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In deze folder leest u over dieetadviezen bij een vernauwing of stent in slok-
darm of maag. Lees deze folder goed door. 

VERSTOPPING VOORKOMEN BIJ EEN VERNAUWING OF STENT IN DE 
SLOKDARM
U heeft een vernauwing in de slokdarm of maag. Deze vernauwing kan een 
verstopping veroorzaken als uw voeding er niet goed langs kan. Daarom wordt 
uw voeding aangepast. Ook als u een stent (buisje) in de slokdarm heeft, moet 
uw voeding aangepast worden om een verstopping te voorkomen. De adviezen 
hieronder helpen u bij het voorkomen van een verstopping.

ALGEMENE ADVIEZEN 
• Neem vaker een kleinere maaltijd. Eet bijvoorbeeld 6 tot 8 keer per dag in 

plaats van 3 keer.
• Probeer rustig te eten en goed te kauwen. Uw eten moet de dikte van erw-

tensoep hebben als u het doorslikt.
• Let erop dat u voldoende drinkt, ongeveer 1½ tot 2 liter per dag. Dit zijn 

ongeveer 10 tot 13 glazen. 
• Soms helpt het om extra te drinken bij de maaltijd, waardoor het gekauwde 

of gemalen voedsel verdund wordt. Spoel het eten echter niet weg zonder 
het goed te kauwen.

• Wanneer u minder poept, neem dan contact op met uw arts.

GOED KAUWEN KAN EEN VERSTOPPING VOORKOMEN 
U kunt een verstopping van de slokdarm voorkomen door geen grote stukken 
door te slikken en goed te kauwen. 

Kauw onderstaande producten goed:
• Citrusfruit, zoals citroen, grapefruit, mandarijn en sinaasappel.
• Vezelige groenten, zoals asperges, bleekselderij, zuurkool en grove rauw-

kost.
• Kleffe voedingsmiddelen, zoals (vers) witbrood, niet-gare pannenkoek, ont-

bijtkoek, drop en toffees.
• Taai en draderig vlees, zoals runderlapje, rookvlees, rosbief en fricandeau.
• Harde stukjes van onrijp of hard fruit, rauwe groente, noten, pinda’s, zuur-

tjes, harde korsten, harde korrels/zaden in brood. 
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Nog meer tips om een verstopping van de slokdarm te voorkomen
• Kies voor fijn volkorenbrood. Harde korsten kunt u er het beste afsnijden.
• Let er goed op dat u geen stukjes bot of visgraatjes doorslikt tijdens het 

eten.
• Snijd voedingsmiddelen fijn en kauw ze goed. 
• Verwijder pitten, schillen, graten en botten.
• Verwijder harde stukjes in de voeding.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De dië-
tisten van de afdeling Diëtetiek geven u graag meer informatie. 

AFDELING DIËTETIEK
 0344-674285 

of mail naar dietist@zrt.nl.



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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