EVLT BEHANDELING
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 teruggetrokken. 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 ondergingen, 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-/ verbandkous 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.
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 chirurgie. 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
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3 maanden af. Resterende spataderen
kunnen later behandeld worden.

gaan in hoeverre de kosten voor u
worden vergoed.

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.

Meer informatie leest u in de folder
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht >
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.
Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl.
Deze website biedt informatie over de
zorgnota en de zorgkosten in het
algemeen, geeft antwoord op veel
gestelde vragen en geeft aan waar u met
welke vraag terecht kunt.

Vragen over de behandeling?
Bij vragen of problemen over uw
behandeling kunt u contact opnemen met
de polikliniek Chirurgie. Bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur
via telefoon 0181 – 65 84 21. Bij spoed
belt u via 0181 – 65 88 88.
Overige vragen?
Ook voor overige vragen kunt u ons
bereiken via telefoon 0181 – 65 84 21
van maandag t/m vrijdag.
Afspraak maken?
U kunt een afspraak maken via
0181 – 65 84 21. Bent u verhinderd, meld
ons tijdig uw verhindering en wij maken
een nieuwe afspraak met u.
Tot slot
Indien u na het lezen van deze algemene
informatie nog vragen heeft, neemt u dan
gerust contact op met uw behandelend
arts. Zij zijn bereikbaar via het
secretariaat Chirurgie.
Wij maken u er op attent, dat vergoeding
van de kosten voor onderzoek of
behandeling in het Spijkenisse Medisch
Centrum afhankelijk is van uw
zorgverzekeraar en de zorgpolis die u
heeft afgesloten. Om verrassingen te
voorkomen adviseren wij u contact op te
nemen met uw zorgverzekeraar om na te
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