Chirurgie

Spatader polikliniek
Inleiding
U bent door uw huisarts doorverwezen naar
het spatader spreekuur, omdat u klachten
daarvan heeft. Deze folder geeft u informatie
over dit spreekuur.
Wat is een spatader
Een spatader is een ader waarbij de kleppen
niet goed meer sluiten, waardoor het bloed
terug zakt en de wand van de ader slap
wordt. Hierdoor kunt u klachten hebben van
vermoeide, dikke, soms onrustige en/of
jeukende benen.
Wie werken er op de spataderpolikliniek
Op de polikliniek spataderen werken de
volgende specialisten:
• fleboloog-chirurg;
• vaatchirurg;
• PA (Physician Assistant);
• Vaatlaborant;
• Polikliniek assistent
Voor een actueel overzicht van het
behandelteam kunt u terecht op:
https://www.ghz.nl/specialismen/spataderenspreekuur/behandelteam/
Hoe verloopt het spreekuur spataderen?
U heeft tijdens het spreekuur een gesprek met
een chirurg of PA die gespecialiseerd is in de
behandeling van (spat)aderen (flebologie).
Vooraf aan het gesprek vindt er een
vaatonderzoek plaats (Duplex-onderzoek:
echo gecombineerd met een
doppleronderzoek)). Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door vaatlaboranten. Diezelfde
middag krijgt u een diagnose en een
behandelingsadvies. U krijgt uitgebreid
voorlichting over de verschillende

behandelmethoden en u kunt uw vragen
stellen.
Het spreekuur bestaat uit drie fasen:
• U meldt zich bij de secretaresse van de
polikliniek Chirurgie (route 11). U
overhandigt de vragenlijst die u van uw
huisarts heeft gekregen of vult op dat
moment de vragenlijst in over uw
voorgeschiedenis en klachten. Daarna
neemt u plaats in de wachtkamer.
• U wordt opgeroepen door een
vaatlaborant voor het Duplex-onderzoek
(zie verderop in deze folder).
• Nadat het Duplex-onderzoek is afgerond,
meldt u zich weer bij de polikliniek
Chirurgie (route 11). U neemt daarna
plaats in de wachtkamer; de
vaatlaborant werkt het onderzoek uit.
• Na ongeveer 30 minuten wordt u weer
opgeroepen door de chirurg/PA voor het
lichamelijk onderzoek en het bespreken
van de uitslag en het behandelplan.
• U krijgt, als er wordt besloten over te gaan
tot behandeling, in de meeste gevallen
meteen een afspraak mee.
Niet alle behandelingen die worden
aangeboden vallen onder de verzekerde
zorg. Uw specialist zal u hierover
informeren. Een poliklinische beoordeling
wordt in ieder geval wel vergoed door uw
zorgverzekeraar.
U ontvangt deze folders op het spreekuur.
Duplex-onderzoek
Bij een Duplex-onderzoek zijn uw aderen door
geluidsgolven te zien en te horen via een
beeldscherm. De vaatlaborant houdt een
zogenoemde ultrageluidskop tegen uw huid
aan. Deze geluidskop zendt geluidsgolven uit
en vangt ze weer op.

Tijdens het onderzoek geeft de vaatlaborant
verschillende malen druk op uw been door
hierin te knijpen. Door de verschillende
aderen in het been op deze manier te testen,
moet duidelijk worden welke ader de
klachten veroorzaakt. Ook de doorsnee en
de ligging van de ader worden bepaald.
Deze gegevens heeft de specialist nodig om
te beslissen voor welke behandeling u in
aanmerking komt. Het onderzoek duurt
maximaal een half uur en is niet pijnlijk.
Afspraak maken
Voor een afspraak op het spatader spreekuur
heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.
Daarna kunt u een afspraak maken via het
Klant Contact Centrum op telefoonnummer:
(0182) 50 50 01 (van maandag t/m vrijdag
van 8.00-17.30 uur).
Het spreekuur vindt plaats op de polikliniek
Chirurgie (route 11).
Algemene informatie
Voor informatie over het ziekenhuis kunt
u terecht op onze website: www.ghz.nl.
Ook kunt u bellen naar het algemene
informatienummer (0182) 50 50 50.
Vragen?
Misschien hebt u na het lezen van deze folder
vragen die niet kunnen wachten. U kunt uw
vragen stellen aan de polikliniek assistent
Chirurgie, tel.: (0182) 50 58 78 (bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 8.30
tot 11.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur
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