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Onderzoek, behandeling en adviezen

Spataderen
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De Hartstichting

De Hartstichting wil dat minder mensen vroegtijdig hart- en 

vaatziekten krijgen of eraan overlijden. Ook het ongemak en leed 

dat patiënten en hun naasten ervaren, willen we verminderen. 

Daar zet de Hartstichting zich elke dag voor in. 

Dat doen we door patiëntenzorg te verbeteren, te bevorderen dat 

de jeugd gezonder gaat leven en door baanbrekend onderzoek 

naar hart- en vaatziekten te laten doen. Hoe meer mensen ons 

helpen in de strijd tegen hart- en vaatziekten, hoe meer we 

kunnen bereiken. 

Hoe u ons kunt helpen, leest u achterin deze brochure.



3

Inhoudsopgave

Voorwoord 4
In deze brochure 5
Hoe werken gezonde aderen in het been? 6
De oorzaken van spataderen 8
Welke aderen kunnen spataderen worden? 10
De klachten bij spataderen 13
Hoe worden spataderen onderzocht? 14
Welke behandelingen zijn er? 16
Nazorg en adviezen 19
Leefregels 21
Waar vindt u meer informatie? 22
Helpt u ons mee? 24
Welkom bij De Hart&Vaatgroep 25



4

Voorwoord

U heeft één of meerdere spataderen. Misschien heeft u sinds kort 
klachten maar het kan ook zijn dat u er al wat langer last van heeft. 
Uw arts heeft u verteld dat een behandeling nodig is. Om samen 
met uw arts te beslissen welke behandeling het beste voor u is, 
heeft u begrijpelijke en volledige informatie nodig. Uw arts vertelt 
u welke mogelijke behandelingen er zijn, de voor- en nadelen 
daarvan en de resultaten die kunt verwachten.

Een paar jaar geleden hebben dermatologen, vaatchirurgen, vaatlaboranten en patiënten 

besloten om samen te werken. Zij willen patiënten met spataderen in Nederland goede 

spataderzorg bieden. Zo ontstond het Spataderkeurmerk. Zorgaanbieders die spatader-

zorg bieden, krijgen het Spataderkeurmerk als zij aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. 

Een van de kwaliteitseisen is dat zij goede, betrouwbare en volledige uitleg geven over de 

aandoening, de mogelijke behandelingen en de voor- en nadelen daarvan. 

Omdat alle onderstaande samenwerkende partijen het belangrijk vinden dat u samen met 

uw arts een goede keuze kunt maken voor een behandeling, is deze brochure spataderen 

gemaakt. De informatie is gebaseerd op de vernieuwde richtlijn Varices (spataderen) voor 

medisch specialisten (2014). Deze brochure is samen gemaakt door: 

•	 De Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie

•	 Dutch College of Phlebology

•	 De Hart&Vaatgroep

•	 De Hartstichting 

•	 De Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie

van en voor mensen met een hart- of vaatziekte
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In deze brochure

U leest hierin informatie over de verschillende soorten spataderen 
en de behandelingen die in Nederland worden gegeven. 

Spataderen (varices) komen zowel bij  

vrouwen als mannen voor, maar wel vaker 

bij vrouwen dan bij mannen. De kans 

op spataderen neemt toe met de leeftijd. 

Boven de 80 jaar heeft ongeveer driekwart 

van de bevolking van het noordelijk half-

rond spataderen.

De oorzaken, de soorten spataderen en  

de lichamelijke klachten die daarbij horen, 

worden beschreven in deze brochure.  

De behandelingen die bij spataderen  

mogelijk zijn, worden kort uitgelegd.  

U vindt in deze brochure links naar 

websites waar u meer informatie over de 

verschillende behandelingen kunt lezen.  

Heeft u nog vragen? Bel of mail dan met 

de Infolijn Hart en Vaten 0900 3000 300 of 

email: infolijnBhartstichting.nl
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Bloed bevat zuurstof en voedingsstoffen. Die heeft uw lichaam 
nodig om goed te kunnen werken. Het bloed stroomt vanuit het 
hart via de slagaderen door de haarvaten naar de aderen.  
De slagaderen, haarvaten en aderen (samen ook wel bloedvaten 
genoemd) vormen een uitgebreid netwerk waardoor het bloed 
overal in ons lichaam kan komen. De bloedvaten hebben ieder een 
eigen taak waarvoor ze speciaal uitgerust zijn. Veel aderen hebben 
kleppen om hun taak goed uit te voeren. 

Hoe werken gezonde aderen in het 
been?

De meeste aderen vervoeren zuurstofarm 

bloed terug naar de longen. In de benen 

bestaat het adernetwerk uit drie systemen, 

het oppervlakkige, het diepe en het 

verbindingssysteem. Het oppervlakkige 

systeem heeft veel kleine (zichtbare) 

adertjes die als een soort net om uw been 

liggen. De aderen van het diepe systeem 

liggen in en onder uw spieren. U kunt ze 

niet zien. De oppervlakkige adertjes en de 

diepe aderen zijn met elkaar verbonden 

door de zogenaamde verbindingsaderen. 

De zichtbare adertjes van het oppervlak-

kige systeem voeren bloed uit de huid en 

het onderhuidse weefsel af naar de diepe 

aderen via de verbindingsaderen.  

De onzichtbare aderen van het diepe 

systeem voeren het bloed af naar het hart. 

Een klein gedeelte van het bloed (circa 

10-20%) uit de oppervlakkige adertjes 

verzamelt zich in twee grote oppervlak-

kige hoofdaderen. Dit zijn de stamaderen 

vena saphena magna (VSM) en de vena 

saphena parva (VSP). Met deze twee 

stamaderen is iets bijzonders aan de hand. 

Zij hebben een directe aansluiting 

(inmonding) op een diepe ader. De 

oppervlakkige aderen (VSM en VSP) gaan 

dus rechtstreeks over in een diepe ader.  

De aansluiting wordt ook wel kruising of 

junctie genoemd. In een junctie zit een 

klep. 

Om het bloed af te voeren als u rechtop 

staat, moet de bloedstroom tegen de 

zwaartekracht in omhoog stromen. Dit is 
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bij gezonde aderen geen probleem omdat 

de aderen daarbij hulp krijgen van de 

kuitspieren. Bij het bewegen van de benen 

(als u loopt of fietst) trekken de kuitspieren 

telkens samen en ontspannen weer, net als 

een pomp. De aderen worden zo telkens 

leeg geknepen en van onder af gevuld.

Om te zorgen dat het omhoog getranspor-

teerde bloed niet naar uw voeten terug kan 

vloeien, hebben de aderen op verschillende 

plaatsen kleppen. Deze kleppen zorgen 

door het voortdurend openen en sluiten 

dat het bloed niet van de lies naar de tenen 

terug kan stromen. 
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De precieze oorzaak van het wijder worden 

van aderen is nog niet bekend. 

Waarschijnlijk zorgen afwijkingen in de 

aderwand ervoor dat de ader wijder wordt. 

De ader wordt daardoor minder elastisch 

(de rek is eruit). Als een ader verwijd is, 

sluiten de kleppen niet goed meer 

waardoor deze gaan lekken. Het gevolg is 

dat het omhoog getransporteerde bloed 

deels weer terugvloeit naar beneden: dat 

noemen we reflux. Door het terugvloeien 

De oorzaken van spataderen
Zolang de kleppen in de aderen gezond zijn en goed sluiten, kan 
het bloed vanuit het been naar het hart stromen.  
Problemen ontstaan wanneer de aderen wijder worden waar-
door de kleppen niet meer goed sluiten. Door de zwaartekracht 
stroomt het bloed terug, de verkeerde richting op naar het  
onderbeen en kunnen zich spataderen ontwikkelen.

wordt de ader overvol en zet op den duur 

uit. Hierdoor versterkt het probleem 

zichzelf. 

Soms begint het probleem bij de kleppen. 

Door een aangeboren afwijking (bijvoor-

beeld het ontbreken van kleppen) of ziekte 

(bijvoorbeeld een trombosebeen) kunnen 

de kleppen niet of niet goed werken.  

Ook dan kunnen spataderen ontstaan. 

Goed sluitende 
kleppen

Niet goed sluitende 
kleppen
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Risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van spataderen
Een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het wijder worden van aderen is er niet, maar er zijn 
wel enkele factoren die de kans op spataderen vergroten:

• Aanleg:  in sommige families komen spataderen veel vaker voor dan in 
andere. Door aangeboren zwakte van het steunweefsel van de 
aderen kunnen spataderen ontstaan. 

• Zwangerschap:  door de invloed van hormonen en een minder goede terugstroom 
van bloed naar het hart (door druk van de groeiende baarmoeder) 
ontstaan makkelijker spataderen. 

• Hormonen:  hebben invloed op de elasticiteit van de vaatwand.

• Weinig beweging:  langdurig staan (bijvoorbeeld kappers, winkelpersoneel). 

• Trombose:  hierbij is een ader in het been afgesloten door een bloedstolsel. 
Bij het opruimen van het stolsel door het lichaam verandert zowel  
de klep als de elasticiteit van de vaatwand.

9
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VSM (vena saphena magna)
Dit is een lange, grote ader die verschil-

lende zijtakken heeft. De VSM loopt vanaf 

de binnenkant van de enkel via de binnen-

zijde van het been naar de lies. Daar mondt 

de VSM uit in de diepe dijbeen-ader.  

Deze inmonding wordt ook wel junctie 

genoemd. In de junctie zitten een of 

meerdere kleppen die voorkomen dat het 

bloed weer terugstroomt naar de VSM. 

VSP (vena saphena parva) 
Deze ader begint bij de buitenkant van de 

enkel en loopt aan de buitenzijde van de 

kuit naar de knie. Daar sluit hij aan op de 

knie-ader net boven het kniegewricht.  

De inmonding van deze ader op de 

knie-ader is bij iedereen anders aangelegd.

Welke aderen kunnen spataderen 
worden?

De twee grote oppervlakkige stamaderen vena saphena magna 
(VSM) en vena saphena parva (VSP) en hun zijtakken kunnen 
spataderen worden.

Verbindingsaderen 
Dit zijn de aderen die het oppervlakkige 

adersysteem met het diepe adersysteem 

verbinden. Ze zijn belangrijk omdat een 

groot deel van de bloedafvoer uit het 

oppervlakkige systeem via de verbindings-

aderen naar het diepe systeem loopt. Door 

slecht werkende kleppen in de verbindings- 

aderen kunnen spataderen ontstaan. 

Spataderen
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Aderen in het bekken
Ook in het bekken (bij vrouwen vaker dan 

bij mannen) kunnen spataderen voorkomen. 

Deze zijn niet makkelijk te herkennen. 

Soms komen spataderen op de buikwand, 

aan de binnenzijde van het dijbeen, 

schaamlippen of vagina voor. 

Kleine onderhuidse adertjes
Net onder de huid loopt een heel netwerk 

van kleine adertjes. Deze hebben geen 

verbinding met het diepe systeem. Ook 

deze adertjes kunnen verwijden. Dit 

worden reticulaire spataderen en besen-

reiser spataderen genoemd. Ze zijn niet 

mooi maar deze spataderen hebben geen 

invloed op de afvoer van het zuurstofarme 

bloed en geven behalve cosmetische 

klachten geen andere klachten.

Besenreiser spataderen
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Els de Vries (61): "Lang 
staan kan ik niet omdat ik 
dan steeds meer pijn in mijn 
been krijg."
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De klachten bij spataderen

De meest voorkomende klachten zijn:

•	 Een moe, loom of zwaar gevoel in de 

benen

•	 Jeuk

•	 Tintelingen

•	 Rusteloze benen

•	 Een gevoel alsof er iets over het been 

loopt

Soms veroorzaakt een spatader pijn of gaat 

bloeden.

Door spataderen verandert de terugstroom van het bloed naar het 
hart. Daardoor kunt u klachten krijgen. Op den duur kunnen er 
ook zichtbare veranderingen aan uw been ontstaan. Zorg dat u uw 
klachten goed uitlegt aan uw arts. Dat maakt het voor hem of haar 
makkelijker om te bepalen wat er met uw been aan de hand is.  
Het is belangrijk dat spataderen behandeld worden om nare  
gevolgen zoals een open been te voorkomen.

Als de terugstroom van het bloed vanuit 

het been naar het hart niet voldoende is 

(veneuze insufficiëntie) dan kunnen er 

veranderingen aan het been te zien zijn, 

zoals:

•	 Bruine verkleuring (pigmentatie) 

•	 Eczeem

•	 Zwelling rond de enkels of aan het 

onderbeen (oedeem)

•	 Ontsteking 

Alle bovenstaande gevolgen kunnen (als ze 

te laat herkend of niet behandeld worden) 

een open been tot gevolg hebben. 

De kans dat u klachten krijgt is groter als  

u ouder wordt, overgewicht heeft en bij 

niet functionerende kleppen in de 

oppervlakkige stamaderen of de diep 

aderen.

Els de Vries (61): "Lang 
staan kan ik niet omdat ik 
dan steeds meer pijn in mijn 
been krijg."
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Uw huisarts is vaak de eerste die uw spataderen 
onderzoekt. Als uw spatader(en) onderzocht en 
gezien moeten worden door een specialist dan 
wordt u doorverwezen naar een dermatoloog, 
fleboloog of vaatchirurg. Een fleboloog is een 
arts die gespecialiseerd is in aandoeningen van 
het been (zoals spataderen, oedeem of open 
been). Een Duplexonderzoek is nodig om u goed 
te onderzoeken te behandelen. 

Hoe worden spataderen onderzocht?

Om uw spataderen te beoordelen, kijkt uw arts naar uw benen 

terwijl u in een ontspannen houding staat. De arts kijkt ook of er 

veranderingen aan uw been te zien zijn. Zichtbare veranderingen 

aan uw been kunnen immers een teken zijn dat uw aderen niet 

goed meer werken. Als uw arts veranderingen ziet die hierop 

wijzen dan bekijkt uw arts ook uw buik. De arts kan soms aan de 

buikhuid zien of er problemen zijn met de terugstroom van het 

bloed in de buik.

Vaak is een Duplexonderzoek (zie pagina 15) nodig om te zien 

waar de afwijkingen in uw aders precies zitten. Zo’n Duplex-

onderzoek geeft uw arts ook informatie over het verloop van de 

spatader. De arts ziet hoe de spatader loopt en hoe uw spatader het 

best behandeld kan worden. De informatie die uw arts uit het 

gesprek met u, de beoordeling van uw been en het Duplex-

onderzoek krijgt, bepaalt de behandeling voor uw spataderen. 
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Duplexonderzoek 
Duplex is een combinatie van Doppler (onderzoek met geluidsgolven) en echografie. Het 
geluidssignaal (de Dopplertoon) geeft informatie over de doorstroming van het bloed en 
de terugstroom van het bloed (reflux). Door echografie wordt het geluidssignaal omgezet 
in beelden. Op het scherm van het echoapparaat is dan te zien hoe de aderen liggen, hoe  
de kleppen werken en of er vernauwingen of afsluitingen in de aderen zijn. Bij een 
kleurenduplex kan de arts aan de kleur zien in welke richting het bloed stroomt. 

Een Duplexonderzoek duurt 20-30 minuten en is pijnloos. Bij dit onderzoek moeten uw 
benen bloot zijn. Ook steunkousen gaan uit. Als u zwachtels om uw benen heeft, worden 
deze eraf gehaald. Tijdens dit onderzoek staat u op een verhoging of ligt u op een kantel-
tafel die tijdens het onderzoek kan worden gekanteld. U komt daardoor in een staande 
houding. Om uw benen beter te kunnen onderzoeken krijgt u gel op uw huid. Met een 
transducer (dit is een klein apparaat dat geluidsgolven uitzendt en weer opvangt) worden 
de benen onderzocht. Soms krijgt u ook een soort bloeddrukband om het been, die 
regelmatig wordt opgepompt om te bepalen hoe de stroomrichting is. 

Bron: DermaPark.nl

15
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Spataderen kunnen op verschillende manieren worden behandeld. 
Alle informatie die de arts bij het onderzoek heeft verzameld, 
wordt gebruikt bij het maken van het behandelplan.

Welke behandelingen zijn er?

De behandeling wordt voor een belangrijk 

deel bepaald door de klachten en de ader 

die ziek is. De stamaderen (VSM en VSP), 

hun zijtakken, de verbindingsaderen en de 

junctie staan in nauwe verbinding met 

elkaar. Als een stamader niet goed werkt 

dan worden alle aderen die verbonden zijn 

met de zieke stamader, in de behandeling 

meegenomen. Is een zijtak van een 

stamader ziek terwijl de stamader zelf 

gezond is, dan is behandeling van de 

stamader niet nodig. Informatie over het 

dragen van steunkousen vindt u op  

pagina 20.

Behandeling van de Vena Saphena 
Magna (VSM)
Als de grote VSM verwijd is en niet goed 

werkt tot in de inmonding (junctie) in de 

dijbeen -ader, is dat een indicatie om de 

VSM uit te schakelen:

•	 met laser (EVLA) of hitte door radio-

frequente golf (RFA) 

•	 door chirurgisch te verwijderen 

(strippen)

•	 met echosclerose 

Laser en RFA. Uitschakelen van de zieke 

ader gebeurt met een katheter  

(endoveneuze thermische techniek). 

Endoveneus betekent: “in een ader” een 

katheter is een dunne, holle flexibele buis. 

Thermisch betekent warmte. In de ader 

wordt dus een katheter ingebracht.  

Met behulp van duplexbeeld (echo) ziet  

de arts precies waar de katheter zit. Een 

speciale vorm van verdoving wordt 

plaatselijk, rondom de ader gespoten. 

Daarmee wordt het omliggende weefsel 

meteen ook beschermd tegen de verhoog-

de temperatuur. Vervolgens wordt de ader 

met de energie van de laser of een radiofre-

quente golf dicht gemaakt. Endoveneuze 

thermische technieken hebben meestal de 

voorkeur boven strippen omdat ze 

patiëntvriendelijker zijn. De behandeling 

is vaak poliklinisch, zonder ruggenprik of 

narcose.
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Strippen. Dit is een operatieve behande-

ling. Er wordt een kleine snede in de lies  

en onderbeen gemaakt. De spatader wordt 

vanaf de lies tot vaak net onder de knie 

verwijderd. Strippen kan zowel onder 

volledige narcose als met een ruggenprik  

of plaatselijke verdoving worden gedaan. 

Strippen gebeurt vaak in dagbehandeling. 

 

Echosclerose. Soms kan de VSM niet met 

de bovenstaande technieken worden 

behandeld. Dan kan worden gekozen voor 

inspuiten met schuim (foam) waarbij de 

ader met een duplexapparaat (echo)  

zichtbaar wordt gemaakt (echosclerose).  

De ader verschrompelt door het ingespoten 

schuim.

Behandeling van de Vena Saphena 
Parva
Een verwijde VSP wordt bij voorkeur 

behandeld met:

•	 laser of radiofrequente golf (RFA)

•	 echosclerose

•	 chirurgische behandeling (strippen)

Complicaties die kunnen optreden 
zijn:
•	 nabloeding

•	 gevoelloosheid rond de wond

•	 infectie

•	 trombose

Na een operatie heeft u iets meer kans op 

pijn en complicaties.

Behandeling van zijtak spataderen
Wanneer alleen een zijtakader verwijd is 

(zogenaamde geïsoleerde zijtakinsufficiën-

tie) dan kunnen twee soorten behandelin-

gen uitgevoerd worden:

•	 ambulante flebectomie 

•	 dicht spuiten (echosclerose)

De keuze voor de meest geschikte behande-

ling op het best passende moment is 

afhankelijk van uw klachten, de toestand 

van uw aders en de bloedafvoer uit uw 

been, uw voorkeur en de ervaring van uw 

arts.

Ambulante flebectomie. Dit gebeurt 

poliklinisch en onder plaatselijke verdo-

ving. De arts maakt een steekgaatje van een 

paar millimeter boven de spatader. Via dit 

gaatje wordt de spatader aangehaakt en 

eruit getrokken. Meestal krijgt u als 

nabehandeling een drukverband en een 

steunkous. Ambulante flebectomie is 

vooral geschikt is bij spataderen met een 

grotere doorsnede. 
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Nieuwe technieken 
Endoveneuze technieken worden steeds meer uitgebreid en verfijnd. Het dichten van 
spataderen wordt ook door stoom, Clarivein, Venaseal bereikt. Er worden goede 
resultaten mee bereikt , maar de effectiviteit van deze technieken moet nog 
wetenschappelijk worden bewezen. Deze methodes zijn daarom nog niet in de 
richtlijn spataderen opgenomen.

Kunnen spataderen terugkomen?
Na een behandeling kunt u weer spataderen krijgen, ook op de plek waar u ze weg 
heeft laten halen. Een behandeling haalt namelijk niet de oorzaken van spataderen weg, 
maar werkt alleen tegen de spataderen zelf en de klachten, zoals vermoeide benen.
Spataderen die u heeft laten inspuiten met vloeistof of schuim, kunnen na verloop  
van tijd weer open gaan. U heeft daar meer kans op als het grote spataderen waren.  
De kans dat de spataderen die behandeld zijn met verhitting in de eerste 3 jaar terug-
komen, is klein. Na 5 jaar heeft ongeveer 10 van de 100 mensen een nieuwe spatader, 
soms op dezelfde plek. U kunt de kans op meer spataderen verkleinen door de 
leefregels te volgen op pagina 26. Geven de spataderen klachten of vindt u ze lelijk? 
Dan kunt u ze weer laten behandelen.

Echosclerose. Dichtspuiten van de zieke 

ader gebeurt door vloeistof of schuim 

(foam) in de aangedane ader te spuiten.  

De ader verschrompelt daardoor. Deze 

techniek is vooral geschikt bij hele 

kronkelige aderen, aderen met een kleine 

doorsnede of bij aderen die voor de tweede 

of derde keer weer een spatader worden. 

Dieper gelegen oppervlakkige aderen 

kunnen ook worden behandeld met 

inspuiten van schuim. Dan wordt het 

inspuiten gecontroleerd met behulp van 

een echoapparaat. Dat heet daarom 

Echosclerose.

Behandeling van verwijde 
verbindingsaderen
Behandeling van niet goed werkende 

verbindingsaderen bij patiënten met 

spataderen wordt niet aanbevolen. Diverse 

wetenschappelijke studies hebben laten 

zien dat deze behandeling bij spataderen 

geen verbetering bracht. Bij patiënten met 

een open been kan de behandeling van 

verwijde verbindingsaderen voor een 

betere genezing zorgen.
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Na de behandeling maakt uw arts met u een afspraak voor een 
controlebezoek. Tijdens dit bezoek wordt u gevraagd of u klachten 
van de behandeling heeft (gehad) en of deze inmiddels verdwenen 
zijn. Als u nog spataderen heeft, worden deze alsnog behandeld 
wanneer dat nodig is. Voor een goed resultaat van de behandeling 
is het belangrijk om de onderstaande adviezen op te volgen.

Adviezen na operatie of flebectomie
•	 Volg de instructies van uw arts over het 

dragen van het drukverband, 

verbandkous of de zwachtels, en over 

wanneer u weer kunt douchen.

•	 Draag dagelijks de aangemeten 

elastische kous. Trek deze bij het 

opstaan aan, terwijl u nog op uw bed 

ligt. Uw arts vertelt u hoelang u de 

elastische kous moet dragen.

•	 Blijf in beweging, bijvoorbeeld door uw 

enkelgewricht te bewegen om een goede 

bloedcirculatie te bevorderen: beweeg 

uw tenen naar de grond (‘gas geven’) en 

vervolgens richting neus (‘gas 

terugnemen’). Herhaal deze oefening 

regelmatig.

•	 Vraag uw behandelend arts wanneer u 

weer kunt sporten.

•	 Vermijd stilstaan na de operatie en leg 

uw been omhoog als u zit.

•	 Afhankelijk van de ingreep en 

omstandigheden kunt u meestal één tot 

tien dagen na de ingreep uw werk 

hervatten. Uw arts zal dit met u 

bespreken.

•	 Houd de wondjes goed droog en vermijd 

knellende kleding.

•	 Douche de eerste weken na de behande-

ling niet te lang en niet te warm en 

vermijd langdurige hitte in het algemeen 

(bijvoorbeeld een heet bad of sauna).

Adviezen na inspuiten
•	 Maak direct na de behandeling een 

wandeling van ongeveer een half uur.

•	 Draag dagelijks de (aangemeten) 

elastische kous. Trek deze bij het 

opstaan aan, terwijl u nog op uw bed 

ligt. Uw arts vertelt u hoelang u de 

elastische kous moet dragen.

•	 Blijf alle gewone dagelijkse activiteiten 

ondernemen. Overleg bij twijfel met uw 

arts.

•	 Vraag uw behandelend arts wanneer u 

weer kunt sporten.

•	 Vermijd langdurige hitte (bijvoorbeeld 

een heet bad of sauna).

•	 Vermijd blootstelling aan de zon zolang 

er nog ‘strengetjes’ of blauwe plekken 

als gevolg van de ingreep aanwezig  

zijn (ongeveer 6 weken).

Nazorg en adviezen
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Adviezen bij compressietherapie 
(elastische kousen)
Er zijn veel elastische kousen. Uw arts 

bepaalt welke drukklasse en welke type 

kous u nodig heeft. Het is belangrijk dat 

de kousen (liefst ’s ochtends) nauwkeurig 

worden aangemeten als uw been nog dun 

is (oedeemvrij). Draag de kousen 

consequent en vervang ze regelmatig. 

Wanneer de kousen niet goed zijn 

aangemeten of niet goed worden gedragen 

kunnen de klachten blijven of zelfs 

verergeren. In ernstige gevallen kunnen 

wonden aan het been ontstaan.

Overleg met uw arts hoe lang u de kousen 

moet dragen en of u de kousen af en toe 

niet hoeft te dragen, bijvoorbeeld bij 

speciale gelegenheden. Door regelmatige 

controle kan de arts bekijken of u van kous 

kunt veranderen, bijvoorbeeld van lange 

dijbeenkousen naar korte kniekousen.

Uw elastische kousen geven het beste 

resultaat als u zich aan de volgende 

adviezen houdt:

•	 Draag de voorgeschreven elastische 

kousen iedere dag. In overleg met uw 

arts kunt u eventueel confectiekousen 

dragen mits deze goed passen. 

Tegenwoordig zijn rondbreikousen in 

meerdere kleuren verkrijgbaar, ook in 

drukklasse 2 en 3. Uw bandagist kan u 

hierover meer vertellen.

•	 Zitten de kousen niet goed, ga dan terug 

naar de bandagist.

•	 Bij het naar bed gaan moeten de kousen 

weer worden uitgetrokken.

•	 Trek de kousen meteen aan als u opstaat. 

Neemt u ‘s morgens een douche dan 

kunnen uw benen klam zijn waardoor 

het moeilijker is om uw elastische 

kousen aan te trekken. 

•	 Vraag uw arts of bandagist advies over 

de techniek van het goed aan- en 

uittrekken van de kous. Er zijn 

tegenwoordig handige aantrek- en 

uittrekhulpmiddelen. Informeer bij uw 

zorgverzekeraar welke hulpmiddelen 

worden vergoed.

•	 Was de kousen regelmatig en volg 

daarbij de was-instructies van de 

fabrikant. De werking van de kousen 

gaat juist door te weinig wassen 

achteruit.

•	 Vermijd het gebruik van vettige 

middelen onder de kous. Huidvet en vet 

uit bijvoorbeeld crèmes tasten namelijk 

het rubber in de kous aan en rubber 

zorgt juist voor de elasticiteit van de 

kous.

•	 Vervang uw kousen regelmatig,  in ieder 

geval 1 keer per jaar. Elastische kousen 

verliezen na een tijdje hun rek en 

werken dan minder goed. Laat nieuwe 

kousen opnieuw aanmeten. 
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Om spataderen te voorkomen en vermindering of verergering van 
klachten door spataderen tegen te gaan is het belangrijk om een 
aantal leefregels in acht te nemen. 

Aanleg is waarschijnlijk de belangrijkste 
oorzaak voor het ontstaan van spataderen. 
Heeft u deze aanleg houd er dan 
rekening mee dat spataderen (opnieuw) 
kunnen ontstaan. Een goed uitgevoerde 
behandeling neemt deze oorzaak niet weg. 
Kousen kunnen het ontstaan van
spataderen niet voorkomen maar klachten 
worden wel verlicht.

Een van de risicofactoren voor het 
ontstaan van spataderen is staand of 
zittend werk. Om eerste spatadertjes en 
verergering daarvan te voorkomen, zijn de 
onderstaande leefregels belangrijk:

1 Voorkom overgewicht en probeer indien 
nodig af te vallen.

2 Voorkom langdurig stilstaan en stilzitten. 
Beweeg regelmatig uw enkel wanneer u 
stilzit of stilstaat: beweeg uw tenen naar 

de grond (‘gas geven’) en vervolgens 
richting neus (‘gas terugnemen’). 
Dit stimuleert de werking van de 
kuitspierpomp.

3  Beweeg veel, minstens dertig minuten 
per dag. Lopen, fietsen en zwemmen zijn 
goede lichamelijke activiteiten.

4 Als u aanleg hebt voor het ontwikkelen 
van spataderen is het dragen van 
elastische kousen tijdens de zwangerschap 
verstandig (juist al in de beginfase).

5 Draag geen knellende kleding.

6 Draag de elastische kousen elke dag als 
uw arts dit adviseert.

Leefregels
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Heeft u spataderen, dan ziet u verschillende behandelaars zoals 
dermatoloog, vaatchirurg, fleboloog  of bandagist.  
U krijgt advies om regelmatig te bewegen of voor steunkousen 
(compressietherapie). Misschien hoort of leest over het spatader-
keurmerk, advertenties van klinieken waar spataderen behandeld 
worden of u krijgt welgemeende adviezen uit uw omgeving. 

Om u wegwijs te maken leest u hier onder 

bij welke organisaties of personen u 

onafhankelijke, betrouwbare informatie 

over spataderen kunt vinden. Soms is de 

informatie in een brochure beschikbaar  

die u kunt bestellen of downloaden.

Nederlandse Vereniging voor 
Dermatologie en Venereologie 
(NVDV)
Dit is de beroepsvereniging van 

Nederlandse dermatologen. De NVDV 

geeft informatie over huidaandoeningen. 

Zij geeft publicaties en folders uit en heeft 

veel informatie voor patiënten op haar 

website staan. Informatie over spataderen, 

de aandoening, onderzoeken en behande-

lingen staan op de website van de NVDV: 

www.nvdv.nl/informatie-voor-de- 
patient 

De Hart&Vaatgroep
De patiëntenvereniging  

De Hart&Vaatgroep heeft samen met de 

beroepsgroepen van dermatologen, 

vaatchirurgen en vaatlaboranten kwaliteits-

eisen voor spataderzorg opgesteld. 

Daaraan moeten ziekenhuizen en klinieken 

die spataderzorg verlenen voldoen om het 

spataderkeurmerk te krijgen. Op de website 

van de Hart&Vaatgroep ziet u welke 

zorgverleners op het gebied van spatader-

zorg het spataderkeurmerk hebben: 

www.hartenvaatgroep.nl/behandeling/
kies-uw-vaatzorg/spataderkeurmerk.
html

Waar vindt u meer informatie?
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Hartstichting
De Hartstichting strijdt tegen hart- en 

vaatziekten. Door het financieren van 

onderzoek hoopt de Hartstichting dat er  

in de toekomst minder mensen overlijden 

aan hart- en vaatziekten. Daarnaast steunt 

zij patiënten, geeft voorlichting en werkt 

aan kwaliteitsverbetering van de zorg.  

Op de website van de Hartstichting staat 

informatie over spataderen, de aandoe-

ning, onderzoek en behandeling: 

www.hartstichting.nl 

Website van uw kliniek of ziekenhuis
Kijk op de website van uw kliniek of  

ziekenhuis om praktische informatie te 

vinden, zoals bijvoorbeeld hoe lang van 

tevoren u aanwezig moet zijn en wanneer 

u weer naar huis kunt
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De Hartstichting zorgt ervoor dat er belangrijk wetenschappelijk 
onderzoek naar hart- en vaatziekten wordt gedaan. We geven 
voorlichting en steun aan patiënten en hun naasten en doen 
er alles aan om de jeugd van nu een hartgezonde toekomst te 
geven. Overal in Nederland organiseren we reanimatiecursussen 
en we zorgen dat op zoveel mogelijk plaatsen een AED hangt. 
Zo proberen we te voorkomen dat een hartstilstand buiten het 
ziekenhuis het einde van een mensenleven betekent.

Dit doen we samen met vrijwilligers, donateurs, patiënten, bedrijven, professionele 

zorgverleners, wetenschappers, beleidsmakers en leerkrachten. Doet u mee?  

Dat kan op allerlei manieren en op ieder moment: 

•	 Meld u aan als vrijwilliger of collectant.

•	 Doneer eenmalig of met een maandelijks bedrag.

•	 Steun de Hartstichting met een schenking.

•	 Organiseer een sponsor actie.

•	 Volg een reanimatiecursus, leer een AED bedienen en meld u aan als 

burgerhulpverlener. 

Een bijzondere manier om ons te steunen is door de Hartstichting op te nemen in uw 

testament. Een op de drie onderzoeken wordt mogelijk gemaakt door giften via 

testament. 

Want alleen samen kunnen wij hart- en vaatziekten verslaan.

Kijk voor meer informatie op www.hartstichting.nl/doe-mee

Helpt u ons mee?
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De Hart&Vaatgroep is dé patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of  

vaataandoening en hun naasten. We organiseren landelijk en regionaal informatiebijeen-

komsten, kookworkshops, stressmanagementcursussen, vakanties met begeleiding en 

onderling patiëntencontact.

Ervaring delen
Via ons kunt u in contact komen met andere hart- en vaatpatiënten. Dat kan door één op 

één contact, in een groep (bijvoorbeeld met mensen die dezelfde aandoening hebben) of 

door ervaringen uit te wisselen tijdens bijeenkomsten. 

Kwaliteit van zorg
De Hart&Vaatgroep behartigt de belangen van alle hart- en vaatpatiënten. Door onder 

andere samenwerking met patiënten en professionals in het zorgveld, werken we  

voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. 

De brug tussen wetenschap en patiënt
Met behulp van het College van Ervaringsdeskundigen betrekken we patiënten bij 

wetenschappelijk onderzoek. In het college zitten mensen die ervaring hebben met 

hart- en vaatziekten. Zij denken en praten mee over onderzoek.  

Laat uw stem horen 
Wilt u, net als wij, meer bekendheid en begrip voor hart- en vaataandoeningen?  

Doe dan mee met ons Hart&Vaatpanel! Meld u aan op www.hartenvaatpanel.nl

Kijk voor informatie op www.hartenvaatgroep.nl of bel 088-11 11 600. 

De Hart&Vaatgroep en de Hartstichting behartigen samen de belangen van hart- en 

vaatpatiënten.

Welkom bij De Hart&Vaatgroep!

Leef je leven met een hart- of vaataandoening 

van en voor mensen met een hart- of vaatziekte
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De Hartstichting heeft deze informatie met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid samengesteld, met medewerking van externe 

deskundigen uit diverse medische centra en De Hart&Vaatgroep. 

Het gaat om algemene informatie, waaraan niet zonder meer 

medische conclusies voor een individuele situatie kunnen worden 

verbonden. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie, 

dient u dus altijd te overleggen met uw arts of een andere 

professionele hulpverlener.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie!

Wij vinden het belangrijk dat onze brochures duidelijk voor u 
zijn en uitnodigen om te lezen. Daarom zijn wij benieuwd naar 
uw reactie op deze uitgave. U kunt uw e-mail sturen naar: 
brochures@hartstichting.nl

Colofon
Tekst: Hartstichting, Den Haag

Vormgeving: Studio 66

Foto’s: Shutterstock, DermaPark.nl

Illustraties: Comic House

Druk: Opmeer bv, Den Haag

Copyright: Hartstichting

Uitgave: augustus 2017 (versie 1.1)

mailto:reactiesbrochures@hartstichting.nl
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke 
andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever. 
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www.hartstichting.nl

Hartstichting

Postbus 300, 2501 CH Den Haag
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