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Diëtetiek 
 

Voedingsadvies 
 

Bij maagklachten 
 

Voedingsadvies bij maagklachten  
 

 Een volle maag kan klachten geven als u ligt. Eet dus niet halfliggend en eet 3 
uur vóór het slapen gaan niets meer.  

 Gebruik geen koolzuurhoudende dranken en niet te veel kauwgom. Door de 
extra lucht wordt de maag gevuld.  

 Eet niet te vet. Vet blijft namelijk lang in de maag.  
 Let op met (cafeïnevrije) koffie, cacao, cola, chocola, vruchtensap, bier en 

alcoholische dranken, pepermunt, ui, knoflook en scherpe kruiden. Deze 
kunnen de maag prikkelen.  

 Vermijd strakzittende kleding.  
 Ga goed rechtop zitten zodat de maag niet in de knel raakt.  
 Buk niet voorover maar zak door de knieën.  
 Zet eventueel het hoofdeinde van het bed iets hoger of leg een kussen onder 

het matras. Het maagzuur stroomt dan minder gemakkelijk terug naar de 
slokdarm. Leg geen extra kussens onder het hoofd. Hierdoor ligt het lichaam 
in een knik waardoor de druk in de buik groter wordt.  

 Gebruik alleen medicijnen na overleg met de arts.  

Meer informatie 
Het voedingscentrum geeft een groot aantal brochures uit. Er zijn voor diverse diëten 
brochures verkrijgbaar met uitgebreide, praktische informatie. Zie 
www.voedingscentrum.nl  
 
De Nederlandse 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. Vraag meer informatie aan bij: 
Nederlandse Maag Lever Darm Stichting 
Telefoon: 033 - 752 35 00  
Op internet is de Maag Lever Darm stichting te vinden op: www.mlds.nl  
 
 
 
 
 

 

 

http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/dranken.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/shared/pages/404.aspx?path=/encyclopedie/koffie.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vruchtensap.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/shared/pages/404.aspx?path=/encyclopedie/bier.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/kruiden.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/
http://www.mlds.nl/
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Vragen 
 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact op 
met het secretariaat Diëtetiek. Via het secretariaat is het ook mogelijk om een 
afspraak te maken bij de diëtist. 
 
Secretariaat diëtetiek VieCuri en Vitaal in voeding en dieet 
Bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00 uur 
 (0478) 52 27 74 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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