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Inleiding 
Deze folder geeft u een overzicht van de klachten, oorzaak en 
behandelingsmogelijkheden van aambeien. Het is goed dat u 
zich realiseert dat zowel de klachten als de behandeling voor 
iedere persoon anders kunnen zijn. Op het spreekuur geeft uw 
specialist meer uitleg. 
 

Wat zijn aambeien? 
Aambeien (hemorroïden) zijn zwellichamen. Deze zwellichamen 
heeft iedereen. Ze bevinden zich aan het einde van de 
endeldarm binnen de sluitspier, dus vlak bij de anus. Zo'n 
zwellichaam is een sponsachtig netwerk van bloedvaatjes, 

bedekt door een dun laagje slijmvlies. Samen met de sluitspier 
zorgen de zwellichamen voor het sluiten van de anus, waardoor 
voorkomen wordt dat ongewenst verlies van ontlasting, windjes 
of slijmerig vocht optreedt. Uitwendige aambeien (randvenen) 
zijn adertjes rondom de anus die zeer pijnlijk kunnen worden 
als er een stolsel in ontstaat. 
 

Oorzaken  
Aambeien worden onder andere veroorzaakt door: 
 Een gebrek aan voedingsvezels en vocht in ons eten, 

waardoor de ontlasting te dik en te hard wordt. Dit zorgt 

voor drukverhoging tijdens de stoelgang. 
 Zwangerschap en bevalling. Het weefsel wordt zachter 

rondom de bevalling en door persen tijdens de bevalling. 
 Veel zitten / onvoldoende lichaamsbeweging. 
 Zware arbeid. 
 Krachttraining.  
 Een te hoog lichaamsgewicht.  
 Erfelijke aanleg. 
 

Klachten 
Aambeien kunnen verschillende klachten geven: 

 Door het uitzakken in en door de sluitspier kan een 
propgevoel ontstaan.  

 Het slijmvlies op de aambei kan beschadigd raken. Bij het 
afvegen komt er dan wat helderrood bloed of slijm op het 
toiletpapier.  



 Er is lekkage van slijm en/of dunne ontlasting. De huid bij de 

anus kan daardoor geïrriteerd raken en hinderlijke jeuk en/of 
een branderig gevoel veroorzaken. 

 Bij toename van het uitzakken, kan een zwelling zichtbaar 
worden. Dit kan pijn door inklemming geven. 

 Aambeien kunnen hygiënische problemen geven. 
 Wellicht heeft u fors bloedverlies: tijdens de stoelgang kunt u 

een straaltje bloed in de toiletpot verliezen. 
 
Ook kunnen klachten ontstaan die een wat andere 
behandeling vragen: 
 Soms zorgen aambeien voor overrekking van de huid bij de 

anus: er ontstaat een teveel aan huid en er vormen zich 
huidflapjes. Hierdoor kan het lastig zijn om de billen goed 
schoon te vegen na de stoelgang.  

 Soms vormt zich een bloedstolsel in de aambei. Opeens is er 
dan sprake van veel pijn en zwelling. Dit geeft vaak 
aanleiding tot een bezoek aan de Spoedeisende Hulp. 

 Meestal is het gebruik van pijnstillende zalf en 
laxeermiddelen voldoende. Soms niet en moet het stolsel 
weggehaald worden. Dan wordt, na plaatselijke verdoving, 
een sneetje gezet in de aambei en het stolsel eruit gedrukt.  

 

Klachten voorkomen of verhelpen 
 Klachten kunt u voorkomen door de stoelgang zacht te 

houden. Daarvoor moet u voldoende plantenvezels (30 tot 
40 gram per dag) eten en voldoende water drinken (2 liter 
per dag).  

 U kunt zemelen toevoegen aan uw voedsel. U koopt ze bij de 
kruidenier of de drogist. Doe een eetlepel in een kop 
yoghurt, om te beginnen drie maal per dag. Uw ontlasting 
wordt al snel minder hard en droog. Als uw ontlasting te dun 
wordt, kunt u volstaan met een of twee eetlepels per dag. 
Als dit onvoldoende resultaat heeft, kan uw dokter extra 

vezels voorschrijven.  
 Dagelijks lichaamsbeweging maakt uw ontlasting soepeler. 
 Bij aandrang voor ontlasting moet u het toiletbezoek niet te 

lang uitstellen. Een zekere regelmaat voorkomt dat op 
ongelegen momenten de ontlasting opgehouden moet 
worden en daardoor de ontlasting teveel indroogt. 



 U voorkomt klachten van uitzakkende aambeien ook door 

persen zoveel mogelijk te vermijden. 
 Zalven en zetpillen kunnen de pijn en branderigheid doen 

verdwijnen. 
 

Diagnose en onderzoek 
De klachten die aambeien geven, kunnen voorkomen bij andere 
afwijkingen van de endeldarm of de anus. De arts kijkt eerst 
naar de omgeving van de anus en voert een inwendig 
onderzoek uit met de vinger in de anus. Aansluitend wordt met 
een kijkbuisje (proctoscopie) in het begin van de endeldarm 
gekeken. 

Soms is aanvullend onderzoek gewenst, bijvoorbeeld een 
kijkonderzoek met behulp van een flexibele slang (endoscopie) 
of röntgenonderzoek. Dit zal voornamelijk worden voorgesteld 
bij mensen boven de vijftig jaar of bij jongere mensen indien er 
darmziekten in de familie voorkomen. Zij hebben een grotere 
kans op andere afwijkingen. 
 
Let op! 
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, is het belangrijk 
dat u dat voor de behandeling meldt. Deze medicijnen geven 
soms een verhoogd risico op nabloeding. Uw arts overlegt met 

u of de medicatie tijdelijk gestopt moet worden. 
 

Behandelingsmogelijkheden  
Indien blijkt dat er een andere oorzaak voor uw klachten 
gevonden is dan aambeien, krijgt u een behandeling die daarop 
gericht is. Indien vastgesteld is dat het om aambeien gaat die 
niet met leefregels verdwijnen, zijn er diverse 
behandelmogelijkheden. 
 
Een veel toegepaste methode is het afbinden van het 
overtollige slijmvlies met behulp van rubberen bandjes 

(rubberbandligatie). Dit is een poliklinische behandeling en kan 
direct uitgevoerd worden, zonder narcose of verdoving. Met 
behulp van een zuigbuisje, dat naar binnen gebracht wordt via 
de proctoscoop, wordt de aambei terug op zijn plaats gebracht. 
Het teveel aan slijmvliesweefsel wordt afgesnoerd met een 
rubberen elastiekje. Het slijmvlies sterft af in zeven tot tien 



dagen. U verliest het rubberen bandje met de ontlasting, 

waarna het wondje verlittekend en verschrompeld. Na twee tot 
drie weken beginnen de klachten meestal minder te worden. Na 
zes tot acht weken krijgt u een tweede afspraak. 

 

Voor de behandeling 
Het is aan te raden iemand mee te nemen naar het 
polikliniekbezoek, zodat diegene u weer veilig naar huis kan 
brengen. Voor de poliklinische behandeling is geen verdoving of 
narcose nodig. 
 

Na de behandeling  
Bij de behandeling door rubberen bandjes, kan een 
onaangenaam drukkend gevoel optreden gedurende één tot 
twee dagen. De ernst van de klachten kan afhankelijk zijn van 
de grootte van het behandelde oppervlak. U kunt de eerste 
dagen na deze behandeling last hebben van napijn en 
aandranggevoel. Zonodig kunt u hiervoor Paracetamol nemen 
(maximaal viermaal twee tabletten per 24 uur). Gebruik geen 
Aspirine, omdat dit een verhoogde kans geeft op nabloeden.  
U kunt wat bloedverlies hebben als gevolg van het losraken van 
het elastiekje. Na de behandeling met de rubber bandjes kan 
een onaangenaam gevoel ontstaan in de vorm van zweten en 

buikpijn. Dit gaat meestal spontaan weer over. 
 
 Een warm bad of douche kan de klachten verminderen.  
 De gebruikelijke dagelijkse activiteiten kunt u na één of twee 

dagen hervatten. 
 Om de ontlasting zacht te houden krijgt u een recept voor 

extra vezels (metamucil) mee. 
 

Rubberen banden geen effect? 
Indien rubberbandligatie de eerste keer onvoldoende resultaat 
heeft, kan dit nog driemaal worden herhaald. In het geval van 

een ernstige verzakking van het slijmvlies kan de 
rubberbandligatie onvoldoende effect zal hebben. Een 
operatieve ingreep is dan noodzakelijk. Om daar een goed 
beeld van te krijgen en u een goed advies te kunnen geven wat 
betreft de operatie, is het soms noodzakelijk om aanvullend 
onderzoek te doen. Er zijn namelijk verschillende operaties 



mogelijk via de buik of via de anus. U krijgt hierover informatie 

van uw behandelend arts.   
 

Vragen 
Als u nog vragen heeft, dan kunt u van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur contact opnemen met de 
polikliniek Chirurgie via telefoonnummer 010 – 461 6163. 
Buiten deze uren kunt u contact opnemen met de afdeling 
Spoedeisende Hulp via telefoonnummer 010 – 461 6721. 
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