
PATIENTENTIPS



WAT IS ER
FOUT GEGAAN
U hebt last van branderigheid, pijn,... in uw slok-
darm en uw arts stelde een slokdarmontsteking
vast. Hoe is het zover kunnen komen en hoe
wordt het verholpen?



Tussen de slokdarm en de maag ligt een sluit-
spier. Die zorgt ervoor dat het ingeslikte voedsel
wel van de slokdarm naar de maag kan, maar
niet zo gemakkelijk terug.

Tenzij de sluitspier zelf niet goed meer afdicht
en/of de druk langs onder — dus in de maag  —

te groot wordt. Dan ontstaat er terugvloeiing of
reflux: de zure maaginhoud komt in de slok-
darm terecht en veroorzaakt daar een brandend
gevoel. Als dat herhaaldelijk en vooral langdurig
gebeurt, wordt de binnenkant van de slokdarm
aangetast: de slokdarm raakt ontstoken.

Bij een echte slokdarmontsteking staat de
behandeling met een geneesmiddel centraal.
Genezing kan meestal alleen maar dank zij hulp
van buitenaf. Met medicamenten.

Maar ook de levenswijze moet herbekeken
worden. Daarin zitten immers vrijwel steeds
elementen die de terugvloeiing van maag naar
slokdarm in de hand werken. Gezond leven
is dus aangewezen tijdens de behandeling.
Maar ook achteraf. Want anders is de kans bij-
zonder groot dat uw slokdarm opnieuw ont-
stoken raakt.



NIET VERGETEN:
GEZOND LEVEN!

Hier volgen de belangrijkste tips die de terugweg van
de maag naar de slokdarm helpen afgrendelen.

Om te beginnen moet u ervoor zorgen dat de druk in
de maag zelf niet te hoog oploopt. Daarvoor moet u
gewoon vermijden de maag op korte tijd vol te prop-
pen met eten, drinken en/of... lucht:

Eet en drink steeds
met mate.



Hap zo weinig mogelijk
lucht.

d.w.z.
eet langzaam en drink rustig,
gebruik geen luchthoudende spijzen,
drink geen gashoudende dranken.

Lucht verhoogt trouwens niet
alleen de druk in de maag,
maar doet ook de sluitspier
minder krachtig werken,

In deze context behoort
speciale aandacht te gaan

naar het avondeten, dat
immers de gevreesde nachte-
lijke reflux sterk beïnvloedt.
Wat tot nu toe gezegd werd,
geldt dus op zijn minst dubbel
voor het avondeten.
En bovendien:



0

Stap niet recht van tafel
in bed.
d.w.z.
gebruik het laatste maal zo mogelijk
in de vooravond.

Maar u moet ook buiten
de maag kijken, want alles
wat maar enigszins in en
op de buik weegt, zet de
sluitspier onder druk:

Draag geen spannende
kleren.



Til geen zware lasten die
de buikpers krachtiger
aanspannen.

Volg een dieet in geval van
zwaarlijvigheid.

Oefen geduld bij zwanger-
schap: de reflux zal naar
het einde van de zwanger-
schap toe verminderen en
met de bevalling zelfs
meestal totaal verdwijnen.



Ook de lichaamshouding zelf
kan terugvloeiing in de hand
werken. Vloeistoffen vloeien
immers steeds van hoog naar
laag. Daarom:

Ga nooit volledig platliggen
en plaats o.m. daarom het
hoofdeinde van het bed
20 cm hoger.

Buk u zo weinig mogelijk.

Let op : men wil dat wel eens met kussens onder hoofd en bovenrug oplossen, maar
dat is verkeerd; zo veroorzaakt men een knikking ter hoogte van de navel, met het
omgekeerde resultaat tot gevolg: de reflux zal toe- in plaats van afnemen.



Tenslotte moet alles in het
werk gesteld worden om de
sluitspier zelf niet nog méér
te verzwakken:

Beperk het gebruik va
genotmiddelen.

(roken, alcohol, chocolade,
pepermunt...)

Eet relatief vetarm voedsel,
vooral 's avonds.



Spring zuinig met genees-
middelen om.

Bepaalde medicamenten
doen immers de slokdarm -

sluitspier minder krachtig
werken.

Raadpleeg dus uw arts over
wat u best wel en best niet
inneemt.

N.B.: In principe zijn proteinen uitstekend, omdat die de sluitspier aanspannen.
Het probleem is echter dat ze meestal (ook in vlees bijvoorbeeld) onlosmakelijk met
vetten verbonden zijn.
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