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Patiënteninformatie 

 

Clarivein® behandeling van 

spataderen 

Uw specialist heeft met u een Clarivein® 

behandeling van uw spataderen 

afgesproken. In deze folder leest u meer 

over deze behandeling. Deze informatie 

is aanvullend op uw gesprek met de arts. 

De behandeling wordt uitgevoerd door 

één van de leden van het spataderteam, 

bestaande uit de Physician Assistant N. 

Veer, en de chirurgen D.A.A. Stigter, 

M.L.P. van Zeeland en C.C. Ferwerda. 

Locatie 

De behandeling vindt plaats in het 

behandelcentrum, afdeling C36. U kunt 

zich op de afgesproken tijd melden.  

Voorbereiding 

 U bespreekt van tevoren met uw arts 

of u dient te stoppen met 

bloedverdunners. 

 U kunt het beste ruime kleding 

dragen naar de behandeling. Liever 

geen lange onderbroek.  

 Direct na de behandeling wordt er 

een steunkous aangedaan. Deze 

krijgt u na de behandeling, u hoeft 

hiervoor niets te doen. 

 U mag direct na de behandeling niet 

zelf autorijden. In dat geval raden wij 

u aan u te laten ophalen.  

 Wij vragen u om op de dag van de 

behandeling geen zalf of crèmes op 

uw benen te smeren. 

De behandeling 

Bij de Clarivein® behandeling wordt 

onder echogeleide en onder lokale 

verdoving een behandeldraad in de te 

behandelen spatader ingebracht. 

Vervolgens wordt de draad geactiveerd 

en langzaam teruggetrokken uit de ader. 

Het uiteinde van de behandeldraad 

roteert, wat u kunt ervaren als een 

trillend gevoel in het been. Hierdoor 

trekt de ader zich samen. Tegelijkertijd 

wordt er een vloeistof (sclerosans) in het 

bloedvat gespoten, wat een irriterende 

werking heeft op de vaatwand. Deze 

combinatie zorgt ervoor dat de ader 

verlittekent.  

Risico’s en complicaties 

Complicaties of ongewenste 

neveneffecten treden gelukkig zelden op. 

In sommige gevallen kunnen de 

volgende complicaties of neveneffecten 

voorkomen:  

 (oppervlakkige) trombose 

 Ontsteking of hematoom (blauwe 

plek) 

 Huidverkleuring 

 Allergische reactie 

Bovenstaande reacties zijn in de meeste 

gevallen van tijdelijke aard.  

Duur 

Deze behandeling duurt ongeveer een 

half uur per ader.  

Na de behandeling 

Direct na de behandeling krijgt u een 

steunkous aan. Deze dient u in principe 

2-3 dagen dag en nacht aan te houden. 

Hierna houdt u de kous nog 2 weken 

overdag aan. Het pleistertje mag dan 

ook verwijderd worden. Een trekkend 

gevoel in het been kan zo’n één tot twee 

weken aanhouden. U kunt ook blauwe 
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plekken in het behandelde gebied zien of 

verhardingen voelen. Dit is normaal en 

kan enkele weken aanhouden. 

Voor eventuele napijn kunt u 

paracetamol nemen.  

Wij adviseren u om de eerste vier weken 

niet te zonnebaden in verband met 

mogelijke verkleuring van de huid. Ook 

wordt intensief sporten afgeraden in de 

eerste 2 weken na de behandeling.  

Controle 

U krijgt een controleafspraak bij uw arts 

om het resultaat van de behandeling te 

bespreken. Dit kan een telefonische 

afspraak zijn of een afspraak in het 

ziekenhuis.  

Vragen/contact 

Indien u nog vragen heeft naar 

aanleiding van deze folder of de 

behandeling kunt u tijdens kantooruren 

contact opnemen met polikliniek 

chirurgie via telefoonnummer           

020- 755 7014.  

Maakt u zich zorgen? U kunt buiten 

kantooruren contact opnemen met de 

receptie van Ziekenhuis Amstelland, via 

telefoonnummer: 020 – 755 7000. U 

wordt dan doorverbonden met de 

dienstdoende arts. Binnen kantooruren 

kunt u bellen met de polikliniek 

chirurgie.  

Meer informatie 

Indien u meer informatie wenst op te 

zoeken, verwijzen wij u naar onze 

website en de website van de Hart en 

Vaat groep. 
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Opmerkingen over deze folder 

Ontbreekt er informatie in deze folder of is 

iets onduidelijk beschreven, dan horen wij 

dat graag. U kunt uw opmerkingen 

doorgeven via voorlichting@zha.nl 
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