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NAZORG EVLT BEHANDELING 
 

In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie 
over uw herstel na een EVLT behandeling  van de beenaderen. Wij adviseren u 
deze informatie zorgvuldig te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden 
door uw behandelend arts aan u verteld.  
 
U heeft zojuist een laserbehandeling 
ondergaan een één of beide benen. 
Hierbij geven we u nog wat 
aandachtspunten en adviezen mee. Ook 
is het mogelijk dat er complicaties 
optreden. Welke dat zijn en wat u dan 
kunt doen, staat ook in deze folder.  
 
Advies voor uw herstel 
- Draag de steunkous(en) 48 uur; dag 

en nacht.  
- Na 48 uur mag u de steunkous(en) 

afdoen en kunt u de pleisters 
verwijderen. U mag hierna ook weer 
douchen. 

- Draag daarna de steunkous(en) 5 tot 
7 dagen overdag. 

- In bad gaan, zwemmen en naar de 
sauna binnen twee weken na de 
behandeling is af te raden. 

- Loop en fiets met regelmaat na uw 
behandeling.  

- Gebruik eventuele antistolling 
(spuiten) volgens voorschrift van de 
arts.  

 
 
 
 

Mogelijke complicaties 
Bloeduitstortingen en blauwe plekken 
Deze kunnen ontstaan op de prikplaatsen 
en verdwijnen vanzelf. 
 
Oppervlakkige trombose 
Ongeveer 5 tot 10% van de patiënten kan 
na de behandeling last krijgen van een 
ontstekingsreactie (tromboflebitis) van de 
behandelde ader of een zijtak ervan. Het 
been voelt dan ter plekke warm en pijnlijk 
aan en kan wat rood zijn. Een ontstekings 
reactie kan pijnlijk zijn, maar is niet 
gevaarlijk. Heeft u last, neem dan contact 
op voor pijnbestrijdende of 
ontstekingsremmende medicatie.  
 
Trombose  
In zeldzame gevallen kan na een 
behandeling trombose voorkomen. U 
herkent dit aan een dik, rood en pijnlijk 
been. Neem dan zo snel mogelijk contact 
op met het ziekenhuis: 
- Poli Chirurgie: 0181 – 65 84 21.  

Ma t/m vr van 8.00 – 16.30 uur. 
- Poli Dermatologie: 0181 65 83 60. 

Ma t/m vr van 8.00 – 16.30 uur. 
- Spoedzorg: 0181 65 88 88. 
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Werkdagen tussen 16.30 – 8.00 uur 
of in het weekend.  
 

Afspraak nacontrole of nabehandeling 
De nacontrole vindt meestal plaats na 
ongeveer 2 maanden op de polikliniek. Er 
wordt dan bekeken en besproken of een 
nabehandeling nodig is.  
 
Tot slot 
Inzien medische gegevens 
Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw 
medisch dossier inzien. U kunt ook 
inloggen via onze website 
www.spijkenissemc.nl. 
 
Vergoeding ziekenhuiszorg 
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed 
door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u 
altijd de hoogte van uw eigen risico. 
Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na 
of uw bezoek en/of behandeling in het 
ziekenhuis wordt vergoed. Meer 
informatie vindt u op www.dezorgnota.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neemt u voor vragen, meer informatie of 
het afmelden van een afspraak contact 
op met de poli Chirurgie via 0181-65 84 
21. 
 
Raadpleeg onze website voor de actuele 
tijden. 
 
Buiten kantooruren kunt u contact 
opnemen via het algemene 
telefoonnummer 0181-65 88 88. 
 
Buiten kantooruren kunt u contact 


