
Hemorroïden (in de volksmond 
aambeien) zijn een zeer frequent 
probleem. Ongeveer 30% van de 
volwassenen heeft er vroeg of laat 
mee te maken. Het is een van de 
meest frequente ziektebeelden in 
de algemene chirurgische praktijk. 
Hemorroïden zijn het gevolg van 
uitzetting en vervolgens verzakking 
van het veneuze complex in en rond 
de anus. Hemorroïden ontstaan 
door verhoogde druk rond de 
anus. Deze druk kan ontstaan door 
constipatie, hard persen bij de 
stoelgang, in de perinatale periode 
of bij veel hoesten. 

De klachten die gepaard gaan met 
hemorroïden zijn divers en kunnen 
een belangrijke impact hebben 
op het dagelijkse leven van de 
patiënt. Vaak is er wat bloedverlies, 
een streepje op het toiletpapier. 
Sommige patiënten klagen van 
anale jeuk, hygiënische hinder of 
een opgeblazen gevoel. 
Naargelang de ernst van de 
aambeien kunnen vier graden 
onderscheiden worden:

Graad 1: uitwendig zijn geen 
hemorroïden zichtbaar 

Graad 2: de aambeien worden 
zichtbaar bij het persen, maar 
verdwijnen weer bij ontspannen
Graad 3: de aambeien puilen uit 
naar buiten, maar ze zijn manueel 
reduceerbaar 
Graad 4: uitpuilende aambeien, niet 
meer reduceerbaar

Behandeling 
De eerste behandeling van 
hemorroïden bestaat altijd 
uit het onderhouden van een 
goed stoelgangpatroon. Op de 
raadpleging worden klassieke 
maatregelen toegelicht zoals 
voldoende vocht- en vezelinname, 
goed bewegen en vermijden van 
hard persen tijdens de stoelgang. 

Voor graad 1-2 hemorroïden 
kan sclerotherapie toegepast 
worden. Dit gebeurt op de 
proctologieraadpleging. 

Voor graad 2-4 hemorroïden kan 
een operatie voorgesteld worden 
aan de patiënt. 
Hoewel het een benigne 
aandoening betreft, is de 
heelkundige behandeling nog 
altijd een uitdaging. De klassieke 

Milligan & Morgan resectie is 
een effectieve behandeling met 
goed resultaat. Hierbij worden de 
hemorroïdale pijlers overhecht en 
het overtollige weefsel gereseceerd. 
De hemorroïden kunnen ook 
weggenomen worden met een 
stapler, dit is de zogenaamde Longo 
techniek. Een resectie is echter 
altijd een pijnlijke ingreep met een 
belangrijk werkverlet als gevolg. 

Laser Hemorroïdoplastie (LHP) is 
een nieuwe, minimaal invasieve 
behandelmethode waarbij de 
hemorroïdale pijler aangeprikt 
wordt met een diode laser. 

Het doel van de behandeling is 
het gecontroleerd krimpen van de 
hemorroïde. 

Met de LHP-techniek wordt een 
laser probe in de hemorroïdale 
nodule geplaatst en wordt 
laserenergie toegediend. Absorptie 
van de laserenergie door het 
hemorroïdale weefsel zorgt voor 
krimping van het hemorroïdale 
bloedvatencomplex. Als gevolg 
van de behandeling krimpen niet 
enkel de bloedvaten maar ook het 
hemorroïdale weefsel. 

Doordat de hemorroïde enkel 
aangeprikt wordt en vervolgens 
gelaserd, is er geen resectie van 

weefsel nodig. De huid of de 
mucosa worden niet aangetast.  
Er zijn slechts enkele kleine 
wondjes ter hoogte van de 
punctieplaatsen van de laser. Dit 
leidt tot een significante verbetering 
van het postoperatieve comfort. 
Enerzijds hebben de patiënten 
opmerkelijk minder pijn waardoor 
ze sneller terug aan het werk gaan. 

Anderzijds zijn postoperatieve 
continentieproblemen minder 
frequent dan bij een open techniek.

Een Laser Hemorroïdoplastie 
gebeurt quasi altijd in dagkliniek. 
Soms treedt postoperatief eerst 
wat zwelling op, als inflammatoire 
reactie op de laser. Een krimping is 
te verwachten in de eerste weken 
postoperatief, na 6 weken is het 
finale resultaat bereikt. 
De ingreep is zo goed als pijnloos. 
Het te verwachten werkverlet is 
minder dan één week. 

Laserbehandeling van 
hemorroïden 

Dr. Emmelie Reynvoet is specialiste in abdominale heelkunde, colorectale heelkunde en robotchirurgie. Ze legt zich 
vooral toe op de algemene heelkunde en de oncologische heelkunde van het maagdarmstelsel. Bij deze chirurgie 
tracht zij altijd minimaal invasieve technieken toe te passen. Dr. Reynvoet heeft ook een ruime ervaring met 
proctologische aandoeningen zoals aambeien, anale kloofjes of abcessen.

Minimaal invasieve behandeling van hemorroïden

De proctologie raadpleging gebeurt in een apart tijdslot 

met een gespecialiseerde verpleegkundige. Er wordt 

aandacht besteed aan de privacy van de patiënt. 

Dr. Emmelie Reynvoet
Abdominale heelkunde, colorectale chirurgie 
en robotchirurgie
AZ Jan Palfijn Gent
T 09 224 84 93

Afspraak voor patiënten: T 09 224 71 11
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LHP Techniek foto 1: De laserfiber wordt in  

het midden van de hemorroïde geprikt. 

LHP Techniek foto 2: Het hemorroïdale complex 

wordt gelaserd. 

LHP Techniek foto 3: Door absorptie van de laser- 

energie krimpt het hemorroïdale weefsel. 

Voordelen Laserbehandeling:  
 Minder pijn  
 Korter werkverlet 
 Maximaal behoud van de  

 continentie 
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