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Inleiding
Deze brochure biedt u de nodige informatie over sclerotherapie of 
droogspuiten. U leest hierin meer over de behandeling zelf en eventuele 
nazorg van de behandeling. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details 
voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende 
vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige. Meer info over de dienst 
vaat- en thoraxheelkunde op www.azturnhout.be/vaatheelkunde.

Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt.

Omschrijving en doel van de behandeling
Sclerotherapie kan gebruikt worden voor het behandelen van zowel kleine 
spataders als penseeladers of als nabehandeling van endolaserbehandeling of 
een heelkundige ingreep. 
Sclerotherapie is soms als enige behandeling voldoende om de ongemakken 
van spataders en penseeladers te doen verdwijnen. Soms wordt ze 
aansluitend gebruikt na een heelkundige behandeling voor de grotere 
spataders.

Voorbereiding
 Gebruik geen crème of lotion de dag voordien of de dag van de 

behandeling.
 Draag losse kleding en schoeisel.

Verloop van de behandeling
De procedure gebeurt op de raadpleging. U kunt onmiddellijk na de ingreep 
terug beginnen werken. Toch biedt het extra comfort om op een vrij moment 
langs te komen zodat u nadien het been wat kunt laten rusten. Sporten kan 
vanaf 48 uur later.

Soms zijn meerdere behandelingen noodzakelijk voor hetzelfde gebied. 
Naargelang het soort en het aantal en ook de grootte van de aders zijn soms 
meerdere inspuitingen achter elkaar noodzakelijk.
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Langs een zeer fijne naald wordt een product in de ader gespoten die de 
binnenkant van de ader doet dichtkleven. Hierdoor verdwijnt na verloop van 
tijd de ader en is die niet langer zichtbaar.

Verloop na de behandeling
Na het droogspuiten dient u een elastische kous te dragen. Deze wordt op de 
raadpleging aangemeten en aangetrokken. De kous dient u gedurende 48 uur 
te dragen, waarna u terug normaal mag douchen of baden.

Een kleine bloeduitstorting of voelbare verharding ontstaat vaak na dergelijke 
behandeling en verdwijnt in de loop van 1 tot 2 weken tijd. Een 
pigmentatievlek doet er soms enkele maanden over. Het definitieve resultaat 
kunt u dus verwachten na een 3-tal maanden. Zeer zeldzaam is er een 
blijvende verkleuring boven de drooggespoten adertjes.
Deze behandeling wordt niet door het ziekenfonds terugbetaald. Informatie 
van kosten kunnen worden bekomen op de raadpleging.

Tot slot
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt 
u terecht bij uw behandelend arts, de verpleegkundigen van de dienst of uw 
huisarts. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in 
het verloop van sclerotherapie of droogspuiten. Uiteraard wensen wij u een 
aangenaam verblijf in AZ Turnhout, een goede thuiskomst en een spoedig 
herstel.

Wie contacteren bij vragen of problemen?
Voor dringende zaken kunt u steeds contact opnemen:

 Met uw huisarts
 Secretariaat vaatheelkunde campus Sint-Elisabeth: 014 40 61 70
 Of tijdens de wachtdienst met de dienst spoedgevallen 

(campus Sint-Elisabeth): 014 40 60 11

www.azturnhout.be/vaatheelkunde 
.

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=9cb974ae-e5eb-4be2-839e-e5bdb6417c83
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Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11

Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11
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Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout
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