


Afspraak annuleren of verplaatsen uiterlijk 24 uur van tevoren anders zien wij

ons genoodzaakt om, conform onze algemene voorwaarden, de

gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

 

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Venocare is dé specialist in het behandelen van spataderen. Daarnaast bieden wij

behandelingen aan met injectables en cosmetisch chirurgische ingrepen.

Toegankelijke, kwalitatief hoogstaande zorg met persoonlijke aandacht voor u als

patiënt is voor ons zeer belangrijk. Wij hebben jarenlange ervaring en passen altijd

de nieuwste behandelmethoden toe. Onze behandelaars staan ingeschreven in het

kwaliteitsregister NAPA en zijn BIG geregistreerd.

 

WELKOM BIJ
VENOCARE CLINIC
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Spataderen (varices) zijn aderen die hun natuurlijke elasticiteit hebben

verloren. Ze komen veelvuldig voor, meer bij vrouwen dan bij mannen.

Een op de vier mensen heeft ontsierende adertjes of spataderen op de

benen. Ze kunnen ontstaan door erfelijkheid, zwangerschap, overgewicht,

langdurig staan en door weinig bewegen. Soms zijn ze het gevolg van

trombose in het been. De klachten kunnen bestaan uit jeuk, krampen,

onrust en een zwaar of vermoeid gevoel in het been. Er kan zelfs

huiduitslag, huidverkleuring, vocht of een moeilijk genezende wond in het

been ontstaan. Bovendien worden spataderen vaak als cosmetisch

storend ervaren. 



CONSULT EN MEDISCHE INDICATIE
Wanneer u voor de eerste keer onze kliniek bezoekt vindt er een

vraaggesprek (anamnese) plaats, wordt er lichamelijk onderzoek en een

echo-onderzoek verricht. Aan de hand van de bevindingen stellen wij u een

behandelplan voor. 

Tijdens het echo-onderzoek, ook wel duplex-onderzoek genoemd, wordt de

kwaliteit van de inwendige aderen beoordeeld en eventuele inwendige

spataderen worden opgespoord. Dit onderzoek is noodzakelijk om een

medische indicatie te kunnen vaststellen. U kijkt zelf mee en u krijgt meteen

uitleg over de bevindingen. 

Het consult wordt met een verwijzing van de huisarts vergoed vanuit de

basiszorgverzekering. Direct na het consult is duidelijk of ook de

behandeling in aanmerking komt voor vergoeding (medische indicatie).

Deze indicatie wordt gesteld op basis van een combinatie van: uw klachten,

het lichamelijke onderzoek en het duplex onderzoek. 

Vaak is er sprake van een combinatie van een medische noodzaak en

cosmetische spataderen. Er is vanuit de basiszorgverzekering geen

vergoeding mogelijk voor ontsierende adertjes en oppervlakkige

spataderen.



ZWANGERSCHAP EN SPATADEREN 

Inwendige spataderen

Ontsierende adertjes

Oppervlakkige spataderen

Kronkelende aders net onder de huid die hun

natuurlijke elasticiteit hebben verloren en

waarvan de kleppen niet goed functioneren.

Deze aders worden vaak als cosmetisch

bezwarend ervaren.

Last-gevende inwendige aders,

dieper in het been, die hun functie

hebben verloren en waarvan de

kleppen niet goed functioneren. Deze

spataderen zijn dus onzichtbaar aan

de buitenzijde.

In de huid liggende, kleine oppervlakkige

adertjes. Andere benamingen zijn; besenreis,

berkentakjes of spiderveins. Ze vallen vooral op

vanuit esthetisch oogpunt en ze presenteren

zich in de vorm van fijn vertakte spinnetjes.

Diepe ader

Vena Saphena 
Magna

Vena Saphena
Parva

Diepe ader

Perforant

Kleppen in de ader 
zorgen ervoor dat het
bloed niet de
verkeerde kant op
stroomt

Perforant

SOORTEN SPATADEREN 

Veel vrouwen krijgen tijdens hun zwangerschap te maken met spataderen.

Tijdens de zwangerschap neemt de hoeveelheid bloed in ons lichaam toe.

Dit extra bloed moet door hetzelfde vaatstelsel rondgepompt worden

waardoor er een extra belasting van de aderen kan ontstaan. Ook door

veranderingen in de hormoonhuishouding kunnen de wanden van de aders

gaan verslappen. Daarnaast kan een groeiende baarmoeder de terugstroom

van bloed uit de benen naar het hart in de weg zitten. 

Spataderen worden tijdens de zwangerschap bij voorkeur niet behandeld

maar het is vooral van belang om preventieve maatregelen te nemen door

compressiekousen te dragen. Wij adviseren u om niet te wachten met een

behandeling tot na een eventuele volgende zwangerschap.



BEHANDELMETHODEN 

Sclerocompressietherapie

Bij deze behandeling worden de kleine adertjes aangeprikt met een dun

naaldje en vervolgens spuiten we een vloeibaar geneesmiddel (sclerosans)

in waardoor de vaatwanden aan elkaar kleven. Het middel dat we toedienen

is Polidocanol het verschrompelt en verhardt de oppervlakkig gelegen

ontsierende adertjes. Afhankelijk van de plaats van de adertjes, de

uitgebreidheid en uw huidtype moeten we vaak meerdere keren

behandelen om tot het best haalbare resultaat te komen. Tijdens een eerste

consult maken wij hier altijd vooraf een inschatting van.

Complicaties en lokale reacties na sclerocompressietherapie komen soms

voor. Wanneer de vloeistof uit het adertje lekt kan er ter plaatse een wondje

ontstaan wat soms moeilijk geneest. Een andere reactie is pigmentatie

(bruinverkleuring) op de plek waar behandeld is. Deze bruinverkleuring van

de huid kan veroorzaakt worden door het moeilijk opruimen van het ijzer in

het bloed door uw lichaam. Het beoogde resultaat zien we gemiddeld pas

na 6-8 weken. Eventuele pigmentaties verdwijnen meestal pas na enkele

maanden tot één à twee jaar. 

Een behandeling duurt ongeveer 20

minuten en is nagenoeg pijnloos. Soms

vragen wij u om na de inspuitingen

compressiekousen te dragen en veel te

bewegen. De kousen draagt u

gedurende 1 week uitsluitend overdag. 



Bij deze behandeling wordt met behulp van een duplex-onderzoek de

inwendige ader in beeld gebracht en onder plaatselijke verdoving

aangeprikt. Hierna wordt de behandelkatheter opgevoerd en krijgt u

opnieuw een aantal verdovingsprikken. Hierna wordt de inwendige spatader

met een katheter van binnenuit (endoveneus) dicht gesmolten. De prikken

voor de verdoving kunnen gevoelig zijn, de verdere ingreep is nagenoeg

pijnloos. De behandeling duurt per (ader)traject ongeveer 15 minuten. Vaak

behandelen we in combinatie met een Muller behandeling en dan duurt de

ingreep 45-60 minuten.

Poliklinisch operatieve endoveneuze behandeling

Er is een kleine kans op bijwerkingen zoals een nabloeding, aderontsteking,

wondinfectie, trombose (zeer zelden) en zenuwletsel (zeer zelden). Het is

normaal dat er na de ingreep een trekkend gevoel ontstaat in het been. Dit

komt door het ontstaan van inwendig littekenweefsel en zal na een aantal

weken tot maanden verdwijnen. Veel bewegen bevordert te genezing. 

Na de behandeling draagt u gedurende 48 uur een compressiekous. U mag

direct uw dagelijkse activiteiten en zelfs sporten hervatten op geleide van

de klachten. Wij adviseren u om tot twee weken na de behandeling niet in

een warm bad te gaan, te gaan zwemmen of een sauna te bezoeken.

Er is een kleine kans op bijwerkingen zoals een nabloeding, aderontsteking,

wondinfectie, trombose (zeer zelden) en zenuwletsel (zeer zelden). Het is

normaal dat er na de ingreep blauwe plekken zichtbaar worden of

verhardingen voelbaar zijn.

Na de behandeling draagt u gedurende 48 uur

een compressiekous. U mag direct uw

dagelijkse activiteiten en zelfs sporten

hervatten op geleide van de klachten.

Bij deze behandeling wordt de opliggende

spatader met mini-sneetjes verwijderd. De

ader wordt met een klein haakje naar buiten

getrokken. Voor deze behandeling wordt u

plaatselijk verdoofd. Deze prikjes kunnen

gevoelig zijn en de verdere ingreep kan een

pijnlijk en trekkend gevoel geven. De

behandeling duurt 30-45 minuten. 

Poliklinisch operatieve  Muller flebectomie

Wij adviseren u om tot twee weken na de behandeling niet in een warm bad

te gaan, te gaan zwemmen of een sauna te bezoeken.
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Na het einde van het behandeltraject (DOT/DBC-zorgtraject) ontvangt u van

onze partner Infomedics, uit naam van Stichting Love Your Legs die de zorgt

heeft geleverd namens Venocare, de factuur. Deze factuur met het

zogeheten passantentarief ontvangt u pas enkele maanden na uw bezoek of

behandeling. Dit heeft te maken met de registratieregels van de NZA

(Nederlandse Zorgautoriteit). 

Stichting Love Your Legs werkt samen met alle zorgverzekeraars. Als u door

uw huisarts bent doorverwezen kunt u meestal de maximale vergoeding

voor de geleverde zorg ontvangen. Het maakt dus financieel (meestal) geen

verschil of u naar onze kliniek komt of naar een ziekenhuis gaat. 

Omdat onze kliniek geen contracten heeft met zorgverzekeraars kunnen wij

uw factuur niet rechtstreeks declareren en dient u deze zelf in te dienen. De

zorgverzekeraar bepaalt, afhankelijk van uw polis welk bedrag u vergoed

krijgt.

INFOMEDICS

De factuur van een cosmetische behandeling ontvangt u na de ingreep en

deze dient direct te worden voldaan. We zien na behandeling vaak een

verbetering van 80 – 90% maar soms zien we helaas ook tegenvallende

resultaten. Op behandelingen geldt geen “garantie”. Bij een complicatie,

het terugkomen van de klachten of als de behandeling niet het gewenste

resultaat heeft opgeleverd zijn aanvullende onderzoeken of behandelingen

niet inbegrepen in de prijs. 
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Dien de factuur na ontvangst direct in bij uw zorgverzekeraar 

U ontvangt van uw zorgverzekeraar binnen enkele werkdagen de

declaratiespecificatie en uitkering van de factuur

Het eventueel ingehouden (vrijwillig) eigen risico vult u zelf aan 

Maak de uitkering + het eigen risico binnen de betalingstermijn over

aan Infomedics 

Stuur ook de declaratiespecificatie binnen de betalingstermijn per email

of post naar Venocare

Wanneer uw zorgverzekering niet het gehele factuurbedrag van Infomedics

vergoedt dan kunt u in aanmerking komen voor de coulanceregeling. Hierbij

betaalt u alleen het bedrag wat de zorgverzekeraar vergoedt en kunt u het

resterende bedrag als korting ontvangen (coulance). Zo is er voor u 100%

vergoeding mogelijk.

Voorwaarden voor de coulanceregeling:

Het gedeelte van het bedrag wat door uw zorgverzekeraar niet wordt

vergoed (eigen bijdrage) neemt Venocare voor haar rekening en wordt na

ontvangst van de declaratiespecificatie door ons geverifieerd en

kwijtgescholden/gestopt. Houdt er wel rekening mee dat er altijd een eigen

risico geldt voor zorgkosten binnen de basiszorgverzekering. Dit eigen risico

en budgetpolissen zijn uitgesloten van onze coulanceregeling.

Voor vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met de Servicedesk

van Infomedics via 036 – 20 31 900. Voor meer informatie verwijzen wij u

ook naar onze website www.venocare.nl en naar www.dezorgnota.nl. 

COULANCEREGELING

BOTOX

Fronsrimpels, voorhoofdsrimpels en kraaienpootjes rond uw ogen ontstaan

onder andere doordat u (on)bewust uw gezichtsspieren aanspant en zijn

daardoor uitermate geschikt voor een behandeling met Botox. Een

behandeling met Botox ontspant de spieren in het gezicht en hierdoor

verminderen de rimpels. U krijgt een zachter uiterlijk met een minder

strenge uitdrukking. 



Botox is een middel wat afkomstig is van de bacterie Clostridium Botulinum en

het injecteren hiervan zorgt voor een blokkering van de overdracht van

neurotransmitters. Dit zijn stoffen die ervoor zorgen dat de zenuw signalen kan

overbrengen op de spier. Zonder deze signalen kan de spier zich niet of

minder samentrekken. De behandeling is gevoelig maar niet pijnlijk. 

Het resultaat van een behandeling ziet u binnen 2 weken. De werking is

gemiddeld 3 - 6 maanden. 

Fillers zorgen voor meer volume en verbeteren de gezichtscontouren. Door het

injecteren van een filler komt uw huid plaatselijk een klein beetje onder

spanning te staan. Dit vermindert rimpels waardoor uw gezicht mooie, gladde

en natuurlijke contouren krijgt. Ook diepere rimpels kunnen we behandelen. U

ziet direct resultaat. Voor deze behandeling maken we uitsluitend gebruik van

het tijdelijke, biologisch afbreekbare fillers van Hyaluronzuur. Gemiddeld heeft u

negen tot twaalf maanden plezier van uw behandeling. Fillers stimuleren

daarnaast ook de natuurlijke aanmaak van collageen en dragen zo bij aan een

jongere huid, ook op de lange termijn. De behandeling wordt soms als gevoelig

ervaren.

HYALURONZUUR FILLERS

Soms hebben we na injectables ook tegenvallende resultaten,  resterende

plooien of lijnen en is een vervolgbehandeling noodzakelijk. Na injectie

kunnen lokale reacties optreden zoals een blauwe plek, zwelling, roodheid,

pijn en gevoeligheid. Deze reacties verdwijnen meestal vanzelf binnen 2 - 7

dagen. Een ander risico bij een behandeling met Botox is een uitschakeling

van de spiertjes die het ooglid optillen. In dat geval ontstaat er tijdelijk een

"hangend" ooglid. Omdat Botox tijdelijk werkt, is deze bijwerking ook

tijdelijk. Soms wordt er tijdens het injecteren een bloedvaatje geraakt

waardoor er een kleine bloeduitstorting kan ontstaan. Er zijn ook gevallen

bekend van hoofdpijn kort na de behandeling. Een bijwerking of

complicatie is vervelend maar heeft meestal geen invloed op het

uiteindelijke resultaat.
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Ouderdomswratjes (verruca seborrhoica) 

Verruca seborrhoica zijn ruwe, verheven, wratachtige plekken van de huid.

Ze komen voor op het gehele lichaam.

Steelwratjes

Steelwratjes zijn kleine huidflapjes die aan de huid vastzitten. Ze ontstaan

vaker bij mensen met suikerziekte of overgewicht. Zo komen met name voor

in de liezen, de hals, de oksels, de oogleden en bij vrouwen ook onder de

borsten.

Dermatofibromen

Een dermatofibroom voelt aan als een verharding in de huid. Het ontstaan

ervan wordt in verband gebracht met een eerder huidtrauma, bijvoorbeeld

na een insectenbeet. Dermatofibromen komen vaker bij vrouwen dan bij

mannen voor en zitten meestal op de benen.

Lipoom 

Een lipoom (vetbult) is een goedaardig gezwel onder de huid en kan overal

op het lichaam voorkomen maar ze komen met name voor in de nek,

bovenkant van de rug, de buik of de armen. De oorzaak van lipomen is nog

onduidelijk maar erfelijkheid, overgewicht, middelbare leeftijd en het

vrouwelijk geslacht spelen een grote rol.

Atheroom 

Een atheroomcyste is een goedaardig gezwel waarbij het woord

“atheroom” verwijst naar de inhoud van de cyste namelijk een “vettige

substantie”. Het ontstaat door verstopping van de talgklieruitvoergang bij

de haarwortel. 

BEHANDELMETHODEN
Curettage/shave-excisie

De afwijking wordt (soms onder lokale verdoving) van de huid afgeschraapt

met een (lepelvorming) mesje. Na behandeling ontstaat er een oppervlakkig

schaafwondje wat vanzelf geneest.

Excisie

Hiermee kan de afwijking onder lokale verdoving nauwkeurig worden

weggesneden. De huid wordt hierna gehecht en uiteindelijk vormt zich een

klein litteken. 



INFORMATIE INZICHTELIJK
VIA DE WEBSITE:

Algemene voorwaarden

Tarieven

Passantentarieven DBC/DOT zorgproducten

Toestemmingsverklaring (behandelovereenkomst)

Nazorg adviezen operatieve behandeling

Klachtenregeling

Privacy bescherming

Kwaliteitsbeleid en governance

Procedure voor het opvragen van uw medisch dossier
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