
Wat zijn aambeien?

Aambeien worden ook hemorroïden of speen 
genoemd. Het zijn opgezwollen en uitgezakte 
zwellichamen en kussentjes van bloedvaten in de 
endeldarm (het allerlaatste stuk van de darm) en in 
de anus. Deze zwellichamen zijn belangrijk bij het 
afsluiten van de anus en ze zorgen ervoor dat er 
geen ontlasting uit de anus lekt. Wanneer de zwel-
lichamen in de anus te veel opzwellen en uitzakken, 
spreken we van inwendige aambeien. Het kan ech-
ter ook voorkomen dat de zwellichamen zich buiten 
de anus bevinden. In dit geval spreken we van een 
uitwendige aambei.

De oorzaak van aambeien

Aambeien ontstaan door een verhoogde druk op de 
zwellichamen door bijvoorbeeld hard persen. Hier-
door kunnen de zwellichamen opzwellen, uitzakken 
en vervolgens gaan bloeden. Constipatie is daarom 
de belangrijkste oorzaak van aambeien. Aambeien 
kunnen ook ontstaan door zwangerschap, bevalling, 
langdurige diarree, door het gebruik van alcohol en 
sterk gekruide voeding.

Aambeien
De symptomen van aambeien

Iedereen heeft aambeien. Ze maken deel uit van 
een normaal, gezond lichaam. Wanneer aambeien 
echter sterk opzwellen en groter worden, kunnen 
ze ongemakken veroorzaken:

-    Pijn, al dan niet met bloed- (of vocht-)verlies.

-    Anale jeuk: vervelende jeuk rond de anus. Vaak 
is de oorzaak van deze jeuk moeilijk te achter-
halen, maar meestal is de jeuk een gevolg van 
aandoeningen aan de anus  zoals aambeien.

- Problemen met de stoelgang: zoals een afwij-
kende stoelgang, het niet kunnen ontlasten of 
pijn tijdens de ontlasting. 

- Weeïg gevoel / Pijn: Aambeien kunnen een 
weeïg gevoel veroorzaken in de onderbuik of in 
de anale streek. Dit kan gepaard gaan met jeuk 
of zelfs overgaan in pijn. Is uw anus gevoelig tij-
dens het ontlasten of merkt u dat het echt pijn 
begint te doen als u druk uitoefent? Dan kan 
het zijn dat u last heeft van aambeien.

- Zwellingen bij de anus: Als u last heeft van 
vervelende zwellingen bij de anus, dan duidt 
dit mogelijk op aambeien of een andere anale 
aandoening. Een inwendig en uitwendig on-
derzoek wijst uit waar uw klachten vandaan 
komen.



UW APOTHEEK

Wat doe je wanneer je last hebt van 
aambeien?

- Wanneer de oorzaak gekend is, bijvoorbeeld 
constipatie, is het uiteraard belangrijk om de 
constipatie te behandelen. 

-  Ga zo snel mogelijk naar de dokter indien je last 
hebt van pijn, bloed- of vochtverlies of anaal 
ongemak.

-  Er bestaan verzachtende, ontzwellende, pijnstil-
lende crèmes of zetpillen (al dan niet met een 
cortisone) om tijdelijk verlichting te geven. Je 
apotheker kan je best adviseren welke crème/
zetpil meest aangewezen is.

- In combinatie met een lokale crème gebruik 
je best ook steeds tabletten (o.b.v. diosmine, 
flavonoïden) om de vaatwand te versterken en 
de doorbloeding te verbeteren.

-  Voorkom constipatie: zorg voor een evenwich-
tige en vezelrijke voeding met veel volkoren 
graanproducten, groenten en fruit.

-  Drink veel water: minstens 1,5 tot 2 liter per dag.

-  Voorkom overgewicht door gezond te eten en 
voldoende te bewegen.

-   Beweeg regelmatig: minstens 30 minuten per 
dag. Wandelen, zwemmen of turnen zijn ideaal. 
Fietsen of paardrijden zijn bij aambeien minder 
geschikt.

- Alcohol of pikante voeding worden best verme-
den. Ook koffie en thee is te vermijden omdat 
deze de dikke darm stimuleren.

- Maak tijd voor het toiletbezoek, maar hou het 
kort.

- Negeer de drang niet om naar het toilet te 
gaan.

- Zorg voor een goede lokale hygiëne, zonder te 
overdrijven. Reinig met lauw water en dep je 
vervolgens goed droog. Gebruik geen zeep of 
geparfumeerd toiletpapier.

- Draag of til geen zware lasten.

- Raadpleeg uw arts als de symptomen aanwezig 
blijven, verergeren of veranderen.
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