
             
 

    

Transmurale werkafspraak: Flebologie 
 
Deze werkafspraak is samengesteld door en namens dermatologen WZA en huisartsen regio Assen e.o. 
Deelnemers  werkgroep: Marieke Buist (huisarts), Wim Venema (dermatoloog) 

Verwijscriteria 
 

 Varices en daaraan gerelateerde klachten inclusief ulcus cruris 

 Chronisch veneuze insufficiëntie (CVI) 
 

Voorbereidingen door huisarts  Geen 
 

Traject in WZA 
 

 Alle verwijzingen komen binnen bij de dermatoloog, indien noodzakelijk verwijzen zij door naar de 
chirurg 

 Intake 

 Standaard Duplex 

 Bespreken behandelplan 
 

Tweede afspraak (=behandeling) 

 Sclerosecompressietherapie 

 Ambulante flebectomie volgens Muller 

 Endoveneuze ablatie (VNUS)  

 Toegangstijd flebologiepolikliniek 2 à 4 weken 

 Behandeling binnen ca 2 à 4 weken na eerste bezoek 
 

Aanwijzingen voor de huisarts 

 

 Leeftijd is geen contra indicatie 

 N.b.: bij afwezigheid van oedeem of huidafwijkingen zijn de kosten van de behandeling voor 
rekening van de patiënt. 

 Eerste poliklinisch consult (inclusief duplex onderzoek) wordt vergoed 

 Indien er geen staminsufficiëntie is, kan ook door de huisarts worden gescleroseerd. Dit heeft 
financiële voordelen voor de patiënt. 
 

  
 

https://intranet.wza.nl/


             
 

Huidafwijkingen welke kunnen worden veroorzaakt door CVI: 

 Hyperpigmentatie: de voor CVI kenmerkende pigmentaties zijn gelegen langs de varices of op het 
onderbeen. Ze zijn het gevolg van een overmaat aan dermaal hemosiderine, ontstaan 
na extravasatie van erytrocyten door de verhoogde intravasale druk. 

 Lipodermatosclerosis: een chronische ontstekingsreactie van dermis en subcutis. In de acute fase 
wordt lipodermatosclerose vaak verward met erysipelas of cellulitis. 

 Atrophie blanche: atrophie blanche bestaat uit ivoorwitte, atrofische erupties, veelal gelokaliseerd 
rond de enkels. Centraal in de afwijking zijn sterk vergrote capilliaren als rode puntjes zichtbaar. 

 Eczeem: bij CVI wordt veelvuldig eczeem aan de onderste extremiteiten aangetroffen. 

Aanwijzing voor de patiënt 
 

 Na het maken van de afspraak wordt een afspraakbevestiging met 
patiënteninformatie toegestuurd.      

 Makkelijk zittende kleding aantrekken. 

Bronnen 
 

 https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/varices 

 https://www.treant.nl/professionals/transmuraal-coordinatiecentrum-treant-tcct/informatie-
voor-x/flebologie-k95 
 

 
Juni 2020 

 

https://intranet.wza.nl/
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/varices
https://www.treant.nl/professionals/transmuraal-coordinatiecentrum-treant-tcct/informatie-voor-x/flebologie-k95
https://www.treant.nl/professionals/transmuraal-coordinatiecentrum-treant-tcct/informatie-voor-x/flebologie-k95

