Maagklachten

U heeft maagklachten door een maagzweer, maaginfectie of
brandend maagzuur. Vanuit medisch oogpunt zijn deze klachten
gelukkig meestal niet ernstig. In deze folder vindt u uitleg over
deze maagklachten en de mogelijkheden voor behandeling.

Maagzuur
Maagzuurklachten ontstaan doordat er maagzuur uit de maag
terugstroomt in de slokdarm. U kunt last krijgen van brandend maagzuur,
opboeren of pijn achter het borstbeen. Sommige mensen voelen dit als een
drukkende, knijpende pijn die nogal eens wordt verward met hartklachten.
De pijn kan uitstralen naar de hals, rug en tussen de schouderbladen.
Verder kunt u last hebben van:
• een geïrriteerde keel en hoesten als de maaginhoud regelmatig in de keel
komt
• oprispingen waarbij een beetje maaginhoud in de mond komt
• het gevoel alsof er voortdurend een brok in uw keel zit
• slikklachten en/of heesheid
• een slecht gebit
Oorzaken
Het maagzuur kan terugstromen door:
• bukken of liggen
• druk in de buik door persen, hoesten, overgewicht, zwangerschap of
verstopping van de darmen
• verslapping van de sluitspier van de maag door roken, alcohol, voeding,
medicijnen of door ouderdom

Maagzweer en maaginfectie
Wat is een maagzweer en/of maaginfectie?
Een maagzweer is een zweer in de maagwand. Het slijmvlies is dan
beschadigd. Een maaginfectie wordt mede veroorzaakt door de bacterie
helicobacter pylori. Een maagzweer en/of een maaginfectie kunnen
ontstaan door:
• bepaalde pijnstillers, zoals ibuprofen, diclofenac, naproxen (dit type
pijnstiller wordt NSAID genoemd)
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• een infectie met de bacterie helicobacter pylori
Als er een maagzweer is ontstaan, kan deze slecht genezen door:
• de inwerking van maagzuur en enzymen in de maag
• een infectie met de bacterie Helicobacter pylori
Mensen met een maagzweer kunnen vaak niet goed tegen koffie, alcohol
en scherpe kruiden. Normaal gesproken kan de maagwand door het
beschermende slijmvlies wel goed tegen deze stoffen.
Klachten
Door een maagzweer of maaginfectie kunt u last hebben van:
• pijn in de maagstreek
• brandend maagzuur
• veel oprispingen
• veel speeksel
• trage stoelgang

Behandeling op de SEH
Op de SEH wordt u onderzocht door een arts of verpleegkundig specialist.
Soms wordt er bloed bij u afgenomen en/of urine onderzocht. Soms wordt
er een echo van de buik gemaakt.
Medicijnen
Behalve leefstijladviezen krijgt u vaak ook medicijnen. U krijgt bijvoorbeeld
medicijnen die:
• een beschermende laag op het maagslijmvlies aanbrengen
• het zure maagzuur neutraliseren
• de productie van maagzuur verminderen
• ervoor zorgen dat de maag sneller leeg is

Als dat nodig is, wordt u verder onderzocht door uw huisarts of medisch
specialist in het ziekenhuis.

Leefstijladviezen
• Probeer te achterhalen wat de oorzaak kan zijn van uw klachten.
• Plaats het hoofdeinde van uw bed iets hoger, zodat u iets schuin in bed
ligt. Leg geen extra kussen onder uw hoofd. Dan komt uw maag juist in de
knel.
• Eet tot ongeveer drie tot vier uur voordat u gaat slapen niets meer.
• Neem alleen lichte kleine maaltijden en geen vet voedsel.
• Draag ter hoogte van uw maag ruimzittende kleding.
• Buig niet voorover, maar zak door uw knieën als u moet bukken.
• Zorg voor een gezond lichaamsgewicht.
• Zorg voor een goede stoelgang: eet gezond en vezelrijk, drink anderhalf
tot twee liter vocht per dag en beweeg regelmatig. Ga bij aandrang direct
naar het toilet.
• Stop met roken.
• Wees voorzichtig met alcohol, pepermunt, koffie, chocola, scherpe
kruiden en citrusvruchten.
• Gebruik geen pijnstillers van het type NSAID, zoals ibuprofen, diclofenac,
naproxen.

Wanneer contact opnemen met een arts?
Gebruikt u medicijnen maar verminderen uw klachten niet? Neem dan
contact op met uw huisarts. Heeft u ernstige pijn? Neem dan contact op
met de Spoedeisende Hulp:
• HMC Westeinde:
telefoon (070) 330 23 80
• HMC Antoniushove: telefoon (070) 357 42 02

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 411
2260 AK Leidschendam

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 96900
2509 JH Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

