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Maagklachten Stomach 
complaints

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.

What are stomach complaints?

Many people have “stomach aches”, or “tummy trouble”.

They complain of

• pain in the area of the stomach
• a bloated feeling or excessive wind after eating, 

or nausea
• a burning sensation in the chest

Often a doctor can find no clear cause for the complaints. 
Fortunately they are usually not too bad and something 
can be done! Stomach complaints are often connected to 
particular habits of life and diet.

What to eat and how?

• Eat a healthy and varied diet
• Eat at regular meal times
• Do not forget to chew well
• Avoid foods and drinks that lead to you having 

stomach ache. These can often be: greasy or very 
spicy dishes, acidic or carbonated drinks, coffee, 
chocolate and alcohol

• In the case of heartburn avoid eating just before 
going to bed

Other useful tips on stomach complaints

• If you are overweight, losing weight can help reduce 
the problem.

• Smoking can aggravate stomach complaints! Try to 
stop smoking.

• Some medication causes or aggravates stomach 
complaints. A change of prescription might help. 
Consult your doctor.


