
www.braamkliniek.nl 

Heeft u een vraag?
Braamkliniek

Zoom 10

9405 PS Assen

tel. 0592 - 315 255

fax. 0592 - 399 001

e-mail: receptie@braamkliniek.nl

Telefonisch te bereiken:

maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur

Voor meer informatie verwijzen we u naar

www.braamkliniek.nl

Hoe zijn de vooruitzichten?
Afhankelijk van de ligging van de aambeien wordt

gekozen voor behandeling met bandjes, inspuiten,

operatie of laser. Indien de aambeien groot en talrijk zijn, 

kan het voorkomen dat er meerdere behandelsessies 

nodig zijn. Het terugkeren van de aambeien hangt

o.a. af van de voeding, de stoelgang en de mate van

lichaamsbeweging.

Financiële aspecten
Nagenoeg alle behandelingen worden vergoed door de 

verzekering (mogelijk dat u wel het eigen risico kwijt 

bent). U heeft echter wel een verwijzing nodig van uw 

huisarts.

Privacy
De Braamkliniek gaat uiterst zorgvuldig om met uw

persoonlijke gegevens. Onze werkwijze is vastgelegd in 

een privacyreglement. Het privacyreglement wordt u op 

verzoek verstrekt.

Klachtenafhandeling
De Braamkliniek streeft naar 100% tevreden klanten. 

Mocht u ondanks alles toch ontevreden zijn over onze 

dienstverlening dan kunt u dit kenbaar maken.

Onze klachtenregeling is te vinden op onze website of 

verkrijgbaar via onze receptie. Aambeien
Van symptoom tot behandeling
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Wat zijn de verschijnselen?
Soms zijn aambeien zo gezwollen dat zij uit de anus puilen, 

wat pijnlijk kan zijn. Soms is er sprake van jeuk, irritatie, 

valse aandrang of helderrood bloedverlies via de anus.

Er kunnen ook andere oorzaken zijn voor een anale

bloeding, verder onderzoek is daarom van belang.

Wat zijn de behandelmethoden? 

Aambeien behandeling met afbinden

(Rubber band ligatie /Barronligatie)

Bij Barronligatie binden we de aambei met rubber bandjes 

(elastiekjes) af. Voor deze behandeling is geen verdoving 

nodig.

Aambeien behandeling met inspuiten (Sclerotherapie)

Hierbij injecteren we een vloeistof onder het slijmvlies 

van de aambei waardoor deze verschrompelt. Ook deze 

behandeling kan zonder verdoving.

Aambeien behandeling met operatie (Excisie)

Het operatief verwijderen van de aambei en/of huidfl ap 

(mariske), onder plaatselijke verdoving.

Aambeien behandeling met laser

(Laser Hemorroïd Plastiek)

Uniek in Nederland!

De LHP methode is een lasertechniek voor de behandeling 

van aambeien en wij zijn het enige centrum in Nederland 

dat deze techniek onder lokale verdoving toepast. Na de 

plaatselijke verdoving branden we de aambei dicht met 

een laserdraad, via een klein sneetje. De LHP is een hele 

effectieve behandeling en is veel beter te verdragen dan 

een operatieve ingreep.

Wat zijn
aambeien?
Aambeien (hemorroïden) zijn uitgezakte zwellichamen in 

de anus, net boven de sluitspier. Deze zwellichamen 

bevatten veel aderen en zijn bedekt met een dunne laag 

slijmvlies. Aambeien zijn dus uitgezette aderen in het 

laatste deel van de endeldarm en zijn het beste te verge-

lijken met spataderen. Door de zwelling zijn ze soms zelfs 

buiten de anus zichtbaar.

Aambeien komen vrij veel voor, vooral bij mensen boven 

de vijftig en vaker bij vrouwen dan bij mannen. Het is 

in feite een onschuldige aandoening, maar veel mensen 

ondervinden er in het dagelijks leven last van.

Hoe ontstaan aambeien ?
Aambeien ontstaan door een verhoogde druk op de 

zwellichamen waardoor deze uitzakken. Er zijn verschil-

lende oorzaken, zoals:

• Een harde en droge ontlasting, weinig lichaamsbeweging 

en onvoldoende inname van vocht of voedingsvezels. 

Dit bemoeilijkt de stoelgang en bij het persen komen 

de zwellichamen onder hoge druk te staan, waardoor 

ze uitzakken.

• Zwangerschap en bevalling of lichamelijk zwaar werk 

en veel tillen, waarbij er een toenemende druk ontstaat 

op de aderen in het kleine bekken.

• Het verslappen van de bekkenbodemspieren (bijvoor-

beeld door ouderdom) en het verlies van veerkracht 

rondom de bloedvaatjes.

Wat kunt u doen om aambeien
te voorkomen?
Vermijd zwaar tillen, zorg voor voldoende lichaams-

beweging en een soepele en regelmatige stoelgang zodat 

u niet hoeft te persen. U houdt de ontlasting zacht door 

voldoende vezels te eten en dagelijks voldoende te 

drinken. De urine moet dan licht van kleur zijn. Ga ook 

naar het toilet zodra u aandrang voelt.

Persoonlijke
benadering
In onze kliniek staat het welzijn

van de patiënt voorop.

Inwendige aambei

Uitwendige aambei
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