker worden.



Deep oscillation. Hierbij wordt een
elektrostatisch veld opgewekt wat leidt tot zeer
diep (8cm) indringende trillingen in het
weefselgebeid waardoor het weefsel verzacht.



Endermotherapie is gebaseerd op een diepe,
mechanische bindweefselmassage die blokkades
opheft en die ervoor zorgt dat de stofwisseling en
bloedcirculatie sterk verbeteren.

Acne

Overbeharing

Acne is een aandoening van de talgklieren. De
huid bevat op elke vierkante centimeter ongeveer
vijftien talgklieren. Om de huid soepel te houden,
produceren ze talg (huidsmeer). De talgklieren
monden uit in haarzakjes. Als de openingen van de
haarzakjes verstopt raken, ontstaat acne.

Behandelingen:
 Elektrische epilatie. Er wordt met een naaldje
het haarzakje ingegaan om deze elektrisch te

Behandelingen:
 Dieptereiniging van de huid met fruitzuur. Door
het toepassen van glycolzuur (fruitzuur) op de
huid vindt er een dieptereiniging plaats. De
fruitzuren dringen diep in de huid door,
waardoor afschilfering van dode huidcellen
plaats vindt. Hierdoor wordt de huid dunner en
ontstaat er huidherstel.




Dieptereiniging van de huid met TCA.
Trichloorazijnzuur (TCA). Dit zuur verbetert de
structuur van de huid doordat het de bovenste
laag van de opperhuid verwijdert en daardoor
de celdeling van de huid stimuleert
Microdermabrasie (mechanische peeling met
behulp van diamant ter verbetering van de
huidstructuur en elasticiteit van de huid);



Het verwijderen van mee-eters en puistjes



Lasertherapie. Het heeft een reducerend effect
op de talgklieren en geeft tevens een
langdurige verbetering van actieve acne en de
huidstructuur
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verwijderen. Elektrische epilatie is niet
pijnloos maar wel draaglijk.


Applisonix. Het apparaat geeft geluidsgolven af
en deze worden omgezet in warmte (70
graden) Dit beschadigt de follikel. Het moet
meerdere keren worden toegepast voor
blijvend resultaat

Contact:
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar :
Marita Derikx-van Bergen
derikxm@gmail.com
Baand 22a, Neer
Kerkstraat 20b, Roggel
Burg. Aquariusstraat 27, Haelen
Tel. 0475-593423

Informatie over behandelingen in
deze praktijk

