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Leukocyt-endotheel interactie: 
hoofdrol in ontstaan van CVD

REFLUX
Omgevingsfactoren +

erfelijke factoren VENEUZE HYPERTENSIE

Chronische inflammatie activeert C-

NOCICEPTOREN  diffuse pijnklachten

Remodeling van de 
kleppen en 
aderwand



Risicofactoren 
CVI



Veneuze symptomen

= de subjectieve klachten gerelateerd aan de veneuze ziekte

• Zeer variabel, toename met leeftijd, negatieve impact QoL

• Patroon: 

• Erger naar de avond toe, na lang rechtstaan/stilzitten

• Erger tijdens warme periode

• Beter met hoogstand of bewegen



‘Kè zeir an me bein’

• Zwaartegevoel, vermoeide benen 

• Pijn (soms moeilijk te lokaliseren)

• Gezwollen of spanningsgevoel

• Spierkrampen (meestal nachtelijk) 

• Jeuk/branderig gevoel

• Tintelingen

• Rusteloze benen



Veneuze tekens: C < CEAP classificatie

• C: clinical: C0 – C6

• E: etiological

• A: anatomical

• P: pathophysiological



C0

GEEN ZICHTBARE OF PALPABELE TEKENS VAN VENEUZE ZIEKTE

- A: asymptomatisch

- S: symptomatisch



C1

TELEANGIËCTASIEËN/BESENREISER of SPIDER VEINS (<1mm) of 
RETICULAIRE VENEN (1-3mm)

= heel kleine oppervlakkige venulen



C2

VARICEUZE CONVOLUTEN

= opliggende kronkelende 

brede spataders (>3mm)

(r: recidief)



C3

OEDEEM 



C4 (abc)
TROFISCHE STOORNISSEN

Okerdermatitis/eczeem (C4a)        Lipodermatosclerose/atrofie blanche 
(C4b) 

Corona flebectatica paraplantaris
(C4c) 



C4b

Cave: klinisch moeilijk onderscheid HYPODERMITIS versus 
OPPERVLAKKIGE THROMBOFLEBITIS

Hypodermitis: acute stadium lipodermatosclerose

Klinisch een rode, warme en pijnlijke gezwollen plek, meestal thv
mediale zijde van het distale onderbeen 



GEHEELD ULCUS ACTIEF ULCUS 

C5 C6

(r: recidief)



CEAP classificatie:

• C

• E: etiological

Ec: congenitaal

• A

• P

Ep: primair Es:Secundair



CEAP classificatie:

• C: clinical 

• E: etiological

• A: anatomical

As: Superficial Ad:Deep Ap:perforator An:no location identified

• P: pathophysiological



CEAP classificatie:

• C: clinical 

• E: etiological

• A: anatomical

• P: pathophysiological
Pr: reflux      Po: obstructie   Pro: reflux en obstructie

Classificatie



DIAGNOSE: VENEUZE DUPLEX= GOUDEN STANDAARD

• Informatie over anatomie, patency, flow en vene wand

• Onderzoek in staande houding!

• Valsalva manoeuver/kuitcompressie

Pulsed wave doppler: 
reversed flow na 
kuitcompressie

Color 
doppler: 
reflux thv 
de vsm 
cross bij 
Valsalva



BEHANDELING

Doel: QoL verbeteren en risico op complicaties verminderen

1. Conservatief: compressietherapie (+/- venotropicum)

a) Compressiekousen

b) Niet-elastische windels

c) Multilagen

2. Sclerotherapie

3. Chirurgie



1. Compressietherapie

Contra-indicaties

• Allergie voor de bestanddelen compressiemateriaal 

• Ernstige arteriële insufficiëntie (EAI < 0,5) of 

extra-anatomische arteriële bypass op plaats van compressie

• Ernstig hartfalen

• Ernstige polyneuropathie (diabetes) 

• Totaal afgesloten diep veneus systeem

(phlegmasia cerulea dolens)



1a. Compressiekousen

Verschillende drukklassen:
• TED

(thrombo-embolism deterrent) 10-14mmHg

• CCL I 18-21mmHg

• CCL II 23-32mmHg

• CCL III 34-46mmHg

• CCL IV >49mmHg

NB: Ulcer kit: cumulatief (liner: 10mmHg en kous al dan niet met rits: 30mmHg)



1a. Compressiekousen

Verschillende lengtes (geen evidence omtrent voorkeur)

• Compressiekousen AD (knie)

• Compressiekousen AG (dij): 

 oedeem tot bovenbeen

 oppervlakkige thromboflebitis bovenbeen

 Postoperatief na crossectomie/stripping of endoveneuze
ablatie van de VSM

• Compressiekousen AT (panty)



1a. Compressiekousen

VLAKBREI vs RONDBREI



1a. Compressiekousen

Verschillende elasticiteit (‘stiffness’ en ‘rek’)

• Stiffness is afhankelijk van het materiaal 
van de kous

• Rek: elastischer dan korte rek windels, 
minder elastisch dan lange rek windels

Verschillende hulpmiddelen beschikbaar

• Handschoenen, butler, easy slide, Doff n 
Donner 



1b. Niet-elastische (korte rek) windels

• Lage rustdruk, hoge arbeidsdruk 

• Mobiele patiënten

• Creëert stijve koker, massage effect bij beweging

• Kan dag en nacht ter plaatse blijven

• 2 windels per onderbeen gebruiken

• 100% katoen, 4 tot 12cm breedte

• Max. 6 maanden gebruiken: mogen gewassen worden, 
horizontaal drogen (niet op een warmtebron)



1c. Multilagen

• TLC systemen: two layer compression

– 1e laag: huidbeschermend, polsterend, evt. medicatie 
– 2e laag: korte rek windel, cohesief

• 3 tot 7 dagen ter plaatse laten: therapietrouw↑ 

• Eenmalig gebruik (openknippen of ontwindelen) 

• Latexvrij



2. Sclerotherapie
Hoe? Sclerosans injecteren in de te behandelen vene (C1-2)

Werking? Chemische endoveneuze ablatie -> fibrose van de vene

Wat? Aethoxysklerol®(polidocanol) 0,25- 0,5-1-2-3% (°1966)

Liquide vorm voor de teleangiëctasieën



2. Sclerotherapie
Foam voor bredere diameter venen 

 Aethoxysklerol wordt met lucht of CO2  vermengd (1:2-4)

 Effectiviteit sclerosans verhoogt

 Praktisch: 2 spuiten worden via driewegkraantje verbonden 
waarlangs de beide componenten worden vermengd (20tal 
keer)

 De daarbij verkregen foam bevat luchtbelletjes met een 
grootte van 100 micron welke niet schadelijk zijn.



2. Sclerotherapie
Complicaties: 

Transiënte hyperpigmentatie (10-15%), matting (<10%), 
neurologische events (<1%), VTE <0,6%, necrose/ulcus (<0,01%) 
intra-arteriële injectie 

Contra-indicaties: 

allergie, zwangerschap, simultaan gebruik disulfiram (Antabuse®), 
patent foramen ovale, arterieel lijden, recent thrombose



3. Chirurgie

Bij insufficiëntie van 1 of meerdere aders van 

het oppervlakkig veneus systeem 

• VSM = vena saphena magna

• VSP = vena saphena parva

• VSA = vena saphena (magna accessoria) anterior

• Perforant(en)

R/ Verschillende chirurgische mogelijkheden met of zonder 
geëtageerde excisies/foamsclerotherapie simultaan



Geëtageerde excisies

= De oppervlakkige zichtbare aders worden via een heel 

klein sneetje (1 à 3 mm) verwijderd mbv een haakje

Risico:

• Nabloeding/hematoom

• Aanhaken oppervlakkige zenuw



Klassieke crossectomie en stripping

• Incisie thv lies en/of knieholte en afbinden van de VSM of VSP 
thv oorsprong (=crossectomie)

• Inbrengen van stripping katheter waarmee de ader 
geïnverteerd wordt uitgetrokken.  



Endoveneuze laserablatio (EVLT)

• Insufficiënte venen worden echogeleid aangeprikt, via 
werkkanaal wordt laser fiber opgeschoven in de vene 

• Door de hitte-energie van de laser wordt het endotheel 
beschadigd -> verdikking en contractie van de venewand

• Er ontstaat een fibrose/occlusie van de vene

• Deze gefibroseerde vene gaat langzaam verschrompelen





Vragen beantwoord ik graag tijdens de workshop!


