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Leefregels na een VNUS behandeling 
van uw spataderen 
 
Steunkous 
Na de behandeling krijgt u een elastische kous. In principe draagt u deze kous de eerste 
week continue. Daarna gedurende 1 week alleen overdag. Uw behandelend arts zal u 
hierover inlichten. De verdovingsvloeistof kan na de behandeling wat teruglopen, 
waardoor de kous wat vochtig kan worden. Soms komt daar een beetje bloed bij. Dit kan 
geen kwaad. 
 

Pijnstilling 
Als u pijn heeft mag u 2 tabletten Paracetamol 500 mg nemen, tot 4 maal per dag. 
 

Reactie 
Na de behandeling kunt u blauwe plekken krijgen of een prikkelend gevoel. Dit gaat 
vanzelf over. Soms kunt u na de behandeling last krijgen van een ontstekingsreactie 
(flebitis) van de behandelde ader. Het been voelt dan op de plaats waar het been 
behandeld is, warm aan. Ook kan deze plaats rood zijn. Deze ontsteking is pijnlijk, maar 
niet gevaarlijk. Na een aantal dagen trekt dit vanzelf weg. U mag hiervoor pijnstillers 
gebruiken en de steunkous iets langer dragen. 
 

Veel lopen 
Het is belangrijk om na de behandeling veel te lopen. Start daarmee direct na de 
behandeling gedurende maximaal 20 minuten. Doe dit vervolgens één keer per dag.  
 

Douchen 
U mag niet douchen of in bad tot na de controle afspraak. 
 

Werk en sport 
Over het algemeen is het herstel snel. Na 2 dagen mag u uw normale werkzaamheden 
weer hervatten. In principe mag u dus alles doen. In de eerste week raden wij u af om 
bepaalde sporten te doen, zoals hardlopen of een sport waarbij veel gesprongen wordt. 
We raden u ook af om in de eerste week te gaan zwemmen of een bezoek te brengen 
aan de sauna. 

 
Auto rijden 
Als u langer dan 1 uur moet auto rijden, stop dan halverwege om een wandeling te 
maken van tenminste een kwartier. 

 
Resultaat 
Spataderen die aan de buitenkant zichtbaar zijn, zullen door deze behandeling niet 
onzichtbaar worden. Ze zullen wel minder gezwollen zijn en er zal minder druk op staan. 
Het loont zich om minimaal 3 maanden af te wachten in hoeverre de vaatjes door de 
VNUS behandeling verminderen. Soms is een aanvullende behandeling nodig.  

 

 



 2 

Controle 
Na een week komt u terug op: 
 
Poli Dermatologie 
Locatie Venlo  Locatie Venray 
Routenummer 9  routenummer 71 (1e verdieping) 
 
Dit is afhankelijk van de locatie waar u onder behandeling bent.  Deze afspraak krijgt u 
na de behandeling mee. 
Een verpleegkundige verwijdert de steristrips. Bij complicaties zal de behandelend arts 
komen kijken. Na 3 maanden komt u nog eens op controle bij de behandelend arts om 
het resultaat te laten bekijken. 

 
Vragen of problemen? 
Heeft u thuis vragen of problemen, dan kunt u op werkdagen altijd contact opnemen met 
de polikliniek Dermatologie. 
Buiten deze tijden kunt u bellen met (077) 320 55 55. U kunt vragen naar de dienstdoend 
dermatoloog.  
 
Locatie Venlo   Locatie Venray 
Poli Dermatologie   poli Dermatologie 
(077) 320 68 48     
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