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VNUS-behandeling van spataderen

VNUS is een manier om spataders te verwijderen. Van binnenuit wordt de
spatader verschroeid waardoor deze verdwijnt. Als er na de behandeling
nog zichtbare zijtakken aanwezig zijn, is een aanvullende behandeling
mogelijk.

Verdoving
Voor deze behandeling wordt u door de behandelend arts plaatselijk verdoofd. Het
verschroeien van de ader is volledig pijnloos.

Duur van de behandeling
De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Voorbereiding
Niet nuchter zijn
U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling. U mag dus gewoon eten en drinken.

Nederlands spreken
Mocht de patiënt zelf geen of beperkt Nederlands spreken, zorg dan voor begeleiding van
iemand die de Nederlandse taal beheerst.

Voor de behandeling
Er is geen ruimte voor uitloop van de behandelingen. Meldt u zich daarom 10 minuten voor
de afgesproken tijd bij de balie.
Als u te laat bent, kan de behandeling niet en zal er een nieuwe afspraak moeten worden
gemaakt.

De behandeling



Eerst wordt een stukje van de huid ter grootte van een vijf eurocent-munt op de juiste
plek met een prik verdoofd.
Via deze plek wordt de behandelkatheter door een prikgaatje van ongeveer drie
millimeter in de ader gebracht.



Vervolgens wordt er met een aantal injecties rondom de hele ader een plaatselijke
verdoving ingespoten. Dit geeft een koud en strak gevoel in het been. Hierna kan de ader
van binnenuit verschroeid worden.

Na de behandeling
Leefregels en adviezen
Na de behandeling mag u direct alles doen. Het is zelfs beter om goed in beweging te
blijven, in plaats van extra rust te nemen.

Naar huis
Na de behandeling kunt u naar huis. Het is praktisch om voor begeleiding te zorgen.

Weer thuis
Pijnbestrijding
Na de behandeling kan het been pijnlijk zijn. Meestal begint dat 1-2 dagen na de
behandeling en kan ongeveer een week aanhouden. Tegen de pijn kunt u eventueel
paracetamol gebruiken, maximaal 3x daags 1000 milligram. Overleg met uw huisarts als u
geen paracetamol mag gebruiken.

Bijwerkingen
De dag van de behandeling kan het voorkomen dat het been pijnlijk is. Deze pijn begint
meestal een of twee dagen na de behandeling en kan ongeveer een week aanhouden.
Gedurende enkele weken kan het been hard aanvoelen op de plaats waar de ader loopt. Dit
verdwijnt vanzelf.

Controleafspraak
Er vindt geen poliklinische controle plaats na een VNUS- behandeling.
Heeft u nog vragen, stelt u die dan gerust aan de arts of verpleegkundige. Of bel met de
polikliniek Chirurgie.
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Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of
kijk op www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op
met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online
Meer informatie vindt u ook op de volgende website(s):
 www.spataderenvrij.nl.
 www.vaatcentrum-amsterdam.nl
 www.vaat-chirurgie.nl

Contact
OK-Behandelkamer, locatie West
T
020 510 86 56 (ma t/m do 8.00 – 16.30 uur, vrij 8.00 – 16.00 uur)
Route 22 A
Kunt u niet komen of wilt u de afspraak verplaatsen?
Bel dan zo snel mogelijk met de polikliniek Chirurgie
polikliniek Chirurgie, locatie West
T
020 510 88 80 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
Route 06

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

IJburg
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht
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