
7 Obstipatie 
 
Overweeg altijd andere oorzaken van buikpijn, vooral bij ALL patiënten, denk bijv ook aan pancreatitis. 
 
 
Medicamenteuze behandeling obstipatie

1
 

 
Stap I – Macrogol = Movicolon óf Forlax 
 
-Movicolon (macrogol 3350/elektrolyten) 

 Poeder in zakjes van 7 g (junior) en 13 g (volwassenen)    

 In principe geven in 1 x per dag ’s ochtends  

 Onderhoudsdosering is afhankelijk van de individuele respons 

 Als kinderen smaak of geur slecht vinden, er is ook Movicolon junior natural  

 (smaakloos) op de markt: Macrogol 4000, potten a 500 en 1000 gram.  

 

Leeftijd  Startdosering     

0jr – 2jr  0,8 g/kg/dag 

 2jr – 6jr  7 g/dag     

7jr – 11jr  14 g/dag     

> 11 jr  13 - 26 g/dag  

Bij onvoldoende response dosering ophogen, geen maximum dosering, tot ontlasting “te” dun wordt 

 

-Forlax (macrogol 4000) 

 Poeder in zakjes van 4g (junior) en 10 g 

 In principe geven in 1 x per dag ’s ochtends  

 Boven 8 jaar: in 1 dosis ’s ochtends, ongeacht dosering 

 

Leeftijd  Startdosering 

 ½ – 1 jr   4 g/dg  

1 – 4 jr    4 – 8 g/dg 

4 – 8 jr    8 – 16 g/dg 

8 – 18 jr  10 – 20 g 

 

Bij onvoldoende response dosering ophogen, geen maximum dosering, tot ontlasting “te” dun wordt. 

 

Tweede keus is lactulose of Importal. Deze zijn namelijk slecht voor de tanden en geven veel gasvorming. In 

nood te overwegen. Voor doseringen zie het kinderformularium. 

 

Stap II – Klysma  
 

Stap II als onvoldoende effect stap I (d.w.z. als 2–3 dagen geen def gehad op stap I). 

(bij inschatting forse obstipatie kan deze stap overgeslagen worden) 

  

-Microlax  

• Eenmalige dosis, werkt na 5-15 minuten 

 

Leeftijd  Dosering   

1mnd – 12mnd  ½ klysma (2,5 ml)   

1jr – 18jr 1 klysma (5 ml)    

 

-Klyx (geen fosfaat klysma)•  

• Eenmalige dosis, werkt na 2-3 minuten 

 

Leeftijd  Dosering   

< 6 jaar   60 ml   

> 6 jaar   120 ml    

 

Stap III – Hoogopgaand klysma 

 

Als onvoldoende effect stap II. 



 

-Hoogopgaand klysma poliklinisch met olijfolie, gevolgd door NaCl 0.9% 

• bed in Trendelenburg zetten, olie 30-60 minuten inlaten, daarna NaCl + Bisacodyl 

 

Olijfolie    NaCl 0.9%                       

< 2 jr  25 ml  

2–6 jr  50 ml    < 6 jr : 500 ml + 5 mg Bisacodyl 

> 6 jr 100 ml    > 6 jr : 1000 ml + 10 mg Bisacodyl  

    

-Alternatief is Klean-prep zakjes poeder voor orale colonlavage 

• max. 4 liter  

• toedienen over 4 uur  

• niet sneller dan 30 ml/kg/u 

• doorgaan tot de darm schoon is  

 

Leeftijd  Dosering   

< 5 jr  90 ml/kg 

5–10 jr  80 ml/kg  

 >10 jr  70 ml/kg  

  

-Overigens valt ook oraal Bisacodyl te overwegen (5 mg tablet) bij kinderen die een klysma erg vervelend 

vinden, als tussenstap. Werking treedt op na 6-8uur.  

 

Bron 

 

1. NVK - Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar 

 


