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Bij constipatie is het moeilijk en zelfs pijnlijk om 
stoelgang te maken. De stoelgang blijft te lang in de dikke 
darm en wordt hard en droog. Je gaat minder vaak naar 
het toilet en soms is er ook een opgeblazen gevoel en 
buikkrampen.  
Constipatie is vervelend maar niet gevaarlijk.

Constipatie kan ontstaan door

• onvoldoende drinken 
• onvoldoende vezels in de voeding, 
• onvoldoende lichaamsbeweging 
• stress 
• het ophouden van de stoelgang (op school, op het werk, …) 
• sommige geneesmiddelen (hoestremmers, bepaalde 

pijnstillers)

Vaak is er meer dan één oorzaak.

Wat kan je zelf doen?

• Drink meer: zeker anderhalve liter per dag
• Eet meer vezels: ontbijtgranen, bruin brood, bonen, 

groenten en fruit 
• Beweeg meer
• Ga direct naar het toilet als je voelt dat je moet 

Wanneer naar de dokter? 

Als de vorige maatregelen niet genoeg helpen, kunnen 
medicijnen nuttig zijn:  laxeermiddelen maken de 
stoelgang zachter. Sommige laxeermiddelen kan je lange 
tijd gebruiken, andere eerder kort. Bespreek dit met je 
dokter.

Kur dikush vuan nga konstipacioni, do të thotë që ka 
vështirësi deri dhe dhimbje gjatë të  dalurit jashtë. 
Jashtëqitja mbetet për një kohë të gjatë në zorrën e trashë 
dhe forcohet dhe bëhet e thatë. Kështu, kur dikush vuan 
nga konstipacioni shkon më rrallë në tualet dhe disa herë 
konstipacioni shoqërohet met një ndjenjë fryrjeje barku 
dhe dhimbje barku. Konstipacioni është shumë I 
bezdisshëm, por jo I rrezikshëm. 

Konstipacioni mund të shkaktohet nga disa faktorë:

• pirje e pamjaftueshme lëngjesh 
• nga ushqimi i varfër me fibra 
• nga lëvizje të pamjaftueshme fizike e trupore
• nga stress
• nga mbajtja e  jashtëqitjes gjatë në kushte pune ose 

shkolle
• nga disa lloje ilaçesh (medikamente), si  ilaçet për 

kollën  dhe disa lloje  qetësuesish

Shpesh konstipacioni shkaktohet nga më shumë se një arsye.

Çfarë mund të bëni ju vetë për konstipacionin?

• Pini më shumë ujë: 1 e ½ l në ditë.
• Pasuroni menunë e të ngrënit me ushqime të pasura 

me fibra, si: cereals (corn flakes me drithëra), bukë 
integrale ( të zezë ose gri), fasule, perime dhe fruta.

• Lëvizni më shumë.
• Shkoni menjëherë në tualet nëse e ndjeni të 

nevojshme, pa u përpjekur ta mbani jashtëqitjen.

Kur duhet të paraqiteni te mjeku?

Nëse gjithë masat e mësipërme nuk e ndihmojnë gjendjen, 
atëherë duhet të konsultoheni me mjekun për të marrë 
ilaçet e duhura: si laksativët, psh. që e bëjnë jashtëqitjen 
më të butë. Disa lloje  laksativësh mund t’i përdorni për 
një kohë më të gjatë dhe disa lloje të tjera për një periudhë 
më të shkurtër. Për këtë duhet të këshilloheni me mjekun.
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