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Na resectie van een laag gelegen rectumcarcinoom kunnen klachten op gebied van aandrang, 

frequentie van stoelgang en ongewenst verlies van ontlasting optreden. 

Deze klachten nemen meestal af 3 tot 6 maanden na de operatie. Soms zijn ze blijvend. 

 

Algemene voedingsadviezen 

 Spreid de maaltijden over de dag (5-6 keer per dag) en sla geen maaltijden over. 

 Kauw goed. 

 Drink dagelijks ½ liter water of thee of bouillon, ½ liter melkproducten (bij voorkeur 

verzuurde melkproducten zoals yoghurt, yoghurtdrink, karnemelk,…) en ½ liter isotone 

dranken (vb. Aquarius, AA drink isotone,…). 

 Vermijd bruisende dranken, caffeïnehoudende dranken en alcohol. 

 Kies voor voedingsmiddelen met oplosbare voedingsvezels zoals witte rijst, wit brood, 

havermout, bananen, appelmoes of fruit in blik. Oplosbare vezels absorberen vocht in 

de darmen en zorgen op die manier voor een vastere stoelgang. Gebruik eventueel 

vezelsupplementen zoals psylliumvezels (vb. Metamucil®) of een plantaardig 

zwelmiddel (vb. Colofiber ®). 

 Frequente losse stoelgang gaat gepaard met verlies van zout en vocht. Gebruik extra 

zout en drink voldoende. Vocht zal bovendien binden met voedingsvezels met als 

gevolg minder klachten van gasvorming, opgeblazen gevoel en diarree. 

 Beperk voedingsmiddelen met onoplosbare voedingsvezels zoals tarwezemelen, 

volkoren brood en granen, bonen, erwten, rauwe groenten. 

 Gebruik voedingsmiddelen die de ontlasting steviger kunnen maken zoals bananen, 

witte rijst, witte pasta, wit brood, beschuit, droge koek (type studentenkoek, petit 

beurre), zoute koekjes (type Tuc). 

 Zorg voor voldoende aanbreng van energie en eiwitten (in vlees, vis, eieren, kaas, volle 

melkproducten). 

 Weeg u 1 x per week om vermagering te voorkomen.  
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Voedingsmiddelen die leiden tot gasvorming 

 Kolen (met uitzondering van bloemkool, broccoli), spruiten, uien, bonen, maïs, noten, 

koolzuurhoudende dranken en alcohol. 

 

Voedingsmiddelen die leiden tot frequente losse stoelgang 

 Rode paprika, kolen, spruiten, uien, spinazie, gedroogde en verse bonen, erwten, 

maïs. 

 Druiven, abrikozen, perziken, pruimen. 

 Spaanse peper, curry en knoflook. 

 Cafeïnehoudende dranken en alcohol. 

 Zoetstoffen; voornamelijk polyolen zoals sorbitol of maltitol (vb. in suikervrije kauwgom, 

sommige pepermuntjes) en tagatose. 

 

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van het Kankercentrum UZ Gent. Het UZ Gent kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld bij gebruik van deze brochure/dit 

protocol buiten het UZ Gent. 

Oncologische diëtisten: 

Marina Regyaerts     09 332 1994 

Eline Hebbelinck       09 332 1995 

Louise Sarrazyn        09 332 1995 

Stefanie Mortier        09 332 1993 

Dieetonco@uzgent.be 


