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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Nawerkingen
Er is bij u een ingreep gedaan op de polikliniek voor uw aambeien 
(haemorrhoïden). Na de behandeling kunt u de volgende klachten hebben:
• Pijn in het behandelde gebied en/of de onderbuik. Hiervoor kunt u 

eventueel paracetamol (500 mg) slikken, twee tabletten, zo nodig om de 
4 - 6 uur.

• Het gevoel hebben naar het toilet te moeten. Het is verstandig om de 
eerste 4-6 uur niet te persen, Hierdoor kunnen de rubberbandjes 
loslaten.

Na de behandeling
In geval van behandeling met rubberbandjes:
• De rubberen bandjes verliest u vanzelf met de ontlasting. Hierbij kan er 

wat extra bloedverlies plaatsvinden.
• Na de behandeling krijgt u een afspraak mee voor over ongeveer 8 

weken. Dit is een eventuele vervolgbehandeling of controle afspraak op 
de polikliniek.

• Voor een eventuele vervolgbehandeling is het belangrijk dat u weer het 
laxerende middel zet.

Dit is een laxerend middel wat nodig is om de darmen te legen. De Microlax 
kunt u kopen bij de drogist bij u in de buurt. (Het middel wordt niet vergoed 
door de verzekering.)
U mag daarbij gewoon blijven eten en drinken.
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Bij hevige pijn na de behandeling of hevige nabloedingen raden wij u aan 
contact op te nemen met de Polikliniek Chirurgie,

Polikliniek Chirurgie, route 61 
T 010 297 52 20
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.15 – 16.30 uur
            
       
Belt u tijdens feestdagen, in het weekend, avond of nacht dan kunt u 
contact opnemen met de spoedeisende hulp, de SEH
T 010 297 53 00

www.ikazia.nl
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