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klachten verminderen?
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Reumatologie en voeding
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Voeding en gezondheid
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Voeding en medicatie…

Wat kan voeding niet ? 

• Dosis verlagen van uw reumamedicatie, zoals 

bv:

– Plaquenil / Hydroxychloroquine

– Methotrexaat en foliumzuur

– Azathioprine / Imuran

– Cellsept / Mycofenolaat / Myfortic

– Cyclofosfamide

– Leflunomide  / Sulfasalazine

– Biologicals 
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Voeding en medicatie…

Wat kan voeding wel ? 

• Dosis verlagen van medicatie zoals bv:

• Maagzuurremmers: omeprazol / pantozol / esomeprazol / ranitidine

• Tegen misselijkheid: primperan, domperidon

• Anti-schimmel: nystatine / fluconazol

• Fijne vezels: metamucil, volcolon

• Tegen verstopping: movicolon, magnesiumoxide

• Multivitaminen: B12, Calcium, vit D, IJzer, Kalium, Magnesium

• Bijvoeding: drinkvoeding / sondevoeding



Inleiding



Maag-darm klachten ? 





Lastig…



Ook lastig…
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Dooddoeners?  Hoezo? 

Gewoon doen !

• Systeemziekten: hoger risico op hart- vaatziekten. 

• Wees matig met zoete en vette voeding.

• Zorg voor een stabiel (gezond) gewicht 

• Niet roken !



11

Algemene voedingsadviezen - 1

• Een gevarieerd eetpatroon 

• Veel groente en fruit

• Volkoren producten

• Minder vlees, meer plantaardig voedsel

• Variëren met vis, peulvruchten, noten, eieren en 

vegetarische producten
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Algemene voedingsadviezen - 2

• Voldoende zuivel 

• Zachte of vloeibare smeer- / bereidingsvet

• Voldoende vocht

• Matig alcohol



Het grote taboe:



Stap een: vraag er naar



Stel, je bent een…



Kleine mondopening

•Gezichtsoefeningen
•Gespecialiseerde tandarts
•Mondhygiëniste
•Evt kunstspeeksel



Droogheids klachten
• Veel drinken, water, thee
• Nat voedsel
• Gespecialiseerd tandarts
• Evt kunstspeeksel



Ver-Slikproblemen

• Slikoefeningen, logopedie

• Rustig eten, goed kauwen

• Extra drinken tijdens / na eten

• Vermijd taai/draderig vlees/groente

• Zo nodig zonder korst of geroosterd, 
natte voeding, gepureerd, gemalen 
en/of vloeibaar



Het eten zakt niet

• Meerdere kleine maaltijden

• Hoofdmaaltijd naar middaguur?

• Geen knellende kleding



Opboeren en zuurbranden - 1
• Normaal gewicht 

• Meerdere kleine maaltijden; 
• zware maaltijden: meer druk
• vette maaltijden; langer in 

maag

• Hoofdmaaltijd naar middaguur?
• Ivm ‘s nachts klachten bij slapen
• Niet gaan liggen na (avond)maaltijd
• Meer bewegen !



Opboeren en zuurbranden - 2
Houding: Bed op klossen – hele bed !

Vermijd zware, vette maaltijden

Geen: roken, alcohol, koffie, 
Pepermunt, Peper, koolzuur, chocola, 
citroen, sinaasappelsap

Zo nodig: 
maagbeschermers voor de maaltijd
Helicobacter test



Watermeloenmaag



Opgeblazen darm, verstopping, 
uitstulpingen, verlies

• voldoende vocht (2 liter per dag)

• voedingsvezels uit bv. volkoren 
producten, fruit en groenten 

• Extra fijne vezels

• Licht verteerbare voeding

• Kleine maaltijden, niet te laat



Opgeblazen darm, verstopping, 
uitstulpingen, verlies

• Diarree: laxerende voeding, helder sap 
bv appelsap, perensap druivensap 
vermijden.

• Diarree: voldoende vocht (2-3 l/dag) 
om uitdroging te voorkomen 

• voedingsvezels voor steviger ontlasting

• Meer bewegen !



En niet te vergeten



Patiëntendag systeemziekten
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