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Flebectomie 

Inleiding
U wordt binnenkort poliklinisch behandeld voor uw spataderen.
Uw behandelaar heeft u een flebectomie voorgesteld. In deze folder leest u over deze 
behandeling en hoe u zich moet voorbereiden. De behandeling wordt uitgevoerd in de 
huidkliniek op de Europaweg 151, Zoetermeer. De behandeling wordt na afloop afgerekend, er 
is een pinautomaat aanwezig. 

Afspraak
U wordt verwacht op ___________________________________________________________
  
in de huidkliniek afdeling dermatologie, u kunt zich daar melden.

Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 1 werkdag voor 
de afspraak) om u af te melden. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet 
of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Wat is een flebectomie?
Een flebectomie is een operatieve ingreep, waarbij kleinere spataderen onder plaatselijke 
verdoving via kleine sneetjes worden verwijderd. De ingreep duurt in totaal ongeveer 1 uur.

Voorbereiding
Het is voor de ingreep niet nodig om nuchter te zijn. U kunt voor de ingreep dus gewoon eten en 
drinken. In verband met het zwachtelverband dat na de ingreep wordt aangelegd, adviseren wij 
om wat ruimere kleding en schoeisel aan te trekken.

Medicijnen
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, dan moet u hier voor de operatie in overleg met uw 
behandelaar tijdelijk mee stoppen. 

Patientensticker
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De behandeling
U wordt door de assistente naar de behandelkamer gebracht. Op uw been wordt een tekening 
gemaakt van hoe het bloedvat loopt. Vervolgens neemt u plaats op de behandeltafel. Het te 
behandelen gebied wordt gedesinfecteerd en verdoofd. De prikken van de verdoving kunnen 
even pijn doen; de ingreep zelf is zo goed als pijnloos. Om zo steriel mogelijk te werken wordt 
het operatiegebied afgedekt met steriele doeken. Aan het eind van de behandeling worden de 
kleine incisies gehecht. De hechtingen worden verwijderd na 3 à 4 dagen. 
Tijdens de behandeling kunt u gewoon met de arts en de doktersassistente praten. 

Na de behandeling
U krijgt een afspraak mee voor controle op onze  polikliniek. Na de ingreep raden wij u af om zelf 
auto te rijden. Daarom raden wij aan om iemand mee te nemen, die u na afloop naar huis kan 
brengen. 
Na de behandeling wordt het behandelde been ingezwachteld of krijgt u een (tijdelijke) 
steunkous. Als het been ingezwachteld is, komt u na 3 à 4 dagen terug voor het verwijderen van 
de zwachtel. Tijdens deze dagen mag het been niet nat worden.

Leefregels
• Hevige pijn na de operatie is niet te verwachten. Heeft u toch veel pijn of heeft u een dikke voet 
en voelt het verband strak, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Dermatologie.
• Het komt voor dat u na de behandeling bloeduitstortingen heeft op het been of een geïrriteerde 
huid door de pleister. Deze klachten trekken vanzelf weg.
• Sporten wordt twee weken afgeraden. Het is wel goed regelmatig te wandelen en te bewegen. 

Tot slot 
Neemt u uw verzekeringspas, legitimatie mee. 
De kosten voor deze behandeling bedragen € ………
De behandeling wordt na afloop per pin afgerekend; er is een pinautomaat aanwezig.
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben of indien u verhinderd bent, 
kunt u contact opnemen met de polikliniek Dermatologie in de LangeLand Huidkliniek
via telefoonnummer  (079) 346 2886 of 06-57750845

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 
behandeling, laat dit ons dan weten. 


