Bij het scleroseren van spataderen brengt de dermatoloog een dunne naald in het bloedvat. Daarna
spuit de dermatoloog een vloeistof in. Hiermee wordt opzettelijk de wand van het bloedvat
beschadigd, zodat deze zal verkleven en het vat verandert in een dunne streng waar geen bloed meer
doorheen stroomt. Meestal behandelt de dermatoloog één been per behandeling.

Neem de speciale kousen mee anders gaat de behandeling niet door!
Tijdens uw vorige bezoek heeft u het recept of formulier gekregen voor de kousen die u na de
behandeling moet dragen. De kousen zijn nodig om na de ingreep de behandelde spataderen plat te
drukken en te laten verkleven.

Via een dunne naald in de spatader spuiten we een speciale vloeistof in. Bij deze behandeling laten we
expres een soort ontsteking ontstaan. We beschadigen daarvoor de wand van het bloedvat. Door de
ontsteking gaat de wand verkleven. De ader verandert daarna in een dunne draad waar geen bloed
meer doorheen stroomt. U merkt weinig van de behandeling. Wij vragen u steeds of u iets voelt. In het
algemeen geldt:










Dat u een lichte, wat brandende pijn voelt bij het inspuiten van kleine spataderen. Dit is normaal!
Van het inspuiten van de grotere spataderen voelt u niets
Na het inspuiten plakken we wattenbollen op de inspuitplaatsen en doen we u de speciale kousen
aan.

Soms krijgt u na een paar dagen op de plek van de spatader een rode plek, een zwelling of pijn. De
meeste patiënten hebben hier weinig of geen last van.
Bij behandeling van meerdere spataders tegelijk of behandeling van een grote spatader kunt u
meer last krijgen. De klachten kunnen enkele dagen aanhouden. U mag dan een paracetamol
nemen.
Na de inspuiting moet u 20 minuten wandelen om de vloeistof goed te verdelen over het vat.
Na verwijderen van kous en wattenbollen zijn de spuitplekken vaak blauw. Het duurt soms
maanden voordat de verkleuring weg is.

Tip: zorg dat u paracetamol in huis heeft! Dit is verkrijgbaar drogist of apotheek.
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Hoelang moet ik de kous dragen?




U draagt de kous de eerste 48 uur dag en nacht.
Afhankelijk van het soort spatader draagt u de kous daarna nog 5 tot 12 dagen.
Voor een goede wondgenezing is het belangrijk om kous en pleisters droog te houden.
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Geen enkele behandeling is zonder risico’s. Zo bestaat ook bij sclerocom-pressietherapie een heel
kleine kans op complicaties zoals:






blaartjes of wondjes op de spuitplek
pijnlijk bloedstolsel (oppervlakkige trombose) in het vat.
allergische reactie op de ingespoten vloeistof
soms blijven pigmentvlekken achter of een roodpaarse vlek van zeer fijne haarvaatjes (matting).
pijn, blaartjes of striemen in de knieholten als daar is ingespoten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Dermatologie:
Locatie Jan van Goyenkade
Jan van Goyenkade 1
1075 HN Amsterdam
020 – 305 58 45
We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur.
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