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Adviesfiche aangeboden door uw online-apotheker: Brandend maagzuur

Wat is brandend maagzuur?

Onder brandend maagzuur verstaan we een branderig gevoel achter het borstbeen. Dit is vaak te wijten 
aan een slechtwerkende sluitspier tussen slokdarm en maag. Normaal verhindert deze spier dat de 
zure maaginhoud terugvloeit naar de slokdarm of keel. Door een verhoogde druk op de maag hebben 
voornamelijk personen met overgewicht en zwangere vrouwen vaker last van brandend maagzuur.

Symptomen
- brandend gevoel of pijn achter het borstbeen (de pijn kan uitstralen naar de hals, de rug en tussen de 

schouderbladen - de klachten kunnen lijken op hartklachten)
- opboeren of oprispingen waarbij wat maaginhoud terugvloeit naar de mond
- geïrriteerde keel en hoest
- slikklachten, heesheid
- het gevoel dat er voortdurend een brok in de keel zit

Preventie en niet-medicamenteuze maatregelen

- De FNACC-regel is hierbij een gouden basisregel die je makkelijk kan onthouden:
 Vermijd of beperk het gebruik van Fruit(sap), Nicotine, Alcohol, Chocolade en Cafeïne! 
Andere voedingsmiddelen en dranken die de zuurproductie door de maag verhogen of de werking van 
de sluitspier verminderen zijn: munt, tomaten, uien, melk, koolzuurhoudende dranken (o.a. bier, 
frisdrank, spuitwater), bereidingen op basis van azijn en sterk gekruide maaltijden. Tracht te 
achterhalen welke voedings-middelen bij jou refluxklachten veroorzaken zodat je hun gebruik zoveel 
mogelijk kan beperken. 
- Draag comfortabel zittende kleren
- Vermijd zoveel mogelijk spanningen en stress
- Heb je last van overgewicht? Probeer te vermageren
- Vermijd vette en copieuze maaltijden. Geef de voorkeur aan lichte maaltijden, eventueel tot 5 maal 

per dag
- Eet langzaam. Neem de tijd om goed te kauwen en vermijd zo een te volle maag
- Na de maaltijd doe je best geen zware inspanningen, zoals sport, en ga je best ook niet neerliggen
- Nuttig je laatste maaltijd ongeveer 3 uur voor het slapengaan
- Heb je 's nachts last van reflux, verhoog dan het hoofdeinde van je bed door blokjes van ± 10 cm 

onder de poten van het bed te plaatsen

Behandeling

Als de vermelde niet-medicamenteuze maatregelen onvoldoende resultaat geven dan kunnen 
geneesmiddelen zoals antacida, H2-blokkers en protonpompinhibitoren je klachten verhelpen.

Raadpleeg onmiddellijk je arts bij uitstralende pijn naar arm(en), kaken of rug; pijn bij het slikken of 
slikproblemen, braken; verminderde eetlust, gewichtsverlies, ernstige vermoeidheid en / of hevig pijn; 
zwarte ontlasting en / of braken van bloed; je ouder bent dan 50 jaar en voor de eerste maal last hebt 
van brandend maagzuur en zure oprispingen.


