Echofoamsclerose
Dermatologie locatie Brunssum

Voor de behandeling van grotere spataders past men op de Spataderpolikliniek in
sommige gevallen een methode toe, namelijk het echofoamscleroseren (hetzelfde als
echoschuimscleroseren). In een aantal gevallen kan deze behandelmethode een
alternatief zijn voor de operatieve behandeling (stripping) of de endovasculaire
methode (VNUS). Ook wordt het echofoamscleroseren gebruikt bij kleinere spataders
die niet reageren op het gewone scleroseren.
Echofoamscleroseren is een aanpassing van het bekende wegspuiten (scleroseren)
van spataders. Bij echofoamscleroseren wordt gebruik gemaakt van dezelfde
vloeistof als bij het wegspuiten van de spataders, alleen wordt de vloeistof nu vóór
het inspuiten opgeschuimd. Dit schuim is dikker, blijft langer in de ader zitten en
werkt daardoor beter op de binnenkant van de vaatwand. Met behulp van een
echoapparaat kan de dermatoloog tijdens het inspuiten controleren of het schuim in
de te behandelen ader komt. Door het gebruik van deze apparatuur wordt ook niet
meer vloeistof/schuim gebruikt dan strikt noodzakelijk. Na het echofoamscleroseren
krijgt u de eerste week een drukverband, dag en nacht. Na de eerste week moet u
elastische kousen gedurende 3 weken dragen. Deze kousen kunnen tijdens het slapen
worden uitgelaten.
Mogelijke bijwerkingen
Na het scleroseren kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
 Pijnlijke harde knobbeltjes.
 Paarse en bruine verkleuringen.
 Kleine stolsels in de behandelde adertjes.
 Blaarvorming door het verschuiven van de pleisters of het verband.
De pijnlijke harde knobbeltjes na de injectie zijn een veel voorkomend normaal
verschijnsel, evenals de paarse en bruine verkleuringen. De verhardingen evenals de
verkleuringen verdwijnen op termijn. Soms ontstaan er kleine stolsels in de
behandelde adertjes. Deze moeten verwijderd worden door de arts of de
verpleegkundige. Neem hiervoor contact op met de Spataderpolikliniek.
Meer informatie over de behandeling van spataders kunt u lezen op de website
www.zuyderland.nl/spataders.
Afspraken en vragen
Voor het maken van een afspraak en/of voor vragen die u heeft na het lezen van deze
brochure, kunt u contact opnemen met de Spataderpolikliniek locatie Brunssum.
Het telefoonnummer vindt u op de achterzijde van deze brochure.
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Contact
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan
kunt u bellen met onze afdeling. Wij staan u graag te woord.

Zuyderland Medisch Centrum
Dermatologie, locatie Brunssum
Afspraken polikliniek
Telefoon 088 – 459 9712
Openingstijden polikliniek
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur
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