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Chirurgie 
 

Leefregels na een varices operatie 
 

Adviezen voor thuis 
na een varices (spataderen) operatie 
 
Wondverzorging 
Op de wondjes zitten zwaluwstaartjes (kleine pleisterstrips). Deze moet u laten zitten. 
Pas als ze loslaten mag u ze er vanaf halen. De grote pleister mag u 24 uur na de 
ingreep verwijderen. 
 
Elastische kous / zwachtelverband 
Na de behandeling heeft u een elastische kous gekregen. 
Deze moet u 72 uur dag en nacht dragen. In totaal draagt u de kous 3 weken 
overdag. 
 
Aanwijzingen voor het aantrekken van de elastische kous: 

 zorg ervoor dat de hak van de kous ook in de hak zit; 

 zorg ervoor dat het gat voor in de kous onder de voet zit; 

 let erop dat er geen ’rimpels’ in de kous zitten; de kous moet dus glad om het 
been zitten; 

 van een plastic draagtas kunt u een puntzak maken, zodat de kous makkelijker 
over de voet glijdt. 

 
Pijnstilling 
Tegen de pijn mag u zonodig 2 tabletten Paracetamol 500 mg nemen, tot 4 maal per 
dag. 
 
Douchen 
De 4e dag mag u douchen. U mag niet in bad tot de controle afspraak. 
 
Bewegen 
Na de behandeling moet u de eerste twee weken rustig aan doen. In het algemeen 
geldt: normaal bewegen en niet te lang stil blijven staan. Probeer uw benen hoog te 
leggen als u gaat zitten. Zit niet met de benen over elkaar heen.  
 
Polikliniek bezoek 
Drie weken na de behandeling komt u voor controle naar de polikliniek Chirurgie. U 
krijgt een brief thuisgestuurd met de datum en de tijd. Tijdens dit bezoek worden ook 
de eventuele hechtingen verwijderd. 
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Vragen of problemen? 
Wanneer op de dag van de ingreep thuis problemen ontstaan, dan kunt u tot 20.00 
contact opnemen met de: 
 
Afdeling Short-Stay   Afdeling Dagbehandeling 
Locatie Venlo  Beschouwend 
 (077) 320 59 46   Locatie Venray 
      (0478)  52 21 30 

 
De dagen erna kunt u tijdens kantoortijden met vragen of problemen terecht bij de: 
 
Polikliniek Chirurgie 
Locatie Venlo   Locatie Venray 
 (077) 320 68 80   (0478)  52 24 08   
 
Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met de 
Spoedeisende Hulp (SEH) te Venlo: 
 (077) 320 58 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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