Sclerocompressietherapie
Behandeling van spataderen met injecties
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Patiënteninformatie

Spataderen kunnen worden behandeld door een operatie, sclerocompressietherapie, foam echo-sclerose,
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
sclerocompressietherapie besproken.

Wat zijn spataderen?

Het hart pompt zuurstofrijk bloed via de slagaderen naar alle lichaamsdelen. Via de aderen wordt het
zuurstofarme bloed weer teruggevoerd naar het hart. Om te voorkomen dat het bloed naar beneden gaat
als u rechtop staat, zijn er kleppen in de aderen. Deze maken alleen een bloedstroom naar het hart mogelijk
(eenrichtingsverkeer). Door familiaire aanleg voor spataderen en tijdens de zwangerschap kunnen de aderen
in de benen verslappen en de kleppen gaan lekken. Men spreekt dan van spataderen (varices). Deze
spataderen kunnen aan de buitenkant zichtbaar zijn, maar ook ‘van binnen’ zitten. Ze kunnen klachten geven
van vermoeidheid, pijn, een zwaar gevoel en vochtophoping in de benen. Ook kunnen ze cosmetisch
ontsierend zijn en kan een pijnlijke spataderontsteking ontstaan.

Hoe werkt sclerocompressietherapie?

Bij het scleroseren (inspuiten) van spataderen gebruikt de arts injecties met een vloeistof (aethoxysclerol).
Door deze vloeistof verkleven de vaatwanden en verschrompelen ze. Zo verdwijnen de spataderen. Deze
behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Voorbereiding

•
•
•
•

Mocht u in het bezit zijn van elastische kousen, dan kunt u deze meenemen.
Zorg voor ruimzittende kleding en schoeisel.
Gebruik op de dag van de behandeling geen crème, badolie of bodylotion i.v.m. de pleisters die na de
behandeling op uw benen worden geplakt.
U kunt van tevoren uw benen ontharen.

Mocht u klachten krijgen zoals zwelling van het been, pijn in de kuit, benauwdheid of andere klachten dan
die in de folder staan vermeld, dan moet u altijd contact met DC Klinieken opnemen.

Vragen of klachten?

Als u nog vragen hebt, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur (vrijdag tot
18.00 uur) en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur bereiken op 088 0100 900. Wij doen er alles aan om uw
bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als u toch klachten hebt, horen wij deze graag van u. Mail of bel
dan met onze klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl of 088 0100 999.

Uw mening over DC Klinieken

Wij vinden uw mening over ons erg belangrijk. Geef uw waardering en suggesties op Independer.nl of
ZorgkaartNederland.nl, zodat wij daarmee onze zorg kunnen verbeteren.

Vergoeding

DC Klinieken is een ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum). Dit betekent dat verreweg de meeste van onze
behandelingen en onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met
het verplichte eigen risico. Natuurlijk hebt u ook een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Wilt u precies
weten hoe het zit met vergoedingen bij DC Klinieken? Vraag naar ons speciale informatieblad of kijk op
www.dcklinieken.nl.

