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Maagklachten

Onder	maagklachten	wordt	verstaan:	niet-acute	klachten	van	pijn	boven	in	
de	buik	en/of	zuurbranden	en/of	regurgitatie	(het	terugvloeien	van	
maaginhoud	naar	de	slokdarm),	soms	in	combinatie	met	misselijkheid,	
braken,	een	opgeblazen	gevoel	en	snelle	verzadiging.

In	deze	brochure	wordt	ingegaan	op	functionele	maagklachten,	gastro-
oesofageale	reflux	en	maagzweer.

1. Functionele Maagklachten

Wanneer	bij	onderzoek	naar	maagklachten	geen	afwijkingen	worden	
gevonden,	wordt	er	over	functionele	maagklachten	gesproken.	De	twee	
meest	voorkomende	oorzaken	van	functionele	maagklachten	zijn	een	
overgevoelige	maag	en	een	vertraagde	maagontlediging	(luie	maag).

Overgevoelige	maag
Bij	een	overgevoelige	maag	is	men	overgevoelig	voor	prikkels	uit	het	
maag-darm	kanaal.	Iemand	met	functionele	maagklachten	voelt	hier	pijn	
waar	een	ander	niets	voelt.	De	oorzaak	hiervan	is	onbekend.	Aan	het	
slijmvlies	van	de	maag	en	de	slokdarm	is	niets	bijzonders	te	zien.	Bij	veel	
mensen	is	de	oorzaak	waarschijnlijk	een	combinatie	van	meerdere	factoren.	
Zoals	een	doorgemaakte	infectie,	een	verstoorde	beweging	van	de	maag,	
het	voedingspatroon	of	psychische	factoren.

Luie	maag
Een	luie	maag	komt	door	een	storing	in	de	beweging	van	de	maag.	Men	
noemt	dit	ook	wel	een	vertraagde	maagontlediging.	Bij	een	luie	maag	trekt	
de	maagspier	te	weinig	of	te	onregelmatig	samen.	Het	voedsel	wordt	
hierdoor	niet	goed	fijngemalen	en	blijft	langer	in	de	maag	dan	normaal.	
Soms	blijft	de	voeding	wel	vijf	uur	of	langer	in	de	maag	in	plaats	van	drie	
uur.	Bij	veel	mensen	is	de	oorzaak	van	een	luie	maag	niet	bekend.	Stress	en	
spanningen	kunnen	de	klachten	beïnvloeden.	Ook	suikerziekte	kan	een	luie	
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maag	veroorzaken,	doordat	de	hoge	bloedsuikers	de	zenuwen	hebben	
beschadigd	die	de	maag	aansturen.

Klachten	die	voor	kunnen	komen	bij	een	overgevoelige	maag	en	een	
vertraagde	maagontlediging	zijn:

•	 pijn	in	de	bovenbuik
•	 misselijkheid
•	 opboeren	en	oprispingen
•	 een	opgeblazen	gevoel
•	 snel	een	vol	gevoel	hebben
•	 soms	braken

Bij	een	luie	maag	kun	je	ook	last	hebben	van	brandend	maagzuur	(reflux).	
Door	het	terugstromen	van	maaginhoud	in	de	slokdarm	kun	je	verder	last	
krijgen	van	een	pijnlijk	of	branderig	gevoel	in	de	buurt	van	het	borstbeen.	
Lees	hierover	meer	verderop	in	de	brochure.

Tips	en	adviezen	bij	functionele	maagklachten

Van	bepaalde	voedingsmiddelen	is	bekend	dat	ze	maagklachten	kunnen	
veroorzaken	of	verergeren.	Het	is	echter	vaak	heel	persoonlijk	waar	mensen	
klachten	van	krijgen.	Vermijd	de	producten	waar	je	last	van	krijgt	zoveel	
mogelijk,	maar	probeer	wel	gevarieerd	te	blijven	eten.	Wanneer	je	een	
bepaalde	groep	voedingsmiddelen	(bijvoorbeeld	zuivelproducten)	schrapt	
uit	je	menu,	kunnen	er	tekorten	ontstaan.	Hierdoor	kun	je	juist	klachten	
krijgen.	Een	diëtist	kan	je	helpen	met	een	persoonlijk	en	evenwichtig	
voedingsadvies.

Algemene	tips	om	de	klachten	van	een	overgevoelige maag te	
verminderen:

•	 Eet	regelmatig	en	kauw	het	eten	goed
•	 Begin	de	dag	met	een	goed	ontbijt,	bijvoorbeeld	2	volkoren	

boterhammen	met	halvarine	en	beleg	of	havermoutpap	met	fruit	en	
noten
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•	 Vermijd	erg	grote	en/of	vette	maaltijden
•	 Eet	niet	te	laat	‘s	avonds
•	 Vermijd	voedingsmiddelen	die	maagklachten	kunnen	geven
							Bijvoorbeeld	koffie,	sterke	thee,	pepermunt,	chocolade,	
koolzuurhoudende	dranken,	sterk	gekruid	eten	en	vet	voedsel.
•	 Stop	met	roken
						Roken	irriteert	het	maagslijmvlies	en	kan	het	sluitspiertje	tussen	de	
maag	en	slokdarm	verslappen.
•	 Drink	geen	alcohol
						Alcohol	irriteert	het	slijmvlies	in	de	slokdarm	en	maag	en	kan	het	
sluitspiertje	tussen	de	maag	en	slokdarm	verslappen.
•	 Vermijd	stress	en	zorg	voor	ontspanning
						Probeer	stress	zoveel	mogelijk	te	vermijden	en	zorg	voor	voldoende	
ontspanning,	bijvoorbeeld	door	sporten	en	andere	lichaamsbeweging.

Heb	je	last	van	een	luie maag?	Deze	voedingsadviezen	kunnen	klachten	bij	
een	vertraagde	maagontlediging	verminderen:

•	 Verdeel	je	maaltijden	over	de	dag
						Eet	liever	meerdere,	kleine	maaltijden,	in	plaats	van	drie	grote	maaltijden	
per	dag.
•	 Eet	rustig	en	kauw	het	voedsel	goed
•	 Ga	na	het	eten	niet	liggen
						Blijf	minimaal	dertig	minuten	rechtop	zitten	of	maak	een	wandeling	na	
de	maaltijd.
•	 Wees	voorzichtig	met	vet-	en	vezelrijk	eten
						Vet	en	vezels	kunnen	de	maagontlediging	remmen.	Wees	daarom	
voorzichtig	met	vette	en	vezelrijke	producten.
•	 Eet	vloeibaar	voedsel	als	de	klachten	heel	erg	zijn
						Vaste	voeding	blijft	langer	in	de	maag	dan	vloeibare	voeding.	Als	je	
klachten	toenemen	zodra	je	vaste	voedingsmiddelen	gebruikt,	kun	je	deze	
beter	geheel	of	gedeeltelijk	vervangen	door		 vloeibare	voedingsmiddelen,	
zoals	soep.
•	 Verplaats	de	warme	maaltijd	naar	de	middag
					Als	de	warme	maaltijd	’s	avonds	meer	klachten	geeft,	kun	je	deze	
maaltijd	beter	naar	de	middag	verplaatsen.
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2. Gastro-oesofagale reflux

Gastro-oesofageale	reflux	(het	terugstromen	van	maaginhoud	in	de	
slokdarm)	komt	bij	iedereen	voor.	Dit	gebeurt	ongeveer	20	keer	per	dag.	Je	
spreekt	van	refluxklachten	als	er	klachten	optreden	zoals	zuurbranden	of	
wanneer	de	slokdarm	door	de	reflux	beschadigt.

Veel	voorkomende	klachten	zijn:

•	 Zuurbranden;
•	 Regurgitatie	(het	terugvloeien	van	de	maaginhoud	naar	de	slokdarm)	en	

opboeren;
•	 Slikproblemen;

Ook	kan	voorkomen:

•	 Een	brok	in	de	keel;
•	 Pijn	bij	passeren	van	eten;
•	 Speekselvloed;
•	 Opgeblazen	gevoel;
•	 Pijn	op	de	borst;
•	 Hoesten;
•	 Heesheid	of	keelveranderingen;
•	 Piepende	ademhaling;
•	 Misselijkheid

Onderstaande	punten	kunnen	de	kans	op	gastro-oesofagale	reflux	
vergroten:

•	 Middenrifbreuk	(Bij	een	middenrifsbreuk	(hernia	diafragmatica	of	
reflux-syndroom)	is	er	een	zwakke	plek	in	het	middenrif.	Hierdoor	kan	
(zure)	maaginhoud	terugvloeien	in	de	slokdarm.	De	binnenwand	van	de	
slokdarm	kan	daardoor	geïrriteerd	en	soms	beschadigd	raken)

•	 Maagontledigingsstoornissen	(de	maag	blijft	langer	gevuld)



8

•	 Verhoogde	druk	op	de	buik	door	bijvoorbeeld	knellende	strakke	kleding,	
zwangerschap,	overgewicht	of	obstipatie.

•	 (Psychishce)stress
•	 Het	gebruik	van	grote,	vetrijke	maaltijden;
•	 Lucht	happen	tijdens	het	eten;
•	 Roken;
•	 Alcoholgebruik;
•	 Sommige	medicijnen	kunnen	maagklachten	veroorzaken	of	verergeren;
•	 Helicobacter-pylori-infectie	(zie	maagzweer)

Leefadviezen

•	 Stop	met	roken;
•	 Zorg	voor	een	goede	houding	(rechtop	zitten)	tijdens	en	kort	na	de	

maaltijd.	Let	ook	op	uw	houding	bij	tillen	en	bukken:	u	kunt	beter	door	
uw	knieën	gaan	dan	voorover	bukken;

•	 Draag	geen	strakzittende	kleding	zoals	een	strakke	ceintuur,	een	korset	
of	een	strakke	broek;

•	 Is	er	sprake	van	(psychische)	stress?	Zorg	voor	voldoende	ontspanning.	
Vindt	u	het	moeilijk	om	met	stress	om	te	gaan?	Bespreek	met	uw	
huisarts	of	hij	u	hiervoor	kan	doorverwijzen.

•	 Ga	niet	naar	bed	met	een	volle	maag.	Probeer	3	uur	voor	het	slapen	
gaan	niet	meer	te	eten;

•	 Verhoog	zo	nodig	het	hoofdeinde	van	het	bed	(10	cm.);
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Voedingsadviezen

•	 Zorg	voor	een	goed	lichaamsgewicht.	Door	overgewicht	wordt	de	maag	
omhoog	geperst;

•	 Verdeel	de	maaltijden	over	de	dag;	gebruik	liever	6	kleine	dan	3	grote	
maaltijden.	Dit	betekent	dat	u	naast	de	hoofdmaaltijden	ook	
tussenmaaltijden	kunt	gebruiken;

•	 Vermijd	grote	en/of	vette	maaltijden;
•	 Neem	de	tijd	voor	het	eten	en	kauw	goed;
•	 Wees	er	bewust	van	dat	u	niet	te	veel	lucht	inslikt	tijdens	het	eten	en	

drinken.	Ook	met	sommige	producten	krijgt	u	veel	lucht	binnen,	zoals	
opgeklopte	slagroom,	mousse	en	koolzuur	in	frisdranken.

•	 Drink	liever	niet	teveel	bij	het	eten.
•	 Merkt	u	dat	het	drinken	van	koffie,	alcohol,	koolzuurhoudende	of	zure	

dranken	de	klachten	verergert?	Vermijd	deze	dan	zo	veel	mogelijk.
•	 Zorgt	het	eten	van	uien,	chocolade,	pepermunt,	citrusvruchten	of	

scherpe	kruiden	voor	een	toename	van	klachten?	Beperk	het	gebruik	
hiervan	dan	tijdelijk	en	probeer	over	een	tijdje	of	u	dit	weer	beter	
verdraagt.

•	 Zorg	voor	een	goede	stoelgang.	Persen	bij	verstopping	of	obstipatie	
verhoogt	de	druk	in	de	buikholte.	Gebruik	daarom	een	voeding	met	
voldoende	voedingsvezel	(volkorenbrood,	groente,	fruit,	peulvruchten,	
rauwkost)	en	drinkvocht	(minimaal	1½	liter	per	dag).	Indien	u	al	een	
moeilijke	stoelgang	heeft,	is	minimaal	2	liter	drinkvocht	per	dag	nodig.

•	 Melk	vermindert	de	maagzuurklachten,	maar	dit	is	van	korte	duur.	Melk	
stimuleert	namelijk	de	productie	van	maagzuur	en	kan	doordoor	
maagklachten	doen	toenemen.	Bij	karnemelk	is	dit	effect	er	minder.	
Gebruik	dus	niet	meer	melk	dan	de	aanbevolen	richtlijnen	(dit	is	
gemiddeld	3	porties	of	450	ml	per	dag)	en	kies	bij	voorkeur	karnemelk.
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3. Maagzweer

De	term	maagzweer	wordt	zowel	gebruikt	voor	een	zweer	in	de	maag	als	
voor	een	zweer	in	het	eerste	stukje	van	de	dunne	darm,	de	twaalfvingerige	
darm.	Daar	komen	zweren	zelfs	vaker	voor	dan	in	de	maag.	Een	zweer	in	de	
twaalfvingerige	darm	wordt	ulcus	duodeni	genoemd;	een	zweer	in	de	maag	
ulcus	ventriculi.

Een	maagzweer	komt	bij	mannen	ongeveer	tweemaal	zo	vaak	voor	als	bij	
vrouwen.	Er	is	sprake	van	een	maagzweer	als	er	een	gat	is	ontstaan	in	de	
beschermende	slijmvlieslaag	van	de	wand	van	de	maag	of	de	
twaalfvingerige	darm.	Het	agressieve	maagzuur	komt	dan	direct	in	contact	
met	de	zenuwen	van	de	maagwand,	waardoor	pijn	en	andere	klachten	
optreden.

Bij	het	ontstaan	van	het	overgrote	deel	van	de	maagzweren	speelt	de	
bacterie	Helicobacter	pylori	een	belangrijke	rol.	Stress	en	andere	factoren	
zoals	bijvoorbeeld	roken	kunnen	de	klachten	wel	verergeren.

Maagzweren	kunnen	ook	worden	veroorzaakt	door	langdurig	gebruik	van	
bepaalde	ontstekingsremmende	pijnstillers,	de	zogenaamde	NSAID’s	(veel	
gebruikt	bij	reuma)	en	aspirine	(maar	niet	paracetamol).	Dit	komt	echter	
minder	vaak	voor.

Leefstijl-	en	voedingsadviezen

Er	zijn	geen	specifieke	leefstijl	en	voedingsadviezen	voor	klachten	
gerelateerd	aan	een	maagzweer.

De	adviezen	die	voor	functionele	maagklachten	worden	gegeven	zijn	ook	
hier	van	toepassing.	Heeft	u	vooral	veel	last	van	reflux?	Dan	zijn	de	
adviezen	bij	reflux	op	u	van	toepassing.
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Voedingsadvies na een maagoperatie

1. Inleiding

De	maag	is	een	belangrijk	onderdeel	van	het	spijsverteringsstelsel.	Het	eten	
en	drinken	komt	via	de	mond	het	lichaam	binnen	en	wordt	vervolgens	door	
de	slokdarm	naar	de	maag	getransporteerd.	Tussen	de	slokdarm	en	de	
maag	zit	een	sluitspiertje	(sfincter)	dat	opengaat	zodra	er	voedsel	aankomt.	
Dit	sluitspiertje	zorgt	er	tevens	voor	dat	er	geen	voedsel	en	maagsap	van	
de	maag	terug	kan	stromen	de	slokdarm	in.

De	maag	is	een	soort	tijdelijke	opslagplaats,	waar	het	voedsel	wordt	
vermengd	met	maagsap.	Op	deze	manier	wordt	onze	voeding	voorbereid	
op	de	vertering,	die	met	name	in	de	dunne	darm	plaatsvindt.	Bij	de	uitgang	
van	de	maag	naar	de	twaalfvingerige	darm	zit	ook	een	sluitspier	(pylorus).	
Deze	zorgt	net	als	de	sfincter	voor	éénrichtingsverkeer	en	daarnaast	voor	
een	gelijkmatige	toevoer	van	voedsel	richting	de	twaalfvingerige	darm.

2. Waarom een maagoperatie?

Bijna	alle	operaties	aan	de	maag	worden	uitgevoerd	wegens	kwaadaardige	
aandoeningen,	oftewel	kanker.	Meestal	wordt	hierbij	de	maag	geheel	of	
gedeeltelijk	verwijderd.	Het	verwijderen	van	de	maag	wordt	een	
maagresectie	genoemd.	Soms	worden	ook	(delen	van)	omliggende	organen	
verwijderd.

3. Welke soorten maagoperaties zijn er?

Afhankelijk	van	de	plaats	en	de	grootte	van	de	tumor,	kiest	de	chirurg	voor	
een	bepaalde	operatietechniek.	De	verschillende	technieken	worden	
hieronder	besproken.	In	sommige	gevallen	is	het	nodig	om	ook	(delen	van)	
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andere	organen	te	verwijderen.

Als	de	maag	of	een	deel	van	de	maag	is	verwijderd,	verbindt	de	chirurg	het	
resterende	deel		met	de	dunne	darm	of	de	slokdarm.	De	nieuwe	verbinding	
die	hierdoor	ontstaat	heet	een	anastomose.

De	eerste	twee	methoden	zijn	vernoemd	naar	de	Oostenrijkse	chirurg	
Theodor	Billroth.	Hij	heeft	onderzoek	gedaan	naar	twee	verschillende	
manieren	waarop	het		resterende	deel	van	de	maag	weer	met	de	dunne	
darm	verbonden	kan	worden.	Bij	beide	operaties	wordt	het	onderste	
gedeelte	van	de	maag	of	maaguitgang	(het	distale	deel),	inclusief	de	
sluitspier	(pylorus)	en	het	eerste	deel	van	de	twaalfvingerige	darm,	
verwijderd.	Dit	wordt	ook	wel	distale	maagresectie	genoemd.	Vervolgens	
kan	de	verbinding	op	twee	manieren	worden	gemaakt:

Billroth I:	Het	uiteinde	van	het	resterende	deel	van	de	maag	wordt	op	de	
twaalfvingerige	darm	(het	eerste	deel	van	de	dunne	darm)	gehecht.	Deze	
techniek	herstelt	de	continuïteit	van	het	maagdarmkanaal.
Plaatje:

Plaatje:
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Bron:	spreekuurthuis.nl

Billroth II:	Het	uiteinde	van	het	resterende	deel	van	de	maag	wordt	
zijdelings	op	de	dunne	darm	gehecht.	Het	stukje	twaalfvingerige	darm	
hangt	als	een	slurfje	buiten	de	weg	die	het	voedsel	neemt.	Gal-	en	
alvleeskliersappen	monden	uit	in	de	twaalfvingerige	darm	en	kunnen	zo	
wel	naar	de	dunne	darm	worden	gevoerd,	waar	ze	nodig	zijn	voor	de	
voedselvertering.

Een	andere	mogelijkheid	om	het	spijsverteringskanaal	weer	te	herstellen	is	
de	Roux-Y procedure.	Met	deze	methode	kan	het	spijsverteringskanaal	
worden	hersteld	na	een	gedeeltelijke	of	gehele	verwijdering	van	de	maag.	
De	slokdarm	of	het	overige	deel	van	de	maag	wordt	direct	op	de	dunne	
darm	aangesloten.	De	twaalfvingerige	darm	wordt	losgekoppeld,	als	het	
ware	omgelegd,	en	op	een	andere	plek	aan	de	dunne	darm	vastgehecht.	Zo	
komen	de	gal-	en	alvleeskliersappen	wel	in	de	dunne	darm	terecht,	waar	ze	
nodig	zijn	voor	de	vertering	van	voedsel.
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Bron:	aymanobeid.com
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Wanneer	het	bovenste	gedeelte	van	de	maag	of	maagingang	(cardia)		
verwijderd	moet	worden	heet	dit	een	proximale	maagresectie	of	een	
cardiaresectie.	Niet	alleen	het	bovenste	deel	van	de	maag	maar	ook	het	
onderste	deel	van	de	slokdarm	wordt	verwijderd.	Van	het	overgebleven	
deel	wordt	een	soort	buis	gevormd	en	aan	de	slokdarm	vastgemaakt.	Dit	
heet	een	buismaag.

4. Heeft iedereen klachten na een maagresectie?

Een	maagoperatie	is	een	ingrijpende	operatie.	Na	de	operatie	hebben	veel	
mensen	last	van	klachten	of	problemen	met	eten.	Welke	klachten	precies	
ontstaan,	is	onder	andere	afhankelijk	van	de	soort	operatie	die	u	heeft	
ondergaan.	Overigens	krijgt	niet	iedereen	last	van	klachten.	En	meestal	
verminderen	de	klachten	na	verloop	van	tijd	door	aanpassing	van	het	
lichaam.	De	meest	voorkomende	klachten	worden	hieronder	besproken.

Welke	klachten	kunnen	er	optreden?

De	klachten	die	kunnen	ontstaan	als	gevolg	van	een	maagresectie	kunnen	
worden	onderverdeeld	in:

•	 Vroege	(functionele)	klachten:	Deze	klachten	treden	meestal	direct	na	de	
operatie	op,	doordat	de	maag	zijn	oorspronkelijke	functie	niet	meer	kan	
uitoefenen.	Door	aanpassing	van	het	lichaam	worden	deze	klachten	op	
den	duur	minder;

•	 Late	(metabole)	klachten:	Dit	zijn	klachten	die	betrekking	hebben	op	de	
stofwisseling.	Vaak	zijn	ze	erg	verraderlijk,	omdat	zij	zich	heel	sluipend	
ontwikkelen	en	pas	geruime	tijd	na	de	operatie	optreden.

5. Vroege (functionele) klachten

Het syndroom van de kleine maag

Als	(een	deel	van)	uw	maag	is	verwijderd,	is	de	opslagcapaciteit	van	de	
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maag	afgenomen.	Hierdoor	kunt	u	al	na	een	kleine	maaltijd	een	vol	gevoel	
hebben.	Ook	kunt	u	last	hebben	van	misselijkheid	of	braken	na	het	eten.	
Deze	klachten	met	daarbij	vaak	de	angst	voor	terugkeer	van	de	oude	
klachten,	kunnen	leiden	tot	vermagering	of	het	moeilijk	aankomen	in	
gewicht.	Bij	een	vol	gevoel	zijn	mensen	snel	geneigd	om	minder	en	zo	
mager	mogelijk	te	eten.	Hierdoor	voorziet	de	voeding	niet	meer	in	de	
benodigde	energie,	vetten,	eiwitten,	koolhydraten	en	vitamines	en	
mineralen.	Probeer	de	maaltijden	zoveel	mogelijk	te	spreiden	over	de	dag	
en	meerdere	kleine	porties	te	eten.	Kies	ook	energierijke	producten	te	
gebruiken	zoals	royaal	belegde	boterhammen	met	boter	en	kaas,	volle	
melkproducten	en	voldoende	vetten	bij	de	warme	maaltijd.	Soms	kan	het	
nodig	zijn	de	voeding	aan	te	vullen	met	energierijke	drinkvoeding	of	
voedingssuikers.

Refluxklachten (brandend maagzuur)

Tussen	de	slokdarm	en	de	maag	bevindt	zich	een	sluitspier	(sfincter),	die	
ervoor	moet	zorgen	dat	er	geen	voedsel	en	maagsap	vanuit	de	maag	in	de	
slokdarm	omhoog	komt.	De	werking	van	deze	sluitspier	wordt	beïnvloed	
door	het	hormoon	gastrine,	dat	aangemaakt	wordt	in	het	onderste	gedeelte	
(antrum)	van	de	maag.	Gastrine	zorgt	ervoor	dat	de	sfincter	op	spanning	
blijft.

Wanneer	het	onderste	gedeelte	van	de	maag	verwijderd	wordt,	neemt	de	
productie	van	het	hormoon	gastrine	sterk	af.	Dit	heeft	tot	gevolg	dat	de	
sluitspier	minder	goed	functioneert	en	dat	voedsel	makkelijker	omhoog	kan	
stromen	de	slokdarm	in.	Daarbij	komt	nog	dat	de	maag	een	veel	kleinere	
opslagruimte	is	geworden	en	er	dus	sneller	maaginhoud	omhoog	in	de	
slokdarm	geduwd	wordt.	Dit	geeft	klachten	van	brandend	maagzuur,	pijn	
achter	het	borstbeen,	oprispingen,	een	vol	gevoel	na	de	maaltijd,	
misselijkheid	en	braken.

Om	deze	klachten	zoveel	mogelijk	te	beperken,	kunnen	de	volgende	
adviezen	worden	toegepast:

-	 Vermijd	het	overmatig	gebruik	van	middelen	die	de	werking	van	de	
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sluitspier	extra	verslappen,	bijvoorbeeld	pepermunt,	koffie,	thee,	cacao	en	
chocolade.	Ook	door									 alcohol,	roken,	vetrijk	voedsel	en	
overvloedige	maaltijden	gaat	de	sluitspier	minder	goed	functioneren;
-	 Eet	kleine	porties,	verspreid	over	de	dag,	in	plaats	van	drie	grote	
maaltijden;
-	 Vermijd	het	overmatig	gebruik	van	koolzuurhoudende	dranken	en	
gasvormend	voedsel.	Gasvormende	voedingsmiddelen	zijn:	knoflook,	ui,	
koolsoorten,								 	 		peulvruchten,	prei,	spruitjes,	radijs,	
komkommer,	sojabonen,	zemelen,	kokos,	meloen	en	noten.	Ook	door	
slurpen	of	kauwgom	kauwen	kan	men	veel	lucht	naar			 		binnen	
happen;
-	 Gebruik	de	laatste	maaltijd	3	uur	voor	het	slapen;
-	 Zorg	voor	een	goede	stoelgang	door	het	gebruik	van	een	vezelrijke	
voeding	(volkoren	producten,	groente,	fruit	etc.)	en	veel	vocht	(minimaal	2	
liter	per	dag).	Verstopping	kan	de	refluxklachten	namelijk	verergeren.

Het dumpingsyndroom

Het	dumpingsyndroom	is	vrijwel	altijd	het	gevolg	van	een	operatie,	waarbij	
(een	deel	van)	de	maag	is	verwijderd.	Tegenwoordig	wordt	het	
dumpingsyndroom	vooral	gezien	bij	patiënten	die	bariatrische	chirurgie	
hebben	ondergaan.	Dumpingklachten	zonder	voorafgaande	maagoperatie	
zijn	zeldzaam.

Dumpingklachten	kunnen	worden	onderscheiden	in	twee	soorten;

1. Vroege dumpingklachten (ontstaan binnen ½  uur na de maaltijd)

Vroege	dumpingklachten	ontstaan	doordat	voedsel	in	te	grote	brokken	in	
de	dunne	darm	terechtkomt.	Een	oorzaak	hiervan	is	bijvoorbeeld	het	
onvermogen	van	de	maag	om	de	voeding	goed	te	kunnen	kneden	en	
fijnmalen.	Ook	een	slecht	functionerende	of	ontbrekende	sluitspier,	
waardoor	te	veel	voedsel	wordt	doorgelaten	naar	de	dunne	darm,	kan	een	
oorzaak	zijn.

Wanneer	voeding	in	te	grote	brokken	terecht	komt,	trekt	deze	
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geconcentreerde	voeding	veel	vocht	aan.	Dit	vocht	wordt	onttrokken	uit	de	
omliggende	bloedvaten.	Hierdoor	kunt	u	klachten	van	een	vol	gevoel,	
buikpijn,	darmkrampen	en		diarree.	Door	het	onttrekken	van	vocht	uit	de	
bloedvaten,	ontstaat	een	daling	van	de	bloeddruk.	Hierdoor	kunnen	
klachten	ontstaan	zoals	hartkloppingen,	sufheid	en	duizeligheid.

2. Late dumpingklachten (1½  – 2 uur na de maaltijd)

Normaliter	duurt	het	twee	tot	drie	uur	voordat	voedsel	de	maag	verlaat.	
Wanneer	(een	deel	van)	de	maag	verwijderd	is,	gebeurt	dit	sneller	en	komt	
voeding	sneller	in	de	dunne	darm	terecht.	Door	deze	versnelling	zijn	de	
productie	van	insuline	en	de	stijging	van	de	bloedsuikerspiegel	door	het	
eten,	niet	meer	op	elkaar	afgestemd.	De	productie	van	insuline	komt	te	laat	
op	gang,	waardoor	insuline	wordt	geproduceerd	wanneer	de	bloedsuikers	
al	uit	de	bloedbaan	verdwenen	zijn.	Hierdoor	kunnen	klachten	ontstaan	die	
lijken	op	klachten	bij	een	suikertekort	bij	mensen	met	diabetes.	Klachten	
zijn	onder	andere	zweten,	onrustig	gevoel,	trillen	en	duizeligheid.

Behandeling	van	dumpingsyndroom

Veel	klachten	kunnen	worden	voorkomen	worden	of	verminderen	door	het	
volgen	van	onderstaande	tips	en	adviezen.	Het	is	per	patiënt	verschillend	of	
en	in	welke	mate	klachten	ontstaan.	Meestal	verminderen	de	klachten	na	
verloop	van	tijd,	door	aanpassing	van	het	lichaam.

Adviezen	ter	vermindering	of	voorkoming	van	dumpingklachten:

·									Eet	rustig	en	kauw	goed.
·									Verdeel	de	maaltijden	zoveel	mogelijk	over	de	dag	(6-8	maaltijden	per	
dag).
·									Drink	weinig	of	niet	bij	de	maaltijden,	dit	kan	ervoor	zorgen	dat	de	
voeding	sneller	doorspoelt	naar	de	dunne	darm.	Aanbevolen	wordt	om	een	
halfuur	te	wachten	met		 		drinken	voor	of	na	de	maaltijd.
·									Wees	voorzichtig	met	snel	opneembare	suikers,	zoals	suiker	in	
bijvoorbeeld	cake,	gebak,	koekjes	en	zoet	beleg.	Suikers	worden	in	vloeibare	
vorm	extra	snel		 	 	 		opgenomen,	gebruik	daarom	geen	
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of	weinig	frisdrank,	oploslimonade	en	vruchtensappen.
·									In	melk	zit	lactose	(melksuiker),	ook	een	snel	opneembare	suiker.	Grote	
hoeveelheden	lactose	kan	dumpingklachten	verergeren.	Bij	klachten	na	
gebruik	van	lactose		 		kan	het	helpen	om	uw	melkproductengebruik	te	
reduceren	tot	de	aanbevolen	hoeveelheden:	300	–	450ml.	Mochten	
klachten	hierna	niet	overgaan,	kan	het	helpen				om	zure	melkproducten	
zoals	karnemelk	en	yoghurt	te	gebruiken.	Deze	worden	vaak	beter	
verdragen.	Soms	kan	het	zijn	er	geen	melkproducten	meer	verdragen		
		worden,	raadpleeg	dan	een	diëtist.	Deze	kan	u	adviseren	zodat	u	geen	
tekorten	oploopt.
·									Ga	bij	ernstige	klachten	liggen	na	de	maaltijd.
·									Gebruik	een	voeding	met	voldoende	voedingsvezel.	Een	vezelrijke	
voeding	blijft	langer	in	het	restant	van	de	maag	en	heeft	een	gunstig	effect	
op	de	darmwerking.		 		Voedingsvezelrijke	producten	zijn	bijvoorbeeld	
bruin-	of	volkorenbrood,	groente	en	fruit.
·									Neem	onderweg	altijd	wat	suikerrijks	mee,	zoals	een	pakje	limonade	of	
een	stuk	fruit	om	een	onverwachte	hypo	op	te	vangen.

6. Late (metabole) klachten

Gewichtsverlies

Na	een	operatie	is	10%	gewichtsverlies	normaal.	Het	niet	aankomen	na	een	
operatie	is	vaak	het	gevolg	van	te	weinig	eten,	geen	eetlust,	angst	voor	
terugkeer	van	de	oude	klachten,	dumpingsklachten	en	diarree	of	braken.	
Slechts	heel	zelden	is	gewichtsverlies	het	gevolg	van	onvoldoende	
vertering	en	opname.

Toch	is	dit	na	een	maagoperatie	wel	mogelijk.	Omdat	de	passage	van	het	
voedsel	in	het	maagdarmkanaal	veel	sneller	dan	normaal	verloopt,	komen	
de	spijsverteringssappen	uit	de	galblaas	en	alvleesklier	vaak	te	laat	in	de	
dunne	darm	aan.	Het	voedsel	kan	dan	niet	goed	met	de	
spijsverteringssappen	worden	vermengd,	waardoor	voedingsstoffen	niet	
voldoende	worden	afgebroken	en	worden	opgenomen.	Daarnaast	kan	
melksuiker	(lactose)	minder	goed	worden	verteerd	en	dit	kan	tot	gisting	
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leiden.	Dit	veroorzaakt	klachten	als	een	opgezet	gevoel,	gasvorming,	
krampen	en	diarree.

Wanneer	u	na	de	operatie	moeite	heeft	uw	gewicht	op	peil	te	houden,	kan	
het	moeilijk	zijn	om	voldoende	calorieën	binnen	te	krijgen.	Raadpleeg	dan	
een	diëtist.

Afwijkingen van het botweefsel

Calcium	en	vitamine	D	kunnen	minder	goed	opgenomen	worden.	Dit	komt	
doordat	deze	stoffen	in	de	maag	worden	opgenomen.	Na	verloop	van	tijd	
kan	er	een	tekort	aan	deze	stoffen	ontstaan,	waardoor	uw	botweefsel	
minder	sterk	wordt.	De	kans	op	botbreuken	is	hierdoor	vergroot.

Voeding	die	voldoende	calcium	bevat	is	hierbij	erg	belangrijk.	Calcium	zit	
bijvoorbeeld	in	melk,	kaas,	yoghurt	en	karnemelk.	Als	lactose	niet	of	minder	
goed	verdragen	wordt,	kies	dan	voor	melk	met	lactaseconcentraat	(zoals	
Kerulac	of	Disolut)	lactosevrije	melk	(zoals	MinusL	of	Campina	Lactosevrij)	
of	melk	op	sojabasis	waaraan	onder	andere	calcium	is	toegevoegd,	zoals	
Alpro	sojadrink	of	een	huismerk	sojadrink.	De	aanbevolen	hoeveelheid	is	
gemiddeld	3	porties	of	450	ml	per	dag.

Een	diëtist	kan	u	adviseren	om	tekorten	te	voorkomen.

Tekort	aan	ijzer,	vitamine	B12	en	foliumzuur
Dit	kan	leiden	tot	verschillende	vormen	van	bloedarmoede.	Voor	de	
opname	van	ijzer	is	maagzuur	nodig.	Voor	opname	van	vitamine	B12	is	
“intrinsic	factor”	nodig.	“Intrinsic	factor”	is	een	stofje	dat	geproduceerd	
wordt	in	het	bovenste	onderste	gedeelte	van	het	maagslijmvlies.	Na	een	
maagoperatie	wordt	niet	of	nauwelijks	nog	“intrinsic	factor”	gevormd.	
Hierdoor	kan	vitamine	B12	in	voeding	of	vitaminepillen	niet	worden	
opgenomen	door	het	lichaam.	Na	een	maagoperatie	hebben	veel	mensen	
injecties	met	vitamine	B12	nodig,	om	tekorten	te	voorkomen.	Een	vitamine	
B12	tekort	geeft	in	eerste	instantie	vage	klachten.	Na	verloop	van	tijd	
kunnen	ernstige	en	onomkeerbare	klachten	ontstaan.	Een	diëtist	of	uw	
specialist	kunnen	u	verder	informeren	over	tekorten	aan	voedingsstoffen	
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die	kunnen	ontstaan.

7.Algemene voedingsadviezen

Wat	heeft	u	dagelijks	nodig?

Uw	lichaam	gaat	uw	hele	leven	mee,	dus	is	het	verstandig	om	daar	zo	goed	
mogelijk	voor	te	zorgen.	Maar	hoe	doet	u	dat?	Als	u	volgens	de	Schijf	van	
Vijf	eet,	neemt	u	genoeg	van	alle	producten	die	gezondheidswinst	
opleveren,	plus	alle	benodigde	voedingsstoffen	om	u	fit	te	laten	voelen.

De	Schijf	van	Vijf	bestaat	uit	5	vakken	vol	goede	producten	om	uit	te	kiezen.	
Kies	elke	dag	genoeg	uit	elk	vak	en	varieer	daarbij	volop,	dan	krijgt	uw	lijf	
wat	het	nodig	heeft.

Om	te	kijken	welke	producten	goed	voor	u	zijn	en	hoeveel	u	van	deze	
producten	kan	eten,	verwijzen	wij	u	naar	www.voedingscentrum.nl	waar	u	
de	Schijf	van	Vijf	kan	bekijken.
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Meer	informatie
Voedingscentrum
www.voedingscentrum.nl

Maag Lever Darmstichting
Bent	u	op	zoek	naar	een	boek,	brochure	of	folder	over	voeding	dan	kunt	u	
terecht	in	de	webshop	van	het	Voedingscentrum	op	bovenstaande	website.
De	Maag	Lever	Darm	Stichting	zet	zich	in	voor	de	bestrijding	van	ziekten	
van	het	hele	spijsverteringskanaal	en	geeft	onder	andere	voorlichting	en	
steun	aan	patiënten.
www.mlds.nl

Lotgenotencontact
Mensen	met	kanker	aan	een	spijsverteringsorgaan	kunnen	via	een	
patiëntenorganisatie	ervaringen	met	elkaar	uitwisselen.
Patiëntenorganisatie	SPKS	;	www.spks.nl

Afdeling Diëtetiek
Voor	vragen	kunt	u	terecht	bij	de	afdeling	Diëtetiek:
dietetiek@ikazia.nl

Algemeen
www.ikazia.nl
Deze	tekst	is	gemaakt	door	afdeling	Diëtetiek	van	het	Ikazia	Ziekenhuis	
Rotterdam	(2020)	aan	de	hand	van	de	volgende	brochures:
-	www.voedingscentrum.nl	
-	www.mlds.nl	
-	www.dieetbehandelingsrichtlijnen.nl	Richtlijn	28:	Voeding	bij	stoornissen	
aan	maag	en	slokdarm	bij	volwassenen	01-09-2017
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Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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