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De behandeling van spataderen    
 
Spataderen wat zijn dat eigenlijk? 
Het bloed, dat in het lichaam door de bloedvaten circuleert, wordt door het hart via de 
dikwandige slagaderen naar de weefsels gepompt en van de weefsels (of organen) via de 
dunwandige aderen weer terug naar het hart vervoerd. 
Door de rechtopstaande houding van het menselijk lichaam is de afstand tussen de voeten en 
het hart zo groot, dat in de aderen aderklepjes zijn aangelegd om te voorkomen, dat de druk in 
het onderste deel van het lichaam te groot wordt voor deze dunwandige (!) aderen.  
Bij goed functionerende aderkleppen wordt deze druk dus nooit groter, dan de vloeistofkolom 
tussen twee opeenvolgende klepjes (maximaal 10 tot 15 cm). 
In de benen treffen we een oppervlakkig en een diep adersysteem aan. Het diepe systeem is 
gelegen rond de slagaders te midden van de spieren van het been. Het oppervlakkige 
systeem is gelegen in het onderhuidse vetweefsel. Via zogenaamde perforerende aderen 
bestaan op talrijke plaatsen verbindingen tussen het oppervlakkige en het diepe adersysteem.  
Door de ook in deze perforerende aderen aanwezige aderklepjes kan normalerwijs het bloed 
alleen van het oppervlakkig naar het diepe systeem vloeien.  
In het bijzonder door de kuitspieren van het been, die bij lopen als een pomp werken, wordt het 
bloed door het diepe systeem en in mindere mate door het oppervlakkige systeem naar het hart 
teruggestuwd, waarbij de in de aderen aanwezige aderklepjes er dus voor zorgen, dat het bloed 
niet opnieuw in het been terugstroomt. 
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Wanneer deze aderklepjes onvoldoende sluiten of lekken (meestal aangeboren - erfelijk), of 
kapot gaan (meestal door trombose), ontstaat er in staande houding een verhoogde druk in het 
aderstelsel van het been. Hierbij worden de aderen van het diepe systeem door de hieromheen 
liggende spieren wel beschermd, maar gaan de aderen van het oppervlakkige systeem uitzetten 
en uitbochten, waardoor het typisch beeld van spataderen gaat ontstaan.  
Het oppervlakkige adersysteem van het been kent twee hoofdstammen, waarlangs het bloed 
naar het hart kan worden afgevoerd. De lange stamader, die van de binnenenkel langs de 
binnenzijde van het been tot in de lies verloopt, waar deze uitmondt in het diepe systeem en de 

 normaal functionerende klep   defecte klep 



korte stamader die vanaf de achterzijde van de enkel over de kuit tot iets boven de knieplooi 
verloopt en daar uitmondt in het diepe systeem. 
Bij de familiair - erfelijke vorm van spataderen zijn het vooral de kleppen in deze oppervlakkige 
stamaderen, die niet goed meer functioneren. De stamader is dan "insufficiënt" geworden.  
Meestal begint het met de bovenste klep, waarna vervolgens de daar onder gelegen klep het 
begeeft enzovoort. Nadat een aantal aderkleppen het in een stamader begeven hebben stijgt de 
druk in het vat in staande houding zodanig, dat de uit de stamader ontspringende zijtakken gaan 
uitzetten. Deze uitgezette zijtakken nu worden zichtbaar als de spataders. Het is deze vorm van 
spataders, die zich bij uitstek leent voor een chirurgische behandeling (strippen - zie later). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spataderen kunnen echter ook ontstaan na een vroeger doorgemaakt trombose been. Hierbij 
zijn primair de aderklepjes van het diepe adersysteem vernietigd ten gevolge van de 
doorgemaakte trombose (dit is stolselvorming in de bloedbaan). 
 
 
Al dan niet ten gevolge van een vroeger trombosebeen 
kan op dezelfde wijze als beschreven bij de vorm van 
stamader-insufficiëntie via de verbindingsaderen 
tussen het oppervlakkige en het diepe adersysteem 
van het been spatadervorming gaan optreden. In deze 
verbindingsaderen zitten namelijk ook aderklepjes, die 
moeten voorkomen, dat bloed vanuit het diepe 
systeem naar het oppervlakkige systeem kan stromen. 
Door de verhoogde druk in het diepe systeem na 
trombose, of weer door aangeboren aderzwakte, 
kunnen deze aderklepjes het op den duur begeven, 
waardoor de verhoogde druk zich in de oppervlakkige 
aderen kan voortzetten, wat weer vorming van 
spataderen geeft.  
 
 
Deze vorm van spataders is veel moeilijker chirurgisch te behandelen, maar gaat helaas, 
wanneer dit aan het onderbeen optreedt, sneller gepaard met de gevreesde complicaties van het 
spataderlijden (open been). Hier zullen in de regel steunkousen moeten worden voorgeschreven. 
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Ook bij mensen die vroeger al aan de spataderen zijn geopereerd kunnen de aderkleppen in de 
verbindingsaderen het spontaan begeven en zien we de spatadervorming later weer terugkeren 
(recidief). 
 
Samenvatting 
Spataderen zijn dus verwijde gekronkelde aderen op de benen, die door verhoogde aderdruk ten 
gevolge van onvoldoende werking van de aderkleppen zijn ontstaan. Hierdoor ontstaan klachten, 
zoals een moe, zwaar gevoel, steken en krampen en soms vooral na lang staan 's avonds dikke 
enkels (vochtuittreding in de weefsels). Op den duur kunnen door deze slechte bloedstroom 
complicaties ontstaan, zoals aderontsteking (flebitis), bloedingen en mede als gevolg van 
onvoldoende zuurstofafgifte aan de huid pigmentverkleuringen, huidverharding en niet 
genezende wonden (open been). 
 
Behandeling 
Wanneer worden spataderen behandeld? 
In het algemeen geldt, dat spataderen worden behandeld als ze aanleiding tot klachten gaan 
geven. Hierbij kan ook de cosmetiek (niet mooi) zeker als klacht worden beschouwd. 
Spataderen moeten worden behandeld als ze aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van 
een complicatie (bijv: aderontsteking, bloeding, of open been). 
 
Spataderen kunnen worden behandeld door middel van compressie-sclerotherapie (inspuiten)  
en door middel van een operatie of een combinatie van beide. Aderen zijn in overvloed in de 
benen aangelegd, zodat men de niet functionerende slechte aderen veilig kan missen. 
 
Bij de methode van de compressie-sclerotherapie en de VNUS wordt een bepaalde vloeistof in 
de spatader gespoten, waardoor deze gaat dichtschrompelen. Dit gaat gepaard met een licht 
ontstekingsproces, waardoor wat roodheid, blaarvorming, of infiltraatvorming (harde bultjes) kan 
optreden. In het algemeen geneest dit restloos, maar soms kan dit enige littekenvorming of 
hyperpigmentatie tot gevolg hebben; de harde bultjes blijven soms enkele maanden te voelen.  
 
Tijdens de inspuiting wordt het been direct gezwachteld, waarbij tampons op de 
insteekopeningen worden geplaatst. De zwachtels blijven, afhankelijk van het soort spatader 
twee tot zeven (meestal drie) dagen zitten. Direct na de inspuiting moet men tien minuten lopen. 
Daarna kan men alles gewoon doen, maar geen sport of lange wandelingen zolang de zwachtel 
om het been zit.  
Ook is het verstandig de knie niet ver te buigen (zoals bij fietsen), omdat hierdoor het verband 
kan oprollen en aanleiding kan geven tot striemvorming in de knieholte. 
 
Wanneer de spataderen erg uitgebreid zijn, moet er soms in meerdere zittingen worden 
behandeld. In de regel wordt er aan één been tegelijk gewerkt. In uitzonderingsgevallen treedt 
een allergische reactie op; in dat geval moet de behandeling met inspuitingen worden gestaakt. 
 
In beginsel kunnen bijna alle spataderen worden ingespoten. Hoe groter de spataderen echter, 
hoe meer "nadelen" deze methode heeft (bijv. langdurige bultvorming) en hoe groter de kans op 
terugkeren (recidief) is.  
 



Duplexonderzoek 
Wanneer een operatie wordt overwogen, wordt het onderzoek aangevuld met een zogenaamd 
Duplexonderzoek door de vaatlaborante. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een apparaat, dat 
tegelijk een echo en een doppler functie heeft. Hiermee kan nog nauwkeuriger de plaats van de 
insufficiënte aderkleppen worden gelokaliseerd. 
Met name wanneer één of meer stamaderen "insufficiënt" worden bevonden, zal worden 
geadviseerd deze te "strippen". 
Door het toepassen van duplexonderzoek worden bij operatie alleen de stamaderen met niet 
functionerende aderkleppen verwijderd. Deze operatie wordt uitgevoerd met een voerdraadje, 
dat door de ader kan worden opgeschoven. 
 

Door een kleine opening in de huid te maken onder de 
knie en in de lies bij de lange stamader, of op de kuit en in 
de knieholte bij de korte stamader, kunnen deze aders 
geheel onderhuids worden weggetrokken. Vaak worden 
voor de operatie de allergrootste spataderen met een 
inktstift op de huid aangetekend, waarna deze tijdens de 
operatie door middel van kleine steekopeningen kunnen 
worden verwijderd, of onderbonden. Ook de insufficiënte 
verbindingsaderen met het diepe systeem kunnen bij 
operatie worden onderbonden. Dit kan in het onderbeen 
ook met een kijkoperatie worden gedaan, waardoor het 
aantal operatiewonden kan worden beperkt. 
 
Na de operatie heeft men in de regel flinke 
bloeduitstortingen in de huid van het geopereerde been; 
deze verdwijnen in de loop van twee tot vier weken. Na de 
operatie is het been gezwachteld en/of van een elastische 
operatiekous voorzien. Deze zwachtels en de 
operatiekous worden na 48 uur verwijderd, Meestal kan 

men na zeven tot veertien dagen het normale levenspatroon en de werkzaamheden hervatten; 
dan zijn ook alle hechtinkjes weer verwijderd. Vanaf zes weken na operatie kunnen de overige 
nog zichtbare spataderresten weer worden gescleroseerd (weggespoten). Deze combinatie van 
gerichte operatie en sclerotherapie (na 6 tot 12 weken) geeft de beste lange termijnresultaten 
met de minste littekens; daarom wordt tegenwoordig het liefst hiervoor gekozen. 
 

Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
Vaatpolikliniek. De Vaatpolikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur 
via telefoonnummer: (079) 346 2585. 
 
Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 
behandeling, laat dit ons dan weten.  
 
 
© LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer  
P00.19/ januari 2011/ Vaatchirurgie 
 


