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Introductie

Het doel van deze studie was om aan te tonen dat EVLT met VSM occlusie tot op de saphenofemorale overgang 
veilig is en het risico op recidief varices veroorzaakt door VSMAA reflux verkleint.

Methode

Dit is een monocenter, enkelblinde, gerandomiseerde studie. Patiënten met VSM insufficiëntie en een 
sufficiënte VSMAA werden gerandomiseerd tussen lasercrossectomie (EVLT tot op de saphenofemorale 
overgang) of EVLT met lasertip plaatsing 1-2 cm distaal van de saphenofemorale overgang.

Resultaten

Tussen 2016 en 2019 werden 52 patiënten gerandomiseerd in de controlegroep en 49 in de lasercrossectomie 
groep. VSMAA reflux was te zien in 12% van de patiënten in de controlegroep vs 11% in de lasercrossectomie 
groep na 6 maanden (P=.920). De VSM occlusie percentages waren respectievelijk 98% vs 100% (P=1.000). De 
VSM stomplengte was significant langer in de controlegroep (P<.001). EHIT 3 en 4 kwamen niet voor. 
Tromboflebitis was te zien in 2% van de patiënten in de controlegroep (P=1.000). Paresthesie kwam voor in 2% 
van de patiënten in beide behandelgroepen na 1 week (P=1.000) en na 6 weken alleen in de lasercrossectomie 
groep in 4% van de patiënten (P=.232). De peroperatieve pijnscore was significant lager in de controlegroep 
(P=.025). De VCSS, AVVQ en cosmetiek scores verbeterden significant in beide behandelgroepen (P<.001).
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Conclusie

Lasercrossectomie is net zo veilig als traditionele EVLT. Hoewel lasercrossectomie het risico op recidief varices 
veroorzaakt door VSMAA reflux niet verkleint op de korte termijn, zullen lange termijn resultaten moeten 
uitwijzen of de significant langere stomplengte na EVLT leidt tot meer VSMAA reflux.  
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