
Vaatchirurgie

Operatieve behandeling van 
spataderen
CrOsseCtOmie en/Of COnvOluteCtOmie

Uw specialist heeft voorgesteld uw spataderen operatief te behandelen door 
‘plaatselijk onderbinden’ (crossectomie). Soms wordt deze behandeling gecombi-
neerd met het weghalen van opvallende spataderen (convoluten) op uw been. Dit 
heet een convolutectomie.
 
In deze folder kunt u meer lezen over deze behandeling. De informatie is bedoeld 
als aanvulling op het gesprek met uw arts.
 
Het is algemene informatie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de 
situatie anders kan zijn.
 
Wat is plaatselijk onderbinden?
Wanneer de klep in de lies of knieholte lek is, kan ‘plaatselijk onderbinden’ uitkomst 
bieden. Met een kleine snede in de lies of knieholte wordt de verbinding van de 
oppervlakkige ader met de diepe hoofdbeenader opgeheven. Ook andere zijverbin-
dingen met de oppervlakkige ader worden dan opgeheven. 
 
Aansluitend worden soms meteen de grotere spataderen op het been verwijderd 
(convolutectomie). Hierbij worden kleine sneetjes (paar millimeter) in de huid 
gemaakt, boven de spatader. Met kleine haakjes of klemmetjes wordt de spatader 
er dan uitgehaald. 
 
Meestal wordt deze ingreep onder verdoving met een ruggenprik uitgevoerd. 
Soms kan de behandeling onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd of soms 
ook onder volledige narcose.
 

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. het betreft 

algemene informatie. aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
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hoe bereidt u zich voor?
PreOperatieve Screening (POS/intake)
Om u goed en veilig voor te bereiden op de operatie, bezoekt u enige tijd voor de 
operatie de afdeling POS/Intake. U krijgt hiervoor een afspraak. Op de afdeling POS/
Intake heeft u een gesprek met een intakeverpleegkundige en een POS-medewerker. 
Ook krijgt u een kort lichamelijk onderzoek. Tenslotte spreekt u nog even de anesthe-
sioloog.
 
Op www.jbz.nl/pos leest u meer over dit bezoek.
Op www.jbz.nl/anesthesiologie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de 
operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw bezoek aan de 
afdeling POS/Intake.
 
Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belang-
rijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje 
goed door!
 
Nuchter zijn
Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip 
niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.
 
 Wat neemt u mee?
•	 Uw legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingen-

kaart);
•	 Uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Heeft u nog geen pas of kloppen 

de gegevens niet meer? Laat dan een (nieuwe) patiëntenpas maken voordat u naar 
uw afspraak gaat. Dit kan op alle locaties van het ziekenhuis, behalve in Zaltbommel 
Gamerschestraat.

•	 Uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Het is voor uw arts belangrijk te weten 
welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw eigen apotheek kan dit overzicht voor u 
uitprinten. Vraag hierom kort voordat u het ziekenhuis bezoekt.

 
medicatiegegevens delen
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan digitaal uw historisch medicatieoverzicht opvragen, 
maar alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven.  
Deze toestemming regelt u bij alle apotheken waar u uw medicatie ophaalt, of online 
via www.ikgeeftoestemming.nl. Toch blijft het ook dan belangrijk om uw papieren AMO 
mee te nemen naar het ziekenhuis. Aan de hand van uw AMO controleren we welke 
medicatie u op dit moment gebruikt. Na goedkeuring van de arts vermelden we deze 
medicijnen in uw Elektronisch Patiënten Dossier.
 
Wat zijn de risico’s?
Geen enkele ingreep is zonder risico’s. Bij een operatieve behandeling van spataderen 
zijn er de normale risico’s op complicaties van een operatie, zoals een nabloeding, 
wondinfectie en trombose.  
 
Wat gebeurt er na de ingreep?
Na de operatie krijgt u een steunkous aan. Deze moet ervoor zorgen dat de vorming 
van bloeduitstortingen beperkt blijft en dat de spataderen worden dichtgedrukt. 
De maat van de steunkous wordt op de polikliniek opgemeten en en genoteerd. 
U draagt de steunkous nog een week overdag. Langer mag ook als u dat prettig vindt. 
U trekt de steunkous dan ’s morgens aan voordat u uit bed komt en ’s avonds weer uit 
voor u naar bed gaat.
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Veel lopen is goed en dit mag al zo snel mogelijk na de behandeling. Lang staan moet 
u vermijden. Als u veel zit is het verstandig de benen de eerste dagen hoog te leggen.
 
Mogelijke restanten van spataderen kunnen later worden ‘weggespoten’. Met kleine 
prikjes wordt dan een speciale vloeistof in de spatader gespoten, waardoor deze 
verdwijnt. Meer informatie over deze behandeling leest u in de folder ‘Echogeleide 
sclerocompressietherapie vaatchirurgie’ (SPA-006).
 
Het krijgen van spataderen heeft vaak te maken met een bepaalde aanleg. Helaas 
kunnen spataderen na de behandeling terugkomen (recidiveren). Het gaat meestal 
om andere vaten; de spataderen kunnen verschijnen op andere plaatsen.
 
controle
Ongeveer 8 weken na de behandeling komt u terug voor controle op het spreekuur 
bij de vaatchirurg. U krijgt hiervoor een afspraak mee als u naar huis gaat of u wordt 
hierover op de dag na de behandeling gebeld.
 
heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met de polikliniek Chirurgie,
telefoonnummer  (073) 553 86 45.  
 
Kijk voor meer informatie ook eens op onze website: www.jbz.nl/spataderen
 
De dermatologen en vaatchirurgen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben het 
Spataderkeurmerk van Harteraad. Zowel landelijk als regionaal richt Harteraad zich 
op informatievoorziening, lotgenotencontact, leefstijlmanagement en collectieve 
belangenbehartiging. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis voldoet aan alle criteria waaraan 
goede vaatzorg in een ziekenhuis volgens de vereniging hoort te voldoen.
 
 

[
website: www.harteraad.nl  / e-mail: info@harteraad.nl
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