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In deze folder leest u over het dumpingsyndroom en hoe u dumpingklachten 
kunt voorkomen. Lees deze folder goed door.

WAT IS HET DUMPINGSYNDROOM? 
U heeft last van het dumpingsyndroom. Hierbij ledigt uw maag zich te snel, 
vrijwel direct na de maaltijd. Het dumpingsyndroom is een gevolg van een 
maagoperatie. Er zijn twee vormen: vroege dumping en late dumping. U kunt 
last hebben van alle twee vormen tegelijkertijd, maar ze komen ook los van 
elkaar voor. 

VROEGE DUMPING 
Vroege dumping ontstaat doordat de voeding te snel in de dunne darm komt. 
Klachten die hierbij horen zijn: 
• pijn in de bovenbuik 
• krampen 
• een vol gevoel
• misselijkheid
• braken 
• diarree.
Deze klachten komen ongeveer 10 tot 30 minuten na de maaltijd voor. Ze kun-
nen ongeveer 1 uur duren.
 
Late dumping 
Late dumping ontstaat doordat de maag te snel wordt leeggemaakt in de 
darm. Als reactie hierop maakt het lichaam te veel insuline aan. Insuline zorgt 
ervoor dat het suikergehalte (bloedglucose) in het bloed daalt. Als er te veel 
insuline wordt aangemaakt, daalt uw bloedglucose meer dan normaal. U kunt 
dan de volgende klachten krijgen: 
• zweten 
• vermoeidheid 
• duizeligheid. 
Deze klachten komen ongeveer 1 tot 3 uur na de maaltijd voor. 
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HOE KUNT U DUMPINGKLACHTEN VOORKOMEN?
De volgende tips helpen om dumpingklachten te voorkomen: 
• Drink een half uur voor of na de maaltijd. 
• Drink liever niet tijdens de maaltijd. 
• Drink geen koolzuurhoudende dranken. 
• Eet drie hoofdmaaltijden en drie tussenmaaltijden.
• Zorg ervoor dat de porties niet te groot zijn. 
• Eet rustig en kauw goed. 
• Eet geen snel opneembare suikers, zoals in snoep, koek, chocolade, fris-
drank, limonadesiroop, vruchtensap en zoet broodbeleg. 
• Eet een grote portie groente en fruit bij de maaltijden.

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 naar dietist@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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