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Eten bij darmproblemen 
Je kent het wel: het gevoel dat je niet meer naar het toilet kan. Of dat 

je juist vaker moet. Problemen met de stoelgang komen veel voor en 

veroorzaken meestal ongemakken, bijvoorbeeld een verstopt gevoel 

of pijn. 

Darmproblemen kunnen ontstaan als je niet gevarieerd eet en drinkt,  

waardoor je bijvoorbeeld te weinig vezels binnenkrijgt. Als je te weinig 

beweegt, krijg je ook eerder darmproblemen.

Wat gebeurt er in het lichaam?
Alles wat we eten en drinken, komt via de mond, de slokdarm en de maag 

uiteindelijk in de darmen terecht. Het eten valt onderweg uiteen in kleinere 

stukken en wordt afgebroken tot voedingsstoffen. Deze stoffen zijn zo klein 

dat zij via de wand van de dunne darm aan het bloed worden afgegeven. 

Het bloed vervoert de stoffen naar de plaatsen in ons lichaam waar ze nodig 

zijn. Alle voedselresten en voedingsvezels die de dunne darm niet opneemt, 

komen in de dikke darm terecht. De dikke darm onttrekt water en zout aan 

de brij. Daardoor wordt de ontlasting vaster.

Bacteriën in de darmen breken bepaalde voedingsvezels af. Hierbij komen 

stoffen vrij die het samentrekken van de darm stimuleren. Op die manier 

wordt de ontlasting voortgeduwd naar de endeldarm. Bij een volle endel-

darm ontstaat er aandrang om naar het toilet te gaan: de ontlasting kan  

dan het lichaam verlaten.

a. mondholte 

b. speekselklieren 

c. slokdarm

d. maag 

e. lever 

f. alvleesklier

g. galblaas 

h. twaalfvingerige darm

i. dunne darm

j. blinde darm

k. wormvormig aanhangsel

l. dikke darm

m. endeldarm

n. anus
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Normale stoelgang

Bij een normale stoelgang verlaat de ontlasting meerdere keren per week  

het lichaam zonder te hoeven persen. De ontlasting is soepel en is meestal 

donkerbruin van kleur. Na het eten van bepaalde groenten, zoals bietjes en 

spinazie, kan de kleur veranderen. Dat is normaal.

Stoelgangproblemen

Bij stoelgangproblemen heeft de dikke darm vaak te veel of te weinig water 

onttrokken aan de ontlasting. Heeft de dikke darm te weinig water aan de 

ontlasting onttrokken? Dan is de ontlasting dun of lijkt het een slappe brij. 

Blijft de ontlasting te lang in de dikke darm, dan wordt te veel water ont- 

trokken. De ontlasting wordt daardoor droog en hard. Zo kunnen obstipatie 

(verstopping) en andere stoelgangproblemen ontstaan. We bespreken drie 

veel voorkomende stoelgangproblemen en hoe een gezonde voeding kan 

helpen bij het verminderen of voorkomen van deze problemen.

Wanneer is het verstandig naar de huisarts te gaan?
Sommige darmklachten kunnen een teken zijn van een ernstige aandoening. 

Het is belangrijk om contact op te nemen met je huisarts, als je:
n bloed hebt bij de ontlasting
n diarree hebt die gepaard gaat met hoge koorts
n plotselinge hevige buikpijn hebt met hoge koorts
n onbedoeld gewicht verliest

Als je een van de klachten hieronder langer dan twee weken hebt, is het 

goed om naar de huisarts te gaan:
n dunne ontlasting
n slijm bij de ontlasting
n  veranderingen in je toiletbezoek, bijvoorbeeld hoe vaak je naar het toilet 

moet of hoe de ontlasting eruit ziet
n buikpijn, krampen en winderigheid
n voortdurend gevoel van aandrang
n vermoeidheid of duizeligheid

Maagleverdarmstichting
Wil je weten of jouw ontlasting goed is? De Maagleverdarmstichting 
heeft daarvoor de poepwijzer, die je helpt bij het beoordelen van je 
ontlasting. Kijk op www.mlds.nl/poepwijzer
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Iets anders: het prikkelbare darmsyndroom
Het prikkelbare darmsyndroom (PDS) wordt ook wel ‘spastische 
darm’ genoemd. De klachten variëren van persoon tot persoon en 
kunnen elkaar afwisselen. Denk bij PDS aan klachten als obstipatie, 
diarree, buikpijn, gasvorming (vol gevoel, rommelingen, winderig-
heid) en vermindering van eetlust. 

De precieze oorzaak van PDS is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat 
de bewegingen van het maag-darmkanaal verstoord zijn. Er zijn een 
paar zaken die PDS-klachten kunnen verergeren: als je te weinig 
vezels eet, als je bepaalde type vezels eet waar je niet tegen kan of  
als je last hebt van stress. 

De huisarts kan helpen bij het vaststellen of je PDS hebt of dat jouw 
darmklachten ergens anders door worden veroorzaakt. Om PDS te 
behandelen zijn er zijn specifieke leefstijl- en dieetadviezen. Daarvoor 
kun je terecht bij je huisarts of diëtist.

Obstipatie (verstopping)

Voor verstopping of constipatie gebruiken we in deze brochure het woord 

‘obstipatie’. Obstipatie betekent dat de vaste ontlasting minder dan twee of 

drie keer per week komt én klachten veroorzaakt.

Voorbeelden van deze klachten zijn:
n harde, droge ontlasting
n moeizame stoelgang (persen)
n gevoel ‘niet leeg te zijn’ na de stoelgang
n pijnlijke stoelgang
n buikpijn
n opgeblazen buik en vol gevoel
n slechte eetlust

Niet iedereen met obstipatie heeft dezelfde klachten. De een heeft bijvoor-

beeld wel last van buikpijn en de ander niet. Ook de ernst van de klachten 

kan van persoon tot persoon verschillen. Obstipatie is meestal het gevolg  

van wat je eet en hoeveel je beweegt. Daarnaast zijn er mogelijk andere  

oorzaken, zoals een te langzaam werkende schildklier of andere ziekten, 

bepaald medicijngebruik of zwangerschap.

Zijn er medicijnen die obstipatie kunnen veroorzaken?

Ja, sommige medicijnen hebben deze bijwerking. Voorbeelden zijn ijzer- 

preparaten, bepaalde kalmeringsmiddelen en sommige bloeddrukverlagende 

medicijnen. Ook langdurig gebruik van laxeermiddelen kan de darmen steeds 

luier maken. Dat kan uiteindelijk tot obstipatie leiden.

Aanhoudende obstipatie leidt vaak tot aambeien. Dat komt doordat hard 

persen nodig is om ontlasting kwijt te raken. Door de harde ontlasting  

kunnen scheurtjes of kloofjes in de anus ontstaan. Dat maakt de stoelgang 

erg pijnlijk en het kan bloedverlies veroorzaken.

Dunne ontlasting

Wanneer de ontlasting dun is of een slappe brij, dan is de ontlasting waar-

schijnlijk te snel door de dikke darm gegaan. Daardoor heeft de dikke darm 

weinig vocht onttrokken aan de ontlasting. Bij dunne ontlasting kan het eten 

van vezelrijke voeding je helpen: de vezels binden het vocht waardoor de 

ontlasting steviger wordt.
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Winderigheid

Bij iedereen is er gas aanwezig in het maag-darmkanaal. Elke keer als je  

slikt komt er een beetje lucht mee. En bacteriën in de dikke darm zetten 

onverteerde voedselresten om en daarbij komt gas vrij. Om dat darmgas 

kwijt te raken, laat je winden. Meestal gebeurt dat vrij ongemerkt zo’n  

tien tot twintig keer per dag. Dat is dus normaal. Als er meer gas in de darm 

aanwezig is dan normaal, neemt de winderigheid toe. Dat kan heel vervelend 

zijn. Het is niet altijd duidelijk wat de winderigheid veroorzaakt.

Oplossing voor problemen
Gezonde voeding met voldoende vezels en drinken is belangrijk om  

obstipatie, diarree en winderigheid te helpen voorkomen. Hoe je gezond  

eet, lees je in deze brochure, samen met andere tips die kunnen bijdragen 

aan het voorkomen van deze drie problemen.

Een diëtist kan je daarbij helpen. Op de site van de Nederlandse Vereniging 

van Diëtisten (NVD) kun je zoeken op ‘maag-, darm- en leverziekten’. Zo vind 

je verschillende NVD-diëtisten, die gespecialiseerd zijn in het behandelen van 

patiënten met darmproblemen. Meer informatie op www.nvdietist.nl

Iets anders: diarree
Pas als je meerdere keren per dag waterige, dunne ontlasting hebt, 
spreek je van diarree. Diarree kan verschillende oorzaken hebben.  
Zo is een virus de veroorzaker van zogenoemde buikgriep, waar 
iedereen wel eens mee te maken krijgt. Andere ziekmakers zijn  
bacteriën of bacteriële gifstoffen. Zij zijn de oorzaak van diarree  
bij een voedselvergiftiging.

Ziek worden van je eten kun je voor een groot deel zelf voorkomen. 
Dat doe je door hygiënisch om te gaan met eten en drinken.  
Tips om veilig om te gaan met voedsel vind je op  
www.voedingscentrum.nl/veiligeten

Andere mogelijke oorzaken van diarree zijn:
n het gebruik van bepaalde medicijnen, zoals sommige antibiotica;
n psychische spanningen of nervositeit;
n  het niet kunnen verdragen van bepaald voedsel met bepaalde  

stoffen, zoals gluten of lactose. Voor mensen met een voedsel- 
allergie of voedselintolerantie gelden specifieke dieetadviezen;

n chronische darmziekten.

Bezoek bij aanhoudende diarree altijd de huisarts. Het is belangrijk 
dat bij aanhoudende diarree de oorzaak gevonden wordt: alleen in dat 
geval kan een gerichte behandeling plaatsvinden.



1110

smeer- en 
bereidings-

vetten

groente
en fruit

zuivel, noten,
vis, peulvruchten,

vlees en ei

brood, 
graanproducten
en aardappelen

dranken

Gezonde basis met de
Schijf van Vijf
De Schijf van Vijf bestaat uit vijf vakken vol gezonde producten.  

Door elke dag te kiezen uit alle vijf de vakken, krijg je de producten 

en voedingsstoffen binnen die je goed voor je zijn. Binnen de  

Schijf van Vijf bestaat alle ruimte om te variëren. Zo kun je ook  

volgens de Schijf van Vijf eten als je darmproblemen hebt.  

De basis van gezond eten is voor iedereen hetzelfde, daarom krijg je eerst 

een korte uitleg over de Schijf van Vijf. De specifieke aandachtspunten 

komen daarna aan bod. In jouw geval is het binnenkrijgen van voldoende 

vezels bijvoorbeeld extra belangrijk.

 

De Schijf van Vijf in een notendop
Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste adviezen in  

de Schijf van Vijf. 

Volop kiezen uit de Schijf van Vijf 

Je doet je lichaam plezier met elke dag andere soorten verse groente en vers 

fruit. Elke soort heeft unieke kwaliteiten en smaak.   

Ga vooral voor volkoren. Volkorenbrood eten is een eenvoudige manier om 

genoeg volkoren binnen te krijgen en is nodig vanwege jodium. Havermout en 

andere volkoren ontbijtgranen zijn ideaal voor de afwisseling. En volkoren 

pasta, zilvervliesrijst, volkoren bulgur, volkoren couscous, aardappel… doe  

ze allemaal eer aan door elke warme maaltijd wat anders op tafel te zetten.  

Minder vaak vlees en meer plantaardig: steeds meer mensen eten niet elke dag 

vlees. Ook kun je heel goed zonder vlees. Een voorbeeld van een weekindeling 

kan zijn: 1 dag vis, 1 dag peulvruchten, 1 dag noten, 2 dagen rund- of varkens- 

vlees en 2 dagen kip of ander gevogelte. In plaats van het vlees kun je ook 

tofu, tempé of ei nemen of nog een keer peulvruchten of een handje noten. 

Magere en halfvolle melk, karnemelk, magere en halfvolle yoghurt, magere 

kwark, 30+ kaas, zuivelspread, hüttenkäse, mozzarella, verse geitenkaas: ze 

staan allemaal in de Schijf van Vijf. Lactose-intolerantie of liever geen zuivel? 

Sojadrink met toegevoegd vitamine B12 en calcium is een alternatief. 

Een handje ongebrande, gebrande of geroosterde noten? Alle noten zonder 

zout zijn goed. Er bestaat ook notenpasta en pindakaas van 100% noten en 

100% pinda.

Je boterhammen besmeren met zachte margarine of halvarine is een simpele 

manier om vet binnen te krijgen. Bij het bereiden van de warme maaltijd zijn 

olie en vloeibare margarine of vloeibaar bak- en braadvet geschikt.

Water, thee en koffie zijn de dorstlessers zonder calorieën.
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Meer over de Schijf van Vijf
Wil je meer weten? Op onze site vind je uitgebreide uitleg over de 
Schijf van Vijf en tools die je helpen om gezonder te gaan eten. Zo 
kun je jouw dagmenu berekenen. Hoeveel jij nodig hebt uit elk vak, 
hangt onder andere af van je leeftijd en geslacht. Een goede richtlijn 
bereken je gemakkelijk door de ‘Schijf van Vijf voor jou’ in te vullen 
op www.voedingscentrum.nl/mijnschijf   

3-5 keer 
iets kleins

per
dag

max. 3 keer 
iets groots

per
week

Veel groente en fruit

Vooral volkoren, zoals volkorenbrood, volkoren pasta en couscous en zilvervliesrijst

Minder vlees en meer plantaardig. Varieer met vis, peulvruchten, noten, eieren en  
vegetarische producten

Genoeg zuivel, zoals melk, yoghurt en kaas

Een handje ongezouten noten

Zachte of vloeibare smeer- en bereidingsvetten

Voldoende vocht, zoals kraanwater, thee en koffie

Volop uit de Schijf van Vijf

Buiten de Schijf van Vijf: niet te veel en niet te vaak

www.voedingscentrum.nl/schijfvanvijf

·  Kleine porties

·  Niet te veel zout,  
   suiker en verzadigd vet

De Schijf van Vijf in een notendop

Waar heb jij zin in vandaag? Combineer elke dag genoeg uit elk  
vak en varieer daarbij volop, dan krijgt je lijf wat het nodig heeft.

SVN001-21 WTK infographic CMYK.indd   1 18-04-16   15:34
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Buiten de Schijf van Vijf: niet te veel en niet te vaak

Sommige producten bevatten te veel zout, suiker of verzadigd vet, of hebben 

maar weinig vezels. Die producten staan niet in de Schijf van Vijf. Denk aan 

tussendoortjes als koekjes, frisdrank en chips, maar ook producten als wit-

brood, sauzen, vleeswaren, zoet broodbeleg en vla vallen erbuiten. Als je  

volgens de Schijf van Vijf eet kunnen ze er wel bij, maar niet te veel en niet 

te vaak. De twee algemene tips zijn: 
n Neem kleine porties
n Neem niet te vaak iets buiten de Schijf van Vijf

Je kunt elke dag een paar keer iets kleins nemen, zoals vleeswaren op je 

boterham, saus bij je avondmaaltijd of een koekje. Maximaal drie keer per 

week past er iets groots bij, zoals wat chips, frisdrank of witte rijst. Kijk op  

de site voor meer uitleg: www.voedingscentrum.nl/buitendeschijf

Aandachtspunten binnen
de Schijf van Vijf
Voor een betere stoelgang zijn er zeven extra aandachtspunten. 

Hiermee nemen de darmklachten meestal af.  

1. Vezelrijk eten
Vezels, ook wel voedingsvezels genoemd, zijn stoffen uit planten die voor 

mensen moeilijk of niet te verteren zijn. Dit houdt in dat ze niet worden 

opgenomen in de dunne darm. Ze komen in z’n geheel in de dikke darm 

terecht. Daar zijn ze van belang voor een goede darmwerking.

Een deel van de vezels wordt in de dikke darm door de darmbacteriën  

(darmflora) afgebroken. De stoffen die daarbij ontstaan zorgen ervoor dat  

de massa in de darm soepel blijft en de darmbeweging (peristaltiek) op gang 

houdt. Zo dragen ze bij aan een goede stoelgang. 

Een ander deel van de vezels wordt niet afgebroken door de darmbacteriën. 

Deze verlaten het lichaam onveranderd en houden veel water vast.  

De ontlasting blijft daardoor soepel. Deze vezels vergroten ze het volume  

van de darminhoud en bevorderen een vlotte stoelgang.
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Vezelrijk eten heeft meer voordelen voor je gezondheid. Bepaalde vezels zijn 

ook goed voor je bloeddruk en je cholesterolgehalte. Daardoor heb je minder 

kans op hart- en vaatziekten. Dit geldt vooral voor vezels uit havermout, fruit 

en volkoren graanproducten, zoals volkoren brood en volkoren pasta. Een 

voeding met voldoende van deze voedingsvezels helpt het risico op hart- en 

vaatziekten te verlagen. Ook verminder je het risico op diabetes type 2 en 

darmkanker, als je voldoende volkoren producten eet. 

Sommige vezels zorgen ervoor dat voeding langer in de maag blijft. Ze geven 

je een vol gevoel na het eten. Daardoor eet je minder snel te veel. We  

adviseren je om voldoende volkorengraanproducten, peulvruchten, noten, 

groente en fruit te eten. Ze bevatten veel vezels en dragen ieder op hun 

eigen manier bij aan je gezondheid. In welke producten veel vezels zitten, 

lees je in het hoofdstuk ‘Gezond kiezen in de supermarkt’.

Zijn alle vezels hetzelfde?
Er zijn verschillende soorten voedingsvezels met elk een eigen  
werking. Vezels worden ingedeeld in fermenteerbare en niet  
fermenteerbare vezels. Beide type vezels heb je nodig.

De fermenteerbare vezels worden afgebroken door darmbacteriën  
en zitten vooral in groente, fruit en peulvruchten. Fermentatie is het 
omzetten van stoffen door bacteriën. Hierbij komen stoffen vrij die  
de darmbeweging stimuleren. Daarnaast ontstaat gas als gevolg  
van de fermentatie. Dit type vezels houdt bovendien de ontlasting 
soepel en vergroot het volume.

Niet-fermenteerbare vezels zitten voornamelijk in volkorengraan- 
producten. Dit type vezels gedraagt zich in het maag-darmkanaal  
als een soort spons. Zij zuigen water op en houden dat ook vast. 
Daardoor blijft de ontlasting soepel en zacht.

Wat is volkoren?
Volkoren graanproducten zijn gemaakt van volkorenmeel. Voor het 
meel wordt de hele graankorrel gebruikt. De graankorrel bestaat uit 
drie delen. Binnenin zit de meelkern, onderin de kiem en om het 
geheel de zemel. De meeste goede voedingsstoffen zitten in de kiem 
en de zemel. Naast volkorenmeel heb je wit meel, ook wel tarwebloem 
genoemd. Tarwebloem bevat alleen de meelkern van de graankorrel 
en wordt gebruikt om bijvoorbeeld wit brood en witte pasta te maken.
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2. Voldoende drinken
Voldoende drinken is van groot belang, zeker bij een vezelrijke voeding. 

Vezels houden vocht vast in de ontlasting. Bij te weinig drinken wordt  

obstipatie juist erger. Als volwassenen heb je 2½ liter vocht per dag nodig. 

Het grootste deel daarvan haal je uit drinken. Daarnaast zit er vocht in  

‘vast’ voedsel, bijvoorbeeld groente, fruit en aardappelen. Voor een goede 

stoelgang is het nodig om minimaal 1½ tot 2 liter per dag te drinken. Om je 

een idee te geven hoeveel 2 liter per dag is, vind je hieronder een voorbeeld:

4 koppen thee 600 ml

3 koppen koffie 375 ml

2 bekers melk 500 ml

1 glas vruchtensap 150 ml

2 bekers water 500 ml

Totaal ruim 2 liter

3. Met regelmaat eten
Het is belangrijk om de vezels in de voeding gelijkmatig over de dag te  

verspreiden, zodat je minder snel geneigd bent om tussendoortjes buiten de 

Schijf van Vijf te nemen. Met regelmaat eten helpt je daarbij. Daarmee 

bedoelen we: drie hoofdmaaltijden en op maximaal vier vaste momenten iets 

tussendoor. Het ontbijt verdient extra aandacht. Daarmee zet je de darmen 

goed aan het werk. Kies bijvoorbeeld voor twee volkoren boterhammen, 

besmeerd en belegd, een glas halfvolle melk en twee koppen thee of koffie. 

4. Rustig eten
Door haastig te eten en slecht te kauwen, kun je lucht inslikken. Dat kan  

leiden tot darmproblemen. Het binnenkrijgen van te veel lucht geeft  

gemakkelijk een opgeblazen gevoel, veel gasvorming en winderigheid. 

Daarom doe je er verstandig aan om rustig te eten en goed te kauwen.  

Ook bij roken en kauwgom kauwen kun je lucht inslikken. Bij winderigheid  

is het slim om minder kauwgom te gebruiken. Stoppen met roken is sowieso 

beter voor je gezondheid.

Helpt een glas lauw water op de nuchtere maag als je obstipatie hebt?
Sommige mensen zweren erbij dat een glas lauw water op de nuchtere 
maag het maag-darmkanaal actief laat worden. Het is de vraag of dit 
werkelijk zo is. Veel bewijs is er niet voor. Maar aangezien het goed is 
om genoeg te drinken, is er in ieder geval niets op tegen om de dag te 
starten met een glas lauw water, als je daarna een gezond ontbijt eet.



1918

7. Letten op bepaalde voedingsmiddelen
Van sommige voedingsmiddelen is bekend dat ze winderigheid kunnen  

veroorzaken. Denk hierbij aan koolsoorten zoals bloemkool of witte kool.  

Het geldt ook voor peulvruchten, prei, ui, frisdranken, kauwgom en bier. Van 

welke producten iemand daadwerkelijk last heeft, verschilt van persoon tot 

persoon. Het is niet nodig om deze producten te mijden. Meestal helpt het al 

als je er minder van eet of drinkt.

5. Voldoende bewegen
Lichaamsbeweging is goed voor je conditie en je gezondheid, maar ook voor 

een betere werking van de darmen. Kom daarom dagelijks ten minste een 

half uur in beweging: door stevig te wandelen, zwemmen, fietsen of kies een 

andere manier van bewegen.

Als je kijkt naar jouw dagelijkse routine, kom je dan aan de dertig minuten? 

Door ‘s avonds minder tv te kijken of niet achter de computer te zitten, heb 

je meer tijd voor lichamelijke inspanning.

Tips om meer te bewegen:
n Pak vaker de fiets
n Stap een halte eerder uit de bus of tram
n Loop na het avondeten een blokje om
n Ga na elk uur dat je zittend doorbrengt even de benen en rug strekken
n Neem de trap in plaats van de lift

Naast het inbouwen van meer beweging in je dagelijkse routine, is het  

goed om aan sport te doen. Ben jij meer een type voor de sportschool, een 

duursporter of meer van de teamsporten? Neem de tijd om iets te zoeken 

dat bij je past, als je nog geen actief lid bent. Of ga samen sporten. Dat is 

vaak leuker en gemakkelijker vol te houden.

6. Direct naar het toilet gaan
Ga naar het toilet zodra je aandrang voelt. Wachten met naar het toilet 

gaan, heeft een nadelig effect op de werking van de darmen. De ontlasting 

blijft dan langer in de darm. Er wordt steeds meer vocht aan onttrokken 

waardoor de ontlasting harder kan worden. 

Kan ik ook te veel vezels eten?
Ben je niet gewend aan het eten van veel vezels, dan kun je in het 
begin last krijgen van winderigheid. Dit is tijdelijk: nadat je darmen 
gewend zijn, neemt dit vanzelf weer af. Er zijn geen schadelijke  
effecten bekend van een voeding met te veel vezels. Doordat sommige 
vezels een vol gevoel geven eet je er niet snel te veel van. De kans  
op klachten door te veel vezel, zoals een opgeblazen gevoel en  
winderigheid, is erg klein. Supplementen met vezels kun je beter 
alleen in overleg met arts of diëtist gebruiken. Langdurig gebruik  
kan mogelijk klachten geven.
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Speciale omstandigheden

Tijdens een caloriebeperkt dieet

Bij een dieet om af te vallen, eet je minder dan je voorheen gewend was  

en produceer je ook minder ontlasting. Mogelijk heb je ook de keuze van 

voedingsmiddelen veranderd waardoor het maag-darmkanaal even moet 

wennen. Zorg ervoor dat je dieet gevarieerd is en voldoende vezels bevat,  

je genoeg drinkt en elke dag voldoende beweegt. Je stoelgang zal dan snel 

weer beter op gang komen.

Tijdens de zwangerschap

Obstipatie komt vaak voor bij zwangere vrouwen, vooral in de tweede helft 

van de zwangerschap. Dit komt door een veranderde hormoonwerking,  

extra druk op de buik of door gebruik van ijzerpreparaten. Mocht je minder 

aan lichaamsbeweging doen dan voorheen, dan kan ook daar de oorzaak  

liggen. Mochten de adviezen in deze brochure onvoldoende resultaat  

opleveren, overleg dan met je huisarts of de verloskundige of een laxeer- 

middel uitkomst kan bieden. Gebruik deze middelen niet op eigen houtje.

Tijdens het reizen

Obstipatie op vakantie of op reis veroorzaak je meestal onbewust zelf.  

Door geen gehoor te geven aan de aandrang om naar het toilet te gaan, 

blijft de ontlasting te lang in de dikke darm. Bijvoorbeeld omdat de sanitaire 

voorzieningen niet in de buurt zijn, niet hygiënisch zijn of dat een rustig  

toiletbezoek niet mogelijk is. Ook tijdsverschil, een ander eetpatroon, te  

weinig drinken, opwinding of nervositeit kan een rol spelen. 

n  Probeer op de plaats van bestemming toch tijd te vinden om rustig op  

een toilet te zitten. 
n Sta eventueel eerder op. 
n  Kies zoveel mogelijk voor vezelrijke voedingsmiddelen: eet extra fruit, 

noten, dadels of gedroogde vijgen. 
n  Neem zelf producten met vezels mee op reis. 
n Sla geen maaltijden over en drink voldoende.

Gezond kiezen in
de supermarkt
Bij de ingang van supermarkten vind je vaak het verse groente en vers 

fruit. Dat is een goed startpunt om meer vezels binnen te krijgen. 

Groenten zijn er in zo veel verschillende soorten dat je elke dag een 

gevarieerde maaltijd op tafel kunt zetten.  

Andere belangrijke bronnen van voedingsvezels zijn brood en graan- 

producten. Vooral de volkoren soorten zijn rijk aan vezels. Bekijk hiervoor de 

vezeltabel op pagina 22. Ook aardappelen, volkorenpasta en zilvervliesrijst 

leveren vezels. Ze passen bij elk avondmaal. Het is belangrijk om ruime  

porties van deze voedingsmiddelen te eten. Daarnaast zijn peulvruchten en 

noten leveranciers van vezels.
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Soort graanproduct (g) Eenheid Gewicht per 
eenheid (g)

Vezels per 
eenheid (g)

Bruinbrood snee  35 1,8

Roggebrood,donker snee  45 3,7

Roggebrood, licht snee  25 1,9

Volkorenbrood snee  35 2,3

Witbrood snee 30 0,8

All Bran plus voor 1 schaaltje 40 10,8

Brinta voor 1 schaaltje 35 3,7

Cornflakes voor 1 schaaltje 30 0,9

Havermout voor 1 bord 20 1,8

Muesli voor 1 schaaltje 45 3,6

Aardappelen, gekookt klein middel 50-70 0,8-1,1

Pasta, gekookt opscheplepel 45-50 0,6-0,7

Pasta, volkoren, gekookt opscheplepel 45-50 1,9-2,1

Rijst, gekookt opscheplepel  55 0,4

Zilvervliesrijst, gekookt opscheplepel  60 1,3

Hoeveel heb je ongekookt nodig?

Wat (ongekookt)  Vrouw  Man

Aardappel 200 gram 250 gram

Rijst, couscous 75 gram 100 gram

Pasta, spaghetti, macaroni, mie 100 gram 125 gram

Peulvruchten zoals bruine bonen  65 gram 80 gram

In de tabel hieronder zie je hoeveel vezel er in een aantal volkorenproducten 

zit en hoeveel in witte graanproducten.

Vezeltabel

Peulvruchten
Het is goed om ten minste elke week peulvruchten op het menu te zetten. 

Bekende voorbeelden zijn bruine en witte bonen, kikkererwten en groene 

erwten. Minder vaak eten we in Nederland linzen, adukibonen, kievitsbonen, 

rode kidneybonen en kapucijners.

Peulvruchten in gedroogde moeten meestal acht tot twaalf uur weken in  

ruim water. Veel soorten zijn echter ook in pot of blik te koop en kun je direct 

verwerken in een recept. Per maaltijd moet je rekenen op zo’n 100 gram 

gedroogde of 200 gram geweekte peulvruchten per persoon. Van alle soorten 

peulvruchten zijn heerlijke eenpansgerechten, maaltijdsoepen en salades te 

maken.

Noten, zuidvruchten en zaden
Andere vezelrijke producten zijn:
n noten zoals amandelen, cashewnoten, walnoten
n pinda’s en geroosterde kikkererwten
n gedroogde en geweekte vruchten (abrikozen, appeltjes, pruimen, tuttifrutti)
n zaden zoals sesamzaad, pijnboompitten en zonnebloempitten

Gedroogde vruchten verwerk je gemakkelijk in bijvoorbeeld vleesstoofschotels. 

Ze doen het ook goed bij kip en ander gevogelte. Voor de afwisseling kun je 

prima regelmatig een handje ongezouten pitten, zaden en noten nemen. Ze 

zorgen ook voor variatie in (maaltijd)salades. 
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Het is niet nodig om speciale dieetrecepten te koken. Een goede voeding is 

immers de basis van jouw dieet. Een vezelrijke voeding kan net zo smakelijk 

zijn als een voeding met minder vezels.

Voorbeeld van een gezond vezelrijk dagmenu

Ontbijt  

Tussendoor  

Lunch  

Tussendoor   

Warme maaltijd   

’s Avonds    

 

Dit menu bevat 38 gram vezel.

Zijn er producten die laxerend of juist stoppend werken?
Er zijn heel wat fabeltjes over de laxerende werking van voedings- 
middelen. Er zijn mensen die zweren bij een schaaltje gedroogde, 
geweekte pruimen op de nuchtere maag. Deze zuidvruchten leveren 
inderdaad veel vezels en bevatten een laxerende stof. Dit bevordert 
de stoelgang. Van andere voedingsmiddelen zoals ontbijtkoek en 
stroop is het niet bewezen dat deze een laxerende werking hebben. 

Ook zogenoemde ‘stoppende’ voedingsmiddelen bestaan niet. Het 
komt voor dat je deze voedingsmiddelen tijdens een periode van  
diarree wel wat beter kunt verdragen. De werkzaamheid van het  
bekende droge beschuitje is niet aangetoond. Eet vooral vezelrijk en 
drink veel water.

n  2 sneden volkoren brood besmeerd met halvarine,  

beleg: 30+ kaas, jam
n  1 glas halfvolle melk
n  1 glas thee

n  2 kopjes koffie
n  Volkoren mueslibol

n  Tosti van 2 sneden volkoren brood besmeerd met halvarine  

en belegd met 30+ kaas en plakjes tomaat 
n  1 snee roggebrood, besmeerd met halvarine en appelstroop
n  1 sinaasappel
n  1 glas halfvolle melk
n  1 kopje koffie

n  2 glazen thee
n  Handje gedroogd fruit
n  1 appel

n  Stukje mager vlees of vis met jus of saus op basis van  

vloeibare margarine 
n  Flinke portie groente (200 gram)
n  4-5 middelgrote aardappelen
n  Schaaltje magere yoghurt met fruit en muesli
n  1 glas water

n  1 kopje koffie
n  1 glas (mineraal)water 
n  1 handje noten 

Mexicaanse bonensoep
Kijk voor dit recept en nog veel  
meer  vezelrijke recepten op 
www.voedingscentrum.nl/recepten
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In de afgelopen jaren werd van producten met zogenoemde probiotica of 

‘goede bacteriën’ gezegd dat ze zouden helpen bij een goede darmwerking. 

Van deze producten is echter onvoldoende bewezen dat ze daadwerkelijk  

een gunstige werking hebben op de darmen.

Vezelproducten
Er zijn speciale producten die je kunnen helpen als het niet lukt om de  

darmproblemen te verhelpen met een gezonder voedingspatroon. Dit zijn 

vezelproducten of vezelpreparaten. Een arts of diëtist kan je hierbij adviseren.

Voorbeelden van vezelproducten zijn zemelen, Fibrex en All Bran. Je hebt  

verschillende mogelijkheden om ze te gebruiken. Roer de vezelproducten  

bijvoorbeeld door bijvoorbeeld yoghurt, melk, vla, soep, aardappelpuree, 

gehakt, omelet of roerei. Je kunt het beste één eetlepel per keer gebruiken  

en dit in drie porties over de dag verdelen. Als je vezelproducten gebruikt is 

het belangrijk om erop te letten dat je voldoende drinkt.

Vezelpreparaten

Preparaten met psylliumzaad zoals Metamucil en Volcolon zijn voorbeelden 

van vezelpreparaten. Ze zijn op recept van de arts via de apotheek te krijgen. 

Als je deze preparaten gebruikt, is het extra belangrijk om erop te letten dat  

je voldoende drinkt. In de drogisterij worden ook vezeltabletten verkocht. 

Maar deze tabletten bevatten naar verhouding weinig vezels en hebben  

daarom minder effect.

Andere middelen die artsen ook wel geven bij obstipatie, zijn lactulose en 

macrogol (Movicolon en Forlax). Dat zijn geen vezelpreparaten. De stoffen in 

deze middelen zorgen ervoor dat er meer water in de dikke darm komt. 

Daardoor wordt de ontlasting zachter.

Met de Eettabel kun de hoeveelheid vezels met elkaar 

vergelijken van meer dan 2200 producten. Je bestelt  

de tabel in de webshop van het Voedingscentrum: 

www.voedingscentrum.nl/webshop

Kan ik als ik last heb van verstopping een laxeermiddel nemen?
Een laxeermiddel lijkt soms een gemakkelijkere oplossing voor  
verstopping dan al de moeite die je moet doen om jouw voeding van 
meer vocht en vezels te voorzien. Maar laxeermiddelen nemen nooit 
de oorzaak van de verstopping weg. Ze lossen alleen tijdelijk de 
klachten op. Bij regelmatig gebruik van laxeermiddelen wennen de 
darmen zelfs aan het middel en worden ze ‘lui’. De klachten worden 
daardoor alleen maar erger. Bij langdurig gebruik kan de darmwand 
zelfs beschadigd raken. Daarom worden ook de ‘natuurlijke’ middelen 
zoals sennapeulen, laxeerthee, kruidenthee op basis van senna of 
wonderolie afgeraden. Ga niet zelf experimenteren. Mocht na 4 tot  
6 weken door een gevarieerde, vezelrijke voeding, regelmatig eten, 
voldoende drinken en meer lichaamsbeweging de obstipatie niet 
verdwijnen, overleg dan met de huisarts of en zo ja, hoe lang je een 
laxeermiddel mag gebruiken.
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Meer informatie
Voedingscentrum 

Op de website van het Voedingscentrum vind je aanvullende informatie.

Ga naar www.voedingscentrum.nl

In de webshop van het Voedingscentrum vind je aanvullende folders,  

brochures en (kook)boeken. Ga naar www.voedingscentrum.nl/webshop

Maag Lever Darm Stichting

De MLDS wil maag-, darm- en leverziekten voorkomen, bestrijden en de 

gevolgen ervan verminderen, zodat patiënten met een ernstige ziekte een  

perspectief op genezing dan wel op gunstiger beloop hebben. Daartoe werft 

de MLDS fondsen, is ze een bron van kennis, ondersteunt ze wetenschappelijk 

onderzoek en biedt ze voorlichting. Ga naar www.mlds.nl.

Diëtist 

De diëtist helpt je bij het samenstellen van je dieet en kan je ook begeleiden 

bij de uitvoering ervan. Zoek je een diëtist bij jou in de buurt?

Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/zoekdietist

Ga voor meer informatie naar:

Nederlandse Vereniging van Diëtisten: www.nvdietist.nl

Diëtisten Coöperatie Nederland: www.dcn.nu

Nederlandse Vereniging van Diëtisten 

Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse

Vereniging van Diëtisten: de beroeps- en belangenvereniging van Nederlandse

Diëtisten.




