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Door de ziekte van Parkinson of parkinsonisme en het gebruik van medicatie kan de 

werking van uw darmspieren veranderen. Door deze veranderingen kan uw stoelgang 

minder soepel of minder frequent zijn. U heeft obstipatie als u minder dan driemaal per 

week ontlasting heeft, als de ontlasting hard is, en als deze slechts door hard persen 

naar buiten komt. 

 

Obstipatie kan ook veroorzaakt worden doordat er te weinig voedingsvezels of te weinig 

vocht in uw voeding zit, door te weinig beweging of door een combinatie van deze 

oorzaken. 

Tips bij obstipatie: 

 Eet voldoende voedingsvezels. Voedingsvezels bevorderen de darmwerking, onder 

andere doordat ze vocht binden in de darm. Het advies luidt: 

- 2 stuks fruit 

- 200 gram groenten 

- Volkoren producten als bruinbrood, volkorenbrood, volkorenbeschuit. 

- Pap, zoals Brinta of Bambix 

 Drink voldoende, minimaal 2 liter per dag. Tip: gebruik bijvoorbeeld een lege cola-of 

spa roodfles en vul deze aan het begin van de dag met water. Aan het eind van de 

dag behoren 2 flessen van 1 liter leeg te zijn. Of gebruik ongeveer 12 tot 15 

drinkconsumpties (?). U kunt verschillende dranken afwisselen, zoals water, thee, 

bouillon, vruchtensappen, groentesappen, frisdranken, limonade of bronwater. 

 Eet regelmatig, gebruik dagelijks 3 hoofdmaaltijden. 

 Eet rustig en kauw goed. 

 Rook niet. 

 Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Vijf maal per week minimaal een half uur 

bewegen (bijvoorbeeld wandelen of fietsen) is voldoende. 

 Geef gehoor aan aandrang om naar het toilet te gaan. Stel uw toiletbezoek niet uit 

vanwege andere activiteiten. 

 

Raadpleeg uw huisarts of neuroloog wanneer uw stoelgang na enkele weken ondanks 

bovenstaande tips niet verbeterd is. Op proef kan eventueel Movicolon, Metamucil of 

lactulose geprobeerd worden. 
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