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Sclerocompressie therapie voor varices
(spataderen)
Wat houdt de behandeling in?
Na onderzoek heeft uw arts in overleg met u een behandeling van spataderen door middel
van inspuiten (scleroseren) voorgesteld. Hierbij wordt met een dunne naald
scleroseervloeistof ingespoten die een steriele ontsteking van de binnenkant van de
vaatwanden veroorzaakt. Hierdoor gaan de vaatwanden verkleven.
De behandeling duurt 20 tot 30 minuten, afhankelijk van de uitgebreidheid van de
spataderen. We bespreken daarna met u of hierna een controle- of een nieuwe
behandelafspraak nodig is. Behandeling van spataderen voorkomt niet het eventuele
ontstaan van nieuwe spataderen.

Kousen
U krijgt een verbandkous aangemeten op de dag van de behandeling. Deze kous wordt
meteen na de behandeling aangetrokken. Deze verbandkous moet u 2 dagen en 2 nachten
(48 uur) aanhouden en vervolgens nog 5 dagen alleen overdag dragen.
Als u al een verbandkous (Struva) heeft, wilt u deze dan meenemen?

Wat is van belang voor de behandeling?






U wordt verzocht op de afgesproken dag op de juiste tijd aanwezig te zijn.
Bij verhindering graag zo spoedig mogelijk contact opnemen met de Spataderkliniek,
 (036) 868 92 72. Een andere patiënt kan dan in uw plaats worden behandeld.
Op de dag van de behandeling mag u geen crème of zalf op de benen smeren.
De eerste 2 weken na de inspuiting is langdurig warm douchen/baden, intensief sporten
of zonnebaden niet aan te raden omdat hierdoor de bloedvaten verwijden.
Om u zo snel mogelijk van dienst te zijn is, het mogelijk dat u door verschillende artsen
wordt geholpen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, meld dit dan aan de
doktersassistenten. Zij kunnen hier rekening mee houden bij het maken van afspraken.

Bijwerkingen van de behandeling





Zeer zelden wordt er een allergische reactie op de inspuiting gezien, vandaar dat u wordt
gevraagd na de behandeling nog ongeveer 15 minuten op de afdeling te blijven.
Ondertussen kunt u dan eventueel een controle-afspraak maken.
Na de behandeling kunnen er mogelijk blauwe en/of licht bruine verkleuring ontstaan.
Deze trekken na enige tijd weg.
Zelden ontstaan er op de inspuitplaats harde, gevoelige bobbeltjes, blaartjes of wondjes,
die gaan vanzelf dicht.
Een enkele keer kunnen er op de plaats van inspuiting nieuwe vaatjes ontstaan.
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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.

Tot slot
Indien er zich onverhoopt problemen voordoen, kunt u op werkdagen contact opnemen met
de Spataderkliniek,  (036) 868 9272 (tussen 09.00 en 17.00 uur).
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedpost,  (036) 868 8811.
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