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Welkom bij de zesde editie van eNews
oedeemtherapie
Deze eNews staat in het teken van uitdagingen.
Zwachtelen is een uitdaging. Want ook al zit het zwachtelen u
nog zo in de vingers, elke patiënt is anders. Steeds wordt
weer een beroep gedaan op uw creativiteit. Het wordt pas een
echte uitdaging als delen van het lichaam gezwachteld moeten
worden die niet zo voor de hand liggen, zoals bijvoorbeeld
een thorax of een scrotum.
Een uitdaging waar u als behandelaar dagelijks mee te maken
heeft, is de huid in een zo’n optimaal mogelijke conditie te
houden. Hoe? Daarover leest in deze eNews meer.
En op 1 juni a.s. gaan 100 medewerkers van 3M uit Nederland
en België een supersportieve uitdaging aan. Zij fietsen van
Zoeterwoude naar Brussel om geld in te zamelen voor de vier
finalisten van de Grote Gift 2011, die de hoofdprijs niet
wonnen.
Wij wensen u weer veel leesplezier.
Annelies Vos

Leren bandageren bij scrotaal lymfoedeem
Het zwachtelen van een arm of been met lymfoedeem is voor
de ervaren therapeut ‘een koud kunstje’. Lastiger wordt het
als oedeem aan een borst of een scrotum moet worden
behandeld. Wij gingen op bezoek in het expertisecentrum van
ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten, waar ons geleerd werd
om een scrotumbandage aan te leggen.
Lees hier het volledige verhaal >>

Waarom goede huidbescherming belangrijk is
De huid is ons grootste orgaan en wordt dagelijks aan vele
uitdagingen blootgesteld. Onderliggend lijden kan invloed
hebben op de barrièrefunctie van de huid. En niet elk product
is zomaar geschikt om de huid te beschermen en te
verzorgen in deze situatie.
Lees hier het volledige verhaal >>

3M Fonds - Biking to Brussels
Op 1 juni a.s. gaan 100 3M medewerkers fietsen voor het
goede doel. In november 2011 heeft 'Stichting
Ambulancedienst' de 3M Grote Gift in ontvangst genomen.
Voor de overige vier finalisten zet 3M zich in door 3M
medewerkers diverse afstanden te laten rijden met als

medewerkers diverse afstanden te laten rijden met als
eindbestemming Brussel.....
Lees hier het volledige verhaal >>
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