
Wegspuiten van spataderen een wonder-

middel? 

Wegspuiten van spataderen is geen wonder-
middel. Bij deze vorm van behandeling worden 
de spataderen niet verwijderd maar 
‘weggespoten’. Door inspuiting met een agres-
sieve stof ontstaat een steriele ontsteking van 
de vaatwand . Voor een deel stollen de bloed-
vaatjes op en voor een ander deel vallen de 
vaatwanden samen en verkleven ze met el-
kaar. Daarna treedt verschrompeling op zodat 
ze niet meer kunnen uitzetten. Het duurt dus 
een tijdje voor dat de ingreep succes heeft. 
Met de aan u voorgeschreven steunkous en 
stukje schuimrubber worden de vaten tijdelijk 
dichtgedrukt zodat het bloed uit de vaatjes 
verdwijnt en de vaatwanden verkleven.  
Het is daarom belangrijk, dat u de kous één 
week dag en nacht aanhoudt. (zie ook de 
folder hierover) 
 
Niet alle spataderen zijn trouwens geschikt om 
weg te spuiten. Indien de kleppen van de 
‘stamaderen’ lek zijn zal een operatie noodza-
kelijk zijn. 
 
Bijverschijnselen 

Onderstaande bijverschijnselen zijn normaal 
en horen bij de behandeling:  

• Een tijdje zeer duidelijk zichtbaar en voel-
baar zijn van de behandelde spataderen 
door opstollen en ontsteking. 

• Roodheid rond het ingespoten gebied. 

• Lange tijdsduur, soms tot een jaar, voor de 
resten van de ontsteking zijn verdwenen. 

• Soms achterblijven van bruine verkleurin-
gen, die echter na lange tijd nog kunnen 
verdwijnen. 

• Bij het wegspuiten van ‘blauwscheut’ is de 
reactie vaak veel heftiger. Dit is niet van in-
vloed op het resultaat.  

 
Complicaties 
Ernstige complicaties komen zelden voor. En-
kele mensen zijn overgevoelig voor de vloei-
stof en hebben een contra-injectie nodig. Het 

‘Weg’spuiten van spataderen 
(sclerotherapie)  

is overigens niet verstandig om tijdens één 
sessie teveel vloeistof in te spuiten. Er worden 
daarom altijd meerdere sessies afgesproken. 
Soms treedt er lekkage op buiten het bloed-
vat, zodat de huid in de omgeving beschadigd 
wordt en een zwarte plek ontstaat. Deze ver-
dwijnt moeilijk. 
 
Adviezen na het spuiten 

• Probeer zoveel mogelijk het gewone leefpa-
troon te volgen. Er is geen sprake van een 
bewegingsbeperking. 

• Sporten is niet verboden, maar wel af te ra-
den zolang u de steunkous draagt. Hij mag 
namelijk niet uitgetrokken worden! 

• Beperk lang stilstaan. 

• Bij veel pijn en onzekerheid contact opne-
men met het ziekenhuis (zie nummer poli 
Chirurgie) 

• Wanneer het schuimrubber aanleiding geeft 
tot blaarvorming dient u alleen het schuim-
rubber te verwijderen en de kous aan te la-
ten.  

 
Vragen en / of problemen 
Als u nog vragen hebt over de operatie dan 
kunt u ons bellen en om uitleg vragen. Meer 
informatie kunt u lezen op de website van de 
maatschap chirurgie Ziekenhuis Amstelland: 
www.helendemeesters.nl.  
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