
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Operatie aambeien



Binnenkort wordt u geopereerd aan hemorroïden 
of aambeien. In deze folder vindt u meer informatie 
over de opname en de ingreep.

1. WAT ZIJN HEMORROÏDEN?

Hemorroïden zijn een anatomische verzameling 
kussentjes met een grote bloedtoevoer die zich 
bevinden aan de binnenkant van de anus of aars.

Wanneer de kussentjes tegen elkaar aanliggen sluiten 
ze de anus lekdicht af en zorgen zo mee voor de 
continentie.

Wanneer er, zoals bij spataders, veel druk op de 
kussentjes komt te staan kunnen ze uitrekken, 
daardoor uitzakken en zelfs naar buiten puilen.

Dat kan aanleiding geven tot een ongemakkelijk of 
pijnlijk gevoel. Hemorroïden kunnen gemakkelijk 
bloeden, ook kan er een bloedstolsel zich vormen in 
de adertjes in de huid rond de anus. Dat is uitwendig 
voelbaar en pijnlijk.

Mogelijke oorzaken

• Constipatie door vezelarme voeding en te weinig 
drinken

• Alcohol, kruiden en koffie
• Zittend beroep, te weinig lichaamsbeweging
• Overgewicht
• Zwangerschap
• Erfelijkheid



2. VERLOOP VAN DE OPNAME

Het is belangrijk dat u nuchter bent, dit betekent dat u 
niet mag eten, drinken (ook geen water) of roken vanaf 
middernacht.

Neem ook geen medicatie tenzij uw arts 
anders voorschrijft. Meld het vooraf wanneer u 
bloedverdunnendende medicatie neemt, die moet 
vaak enkele dagen voor de ingreep worden gestopt.

Wat moet u zeker meenemen?

• Ingevulde preoperatieve vragenlijst
• Lijst van uw huidige medicatie en eventuele 

allergieën
• Formulieren voor het werk, verzekering, 

mutualiteit, enz.
• Eventueel uitslagen van bloed- of hartonderzoek

Nadat u zich heeft aangemeld mag u even in de 
wachtzaal wachten. U wordt zo snel mogelijk naar de 
kamer gebracht.

Voor de operatie

De verpleegkundige overloopt met u de anamnese en 
uw thuismedicatie.

Alvorens naar de operatiezaal te vertrekken dient u het 
operatiehemdje aan te trekken en juwelen, nagellak 
en make-up te verwijderen. Ook vals gebit en lenzen 
dienen verwijderd te worden.

Als premedicatie krijgt u 1 gram Dafalgan Forte 
toegediend.



3. OPERATIETECHNIEKEN

Er zijn twee mogelijkheden:

Bij klassieke chirurgie worden de hemorroïdale 
kussentjes operatief verwijderd.
• De post-operatieve pijn duurt soms 3 tot 4 weken 

en er is gedurende de hele periode wondzorg 
nodig.

• De wondzorg bestaat uit 2 keer per dag en telkens 
na de stoelgang een zitbad te nemen met lauw 
water al dan niet gevolgd door het aanbrengen van 
een zalf.

Bij PPH worden de hemorroïdale kussentjes op de 
juiste plaats teruggebracht. Zo wordt de functie van de 
hemorroïden in het anale kanaal gevrijwaard.
• De post-operatieve pijn is veel minder hevig en 

korter en er is geen wondzorg nodig.
• Anaal is er een tampon ingebracht waardoor u druk 

kan ondervinden.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

• Constipatie: in dat geval zal de chirurg u een 
laxeermiddel voorschrijven

• Licht bloedverlies bij de ontlasting of afvegen
• Urineretentie 

Dat betekent tijdelijke moeilijkheden met wateren, 
een sonde kan nodig zijn

• Een zeldzame anale vernauwing
• Hoge koorts en infectie 

Neem bij aanhoudende koorts, rillingen, hevige anale 
pijn en anaal bloedverlies contact op met uw arts.



5. NA DE OPERATIE

U krijgt tijdens en na de ingreep pijnstilling. Op de 
afdeling krijgt u systematisch pijnstilling volgens 
voorschrift, meldt het steeds als u dan nog pijn ervaart.

De verpleegkundige komt regelmatig uw parameters 
controleren: bloeddruk, pols, temperatuur en pijn 
volgens de nummerieke pijnschaal van 1 tot 10, van 
weinig pijn tot veel pijn.

De anale tampon verwijdert zich vanzelf met de 
stoelgang.

Indien er geen complicaties optreden krijgt u na twee 
uur een broodmaaltijd.

6. HERSTEL

• Eet vezelrijke voeding, veel groenten, fruit, bruin 
brood, zemelen 
Drink voldoende water

• Vermijd alcohol en pikante voeding
• Anale hygiëne en wondzorg op advies van de 

chirurg
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7. CONTACT

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze 
dan zeker aan uw arts of aan een verpleegkundige van 
de afdeling.

Daghospitalisatie chirurgie E3
Tel. 012 39 65 49


