Vragen
Wanneer u vragen heeft kunt u ons bellen.
Flebologisch Centrum De zuid Hollandse eilanden.
Geopend maandag, dinsdag en donderdag
9.00 uur tot 16.00 uur.
Telefoonnummer: 0187-330150
Op de andere dagen kunt u zich wenden tot de
poli chirurgie, telefoon 0187-607100
U kunt ons ook mailen met uw vragen. U krijgt zo snel
mogelijk antwoord.

Wat te doen na de ingreep
Direct na de ingreep wordt de steunkous bij u aangedaan en moet deze voor twee dagen aanblijven.
In principe kunt u alles doen behalve bijvoorbeeld
zwaar tillen en paardrijden.
De hechtingen lossen vanzelf op.
Na ongeveer 3 maanden komt u terug voor controle
en kan u dan eventueel worden gescleroseerd, neem
daarom bij ieder bezoek de steunkousen mee!
Zwemmen mag de eerste week niet i.v.m. infectie
gevaar.
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Op deze plaats kan later zelfs een open wond ontstaan
(ulcus cruris venosum).
Door middel van duplex onderzoek kan een perforant in beeld worden gebracht. Tijdens dit onderzoek
kan duidelijk worden aangetoond dat de perforant
(de verbindende aderen) dikker /groter is dan in de
gezonde situatie.

Wat is een perforant?
Een perforant is een door het bindweefselvlies
doorborende ader, die een verbinding vormt tussen
het oppervlakkige een het diepe aderlijk systeem
(zie afbeelding). In een perforant is de stroomrichting
van het bloed omgekeerd, waardoor de druk binnen
de ader toeneemt. De verbindende ader zal hierdoor
minder goed functioneren en pijnklachten kunnen
veroorzaken ter plaatsen.
De perforant zelf veroorzaakt geen pijn, maar de plek
waar deze door het bindweefselvlies (membraan) gaat,
geeft uitstralende pijn rondom. Bovendien geeft het
vaak bij aanraking het gevoel een blauwe plek te zijn.
Wanneer deze situatie zich voordoet, zal de ader een
spatader zijn.
Bij langdurig minder goed functionerende aderen
(veneuze insufficiëntie) kan ter hoogte van een perforant huidverandering en/of verkleuring ontstaan.

Wat is een perforantectomie?
Dit is het chirurgisch doornemen van een perforerende
(doorborende) ader door het bindweefselvlies (membraan). Door middel van het duplex onderzoek is
vastgesteld dat de perforant niet goed functioneert en
moet worden doorgenomen. Dit zal worden gedaan
op de kleine poliklinische OK, meestal in het Nieuwe
Weergors te Hellevoetsluis.
De echolaborant zal, 15 minuten voor de ingreep,
de perforant met een stift aftekenen op het been in
staand en daarna liggend houding.
Vervolgens zal de chirurg op de poliklinische OK,
onder lokale verdoving, een kleine incisie maken en
de perforant doornemen. Wanneer de ader is gedicht
wordt de incisie gehecht met oplosbaar hechtdraad en
hoeft dus niet verwijderd te worden.
Meestal bent u met een 30 minuten klaar.

Waarom deze ingreep?
Deze ingreep wordt uitgevoerd om niet goed
functionerende perforerende aderen te dichten.
Zichtbare spataderen kunnen dan succesvoller
worden gescleroseerd (wegspuiten van spataderen).
Ook wordt deze ingreep gedaan ter voorkoming van
of juist ter behandeling van een open been (ulcus
cruris venosum).

Voor de ingreep
Indien u een steunkous recept heeft meegekregen
na de duplex dient u deze te laten aanmeten.
Zo niet, dan ligt er een verbandkous voor u klaar.
Voor het eerste gebruik van de steunkous is het
handig om de steunkousen een aantal keren te
dragen zodat de kous wat soepeler is. Desnoods
een aantal keren de kous over een 2 liter fles heen
schuiven en even laten staan.
Eventueel kunt u 1 uur voor de ingreep 2 tabletten
paracetamol 500 mg nemen. Dit ter verkoming van
eventuele pijnklachten.
De steunkous dient u mee te nemen naar het
ziekenhuis voor de ingreep.

