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Maagklachten Ankesa nga 
stomaku

Wat zijn maagklachten? 

Heel wat mensen hebben “last van de maag” of  “een maag 
die opspeelt”. 

Zij klagen dan van

• pijn in de bovenbuik 
• een vol gevoel of veel opboeren na het eten of 

misselijkheid 
• een brandend gevoel achter het borstbeen 

Vaak vindt de arts geen duidelijke oorzaak voor de 
klachten. Gelukkig zijn ze meestal niet zo erg en kan je er 
iets aan doen! Maagklachten hangen immers vaak samen 
met bepaalde leef - en eetgewoonten.

Wat en hoe eten ?

• Eet  gezond en gevarieerd 
• Eet op regelmatige tijdstippen 
• Vergeet niet om goed te kauwen
• Vermijd voedsel en dranken die bij u de klachten 

geven. Meestal zijn dit: vette of sterk gekruide 
gerechten, zure of koolzuurhoudende dranken, 
koffie, chocola en alcohol

• Vermijd bij zuurbranden om te eten vlak voor het 
slapengaan

Andere nuttige tips bij maagklachten

• Bij overgewicht helpt vermageren om de klachten te 
verminderen.

• Roken kan maagklachten verergeren! Probeer dus te 
stoppen met roken.

• Sommige medicijnen veroorzaken of verergeren 
maagklachten. Andere medicijnen kunnen helpen. 
De dokter kan u daarover inlichten.

Çfarë janë ankesat nga stomaku?

Shumë njerëz kanë  “probleme me stomakun”, ose “stomak 
të rëndë”.

Atëherë ata ankohen nga :

• dhimbje në pjesën e sipërme të barkut
• një ndjenjë gogsitjeje të vazhdueshme mbas të 

ngrënit ose një ndjenjë të vjelli
• një ndjenjë djegjeje mbrapa drrasës së kraharorit

Shpesh mjeku nuk gjen një shkak të qartë për ankesat. Për 
fat të mirë në pjesën më të madhe ankesat nuk janë aq 
serioze dhe mund të gjehet një mjekim! Ankesat nga 
stomaku shpesh janë të lidhura me disa zakone të jetës 
dhe zakone të të ngrënit.

Si duhet të ushqehemi dhe me çfarë ?

• Hani në mënyrë të shëndetshme dhe nga të gjitha 
llojet e ushqimeve

• Hani në orë të caktuar rregullisht
• Mos harroni ta grini mirë ushqimin në gojë
• Evitoni ushqimet dhe pijet që ju shkaktojnë dhimbje 

stomaku: në pjesën më të madhe këto janë: gjellë të 
yndyrshme, pikante me shumë erëza.

• Evitoni të ngrënët  para se të shkoni të flini

Këshilla të tjera të vlefshme për evitimin e dhimbjes
 së stomakut

• Në raste mbipeshe, rënia nga pesha  ndihmon për 
pakësimin e ankesave nga stomaku.

• Të pirit e duhanit e keqëson dhimbjen dhe ankesat 
nga stomaku. Kështu ju këshillojmë të ndaloni 
duhanin!

• Disa medikamente mjeksore (ilaçe) shkaktojnë ose 
keqësojnë dhimbjet e stomakut. Ndërsa ilaçe të tjera 
ndihmojnë në këtë rast. Në lidhje me këtë mund t’ju 
informojë më tej mjeku.


