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Prikkelbaar darmsyndroom 
Ongeveer 10% van de Nederlanders heeft het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). Andere namen hiervoor 

zijn: spastische dikke darm, spastisch colon of Irritable Bowel Syndrome (IBS). 

PDS-klachten verschillen van persoon tot persoon. Zelfs bij één persoon kunnen de klachten van dag tot dag 

verschillen. Perioden met en zonder klachten kunnen elkaar ook afwisselen 

De belangrijkste klachten van het Prikkelbare Darm Syndroom zijn: 

 

• zeurende, krampende of stekende pijn in de buik die zeer hevig kan zijn en soms vermindert na de stoelgang 

of het laten van een wind.  

• een afwijkend ontlastingspatroon. Sommigen hebben met name last van verstopping, terwijl anderen vooral 

last hebben van diarree. Ook komt vaak een ontlastingspatroon voor waarbij verstopping en diarree elkaar 

afwisselen. 

• andere maagdarmklachten zoals gasvorming, winderigheid, een opgeblazen gevoel, een opgezette buik, zuur 

branden, slikklachten en een brok in de keel komen ook vaak voor.

De klachten ontstaan door storingen in de bewegingen van het maagdarmkanaal. Waarschijnlijk heeft PDS te 

maken met de samenwerking tussen de hersenen en de darmen; de darm reageert eerder en heftiger op 

prikkels dan normaal. De knijp- en kneedbewegingen van de darmen zijn onregelmatig en wisselend waardoor 

dit invloed heeft op de doorstroomsnelheid van de darmen. De darminhoud staat stil (verstopping) of stroomt 

juist te snel door (diarree). Dé oorzaak van PDS is nog niet bekend. Factoren die zouden kunnen samenhangen 

met het ontstaan of verergeren van PDS zijn onder andere onregelmatig leven, te weinig lichaamsbeweging, 

stress, erfelijkheid, vezelarme voeding en verstoorde of afwijkende darmflora.  

Voeding en PDS  

Alhoewel er geen wetenschappelijk bewijs is, ervaren vrijwel alle mensen met PDS klachten van bepaalde 

voedingsmiddelen. 

De belangrijkste voedingsadviezen zijn:  

-gebruik een regelmatige, vezelrijke en gevarieerde voeding. Eet voldoende oplosbare vezels: deze zitten met 

name in (vezelrijk) brood, groenten en fruit. Eventueel kunnen extra zemelen gebruikt worden: deze kunnen 

verwerkt worden in vloeibare voedingsmiddelen zoals yoghurt, pap, karnemelk, soep.  
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-gebruik voldoende vocht; drink minimaal 2 liter per dag. Zeker als er extra zemelen gebruikt worden: vezels 

binden namelijk vocht en als er te weinig vocht is blijven deze (te) droog waardoor de klachten eerder toe- 

dan afnemen.  

-ga na welke voedingsmiddelen meer last geven en gebruik hier minder van of laat ze (tijdelijk) weg. 

Voedingsmiddelen die volgens mensen met PDS meer klachten kunnen geven zijn: kool (met uitzondering van 

bloemkool en broccoli), peulvruchten, prei, ui en koolzuurhoudende dranken.  

Sommige mensen ervaren ook klachten van meloen, onrijpe banaan en vruchtensap.  

Wees matig met het gebruik van koffie, thee en alcoholische dranken; veelvuldig gebruik hiervan kan de 

darmklachten verergeren.  

 

Als BenFit-coach hebben jullie ongetwijfeld al eerder vragen gekregen over voeding bij PDS. Zoals je hierboven 

kunt lezen is de BenFit-voeding prima geschikt voor mensen met PDS; uiteraard zullen er mensen zijn die van 

bepaalde voedingsmiddelen meer klachten ervaren en deze daarom weglaten. Let erop dat ze toch een 

regelmatige, vezelrijke en volwaardige voeding blijven gebruiken en adviseer de juiste vervanging (als er 

producten weggelaten worden). Stimuleer mensen ook om producten, die eerder klachten gaven, toch nog 

eens opnieuw (eventueel in kleinere porties) uit te proberen zodat mensen zich niet onnodig beperkingen 

opleggen. 

Probiotica  

Probiotica zijn levende bacteriën die vooral in yoghurtdrankjes voorkomen. De meeste bacteriën zijn 

lactobacillen of bifidobacteriën (de bekendste zijn: de Lactobacillus casei Shirota en Lactobacillus rhamnosus 

Goldin ans Gorbach, oftewel LGG). De meeste bacteriën die via de maag in de darmen terecht komen worden 

door het maagzuur gedood, maar de probiotica overleven het zuur in de maag en bereiken uiteindelijk de dikke 

darm. Op de verpakking van producten waarin probiotica zitten staan soms claims zoals het verlichten van 

darmklachten. Deze claims mogen alleen gebruikt worden als ze op een lijst van goedgekeurde claims staan die 

wordt samengesteld door de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA). Over de probiotica claims is nog veel 

discussie, maar zover bekend hebben ze geen ongewenste bijwerkingen. 

Toch lijkt uit de ervaringen dat de probiotica bij sommige mensen wel wat verlichting te geven. Dus als blijkt 

dat mensen aangeven hier baat bij te hebben, kunnen ze deze gerust blijven gebruiken. 

PDS en medicatie  

Lang niet alle mensen met PDS gebruiken hiervoor medicijnen en het is zelfs ook de vraag of deze voldoende 

werkzaam zijn om de klachten te verminderen. Iedere persoon reageert hier anders op. Als coach is het goed 

te weten welke medicijnen voorgeschreven kunnen zijn bij PDS: 
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• Bulkvormers: dit zijn middelen waar vezels in zitten. De vezels zorgen voor extra vocht in de darm waardoor 

harde ontlasting wat zachter wordt. Tegelijk kunnen ze soms ook wat meer volume aan dunne ontlasting 

geven, waardoor diarree wat kan verminderen. Of bulkvormers helpen tegen PDS-klachten is nog niet 

wetenschappelijk bewezen. Bulkvormers kunnen (in het begin) extra gasvorming en soms buikpijn veroorzaken. 

Bulkvormers worden het vaakst voorgeschreven en het meest gebruikt bij PDS. Voorbeeld hiervan zijn 

psylliumvezels.  

• Spasmolytica: dit zijn medicijnen tegen darmkrampen. Deze middelen werken op de spieren in de darmwand. 

Of de spasmolytica goed helpen tegen PDS-klachten is nog niet wetenschappelijk bewezen. Bijwerkingen van 

spasmolytica kunnen bijvoorbeeld zijn: misselijkheid, braken, verstopping, droge mond, duizeligheid en wazig 

zien.  

• Antidepressiva: dit zijn, zoals de naam zegt, middelen die eigen lijk bedoeld zijn tegen depressie. Uit 

wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat bepaalde antidepressiva de PDS-klachten (vooral de pijn) 

soms kunnen verminderen. De behandeling heeft niets met depressie te maken. Het gaat om vermindering van 

de PDS klachten. Bijwerkingen van antidepressiva kunnen bijvoorbeeld zijn: verstopping, diarree, droge mond, 

duizeligheid. 

 

 • Laxantia: dit zijn laxeermiddelen die meestal goed helpen tegen verstopping. Ook de PDS-symptomen 

kunnen minder worden van een laxeermiddel. Laxeermiddelen kunnen bij PDS helaas juist ook onverwachte 

heftige diarree, gasvorming, buikpijn of krampen geven.  

• Antidiarreemiddelen: het enige antidiarreemiddel waarvan is onderzocht of het helpt bij PDS, is loperamide. 

Van loperamide is bekend dat het de diarree tegengaat en dat het ook de buik pijn kan verminderen. 

Loperamide kan echter flinke verstopping en daarmee weer veel klachten veroorzaken.  

• Pijnstillers: iemand met veel buikpijnklachten kan eventueel pijnstillers gebruiken. Een goede pijnstiller is 

paracetamol. NSAID’s zijn ook goede pijnstillers, maar die kunnen maag- en darmklachten geven en bovendien 

de werking van andere medicijnen veranderen. Voorbeelden van NSAID’s zijn: ibuprofen, diclofenac en 

naproxen. Meestal worden deze medicijnen gecombineerd met een maagbeschermer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van het Prikkelbare Darm Syndroom - www.voedingscentrum.nl 


