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DERMATOLOGIE

Spataderen kunnen worden behandeld door een operatie, sclerocompressietherapie, foam echosclerose, 
Muller-techniek (ambulante flebectomie) en de closurebehandeling (VNUS). Op advies van uw behandelend 
specialist wordt één of een combinatie van deze behandelingen bij u uitgevoerd. In deze folder wordt 
ambulante flebectomie volgens Muller besproken. 

Wat is ambulante flebectomie volgens Muller?
Bij u zijn spataderen geconstateerd die vanwege hun formaat het beste kunnen worden behandeld met de 
Muller-methode. Bij deze techniek, vernoemd naar de dermatoloog Muller, worden de spataderen onder lokale 
verdoving via kleine sneetjes (incisies) weggehaald. U houdt aan deze behandeling geen of een klein litteken 
over. 

De behandeling  
De ingreep vindt plaats bij DC Klinieken, op de afdeling dermatologie. Zodra u in de behandel kamer bent, vraagt de 
assistent u te blijven staan. Zo worden de spataderen door de druk goed zichtbaar. De dermatoloog tekent het te 
behandelen gebied af met een huidstift. U mag plaats nemen op de behandel tafel, vervolgens krijgt u enkele 
prikken met de verdovings vloeistof Lidocaïne die uw huid plaatselijk verdooft. Deze prikken kunnen wat branderig 
aanvoelen. Het te behandelen gebied wordt daarna gedesinfecteerd. 

De ingreep gebeurt steriel, dit betekent dat uw been bedekt wordt met steriele doeken. De dermatoloog maakt 
kleine sneetjes van ongeveer 1-2 mm, waarna de dermatoloog de spatader verwijdert. De ingreep duurt ongeveer 45 
minuten. Als deze klaar is, maakt de assistent uw been schoon, op de sneetjes worden hechtpleisters geplakt en er 
wordt een drukverband aangelegd. De assistent doet samen met u de steun kous aan. Wij vragen u na de ingreep nog 
een half uur plaats te nemen in onze wachtruimte vanwege een eventuele nabloeding. 

Voorbereiding
• Als u bloedverdunners gebruikt, wilt u dit dan tijdig aan ons doorgeven?
• Mocht u allergisch zijn voor verdovingsvloeistoffen, desinfectiemiddelen of pleisters, laat dit dan 
 aan ons weten. 
• Neem uw steunkous mee naar de afspraak.
• Wij adviseren u een ruim zittende broek en schoenen te dragen.
• Gebruik geen bodylotion of andere producten op uw benen.
• Wij vragen u twee dagen van te voren uw been te scheren. 
• Neem iemand mee die u naar huis kan brengen. 

Na de behandeling
• De steunkous die u heeft aangekregen, houdt u de eerste twee dagen aan (dag en nacht), 
 daarna gedurende minimaal twee weken alleen overdag. 
• Trek na het douchen de steunkous weer aan. 
• De hechtpleisters laat u een week zitten, deze mogen nat worden.
• Het is normaal als u op uw been bloeduitstortingen heeft, deze verdwijnen na 3 tot 6 weken vanzelf. 
• Na de ingreep mag u de eerste 24 uur niet autorijden.
• Na de ingreep mag u in de eerste week niet intensief sporten.
• Uw dagelijkse bezigheden kunt u direct na de ingreep hervatten. 
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Bijwerkingen
• Bij een ingreep in de knieholte kan er door een bloeduitstorting tijdelijk een doof gevoel in het been 

ontstaan. Dit gebeurt zelden en het trekt binnen 1 tot 2 dagen weg.
• Zeer zelden wordt een klein zenuwtakje beschadigd bij het verwijderen van een spatader, hierdoor kan 
 het gevoel (pijn en tast) in het gebied eronder verminderd of verdwenen zijn. Ook dit herstelt zich meestal 

volledig, maar dat kan enkele maanden duren. Grote en belangrijke zenuwen die spieren aansturen worden 
nooit beschadigd bij een Muller-procedure, deze zenuwen bevinden zich allemaal veilig in de diepte.

Wanneer dient u een arts te waarschuwen? 
Neem direct contact op bij: 
• koorts (boven de 38,5 graden);
• pussende wondjes;
• een warm, rood en/of dik (onder)been. 

Voor spoedgevallen zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar op (020) 592 3831. Aan de hand van uw klachten 
wordt u verder geholpen.

Vergoedingen
DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. 
Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen 
risico. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eventuele uitzonderingen: www.dcklinieken.nl/
vergoedingen.

Vragen
Ga voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen naar: www.dcklinieken.nl/contact of neem 
contact op met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.
 
Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken
Bel in geval van spoed: 088 0100 998.

Wilt u een waardering achterlaten?Zorgkaart Nederland
Wij vinden uw mening erg belangrijk. 
Laat daarom uw waardering achter  
op ZorgkaartNederland.nl!
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