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Aambeien 
 

In het laatste stukje van de darm (endeldarm, anale kanaal) zitten zwellichamen. Dit zijn 

kluwentjes van bloedvaten, bedekt met slijmvlies. Deze kunnen uitzakken en soms buiten de 

anus blijven. Deze uitgezakte zwellichamen worden aambeien of haemorrhoiden genoemd. 

Vaak ontstaan aambeien in aansluiting op een zwangerschap en bevalling, of door harde 

ontlasting en persen bij ontlasting. 

 

 De klachten die ze veroorzaken zijn wisselend. Er kan(helderrood) bloedverlies optreden, jeuk, 

pijn en soms een gevoel ‘dat er iets zit’. Om de klachten te doen verminderen is het in elk geval 

belangrijk om de ontlasting weer soepel te krijgen (voldoende drinken, vezelrijk eten). Als dit 

onvoldoende helpt kunnen de aambeien behandeld worden. Bij bloedverlies geldt dat soms 

moet worden uitgezocht of aambeien de enige oorzaak zijn van het bloeden (zie ook op 

www.llz.nl  one step proctologische behandelingen). 

 

 Aambeien zelf kunnen worden behandeld met rubberbandligatie. Dit houdt in dat er een buisje 

in de anus wordt gebracht waardoor rubber bandjes worden geplaatst die het slijmvlies weer 

strak trekken. Het propje slijmvlies wat gevangen wordt in zo’n elastiekje sterft af en gaat samen 

met het elastiekje met de ontlasting mee. 

Tussen de 1 en 10 dagen verliest u alle bandjes. Daar merkt u waarschijnlijk niets van, hooguit 

een paar druppeltjes bloedverlies. Na de behandeling met rubberbandligatie kunt u enkele 

dagen een weeiig gevoel in de onderbuik hebben. De elastiekjes kunnen een aandrang-gevoel 

geven gedurende 1 dag. Rubberbandligatie kan op de behandelkamers gedaan worden. Er is 

geen verdoving voor nodig, want het is geen pijnlijke ingreep. 

 

 Geen enkele ingreep is vrij van complicatierisico. Er kan onverwacht toch napijn optreden. 

Soms kan er sprake zijn van tijdelijk iets meer bloedverlies. Heel zelden kan het plassen tijdelijk 

wat bemoeilijkt zijn. De kans op complicaties bij deze ingreep is klein. 

 

Soms gaan aambeien gepaard met huidflapjes, die hygiënische bezwaren kunnen geven. Als u 

die ook verwijderd wilt hebben, in combinatie met de aambeien-behandeling, moet er wel 

verdoving aan te pas komen. De ingreep zal dan op de operatiekamer uitgevoerd worden onder 

een korte narcose of met ruggenprik. (Zie hiervoor op www.llz.nl huidflapjes bij de anus.)  
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Vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie van 8.00-16.30 uur, tel. (079) 346 

25 85.  

 

Tot slot 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 

of via info@llz.nl.  
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