
CAT VRAAG (SAMENVATTING) 
Is zwachtelen bij erysipelas aan het been noodzakelijk? 
- Is compressietherapie effectief bij erysipelas? 
- Wegen de voordelen van compressietherapie op tegen de nadelen? 
 
Aanleiding CAT 
Vaak discussie tussen chirurgie/interne en dermatologie over wel/niet zwachtelen. 
 
PICO 
Patient population: Patiënten met erysipelas aan het been 
Intervention:   Compressietherapie 
Control group: Geen compressietherapie 
Outcome:   Mate van verbetering, snelheid van verbetering, effect op duur 
antibiotica behandeling, effect op pijn/koorts, minder kans op secundaire afwijkingen 
(o.a. lymfoedeem, recidief) 
 
Zoekstrategie en selectie: 
Trefwoorden: erysipelas AND bandag* OR compress* OR stocking*, incl MESH terms. 
Gezocht in: CBO, National Guideline Clearinghouse, National Library of Guidelines,  
Oncoline, RIVM, NIV-richtlijn, NHG standaarden (1 hit relevant)6, Best Medical Practice, 
Cochrane Library (CDSR, CENTRAL), TRIP database (2 hits relevant) 4, 5, Pubmed, 
Embase (2 hits relevant) 3, lokale opvattingen (2 hits relevant) 1,2. 
 
 
Kritische beoordeling / level of evidence: 
D 
 
Bespreking van de resultaten en conclusies: 
Op basis van expert opinie wordt compressietherapie bij erysipelas geadviseerd ter 
bestrijding van het oedeem en de pijn. Niet-elastische of korte reks- zou de voorkeur 
hebben.1 Oedeem zou de kans vergroten op erysipelas. Bij persisterend oedeem zou 
ondanks optimale antibiotische therapie de erysipelas trager verdwijnen en soms zelfs 
helemaal niet. Genezing zou soms pas kunnen worden bereikt wanneer het oedeem 
door middel van compressietherapie wordt behandeld. 
Door compressie bestaat wel evt. het risico op verplaatsing van de aandoening. Daarom 
wordt meestal geadviseerd compressie niet toe te passen in de acute fase of wanneer 
nog geen antibiotica is gestart.2,3 Na het starten van de compressietherapie zou men 
alert moeten blijven op de mogelijkheid van verslechtering van de situatie van de 
patiënt.  
Steunkousen zouden minstens tot één maand na de erysipelas moeten worden 
gedragen. 4, 5 Bij recidiverende infecties en lymfoedeem is het evt. zinvol een elastische 
kous voor te schrijven, gedurende 6 maanden of levenslang. 6  
 
Antwoord op de vraag: 
Er is geen evidence waarbij aangetoond wordt dat zwachtelen bij erysipelas beter is dan 
niet zwachtelen. Door het merendeel van de experts wordt geadviseerd in de acute fase 
liever niet te zwachtelen, maar bedrust met het been hoogleggen voor te schrijven. In 
een latere fase, als er voldoende antibiotisch behandeld is en de patiënt weer mobiel 
wordt, en arterieel vaatlijden is uitgesloten, adviseert men pas compressie te geven. 
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CAT bespreking dermatologie:  
S. Wijtvliet, 01-09-2011 
 
Aanleiding CAT: 
Vaak discussie tussen chirurgie/interne en dermatologie over wel/niet zwachtelen. 
 
Vraag 
Is zwachtelen bij erysipelas aan het been noodzakelijk? 
- Is compressietherapie effectief bij erysipelas? 
- Wegen de voordelen van compressietherapie op tegen de nadelen? 
 
PICO 
Patient population: Patiënten met erysipelas aan het been 
Intervention:   Zwachtelen 
Control group: Niet zwachtelen 
Outcome:  Mate van verbetering, snelheid van verbetering, effect op duur 

antibiotica behandeling, effect op pijn/koorts, minder kans op 
secundaire afwijkingen (o.a. lymfoedeem, recidief) 

 
Zoekstrategie en selectie: 
Trefwoorden: erysipelas AND bandag* OR compress* OR stocking*, incl MESH terms. 
 
Literatuursearch 
Bovenste gedeelte pyramide begonnen met zoeken:  
 

Evidence Based Richtlijnen  
CBO: Richtlijnen  
National Guideline Clearinghouse  
National Library of Guidelines  
NHG standaarden  
Oncoline: Oncologische Richtlijnen (VIKC)  
Syntheses en Synopsissen  
Best Practice (BMJ) incl. Clinical Evidence  
Systematische Reviews  
Cochrane Library  
Geaggregeerde Evidence  
Evidence-Based Medicine Guidelines  
Trip Database  
 
Oorspronkelijke Studies  
CINAHL  
EMBASE  
Google Scholar  
Medline (via Ovid)  
PsycINFO  
PubMed (Medline)  
PubReMiner  
Web of Science  

 

 

 
1e trede: evidence based richtlijnen 

https://literatuur.amc.nl/http/www.cbo.nl/thema/Richtlijnen/Overzicht-richtlijnen/
https://literatuur.amc.nl/http/www.guideline.gov/
https://literatuur.amc.nl/http/www.library.nhs.uk/guidelinesFinder/
https://literatuur.amc.nl/http/nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden.htm
https://literatuur.amc.nl/http/www.oncoline.nl/
https://literatuur.amc.nl/http/bestpractice.bmj.com
https://literatuur.amc.nl/http/www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
https://literatuur.amc.nl/http/ebmg.wiley.com/ebmg
https://literatuur.amc.nl/http/trip.nvelop.co.uk/
https://literatuur.amc.nl/http/search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=rzh
https://literatuur.amc.nl/http/ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=main&NEWS=n&D=emez,emcl2,emcl1
https://literatuur.amc.nl/http/scholar.google.nl/
https://literatuur.amc.nl/http/ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&NEWS=n&DBC=y&D=mesz
https://literatuur.amc.nl/http/ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&NEWS=n&DBC=y&D=psyh
https://literatuur.amc.nl/http/www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?linkbar=plain&otool=inluvalib
https://literatuur.amc.nl/http/bioinfo.amc.uva.nl/human-genetics/pubreminer/
https://literatuur.amc.nl/http/isiknowledge.com/wos


CBO: geen richtlijn, 
National Guideline Clearinghouse: geen richtlijn 
National Library of Guidelines: 0 hits 
Oncoline: 0 hits (secundair lymfoedeem a.g.v. erysipelaszwachtelen)  
RIVM: 0 hits 
NIV-richtlijn: geen richtlijn 
NHG standaarden: erysipelas 23 hits, 1 relevant 
Richtlijnen beleid bij diepe huidinfecties   
Cellulitis en erysipelas 
Voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen 
De huisarts legt uit dat de infectie wordt veroorzaakt door een huidbacterie die zich in de 
diepere huidlagen bevindt en informeert de patiënt dat de roodheid soms één tot twee 
weken kan blijven bestaan. 
Adviseer het aangedane lichaamsdeel beperkt te belasten en indien mogelijk hoog te 
leggen. 
Behandel huidaandoeningen zoals intertrigo, tinea pedis (porte d’entrée), lymfoedeem 
en een ulcus of wond zo goed mogelijk. Zie voor het beleid bij deze aandoeningen 
respectievelijk de Farmacotherapeutische Richtlijn Intertrigo en de NHG-Standaarden 
Dermatomycose en Ulcus cruris. Bij recidiverende infecties is het zinvol de patiënt te 
adviseren regelmatig de voeten (of handen) op wondjes en intertrigo te controleren, 
huidbeschadigingen te voorkómen en bij lymfoedeem een elastische kous voor te 
schrijven.  
In aansluiting op de mondelinge voorlichting kan de huisarts de patiënt de NHG-
Patiëntenbrief Wondroos meegeven. 
 
2e  trede: synthesissen/synopsissen 
Best Medical Practice: 0 hits  
 
3e trede: systematische reviews 
Cochrane Library CDSR: 5 hits, geen relevant  
Cochrane Lbirary Central: 2 hits, geen relevant (veneus ulcus en compressie) 
 
Schuine trede: Geaggregeerde evidence 
TRIP database: 45 hits, 2 relevant 
Erysipelas,  
Loretta Davis, MD; Chief Editor: Dirk M Elston et.al 
http://emedicine.medscape.com/article/1052445-treatment (synopsis) 
Patients with recurrent erysipelas should be educated regarding local antisepsis and 
general wound care. Predisposing lower extremity skin lesions (eg, tinea pedis, toe web 
intertrigo, stasis ulcers) should be treated aggressively to prevent superinfection. Use of 
compression stockings should be encouraged for as long as 1 month in previously 
healthy patients and long term in patients with lower extremity edema. (Expert opinion) 
Long-term management of lymphedema is essential. Long-term prophylactic antibiotic 
therapy generally is accepted, but no true guidelines are available. Treatment regimens 
should be tailored to the patient. One reported regimen is benzathine penicillin G at 2.4 
MU intramuscularly every 3 weeks for up to 2 years.[11] Two-week intervals have also 
been used.[2]  
 
 
 

https://cd0ha9e9svm7ld8lbdp.sec.amc.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M68_svk.htm#Verwijzing
http://emedicine.medscape.com/article/1052445-treatment
http://emedicine.medscape.com/article/1091684-overview
http://emedicine.medscape.com/article/1087691-overview
http://emedicine.medscape.com/article/1084813-overview
javascript:showrefcontent('refrenceslayer');
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Erysipelas 
Recognition and Management 
Jean-Marie Bonnetblanc and Christophe Bédane 
Department of Dermatology, CHRU Dupuytren, Limoges, France 
Am J Clin Dermatol. 2003;4(3):157-63. Review 
7. Treatment 
In leg erysipelas as well in cellulitis, the first treatment measure 
is several days bed rest with the leg elevated. This reduces 
edema and leg pain, and is also important for the abatement of 
fever. Once the patient is mobile, an elastic stocking permits leg 
containment and reduces the recurrence of edema and the risk of 
lymphedema. We recommend the use of an elastic stocking for a 
month in previously healthy persons, or longer if they had venous 
edema or lymphedema. (Expert opinion) 
 
4e trede: Oorspronkelijk studies 
Pubmed  
(Erysipelas [mesh] OR erysipelas [tiab])  AND (Compression Bandages [mesh] OR 
compression* [tiab] OR bandage* [tiab]: 19 hits, geen relevant 
(Erysipelas [mesh] OR erysipelas [tiab])  AND stocking* [tiab]: 6 hits, geen relevant 
 
Embase: 27 hits, 2 relevant 
Mededelingen  
De profylaxe van recidiverende erysipelas  

L. van Cruchten, L. Nieuborg, W.R. Lans en M.J. Korstanje Ned. 
Tijdschrift Geneeskund. 1993;137:732-4 
In de reacties van Lans, Korstanje en De Boer en Nieboer op het artikel van Van Furth 
wordt ingegaan op de obstructieve verschijnselen in het lymfvaatstelsel die door 
recidiverende erysipelas veroorzaakt worden (respectievelijk 1993; 44-5 en 1992; 2049-
51). Zij behandelen deze verschijnselen in eerste instantie met een compressief 
verband en in tweede instantie met ambulante compressietherapie in de vorm van 
steunkous (klasse 2 of 3) gedurende circa 3 maanden. Het secundaire lymfoedeem na 
recidiverende erysipelas zien wij in onze lymfologische praktijk regelmatig. Vanuit deze 
ervaring willen wij graag alsnog enige aanvullingen geven op zowel het artikel als de 
reacties. 
In de eerste plaats is het binnen ons instituut vanwege de kans op verplaatsing niet 
gebruikelijk compressie toe te passen in de acute fase van erysipelas. Wel wordt bij 
hoge koorts gekozen voor een klinische behandeling met intraveneuze antibiotica-
toediening en bedrust met hoogliggend been. Na de acute fase wordt een 
lymfscintigram gemaakt waarop het functioneren van het lymfvaatstelsel van de 
aangedane extremiteit wordt beoordeeld. Wordt hierbij een totale occlusie gevonden 
dan kiezen wij, mits de erysipelas rustig is, voor operatieve behandeling door middel 
van lymfaticoveneuze anastomosering teneinde verdere progressie van lymfoedeem te 
voorkomen. Zodoende wordt ook de recidiefkans van erysipelas kleiner. In oedemen 
met uitgebreide fibrosering kan het nodig zijn naderhand reductiechirurgie te verrichten 
om restantfibrose te verwijderen. Immers, hoe langer een (lymf)oedeem bestaat, hoe 
groter de kans op fibrosering hiervan wordt. Patiënt B in de klinische les van Van Furth 
komt onzes inziens voor lymfaticoveneuze reconstructie in aanmerking na voorafgaande 
lymfscintigrafie. 

https://cd0qpoeluxa2lb.sec.amc.nl/artikel/1993100440003A
https://cd0qpoeluxa2lb.sec.amc.nl/artikel/1992120490001A
https://cd0qpoeluxa2lb.sec.amc.nl/artikel/1992120490001A


In de rustige fase wordt inderdaad ook hetzij een compressief verband, hetzij ambulante 
compressietherapie in de vorm van een steunkous, klasse 2 of 3, gebruikt voor een 
periode van 3 tot 6 maanden. 
 
…Oedeem vergroot de kans op erysipelas. Bij persisterend oedeem verdwijnt ondanks 
optimale antibiotische therapie de erysipelas traag en soms zelfs helemaal niet. 
Genezing wordt dan pas bereikt wanneer het oedeem door middel van 
compressietherapie wordt behandeld. In vrijwel alle leerboeken wordt terecht gewezen 
op het risico van verplaatsing van de aandoening bij compressietherapie. Deze 
behandeling mag daarom alleen worden toegepast wanneer antibiotische therapie is 
ingesteld. Bij ernstig zieke patiënten moet met compressietherapie worden gewacht tot 
de klinische situatie duidelijk is verbeterd. Bovendien moet men na het starten van de 
compressietherapie altijd alert blijven op de mogelijkheid van verslechtering van de 
situatie van de patiënt. De ervaring leert echter dat wanneer met compressietherapie 
wordt begonnen zodra de situatie dit toelaat, de genezing van erysipelas duidelijk wordt 
versneld. Dit beleid wordt door mij al jarenlang toegepast en nog nimmer heeft dit geleid 
tot complicaties of verslechtering van de toestand van de patiënt. 
 
…Compressietherapie in de vorm van niet-elastische compressieve verbanden of 
elastische kousen, zo nodig aangevuld met pneumatische compressie (Lympha Press, 
Mego Afek, Haifa, Israël) is de hoeksteen voor de behandeling van lymfoedeem. (Expert 
opinions) 
 
 
Lokale opvattingen AMC: 2 relevant 

 

Richtlijnen en protocollen in de dermatologie 
Ondersteunende maatregelen 
Identificeren en behandelen van de porte d'entree (voeten reinigen, zonodig dagelijks 
Hibiscrub of betadine jodium zeepbad, anti-eczeembehandeling, kloofvorming 
bestrijden, lokale en zonodig systemische antimycotica, etc.). Niet-elastische of korte 
reks- compressietherapie ter bestrijding van het oedeem en de pijn. In een klinische 
situatie kan men het been hoogleggen en in de acute fase vochtige compressen 
aanbrengen. Nabehandeling van het oedeem ter voorkoming van chronisch 
lymfoedeem door na de eerste doorgemaakte erysipelas gedurende 6 maanden een 
klasse II vlakbreikous te dragen. Bij recidiverende erysipelas levenslang 
compressiekousen dragen. (Expert opinion) 
Als algemene regel geldt dat zwachtelen en elastische compressie kousen alleen 
mogen worden voorgeschreven als de arteriële aanvoer voldoende is (ABI > 0.7). 
Erysipelas kan een preëxistente marginale doorbloeding veranderen in een kritieke 
ischemie omdat de infectie zuurstof consumeert en omdat door het oedeem de arteriële 
aanvoer wordt belemmerd.(Expert opnion) 
 
 
Marianne Straver, verpleegkundige afdeling KHDZ / 2005  Bron: www.huidziekten.nl 
Verpleegkundige aandachtspunten: 



Een erysipelas is een zeer pijnlijke infectie. De patiënt kan hoge koorts hebben in de 
acute fase , complicaties kunnen optreden (sepsis) Goede afspraken t.a.v. de volgende 
punten zijn van belang: 

- controle Temp. Pols en RR 
- medicatie/ pijnbestrijding 
- wondverzorging 
- verband/zwachtelbeleid Let op:In de acute fase mogen geen elastische 

windsels gebruikt worden! (Expert opinion) 
- observatie  (evt. aftekenen ontstekingsbegrenzing) 
- mobilisatie 

 
Kritische beoordeling / level of evidence: 
D 
 
Bespreking van de resultaten en conclusies: 
Conclusie gebaseerd op mening van deskundigen 
 
Antwoord op de vraag: 
Er is geen evidence waarbij aangetoond wordt dat zwachtelen bij erysipelas beter is dan 
niet zwachtelen. Door meerendeel van de experts wordt geadviseerd in de acute fase 
liever niet te zwachtelen, maar bedrust met het been hoogleggen voor te schrijven. In 
een latere fase, als er voldoende antibiotisch behandeld is en de patiënt weer mobiel 
wordt, adviseert men pas compressie te geven. 
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