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Inleiding 
Deze folder geeft u informatie over aambeien en de meest 
gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren 
dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. 
 
Ligging en functie van aambeien 
Aambeien zijn zwellichamen, kussentjes nabij de anus. Een 
zwellichaam is een sponsachtig netwerk van bloedvaatjes, bedekt 
door slijmvlies binnen de sluitspier van de anus. Aambeien bevinden 
zich normaalgesproken aan de binnenkant van de anus en wanneer 
de zwellichamen tegen elkaar aanliggen, sluiten ze de anus lekdicht 
af. Ze hebben dus een belangrijke functie. 
 
Oorzaak en klachten van aambeien 
Wanneer er veel druk op de zwellichamen komt te staan, kunnen ze 
uitrekken, daardoor uitzakken en zelfs naar buiten puilen. Dat kan 
aanleiding geven tot een ongemakkelijk of pijnlijk gevoel. Daarbij kan 
het bloed in de zwellichamen gestuwd raken, waardoor aambeien 
makkelijk bloeden. Ook kan er zich een bloedstolsel vormen in 
adertjes in de huid rond de anus. Dat is uitwendig voelbaar en pijnlijk. 
Dit wordt een getromboseerde aambei genoemd. Vooral een gebrek 
aan voedingsvezels in ons voedsel, waardoor de ontlasting te 
ingedikt en droog wordt, zorgt voor drukverhoging op de 
zwellichamen tijdens de stoelgang. Ook veel zitten, zwangerschap, 
onvoldoende lichaamsbeweging en een hoog lichaamsgewicht 
kunnen daartoe bijdragen. 
 
Het voorkomen van klachten 
Klachten kunnen worden voorkomen door de stoelgang zacht te 
houden. Daarvoor is het eten van voldoende voedingsvezels 
(granen, groente, fruit, noten en zaden) nodig, het drinken van 1½ - 2 
liter water per dag en voldoende lichaamsbeweging. Probeer zo 
nodig wat af te vallen. Ook is regelmaat in het toiletbezoek van 
belang (dagelijks) evenals het niet ophouden van de stoelgang bij 
aandrang en niet persen. Na de stoelgang is het belangrijk de billen 
schoon te deppen en niet te vegen.  
De meeste patiënten met klachten van aambeien hebben baat bij 
deze maatregelen en leefregels. Wanneer desondanks de klachten 
voortduren, is verdere behandeling nodig. 
 
  



 

 

 
Diagnose en onderzoek 
De klachten die aambeien geven, kunnen ook voorkomen bij andere 
afwijkingen van de endeldarm of anus. Daarom wordt er onderzoek 
verricht van de anus, het anale kanaal en het begin van de 
endeldarm. De arts zal het onderzoek doen in een voor de patiёnt 
onelegante houding, namelijk de linker zijligging. Daarbij wordt 
gekeken naar de anus en de omgeving, gevolgd door een inwendig 
onderzoek van de anus met de vinger en zo nodig een kijkbuisje 
(proctoscoop). Soms is aanvullend onderzoek nodig, zoals een 
endoscopie of een röntgenfoto. Dit zal met name worden voorgesteld 
bij patiënten boven de vijftig jaar, omdat de kans dan groter is dat 
andere afwijkingen de oorzaak van de klachten zijn. Bij jongere 
patiënten is in het algemeen het onderzoek van de anus en het anale 
kanaal voldoende. 
 
Behandelingsmogelijkheden 

 Rubberbandligatie. 
Deze behandeling gebeurt meestal poliklinisch, is pijnloos en 
duurt 5-10 minuten. Wel is het van belang dat u zich goed 
ontspant. 
De opgezette zwellichaampjes worden via een kijkbuisje 
(proctoscoop) met rubberbandjes naar binnen getrokken. Het 
afgebonden slijmvlies sterft binnen 7-10 dagen af en verlaat 
tijdens de stoelgang met het rubberbandje het lichaam. Er 
worden maximaal 3-6 elastiekjes per behandeling geplaatst. 
Meestal is al na 1 behandeling een goed resultaat te verwachten. 
Soms is een tweede of derde behandeling nodig. 

 

 Hemorrhoidopexie. 
Bij volledig uitgezakte aambeien kan een operatie nodig zijn 
onder algehele narcose, in dagbehandeling. Hierbij worden de 
aambeien middels inwendige, oplosbare hechtingen opgetrokken 
en bevinden ze zich weer op de plaats waar ze thuishoren. 

  



 

 

 
Mogelijke complicaties 
Geen enkele ingreep is zonder risico’s. Zo is bij de chirurgische 
behandeling voor aambeien ook de normale kans op complicaties 
aanwezig die bij een operatie altijd bestaan, zoals wondinfectie, 
trombose, longembolie, pijn gedurende 1-2 weken, urineweginfectie, 
zwelling van het operatiegebied en nabloeding* en incontinentie**. 
 
*Een nabloeding kan nog weleens optreden in dit bloedvatrijke 
gebied. Indien u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, dient u dit 
vóór de behandeling, tijdens het eerste poliklinisch consult aan de 
arts te melden. Deze medicijnen geven namelijk een verhoogd risico 
op nabloedingen en zullen derhalve soms tijdelijk gestopt dienen te 
worden in overleg met de arts. Wanneer een rubberbandje de 
endeldarm verlaat (het korstje gaat van het wondje), kan er ook wat 
bloedverlies optreden. Wanneer het bloedverlies meer lijkt dan een 
kopje vol, moet u contact opnemen met de kliniek. De ingreep heeft 
nauwelijks tot geen invloed op het ophouden van ontlasting.  
 
**Het opereren van het slijmvlies van de sluitspier heeft op het 
ophouden van de ontlasting nauwelijks invloed. In het begin kan dat 
zeker wat verlies van controle geven van de sluitspier, met name op 
winden, maar mogelijk ook op vocht. Meestal is dit van tijdelijke aard.  
 
Na de behandeling 
Bij de poliklinische behandeling is geen verdoving nodig. Toch kan bij 
de behandeling met rubberbandjes een onaangenaam en pijnlijk 
gevoel optreden gedurende twee tot drie dagen. Bij pijn kunt u 
paracetamol gebruiken, te koop bij apotheek of drogist. Op indicatie 
krijgt u van de arts een recept voor andere pijnmedicatie. Ook een 
warm zitbad kan de pijn verlichten. 
 
Na de chirurgische behandeling in de kliniek is het verstandig het 
anaal gebied goed schoon te houden, met name na de stoelgang, 
maar ook tussendoor. Twee keer per dag is meestal voldoende. Met 
de douche kunt u het gebied gemakkelijk schoon spoelen. Na 2 
weken komt u terug op de poli voor controle. 
 
Na een poliklinische behandeling kunt u meestal binnen 1 of 2 dagen 
uw werkzaamheden weer hervatten. Na een opname en behandeling 
onder narcose moet u rekening houden met een langer verzuim. 
 
 



 

 

 
Na de aambeienbehandeling zal de stoelgang zacht gehouden 
moeten worden. Meestal krijgt u daarvoor een recept voor medicijnen 
mee naar huis. Om te voorkomen dat opnieuw klachten optreden, is 
het belangrijk bovengenoemde maatregelen en leefregels in acht te 
nemen. 
 
Algemene informatie t.a.v. operatie 
 
Voor de operatie 

 Het is van belang dat u de chirurg op de hoogte stelt van 
eventuele vroeger doorgemaakte ziekten en/of medicatie die 
u op het moment gebruikt. Dit wordt vervolgens besproken 
tijdens de screening met de verpleegkundige/poliassistente 
en doorgegeven aan de anesthesist. 

 Het gebruik van bloedverdunners (bijvoorbeeld 
Acetylsalicylzuur, Acenocoumarol/Sintrom, 
Fenprocoumon/Marcoumar, Eliquis, Pradaxa, Xarelto) dient 
u tijdens het poliklinisch consult te melden aan de chirurg, 
aangezien deze in sommige gevallen tijdelijk gestaakt 
moeten worden. 
 

Voorbereiding 

 Zorg voor voldoende nachtrust in de nacht voor de operatie. 

 Een klein slokje water om medicijnen in te nemen of om 
tanden te poetsen is toegestaan. 

 Houdt u zich voor, tijdens en na de operatie zo veel mogelijk 
aan de aanwijzingen van het aanwezige deskundige team, 
die voor u het verblijf in onze kliniek zo aangenaam mogelijk 
maken. Aarzel niet om vragen te stellen. Geef eventuele 
bijzonderheden (bijvoorbeeld koorts, verkoudheid of 
wondjes) op de dag voor de ingreep aan ons door. 
 

  



 

 

 
De operatie 
Nadat u zich op het afgesproken tijdstip heeft gemeld bij de 
secretaresse wordt u naar onze afdeling gebracht en klaargemaakt 
voor de operatie. Daarna wordt u in uw bed naar de recovery 
gereden alwaar de anesthesist nog even aan uw bed komt en 
eventuele bijzonderheden met u bespreekt. De ingreep vindt meestal 
plaats in dagbehandeling, onder algehele (korte) narcose.  
 
Begeleiding 
Het is mogelijk dat 1 begeleider meegaat op de dag van de operatie. 
Deze begeleidende persoon mag direct na de operatie op de afdeling 
bij u aanwezig zijn. Indien u volledige narcose krijgt, dient u er voor te 
zorgen dat er iemand bij u is de eerste 24 uur na de operatie. Een 
lijst met belangrijke telefoonnummers krijgt u op de dag van de 
operatie mee naar huis. 
 
Overige informatie 

 Trek makkelijke kleding aan. U krijgt van ons een OK-hemd 
aan voor de operatie. 

 Het is mogelijk kleding en waardevolle bezittingen op te 
bergen in een kast. 

 Op de dag van de operatie mag u geen nagellak of make-up 
gebruiken. Het is raadzaam om sieraden thuis te laten en 
piercings indien mogelijk te verwijderen. 

 Na de operatie kunt u niet zelf terugrijden naar huis! Laat u 
dus door iemand ophalen. 

 
Vragen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze gerust aan 
uw behandelend arts of huisarts. 
 
 
  



 

 

 



 

Document Folder Aambeien Versie 1.0 
Eigenaar Manager poli Revisiedatum 22-08-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reinaert Kliniek  
Brouwersweg 100 C02 
6216 EG Maastricht 
T. 043 - 347 99 44 
F. 043 - 347 30 70      
 
www.reinaert-kliniek.nl     
info@reinaert-kliniek.nl 


