
De Veineo® procedure op zich neemt slechts 
enkele minuten in beslag en de nazorg is minimaal. 
Zo kan u snel uw dagelijkse activiteiten hervatten.

Voordelen
 + Snelle en weinig ingrijpende procedure

 + Geschikt voor alle huidtypes

 + Geen hyperpigmentatie

 + Snelle verlichting van de symptomen

 + Geen postoperatieve wondverzorging

 + Snelle terugkeer naar dagelijkse activiteiten Heeft u nog vragen?  
Stel ze gerust aan uw arts.

Stempel zorginstelling: 
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Meer weten  
over spataders
en radiofrequentietherapie



Wat zijn  
spataders en spider veins?
Spataders zijn zichtbare vergrote en verdraaide 
beenaderen die vlak onder de huid liggen.
Spider veins (ook: telangiëctasie) zijn vergelijkbaar met 
spataders, maar ze zijn kleiner. Het zijn gebroken of 
verwijde kleine bloedvaten die lijken op een boomtak 
of een spinnenweb. Spider veins komen voor op de 
benen, maar kunnen ook in het gezicht voorkomen.

Hoe ontstaan spataders?
In aders zitten eenrichtingskleppen die open en dicht 
gaan om het bloed naar het hart te laten stromen.  
Als deze kleppen zwak of beschadigd zijn, kan het 
bloed terugstromen en in de ader ophopen, waardoor 
de aderen uitrekken of vervormen.

Symptomen
Wanneer klachten en symptomen optreden,  
kunnen deze omvatten:
• Pijnlijke en vermoeide benen
• Branderigheid, kloppend gevoel, spierkrampen
• Zwelling in uw onderbenen
• Jeuk rond de spataders
• Huidverkleuring rond een spatader
• Zweren op de benen
• Onrustige benen

Hoe spataders voorkomen?
Dit kan u doen om de kans op  
het ontwikkelen van spataders te verkleinen:
• Vermijd overgewicht
• Tracht voldoende te bewegen
• Vermijd langdurig zitten of staan
• Leg uw benen hoog als u zit
• Kruis uw benen niet tijdens het zitten
• Draag geen strakke kleding
• Stop met roken
• Probeer steunkousen

Behandeling
Spataders en spider veins worden vaak niet 
beschouwd als een ernstige medische aandoening. 
Voor sommige mensen zijn ze gewoon een 
cosmetisch probleem, maar voor anderen kunnen 
spataders pijnlijk en oncomfortabel zijn, en soms 
leiden ze tot ernstigere problemen. 
De behandeling kan bestaan uit zelfzorgmaatregelen 
of procedures van uw arts om de aderen te sluiten of 
te verwijderen.
Veineo® is een procedure die radiofrequente energie 
gebruikt om spataders te behandelen.  
Een katheter wordt in de spatader ingebracht en  
hoge radiofrequente golven worden naar het  
uiteinde van de katheter gezonden.  

De radiofrequente energie verhit en vernietigt de 
cellen in de aderwand, waardoor de ader zal sluiten.
De unieke vorm van de radiogolven vermijdt 
oververhitting en bijgevolg schade aan het 
omliggende weefsel, waardoor de kans op pijn 
vermindert. Bovendien is er geen huidverkleuring 
als bijwerking.   
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