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EVLT BEHANDELING 
 

In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie 
over 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.  
 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het 
duplex onderzoek en het intake gesprek 
is in overleg met u besloten een EVLT 
behandeling uit te voeren. De specialist 
voert de behandeling uit. Wij adviseren u 
om een uur voor de behandeling 2 stuks 
paracetamol van 500 mg in te nemen. 
 
Wat gebeurt er tijdens de 
behandeling? 
De behandeling is poliklinisch en u hoeft 
niet nuchter te zijn. Na de behandeling 
mag u direct naar huis. In het te 
behandelen gedeelte wordt een katheter 
geplaatst. Met een echo-apparaat wordt 
vervolgens de juiste positie van de 
katheter bepaald. Daarna wordt het te 
behandelen gedeelte van de spatader 
lokaal verdoofd met kleine prikken. Bij de 
EVLT behandeling geeft de tip van de 
katheter laserenergie af. De katheter in 
de ader wordt nu voorzichtig terug-
getrokken. Tijdens het terugtrekken van 
de katheter* wordt de wand van het 
bloedvat verhit en sluit deze zodat het 
bloedvat als het ware wordt afgebroken 
door het lichaam. 

 
*Terugtrekken van de katheter in de ader 
 
Na de ingreep 
Patiënten die de behandeling onder-
gingen, konden meestal hun dagelijkse 
activiteiten na 1 dag hervatten, tenzij zij 
een beroep hebben waarbij zij veel 
moeten staan of zitten en zwaar moeten 
tillen. Dan is het raadzaam om de 1e 
week rustig aan te doen. Na de ingreep 
moet u gedurende 2 dagen (dag en 
nacht) een aangemeten steun-/verband-
kous dragen. U mag de 1e 48 uur niet 
douchen. Ga regelmatig lopen en/of 
fietsen, maar vermijd langdurig staan en 
zware lichamelijke inspanning zo veel 
mogelijk. 
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Zijn er bijwerkingen?  
Direct na de behandeling gaat de ader 
krimpen, wat voelbaar kan zijn. Op de 
behandelde plek kan een bloeduitstorting 
ontstaan. Verder kan het de behandelde 
plek er rood uitzien en warm aanvoelen. 
Bij hevige klachten en bij koorts neemt u 
contact op met de polikliniek die de 
ingreep heeft uitgevoerd. Dit is de 
polikliniek Chirurgie of Dermatologie. 
 
De dichtgemaakte ader kan donker 
gekleurd zijn en soms voelbaar zijn als 
een harde streng of harde stukjes. Dit 
verdwijnt na ongeveer 3 maanden. Neem 
indien nodig paracetamol of diclofenac.  
 
Na 2 à 3 maanden na de ingreep komt u 
terug voor controle. Over het algemeen 
nemen de zichtbare spataderen binnen 
3 maanden af. Resterende spataderen 
kunnen later behandeld worden.  
 
Aanvullende behandelingen 
Voor het beste cosmetische resultaat 
kunt u besluiten om na de procedure in 
overleg met de arts een aanvullende 
behandeling uit te laten voeren. Zoals 
bijvoorbeeld met scleroseren of 
lasertherapie. Het resultaat is mooiere 
benen en minder klachten. Dit is meestal 
niet vergoede zorg.  
 
 
 
 
 
 

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 of poli Dermatologie via 0181 – 65 83 
60. 
 
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 


