VNUS behandeling
VNUS-closure behandeling bij spataderen

Inleiding
U heeft een afspraak gemaakt voor een VNUS-closure behandeling. Deze
behandeling vindt plaats in de locatie Waalwijk. Deze folder geeft informatie
over de gang van zaken rondom een VNUS-closure behandeling bij spataderen.
Uw behandelend arts of de vaatlaborante heeft enkele zaken al met u
besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en
wordt op diverse zaken dieper ingegaan. Het is goed u te realiseren dat voor u
persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven is.
De VNUS-closure behandeling
De VNUS-closure behandeling is een weinig ingrijpende behandeling bij
spataderen. Dat wil zeggen dat er geen grote wonden worden gemaakt, maar
dat met één of enkele kleine wondjes de behandeling kan plaatsvinden.
Voorbereidingen

Meenemen
Wordt u poliklinisch behandeld, neemt u dan uw patiëntpas, identiteitsbewijs en
verzekeringspapieren mee.

Verhinderd
Bent u verhinderd voor de behandeling? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk
(uiterlijk 48 uur voor de behandeling) melden aan de polikliniek chirurgie van
het ziekenhuis, er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt
u dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Melden
Op de dag van de behandeling meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de
polikliniek chirurgie. Dit is ongeveer een half uur voor de ingreep. U hoeft niet
nuchter te komen.

Anesthesie
De behandeling vindt poliklinisch plaats en u wordt plaatselijk verdoofd. Uw
behandelaar zal u hierover uitleg geven tijdens uw eerste polikliniekbezoek.

Advies
Wij adviseren u 2 dagen voor de behandeling uw benen en/of bikinilijn niet te
scheren. Verder vragen wij u de dag van de ingreep geen bodylotion te
gebruiken en ruim zittende kleding aan te trekken. Dit vanwege het
drukverband wat om uw been heen wordt gezwachteld.

Let er op dat u vervoer terug naar huis regelt, u mag na de
behandeling niet meer autorijden.
De behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd door de vaatchirurg en/of de physician
assistant. De behandeling vindt op de poliklinische operatiekamer plaats. U
wordt hier vanaf de rustruimte naartoe gebracht. Met behulp van de echo wordt
de te behandelen ader in beeld gebracht en na lokale verdoving van de huid
door de behandelaar aangeprikt. Er wordt een slangetje (catheter) in de ader
omhoog geschoven. Met een echo wordt de juiste positie van deze catheter
gecontroleerd. Als de catheter goed zit krijgt u een aantal injecties in het
bovenbeen langs de ader. In deze injecties zit verdovingsvloeistof. Deze
vloeistof werkt verdovend maar ook beschermend voor de omliggende weefsels.
Het vocht beschermt namelijk tegen verbranding wanneer de catheter verhit
wordt. De catheter geeft radio frequente energie (warmte) af en wordt
voorzichtig teruggetrokken door de ader. Op deze manier wordt de binnenzijde
van de wand van de ader verhit, waardoor het bloedvat sluit. Het wondje hoeft
niet gehecht te worden, hier komt een hechtpleister op. De behandeling duurt
ongeveer 45 minuten inclusief voorbereidingen. Op het geven van de
verdovingsinjecties na, is de behandeling vrijwel pijnloos.
Als u behandeling klaar is blijft u nog ongeveer een half uur in de rustruimte,
daarna mag u weer naar huis.
Na de VNUS-closure behandeling

Dragen van een elastische kous
Na de behandeling krijgt u een drukverband om het behandelde been. U wordt
verzocht deze in ieder geval 24 uur te dragen. Daarna draagt u nog een week
overdag een steunkous. De volgende dag mag u weer douchen.
Indien het drukverband eerder dan 24 uur na de behandeling afzakt, mag u het
verband verwijderen en de steunkous gaan dragen in plaats van het
drukverband.

Lichamelijke activiteit
Het is belangrijk om na de behandeling veel te lopen, voorkom lang stilstaan en
doe rustig aan met zware lichamelijke inspanning. U mag na 3 dagen weer
sporten.

Risico’s en mogelijke complicaties
Geen enkele ingreep is zonder bijwerkingen. Na de VNUS-closure behandeling
ontstaan soms harde knobbels of strengen in het behandelde gebied, deze
verdwijnen vanzelf na 6 tot 8 weken. 1 a 2 weken na de behandeling kan er nog
een trekkend gevoel ontstaan in het behandelde been, dit is normaal en wordt
minder door te lopen. Wanneer de spatader vlak onder de huid ligt, kan de huid
ter plaatse tijdelijk beschadigd raken door de ontwikkelde warmte. Hoe lang dit

duurt, verschilt per patiënt. Daarnaast is er een kleine kans dat het kleine
wondje gaat infecteren. Er kan tijdelijk een doof gevoel in het behandelde
gebied ontstaan. Dit verdwijnt in de meeste gevallen na verloop van tijd. Het is
mogelijk dat de zichtbare spataders na de behandeling nog aanwezig zijn. Deze
kunnen dan met aanvullend sclerotherapie behandeld worden.

Controleafspraak
Ongeveer 4 tot 6 weken na de behandeling wordt u terug verwacht op de
polikliniek chirurgie. De afspraak hiervoor krijgt u mee wanneer u na de
behandeling naar huis gaat. De behandelaar bespreekt dan de eventuele
verdere behandeling en leefregels met u.
Tot slot

Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie.

Problemen
Doen zich na de behandeling van spataderen thuis problemen voor, neem dan
tussen 08.30 en 17.00 uur contact op met de polikliniek chirurgie (dus niet met
de huisarts). Buiten kantoortijden kunt u contact opnamen met de
Spoedeisende hulp.

Opmerkingen over de folder
Ontbreekt er informatie in deze folder of is iets onduidelijk beschreven, dan
horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven aan de polikliniek
chirurgie.
Contactgegevens
Locatie Waalwijk
Kasteellaan 2
5141 BM Waalwijk
Algemeen nummer 0416- 682222
Polikliniek chirurgie 013- 4655580

