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Maagklachten Žaludočné 
problémy

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.

Čo sù to “žaludočné problémy” ? 

Mnoho ľudí sa sťažuje na “žaludočné problémy” alebo 
“tažkosti žalúdka”.

Sťažujú sa na :

• Bolesti v hornej oblasti brucha
• Pocit preplneného žalúdku a nutkania na zvracanie 

alebo časté grganie po jedle
• Pocit pálivej bolesti za hrudnou kosťou

Často sa stáva, že doktor nenájde žiadnu zrejmú príčinu 
bolesti. Našťastie, tieto ťažkosti väčšinou nie sú vážne a 
dajú sa vyliečiť. Žaludočné problémy sú často závislé od 
určitých životných a stravovacích zvyklostí. 

Čo a ako jesť ?

• Jedzte zdravú a rôznorodú stravu
• Jedzte v pravidelných časových intervaloch
• Nezabudnite jedlo dobre prežúvať
• Vyhýbajte sa jedlám a nápojom, ktoré vám zapríčiňu-

jú žaludočné ťažkosti. Sú to väčšinou : mastné a 
korenisté jedlá, kyslé alebo sódové nápoje, káva, 
kakao a alcohol.

• Pri pálivých bolestiach žalúdka sa snažte pred 
spaním nejesť.

Iné úžitočné rady pri bolestiach žalúdka

• Ak trpíte nadváhou, schudnite. Týmto sa vyhneteAk trpíte nadváhou, schudnite. Týmto sa vyhnete 
žaludočným ťažkostiam.

• Fajčenie zhoršuje žaludočné potiaže ! Pokúste saFajčenie zhoršuje žaludočné potiaže ! Pokúste sa 
prestať fajčiť.

• Niektoré lieky môžu tiež zapríčiňovať alebo zhoršo-Niektoré lieky môžu tiež zapríčiňovať alebo zhoršo-
vať žaludočné ťažkosti. Iné lieky zasa môžu pomôcť. 
Poraďte sa o tom s odborným lekárom.


