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SPATADER?

Spataders, aderspatten of varices zijn uitgezette en kronkelige oppervlakki-
ge aders waarvan  de kleppen niet goed meer sluiten. Spataders komen 

voor ter hoogte van de onderbenen en de bovenbenen. Ze ontwikkelen zich 
voornamelijk ter hoogte van de aders die zich aftakken van de Vena Saphena 
Magna (VSM) en Vena Saphena Parva (VSP) (zie tekening). Als deze kleppen 

niet goed sluiten, valt het bloed door 
de zwaartekracht terug naar beneden 
(reflux) zodat door het teveel aan 
bloed de druk in de aders toeneemt. 
De aders gaan zo steeds meer uitzet-
ten, wat gepaard gaat met verande-
ringen ter hoogte van de aderwand. 
De oppervlakkige en de diepe aders 
zijn via perforanten (connecterende 
aders), waarin ook kleppen aanwe-
zig zijn, met elkaar verbonden. De 
meeste beenspataders  zijn  klein  tot 
middelgroot en veroorzaken geen of 
weinig klachten; wel kunnen ze cos-
metisch storend zijn. De zeer kleine 
spataders worden ook wel telangi-
ectasiën of spiders genoemd.

Normale veneuze circulatie in de onderste ledematen

Veneuze
insufficiëntie is 
gekenmerkt door 
het omkeren van de 
veneuze stroming = 
REFLUX

De reflux kan betrekking 
hebben op één van de 
volgende veneuze systemen:
• diep systeem
• oppervlakkig systeem 
• vena perforans
• de drie systemen 

Reflux door veneuze insufficiëntie







Incompetente 
safeno-popliteale
junctie


Reflux (van boven 
 beneden) in een 
varikeuze vena


Reflux via een
vena perforans

Niveau van de huid
Spieren

Aponevrose (peesvlies)

Vena femoralis superficialis

Vena saphena parva
(VSP)

Vena femoralis communis

Vena saphena magna
(VSM)

Vena perforans

Diep systeem van
communicerende venen

Vena poplitea

Veneuze klep

WAT IS EEN
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Bij de min 30-jarigen heeft 1% van de mannen en 10% van de vrouwen spat-
       aders. Dit neemt toe met de leeftijd waarbij 57% van de 60 tot 70 jarige 
mannen en 77% van de 60 tot 70 jarige vrouwen last heeft van spataders.  0,3% 
van de volwassenen ontwikkelt een veneuze wonde (ulcus).
(Studie US FN Brand , Am J Prev Med 4; 1988;96-101).

Leeftijd (jaren)

Prevalentie van varices in de algemene bevolking, in functie van de leeftijd en het geslacht
(gemiddelden uit de literatuur).
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FREQUENT VOOR ?
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Wat Is de oorzaaK  
van spataders?

Aders zijn bloedvaten in het lichaam die het bloed vanuit de weefsels te-
rug naar het hart sturen. Het bloed moet hier vaak tegen de zwaarte-

kracht naar boven gepompt worden; dit pompen gebeurt door de pompfunc-
tie van het hart en door de spierpompfunctie. Tussen 2 contracties door kan 
het bloed door de zwaartekracht terugkeren. Om dit te vermijden zijn er on-
geveer om de 10 cm kleppen, zowel in de oppervlakkige als in de diepe aders, 
die als een ventiel het bloed enkel in de richting van het hart toelaten. Als die 
kleppen niet goed meer sluiten en het terugstromen niet langer verhinderen, 
zal de bloedstroom in de aders in de omgekeerde richting stromen (reflux), 
waardoor het zich ophoopt en er spataders gevormd worden.

Normale
situatie

Veneuze
insufficiëntie

Veneuze stase ligt aan de basis van een ontstekingsproces thv de kleppen
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Wat zIjn de rIsIcofactoren voor het 
ontWIKKelen van spataders?

De belangrijkste risicofactoren zijn: leeftijd, vrouwelijk geslacht, een fami-
liale voorbeschiktheid, zwangerschap, gebruik van de pil of hormonen, 

roken, overgewicht, een zittend leven, blootstelling aan warmte, schoenen 
met te hoge of te lage hakken, te strakke kleding, onvoldoende lichaamsbe-
weging, aangeboren afwijkingen en diep veneuze trombose (DVT). Beroepen 
waarbij men langdurig moet zitten of rechtop staan verhogen ook de kans 
op het ontwikkelen van spataders. Bij patiënten met obesitas of overgewicht 
is er 3 maal meer kans op het ontwikkelen van spataders. Indien geen van 
beide ouders spataders hebben, heeft men 20% kans op spataders; indien 
één van beiden een voorgeschiedenis hiervan heeft, heeft een vrouw 67% 
kans en een man 25% kans; indien beide ouders spataders hebben, heeft een 
vrouw zelfs 90% kans om spataders te krijgen. (A Cornu-Thénard Importance of 
the Familial Factor in Varicose Disease J dermatologic surgery and oncology, vol 20, issue 5,  
p 318-326 1994).

Zittend 
leven

Rechtstaan
Vezelarm dieet

Hitte

Zwangerschap
Orale contra-
ceptie

Leeftijd

Gebrek aan beweging

Roken

Genetische 
aanleg

Over-
gewicht
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Wat zIjn de Klachten  
en symptomen van spataders?

De klachten van spataders worden veroorzaakt door een overdruk in de 
oppervlakkige aders van de benen. De symptomen zijn onder andere 

een zwaartegevoel en ook vermoeidheid ter hoogte van voeten/enkels/ 
onderbenen, een branderig gevoel, rusteloze benen, nachtelijke kuitkrampen, 
oedeem (zwelling/vochtophoping), tintelingen, jeuk, pijn en zelfs huiduitslag.

NB: Mensen met beenspataders hebben niet altijd klachten, soms is het enkel 
onesthetisch.

pIjn
Krampen

zWare 

benen oedeem
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Indien gedurende lange tijd een overdruk bestaat in de aders van de benen, 
zullen na verloop van tijd ook huidveranderingen optreden (bruinverkleu-

ring, eczeem). Als er op die plaats spontaan of door trauma een wonde ont-
staat zal die moeilijk genezen. Een spatader kan ook gemakkelijk ontsteken 
(bijvoorbeeld na wondje of muggenbeet) met eventueel klontervorming tot 
gevolg (flebitis of thromboflebitis). Bij trauma kan een spatader beginnen 
bloeden omdat de bovenliggende huid zeer dun geworden is.

Symptomen Telangiëctasieën Varikeuze venen Oedeem

Actief ulcus Genezen 
ulcus

Trofische 
stoornissen

Complicaties zijn:
• eczeem of huiduitslag
• rode pijnlijke vlekken, verharde, vaak pijnlijke onderhuid
• bloeding ter hoogte van een spatader of bij stoten
• bruine verkleuring (okerdermatitis): doordat zoveel bloed blijft staan, krui-

pen de rode bloedcellen uit de ader en gaan neerslaan in de huid. Men 
spreekt dan van okerdermatitis of hyperpigmentatie. Deze huid is van 
slechte kwaliteit en in geval van trauma kan dit leiden tot een “open been” 
(veneus ulcus, voorkomen: 0,5% van de bevolking).

• oppervlakkige tromboflebitis: een pijnlijke, rode warme streng. Dit is het 
ontstaan van een bloedstolsel met een pijnlijke ontstekingsreactie tot ge-
volg. Het risico op tromboflebitis stijgt met 20 tot 50%.

• diep veneuze trombose: de kans is 3 maal groter in vergelijking met een 
persoon zonder spataders

WAT ALS SPATADERS

NIET BEHANDELD WORDEN ?
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Wanneer er veel klachten zijn of indien er zich reeds verwikkelingen voor-
gedaan hebben, is er een medische reden om tot behandeling over te 

gaan. Vooraleer een behandeling te starten, zal er eerst een Duplex (kleuren-
echografie) gebeuren op de consultatie om na te gaan wat de oorzaak is van 
uw spataders, hoe ze lopen en hoe ze dus het best te behandelen zijn. Ook zal 
er nagekeken worden of de diepe aders normaal zijn. Mensen met beenspat-
aders kunnen baat hebben bij het dragen van elastische steunkousen even-
tueel gecombineerd met medicamenteuze therapie (venotropen).  Veel wan-  
delen is eveneens van belang om door de spierpompwerking bloed vanuit de
benen naar het hart te pompen.

1. STEUNKOUS OF WINDEL

2. BEHANDELING VAN DE KLINISCHE MANIFESTATIES 
 VAN VENEUZE INSUFFICIËNTIE.

In geval van klachten gelinkt aan de veneuze insufficiëntie, verhogen
venotropen de weerstand van de vaatwand en verbeteren ze de bloed-

TYPE KOUSEN
Elastische kousen worden ingedeeld aan de hand 
van de hoeveelheid druk die op de enkel uitgeoe-
fend wordt, deze druk wordt in de richting van de 
knie langzamerhand minder

1. Sok 
2. Kous 
3. Panty 
4. Verband

1 2 3 4

WAT TE DOEN IN GEVAL

VAN SPATADERS ?

circulatie. Bovendien verbeteren en/of verminderen ze de klachten
van de veneuze ziekte.

Een steunkous zal, door de druk die ze geeft, de oppervlakkige spataders 
samendrukken en het bloed opnieuw van beneden naar boven stuwen. 
Afhankelijk van de oorzaak en de plaats van de spataders zal men een 
kniekous of een lange kous (lieskous of panty) moeten dragen. Steunkou-
sen bestaan tegenwoordig in veel verschillende maten, stoffen en kleuren, 
maar men moet ze wel precies laten aanmeten bij een erkende bandagist 
(best ’s morgens laten meten). Er bestaan 3 druk klassen bij de gebruikte 
kousen, naargelang de ernst van de ziekte.  Na een ingreep (sclerose of 
chirurgie) worden voornamelijk de kousen van klasse III gebruikt.
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3. SCLEROTHERAPIE (‘DROOGSPUITEN’)

Hierbij gaat men met een heel klein naaldje vloeistof in de ader en dan 
voornamelijk in de spiders spuiten om deze te doen verdwijnen. Deze vloei-
stof gaat de bloedvatwand irriteren, waardoor deze spatader gaat ontste-
ken en verkleven. Als men schuim maakt van dit product (“foam”) kan men 
zelfs de grotere oppervlakkige aders meebehandelen. De risico’s van deze 
behandeling zijn wondjes en/of een bruinverkleuring (5 tot 30%), die bijna 
altijd verdwijnt binnen het jaar. Met dit sclerosans kan men ook onder echo 
perforanten aanprikken en droogspuiten. De kleine “spiders” kunnen ook 
behandeld worden met een percutane laser (dit is een andere laser dan 
punt 5) of coagulatie, maar deze werken enkel bij adertjes tot 0,3 mm.

4. PERCUTANE FLEBECTOMIE
Dit is de term voor het chirurgisch verwijderen van de oppervlakkige aders 
tussen 1 en 3 mm waarbij sclerose te veel neveneffecten zou geven. Hierbij 
gaat men via een heel klein sneetje van 1 tot 3 millimeter (afhankelijk van 
de grootte van de spatader) met een haakje de ader onderhuids opvissen 
en zo uittrekken. Al de oppervlakkig gelegen takken zal men zo verwijderen. 
Deze sneetjes worden nadien toegekleefd met steristrips. Dit kan eventueel 
gecombineerd worden met een behandeling van de grote spataders (zie 
punt 5). Perforanten kunnen via een zelfde sneetje afgebonden worden. 
Alle tot nu toe besproken behandelingen kunnen tijdens de consultatie, 
onder plaatselijke verdoving, en dus zonder opname gebeuren.
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5. BEHANDELING VAN DE GROTE SPATADERS
 
Voor de behandeling van de grote spataders, bestaan er 4 verschillende 
technieken, die allemaal in dagkliniek gebeuren. Net voor de ingreep 
dient men veel rond te lopen en de benen warm te houden zodat de te 
behandelen spataders goed zichtbaar zijn. Aan de patiënt wordt gevraagd 
om zijn windels en steunkousen mee te brengen die na de procedure on-
middellijk dienen gedragen te worden.

•  De klassieke techniek is de stripping: Dit is de term voor de klassieke ope-
ratie voor de grote aders (VSM en VSP) waarbij men een sneetje maakt in 
de lies of de kniekuil en de ader afbindt op de plaats waar deze in de diepe 
ader uitmondt. Vervolgens zal men de ader volledig uittrekken nadat hier 
een strippingcatheter werd opgeschoven. Aangezien men tijdens de ope-
ratie ook gebruik kan maken van echografie waardoor men de ader exact 
kan lokaliseren, kan men de sneetjes tot een minimum beperken. Stripping 
gebeurt onder algemene verdoving of onder verdoving via een ruggenprik.

•  Echogeleide schuimsclerose (foam sclerose): Zoals hoger vermeld kan 
men, onder echogeleide, schuimsclerose in de grote aders uitvoeren. Dit 
kan enkel als de meest proximale (bovenste) klep van de oppervlakkige 
ader nog werkt. Deze techniek kan zonder verdoving gebeuren.

Lange stripping

Korte stripping
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•  Laserbehandeling: Dit is een nieuwere behandelingsmethode waarbij 
men in plaats van een sneetje te maken in de lies, de ader onder echo-
geleide gaat aanprikken, op de plaats waar de kleppen niet meer werken. 
Via deze “prik” wordt de laserkatheter opgeschoven tot aan de lies en al 
terugtrekkend brandt men de ader toe. Deze ader wordt dan niet meer 
uitgetrokken, maar zal na verloop van tijd verschrompelen. Het voordeel 
van deze techniek is dat er geen sneetje in de lies of in het been gemaakt 
moet worden, wat zorgt voor minder hematoomvorming (blauwe plek-
ken) en dus minder pijn. Bij deze techniek dienen, net zoals bij stripping, 
ook de oppervlakkig lopende spataders met kleine sneetjes verwijderd te 
worden (zie flebectomie).

•  Radiofrequentie therapie: Deze techniek gebeurt op dezelfde manier als 
de endoveneuze laserbehandeling maar hier wordt de ader door middel 
van radiofrequentie (zoals microgolfoven) toegebrand. Het doel van de 
drie laatste technieken is een thromboflebitis te veroorzaken van de VSM 
of/en de VSP. Bij de laserbehandeling en de radiofrequentie behandeling 
kan er tussen de 3de en de 5de dag na de ingreep pijn optreden over het 
verloop van de ader, ten gevolge van een ontstekingsreactie (toebranden 
geeft een ontsteking). Hiervoor neemt men dan best een klassieke pijnstil-
ler. Deze techniek is volledig vergelijkbaar met de laser en heeft dezelfde 
voor- en nadelen.

 

Catheter wordt opgeschoven in de ader
en bij het terugtrekken van de

catheter brandt men de ader toe.

Opmerking: Patiënten die zware 
bloedverdunners (bijvoorbeeld 
Fenprocoumon, acenocoumarol, 
warfarine) nemen, moeten dit melden 
gezien deze behandeling op voorhand 
gestopt moet worden.
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•  Na de operatie dienen steunkousen of windels gedragen te worden. Afhan-
kelijk van uw behandelende arts zal dit 2 tot 6 weken duren. In het begin 
zal u de kousen dag en nacht moeten dragen en van zodra uw behande-
lende arts dit toelaat hoeft dit enkel nog overdag.

•  Het wordt de eerste weken na de ingreep afgeraden langdurig te staan 
of te zitten. Bij zitten en bij slapen legt men de benen best in hoogstand. 
Stappen mag direct na de operatie.

•  Vaak worden er antiflebitis spuitjes voorgeschreven gedurende een 10-tal 
dagen om trombose (klontervorming) te vermijden.

•  Gewone pijnstillers op basis van paracetamol zijn meestal voldoende.
•  Vaak ontwikkelen zich grote hematomen (blauwe plekken) in het operatiege-

bied, welke met een zalf tegen blauwe plekken behandeld kunnen worden.
•  Na stripping, laser en radiofrequentie kan soms tijdelijk verminderd of 

branderig gevoel ontstaan aan de binnen of buiten enkel. Dit ontstaat 
door tijdelijke beschadiging van de gevoelszenuw die naast de behandel-
de ader loopt. Dit verbetert spontaan. Ook op andere incisieplaatsen kan 
tijdelijk een veranderd gevoel optreden. Dit kan enkele maanden duren.

•  Blootstelling aan de zon/zonnebank moet tijdens de eerste 4 maanden na 
de ingreep vermeden worden, want de met laser of radiofrequentie be-
handelde zones of de sneetjes hebben risico op verkleuring door de zon.

• De hechtingen en steri-strips dienen na 10 tot 14 dagen verwijderd te wor-
den.

WAT TE DOEN

NA DE INGREEP ?
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OEFENINGEN OM UW VENEUZE CIRCULATIE TE VERBETEREN

Maak krachtige trapbewegingen 
met uw benen (fietsen)

15 tot 20 keer

Kruis en spreid uw benen terwijl 
u ze gestrekt houdt

10 tot 15 keer

Teken kleine cirkels
met gestrekte benen

tot 10 keer

Plooi uw tenen voor-en 
achterwaarts (buig/strek) terwijl 

uw benen gestrekt blijven en licht 
opgeheven zijn

tot 20 keer

Loop op uw hielen
gedurende 30 seconden

Ga op de toppen
van de tenen staan

10 tot 15 keer

Kantel uw gewicht van de hielen 
naar de tenen en omgekeerd

10 tot 15 keer

Breng uw voeten afwisselend 
samen en dan weer uit elkaar

10 tot 15 keer

WAT TE DOEN OM NIEUWE

SPATADERS TE VOORKOMEN ?
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ADVIes oM uW BeNeN Te BesCHeRMeN

Houd uw benen in alle omstandigheden in beweging
Als u omwille van uw beroep langdurig moet rechtstaan of zit-
ten, is het noodzakelijk om in de loop van de dag af en toe 
wat rond te stappen of enkele cirkelvormige bewegingen te 
maken met de voeten. Ook bij lange reizen met de wagen, het 
vliegtuig of de trein moet men af en toe rechtstaan en enkele 
minuten stappen om de veneuze bloedstroom terug op gang 
te brengen.

kies de juiste sport
Regelmatig wandelen met aangepaste schoenen is de beste 
manier om de veneuze circulatie te beschermen. Contracties 
van de beenspieren zorgen ervoor dat het bloed in de richting 
van het hart wordt gestuwd. Dat is de reden waarom turnen, 
fietsen, golfen, dansen of zwemmen de terugkeer van het ve-
neuze bloed bevordert. Sporten zoals tennis, squash, handbal 
en basketbal worden daarentegen afgeraden omdat ze de ve-
nen doen uitzetten en de veneuze terugkeer afremmen.

Vermijd warme omgevingen
Warmte stimuleert het uitzetten van de venen. Daarom moeten 
warmtebronnen zoals blootstelling aan de zon, epileren met hete 
was, vloerverwarming, hete baden en sauna vermeden worden.

Verkies lagere temperaturen
Een koudwaterdouche op de benen activeert de veneuze func-
tie en vermindert het zwaartegevoel en de pijn. Een wandeling 
aan de rand van het water combineert verfrissing met lichame-
lijk activiteit.

Bestrijd constipatie en overgewicht
Een vezelrijk dieet, een goede hydratatie (dagelijks 1,5 liter 
water drinken) en een beperkte aanvoer van verzadigde vet-
ten maken het mogelijk om 2 factoren te bestrijden die verant-
woordelijk zijn voor een toename van de veneuze druk: consti-
patie en overgewicht.
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Draag losse kledij
Te strakke kledij drukt de aders samen en blokkeert de ve-
neuze circulatie. Draag soepele kledingstukken en vermijd 
spannende broeken, korsetten, ceinturen, en sokken met te 
spannende elastieken.

Draag schoenen met een comfortabele hak
Schoenen met hoge hakken en platte schoenen belemmeren 
een goede veneuze terugkeer. Schoenen met hakken van 3 tot 
4 cm zijn ideaal.

Bevorder de veneuze terugkeer tijdens de slaap
Men kan de stagnatie van het veneuze bloed tijdens de slaap 
beperken door enkele pedaalbewegingen te maken voor het 
slapengaan en door het voetuiteinde van het bed 10 tot 15 cm 
hoger te plaatsen.

Masseer uw benen zoveel mogelijk
Door de benen te masseren van de voet naar de dij toe, in de 
richting van de veneuze circulatie, verhoogt men de snelheid 
van het terugkeren van het veneuze bloed.

Raadpleeg geregeld uw arts

Raadpleeg uw arts wanneer u pijn heeft, een zwaartegevoel in de benen, 
gezwollen enkels of wanneer uw venen zichtbaar worden, zodat de chronische
veneuze ziekte vroeg gediagnosticeerd kan worden en er preventieve maatrege-
len kunnen worden genomen, of er een behandeling kan worden gestart. Vertel 
het uw dokter indien u zwanger bent of indien u hormonen gebruikt, gezien 
beide de veneuze symptomen kunnen verergeren.
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Tijd voor een veneuze check-up!

Deze snelle test laat u toe om na te gaan of u al dan niet risico loopt
op het ontwikkelen van de veneuze ziekte. Beantwoord alle vragen en 
tel de scores (rechts) op, om nadien uw resultaat te lezen.    

 

Geslacht
Man ....................................................................................................................................... 0

Vrouw  .................................................................................................................................. 1

Leeftijd
Jonger dan 14 jaar ............................................................................................................... 0
Tussen 14 en 29 jaar ............................................................................................................ 1
Tussen 30 en 45 jaar ............................................................................................................ 2
Ouder dan 45  ....................................................................................................................... 3

Hoelang heeft u al een zittend leven?
Actieve levensstijl  ............................................................................................................... 0
1-3 jaar  ................................................................................................................................. 1
3-10 jaar  ............................................................................................................................... 2
Meer dan 10 jaar  ................................................................................................................. 3

Heeft u overgewicht?
Nee  ....................................................................................................................................... 0
Ja, 1 tot 5 kg  ........................................................................................................................ 1
Ja, 5 tot 10 kg  ...................................................................................................................... 2
Ja, meer dan 10 kg  .............................................................................................................. 3

Hoeveel voldragen zwangerschappen heeft u gehad?
Geen  ..................................................................................................................................... 0
Eén  ....................................................................................................................................... 1
Twee  ..................................................................................................................................... 2
Meer dan twee  .................................................................................................................... 3

Hoelang zit of staat u terwijl u aan het werk bent?
Minder dan 4 uur per dag  .................................................................................................. 0
Tussen 4 en 8 uur per dag  .................................................................................................. 1
Meer dan 8 uur per dag ....................................................................................................... 2
Meer dan 8 uur per dag, dikwijls in combinatie met
lange trajecten in de auto, het vliegtuig of de trein…....................................................... 3

HEB JE LAST VAN CHRONISCHE

VENEUZE ZIEKTE ?
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Heeft u familieleden (vader of moeder) met spataders?
Nee  ....................................................................................................................................... 0
1 ouder met spataders.........................................................................................................  1
2 ouders met spataders....................................................................................................... 2
2 ouders met spataders, waarvan één met complicaties (beenulcus)............................. 3

Wandelt, zwemt, fietst, jogt en/of fitnesst u?
Ja, minstens 3 uur per week  .............................................................................................. 0
Minder dan 3 uur per week  ................................................................................................ 1
Occasioneel (tijdens de vakantie)  ...................................................................................... 2
Nooit ..................................................................................................................................... 3

Heeft u last van zware benen?
Nee, nooit  ............................................................................................................................ 0
Occasioneel .......................................................................................................................... 1
Ja, vaak ................................................................................................................................ 2
Ik heb quasi permanent veel pijn in de benen .................................................................. 3

Wordt dit zwaartegevoel verergerd door:
De warmte ........................................................................................................................... 1
De pil en hormonale behandelingen ................................................................................. 2
Systematisch voor de menstruatie..................................................................................... 3

Heeft u soms gezwollen enkels?
Nee, nooit  ............................................................................................................................ 0
Alleen bij warm weer of gedurende lange reizen per vliegtuig, trein of auto  ............... 1
Ja, bijna iedere dag, maar enkel ‘s avonds 2
Ja, elke dag vanaf ‘s ochtends  ........................................................................................... 3

RESULTATEN:
Het totaal van uw score is:

• ≤ 11: u loopt slechts een klein risico op veneuze insufficiëntie. Volg de 
aanbevelingen betreffende uw levensstijl om uw venen in goede ge-
zondheid te houden.

• 12 tot 22: u loopt een risico op veneuze insufficiëntie en/of u heeft reeds 
een aantal symptomen. Reageer nu door uw levensstijl aan te passen 
(sport, verzorg uw venen) en start een behandeling indien symptomen van 
de veneuze ziekte aanwezig zijn (flebotropen, steunkousen, enz.).

•
 

Adapted from P. Blanchemaison. Evaluation pratique du risqué veineux:  

le Phléboscore. Act Vasc Int. 200;81:12-15.

Als u bijkomende informatie wenst over 
chronische veneuze insufficiëntie, vraag raad aan uw arts.

≥ 23: u lijdt aan chronische veneuze insufficiëntie of u loopt een groot
risico. De evolutie van de ziekte kan tegengehouden worden met een
medische ingreep ( sclerose, chirurgie, laser) en door het volgen van de 
aanbevelingen om uw levensstijl aan te passen en indien zich tekenen 
van veneuze insufficiëntie voordoen, met een medicinale behandeling 
(flebotropen, steunkousen...)



Partner in flebologie

BN
13

DN
C3

BI
LP

02
 -

 G
oe

dk
eu

rin
gs

da
tu

m
 v

an
 d

e 
m

ed
is

ch
e 

in
fo

rm
at

ie
: 0

7/
03

/2
01

3


		2013-02-20T08:45:27+0100
	Preflight Ticket Signature




