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S ummary

Chapter one provides a general introduction to this thesis. Lower extremity venous insuf-

fi ciency is a common health problem in Western countries, and its prevalence increases 

with age. Varicose veins have long been considered a cosmetic problem, one that aff ects 

emotional well-being but is not a source of disability. Varicose veins, however, are frequently 

the cause of discomfort and pain. Varicosity has a substantial impact on patients’ quality of 

life. In its later stage, it can cause physical signs, such as oedema and skin changes. We then 

speak of chronic venous disease (CVD). Venous ulceration of the lower leg is the end point 

of CVD and aff ects approximately 1% of the population at some point in their lives. Nearly 

50% of all venous leg ulcers are the result of superfi cial venous insuffi  ciency, although it is 

nearly impossible to predict which patient with varicose veins will develop a venous ulcer. 

The lack of eff ective treatments and the recurrent nature of the disease place a heavy burden 

on the resources and budgets of health care systems. The treatment of varicose veins can 

reduce the incidence of venous ulceration by 50% and therefore is likely to be cost-eff ective. 

The keystone for the management of CVD is the proper diagnosis and accurate classifi cation 

of the underlying venous problem. The widespread availability of duplex ultrasonography 

has greatly enhanced the evaluation of the venous system of the lower extremities. With the 

use of CEAP classifi cation, it is possible to apply an orderly system for the descriptive clinical 

signs of venous disease (C), aetiology (E), anatomy (A) and pathophysiology (P); the status of 

each patient can therefore be precisely evaluated. For many years, the standard treatment for 

varicose veins was surgery and was based on a large randomised controlled trial performed 

by Hobbs et al. They compared surgery with liquid sclerotherapy in treating varicosity of the 

great saphenous vein (GSV) and demonstrated that surgery was more eff ective. Because open 

surgical treatment with stripping of the varicose veins performed under general anaesthesia 

was associated with pain, the potential for wound complications and a loss of working days, 

the demand for minimally invasive and less expensive procedures increased. One such tech-

nique is ultrasound-guided foam sclerotherapy (FS). FS is a variant of liquid sclerotherapy 

in which the liquid/air mixture (foam) is injected into the varicose vein under guidance of 

duplex ultrasonography. FS is approximately four times as eff ective as liquid sclerotherapy. 

In addition, FS is less invasive than surgery, and other possible advantages include reduced 

health care costs and a shorter post treatment down-time. The global development of FS as 

a standard treatment was still in its infancy when we planned our fi rst steps to systematically 

investigate diff erent aspects of this technique. In this thesis, we focused on the eff ectiveness, 

costs, on the technical and procedural details with respect to the properties of the produced 
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foam and the occurrence and prevention of local and systemic side effects of FS. Finally, we 

attempted to summarise the current understanding of FS as a treatment for small saphenous 

vein (SSV) incompetence-induced CVD.

In chapter two, we investigated whether FS is a cost-effective alternative to high ligation and 

stripping of the GSV. Therefore, we performed a multi-centre, randomised controlled, non-

inferiority trial. Four hundred sixty patients with primary incompetence of the saphenofemoral 

junction (SFJ) and GSV (measured over a distance of at least 20 cm in the upper leg) and with 

a reflux time greater than 0.5 seconds were randomised to one of two treatments. Of the 233 

patients who were randomised to FS, 230 were treated. Of the 227 patients who were assigned 

to stripping, 200 were treated, and 27 withdrew from the study. Twenty-four of these patients 

refused treatment by surgery. After 2 years of follow up, the probability of the combination 

of reflux and symptoms was similar in the FS and surgery groups: 11.3% (24/213) and 9.0% 

(16/177), respectively (p=0.30). However, reflux, irrespective of venous symptoms occurred sig-

nificantly more frequently in the FS group (35%) than in the surgery group (21%) (p=0.002). The 

cost analysis included the costs of outpatient visits, treatment (FS or stripping), retreatment, 

and the complementary treatment of the GSV during follow-up. We calculated the mean hospi-

tal costs per patient over 2 years to be EUR 774 for FS and EUR 1824 for stripping. After 2 years, 

we observed no significant differences in decreased VCSS, symptom relief or the VAS scores 

between the FS and the surgery groups. The overall number of side effects was very low. With 

respect to surgery, the side effects were limited to wound infection (2%), haematoma (1.5%) 

and paraesthesia (3%). In FS, thrombophlebitis (7.5%) and hyperpigmentation (5.6%) were the 

most common side effects. In conclusion, the findings of this large trial support the hypothesis 

that FS is not inferior to stripping for the treatment of GSV incompetence. A major advantage of 

FS is that it results in a 2.4-fold reduction in costs at the hospital level. Therefore, FS represents a 

cost-effective approach as a non-invasive treatment for incompetent saphenous veins.

Worldwide, the foam for FS is produced by mixing a sclerosant with a gas. Mixing is primar-

ily performed using the double syringe system, in which two syringes are connected using 

a three-way stopcock. In chapter three, we describe an experimental study to investigate 

the specific details regarding this foam production process and to determine how the most 

stable foam can be prepared. Foam stability is measured in foam half time (FHT) and bubble 

size. To measure the FHT, the foam was created, the syringe containing the foam was placed 

precisely vertically and a timer was set. To measure the bubble size, the prepared foam was 

sprayed onto a perspex test device and photographed under a microscope, and the data 

were processed using a mathematical software system. The measured FHT was 115-157 

seconds for 1% POL and 143-192 seconds for 3% POL. One percent POL foam (t=0 seconds) 

resulted in a mean bubble size of 71±9 µm, which increased when the foam was maintained 

horizontally in the syringe: 102±12 µm at 30 seconds and 121±20 µm at 60 seconds. The 
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other clinical relevant parameters, i.e., the freshness of the POL solution (new versus re-used 

foam), the syringe size (3 mL versus 5 mL), the liquid-to-air ratio (1:3 versus 1:4), the number 

of pump cycles (10 versus 30) and the use of needles of varying gauges or a Venflon, had no 

significant influence on the FHT or on bubble size.

Historically, to achieve full obliteration of varicose GSVs, sclerotherapy liquids with high 

concentrations of detergents were used. Since foam sclerosing agents were first applied, the 

question has arisen whether high concentrations are also needed to achieve better results. 

To evaluate the efficacy and the side effects of 1% and 3% POL foam, we designed the RCT 

that is described in chapter four. Over 6 months, we randomised 80 patients with primary 

GSV incompetence in combination with SFJ incompetence to receive FS with either 1% POL 

or 3% POL. Post-treatment compression was applied using a combination of a class 1 anti-

embolism and class 2 medical elastic stockings for a period of 6 weeks. As a primary outcome 

parameter, we measured obliteration of the treated vein after a 1-year follow-up with duplex 

ultrasound. Full occlusion was achieved in 69% in the 1% POL group vs. 82% in the 3% POL 

group. (p=0.249, Chi-squared test). As a secondary outcome measure, we investigated the in-

cidence of side effects. Thrombophlebitis was observed in 32% of the patients in the 1% POL 

group and in 50% of the patients in the 3% POL group. After 1 year, this side effect resolved 

without sequelae in nearly all of the patients. The incidence of post sclerotic discoloration 

decreased in both of the groups but was still present after 1 year in 8% of the patients in the 

1% POL group and in 18% of the patients in the 3% POL group (p=0.221).

In chapter five, we investigated the effect of compression following FS on the rates of oc-

clusion and side effects, taking into account the diameter of the treated vein. Therefore, we 

designed a randomised controlled trial in which 72 patients with primary incompetent GSVs 

were divided into two groups based on GSV diameter (group 1 ≤0.5 cm and group 2 >0.5 

cm) and treated with FS. The patients were then randomised to compression therapy using 

the combination of a pelotte and class 1 (18-21 mmHg) and class 2 (23-32 mmHg) hosiery 

for a period of 0, 1 or 4 weeks. After 12 weeks of follow-up, all of the patients underwent a 

physical examination, and the treated GSVs were examined by duplex ultrasound imaging. 

Clinical symptoms showed similar improvement in all randomisation groups compared with 

pre-treatment assessment. In the ≤0.5 group, complete occlusion was showed in 84% (0 

week compression), 92% (1 week compression) and 84% (4 weeks compression) of patients. 

In the >0.5 group, full obliteration was obtained in 84% (0 week compression), 84% (1 week 

compression) and 92% (4 weeks compression) of patients. We found a significant rate of 

phlebitis arising after 1, 4 and 8 weeks only in those patients without compression, regardless 

of the size of the vein. Hyperpigmentation related to thrombophlebitis was reported in 82% 

of patients in the >0.5 cm group (p<0.01). As a result of phlebitis, patients in the >0.5 group, 

patients in the 0-wk compression group and patients who stopped compression because 
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of the study protocol reported significantly more pain. The reported satisfaction rates were 

equivalent in all groups. Although compression following foam sclerotherapy did not result 

in higher rates of obliteration, it did prevent side effects such as thrombophlebitis, hyperpig-

mentation and feelings of pain, particularly in GSVs with a diameter >0.5 cm. However, this 

protective quality of compression diminishes when compression ends, even after 4 weeks.

In chapter six, we reported the occurrence of transient scotomas and a migraine attack in 

two individuals immediately after FS. Intrigued by these clinical observations, we monitored 

the systemic distribution of foam by echocardiography in 33 patients during FS. Immediately 

following injection, we detected foam particles in both the right atrium and the ventricle 

in all of the examined patients. In 5 patients, we also detected micro-embolisms in the left 

side of the heart. In these 5 subjects, a right-to-left shunt through a patent foramen ovale 

(PFO) was present on echocardiography. However, none of these patients suffered from neu-

rological symptoms. Because the neurological signs observed in the two index patients could 

reflect adverse effects of foam sclerotherapy due to a right-to-left shunt, we subsequently 

examined both of these patients by echocardiography and demonstrated a patent foramen 

ovale in each. In this study, we demonstrated that systemic foam distribution is a common 

phenomenon during foam sclerotherapy, but this results in serious neurological symptoms 

in fewer than 0.2% of patients, despite the fact that the prevalence of PFO in the general 

population is 26%.

Following the observation that transient neurological effects are likely caused by the 

systemic distribution of the injected foam, we became interested in whether blockage of the 

SFJ during FS by either manual compression or high ligation are adequate safety procedures 

for preventing foam leaking into the deep venous system. In chapter seven, we added ra-

dioactive pertechnetate (99mTcO4
−) to the foam solution to visualise the distribution of micro-

bubbles. In vitro experiments verified the stability of the produced radioactive foam. Using a 

gamma camera, the 99mTc allows the detection of foam in the treated vein and leakage of the 

foam from the vein into the deep venous system. In 3 patients, the SFJ was surgically ligated 

first and was subsequently treated with FS. In another 3 patients, the GSV was injected with 

foam while the SFJ was manually compressed. Two patients functioned as a control group, 

and their GSVs were treated with FS without blocking the SFJ. Measuring the radioactivity, 

we observed leakage of the foam from the GSV in all of the patients, despite blocking the SFJ 

by compression or ligation. However, we demonstrated that blockage of the SFJ reduces the 

amount of foam entering the deep venous system.

In chapter eight, we described three patients with chronic venous leg ulcerations caused by 

incompetence of the GSV and/or the SSV. After treatment with FS, obliteration of the incom-

petent vein was achieved, and the ulcers healed quickly. Using FS, we successfully avoided 

the requirement for surgical treatment in our elderly patients.
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Chapter nine describes a systematic literature review of the surgical and endovenous tech-

niques for the treatment of varicose SSVs. We included 17 studies with a total of 1804 treated 

legs, of which 479 (27%) were treated surgically, 1161 (64%) were treated by EVLA, and 164 

(9%) were treated by FS. An important inclusion criterion was the use of ultrasound examina-

tion to qualify the outcome. Five studies on stripping demonstrated success rates from 24% 

to 100% (follow-up: 1.5-60 months). Ten articles on EVLA reported success rates varying from 

91% to 100% (follow-up period: 1.5-36 months), and 2 articles examining FS reported suc-

cess rates varying from 82% to 100% (follow-up period: 1.5-11 months). After adjusting for 

outcome, we demonstrated a statistically significant difference in the success rates between 

stripping (48%) and EVLA/FS (95%). However, it should be noted that the articles are very 

heterogeneous and are therefore difficult to compare.

In chapter ten, we place the contents of this thesis in a modern context. We discuss the 

consequences of the previous decade’s rapidly evolving therapies of chronic venous disease, 

with a primary focus on FS. We discuss why it is so difficult, due to a lack of evidence and 

uniform definitions, to correctly estimate the value of other studies. We then discuss our 

experimental studies and their enhancing of the standardisation of FS. Thereafter, we discuss 

the different theories regarding the safety of FS, especially potential controversies that theo-

retically exists. The discussion ends with a reflection on the position of FS in daily practice and 

perspectives on the future of this research.
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Hoofdstuk één geeft een algemene inleiding tot dit proefschrift. Chronisch veneuze insuffi  -

ciëntie is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem in de Westerse wereld en de prevalen-

tie stijgt met de leeftijd. Varices worden vaak gezien als een cosmetisch probleem dat wel het 

emotionele welbevinden beïnvloedt, maar niet tot invaliditeit leidt. Varices kunnen echter 

wel veel klachten veroorzaken en blijken een substantiële invloed op de kwaliteit van leven te 

hebben. In een gevorderd stadium kunnen varices zichtbare symptomen veroorzaken zoals 

oedeem en huidproblemen. We spreken dan van chronisch veneuze ziekte. Het ulcus cruris 

aan het onderbeen wordt veelal gezien als het eindstadium van deze ziekte en ongeveer 1% 

van de bevolking krijgt hier ooit mee te maken. Ongeveer 50% van alle veneuze ulcera wordt 

veroorzaakt door insuffi  ciëntie van oppervlakkige venen. Het is echter vrijwel onmogelijk 

om te voorspellen welke patiënten met varices uiteindelijk een veneus ulcus zullen ontwik-

kelen. Door de hoge kosten die gepaard gaan met behandeling van veneuze ziekten zoals 

de behandeling van het ulcus cruris, en het recidiverende karakter dat dit ziektebeeld kent, 

is er sprake van een groot socio-economisch probleem. Doordat de behandeling van varices 

de incidentie van veneuze ulcera met 50% kan verminderen, is het hoogst waarschijnlijk zo 

dat deze behandelingen uiteindelijk het totaal aan kosten van chronisch veneuze ziekten 

reduceert. De hoeksteen van deze behandeling is het accuraat diagnosticeren en clas-

sifi ceren van het onderliggende veneuze probleem. Dat wordt tegenwoordig gedaan met 

behulp van duplex echografi e. Met behulp van de CEAP classifi catie kan de status van iedere 

patiënt worden gecategoriseerd (C = klinische kenmerken, E = etiologie, A = anatomie, P = 

pathofysiologie).

Jarenlang werden varices behandeld door deze chirurgisch te verwijderen (strippen). 

De voorkeur voor dit strippen werd gebaseerd op een grote gerandomiseerde studie welke 

gepubliceerd werd door Hobbs in 1974. Hij vergeleek het strippen met sclerotherapie waar-

bij een vloeibaar sclerosans in de varix werd gespoten teneinde deze zieke ader te doen 

laten verkleven. Hobbs toonde aan dat strippen eff ectiever was. Strippen werd echter veelal 

gedaan onder narcose en werd geassocieerd met pijn. Tevens was er kans op wond compli-

caties en er was sprake van productiviteitsverlies ten gevolge van de herstelperiode die de 

patiënt in acht moest nemen. Hierdoor nam de vraag in de loop van de jaren toe naar minder 

invasieve en minder dure behandelingsmethoden. Een behandeltechniek die met de komst 

van echografi e zijn intrede heeft gedaan is echo-sclerotherapie (ESCT). Hierbij wordt onder 

geleide van echografi e de varix in beeld gebracht en het sclerosans ingespoten. In tegenstel-

ling tot bij sclerotherapie wordt bij ESCT niet langer een vloeibaar sclerosans ingespoten, 



140

maar een schuim dat wordt verkregen door het vloeibare sclerosans te mengen met lucht. 

ESCT is ongeveer vier keer zo effectief als sclerotherapie met een vloeibaar sclerosans. Daar-

naast is ESCT minder invasief dan strippen. Andere mogelijke voordelen zijn de lage kosten 

en de kortere herstelperiode na de behandeling waardoor de patiënt sneller weer aan het 

werk kan. De ontwikkeling van ESCT stond nog in de kinderschoenen toen wij de eerste stap-

pen zetten om systematisch de verschillende aspecten van deze techniek te onderzoeken. 

In dit proefschrift hebben we ons gericht op de effectiviteit, de kosten, de technische en 

procedurele bijzonderheden met betrekking tot de eigenschappen van het geproduceerde 

schuim en het optreden en de preventie van lokale en systemische neveneffecten van ESCT.

In hoofdstuk twee hebben we onderzocht of ESCT een kosteneffectief alternatief is voor het 

strippen van de vena saphena magna (VSM). We beschrijven de resultaten van een gerando-

miseerde studie die in meerdere ziekenhuizen werd uitgevoerd, waar bij 460 patiënten hun 

primaire insufficiënte VSM werd behandeld met ESCT of strip. Van de 233 patiënten die wer-

den gerandomiseerd voor ESCT, werden er 230 behandeld. Van de 227 patiënten die werden 

gerandomiseerd voor strip werden er 200 behandeld en 27 trokken zich terug van wie er 24 

weigerden om zich te laten opereren. Twee jaar na behandeling werden alle patiënten onder-

zocht middels duplex echografie. Het resultaat in beide groepen bleek gelijk (gedefinieerd 

als reflux VSM + veneuze klachten): ESCT 11.3% (24/213) en strip 9.0% (16/177) (p = 0.30). 

Echter, reflux onafhankelijk van veneuze symptomen kwam significant vaker voor in de ESCT-

groep (35%) dan in de chirurgie groep (21%) (p = 0.002). De kostenanalyse omvatte de kosten 

van poliklinische bezoeken, behandeling (ESCT of strippen), herbehandeling, en eventuele 

aanvullende behandelingen tijdens de follow-up periode. Uit onze berekeningen bleek dat 

de gemiddelde ziekenhuiskosten voor ESCT per patiënt per 2 jaar EUR 774 bedragen en voor 

strippen EUR 1824. Na 2 jaar zagen we geen significante verschillen in verminderde VCSS, 

verlichting van de symptomen of de VAS-scores tussen de patiënten in de ESCT en de strip 

groep. Het totaal aantal neveneffecten bleek in beide groepen zeer laag. Met betrekking tot 

de strip waren de neveneffecten beperkt tot wondinfectie (2%), hematoom (1.5%) en pares-

thesie (3%). Tromboflebitis (7.5%) en hyperpigmentatie (5.6%) waren de meest voorkomende 

neveneffecten na ESCT. Concluderend ondersteunen de bevindingen van deze grote studie 

de hypothese dat voor de behandeling van de insufficiënte VSM ESCT gelijkwaardig is aan 

strippen. Een groot voordeel van ESCT is dat het resulteert in een 2.4-voudige vermindering 

van de kosten op ziekenhuis niveau. Daarom is ESCT een kosteneffectieve en niet invasieve 

behandeling voor de insufficiënte VSM.

Wereldwijd wordt het schuim voor ESCT gemaakt door het mengen van een sclerosans 

met een gas. Dit mengen gebeurt voornamelijk met behulp van het ‘double syringe system’ 

waarbij twee spuiten zijn verbonden door middel van een driewegkraan. In hoofdstuk drie 

beschrijven we een experimentele studie om de specifieke details van dit productieproces 
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te onderzoeken en om te bepalen hoe het meest stabiele schuim kan worden gemaakt. 

Stabiliteit van het schuim wordt gemeten in ‘schuimhalfwaardetijd’ (SHT) en belgrootte. Om 

de SHT te meten werd eerst het schuim gemaakt, en vervolgens de spuit met het schuim 

precies verticaal geplaatst en werd een timer aangezet. Om de belgrootte te meten werd 

schuim op een perspex testapparaat gespoten en onder een microscoop gefotografeerd. De 

gegevens werden vervolgens verwerkt met behulp van een wiskundig software systeem. De 

gemeten SHT was 115-157 seconden voor 1% polidocanol (POL) en 143-192 seconden voor 

3% POL. 1% POL schuim (t = 0 seconden) resulteerde in een gemiddelde belgrootte van 71 ± 

9 µm, dat toenam als het schuim horizontaal werd gehouden in de injectiespuit: 102 ± 12 µm 

na 30 seconden en 121 ± 20 µm na 60 seconden. De andere klinische relevante parameters 

(de versheid van de POL oplossing (vers versus hergebruikt schuim), de spuit (3 mL versus 5 

mL), de vloeistof/lucht verhouding (1:3 versus 1:4) het aantal pomp cycli (10 versus 30) en 

naalden van verschillende gauges of Venflon bleken geen significante invloed op de SHW of 

belgrootte te hebben.

In het verleden werden hoge concentraties vloeibaar sclerosans gebruikt bij sclerotherapie 

om volledige occlusie van de insufficiënte VSM te bewerkstelligen. Toen schuim voor het eerst 

werd toegepast, vroeg men zich af of hierbij ook hoge concentraties benodigd waren om 

betere resultaten te bereiken. Om de werkzaamheid en de neveneffecten van 1% en 3% POL 

schuim te evalueren, hebben we een gerandomiseerde gecontroleerde studie uitgevoerd die 

wordt beschreven in hoofdstuk vier. Gedurende 6 maanden hebben we 80 patiënten met 

primaire insufficiënte VSM gerandomiseerd voor ESCT behandeling met schuim gemaakt uit 

óf 1% POL óf 3% POL. Compressie na de behandeling bestond uit een combinatie van een 

klasse 1 anti-trombose kous en een klasse 2 therapeutisch elastische kous voor een periode 

van 6 weken. De primaire uitkomstmaat was occlusie van de behandelde vene, gemeten met 

duplex echografie, 1 jaar na behandeling. Volledige occlusie werd gezien bij 69% in de 1% 

POL groep versus 82% in de 3% POL groep (p = 0.249, Chi-kwadraat test). De secundaire 

uitkomstmaat was de incidentie van neveneffecten. Tromboflebitis werd bij 32% van de pati-

enten in de 1% POL groep en in 50% van de patiënten in de 3% POL groep gezien. Na 1 jaar 

was dit neveneffect bij bijna alle patiënten geheel verdwenen zonder dat er sprake was van 

enig restletsel. De incidentie van postsclerotische verkleuring daalde in beide groepen, maar 

was na 1 jaar nog steeds aanwezig bij 8% van de patiënten in de 1% POL groep en bij 18% van 

de patiënten in de 3% POL groep (p = 0.221).

In hoofdstuk vijf hebben we het effect van compressie na ESCT op occlusie van de behan-

delde VSM en het optreden van neveneffecten onderzocht. We hebben onderscheid gemaakt 

in de diameter van de te behandelen VSM. Hiertoe hebben we een gerandomiseerde gecon-

troleerde studie opgezet, waarin 72 patiënten met een primair insufficiënte VSM werden in-

gedeeld in 2 groepen (groep 1 ≤0.5 cm en groep 2 >0.5 cm) en vervolgens werden behandeld 
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met ESCT. Compressie met een pelotte in combinatie met een klasse 1 (18-21 mm Hg) en een 

klasse 2 (23-32 mm Hg) kous voor een periode van 0, 1 óf 4 weken werd volgens randomisatie 

in beide groepen toegepast. Na 12 weken follow-up ondergingen alle patiënten lichamelijk 

onderzoek en de behandelde VSM werd onderzocht met duplex echografie. Met betrekking 

tot de klinische symptomen zagen we een gelijkwaardige verbetering in alle groepen in 

vergelijking met vóór de behandeling. Met duplex echografie hebben we aangetoond dat de 

mate van occlusie na 3 maanden follow-up niet afhankelijk is van de diameter van de VSM. 

In de ≤0.5 cm groep werd volledige occlusie bereikt in 84% (0 weken compressie), 92% (1 

week compressie) en 84% (4 weken compressie). In de >0.5 cm groep werd volledige occlusie 

gevonden in 84% (0 weken compressie), 84% (1 week compressie) en 92% (4 weken compres-

sie). Een opvallend resultaat was de significante aanwezigheid van flebitis na 1, 4 en 8 weken 

bij de patiënten die gerandomiseerd waren voor 0 weken compressie en bij patiënten bij wie 

compressie werd gestopt na 1 of 4 weken volgens protocol. Hierbij speelde de doorsnede 

van de VSM geen rol. Hyperpigmentatie ten gevolge van tromboflebitis werd gezien bij 

82% van de patiënten in de >0.5 cm groep (p<0.01). Ten gevolge van flebitis, rapporteerden 

patiënten in de >0.5 groep, patiënten in de 0 weken compressie groep en patiënten bij wie 

de compressie gestaakt was volgens protocol, significant meer pijn. Na het afronden van de 

follow-up periode meldden alle patiënten dezelfde mate van tevredenheid over de behande-

ling van hun varices. In deze studie tonen we aan dat compressie na ESCT niet leidt tot betere 

resultaten met betrekking tot occlusie van het behandelde bloedvat, maar het voorkomt wel 

het ontstaan van hinderlijke neveneffecten zoals tromboflebitis, hyperpigmentatie en pijn, 

met name bij patiënten die een VSM hebben met een diameter >0.5 cm. Echter vermindert 

dit beschermende en daarmee comfort verhogende effect van compressie op het moment 

dat de kous wordt uitgedaan, zelfs nog na 4 weken.

In hoofdstuk zes beschrijven we voorbijgaande scotomen en een migraine aanval bij twee 

patiënten onmiddellijk na ESCT. Geïntrigeerd door deze observaties hebben wij de systemi-

sche verspreiding van schuim onderzocht met behulp van echocardiografie bij 33 patiënten 

tijdens ESCT. Onmiddellijk na injectie zagen we bij alle onderzochte patiënten schuim 

partikels in zowel het rechter atrium alsmede ook in het rechter ventrikel. Bij 5 patiënten 

zagen we ook micro-embolieën in de linker hart helft. Bij alle 5 patiënten bestond er een 

rechts-links shunt door het patent foramen ovale (PFO) dat zichtbaar werd tijdens echocar-

diografie. Echter, geen van deze patiënten ontwikkelde neurologische verschijnselen. Omdat 

de neurologische symptomen waargenomen bij de twee index patiënten de schadelijke 

effecten van ESCT als gevolg van een rechts-links shunt konden weerspiegelen, hebben we 

deze twee patiënten onderzocht met behulp van echocardiografie. Beiden bleken een PFO 

te hebben. In deze studie hebben we aangetoond dat systemische verspreiding van schuim 

een veel voorkomend fenomeen is tijdens ESCT. Dit leidt echter slechts in minder dan 0.2% 
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van de patiënten tot ernstige neurologische symptomen, ondanks het feit dat de prevalentie 

van PFO in de algemene bevolking 26% is.

Naar aanleiding van de constatering dat voorbijgaande neurologische effecten waarschijnlijk 

worden veroorzaakt door de systemische verspreiding van het ingespoten schuim, raakten 

we geïnteresseerd in de vraag of afdrukken van de SF-crosse tijdens ESCT, hetzij door 

handmatige compressie of door crossectomie, adequate procedures zijn om te voorkomen 

dat schuim in het diep veneuze systeem lekt. In hoofdstuk zeven hebben we radioactief 

pertechnetaat (99mTcO4-) toegevoegd aan het schuim om de verspreiding van het schuim 

te visualiseren. In vitro experimenten bevestigden de stabiliteit van het geproduceerde 

radioactieve schuim.

Met behulp van een gamma camera kan 99mTc schuim in de behandelde vene en lekkage 

van het schuim in het diepe veneuze systeem worden waargenomen. Bij 3 patiënten werd 

de SF-crosse eerst chirurgisch geligeerd en vervolgens werd de VSM met ESCT behandeld. 

Bij 3 andere patiënten werd schuim in de VSM gespoten, terwijl de SF-crosse handmatig 

werd gecomprimeerd. Twee patiënten fungeerden als controle groep en bij hen werd de 

VSM behandeld met ESCT zonder dat de SF-crosse werd geblokkeerd. Tijdens het meten van 

de radioactiviteit, zagen we bij alle patiënten lekkage van schuim uit de VSM, ondanks het 

blokkeren van de SF-crosse door manuele compressie of crossectomie. We zagen echter wel 

dat het blokkeren van de SF-crosse de hoeveelheid schuim dat het diepe veneuze systeem 

in gaat, vermindert.

In hoofdstuk acht beschrijven we drie patiënten met chronisch veneuze ulceraties aan 

de onderbenen die werden veroorzaakt door insufficiëntie van de VSM en/of de VSP. Ten 

gevolge van behandeling met ESCT werd de insufficiëntie van de onderliggende venen 

opgeheven met als gevolg dat hierop volgend de ulceraties snelle genezing vertoonden. 

Door de toepassing van ESCT hebben we deze oudere patiënten met succes een alternatief 

voor chirurgisch ingrijpen kunnen aanbieden.

Hoofdstuk negen beschrijft een systematisch literatuuronderzoek naar de chirurgische en 

endoveneuze technieken voor de behandeling van de insufficiënte VSP. We includeerden 17 

studies met in totaal 1804 behandelde benen, waarvan 479 (27%) chirurgisch, 1161 (64%) 

met EVLA en 164 (9%) met ESCT behandeld werden. Een belangrijk inclusiecriterium was het 

gebruik van duplex echografie om de uitkomst te kwalificeren. Vijf studies naar chirurgisch 

strippen laten een succespercentage zien van 24% tot 100% (follow-up: 1.5 - 60 maanden).

Tien studies naar EVLA melden succespercentages variërend van 91% tot 100% (follow-up 

periode: 1.5 - 36 maanden), en twee artikelen over ESCT laten succespercentages zien varië-

rend van 82% tot 100% (follow-up periode: 1.5 tot 11 maanden). Na correctie voor uitkomst, 

hebben we een statistisch significant verschil aangetoond in de succespercentages tussen 
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strippen (48%) en EVLA / FS (95%). Er moet echter worden opgemerkt dat de studies zeer 

heterogeen en derhalve moeilijk te vergelijken zijn.

In hoofdstuk tien plaatsen we de inhoud van dit proefschrift in een moderne context. We in-

ventariseren wat de gevolgen zijn van de snelle evolutie van de diverse behandelingsmoge-

lijkheden voor chronisch veneuze insufficiëntie met een primair focus op ESCT. We bespreken 

waarom het zo moeilijk is, door een gebrek aan bewijs en eenduidige definities, om de juiste 

waarde van andere studies in te schatten. Vervolgens bespreken we onze experimentele 

studies en de manier waarop zij de standaardisering van ESCT hebben verbeterd. Daarna 

bediscussiëren we de verschillende theorieën over de veiligheid van ESCT, in het bijzonder 

enkele potentiële controverses die in theorie bestaan. De discussie wordt afgesloten met een 

reflectie op de positie van ESCT in de dagelijkse praktijk en perspectieven over de toekomst 

van dit onderzoek.


