
Dat betekent dat ongeveer 
zeven ingrepen per dag worden 
gedaan. Kliniek Sportstad Hee-
renveen is één van de locaties in 
Nederland waar liesbreuken en 
spataderen sinds kort in serie 
worden verholpen. 
Dr. Zwart is duidelijk over de 
voordelen van serieoperaties 
voor spataderen en liesbreuken. 
‘Voor dit type ingrepen is routine 
en ervaring zeer belangrijk. Het 
zijn standaard operaties die met 
grote precisie moeten worden 
uitgevoerd. Herstel is sterk 
afhankelijk van een succesvolle 
ingreep. Het bleek dat wanneer 
deze ingrepen in een zogenaamde 
focussetting worden uitgevoerd, 
dat wil zeggen een dag lang met 
een vast team van mensen, de 
pijn van de patiënt lager was en 
de kans op recidive kleiner. Dat 
is logisch, want in deze setting 
worden 200 tot 300 ingrepen per 
jaar uitgevoerd door de specialist 
die normaal gesproken niet meer 
dan 30 per jaar zou doen. Van-

Snel verlost van spataderen en breuken in 
Kliniek Sportstad Heerenveen

Liesbreuken en spataderen zijn veel voorkomende 
aandoeningen die vrijwel altijd een medische ingreep 
vereisen. De meerderheid van de ziekenhuizen voert 
eenmaal per dag of vaker een dergelijke operatie uit. 
Algemeen chirurg Dr. Rein Zwart is gespecialiseerd in 
deze specifieke ingrepen. Hij ontdekte dat de patiënt 
gebaat is bij een seriële uitvoering van deze operaties.

daar dat wij toen aanbevelingen 
hebben gedaan om deze ingrepen 
in serie uit te voeren binnen de 
ziekenhuizen. Maar dat is zeer 
lastig te implementeren. Bin-
nen ziekenhuizen heb je altijd te 
maken met spoedoperaties ten 
gevolge van ziekte of ongevallen. 
Daarom zijn de seriële ingrepen 
uitermate geschikt voor zelfstan-
dige behandelcentra zoals Kliniek 
Sportstad Heerenveen.’ 
Dr. Zwart startte in 2006 een 
centrum in Vlaardingen waar de 
resultaten zo goed waren dat vrij 
snel werd besloten de activiteiten 
uit te breiden naar Heerenveen.
Kliniek Sportstad Heerenveen 
beschikt over alle technieken 
voor het succesvol uitvoeren van 
deze operaties. Grote voordelen 
van de kliniek zijn de service-
gerichtheid en klantvriendelijk-
heid. De kliniek is een platte 
organisatie met korte lijnen. De 
staf kan daardoor snel handelen 
en patiënten worden op korte 
termijn geholpen. Bovendien 

vallen vrijwel alle ingrepen onder 
verzekerde zorg en worden dus 
vergoed door de zorgverzekeraar. 
Dr. Rein Zwart houdt regelmatig 
spreekuur in Kliniek Sportstad 
Heerenveen. Bij spataderen 
wordt een echo gemaakt van de 
benen waarop meteen te zien is 
of een ingreep noodzakelijk is 
waarna afspraken worden ge-
maakt met de anesthesist en een 
operatie wordt ingepland. 
Dr. Zwart: ‘We bespreken 
vanzelfsprekend met de patiënt 
welke methode de beste keus 
is. Bij spataderen kan worden 
gekozen voor lasertherapie of 
minuscule sneetjes om de bobbels 
te verwijderen waarbij de vaatjes 
worden ingespoten en daardoor 
niet meer zichtbaar zijn. Een 
derde optie is compressietherapie 
waarbij kousen een preventieve 
werking hebben. Alle ingrepen, 
ook het opmeten en leveren van 
kousen wordt in eigen beheer uit-
gevoerd. Vanzelfsprekend hebben 
wij veel aandacht voor esthetiek. 
Het moet er mooi uitzien. Als 
alles voorspoedig verloopt, kan 
de patiënt na ruim een week weer 
volledig functioneren. Een goede 
nazorg is even belangrijk en dus 
komen patiënten nog een aantal 
malen terug voor controle. Zo 
zijn zij verzekerd van de beste 
zorg, snel en deskundig.’
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Vele disciplines
Kliniek Sportstad Heerenveen biedt plastische, reconstructieve 
en cosmetische chirurgie zoals borstvergroting- en verkleining, 
buikwandcorrectie, facelift, ooglidcorrectie, neuscorrectie en 
liposuctie. Daarnaast biedt de kliniek specialistische medische 
dagbehandelingen zoals orthopedische kniekijkoperaties.
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