
Foamsclerotherapie
 Behandeling van spataders

Informatiebrochure patiënten

Opvolging na de behandeling

Na 2 weken en na 12 maanden komt u op controle en 
wordt een duplexonderzoek uitgevoerd. Indien nodig en 
op advies van de arts is meer opvolging mogelijk.

Administratieve regelingen

De behandeling wordt volledig door het ziekenfonds  
terugbetaald. De raadpleging wordt verrekend. U krijgt 
hiervan een attest voor uw ziekenfonds. Gebruikte 
materialen worden wel verrekend. 
De steunkous, die een deel van het verband is, wordt 
afhankelijk van uw ziekenfonds al dan niet terugbetaald. 
Met de volgende drie formulieren kan u de terugbetaling 
van de kous aanvragen:
•	 factuur ziekenhuis (behandeling)
•	 factuur bandagist (kous)
•	 voorschrift steunkous dat u in het ziekenhuis meekrijgt

Contact

Voor meer informatie kan u terecht op de dienst 
thorax- en vaatheelkunde op het nummer 03 821 37 85.  
Indien nodig kunt u ook terecht bij de dokter van wacht 
van het UZA via 03 821 40 45. 

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op 
het gesprek met uw zorgverlener.
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Het UZA draagt het JCI-label 
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.



Beste patiënt

Welkom in het UZA. In deze folder leest u wat meer over 
foamsclerotherapie. Hebt u nog vragen, dan kunt u steeds 
terecht bij uw arts.

Foamsclerotherapie

Foamsclerotherapie wordt toegepast om spataders te 
behandelen. De arts prikt de ader rechtstreeks aan 
(met of zonder echogeleide) en spuit foam (schuim) in 
om de bloedstroom in de zieke ader uit te schakelen.
Voordelen
•	 meestal geen ziekenhuisopname nodig
•	 geen narcose
•	 geen insnijding in lies of been
•	 het werk kan snel hervat worden
Nadelen
•	 meerdere sessies kunnen nodig zijn
•	 het esthetisch resultaat kan enkele maanden op zich 

laten wachten door tijdelijke verkleuring van de huid  
en hardheid over het verloop van de behandelde ader

Zorg na de behandeling

Na de ingreep stapt u nog een 10-tal minuten rond in het 
ziekenhuis en meldt u zich aan op de raadpleging ter controle. 

Compressietherapie
U krijgt een drukverband of steunkous afhankelijk van de 
behandelde plaats of uitgebreidheid.  

Bloedsomloop stimuleren
•	 Beweeg veel: wandelen, fietsen, joggen, trappen, lopen...
•	 Vermijd lang rechtstaan of zitten gedurende de eerste  

2 weken. 
•	 Geen lange autoritten gedurende 2 weken of vliegreizen 

gedurende 4 weken. 
•	 Ga niet gehurkt zitten (dit knelt de aders af). 
•	 Let op dat er geen plooien in de kous ontstaan, dit kan 

de ader afknellen.

Mogelijke klachten
De volgende klachten kunnen voorkomen, maar zijn 
normaal en tijdelijk:
•	 roodheid, warmte en pijnlijk gevoel over het verloop  

van de behandelde ader (lijkt op een ontsteking).
•	 pijnlijke streng of verdikking ter hoogte van de ader.
•	 verkleuring van de behandelde zone gedurende meerdere 

maanden.
•	 brandend of trekkend gevoel ter hoogte van de  

behandelde zone.
•	 contacteer de huisarts of behandelende arts bij:  

ernstige roodheid, erge pijn, koorts, plotse zwelling  
van been of kuit.

Medicijnen
•	 Thuismedicatie kan u gewoon verder nemen (ook bloed- 

verdunners).
•	 Bij pijn mag u Dafalgan 500 mg nemen, maximaal  

6 tabletten per dag. Breng eventueel Reparil gel 1% op 
de pijnlijke zone aan. Verkoeling met ijs kan de pijn  
verzachten: leg de ijszak nooit rechtstreeks op de huid 
maar wikkel hem in een handdoek.


