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Wat is een perianale trombose of een trombose van de uitwendige aambeien?
Uitwendige aambeien zijn het gevolg van verwijding en zwelling van de meest uitwendig
gelegen delen van het adersysteem rond de anus. In een gestuwde en gezwollen ader is
het risico op stolling groot. Dit fenomeen van bloedstolling (trombose) kan dus vrij makkelijk in
gestuwde uitwendige aambeien plaatsvinden. Dit wordt een perianale trombose genoemd.
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Wat zijn de symptomen van een anale trombose?
Er ontstaat een blauw-paarse zwelling aan de rand van de anus. De perianaalthrombose
kan wel het formaat hebben van een forse knikker. Vrijwel altijd is er sprake van een ernstige,
allesoverheersende pijn. Problemen met de ontlasting zijn vaak het gevolg van deze pijn.

Wat is de oorzaak van een anale trombose?
Hoewel de perianale trombose geen zeldzaam probleem is, is er nog veel onduidelijk over
het ontstaansmechanisme dat leidt tot de trombose. Een van de factoren die een rol lijken
te spelen is obstipatie.

Behandeling
Conservatief
Een groot deel van de perianale trombosen zal vanzelf weer verdwijnen, al dan niet
ondersteund door dieetaanpassingen (extra vezels) en pijnstillende (zalf)therapie.
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Operatief
Meestal zal echter toch gekozen worden voor een operatieve ingreep. De perianaal
trombose kan worden ingesneden en het gestolde bloed kan worden verwijderd. Deze
ingreep onder locale verdoving geeft een onmiddellijke verlichting van de pijn. Een
volledige operatieve verwijdering van de perianaal trombose geeft de beste resultaten op
langere termijn.
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Wanneer moet u uw chirurg contacteren?
Naast de postoperatieve controle waarop u wordt uitgenodigd, moet u absoluut in
volgende gevallen uw arts contacteren :
•

bij aanhoudende koorts

•

in geval van koude rillingen

•

bij hevige anale pijn

•

in geval van bloedverlies met klonters

Controle
Er wordt voor u een afspraak gemaakt voor controle op de polikliniek. Meestal is dat enkele
dagen na de operatie. De wonde wordt dan nagekeken.

Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast
het gesprek met uw behandelende arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen
aanleiding geven. Dit zal altijd door uw chirurg aan u kenbaar gemaakt worden. Indien u na
het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u steeds contact opnemen met uw
huisarts of kunt u bellen naar de polikliniek Algemene Heelkunde.

Het medisch en verpleegkundig team van het Centrum voor Algemene Heelkunde wenst u
alvast een spoedig herstel.
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