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’Hoe stelt ge u die aambeien voor’, 
vraag ik in een patiëntencontact waar 
‘bloed aan de achterkant’ onrust 
veroorzaakt . 

Direct oogcontact is niet aan velen 
gegeven omdat statistisch (slechts) 
één op de vier last heeft van zijn aam-
beien en ze ook dán nog niet altijd 
uitwendig zichtbaar zijn. De plaats 
is moeilijk te bereiken: hurkzit, met 
de benen open en een spiegeltje op 
de grond, is de meest comfortabele 
houding. Je kunt ook gaan liggen,  
met ingetrokken gespreide benen,  
het bekken naar boven gekanteld  
en een handspiegel. Het kan ook op 
het watercloset, met spiegel tussen 
de benen. Hierbij dient men volgende 
voorwaarden te respecteren: een 
gerichte lichtinval, de hangbuik met 
te hoge BMI mag niet te uitgesproken 
zijn en mannen moeten hun klokken-
spel hijsen. Of deze moeilijke zicht-
baarheid een reden heeft, ondanks  
het nauwe contact tussen uitschei-
dings- en voortplantingsorganen,  
laat ik over aan Desmond Morris.

We hebben beter zicht op aam-
beien bij anderen, maar mensen 
laten zich niet zo graag van die anale 
kant zien. In het seksuele spel is het 

    Volgens de kijkcijfers hebben meer dan een miljoen mensen 
zich een voorstelling gemaakt van  
het geslacht van Bart De Pauw, toen hij 
in knie-ellebooghouding, met gezicht 
naar voor, in beeld werd gebracht.  
Of hadden ze toch zijn aambeien  
in gedachten?
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liefdevol aanschouwen van elkaars 
geslacht niet meteen het Kinsey-item 
bij uitstek, laat staan het anaal kijken. 
Dit laatste komt zelfs niet aan bod 
in het onderzoek van Kinsey. Zelfs 
mensen die anale seks leuk vinden, 
hebben niet zo een goed beeld van de 
anale achterkant van hun partner(s). 

Aambeien: gewestelijk Zuid- 
Nederlands, ook wel ‘speen’ genoemd 
en in artsenjargon ‘hemorroïden’.  
Het probleem werd al beschreven door 
de Assyriërs en toch is er tussen proc-
tologen, artsen die gespecialiseerd 
zijn in anaalaandoeningen, nog altijd 
discussie over de juiste definitie.

Op het einde van de endeldarm, 
net boven de ingang van het anale  
kanaal, liggen een soort van opblaas-
bare bloedvatkussentjes in elastisch 
steun- en spierweefsel. Ze hebben 
als taak het luchtdicht afsluiten van 
de aars als er een wind of dunne 
ontlasting op komst is. De sluitspie-
ren kunnen alleen de dikke ontlasting 
tegenhouden. De kussentjes doen de 
laatste tien procent van het fijnere af-
sluitwerk. (Als je spiegeltje bedampt, 
is hun functie niet meer optimaal.)

Dit weefsel behoort tot de normale 
anatomie en wordt door sommigen 
gedefinieerd als het aambeiweefsel. 
Veroudering of scheurtjes in de 
vaatkussentjes veroorzaken ‘omlaag 
zakken’. In het nauwe onderste deel 
van het anale kanaal raken ze in  
de knel, met stuwing en vochtvorming 
als gevolg. Het kwetsbare bedekkende 

slijmvlies kan dan makkelijk bloeden. 
Sommigen spreken pas dan over 
‘aambeien’ als het normale (aambei)-
weefsel zodanig overrekt of  
geïrriteerd is dat het klachten geeft. 
Bij bloedverlies spreekt men over 
hemorroïden. Kan men deze onge-
makken voorkomen? Eén advies is 
cruciaal anaal. Bij voldoende vulling 
van het laatste deel van de darm, het 
rectum, komt de stoelgangreflex op 
gang met gelijktijdige relaxatie van  
de interne anale kringspier. Geef toe 
aan die aandrang: behalve het zalige, 
verlossende ontladingsgevoel, zonder 
te moeten persen, zal je nooit (meer) 
last krijgen van aambeien. 

Men benoemt vaak ten onrechte  
allerlei andere perianale problemen 
als aambeien. De perianale trombose, 
de kloofjes, de fistel, de uitgezakte 
anale papil zijn belangrijke anaal-
aandoeningen, die verder onderzoek 
en/of behandeling vergen. 

De ‘frutsels’ waarover zoveel 
patiënten zich ongerust maken, zijn 
daarentegen onschuldige huidlapjes 
die buiten op de aars zitten. Ze kregen 
de mooie naam ‘mariske’ en zijn even 
fotogeniek als het speenkruid dat zijn 
naam eraan zou ontlenen! Dus geen 
zorgen maken over deze anale varia-
ties. Ze zijn even onschuldig en leuk 
als anale standjes die elkaars anaal-
blik respecteren, zowel collectief als 
in ‘Brugge die scone’, als in  
de intimiteit van elkaars geslacht.
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