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Dermatologie 
 

VNUS Closure Fast behandeling 
 

Behandeling van uw spataderen 
 
Inleiding 
U heeft in overleg met uw dermatoloog besloten om uw spataderen te behandelen 
met de VNUS behandeling. Uw behandelend arts heeft u al informatie gegeven. In 
deze folder kunt u alles rustig nalezen en vindt u informatie over de gang van zaken 
rond de behandeling.  
 

Bloedsomloop in de benen 
Het bloed voorziet spieren en organen van voedingsstoffen en zuurstof en zorgt 
ervoor dat afvalstoffen worden afgevoerd. Het bloed stroomt door de slagaderen van 
het hart naar de rest van het lichaam. Door de aderen stroomt het weer terug naar 
het hart. Omdat de mens rechtop staat moet het bloed, op zijn weg terug naar het 
hart, zo'n anderhalve meter omhoog worden gepompt. Om het hoogteverschil te 
overbruggen beschikt ons lichaam over enkele hulpmiddelen.  
Zo zitten er kleppen in de aderen, die er voor zorgen dat het bloed alleen in de 
richting van het hart kan stromen. Bovendien drukken de kuitspieren bij iedere 
beweging van de benen de aderen leeg. Deze kuitspieren en de kleppen in de 
aderen werken zo samen om het bloed vanuit de benen naar het hart toe te stuwen: 
de kuitspierpomp. 
 

Hoe ontstaan spataderen? 
In de bloedsomloop van de benen kunnen problemen ontstaan. De aderen kunnen 
gaan uitzetten en worden dan spataderen (varices)(zie tekening ommezijde). De 
kleppen sluiten dan niet goed meer en het bloed wordt niet goed rondgepompt. Dit 
kan klachten geven zoals pijn, krampen en een moe zwaar gevoel, dat in de loop van 
de dag toeneemt. Spataderen kunnen zichtbaar zijn, maar dat hoeft niet persé. 
Er zijn een aantal factoren die bij kunnen dragen aan het ontstaan van spataderen: 
leeftijd, geslacht, zwangerschap, trombosebeen, staand beroep, overgewicht en 
familiaire aanleg. 
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Figuur 1. Normale aderen in vergelijking met spataderen 

 
Wat is een VNUS behandeling? 
De VNUS behandeling is een minimaal belastende behandeling onder lokale 
verdoving. Hierbij wordt via radiofrequente energie (magnetron golven) de ader 
gesloten waarna het bloed wordt omgeleid via andere, gezonde aderen.  
 
Risico’s VNUS behandeling 
De behandeling kan de volgende risico’s met zich meebrengen: 
 
Ontsteking van de spatader 
Door irritatie van het bloedvat door de behandeling kan er een ontsteking (pijnlijke, 
rode, warme plek) van de ader en het omgevende weefsel ontstaan, dit zal vanzelf 
restloos genezen. 
 
Pijn in het behandelde traject  
Doordat er met hitte wordt gewerkt kan het weefsel rondom de ader wat gevoelig zijn 
na de behandeling, dit trekt vanzelf weg. 
Blauwe plekken 
Deze kunnen korte tijd na de behandeling ontstaan doordat er meerdere prikjes in 
het been gegeven worden. Deze trekken vanzelf weer weg. 
 
Trombosebeen 
In minder dan 1% van de gevallen bestaat er kans dat ook een dieper gelegen vat 
dicht plakt. Dat noemen we dan een trombosebeen. In uitzonderlijke gevallen kan 
hier een longembolie het gevolg van zijn. Voor een trombosebeen of longembolie zal 
behandeling met ontstollende middelen nodig zijn. Alle andere behandelingen van 
spataderen kennen eveneens het risico van een trombosebeen. Dit is dus niet iets 
specifieks voor de endoveneuze behandeling. 
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Raar gevoel 
Ook is het soms mogelijk dat het gevoel in het behandelde been verandert. Er kan 
sprake zijn van zenuwletsel waardoor de huid minder gevoelig is. Dit herstelt in de 
meeste gevallen na verloop van tijd. 
 
Verbranding van de huid 
Omdat met een warmtebron gewerkt wordt is het mogelijk dat de huid verbrandt. 
Dit komt door de koelvloeistof die tijdens de behandeling gegeven wordt. In de 
praktijk komt dit alleen in uiterst zeldzame gevallen voor. 
 
Ontsteking 
Na iedere ingreep bestaat de mogelijkheid van een bacteriële infectie. Omdat het niet 
om een operatie gaat van is de kans hierop op vrij klein 
 
Voorbereiding op de behandeling 
Wij adviseren u: 

 een begeleider mee te nemen naar het ziekenhuis. Wij raden u aan niet zelf naar 
huis te rijden. 

 ruimvallende makkelijke kleding en schoenen met veters te dragen. Zo is er ruimte 
genoeg voor het verband. 

 geen sieraden te dragen. 

 geen bodylotion of badolie voor de ingreep te gebruiken. 

 uw ziekenhuispasje mee te nemen. 
 
Dag van de behandeling 
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan de balie van de afdeling in Venray, waar 
u wordt verwacht (zie achterzijde van deze folder). Hierna kunt u plaats nemen in de 
wachtkamer. Als u aan de beurt bent wordt u door een verpleegkundige naar de 
operatiekamer gebracht. De verpleegkundige geeft u dan aanwijzingen wat betreft 
het eventueel ontdoen van de kleding. 
 

Hoe verloopt de behandeling? 
De behandeling begint met het aftekenen van de spatader. Vervolgens wordt het 
bloedvat ongeveer ter hoogte van de knie aangeprikt en wordt er een kleine katheter 
in de ader opgevoerd. Met de echo wordt de juiste positie van de katheter in de ader 
bepaald. Nadat dit gebeurd is wordt het gebied tot aan de lies door middel van kleine 
prikjes verdooft. Deze prikjes kunnen pijnlijk zijn. 
 

Nadat de verdoving is gegeven, geeft de katheter radiofrequente energie af aan de 
wand van het bloedvat. De katheter wordt vervolgens langzaam terug getrokken. De 
wand van het bloedvat wordt verhit, waardoor het bindweefsel in de wand krimpt en 
het bloedvat zich sluit. Het langzaam terug trekken van de katheter duurt ongeveer 3 
minuten. Als de spatader is gesloten zal het bloed worden omgeleid via andere, 
gezonde aderen.  
 

Duur van de behandeling 
De behandeling duurt 30 tot 45 minuten. 
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Na de behandeling 
Na de behandeling krijgt u een elastische kous. In principe draagt u deze kous 
gedurende één week dag en nacht. Daarna draagt u de kous nog drie weken 
overdag. Over het algemeen is het herstel snel. De dag na de behandeling mag u uw 
normale werkzaamheden weer hervatten. Als u pijn heeft mag u 2 tabletten 
Paracetamol 500 mg nemen tot vier maal daags. U krijgt hierover uitgebreide 
informatie mee na de behandeling. 
 
Controle 
Na een week komt u terug op de polikliniek dermatologie Venlo of Venray. Dit is 
afhankelijk van de locatie waar u onder behandeling bent.  Deze afspraak krijgt u na 
de behandeling mee. 
 

Tijdens deze controle zal een verpleegkundige de hechtstrips verwijderen.  
 

Na drie maanden komt u nog eens op controle bij de dermatoloog om het resultaat te 
bekijken. 
 

Meer informatie 
Voor meer informatie, inclusief een instructiefilm kunt u kijken op: 
www.spataderenvrij.nl 
 

 

U wordt verwacht 
 

Locatie Venray 
 
op de voormalige eerste hulp  
routenummer 31 
  
 

Om………………uur. 
 

 Mw. Dr. M. van Geel-Kucharekova,  
 
 Mw. Dr. K. Karolak 
 
 Mw. Dr. K. Klaassen 
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Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

 

Polikliniek Dermatologie 
 

Locatie Venlo routenummer 9 
  

(077) 320 68 48  

Locatie Venray 
 

routenummer 71 
(laag 1) 
 

(0478) 52 24 26 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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