
   
Patiënteninformatie

© LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer

Patiënten informatie Rubberbandligatie

Endoscopiecentrum, routenummer 71, (079) 3462509 

Inleiding
Deze folder geeft u informatie over de behandeling van aambeien door middel van 
rubberbandligatie. Aambeien (hemorroïden) zijn bloedvaten binnen of buiten de anus die zijn 
uitgezet en vaak samengaan met overtollig of uitgezakt slijmvlies.

Oorzaken en klachten
Aambeien kunnen ontstaan doordat er druk komt te staan op de endeldarm. Soms is dit ten 
gevolge van persen bij moeilijke stoelgang. Dit kan veroorzaakt worden door te weinig 
vochtinname, gebrek aan voedingsvezels of onvoldoende lichaamsbeweging. Bij vrouwen die 
kinderen hebben gekregen zijn de aambeien vaak ontstaan door de zwangerschap en bevalling.

Onderzoek
Omdat de klachten die bij aambeien voorkomen ook kunnen komen door andere afwijkingen van 
de endeldarm of anus komt u eerst voor onderzoek. Hierbij kijkt de arts uitwendig naar de anus 
en voert ook nog met de vinger een inwendig onderzoek uit. Zo nodig wordt er via een 
kijkonderzoek doormiddel van rectoscopie/ sigmoidoscopie in de darm gekeken.

Behandeling met rubberbandligatie
De chirurg gaat met een buisje de anus in. Via dat buisje kan de aambei worden afgebonden 
door een elastiekje. De behandeling gebeurt poliklinisch en duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. 
Verdoving is niet nodig. Het afgebonden weefsel zal tijdens de stoelgang na enige dagen, 
meestal vijf tot zeven dagen na het onderzoek, het lichaam verlaten.

Voorbereiding
Om het darmslijmvlies goed te beoordelen moet de darm zo goed mogelijk schoon zijn. Daarom 
krijgt u soms een klysma van tevoren. Als dit zo is krijgt u dit vóór de afspraak te horen. Op de 
dag van het onderzoek mag u gewoon eten.

Medicijngebruik
Door u gebruikte medicijnen kunt u ook op de ochtend van het onderzoek gewoon met water 
innemen. Het gebruik van ijzertabletten (staalpillen) dient u drie dagen vóór het onderzoek te 
stoppen. Meldt u het gebruik van bloedverdunners (antistolling) nadrukkelijk bij het maken van 
de afspraak! 

Na de behandeling
De rubberbandjes kunnen een gevoel geven alsof u naar de wc moet. Ook kunt u een 
onbestemd gevoel in de onderbuik hebben. Na twee dagen is dit weg.
U mag twee dagen niet sporten en niet persen op het toilet.
Wij raden u aan iemand mee te nemen die u ook weer naar huis kan rijden.
Bij pijnklachten kunt u:

 Paracetamol nemen (liever geen tabletten die codeïne bevatten, deze kunnen 
verstopping veroorzaken)
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 Een warm bad nemen kan de pijn verminderen
 Een koud kompres gebruiken

Bloedverlies kan optreden vanaf één of twee uur na de behandeling tot veertien dagen na de 
behandeling. Dit is over het algemeen niet ernstig en stopt vanzelf. In het geval van drie tot vier 
keer ontlasting bestaande uit vooral donkerrode stolsels moet u wel direct contact opnemen met 
het ziekenhuis.

Mogelijke complicaties
Een rubberbandligatie is een veilige behandelmethode. Toch kan er bij elk onderzoek/ 
behandeling een complicatie optreden. Soms nemen (ernstige) pijnklachten niet af of bloeden de 
aambeien erg na. Neemt u in dat geval contact op met het ziekenhuis. Wanneer het 
rubberbandje loslaat kan er wat bloedverlies optreden, wanneer dit meer is dan een kopje vol 
neemt u contact op met het ziekenhuis.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. U kunt contact opnemen 
met poli chirurgie elke werkdag van 08:00 tot 16:30 via telefoonnummer: (079) 3462585 

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 
behandeling, laat dit ons dan weten.


