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Adviesfiche aangeboden door uw online-apotheker: Obstipatie

Wat is obstipatie of constipatie?

Verstopping of constipatie kenmerkt zich door:
- plotseling minder naar het toilet moeten dan gewoonlijk
- hardere ontlasting
- ontlasting die kleiner is van ‘volume’
- pijn bij de ontlasting

Dit fenomeen gaat gewoonlijk gepaard met een opgeblazen gevoel en soms met een verminderde 
eetlust.
Verstopping komt meer bij vrouwen voor. Waarom is niet bekend. 

Hoe wordt obstipatie veroorzaakt?

Meestal is verstopping of obstipatie het gevolg van een verstoorde werking van de darm door 
verkeerde voedings- en leefgewoonten.
Verstopping kan ook andere oorzaken hebben:

- ziekte (bv. gezwel van de dikke darm, slecht werkende schildklier, de ziekte van Parkinson, 
depressie, stress) 
- herstel van een buikoperatie 
- aandoeningen aan de anus (bv. aambeien, anale kloof) 
- inname van geneesmiddelen (bv. antidepressiva, pijnstillers en sommige hoestsiropen) 
- slechte zindelijkheidstraining bij kinderen 
- toenemende immobiliteit bij ouderen

Preventie en niet-medicamenteuze maatregelen
- Zorg voor een uitgebalanceerde voeding met voldoende vezelinname. Vezels houden vocht vast en 

zorgen op die manier voor een grotere en zachtere faecesmassa en bevorderen de darmperistaltiek. 
Fruit, groenten, volkorenbrood en peulvruchten zijn rijk aan voedingsvezels. 

- Neem voldoende vocht in!
- Beweeg voldoende. Dagelijks een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit, aangepast aan je 

leeftijd en de omstandigheden, ondersteunt en stimuleert de darmperistaltiek.
- Besteed aandacht aan goede toiletgewoonten en negeer de ontlastingsdrang niet. Het ophouden van 

de stoelgang heeft een nadelige invloed op het ontlastingspatroon en ligt vaak aan de basis van de 
obstipatie. Neem bovendien voldoende tijd tijdens een toiletbezoek zodat er een volledige ontlasting 
optreedt.

Behandeling
- Pas in eerste instantie het leef- en voedingspatroon aan. 
- Eet vezelrijk en drink voldoende
- Neem dagelijks osmotische laxantia in die het water vasthouden in de darm. Deze maken de 

stoelgang zachter en zorgen dat hij gemakkelijker de darm passeert. Deze middelen mogen 
chronisch gebruikt worden. Bob: Lactulose siroop of macrogol

Raadpleeg zeker een arts als je last hebt van ernstige verstopping, de verstopping langer duurt dan 2 
weken, bij slijm of bloed in de ontlasting, bij een harde en pijnlijke ontlasting afgewisseld met diarree.

https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/depressie/
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/stress/
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/aambeien/

