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Beste patiënt

Problemen met de aders hebben zich ontwikkeld tot een ware 
volksziekte.  
Bij mensen onder de 30 jaar heeft 1% van de mannen en 10% 
van de vrouwen één of andere vorm van spataders. Dit neemt 
toe met de leeftijd waarbij 57% van de 60 tot 70-jarige mannen 
en 77% van de vrouwen er last van heeft.  
In deze folder trachten wij u wat meer op de hoogte te brengen 
van spataders en de gevolgen ervan.

Het team vaatchirurgie
 

Wat is een spatader?
Het hart van een volwassen persoon pompt gemiddeld vijf 
liter bloed per minuut door het lichaam. Dit wordt door de 
slagaders naar de verschillende lichaamsdelen gebracht. 
De aders zorgen voor de terugvloei van het bloed. Zij 
transporteren dus het bloed tegen de zwaartekracht in. De 
kleppen in de aders zorgen ervoor dat het bloed niet terugvalt.
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Een spatader, een uitgezette, kronkelige oppervlakkige ader, 
ontstaat doordat de kleppen niet goed meer werken. Dan valt 
het bloed terug naar beneden, neemt de druk in de aders toe en 
beginnen ze uit te zetten.

Normaal                              Varices
Shutterstock
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Risicofactoren spataders
• Familiale voorbeschiktheid – indien beide ouders spataders 

hebben, is er 90% kans
• Zwangerschap
• Een staande of zittende job
• Leeftijd
• Vrouwelijk geslacht
• Overgewicht – 3 maal meer kans
• Overdreven blootstelling aan warmte
• Te strakke kledij
• Te hoge of te lage hakken
• Onvoldoende lichaamsbeweging

Klachten en symptomen
De klachten worden veroorzaakt door overdruk in de 
oppervlakkige aders van de benen.
De voornaamste klachten zijn zwaartegevoel, vermoeide 
benen, zwelling, branderig gevoel, nachtelijke krampen, jeuk, 
pijn en soms ook huiduitslag.
Sommige mensen hebben helemaal geen klachten, soms is het 
enkel onesthetisch.

Gevolgen van spataders
In het begin hebben we de spiders, spataders en oedeem.
Als spataders niet worden behandeld kunnen er 
huidveranderingen optreden. Dit begint met spatadereczeem, 
maar er kunnen ook bruinverkleuringen ontstaan, 
okerdermatitis.



5

Sp
at

ad
er

s 



6

Spataders 

Soms kan er na een stoot of gewoon spontaan een wondje 
ontstaan. Deze wonden zijn moeilijk te genezen.

Nog een mogelijke complicatie is een oppervlakkige 
thromboflebitis, namelijk een ontsteking van de spatader, met 
klontervorming. Dan hebben we een pijnlijke, harde, rode 
streng.
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Behandeling
Eerst en vooral voeren we een echografie uit om na te gaan wat 
juist de oorzaak is van de klachten/spataders.

De conservatieve aanpak

• Steunkousen 
Compressietherapie is belangrijk om de oppervlakkige 
spataders samen te drukken en het bloed naar boven te 
duwen. Meestal wordt een klasse-II kous voorgeschreven. 
Bij een bandagist, thuiszorgwinkel of apotheker zal 
de gepaste kous worden aangemeten. Deze kunnen 
tegenwoordig al in verschillende kleuren en modellen 
worden verkregen. 

• Medicatie 
Een flebotonicum verhoogt de weerstand van de vaatwand 
en verbetert de bloedcirculatie. Zo zullen de klachten 
verminderen. Helaas kan medicatie niet op tegen grote 
spataders.

Sclerotherapie

• Liquidsclerotherapie 
Met een fijn naaldje wordt de ader aangeprikt en wordt 
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een vloeistof ingespoten. Dit product zorgt voor een 
beschadiging van de binnenkant van de vaatwand waardoor 
deze gaan dichtkleven. 

• Foamsclerotherapie 
Soms wordt een schuim gebruikt. Dit is hetzelfde product 
maar gemengd met lucht. Op die manier kan men grotere 
aders behandelen. De risico’s van deze behandeling 
zijn wondjes en bruinverkleuringen (5 tot 30 %). De 
bruinverkleuringen verdwijnen meestal na een jaar. Na de 
behandeling moet een drietal weken een compressiekous 
worden gedragen. 

Shutterstock

De klassieke chirurgie

Meestal gaan het om de vena saphena magna (ader van enkel 
naar lies) of vena saphena parva (ader van enkel naar kniekuil) 
die niet goed werken. De zichtbare spataders zijn zijtakken 
hiervan.
Bij de klassieke operatie wordt deze ader via een incisie in de 
lies of kniekuil en ter hoogte van de enkel verwijderd, stripping 
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genoemd.
Dit wordt meestal gecombineerd met het verwijderen van de 
oppervlakkige aders, percutane flebectomieën genoemd.

Shutterstock

De endoveneuze technieken

Bij deze nieuwere vorm van behandeling is er geen sneetje 
nodig in de lies of kniekuil.
Deze ader wordt dan niet uitgetrokken maar blijft ter 
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plaatse en zal verschrompelen. Dit zorgt dus voor minder 
bloeduitstortingen op die plaats. De spataders zelf moeten wel 
nog worden verwijderd door middel van kleine sneetjes.
De ader wordt aangeprikt door middel van echografie. De 
laserkatheter wordt opgevoerd tot aan de lies of kniekuil 
en terwijl deze wordt teruggetrokken, wordt de ader 
dichtgebrand. Hiervoor bestaan twee technieken: laser ablatie 
of radiofrequenie ablatie. Beide technieken worden in ons 
ziekenhuis toegepast.

Shutterstock

Behandeling na de operatie
• Na de operatie moeten steunkousen worden gedragen, 

ongeveer een viertal weken.
• De eerste 10 dagen best niet te lang stilstaan of stilzitten. 

Vanaf dag 1 is beweging aangeraden.
• Na 9 dagen kan de patiënt zich tot de huisarts wenden om de 

hechtingen en/of steristrips te verwijderen.
• Er zijn geen inspuitingen tegen flebitis nodig, tenzij er een 

risicofactor is, bv een vroegere flebitis, weinig beweging.
• Pijnstilling, zoals paracetamol, zou voldoende moeten 

zijn. Eventueel dient gestart te worden met een 
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ontstekingsremmer.
• De grote bloeduitstortingen ter hoogte van de verwijderde 

spataders kunnen dagelijks ingemasseerd worden met een 
zalfje.

• Soms is er een branderig gevoel ter hoogte van de knie 
of enkel. Dit door een tijdelijke beschadiging van de 
gevoelszenuw. Dit zal spontaan verbeteren. Dit kan enkele 
maanden duren. Eventueel dienen vitamines te worden 
opgestart.

• Gedurende de eerste 4 maanden, of zolang er 
bloeduitstortingen aanwezig zijn, moet de zon vermeden 
worden.
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