PATIËNTENINFORMATIE

ABDOMINALE
HEELKUNDE

Speen
Aambeien

WAT IS SPEEN?
De termen speen, aambeien, hemorroïden
beschrijven eenzelfde veel voorkomend
anaal probleem, nl. spataders aan de anus.
Spataders in en net buiten de aars zijn
heel normaal. Men kan ze vergelijken
met kussentjes die ervoor zorgen dat de
de anus goed wordt afgesloten en dus de
continentie ondersteunen.
Ze kunnen ook voor problemen zorgen.
• Externe spataders kunnen verstoppen.
Hierbij zet een bloedklonter zich vast,
wat zorgt voor een pijnlijke, harde
knobbel aan de buitenzijde van de anus.
• Interne spataders kunnen opzwellen en
een pijnloze bloeding veroorzaken. Bij
het maken van stoelgang puilen ze naar
buiten uit.

De meest frequente symptomen zijn
pijn, zwelling, en bloeding. Ook jeuk en
slijmverlies kunnen optreden.

MOET SPEEN BEHANDELD WORDEN?
Alleen wanneer speen hinderlijk is en
klachten veroorzaakt, moet het behandeld
worden.
Een conservatieve behandeling met
vezelrijke voeding, zitbaden, aanbrengen
van zalf en inname van pijnstillers kan veel
milde symptomen verhelpen.
Bij een pijnlijke, harde externe trombose
moet de bloedklonter verwijderd worden.
Dit kan door het insnijden of wegsnijden
van de verstopte spatader.
Bij bloedende interne spataders hangt de
behandeling af van de uitgebreidheid.
Onderstaande behandelingen worden
uitgevoerd in functie van de toenemende
grootte van het speen:
• scleroseren, droogspuiten: op de
raadpleging zonder narcose
• rubberband ligatuur, afbinden met een
elastiekje: op de raadpleging zonder

narcose
• hemorrhoidectomie, wegsnijden:
in de operatiezaal onder algemene
narcose
• hemorrhoidopexie, opnieten: in de
operatiezaal onder algemene narcose
Een chirurgische behandeling van
speen gaat gepaard met wisselende
pijnklachten na de operatie.
Lokale verzorging en tijdelijke
werkongeschiktheid zijn vereist
gedurende enkele weken.

KAN SPEEN LEIDEN TOT KANKER?
Speen leidt niet tot kanker. Wees wel
voorzichtig! Bloedverlies kan wel een
alarmsymptoom van kanker zijn en moet
zonder uitstel worden nagekeken.

RAADPLEGINGEN
De raadplegingen van de dienst
algemene en abdominale heelkunde
vinden plaats in onze medische centra
in Tienen en Aarschot. Via onderstaande
telefoonnummers kunt u een afspraak
maken.
MC Tienen: (t) 016 80 95 82
MC Aarschot: (t) 016 55 17 11

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen
campus mariëndal
t 016 80 90 11 (algemeen nummer)
t 016 80 99 19 (spoedopname)
campus st.-jan
t 016 80 90 11
medisch centrum tienen
t 016 80 95 82
medisch centrum aarschot
t 016 55 17 11
www.rztienen.be
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