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Leefregels na Sclerotherapie 
 
Elastische kous of een zwachtelverband 
Na de behandeling heeft u elastische kousen of een zwachtelverband gekregen.  
Als u elastische kousen heeft: 
De witte kousen moet u dag en nacht dragen. De bruine kous draagt u alleen 
overdag. Deze kousen moet u, afhankelijk van de dikte van de spatader, gedurende 
4 tot 6 weken te dragen, tot de blauwe plekken verdwenen zijn.  
Als u een zwachtelverband heeft: 
Een zwachtelverband dat verschoven is of knelt, kunt u zelf los maken. Daarna moet 
u het been weer stevig inzwachtelen. 
 
Pijnstilling 
Als u pijn heeft mag u 2 tabletten Paracetamol 500 mg nemen, tot 4 maal per dag. 
 
Reactie 
Ziet u op het been wat kleine gevoelige knobbeltjes in de behandelde spatader, dan 
hoeft u niet ongerust te zijn. Dit is een normale en tijdelijke reactie. U kunt dan met 
opgerolde gaasjes extra druk onder het verband op deze plaatsen creëren.  
Na de behandeling kunnen er blauwe plekken ontstaan. Deze trekken vanzelf weg. 
 
Bewegen 
Na de behandeling kunt u uw normale werkzaamheden weer oppakken. In het 
algemeen geldt: normaal bewegen en niet te lang stil blijven staan. Probeer uw 
benen hoog te leggen als u gaat zitten en zit niet met de benen over elkaar heen.  
Als u langer dan 1 uur moet rijden, stop dan halverwege om een wandeling te maken 
van tenminste een kwartier. 
Neem bij griep geen bedrust, maar probeer in beweging te blijven. U kunt zonder 
bezwaar medicijnen tegen griep innemen. 
 
Niet sporten of een sauna bezoeken 
De eerste 6 weken mag u niet sporten of een sauna bezoeken. 
 
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 behandeling verminderen. Soms is een aanvullende behandeling nodig.  
 
Douchen 
De dag voor de controle mag het verband er helemaal af en mag u het been wassen. 
Daarna dient u het been weer in te zwachtelen of de elastische kousen aan te 
trekken. 
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Polikliniek bezoek 
Een week na de behandeling komt u voor controle naar de polikliniek Dermatologie, 
route 9 in Venlo, of op de poli dermatologie, route 71 in Venray. Dit is afhankelijk van 
de locatie waar u onder behandeling bent. Deze afspraak krijgt u na de behandeling 
mee. 
 
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.  
 
Poli Dermatologie 
Locatie Venlo  Locatie Venray 
routenummer 9  routenummer 71 
(077) 320 68 48  (0478) 52 28 26 
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