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algemeen 
Het menselijk lichaam bestaat voor 
2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt 
zich rondom alle lichaamscellen, 
de bloedbanen, lymfbanen en de 
hersenbanen. De processen die 
via dit lichaamsvocht plaatsvinden 
noemen we de waterhuishouding. 
Het lichaam is in evenwicht als 
de waterhuishouding in een 
optimale conditie verkeert. Het 
lymfestelsel speelt samen met de 
bloedsomloop een belangrijke 
rol bij het onderhouden van de 
ideale leefomgeving voor onze 
lichaamscellen. Het is voornamelijk 
de lymfe die hierin een voedende, 
zuiverende en drainerende rol 
vervult. 
 
de methode Vodder 
In 1932 ontwikkelde Dr. Emil Vodder, 
een Deense bioloog, samen met 
zijn echtgenote, een voor die tijd 
revolutionaire therapie: De Manuele 
Lymfdrainage volgens de methode 
Vodder. Deze therapie is niet alleen 
gericht op de drainerende werking 
van het lymfestelsel, maar voorál op 
de voedende en zuiverende werking 
van al het lichaamsvocht.  
De Manuele Lymfdrainage volgens 
de methode Vodder is een zachte 
massagevorm en is op het gehele 
lichaam toepasbaar. Ze heeft als doel 
de vochtdoorstroming te stimuleren 
en eventuele stagnatie op te heffen, 
de weerstand te verhogen, de 
stress te verlagen en het hormonale 
stelsel te optimaliseren. De Manuele 
Lymfdrainage is een massagevorm, 
die erop gericht is het lymfestelsel te 
stimuleren. Deze stimulatie is nodig 

om het teveel aan vocht bij zowel 
zichtbaar als onzichtbaar oedeem 
beter en/of sneller via de lymfbanen 
af te voeren. 
 
inhoud therapie 
Bij de Manuele Lymfdrainage volgens 
de methode Vodder wordt ritmisch 
een heel zachte, spiraalvormige druk 
uitgeoefend op de lymfklieren en 
lymfbanen, waarbij de richting wordt 
bepaald door de stroomrichting 
van het lymfstelsel. Het ritme van 
de bewegingen dienen overeen te 
komen met het openen en sluiten 
van de kleppen in de lymfbanen en 
in de haarvaatjes. Alleen dan kan het 
‘overtollige’ lichaamsvocht worden 
afgevoerd.  
De behandeling begint bij de 
lymfklieren van de hals en buik en 
zal worden uitgebreid naar het te 
behandelen gebied waar het vocht 
zich bevindt. Na een uitgebreide 
intake zal de behandeling, waarbij 
de patiënt meestal ligt, plaatsvinden 
in een rustige en ontspannen 
omgeving. De behandeling zal 
vrijwel pijnvrij zijn en duurt 
afhankelijk van de klacht 30 tot 45 
minuten.   
 
Behandelbare klachten 
De Manuele Lymfdrainage volgens 
de methode Vodder is toepasbaar 
bij zeer veel klachten, al dan 
niet in combinatie met andere 
therapievormen. Behandelbare 
klachten zijn;
●	 Oedemen, zowel zichtbare als 

niet-zichtbare; 
- lymfooedeem bv. na 
oncologische  ingrepen 

- posttraumatisch oedeem 
(verstuiking, breuk, 
bloeduitstorting) 
- postoperatief oedeem 
- veneus oedeem

●	 Spierpijnen en spierletsels: 
ontstekingsreacties van pezen, 
kneuzingen

●	 Gewrichtsklachten: artrose, 
traumata van ligamenten, 
gewrichtskapsels, na artroscopie

●	 Dystrofieën: Südecksyndroom
●	 Reumatische aandoeningen, 

fibromyalgie
●	 Klachten aan het zenuwstelsel, 

bv. multiple sclerose, 
gezichtsverlamming, migraine, 
trigeminusneuralgie

●	 Klachten als gevolg van stress, bv. 
slapeloosheid, concentratieverlies, 
constipatie, diarree, hoofdpijn

●	 Keel-, neus-, en ooraandoeningen, 
bv. sinusklachten, oorsuizen

●	 Huidproblemen, bv. littekens, 
fibroses, gevolgen van wondroos

●	 Orgaanklachten, bv. de lever, 
de nieren (allergieën, aanleg 
tot infecties), de darmen 
(chronische appendixklachten, 
verteringsproblemen, 
spastische darm), de hypofyse 
(hormonaalgebonden 
problematiek bv. 
vruchtbaarheidsproblemen)
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