
BEHANDELING VAN SPATADEREN MET 
ECHOGELEIDE SCLEROCOMPRESSIE

Polikliniek Dermatologie
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Uw arts heeft u een behandeling van uw spataderen met echogeleide scle-
rocompressie geadviseerd. In deze folder leest u over deze behandeling. De 
behandeling wordt gedaan op de polikliniek Dermatologie (volg route 6).  
Lees deze folder goed door.

WAT IS EEN SPATADERBEHANDELING MET ECHOGELEIDE  
SCLEROCOMPRESSIE?

• Bij deze behandeling wordt het bloedvat (de spatader) ingespoten met een 
medicinaal schuim. Dit schuim hecht zich aan de vaatwanden. Daardoor 
kleven de vaatwanden aan elkaar. De spatader wordt zo als het ware dicht-
geplakt (sclerocompressie).

• Bij de behandeling wordt gebruikgemaakt van een duplexapparaat. De 
bloedvaten zijn hiermee goed te zien. Dit apparaat werkt met geluidsgolven 
(echo). Bij het eerdere onderzoek aan uw benen is dit apparaat ook ge-
bruikt.

• Voor deze behandeling is geen verdoving nodig.
• De behandeling duurt ongeveer 20 minuten. 
• Het bloedvat kan na verloop van tijd weer opengaan. De behandeling kan 

dan worden herhaald. 
• U hoeft voor deze behandeling niet te worden opgenomen in het zieken-

huis. U kunt dezelfde dag weer naar huis.

VOORBEREIDING OP DE BEHANDELING
• Smeer geen crème of zalf op uw benen.
• Draag ruime schoenen en kleding. Na de behandeling moet u namelijk kou-

sen dragen. Strakke kleding of schoenen zullen dan niet meer passen.
• Draag ondergoed, waarbij de liezen makkelijk vrij te maken zijn (geen boxer-

short). 
• Als u moeite heeft om stil te liggen, laat dit ons dan weten. We zullen dan 

samen met u zoeken naar een zo prettig mogelijke houding.
• Heeft u elastische kousen? Neem deze mee naar elke afspraak. 

DE BEHANDELING
• De behandeling wordt gedaan op de polikliniek Dermatologie (volg route 6). 
• Voor de behandeling gaat u eerst rechtop staan. De arts kan via het duplex-

apparaat uw bloedvaten op een beeldscherm zien. 
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• Met een stift wordt de aanprikplaats afgetekend op uw been. 
• Hierna neemt u plaats op de behandeltafel. 
• U moet plat liggen. Het hoofdeind mag niet omhoog staan.
• De arts prikt de spatader aan met een naald en controleert via het beeld-

scherm of de naald goed zit. 
• Daarna wordt er een beetje schuim in het bloedvat gespoten. Op het beeld-

scherm is te zien of het schuim zich goed verspreidt in het bloedvat.
• Heeft u meerdere spataderen in hetzelfde been? Dan wordt de behandeling 

een paar keer herhaald.
• Per behandeling kan maar één been worden behandeld.
• U kunt dezelfde dag weer naar huis. 

NA DE BEHANDELING
• Na de behandeling geeft de assistent uitleg over het vervolg van de  

behandeling.
• Het is erg belangrijk dat er na de behandeling druk wordt uitgeoefend op 

het behandelde bloedvat. Dit zorgt ervoor dat de wanden goed kunnen ver-
kleven. Daarom brengt de verpleegkundige op de spataders enkele drukver-
bandjes aan.

• Daarna moet u twee kousen aan, een witte en een bruine. Deze kousen 
zitten over de drukverbanden heen. 

• U krijgt uitleg van de assistent over het toedienen van fraxiparine. Dit is een 
spuitje met een bloedverdunner. Als u thuis bent, moet u zichzelf geduren-
de vijf dagen elke dag een spuitje geven. U krijgt een recept mee. 

• Als u weer bent aangekleed, moet u een kwartier lopen op de gang van de 
polikliniek.

• Voordat u naar huis gaat, meldt u zich af bij de balie van dermatologie.
• Na de behandeling kunt u beter niet zelf autorijden. We raden u aan om 

vervoer naar huis te regelen.

WEER THUIS NA DE BEHANDELING
• Het dragen van de kousen is erg belangrijk voor het slagen van de behande-

ling. De witte kous draagt u 48 uur lang (2 dagen). De bruine kous draagt u 4 
tot 6 weken, alleen overdag. 

• Na twee dagen mag u zich weer douchen. Doe dit niet eerder, anders kan de 
behandeling mislukken.
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Bewegen
• Bewegen is goed, maar met mate. 
• Doe geen sport waarbij er veel kracht op de benen komt. De eerste week 
mag u fietsen op lage versnelling (geen kracht zetten). 
• Ga niet hardlopen. 
• Heeft u een beroep waarbij er veel kracht op de benen komt? Doe het dan 
de eerste week wat rustiger aan.
• Na een week kunt u uw normale leven weer oppakken. 

Pijn
Normaal gesproken heeft u geen pijn na deze behandeling. 

IN DE VOLGENDE SITUATIES KUNT U CONTACT OPNEMEN  
MET DE POLIKLINIEK DERMATOLOGIE

• U heeft (aanhoudende) pijn in uw been.
• Bij roodheid en/of zwelling van uw behandelde been.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Bij de behandeling kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

• Een blauwe plek rond de aanprikplaatsen.
• Donkere verkleuring van de huid boven de behandelde spatader. Deze 

verkleuring verdwijnt meestal na verloop van tijd. Mensen met een donkere 
huid hebben een grotere kans op blijvende verkleuring.

• Een allergische reactie op het schuim. Dit komt zeer zelden voor.
• Een trombose in de oppervlakkige aders in het behandelde deel van het 

been (oppervlakkige veneuze trombose). U voelt dan een pijnlijk bloedvat. 
Deze pijn verdwijnt als u de therapeutisch elastische kous draagt. 

• Een trombose in de diepliggende aders in het behandelde deel van het been 
(diepe veneuze trombose). De kuit voelt dan heel erg pijnlijk aan. Neem in 
dit geval direct contact op met de polikliniek Dermatologie.

• Bloedproppen die aanvoelen als knobbels. U kunt de pijn verlichten door 
druk uit te oefenen op de knobbels. Gebruik hiervoor een flinke prop watten 
of verbandgazen. Het helpt ook om de witte kous weer onder de bruine 
kous te dragen. 
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CONTROLEAFSPRAAK
• Na de behandeling maakt u bij de assistent een afspraak voor  

controle bij de arts. 
• Tijdens de controleafspraak beoordeelt de arts of de behandeling is  

geslaagd. 
• Het is mogelijk dat het bloedvat weer open is gegaan.  

De arts bespreekt met u of de behandeling moet worden herhaald.
• Het kan zijn dat er nog een andere behandeling nodig is.  

De arts bespreekt dit met u.

ADVIEZEN VOOR DE LANGE TERMIJN
Als u aanleg heeft voor spataderen, dan kunt u de onderstaande leefregels 
volgen. Hiermee kunt u spataderen voorkomen of voorkomen dat spataderen 
verergeren. 

• Een gezond gewicht is erg belangrijk. 
• Draag elastische kousen tijdens een zwangerschap of bij het uitoefenen van 

een staand beroep. 
• Draag ook kousen wanneer u een lange reis maakt  

met vliegtuig, trein of bus.
• Zorg voor voldoende lichaamsbeweging, zoals wandelen,  

zwemmen en fietsen. Dit is goed voor de bloedcirculatie.

AFSPRAAK VERZETTEN
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft 
minimaal 24 uur voor de afspraak aan ons door. We maken dan een nieuwe 
afspraak en kunnen de vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De me-
dewerkers van de polikliniek Dermatologie geven u graag meer informatie. 

POLIKLINIEK DERMATOLOGIE 
 0344-674054



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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