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EVLT 
U komt in aanmerking voor de behandeling EVLT (EndoVeneuze 
LaserTherapie). Bij deze methode wordt een dunne laserdraad 
in de te behandelende beenader gebracht. Deze ader wordt 
vervolgens met behulp van laserenergie dichtgeschroeid. 
Hierdoor wordt de oorzaak van de spataderen weggenomen. De 
spatader zelf wordt niet verwijderd. In deze folder leest u meer 
over deze methode, de voorbereiding en de nazorg. 
 

Voorbereiding 
Ter voorbereiding is het onderstaande van belang: 
 Trek ruime, gemakkelijk zittende kleding en schoenen aan.  
 Steunkousen krijgt u op de dag van de laserbehandeling. 
 Zorg ervoor dat iemand u na de behandeling thuisbrengt. 
 Pas op voor te hoog gespannen verwachtingen op cosmetisch 

gebied. 

 

Behandeling 
De lasertherapie vindt plaats op de behandelkamer van de 
polikliniek Chirurgie. Voor de behandeling zoekt de vaatlaborant 
met behulp van echografie het te laseren bloedvat op en tekent 
deze af. 
 

De vaatchirurg prikt het bloedvat aan bij de knie of de kuit en 
voert een dunne voerdraad op tot aan de lies. Vervolgens wordt 
een katheter, een dun slangetje, over de voerdraad geschoven, 
waarna de voerdraad wordt verwijderd. Hierna wordt via de 
katheter de laserfiber opgevoerd. 
 
Langs het lasertraject krijgt u via injecties vloeistof ingespoten. 
Deze vloeistof zorgt voor verdoving, koeling van de laserfiber 
en druk rondom de ader. De laserfiber wordt geactiveerd en 
door de vaatchirurg langzaam uit de ader teruggetrokken, 
waarbij het bloedvat wordt dichtgeschroeid. 

 
Het wondje wordt afgedekt met een gaas met pleister. 
Daaroverheen wordt uw steunkous aangetrokken.  
  



Na de behandeling 

Als alles goed gaat, kunt u weer naar huis. Het is belangrijk dat 
u zich aan onderstaande adviezen houdt. 
 Neem na de behandeling uw medicatie in. 
 De steunkous moet u drie dagen en nachten dragen, daarna 

mag u deze uitlaten. 
 Loop indien mogelijk zoveel mogelijk. 
 U kunt de komende twee á drie weken pijn of een trekkend 

gevoel krijgen in uw behandelde been; alsof uw been ‘te 
kort’ is. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf: u mag gerust 
een pijnstiller nemen (paracetamol). 

 Stel het been de eerste vier weken niet bloot aan felle zon of 

de zonnebank. De huid kan hierdoor (blijvend) verkleuren. 
 Het is aan te raden om niet heet te baden of naar de sauna 

te gaan. 
 De eerste week mag u niet intensief sporten. 
 Afhankelijk van het werk dat u doet, kunt u meteen weer aan 

het werk. 
 Na zes weken heeft u een belafspraak, tenzij de arts anders 

beslist.  
 Op de dag van de behandeling mag u met de pijnstilling 

starten. 
 

Resultaat  
Na de behandeling merkt u dat de klachten van de spataderen 
snel verminderen. Voor een optimaal zichtbaar resultaat wordt 
een SCT (sclerocompressie¬therapie) mogelijk. Bij deze 
therapie worden de kleine bloedvaten in het onderbeen 
dichtgespoten. Bespreek dit met de vaatchirurg.  
 

Vragen 
Zijn er na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u 
meer informatie, stel ze gerust:  
 tijdens kantoortijden Polikliniek Chirurgie : 010 - 893 0000 

 bij spoed buiten kantoortijden Franciscus Vlietland : 010 -  
893 9393. 
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