
Juzo®. Leven in beweging

FLEBOLOGIE
Tips en informatie rondom de conditie  
van uw aderen 
Plus: 3-minuten-zelftest



INNOVATIE MET ERVARING

Juzo heeft veel ervaring in het ontwikkelen van hoogwaar-
dige medische compressiehulpmiddelen. Wij produceren onze 
compressieproducten, bandages en ortheses volgens de meest 
moderne technieken en bieden u als patiënt daarmee oplossingen 
bij veel verschillende soorten indicaties. Onze hoogwaardige en 
trendsettende compressieproducten worden al naar meer dan  
60 landen geëxporteerd. Toch zijn wij een familiebedrijf gebleven, 
dat ondertussen door de vierde generatie wordt geleid.

Onze producten hebben een positief effect op de kwaliteit van 
uw leven. Het moet de klachten die de aandoening met zich 
meebrengt echt verlichten. 

Meer informatie over Juzo vindt u op 
 www.juzo.nl 
www.juzo.be

ONS STREVEN: 
UW WELZIJN

Wij willen de introductie in de compressietherapie voor u zo 
eenvoudig mogelijk maken. In deze brochure hebben wij daarom 
een paar nuttige tips voor u verzameld. Waar moet ik rekening 
mee houden? Hoe trek ik mijn therapeutische elastische kousen 
correct aan en hoe onderhoud ik deze? Welke hulpmiddelen ma-
ken het aantrekken van de kousen eenvoudiger? Wij proberen 
hier een antwoord te geven op veel van uw vragen – voor een 
leven in beweging!
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INFORMATIE OVER ADEREN 

FLEBOLOGIE

Onder flebologie wordt verstaan de leer van de aderen en de 
ziekten ervan (Grieks Phlebos = ader, bloedvat). Volgens een 
onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn 
aderafwijkingen wereldwijd één van de meest voorkomende 
aandoeningen. Veneuze beenaandoeningen behoren tot de oudste 
vroeg gedocumenteerde aandoeningen van de mensheid. De 
vormen zijn daarbij erg verschillend, maar slechts heel weinig 
mensen zijn volledig symptoomvrij.

Soms uiten aderaandoeningen zich slechts door lichte symptomen 
zoals een zwaar gevoel in de benen, andere patiënten lijden aan 
uitgesproken functiestoornissen in de aderen met ernstige klach-
ten. Vaak ontstaan er problemen die misschien hadden kunnen 
worden voorkomen uit onwetendheid over de werking van ons 
lichaam. Aderaandoeningen moeten in ieder geval ernstig worden 
genomen en reeds de eerste symptomen, zoals bijv. kleine spat-
adertjes, moeten worden herkend en mogelijk behandeld.
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GOED OM TE WETEN 

 › Er wordt 5 liter bloed per minuut door het lichaam 
gepompt

 › 65 % van de totale bloedhoeveelheid van het lichaam 
bevindt zich in de aderen

 › De diepliggende hoofdaderen transporteren 90 % van de 
dagelijks 4.500 liter bloed uit de benen terug naar het 
hart, de oppervlakkige aderen 10 %

 › De belangrijkste oppervlakkige aderen zijn de vena 
 saphena magna en de vena saphena parva



ADERKLEPPEN 

In de aderen zorgen een soort sluizen, zogenaamde aderklep-
pen, voor het transport van het bloed. Wanneer er veneus 
bloed in de richting van het hart stroomt, dan zijn deze kleppen 
ge opend (afb. 1). Wanneer het echter opnieuw naar beneden 
terug in de richting van de voeten wil stromen, dan sluiten de 
kleppen en verhinderen ze een terugstroom (afb. 2). 

Door de kleinste veranderingen aan de aderen, bijvoorbeeld 
door een verwijding, wordt de werking van de aderkleppen 
negatief beïnvloed en kunnen ze niet meer correct sluiten. Zo 
kan het gebeuren dat er zich veneus bloed ophoopt in de aderen 
en enkel nog vertraagd verder stroomt. Deze bloedopstuwing 
wordt vooralsnog enkel waargenomen als ”zware” of ”gezwol-
len” benen. Als men deze symptomen niet behandelt kan dit 
mogelijk leiden tot andere, ernstige afwijkingen.

Afb. 1 
Geopende klep in een ader

Afb. 2 
Gesloten klep in een ader
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BEENADEREN

De bloedcirculatie van ons lichaam is zeer complex en het is 
voor ieder mens duidelijk dat het hart de hoofdrol speelt in deze 
circulatie. Velen zijn er zich echter niet van bewust dat ook 
de been-aderen elke dag topprestaties moeten leveren in het 
lichaam. De aderen in de benen moeten het bloed van de verste 
plaatsen in het lichaam terug naar het hart pompen, tegen de 
zwaartekracht in en zonder pauze – 24 uur per dag, een heel 
leven lang.

De “spierpomp” van de beenspieren, ook de ”kuitspierpomp” 
genoemd, heeft de belangrijkste functie bij de terugvoer van het 
bloed. Door beweging van de benen (bijv. bij het lopen) worden 
de spieren in het onderbeen aangespannen en functioneren ze 
daarbij als een natuurlijke pomp, die het veneuze bloed uit de 
benen opnieuw naar boven naar het hart transporteert. 
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Diepe aderen

Diepe aderen

Kleine oppervlakkige ader
(vena saphena parva)

Grote opper- 
vlakkige ader
(vena saphena magna)

Welke risicofactoren er bestaan voor aderafwijkingen en 
hoe u de symptomen kunt herkennen, verneemt u op de 
volgende pagina‘s.



RISICOFACTOREN 

Een stoornis in het aderstelsel kent niet een enkele oorzaak. 
Meestal spelen er meerdere factoren mee bij het ontstaan 
ervan. Functiestoringen aan de aderen zijn aanvankelijk vaak 
te merken aan kleine veranderingen, zoals bijvoorbeeld kleine 
spatadertjes of een rode huid. Wie naar zijn of haar lichaam 
luistert, zal deze symptomen waarnemen en kan mogelijk ergere 
afwijkingen voorkomen.

In principe moet u proberen om de volgende risicofactoren, 
die kunnen bijdragen tot het ontstaan van aderafwijkingen, te 
verminderen of te vermijden:

 › Overgewicht
 › Te weinig beweging (veel zitten en lang staan)
 › Nicotine- en alcoholgebruik
 › Hormonale invloeden (bijv. de pil)
 › Nauwzittende kleding
 › Extreme warmte (te warme baden, sauna,  
intensief zonnebaden)
 › Schoenen met hoge hakken

Natuurlijk kunnen aderafwijkingen ook ontstaan door factoren 
waar u geen of slechts beperkt invloed op hebt. Daarom is het 
belangrijk om te weten wat u kunt doen om de gezondheid van 
uw benen te ondersteunen.

VENEUZE EN  
BINDWEEFSEL INSUFFICIËNTIE

Heel vaak zijn aderproblemen erfelijk bepaald en zijn patiënten 
al vanaf hun geboorte belast. Bijna altijd komen spataderen al 
voor in de generatie van de ouders en grootouders. De ader-
wand bestaat onder andere uit elastisch materiaal. In aanleg 
kan het bij de ene persoon wat elastischer zijn dan bij de andere 
en daardoor verzwakt zijn. Hierdoor kan er vroegtijdig een ver-
slapte en verwijde ader ontstaan. Deze aangeboren bindweef-
selinsufficiëntie kan helaas niet worden verholpen, maar met 
behulp van compressie kan een verergering worden voorkomen.

Bij het ouder worden wordt het bindweefsel steeds zwakker, 
daardoor geeft de aderwand mee en kan ze “uitrekken”. Het is 
dan des te belangrijker om uw benen zo goed mogelijk te verzor-
gen en uw aderen te ondersteunen.

Vrouwen hebben vaker last van veneuze insufficiëntie dan 
mannen. Daarom zouden zij al vanaf jonge leeftijd beter 
moeten letten op de gezondheid van hun aderstelsel. Zo wordt 
bijvoorbeeld door het dragen van schoenen met hoge hakken 
de beweging van het enkelgewricht gehinderd. De spierpomp 
wordt daardoor negatief beïnvloed en het bloed wordt hierdoor 
slechter afgevoerd.

Door hormonale invloeden zoals de pil of de verandering van het 
lichaam bij zwangerschappen hebben vrouwen een bijkomend 
verhoogd risico voor problemen in de aderen.
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GOED OM TE WETEN

 Resultaten van de Bonner Venenstudie*:

 › Ca. 90 % van de gemiddelde volwassen bevolking  
vertoont veranderingen aan het adersysteem

 › Slechts minder dan 10 % van de bevolking heeft geen 
symptomen van veneuze insufficiëntie

 › Ca. 60 % vertoont minstens kleine spatadertjes als  
symptoom van veneuze insufficiëntie

*  Bonner Venenstudie (Bonn Aderstudie) van de “Deutsche Gesellschaft für  
Phlebologie” (Duitse vereniging voor flebologie) van 2003,  
3072 mannelijke en vrouwelijke proefpersonen tussen 18 – 79 jaar.  
De resultaten van de studie hebben betrekking op de Duitse bevolking.



LANGE REIZEN:  
ZWARE TIJDEN VOOR UW BENEN

Als u veel en lang reist, dan kent u misschien wel het gevoel 
van gezwollen en zware benen. Dat is niet alleen onaangenaam, 
maar wees ook bedacht op het verhoogte risico van trombose, 
ook wel het “economy-class-syndroom” genoemd.

Lang zitten op een te kleine plek met, gebogen benen en een 
tekort aan beweging tijdens een reis verhoogt de kans op trom-
bose. Doordat er oedeem in de benen ontstaat, komt nemen 
de afvoerproblemen ook weer toe. De druk in de benen neemt 
immers toe waardoor de terugvoer van het bloed wordt gehin-
derd. Door deze afvoerproblemen kan zich een bloedstolsel in 
een ader ontwikkelen – de trombus.

Tot de risicogroepen voor een reizigerstrombose behoren onder 
andere oudere personen of personen met overgewicht, mensen 
die vroeger al een trombose of embolie hebben gehad, zwan-
gere vrouwen, patiënten met spataders en personen die lijden 
aan een erfelijke stollingsstoornis.

Zowel voor vrouwen als voor mannen is het raadzaam om 
tijdens een langere reis compressiekousen te dragen die de ade-
ren ontlasten en ook vochtophopingen kunnen verhinderen. Een 
kous voor het onderbeen kan al genoeg zijn en verlichting geven. 
Ook raden wij u aan om tijdens de reis regelmatig te bewegen 
en voldoende te drinken.

DE ZWANGERSCHAP: HET LICHAAM IN 
EEN UITZONDERLIJKE TOESTAND

Tijdens de zwangerschap levert het lichaam van een vrouw top-
prestaties. Tot aan de geboorte van het kind stijgt de hoeveel-
heid bloed van de moeder met ca 30 tot 40%. Dat betekent zeer 
zwaar werk voor de aderen.

Door hormonen die worden vrijgegeven in het lichaam wordt 
bovendien het bindweefsel zachter om het lichaam voor te 
bereiden op de komende veranderingen. Dit heeft ook het effect 
dat de aderwanden elastischer worden en spanning kunnen 
verliezen.

Daarnaast drukt de uitzettende baarmoeder op de onderste 
holle ader (vena cava). Dit is de grootste ader in het lichaam 
en neemt het bloed van de onderste extremiteiten, van delen 
van het bekken en van de buikorganen op. De terugvoer van het 
bloed uit de benen wordt bemoeilijkt, het risico op kleine en 
grote spataderen neemt toe.

Daarom is het voor zwangere vrouwen aan te bevelen om dit 
risico tegen te gaan door in ieder geval te zorgen voor vol-
doende beweging. Tijdens een warme zomerperiode krijgen veel 
zwangere vrouwen last van “dikke benen”. Door regelmatig uw 
benen omhoog te leggen, geeft u uw benen de noodzakelijke 
rust.

Compressiekousen kunnen in dit geval voor ontspanning en ont-
lasting van de zware en gezwollen benen zorgen. Deze kunt u 
de hele zwangerschap door dragen en u kunt er al in de vroege 
fase van de zwangerschap mee beginnen. Zo kunt u met volle 
teugen genieten van uw zwangerschapspreriode!
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SYMPTOMEN

Symptomen van een mogelijke aderaandoening kunnen worden 
ingedeeld in inwendig waarneembare en uitwendig zichtbare 
symptomen. Aan de hand van de volgende punten kunt u na-
gaan of u mogelijk aderproblemen heeft.

Als u een of meerdere symptomen van een functiestoornis 
aan de aderen ontdekt, dan is het verstandig om een arts te 
raadplegen.

Inwendig waarneembare symptomen 
Deze symptomen zult u in het bijzonder na lang zitten of staan 
merken. Aangezien warmte de symptomen kunnen versterken, 
zijn ze in de zomermaanden intenser waarneembaar dan in het 
koude seizoen:

 › Vermoeide, zware of pijnlijke benen
 › Nachtelijke krampen in de kuiten
 › Trekkende of stekende pijn in de kuiten
 › Jeukend of branderig gevoel
 › Drukpijn
 › Spanningsgevoel in de benen

Uitwendig zichtbare symptomen 
Deze symptomen zijn duidelijk te zien aan uw benen en kunnen 
afzonderlijk maar ook tegelijkertijd voorkomen: 

 › Zwellingen (oedeem), vooral aan de enkel en aan de voeten
 › Kleine spatadertjes
 › Spataderen
 › Roodheid of andere verkleuringen 
 › Droge, dunne huid in de regio van spataderen  
en/of de onderbenen
 › Ulcus cruris (open been) in het enkelgebied
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Inwendig waarneembare 
symptomen

Uitwendig zichtbare 
symptomen 

Branderig gevoelDroge huid

Stekende pijnSpataders

DrukpijnRode huid

Zware benenKleine  
spatadertjes

Op de volgende pagina‘s beschrijven wij de meest voorko-
mende aderafwijkingen. Wat u bijkomend zelf kunt doen 
bij de eerste symptomen, dat verneemt u in het laatste 
hoofdstuk van deze brochure.



3-MINUTEN-ZELFTEST  

Ontdek uw persoonlijk risico voor aderafwijkingen met onze 
test! Lees de volgende vragen door en kruis ofwel JA of NEE 
aan.

VENENCHECK 
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JA NEE

1. Hebt u ‘s avonds of na lang staan, zware of 
vermoeide benen, een gevoel van spanning of 
krampen in de kuiten tijdens de nacht?

2. Komen in uw familie veel veneuze aandoenin-
gen voor (bijv. spataderen)?

3. Bent u een vrouw en hebt u aanleg voor 
verslapping van het bindweefsel (cellulitis)?

4. Hebt u overgewicht en bent u ouder  
dan 40 jaar?

5. Moet u voor uw beroep veel zitten of lang 
rechtop staan?

6. Bent u eerder het rustige type, dat weinig be-
weegt en een bourgondische instelling heeft?

7. Hebt u zogenaamde “takkenbosvenen” of 
spataderen?

8. Neemt u hormoonpreparaten (de pil, behande-
ling voor de menopauze) of bent u zwanger?

9. Draagt u vaak schoenen met hoge hakken of 
strakke kleding?

JA NEE

10. Zijn uw benen, vooral ‘s avonds, soms  
gezwollen?

11. Hebt u ooit een aderontsteking gehad aan  
uw benen?

12. Hebt u momenteel een ontsteking of pijnlijke 
rode plekken op uw benen?

13. Hebt u bij het lopen pijn in uw voeten of  
in uw kuiten?

14. Als u een centimeter om uw kuit legt, hebben 
uw benen dan een verschillende omtrek?

15. Hebt u ooit een open been of een trombose 
gehad?

16. Hebt u ooit een longembolie gehad?

17. Is uw huid aan de enkels of onderbenen ver-
anderd? Is deze droog of schilferig geworden 
of verandert van kleur?

Puntenverdeling voor alle ja-antwoorden SOM:

Vraag 1 =  5 punten 
Vraag 2 =  1 punt 
Vraag 3 =  1 punt 
Vraag 4 =  1 punt 
Vraag 5 =  1 punt 
Vraag 6 =  1 punt 
Vraag 7 =  5 punten 
Vraag 8 = 10 punten 
Vraag 9 =  1 punt

Vraag 10 =  5 punten 
Vraag 11 =  5 punten 
Vraag 12 =  5 punten 
Vraag 13 = 10 punten 
Vraag 14 = 10 punten 
Vraag 15 = 10 punten 
Vraag 16 = 10 punten 
Vraag 17 =  5 punten

De resultaten vindt u op de volgende pagina. 
Wij adviseren u om deze test met uw (huis)arts te bespreken.



 

Aantal punten: 8 tot 9
U heeft een verstoorde circulatie in de aderen. U kunt het beste 
maatregelen nemen om een achteruitgang te voorkomen. Je 
kan het proces niet stoppen, alleen vertragen. Alleen al meer 
beweging, geen nauw aansluitende kleding en eventueel 
medische compressiekousen van Juzo geven uw benen verlich-
ting. Voor lange afstandsvluchten of lange bus- en autoritten 
adviseren wij u om met uw (huis)arts contact op te nemen. Het 
gevaar voor een reizigerstrombose is in uw geval verhoogd. Als 
er sprake is van een trombose, dan zwelt het betreffende been 
vaak op en doet het pijn. Deze symptomen treden echter niet bij 
iedereen op. Raadpleeg daarom ook bij klachten zoals adem-
nood na een langere reis altijd uw arts.

Aantal punten: 10 en meer
U moet uw klachten serieus nemen en iets doen voor de 
gezondheid van uw vaten. Neem contact op met uw arts en 
bespreek uw symptomen. Hij/zij weet hoe u uw benen het best 
beschermt. Soms volstaan preventieve maatregelen zoals meer 
beweging, gezonde voeding en/of medische compressiekousen 
van Juzo om een verslechtering van deze te voorkomen. Soms 
zijn verdere medische behandelingen nodig. Uw arts kan u hier 
gerichte informatie over geven. Neem nu uw voorzorgsmaat-
regelen! Neem deze vragenlijst mee naar het gesprek met uw 
(huis)arts.
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RESULTATEN  

Aantal punten: 0 tot 1
Gefeliciteerd! Uw benen zijn net zo fit als u. Met uw gezonde 
levenswijze hoeft u zich momenteel geen zorgen te maken 
om uw vaten, tenzij u onverwachte veranderingen vaststelt of 
tenzij uw benen plotseling pijn doen. Als u toch iets goeds wilt 
doen voor uzelf en uw benen, draag dan compressiekousen ter 
preventie.

Aantal punten: 2 tot 3
Er kan bij u sprake zijn van een licht verhoogd risico. Let op uw 
levenswijze en op alle factoren die van invloed kunnen zijn. 
Veranderingen in de lichaamseigen hormoonhuishouding, zoals 
die zich bijv. voordoen bij vrouwen het innemen van de anticon-
ceptiepil of bij een zwangerschap, kunnen ook gevolgen hebben 
voor de vloeibaarheid en het stollingsvermogen van het bloed. 
Momenteel is er geen acuut risico, maar toch moet u veneuze 
aandoeningen voorkomen. Vergeet niet om voor alle zekerheid 
voorzorgsmaatregelen te nemen voor een lange afstandsvlucht. 
Draag bijv. compressiekousen van Juzo. Neem hiervoor contact 
op met uw arts of medisch speciaalzaak/therapeut.

Aantal punten: 4 tot 7
Ondersteun de gezondheid van uw benen met een vitale levens-
wijze en voldoende beweging. Uw risico op veneuze aandoenin-
gen kan licht verhoogd zijn. Een aderontsteking is eigenlijk een 
oppervlakkige trombose, hebt u daarnaast ook nog takken-
bosvenen of zelfs spataders, dan is dit een indicatie van een 
verstoorde veneuze door bloeding. Met veel beweging, gezonde 
voeding en het regelmatig dragen van Juzo compressiekousen 
gaat u een verslechtering tegen.

Een zelftest kan een gesprek met uw arts of een aderon-
derzoek niet vervangen. Neem contact op met uw arts als u 
twijfelt over de gezondheid van uw aderen. 

Deze vragenlijst met betrekking tot de gezondheid van 
uw vaten werd opgesteld met medewerking van Dr. Klaus 
Schrader. Dr. Schrader is specialist algemene geneeskunde 
en flebologie aan het vaatcentrum in Hof (Duitsland).
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ADERAFWIJKINGEN

Functiestoornissen aan de aderen ontstaan door een verstoorde 
bloedstroom en kunnen optreden in verschillende vormen: van 
geringe ongemakken tot en met levensbedreigende situaties, 
wanneer ze niet worden behandeld.

KLEINE SPATADERTJES

Als de kleinste adertjes in de bovenste huidlagen verwijden en 
deze als fijne vertakkingen zichtbaar worden op uw benen, dan 
spreekt men van kleine spatadertjes of bezemrijs. ”Rijs” bete-
kent zoveel als takje en verwijst naar de typische vorm van de 
adertjes. Kleine spatadertjes op de bovenbeen, kuiten of enkels 
vormen op zich zeker geen reden tot ongerustheid en zijn eerder 
van esthetisch belang. Ze kunnen echter ook wijzen op een 
bindweefselinsufficiëntie of een ernstigere aderaandoening.

SPATADERS (VARICES)

De aanleg voor spataders zit meestal al in de familie. De 
oorzaak is een erfelijk bepaalde zwakheid van de aderwand. 
Heeft u spataderen? Genezing door middel van medicijnen is 
helaas niet mogelijk. U kunt erger voorkomen of uitstellen door 
effectieve maatregelen te nemen, zoals het dragen van een 
compressiekous.

Met een spatader (varices) wordt een verwijde ader bedoeld, 
waarin de aderkleppen nog slechts gebrekkig functioneren. 
Het bloed kan niet meer optimaal terug naar het hart worden 
getransporteerd. Door de zwaartekracht hoopt het op in de 
benen en veroorzaakt het daar stuwing.

De druk in de aderen stijgt, daardoor geven de aderwanden mee 
en de ader ”rekt uit”. De verwijde ader neemt een kronkelende 
en knoestige vorm aan. De ader kan zichtbaar worden aan het 
huidoppervlak en ook gaan uitpuilen.

Spataderen mogen nooit worden beschouwd als een zuiver 
cosmetisch probleem. Als ze niet worden behandeld kunnen 
ze ernstige beenklachten en andere complicaties veroorzaken, 
zoals aderontstekingen of zelfs open wonden. Vroegtijdige diag-
nose kan helpen om dergelijke complicaties te vermijden.

Afb. 1 Normale ader 
De terugvoer van bloed wordt 
verhinderd door de aderkleppen

Afb. 2 Spatader  
Het bloed stroomt door een 
verwijd vat ongehinderd langs 
de kleppen terug naar beneden

Afb. 1 Afb. 2

GOED OM TE WETEN

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee 
soorten aderafwijkingen:

Primaire varices: Ca. 80 % van alle aderaandoeningen. De 
oorzaak is een aangeboren zwakheid van de aderwand of 
insufficiëntie van de aderkleppen.

Secundaire varicosis: Ontstaat meestal na een trombose 
in de benen. Deze aandoening is het gevolg van jarenlange 
overbelasting van de oppervlakkige aderen door stuwing.
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TROMBOSE

Een trombose ontstaat door een stollingsstoornis van het 
bloed. Als het bloed stolt in het vatenstelsel, dan kan er zich 
een bloedprop (trombus) vormen aan de aderwand. Meestal 
ontstaat een dergelijke trombus in de aderen – voornamelijk in 
de diepe beenaderen. Deze bloedstolsels vernauwen de vaten 
of kunnen deze zelfs volledig afsluiten. Het bloed kan niet meer 
optimaal door de aderen richting het hart stromen. Men spreekt 
dan van een diepe veneuze trombose.

De symptomen kunnen sterk variëren en hoeven ook niet  
allemaal tegelijk op te treden. Daarom is een diepe veneuze 
trombose niet altijd gemakkelijk als zodanig te herkennen. Let 
op de volgende waarschuwingstekens aan uw benen:

 › Zwellingen
 › Pijn bij belasting, in het bijzonder bij het lopen, staan of zitten
 › Verkleuring en glanzen van de huid (roodachtig of blauwachtig)
 › Spanningsgevoel 
 › Het desbetreffende extremiteit voelt warm aan
 › Plotseling zichtbare aderen aan het oppervlak (bijv. een 
”waarschuwingsader” op het scheenbeen)

Als er zich een trombus vormt in de oppervlakkige aderen, dan 
gaat dit meestal gepaard met een ontsteking. Een symptoom 
van een oppervlakkige trombose kan een verharding of rode 
verkleuring ter plaatse zijn. Daarnaast kan er ook drukpijn 
optreden.

Raadpleeg in ieder geval een arts bij elk vermoeden van 
een trombose! Vaak treden er bij een trombose aanvankelijk 
helemaal geen symptomen op en wordt ze daarom niet tijdig 
ontdekt. De kans op een longembolie is aanwezig.

LONGEMBOLIE

Een veel voorkomende oorzaak van een longembolie is het 
loskomen van een diep veneuze trombose. Het bloedstolsel dat 
geheel of gedeeltelijk loskomt van de aderwand beweegt zo 
lang met de bloedstroom mee, tot het in nauwere bloedvaten 
terechtkomt en daar blijft steken. Via het hart kan de trombus 
naar de longen worden getransporteerd. De longslagaders ver-
takken zich sterk in de long, zodat hun diameter steeds verder 
afneemt.

Als gevolg daarvan blijft het stolsel in een nauwe slagader ste-
ken en het vat wordt afgesloten. De desbetreffende longsectie 
wordt daardoor niet meer voldoende voorzien van bloed. Als er 
slechts een kleine slagader in de long getroffen is, dan treden 
er vaak geen of slechts lichte klachten op. Wanneer de trombus 
echter een groot vat afsluit, dan kan dat levensgevaarlijk zijn. 

Enkele van de belangrijkste symptomen van een levensgevaar-
lijke longembolie zijn:

 › Ademklachten
 › Plotselinge ademnood
 › Bloederig slijm opgeven
 › Hartkloppingen
 › Plotselinge bewusteloosheid

Wanneer u een of meerdere van deze symptomen waarneemt, 
dient u onmiddellijk een arts te raadplegen!
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ULCUS CRURIS VENOSUM (OPEN BEEN)

Het vakbegrip ulcus cruris wordt gebruikt voor slecht of hele-
maal niet genezende wonden aan het onderbeen. Deze wonden 
kunnen worden veroorzaakt door jarenlang bestaande en 
onbehandelde insufficiënte aderen.

Deze wonden treft u vaak aan de binnenkant van uw enkel aan. 
Ze ontstaan door een permanente, aanhoudende stuwing in de 
aderen. De vaten worden daardoor altijd belast en staan sterk 
onder druk. Het weefsel op de getroffen plaatsen kan nog maar 
slecht worden voorzien van zuurstof en afvalstoffen worden 
onvoldoende afgevoerd. Dit wordt uiteindelijk zichtbaar aan de 
huid van de benen. De huid wordt steeds dunner, tot er uiteinde-
lijk een open, pijnlijke wond ontstaat.

Er bestaan de meest uiteenlopende behandelingsmetho-
den voor aandoeningen aan de aderen. Uw arts zal die 
behandeling voorschrijven die voor u het best geschikt is. 
Maar u kunt ook zelf de gezondheid van uw aderen positief 
beïnvloeden. Meer daarover verneemt u op pagina 27.
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THERAPIE

Als u veranderingen in de aderen waarneemt, dan is het belang-
rijk om een arts te raadplegen. Hij zal u uitgebreid adviseren en 
u informeren over geschikte behandelingsmethoden. Wij kunnen 
hier alleen de gangbaarste behandelingsmethoden beschrijven, 
andere mogelijke procedures zal uw arts met u bespreken.

Genezing van aderaandoeningen uitsluitend door medicijnen is 
niet mogelijk. Maar medicijnen kunnen wel een nuttige aanvul-
ling zijn op de behandeling.

COMPRESSIETHERAPIE

Compressietherapie is een belangrijke bouwsteen en vaak de 
eerste keuze bij de behandeling van spataderen. Reeds aanwe-
zige kleine spatadertjes of spataders kunnen door compressie 
weliswaar niet meer weggaan, maar een verslechtering kan wel 
worden tegengegaan. Bij gevorderde problemen aan de aderen 
is consequente compressietherapie onontbeerlijk.

Compressiekousen hebben een optimaal drukverloop, de druk 
wordt van onder naar boven steeds minder. Daardoor wordt de 
terugstroom van het bloed ondersteund, want compressie op 
het been verminderen de diameter van de verwijde vaten en 
bevordert de kuitspierpomp. De kleppen kunnen dan weer beter 
sluiten. De stuwing in de benen wordt verminderd en kan bij 
intacte kleppen zelfs helemaal worden verhinderd. De bloed-
stroom naar het hart wordt daardoor verbeterd.

Ook bij reeds ernstige ziektebeelden ondersteunt compressie 
de behandeling. De klachten bij een trombose kunnen worden 
verminderd en de gevolgen die vaak na een doorgemaakte 
trombose ontstaan kunnen worden gereduceerd.

Indien u een beroep uitoefent waarbij u veel moet staan of zit-
ten, dan zijn compressiekousen een weldaad voor uw benen en 
tegelijkertijd een voorzorgsmaatregel tegen spataderen. U zult 
duidelijk merken dat de compressie uw benen ondersteunt.

Uw arts zal advies geven over de juiste compressieklasse, want 
afhankelijk van de vorm en de indicatie kan er een onderscheid 
worden gemaakt tussen drie verschillende compressieklassen 
(van lichte tot sterke compressie). Het consequent dragen van 
de kousen en de exacte pasvorm zijn bij de compressietherapie 
zeer belangrijk. Uw benen worden daarom opgemeten, in de 
medisch speciaalzaak of bij uw behandelaar, om de juiste maat 
te bepalen. 

Natuurlijk spelen ook de optische kenmerken een rol. Moderne 
compressiekousen zijn niet alleen een ondersteuning voor uw 
benen, ze zien er ook nog eens leuk uit en zijn aangenaam om te 
dragen – zowel voor vrouwen als voor mannen!

Er zijn vele varianten verkrijgbaar, van onderbeenkous tot panty. 
Ze worden bovendien aangeboden in een grote kleurenvariatie, 
zodat u ze met uw kleding kunt combineren.

Om de genezing en / of ter ondersteuning bij aderafwijkin-
gen, wordt compressie voorgeschreven. Dit is om de functie 
van de aderen te verbeteren.
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BEHANDELING (SPUITEN) BIJ SPATADEREN 
(SCLEROTHERAPIE)
Sclerotherapie is aan te bevelen om takkenbosvenen of kleine 
spataders te behandelen. Deze behandelingsmethode wordt 
beschouwd als zeer veilig en heeft heel weinig bijwerkingen, er 
zijn wel meestal meerdere sessies nodig.

Er wordt doelgericht een vloeistof in de aangedane vaatjes/aders 
gespoten. Daardoor wordt de aderwand geïrriteerd en wordt er 
een kunstmatige aderontsteking veroorzaakt. Daarna wordt er 
een compressiehulpmiddel aangebracht. Door de druk zullen de 
vaatwanden met elkaar gaan verkleven. Het lichaam breekt het 
restvat binnen enkele weken af zonder littekenvorming. Aange-
zien de aanleg voor spataders niet verdwijnt, kan het zo zijn dat 
deze behandeling na een aantal jaar herhaald moet worden.

STRIPPEN
De grotere spataderen worden doorgaans operatief behandeld. 
De methode die het meest wordt uitgevoerd heet strippen.

Bij strippen wordt de ader zodanig afgebonden, dat er geen 
bloed meer van de diepe ader naar het oppervlakkige aderstelsel 
kan stromen. Normaal loopt het van oppervlakkig naar diep. 
Vervolgens wordt de ader onder de spatader doorgesneden. Het 
defecte stuk wordt door een klein sneetje in de lies verwijderd. 

Na enige tijd kan er zich opnieuw een spatader vormen, maar 
meestal niet in dezelfde omvang als voor de operatie.

DE MULLER METHODE
Bij deze behandeling wordt de ontsierende of lastgevende (spat)
ader verwijderd. Na een plaatselijke verdoving worden kleine 
sneetjes gemaakt. Via deze incisies wordt de spatader met een 
klein haakje aangehaakt en naar buiten getrokken. De ingreep is 
vrijwel pijnloos, het trekken aan de adertjes kan soms wel een 
vervelend gevoel geven.

WAT U ZELF KUNT DOEN

Om uw aderen gezond te houden, te ondersteunen en om spat-
aderen te voorkomen zijn er veel dingen die u zelf kunt doen. De 
meeste daarvan vergen slechts een minimale inspanning, maar 
hebben een groot effect.

Wist u dat uw lichaam erop afgestemd is om elke dag 30 km te 
lopen? Hoeveel kilometers zijn het daadwerkelijk bij u? Natuur-
lijk verwacht niemand dat u elke dag een halve marathon aflegt. 
Maar ook kleine stappen dragen bij tot uw gezondheid.

Probeer in het bijzonder rekening te houden met de ver-
mijdbare risicofactoren op pagina 8 van deze brochure.

U kunt echter niet alleen risico‘s verminderen of vermijden, maar 
ook zelf actie ondernemen:

 › Neem een keer de trap in de plaats van de lift of de fiets in  
plaats van de auto.

 › Sporten die het uithoudingsvermogen verhogen, zoals zwem-
men, fietsen, lopen of joggen, zijn ideaal om de spierpomp te 
versterken. Uw lichaam zal u dankbaar zijn!

 › Sla de benen zo weinig mogelijk over elkaar, want daarmee 
knelt u de aderen in de knieholte af en dit remt dus de bloed-
circulatie.

 › Alles staat of valt met gezonde voeding. Iedere kilo te veel 
belast uw lichaam en in het bijzonder uw benen en aderen. 
Daarbij is het belangrijk om uw lichaam voldoende voedings-
vezels te bieden en suiker en vet te vermijden. Bovendien is 
het verstandig om af te zien van alcohol- en nicotinegebruik.
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De fijne modieuze

De fijne modieuze kousen Juzo Attractive, Juzo Hostess en  
Juzo Soft zijn zeer luchtdoorlatend en combineren mode met 
optimaal draagcomfort.

Kleuren* 

De “fijne modieuze“ zijn ook verkrijgbaar in de Juzo trendkleuren en  
Batik Collection.

De sportieve allrounder

De gebreide ribstructuur geeft de sportieve allround kousen 
Juzo Soft Rib en de Juzo Dynamic Cotton Rib hun unieke  
uitstraling.

Kleuren* 

PRODUCTEN
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De therapie intensieve

De therapie intensieve kous Juzo Dynamic zit perfect en blijft 
ook bij hoge lichamelijke belasting robuust. Juzo Dynamic 
kousen kunnen ook worden vervaardigd met verschillende  
combinaties van materialen, bijvoorbeeld met katoen of zilver.

Kleuren* 

*  Voor advies met betrekking tot het materiaal en de kleuren kunt u contact 
opnemen met uw medische speciaalzaak of therapeut.
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Alle compressieproducten van Juzo en een overzicht van alle 
verkrijgbare kleuren vindt u op  www.juzo.nl 

www.juzo.be



Juzo Benelux BV
Moleneind 81
1241 NK Kortenhoef
Nederland

www.juzo.nl
www.juzo.be

Overhandigd door:

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatise-
erd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere 
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Julius Zorn GmbH.
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