


Ziekte van Dercum

De ziekte van Dercum, ook wel Adipositas dolorosa, juxta-articulaire adiposis dolorosa (rond de knieën),
lipomatosis dolorosa, adiposalgia of lipalgia genoemd, is een zeldzame aandoening waarbij men pijnlijke

onderhuidse lipomen of vetophopingen ontwikkeld. De lipomen of vetophopingen zijn pijnlijk bij aanraking

maar kunnen ook spontaan pijn doen. De pijn kan invaliderend zijn, en is vaak moeizaam behandelbaar.

De oorzaak voor het ontstaan van de ziekte van Dercum is onbekend, de pijn wordt mogelijk veroorzaakt

door druk op zenuwen van groeiende lipomen. Meestal komt het voor bij post-menopauzale vrouwen

(man:vrouw verhouding is 1:30) met overgewicht. Vaak hebben Dercum patienten ook andere symptomen
zoals chronische vermoeidheid en neurologische of psychiatrische klachten. De aanleg voor Dercum is deels
genetisch (waarschijnlijk autosomaal dominant overervend).

Op dit moment is chirurgisch verwijderen de lipomen of een ‘medische’ liposuctie van de vetophopingen
de enige effectieve behandeling voor het verwijderen van het abnormale, pijnlijke vetweefsel. Meer
informatie over de liposuctie behandeling vindt u op onze website en in de folder 'Tumescente Liposuctie'.

Vergoeding
Behandeling van de ziekte van Dercum valt in principe onder verzekerde zorg, maar een liposuctie wordt niet
altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor moet een aanvraag gedaan worden.

Informatie- en kennismakingsgesprek
Wilt u meer weten over deze behandeling en uw mogelijkheden? Plan dan via de contactpagina op onze
website een afspraak in voor een vrijblijvend informatiegesprek of telefonische consult. Tijdens het
informatiegesprek met de medisch specialist wordt ruim de tijd genomen om uitleg te geven over de
aandoening, de behandeling, de bijwerkingen, het na-traject en het resultaat, zodat u optimaal geïnformeerd
bent. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten.

Klachten- en privacy regelement

ReSculpt Clinic beschikt over een klachten- en privacyreglement. Deze kunt u ter inzage opvragen via de

contactpagina op onze website of via contact@resculptclinic.nl

Meer informatie over de behandeling van de ziekte van Dercum, vindt u op onze website:
www.resculptclinic.nl
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