Spataderen
Zorginkoopkaart
De zorginkoopkaart is ontwikkeld vanuit het programma Kwaliteit in Zicht, een
samenwerkingsverband van acht grote patiëntenorganisaties. De kaart stimuleert
zorgverzekeraars om zorg in te kopen die voldoet aan de wensen en behoeften van patiënten. Via
de zorginkoop kunnen ontwikkelingen in het zorgaanbod gefaciliteerd worden. Bijvoorbeeld door
afspraken op te nemen in contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders en door
excellente kwaliteit te belonen. Patiëntenorganisaties willen met de zorginkoopkaart invloed
uitoefenen op het soort verbeteringen dat nagestreefd wordt. De inkoopkaart is gebaseerd op
ervaringskennis van patiënten. Vanuit die ervaringskennis worden aspecten van kwaliteit
benoemd waarvan patiënten vinden dat ze een stevige plaats verdienen in de afspraken tussen
zorgverzekeraars en zorgaanbieders.
Inleiding spataderen
Spataderen komen veel voor. Uit onderzoek blijkt dat één op de vier volwassenen enige vorm van
spataderen heeft. Bij vrouwen komt het twee- tot driemaal vaker voor dan bij mannen.
Bovendien komen spataderen meer voor naarmate de leeftijd stijgt. De Hart&Vaatgroep heeft de
wensen en eisen van mensen met spataderen verzameld en formuleert op basis hiervan
onderstaande inkoopcriteria.

Inkoopcriteria spataderen
•

De huisarts adviseert vrouwen die voor de tweede of volgende keer zwanger zijn en daarnaast
de aandoening spataderen in de familie hebben, een preventieve screening te doen.

•

De patiënt ontvangt bij verwijzing naar de polikliniek de brochure: “Spataderen, een richtlijn
voor patiënten”. Dit maakt dat de patiënt de mogelijkheid heeft om voor behandeling kennis
te nemen van verschillende behandelmogelijkheden.

•

De behandelaar geeft schriftelijke informatie mee, waarin o.a. behandeld worden:
behandelmethoden, complicaties en recidive, gedragsregels, nazorg- en zelfzorgadviezen.

•

De patiënt krijgt ruim voordat een eventuele ingreep plaats vindt, relevante informatie over
de instelling waar de ingreep wordt uitgevoerd.

•

Patiënten kunnen na verwijzing binnen 2 weken terecht bij de polikliniek voor een eerste
afspraak.

•
•

De diagnose wordt op dezelfde dag als het polikliniekbezoek gesteld en gecommuniceerd.
Op de dag dat de diagnose is gesteld, kan meteen een afspraak voor een ingreep worden
gemaakt.
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Vervolg inkoopcriteria spataderen
•

De behandeling vindt, alleen als de patiënt dat wil, op dezelfde dag plaats als onderzoek en
diagnostiek.

•

Wanneer twee benen volgende de methode ‘stippen’ behandeld moeten worden, is het
mogelijk te kiezen voor een behandeling op twee momenten.

•

De instelling beschikt over een gespecialiseerd team/polikliniek/spreekuur voor patiënten
met spataderen.

•

De patiënt kan een afspraak maken via de website van de instelling.

•

De wachttijd voor behandeling bedraagt maximaal 3 weken.

•

De patiënt wordt opgenomen in dagbehandeling, tenzij vervoer naar huis en opvang thuis
niet goed geregeld zijn.

•

De patiënt kan zelf kiezen voor de anesthesievorm.

•

De patiënt wordt binnen 24 uur na de ingreep door de instelling opgebeld.

•

Zorgverleners hebben, indien nodig, goede afspraken met fysiotherapie en thuiszorg. Deze
afspraken zijn vastgelegd.

Meer informatie
Voor meer informatie over het programma Kwaliteit in Zicht en de hierbinnen ontwikkelde
instrumenten kunt u kijken op www.programmakwaliteitinzicht.nl. Voor meer informatie over
De Hart&Vaatgroep verwijzen wij u naar www.hartenvaatgroep.nl.
Contact
Voor meer informatie over deze specifieke inkoopkaart spataderen kunt u contact opnemen met
Anne Kors-Walraven (A.Walraven@hartenvaatgroep.nl) of Hans van Laarhoven
(H.vanLaarhoven@hartenvaatgroep.nl).
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