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Inleiding
Men spreekt van constipatie of verstopping als de hoeveelheid en frequentie van de stoelgang zozeer zijn afgenomen 
dat dit hinderend werkt. Constipatie kan verschillende oorzaken hebben zoals door een veranderd eetpatroon, te 
weinig vocht- en/of vezelinname, vermindering van lichaamsbeweging, geen gehoor geven aan de stoelgangdrang, 
een vernauwing van de darm, behandeling met bepaalde medicijnen, stress, ... .

Aanbevelingen
• Eet op regelmatige tijdstippen en sla vooral het ontbijt niet over. Gevarieerd eten volgens de richtlijnen van de 

voedingsdriehoek is steeds de basis.

• Een ontbijt kan best bestaan uit voldoende vezels en vetten. Dit om de gallediging te stimuleren en zo een betere 
stoelgang te bekomen. Vb. volle yoghurt met fruit en granen, donker brood met margarine en kaas, ... .

• Drink voldoende. Tenminste 1,5 – 2 liter per dag. Water krijgt de voorkeur. Vezelrijke voedingsmiddelen dienen 
steeds met voldoende vocht te worden ingenomen, anders kan de constipatie opnieuw verergeren.

• Verhoog geleidelijk aan de hoeveelheid vezelhoudende voedingsmiddelen zoals vers fruit (met schil), gedroogd 
fruit, (rauwe) groenten, volkoren graanproducten (brood, deegwaren, bruine rijst, zilvervliesrijst, havermout, … ), 
groentesappen, peulvruchten en noten. Vermijd groenten uit de koolfamilie om een gezwollen buik te vermijden. 
Voeg extra zemelen toe aan granen, yoghurt en soepen.

• Naast voldoende vezels, is vet ook noodzakelijk om de stoelgang zacht te maken. Gebruik daarom voldoende 
vetten zoals een plantaardige margarine op de boterham en een olie of zachte/vloeibare vetstof bij het bereiden 
van de maaltijd. Onder rijst en pasta kan een lepel olie gemengd worden. Ook volle yoghurt, kaas, ei, vette vis, 
lijnzaad en noten zijn producten die vetten aanbrengen. Let op met noten bij kleine kinderen. Ze kunnen zich erin 
verslikken.

• Neem, indien mogelijk, voldoende lichaamsbeweging zoals buiten spelen, fietsen, wandelen, … .

• Zorg voor een goede “darmtraining”: laat je kind naar het toilet gaan zodra het een aandrang voelt en neem hier 
voldoende tijd voor. Door de stoelgang op te houden wordt hij nog harder, wat het moeilijker en/of pijnlijker 
maakt om naar toilet te gaan. Dit is iets wat vaak voorkomt bij kinderen omdat ze bijvoorbeeld op school niet 
naar toilet durven gaan. Ook de juiste zithouding is belangrijk. Het gebruik van een potje of een voetbankje voor 
het toilet kan de ontlasting vergemakkelijken.

• Overleg medicatie zoals laxeermiddelen en vezelpreparaten met uw arts.



2

Suggesties voor de maaltijd

Broodmaaltijden:
• volkorenbrood, roggebrood, volkoren beschuit
• plantaardige margarine
• beleg: kaas, ei, vleeswaren, tomaat, radijs, komkommer, wortel, humus
• alternatief: pap van havermout, Brinta… (met volle melk of volle yoghurt)

Warme maaltijd:
• soep (bij voorkeur niet gemixt)
• vlees, vis, wild of gevogelte met saus
• voldoende groenten
• aardappelen, peulvruchten, zilvervliesrijst, volkoren deegwaren

Tussendoor:
• fruit (met schil), rauwkost zoals kerstomaatjes, wortel, mini paprika, radijsjes, … (noten)
• water, thee, (koffie), bouillon, soep
• volle melk of chocolademelk, volle yoghurt, fristi
• volkoren biscuits, volkoren pannenkoeken, zemelkoeken, peperkoek (met minder suiker).

Tips om makkelijk water te drinken
Je kan je water smakelijker maken door er natuurlijke smaakstoffen aan toe te voegen zoals fruit, groenten of 
kruiden. Hieronder enkele voorbeelden van smaakmakers die je naar wens kan combineren met elkaar.
Fruit: citroen, limoen, sinaasappel, appel, aardbei, framboos, abrikoos, ananas, watermeloen, blauwe bessen, …
Groenten: komkommer, selder, radijs …
Verse kruiden: munt, gember, basilicum, kaneelstokje, tijm, rozemarijn, citroengras, …

Bereiding:
• Snij het fruit en groenten in stukjes. Maak de verse kruiden schoon.
• Breng water aan de kook en voeg dit samen met je fruit, groenten en/of kruiden in een karaf.
• Laat de karaf afkoelen.
• Serveer eventueel met ijsblokjes.

Heeft u bij het lezen van deze informatie nog bijkomende vragen? Stel ze dan gerust aan uw arts of diëtist.

Contact
Tel. 012 39 66 22
dieet@azvesalius.be


