
VOEDING BIJ GASTRO-OESOFAGEALE 
REFLUX OF MIDDENRIFBREUK

Afdeling Diëtetiek
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In deze folder leest u over de middenrifbreuk en gastro-oesofageale reflux. 
U krijgt voedingsadviezen en praktische tips om de klachten te verminderen. 
Lees deze folder goed door.

WAT IS EEN MIDDENRIFBREUK?
• Het middenrif is een scheidingswand tussen de borstholte en de buikholte. 

In het middenrif zit een smalle opening waar de slokdarm (borstholte) door-
heen loopt naar de maag (buikholte).

• Bij een middenrifbreuk is de opening tussen borst- en buikholte wat wijder 
dan normaal. De middenrifbreuk kan aangeboren zijn (hernia diafragmatica) 
of op latere leeftijd ontstaan (hiatus hernia). 

WAT IS GASTRO-OESOFAGEALE REFLUX?
• U krijgt geen klachten door een middenrifbreuk. U krijgt pas klachten als de 

maag door de wijdere opening in het middenrif (gedeeltelijk) omhoog komt. 
De sluitspier tussen de slokdarm en de maag kan dan minder goed sluiten. 
De maaginhoud kan gemakkelijk omhoog stromen in de slokdarm.  
Dit noemen we brandend maagzuur (gastro-oesofageale reflux). 

• Het is belangrijk om overgewicht en verstopping te voorkomen. Overge-
wicht en verstopping geven namelijk een verhoogde druk op de maag. De 
maag kan hierdoor gemakkelijk omhoog komen door de middenrifbreuk.

ONTSTEKING VAN DE SLOKDARM
•De maag en/of darminhoud vloeit meerdere keren per dag terug in de 

slokdarm. Als dit vaker dan normaal gebeurt, kan een ontsteking van de 
slokdarm ontstaan (reflux oesophagitis). 

•Of u last krijgt van een slokdarmontsteking, hangt af van een aantal facto-
ren. Eén van de factoren is de druk in de sluitspier van de slokdarm. Als de 
druk lager wordt, kan de maag en/of darminhoud gemakkelijker terugvloei-
en. 

Factoren die de kans op slokdarmontsteking vergroten:
• roken
• overgewicht
• moeilijke stoelgang
• te strakke kleding
• zwaar tillen.
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Voedingsmiddelen die de kans op een slokdarmontsteking vergroten:
• citrusvruchten (sinaasappel, mandarijn, grapefruit, citroen)
• scherpe kruiden (sambal, peper, knoflook, uien)
• koffie en cola
• chocolade
• pepermunt
• warme dranken en hete gerechten 
• grote maaltijden
• vette gerechten
• alcohol.

ADVIEZEN BIJ REFLUXKLACHTEN
• Neem drie hoofdmaaltijden en zo nodig drie tot vier kleine 
 tussenmaaltijden.
• Vermijd de bovenstaande producten zo veel mogelijk.
• Neem de laatste maaltijd niet later dan twee uur voor het slapen gaan.
• Kauw het voedsel goed voordat u het doorslikt.
• Verhoog het hoofdeinde van het bed met ongeveer 15 - 20 cm. 
• Zorg voor een goede stoelgang.
• Heeft u ’s nachts last van reflux? 
 Gebruik dan geen melkproducten voor het slapen gaan.
• Probeer minimaal vijf dagen per week een half uur te bewegen 
 (fietsen, lopen, zwemmen).

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De dië-
tisten van de afdeling Diëtetiek geven u graag meer informatie. 

AFDELING DIËTETIEK 
 0344-674285 of mail 
 diëtist@zrt.nl



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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