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veel voorkomende oorzaak is de grotere 

hoeveelheid circulerend bloed bij de moe-

der tijdens een zwangerschap.’

Dermatoloog Annigje Jensema: ‘Het is nog 

niet bekend waarom de één wel spatade-

ren krijgt en de ander niet. Er zijn allerlei 

factoren die een rol kunnen spelen. Enkele 

hiervan zijn erfelijke factoren, het geslacht 

(vrouwen vaker), een staand beroep maar 

zoals genoemd ook zwangerschap.

Spataderen worden tijdens de zwanger-

schap over het algemeen niet behandeld. 

Wel wordt er vaak een steunpanty voor-

geschreven en adviseren wij 3 maanden 

na de bevalling en na het staken van de 

borstvoeding langs te komen voor een 

evaluatie. Een deel van de spataderen kan 

namelijk verdwijnen na de bevalling.’ 

Chirurg Clarissa van Vlijmen legt uit hoe 

een spataderbehandeling bij Esthetisch 

Centrum Jan van Goyen er dan uitziet: 

‘Tijdens het eerste consult vindt een intake 

plaats en wordt er met behulp van een 

echo-duplex-apparaat gekeken of er slecht 

functionerende kleppen in de vaten aan-

wezig zijn. Zo’n onderzoek is vergelijkbaar 

met een echo-onderzoek bij de verlos-

kundige, maar nu niet van de buik, maar 

van de benen. Indien er 3 maanden na de 

zwangerschap aanhoudende klachten en 

bewezen spataderen zijn, zijn er verschil-

lende behandelopties. De patiënt komt 

óf bij mijn collega’s voor bijvoorbeeld een 

inspuiting, óf  bij mij voor een inwendige 

(endoveneuze) laserbehandeling. Dit is 

afhankelijk van de ernst van de spatade-

ren. Ook de duur van een behandeling is 

afhankelijk van de ernst en uitgebreidheid 

van de spataderen. Dit bepalen wij in een 

eerste consult. Wanneer een patiënt een 

verwijsbrief bij zich heeft, wordt zo’n eerste 

consult overigens altijd vergoed door de 

zorgverzekeraars. Om voor de verdere 

behandeling in aanmerking te komen voor 

een vergoeding stellen de verzekeraars 

een aantal voorwaarden. Aan het eind van 

het consult laten wij de patiënt weten of ze 

hiervoor in aanmerking komt.’

‘Het is in elk geval altijd de moeite waard 

om langs te komen met klachten,’ aldus 

Marije: ‘Er zijn genoeg vrouwen die sinds 

de zwangerschap al met klachten rondlo-

pen en denken dat een behandeling wel 

kan wachten. Zij komen dan pas langs als 

de kinderen al ouder zijn. Dat is zonde, 

want een groot deel van de klachten is 

vaak na de laserbehandeling bij de chirurg 

of door inspuiten al verholpen. Een rela-

tief eenvoudige ingreep, waarna je vrijwel 

direct weer voor de kinderen kan zorgen. 

Je bent dezelfde dag nog thuis én je kunt 

je normale bezigheden weer voortzetten!’

Dermatoloog Marije Kroon vertelt: ‘Veel 

vrouwen ontwikkelen spataderen tijdens 

de zwangerschap of ervaren klachten van 

spataderen die zij al hadden. Wij horen 

vaak dat zij vermoeide en/of onrustige 

benen hebben, of dat het aantal spatade-

ren sinds de zwangerschap toegenomen 

is. Er zijn verschillende verklaringen voor 

deze klachten. Door een veranderende 

hormoonspiegel kunnen de vaatwanden 

bijvoorbeeld slapper worden. Ook kan 

door een groeiende baarmoeder stuwing 

in de benen ontstaan. Het bloed uit de 

benen kan dan namelijk minder goed 

terugstromen naar het hart. Een andere 
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SNEL WEER HERSTELD NA 
EEN SPATADERBEHANDELING

HEB JIJ OOK LAST VAN 

SPATADEREN EN WIL JE 

LANGSKOMEN VOOR EEN 

CONSULT? 

Neem dan contact op met 

Esthetisch Centrum Jan van Goyen:

Concertgebouwplein 11

1071 LL Amsterdam

020-305 5811

vaatchirurgie@jvg.nl 

“Voor- en nafoto na een 

spataderbehandeling.”

De specialisten van Esthetisch Centrum 

Jan van Goyen over spataderen tijdens 

en na de zwangerschapV
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