Flebectomie
volgens Muller
Dermatologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Flebectomie volgens Muller

De medische term voor deze operatieve verwijdering van spataderen is ambulante
flebectomie, de methode voor verwijdering is ontwikkeld door Muller.
De behandeling vindt plaats in het dagcentrum, u kunt zich melden bij de
informatiebalie in de centrale hal. U wordt naar de afdeling gebracht.

Voorbereiding
•
•
•

Gebruik gelieve geen crèmes, lotions of zalven in verband met de hechtpleisters
die na de operatie op uw been worden aangebracht.
Zorg voor ruim zittende kleding en schoeisel in verband met de verbandkous
die na de behandeling moet dragen.
Zorg voor begeleiding en vervoer naar huis.

Medicatie

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bijvoorbeeld ascal of sintrom,
kunt u alleen geopereerd worden na overleg met de arts die u opereert.

De operatie

Voor de behandeling wordt de spatader die verwijderd wordt afgetekend op uw
been.
U gaat dan liggen op de onderzoek tafel.
De dermatoloog zal u dan plaatselijk verdoven middels injecties, omdat er kleine
sneetjes van 3 tot 5 mm worden gemaakt op de plaats van de spatader.
Met behulp van een haakje verwijdert de arts de ader stukje bij beetje via de
sneetjes. Het trekken aan de spataders kunt u, ondanks de verdoving, soms blijven
voelen.
Om bloedingen en zwellingen zoveel mogelijk te voorkomen worden de wondjes
afgeplakt met kleine hechtpleistertjes die de huid samentrekken. Op de plaats
waar de ader heeft gelopen wordt vervolgens een rol watten/gaasjes aangebracht.
Hierover heen komt een zwachtel of een kous.
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Na de operatie

De zwachtel of kous laat u 7 dagen en nachten zitten. Zolang u de zwachtel of kous
draagt mag u niet douchen dan wel zodanig douchen dat het geopereerde been
niet nat word. Na deze periode mag u de zwachtel of kous inclusief de rol watten/
gaasjes en pleisters zelf verwijderen. Soms vind de arts het nodig dat u nadien de
kous nog 1 week overdag (van ’s ochtends bij opstaan tot ’s avonds bij naar bed
gaan) moet dragen.
In principe kunt u direct na de ingreep weer uw gewone werkzaamheden verrichten.
U mag de eerste twee weken na de ingreep niet intensief sporten. U mag wel
wandelen en fietsen.

Het resultaat/bijwerkingen

Het resultaat van de Muller-behandeling van spataderen is over het algemeen
goed. Na uitwerking van de verdoving is het behandelde gebied wat gevoelig. U
mag een pijnstiller - paracetamol - gebruiken, maar meestal is dat niet nodig.
Na het verwijderen van de rol watten/gaasjes zijn er vaak bloeduitstortingen
aanwezig. Dit is een normaal verschijnsel, het verdwijnt na enkele weken.
Soms blijft nog enige tijd verkleuring van het traject, waar de ader heeft gelopen,
zichtbaar. Ook deze verkleuring verdwijnt in de meeste gevallen na enkele
maanden vanzelf.
Soms ontstaan er in/rondom het behandelde gebied nieuwe kleine bloedvaatjes
(“matting”). Deze kunnen na enkele maanden vanzelf verdwijnen maar kunnen
echter ook blijven bestaan.

Controle

De arts zal aangeven of een controleafspraak nodig is.
Indien er vragen zijn, kunt u contact opnemen met de polikliniek dermatologie;
telefoonnummer 0229 257825
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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