
Wat is er eigenlijk aan de hand?
Spataderen zijn verwijde, gekronkelde aderen op de benen,
waarin het bloed niet voldoende kan stromen door onvoldoende
werking van de aderkleppen. Hierdoor kunnen klachten ontstaan
als krampen en/of vermoeide en zware benen. Daarnaast
zijn tintelingen (“alsof er mieren door de benen kruipen”),
rusteloze en soms zelfs dikke benen na een dag staand werk
ook bekende klachten. Het probleem is dat deze klachten vaak

worden onderschat omdat in
de beginfase nog nauwelijks
zichtbare afwijkingen aanwezig
zijn. Op den duur is echter niet
alleen het cosmetisch aspect
met zichtbare spataderen
aan de orde, maar treedt er
vochtophoping op rond de
enkels, het veneuze oedeem. In
een later stadium kan er zelfs
een open been ontstaan.

Wanneer behandelen?
De erfelijke aanleg kunnen wij niet voor u genezen. Wat wij wel
voor u kunnen doen is het gevolg van deze aanleg, namelijk de
spataderen, behandelen. Maar de oorzaak valt niet weg te nemen.
Dit houdt in dat er een reële kans is dat spataderen opnieuw de
kop opsteken, onafhankelijk van welke behandeling toegepast
wordt. Dus ook na een operatie of laserbehandeling kunnen na
enige tijd opnieuw spataderen ontstaan. Wel zijn maatregelen
en adviezen te geven om uitbreiding van spataderen tegen te
gaan. Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat hoe eerder u de
aandoening laat behandelen hoe beter.

Wij kunnen uw benen niet alleen weer mooi, maar ook weer
gezond maken!

Spataderen. Ontsierend maar ook ongezond!
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Dr. R. de Zeeuw,
arts-fleboloog:

“Door vroegtijdige behandeling
van uw spataderen kunnen we
uw klachten en symptomen

wegnemen en worden complicaties
voorkomen. Een bijkomend gunstig
effect is een verbetering van het

ontsierende aspect”.
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Grondoefeningen voor een ideale balans 

tussen lichaam en geest.

Kijk voor meer informatie en locaties op:
 www.joekevankoert.nl

of mail naar: info@joekevankoert.nl
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