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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.

When constipation occurs, it is difficult and even painful 
to pass stool. The stool stays too long in the large intestine 
and hardens and becomes dry. You have less bowel 
movements and sometimes there is a bloated feeling and 
abdominal pain.  
Constipation is bothersome but not dangerous.

Constipation can be caused by

• insufficient intake of fluids 
• insufficient fibres in the diet 
• lack of exercise 
• stress 
• ignoring the urge to defecate (at school, at work,…) 
• some medications (antispasmodic drugs like cough 

suppressants, certain painkillers)

Often there is more than one cause.

What can you do?

• Drink more water: at least one and a half liter a day
• Eat more fibres: breakfast cereals, brown bread, 

beans, vegetables and fruit 
• Exercise regularly
• Respond to your body when it tells you it needs to 

defecate 

When should you see a doctor?

If the abovementioned measures do not help enough, 
medicine can be useful:  laxatives soften the stool so it can 
more easily pass. Some laxatives can be used for a long 
period of time, others for a short period of time. Talk 
about this with your doctor.
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