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Aanvullende behandeling oppervlakkige
spataderen
Uw dermatoloog heeft met u gesproken over het behandelen van uw spataderen.
Vanaf half 2014 is een nieuwe wetenschappelijke richtlijn opgesteld over het behandelen van
diepe en oppervlakkige spataderen. Op basis van deze richtlijn is landelijk besloten dat de
behandeling van diepe spataderen door zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering wordt
vergoed. De behandeling van oppervlakkige spataderen wordt echter niet meer vergoed.
Wanneer uw dermatoloog naar aanleiding van het duplex onderzoek heeft geconstateerd dat
u (ook) oppervlakkige spataderen heeft, bespreekt hij met u de behandelmogelijkheden.
Tevens bespreekt uw dermatoloog met u de voor- en nadelen van de behandeling, het
verloop van de ingreep en wat u na de behandeling kunt verwachten.

Meerkosten behandeling oppervlakkige spataderen
Wanneer u oppervlakkige spataderen wil laten behandelen komen de behandelkosten voor
uw eigen rekening. Geen enkele zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de genoemde
behandeling uit de basisverzekering of aanvullende verzekering. U kunt deze kosten
dus niet declareren. De behandeling van diepe spataderen wordt wel vergoed en komen
niet voor uw eigen rekening (met uitzondering van uw eigen risico).
Als u besluit een behandeling te ondergaan, betekent dat voor u dat u de meerkosten zelf
aan het Flevoziekenhuis moet voldoen via een directe PIN-betaling. U kunt hiervoor terecht
bij de balie van de polikliniek Dermatologie.
U vindt de kosten in de bijlage (‘Betalingsbewijs’).
De ingreep kan pas plaatsvinden nadat u de meerkosten heeft voldaan.

Behandeling van oppervlakkige spataderen
Sclerocompressie therapie
Sclerocompressie therapie (SCT) is het inspuiten van spataderen met een vloeistof of
schuim dat de vaatwand irriteert (sclerosans), gevolgd door compressie d.m.v. een kous of
zwachtel. Het doel van sclerocompressie therapie is het voorkomen van complicaties van
veneuze insufficiëntie, het verlichten van de klachten en het verbeteren van de cosmetiek.
Het wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van zeer kleine vertakte spataderen.
De aderen worden met een zeer kleine naald aangeprikt waarna de vloeistof in de ader
wordt gespoten. Na de behandeling krijgt u een steunkous aan om de vaten goed dicht te
drukken.
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Echogeleide sclerocompressietherapie
Deze ingreep verloopt vrijwel hetzelfde als de sclerocompressietherapie. Het verschil is dat
de verspreiding van de vloeistof of het schuim met een Duplex (echo) gecontroleerd wordt.
Ambulante flebectomie volgens Muller
Bij de Muller procedure worden de aderen via kleine sneetjes naar buiten getrokken. De
methode is vooral geschikt voor grote zijtakken en andere groot kaliber lange trajecten.
De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving. Na de behandeling kunt direct weer
naar huis.

Meer informatie?
U kunt meer over de bovengenoemde behandelingen lezen in de folders op onze website:
www.despataderkliniek.nl/spataderen/folders.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze folder,
kunt op werkdagen contact opnemen met de
Spataderkliniek,  (036) 868 9272.
Wist u dat?
 De Spataderkliniek van het Flevoziekenhuis heeft het
Spataderkeurmerk van de Hart&Vaatgroep heeft.
 Dit keurmerk maakt duidelijk welke ziekenhuizen en
behandelcentra de beste spataderzorg aanbieden.
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Betalingsbewijs
Aanvullende behandeling oppervlakkige spataderen
De dermatoloog heeft de mogelijkheden met u besproken, inclusief de voor- en nadelen, om
uw oppervlakkige spataderen te behandelen. U heeft besloten om deze behandeling te laten
uitvoeren.
De kosten van deze behandeling zijn voor uw eigen rekening en zijn afhandeling van de aard
van de ingreep:
Bijbetaling voor behandeling op verzoek patiënt:

Aantal

Kosten (in euro
per ingreep)

0

Supplementaire flebectomie volgens Muller of
transilluminated aangedreven flebectomie en hieraan
gerelateerde zorg

€ 450

0

Supplementaire sclerocompressietherapie (exclusief
echogeleide sclerocompressietherapie) en hieraan
gerelateerde zorg

€ 200

0

Supplementaire echogeleide sclerocompressietherapie en hieraan gerelateerde zorg

€ 250

Totaal: € ______

<ruimte voor patiënten sticker>

Patiënt heeft genoemde kosten voldaan via een PIN-betaling.
Datum:
Handtekening (ontvanger):

Dit betalingsbewijs is alleen geldig met aangehechte PIN-bon.
Dit betalingsbewijs is niet geschikt om bij uw zorgverzekeraar te declareren.
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