
Veinkliniek
Dutch Clinic

Spataderbehandeling

https://nl.trustpilot.com/review/dutchclinic.com
https://www.facebook.com/dutchclinic/
https://www.instagram.com/dutchclinic/


Bij Dutch Clinic in Hoofddorp ontvangt u hoogstaande 
kwaliteit, uitstekende service en persoonlijke aandacht. 
Precies wat u mag verwachten als u besluit een 
spataderbehandeling te ondergaan.

Wilt u ook mooie en pijnvrije benen? Laat dan uw 
spataderen binnen één dag verwijderen! U bent bij ons 
team van ervaren specialisten in vertrouwde handen.



Spataderen zijn ongewenste aders op de benen. Spataderen zorgen 
voor zowel lichamelijke als cosmetische klachten. Met poliklinische 
spataderbehandelingen verwijderen wij die spataderen. U heeft dan 
geen last meer van pijnlijke benen en kunt uw benen weer tonen.

Bij de Dutch Clinic vindt u deze specialisten. Wij werken 
met de nieuwste technieken en behandelmethodes en 
gebruiken state-of-the-art apparatuur. Zo kunnen wij altijd 
de behandeling aanbieden die past bij uw situatie. Daarbij 
kijken we natuurlijk naar uw wensen, de klachten, de soort 
spataderen maar ook naar wat mogelijk is qua verzekering 
en budget. Maatwerk dus in spataderbehandelingen waarbij 
kwaliteit en zorgvuldigheid altijd voorop staan.

Wat zijn spataderen?

Spataderen veilig 
verwijderen



Mooie en 
pijnvrije benen

Lichte ingreep, 
mooi resultaat

Met een poliklinische behandeling bent u snel 
van uw pijnlijke benen verlost en laat u uw benen 
graag weer zien! U hoeft niet langer last te hebben 
van spataderen of uw benen te verhullen. Met de 
moderne behandelmethodes in onze kliniek en 
de uitstekende apparatuur die onze specialisten 
gebruiken, worden de spataderen poliklinisch 
verwijderd. U kunt al dezelfde dag naar huis!

Wat voor spataderen u ook heeft met een lichte 
ingreep kunnen wij ze al voor u behandelen en 
kunt u rekenen op een mooi resultaat. Of u dus 
grote spataderen wilt laten verwijderen of kleintjes 
voordat ze erger worden, Uw spataderen worden 
effectief behandeld in onze kliniek.



Spataderbehandelingen Sclerocompressie-therapie

Convolutectomie Laserbehandeling

Wij behandelen uw spataderen met de methode 
die het meest geschikt is voor u. Dit wordt bepaald 
tijdens een onderzoek in de kliniek waarna u een 
persoonlijk behandelplan met offerte ontvangt. De 
behandelmethodes die wij aanbieden zijn de meest 
succesvolle van dit moment.

Heeft u kleine zichtbare spataderen, Dan kan de 
sclerocompressie-therapie toegepast worden. Dit is 
een ‘spuitbehandeling’ waarbij een stofje (sclerosant) 
in de ader gespoten wordt. Hierdoor beschadigt de 
binnenbekleding van de ader en stolt deze dicht. Het 
lichaam ruimt vervolgens zelf die ader op zodat het niet 
meer zichtbaar is. In onze kliniek maken we gebruik van 
een speciaal licht om de aders beter zichtbaar te maken 
zodat we het optimale resultaat kunnen bereiken.

Zijn de spataderen te groot om met de 
sclerocompressie-therapie te behandelen, 
Dan passen we de convolutectomie toe. 
Hierbij wordt de spatader verwijderd via 
kleine incisies. Vanzelfsprekend gebeurt dit 
onder lokale verdoving.

Uit het Duplexonderzoek kan blijken dat een 
oppervlakkige ader lekkende klepjes heeft. Als dat zo is, 
dan bestaat de behandeling uit het dichtschroeien van 
die lekkende ader. Dit gebeurt met een laserbehandeling 
waarbij een laserkatheter in de ader wordt gebracht. 
Ook deze behandeling gebeurt onder lokale verdoving.



Welke behandeling 
past bij u?

Voordelen van de 
behandelingen

Welke behandeling we bij u kunnen toepassen of 
welke combinatie van behandelingen voor de aanpak 
van uw spataderen nodig is, bepalen we na het 
onderzoek. Daarna leggen we u de voorgestelde 
aanpak uit via een behandelplan en zetten we 
de opties met kosten in een heldere offerte op 
een rij. Als u ook wilt weten wat uw opties zijn 
in spataderbehandelingen, dan kunt u altijd een 
afspraak bij ons maken voor een eerste consult.

Het voordeel van de technieken die wij 
voor spataderbehandelingen gebruiken, is 
de minimale belasting voor het lichaam. 
Er is immers geen operatie nodig en alle 
behandelingen kunnen poliklinisch onder 
lokale verdoving uitgevoerd worden. 
Hierdoor is de hersteltijd veel korter en zijn 
er nauwelijks tot geen zichtbare littekens 
na de behandeling.



Compleet aanbod onder
één kliniek in Hoofddorp

Waarom een spataderbehandeling bij Dutch Clinic?

Meer dan 50.000 tevreden klanten

Beste kwaliteit in Nederland

Ruim 25 jaar ervaring

Vakkundige en ervaren artsen

Hoge klanttevredenheid

Vrijblijvend consult



Maak vandaag nog 
een afspraak voor een 
vrijblijvend consult!

Afspraak maken 

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC, Hoofddorp
+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com

dutchclinic.com

https://www.dutchclinic.com/gratis-consult/

	trustpilot: 
	facebook: 
	insta: 
	consult: 


