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Inleiding 
 
Een colostoma is een kunstmatige uitgang van de dikke darm 
(colon). Na het aanleggen van een colostoma is het volgen van een 
speciaal dieet niet nodig. Wel kan de voeding die gebruikt wordt 
invloed hebben op de vastheid van de ontlasting of leiden tot 
gasvorming, geurvorming en verkleuring van de ontlasting  
 
 
 
Algemene richtlijnen: 

 Eet langzaam en kauw goed 

 Eet regelmatig en sla geen maaltijden over 

 Gebruik voldoende vocht, tenminste 1½-2 liter per dag 

 Gebruik een voeding die rijk is aan vezels 
 
 
 
Vastheid van de ontlasting 
 

 Om te zorgen dat de ontlasting de juiste vastheid (= consistentie) 
heeft, spelen vezels en vocht een belangrijke rol.  
Voedingsvezels hebben de eigenschap om water op te nemen en 
vast  te houden, waardoor de ontlasting een goede vastheid krijgt. 
Dus niet te hard en niet te zacht. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen oplosbare vezels (bijv. 
groenten en fruit) en onoplosbare vezels (bijv. granen), die beide 
hun specifieke werking hebben. Gevarieerd gebruik van vezelrijke 
voedingsmiddelen wordt aanbevolen. Dit kan een goede 
darmwerking bevorderen.  
 
Naast het gebruik van voldoende vezels is het gebruik van 
voldoende vocht (tenminste 1½-2 liter) belangrijk. Dit komt overeen 
met de inhoud van 12-16 kopjes.  
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Vezelrijke producten, zijn: 
 
- volkorenproducten 

o.a.: volkorenbrood, roggebrood, volkorenbeschuit, 
volkorenbiscuit 

- grove bindmiddelen en volkoren deegwaren 
o.a.: Brinta, havermout, griesmeel, volkorenmeel, muesli, 
zilvervliesrijst, volkoren macaroni, volkoren spaghetti 

- groente 
- rauwkost 

o.a.: sla, komkommer, tomaat, radijs, witlof 
- aardappelen 
- peulvruchten 
- vers fruit, zo mogelijk met schil 
- gedroogde vruchten 

o.a.: pruimen, abrikozen, krenten, rozijnen, vijgen, dadels 
- noten 
 
 
 
Gas- en geurvorming 
 
Gas- en geurvorming zijn niet helemaal te voorkomen. Het is een 
normaal gevolg van de spijsvertering. 
 
Ongeveer 70% van de gassen in de darm bestaat uit ingeslikte 
lucht. De hoeveelheid ingeslikte lucht neemt toe bij roken, 
nervositeit, het kauwen van kauwgom en het praten tijdens het eten.  
Het resterende deel (30%) wordt veroorzaakt door 
voedingsmiddelen. 
 
Het is niet zo dat er geen gebruik mag worden gemaakt van 
voedingsmiddelen die een sterke gas- en/of geurvorming kunnen 
veroorzaken. Er kan rekening mee worden gehouden, bijvoorbeeld 
wanneer men uitgaat.  
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Hieronder wordt vermeld welke producten gas- en geurvorming 
kunnen veroorzaken. Dit verschilt echter per persoon en hangt ook 
af van de gegeten hoeveelheid. 
 
 
Producten die extra gasvorming kunnen veroorzaken, zijn o.a.: 
 
groente  : ui, prei, spruiten, koolsoorten, champignons,    
                                     paprika 
fruit  : onrijpe banaan, meloen, vruchtensap 
peulvruchten  : bruine bonen, witte bonen, kapucijners,   
                                     linzen, erwten 
aardappelen  : nieuwe aardappelen 
kruiden en specerijen : scherpe kruiden en specerijen (o.a.: sambal,  
                     knoflook, Spaanse peper) 
dranken  : bier, koolzuurhoudende dranken 
diversen  : melk, producten met veel suiker. 
 
 
Producten die extra geurvorming kunnen veroorzaken, zijn o.a.: 
 
groente  : koolsoorten (vooral als ze lang gekookt zijn),  
                                     ui, prei 
peulvruchten  : bruine bonen, witte bonen, kapucijners,  
                                     linzen, erwten 
vis  : alle soorten 
kruiden en specerijen : scherpe kruiden en specerijen (o.a.: sambal,  
                                     knoflook, Spaanse peper) 
diversen  : eieren, (oude) kaas, vitamine B-tabletten 
 
Karnemelk en yoghurt kunnen ervoor zorgen dat de ontlasting 
minder ruikt. Gebruik dit bijvoorbeeld als drank of als nagerecht bij 
de warme maaltijd. 
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Kleurvorming 
 
Producten die verkleuring van de ontlasting kunnen veroorzaken,  
zijn o.a.: 
 
- bietjes 

Deze kleuren de ontlasting rood. 
- ijzerpreparaten en spinazie 

Deze kleuren de ontlasting zwart/groen. 
 
 
 
Gewicht 

    
Extreme schommelingen in het gewicht kunnen op den duur 
problemen geven met het colostoma en de verzorging ervan. 
Probeer daarom het gewicht stabiel te houden. Door ongewenste 
gewichtstoename kan bijvoorbeeld lekkage en daardoor huidirritatie 
ontstaan.  
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Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
 
Stomavereniging  
internet  : www.stomavereniging.nl 
e-mailadres : info@stomavereniging.nl 
 
 
Maag Lever Darm Stichting 
internet  : www.mlds.nl 
e-mailadres : info@mlds.nl. (niet voor medische vragen) 
 
 
Voedingscentrum 
Internet  : www.voedingscentrum.nl 
 
 
Saxenburgh Medisch Centrum 
De stomaverpleegkundigen zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
tussen 09.00 uur en 16.00 uur. Op (0523) - 27 68 18  
Tevens bestaat de mogelijkheid tot contact via de mail: 
stomapoli@sxb.nl 
 

 

http://iprovavm01/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=43ab01f7-6f33-4e92-8ef6-e5257a08dc7d
http://iprovavm01/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=3f1f1f04-7db2-4472-af6f-96f9a62b510f
http://iprovavm01/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=609c63e2-c626-4d77-800e-becff96770c3
http://iprovavm01/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=ea0f7f5f-f0eb-4c8d-aff9-8ff511029140
http://iprovavm01/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=f1f36dbd-1d5e-4868-9a1f-7b8bb911d923
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