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Criteria Spataderkeurmerk 2018 

De zorginstelling* krijgt  van Harteraad het Spataderkeurmerk indien voldaan wordt aan alle criteria. In 2018 wordt criterium 1 niet meegeteld bij de 

beoordeling. 

1. Duplexonderzoek Voor 95-100% van de uitgevoerde behandelingen bij patiënten met spataderen is voorafgaand aan deze 

therapie een duplexonderzoek uitgevoerd van het oppervlakkige en het diepe systeem. 

• het duplex onderzoek mag maximaal 1 jaar voorafgaand aan de behandeling hebben plaatsgevonden 

• de uitslag moet (digitaal) reproduceerbaar vastgelegd worden.  

2. Breed behandelaanbod De zorginstelling* biedt  ten minste één endoveneuze (thermale)  ablatietechniek (van de VSM/VSP) èn 

minimaal 2 van de volgende 4 behandeltechnieken aan: 

compressietherapie 
• sclerocompressietherapie 

• crossectomie (met en zonder strippen) 

• ambulante flebectomie (Mullertechniek) 

Voor de bovengenoemde behandelingen die níet door de zorginstelling* worden uitgevoerd, is er een 

schriftelijk vastgelegde samenwerking met een zorginstelling* waar deze behandelingen wel worden 

uitgevoerd. 

3. Mogelijkheid diagnose en voorstel 

op 1 dag 

De zorginstelling* biedt iedere patiënt  actief de mogelijkheid om de benodigde diagnostische onderzoeken en 

bespreking van het behandelvoorstel aaneensluitend op één dag te plannen.    

4. Schriftelijke informatie Voor iedere patiënt geldt dat de zorgaanbieder, aanvullend op de mondelinge informatie, voorafgaand aan de 

behandeling, schriftelijk informatiemateriaal uitreikt met informatie over: 

• de  behandelmethode 

• kans op complicaties en type complicatie 

• nazorg (controles, evt. thuiszorg of fysiotherapie) 

• met welk telefoonnummer contact opgenomen kan worden bij vragen tijdens kantooruren 

• met welk telefoonnummer contact opgenomen kan worden bij spoedeisende vragen buiten 

kantooruren. 

https://www.harteraad.nl/


*Met  zorginstelling wordt hier bedoeld: ziekenhuisorganisatie (met hoofdlocatie en vestigingen waar poli gehouden wordt)  of locatie van een Zelfstandig 

Behandel Centrum (ZBC), waar hetzelfde behandelteam werkzaam is.  
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5. Telefonische bereikbaarheid De patiënt die onder actieve behandeling is van het behandelteam kan tijdens kantooruren telefonisch vragen 

stellen, waarbij hij/zij  dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op het gebied van veneuze 

problematiek 

6. Bereikbaarheid voor spoedvragen Het behandelteam is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor spoedeisende vragen van patiënten. 

7.  Huisarts geïnformeerd binnen 

twee weken 

Binnen twee weken na het eerste bezoek van de patiënt aan de zorginstelling* wordt een bericht aan de 

huisarts verzonden met daarin: diagnose, uitslag duplex onderzoek en behandelplan. 

8. Waarborg Kwaliteit De kwaliteit van zorg in de zorginstelling is gewaarborgd door  

-deelname aan de kwaliteitsvisitatie van de wetenschappelijke verenigingen en/of: 

-de instelling heeft het ZKN keurmerk en/of: 

-de instelling heeft een andere vorm van kwaliteitscertificering conform JCI, ISO, NIAZ 

9.  Registratie ernst veneuze ziekte De zorginstelling scoort de ernst van de veneuze ziekte met een kwantitatieve klinische score (de VCSS of de 

CEAP of anders) 

Aanvullende criteria voor ziekenhuizen die diep veneuze ziekte behandelen: 
10. Multidisciplinaire afstemming De zorginstelling heeft een structureel multidisciplinair overleg over patiënten met diep veneuze ziekte, waarbij 

minimaal twee van de betrokken disciplines aanwezig zijn. 

11.  Diep Veneuze Ziekte De behandelaar die patiënten met chronische of acute diep veneuze ziekte invasief behandelt, dient bekwaam 

en bevoegd te zijn, zoals vastgelegd in wet BIG. 

 


