
Niet abnormaal sterk geurend (normale ontlasting stinkt niet), 

Rottende eierenlucht duidt op een slechte eiwitvertering.

Zurige geur en veel gasvorming duidt op een slechte vertering koolhydraten (zetmeel) .

Plakkerige ontlasting duidt op een slechte vetvertering.

Tussen 3x per dag en 3x per week is goed.

Jij bent uniek, je spijsvertering is uniek focus op regelmaat. 

2x per week poepen is gezond als je vitaal voelt.  

Wat wil jouw poep jou vertellen?
Checklist ontlastingspatroon

Frequentie & moment ontlasting

Geur Ontlasting



Wat wil jouw poep jou vertellen?
Checklist ontlastingspatroon

Kleur, welke kleur is jouw ontlasting?

Rood
Het eten van bietjes kleurt de ontlasting rood.

Lichtbruin
(pindakaasachtig) tot donkerbruin (chocoladepasta)

Grijs
Stopverfachtig. Verminderde vetopname door verstopping 
galwegen of verstoring alvleesklier. 

Groen
Groene groenten of verstoring galblaas en lever. 

Bleekbruin
Bijna ontkleurd. Slechte vertering, teveel zuivel, 
verstoring lever, gal, alvleesklier. 

Geel
Overmatig alcoholgebruik, verstopping galbuis of leverbuis.

Rode bloedstrepen
Meestal veroorzaakt door bloedingen in het rectum of anus.

Zwart
Heel donkere of zwarte ontlasting duidt op 
bloedverlies vanuit de maag/darm of ijzersuppletie. 



Losse harde keutels, 
zoals noten. (moeilijke stoelgang)

Type 2

Type 3

Type 5

Type 6 

Type 4

Type7

Als een worst, met barstjes 
aan de buitenkant

Zachte keutels met duidelijke 
randen, makkelijke stoelgang

Waterig, geen vaste stukjes, 
helemaal vloeibaar

Typen 4 en 3 in deze volgorde is top!  

Typen 1 en 2 wijzen op obstipatie. Leefstijlfactoren: beweging, groenten en fruit,  
volkoren producten, water, ontspanning

Typen 5 tot 7 wijzen op diarree. Diarree is vaak een teken van ziekte (zoals buikgriep), 
een infectie, gebruik van medicijnen, overgevoeligheid voor bepaald eten of stress. 

Wat wil jouw poep jou vertellen?
Checklist ontlastingspatroon

Consistentie, Welk type ontlasting heb jij?
De Bristol Stool Chart (zie hieronder) 

Type 1

Als een worst maar klonterig

Als een worst of slang, 
glad maar zacht

Zacht en papperig, delen met 
niet deffineerdbare randen



Geur
Niet abnormaal sterk geurend

Consistentie
Als een worst, goed gevormd, glad en zacht, S-vorm

Kleur
Lichtbruin (pindakaasachtig) tot donkerbruin (chocoladepasta)
gekleurd. 

Frequentie
Tussen 3x per dag tot 3x per week. 

Overig
Weinig toiletpapier nodig, geen remsporen, je hoeft niet te persen.

Check je poephouding

Hoe herken je een gezonde ontlastingspatroon
Checklist ontlastingspatroon

Toiletkrukje



Checklist ontlastingspatroon
Notities
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