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20 TIPS OM EEN OPGEBLAZEN BUIK TE VOORKOMEN

WIE KENT HET NIET?
‘s Morgens vroeg opstaan met een platte buik maar ‘s avonds rondlopen alsof je
een walvis bent. Een opgeblazen buik soms met pijnlijke krampen.

WAT IS EEN OPGEBLAZEN BUIK? 
Bij een opgeblazen buik is het maag-darmkanaal opgezwollen/opgezet door een
verstoring van de spijsvertering of een hogere aanwezigheid van gas in het maag-
en darmstelsel. Dat zorgt voor het opgeblazen gevoel in de buik. Je hebt dan het
gevoel dat je buik erg vol zit.

MOET IK ME ZORGEN MAKEN?
De oorzaken van een opgeblazen gevoel zijn enorm verschillend. 
De oorzaak is meestal iets onschuldig en makkelijk weg te nemen en zo wordt het
probleem opgelost; Hier zijn onze tips op gebaseerd. 

Gaat jouw opgeblazen buik gepaard gaat met plotseling gewichtsverlies, pijn,
misselijkheid en overgeven, bloed in je ontlasting, koorts of een snel uitdijend
middel, dan neem je best meteen contact op met jouw huisarts.

Kijk welke van onderstaande tips het best voor jou aanvoelt. Ze draaien allemaal
om het gezonder maken van jouw spijsvertering. Welke springen er voor jou uit?
Lees vooral tip 20 als je denkt dat de oplossing voor jou er niet tussen staat.



EET NIET TE SNEL EN KAUW GOED 
Door snel te eten of te drinken komt er gemiddeld meer lucht in de buik dan wanneer je rustig
eet en goed kauwt. Verder is het raadzaam om geen maaltijden over te slaan. Lege darmen
leiden namelijk tot gasvorming.

VOEG CITROENSAP TOE AAN KRUISBLOEMIGE GROENTEN
Eet jij regelmatig bonen en kruisbloemige groenten zoals kool, boerenkool, broccoli of
bloemkool? Heel goed! Ze bevatten veel gezonde voedingsstoffen maar ook raffinose – soort
zetmeel - wat je darmen niet helemaal kan afbreken en verteren. Dit kan veel darmgas geven.
Citroensap toevoegen stimuleert je spijsverteringsenzymen.

EET ONBEWERKT VOEDSEL
Bewerkt voedsel zit vol met verstopte chemische stoffen zoals vulmiddelen, geur- kleur- en
smaakstoffen, bewaarmiddelen,.. Deze stoffen richten een ravage aan in je
spijsverteringsstelsel. Opgeblazenheid is het signaal dat je darmen daar meer dan genoeg van
hebben. Ga daarom voor pure, onbewerkte voeding.

MATIG CAFEÏNE INNAME
Cafeïne kan ervoor zorgen dat voedsel de maag te snel verlaat. Dat kan zorgen dat je buik
opgeblazen voelt. Ook heeft cafeïne de eigenschap om zogenaamde spasmen in de darmen te
veroorzaken, wat het opgeblazen gevoel verder kan verergeren.
Als je wel eens last hebt van een opgeblazen gevoel kan het dus helpen om minder koffie en
cafeïnehoudende drank te nuttigen.

VERMINDER DRASTISCH GLUTEN IN JE VOEDING
Gluten, een eiwit dat zit in tarwe, rogge, gerst, spelt en is een veelvoorkomende oorzaak van
een opgeblazen buik. Als we gluten schrappen in ons eetpatroon gaan meestal de problemen
over. Tarwe bevat de meest agressieve vorm van gluten en wordt verwerkt in vrijwel alle
producten in de supermarkt. Een reden te meer om bewerkt voedsel links te laten liggen.
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ZORG VOOR EEN VEZELRIJK EETPATROON
Vezels zijn belangrijk voor een goede stoelgang en kunnen een opgeblazen buik voorkomen.
Constipatie is waarschijnlijk de meest voorkomende oorzaak van een opgeblazen gevoel; een
dikke darm vol ontlasting geeft een traag, opgeblazen gevoel. Eet sowieso voldoende groene
groenten en vezelrijke voedingsmiddelen. 

DRINK VOLDOENDE WATER
Als je voldoende water of thee drinkt, ben je altijd goed gehydrateerd en wordt er voldoende
van het spijsverteringszuur aangemaakt, wat zorgt voor een goede spijsvertering. Dit kan een
opgeblazen gevoel helpen voorkomen.

BEWEEG ELKE DAG 20 MINUTEN
Probeer ten minste 20 minuten per dag actief bezig te zijn. Het liefst nog wat langer eigenlijk.
Zit niet langer dan een uur achter elkaar op een stoel voor je computer of televisie. Je darmen
komen pas in beweging als jij in beweging komt. Te veel zitten is een van de belangrijkste
factoren die ervoor zorgen dat voedsel te langzaam door je darmen reist. 

MAAK KOMAF MET (LIGHT) FRISDRANK 
Frisdrank is in alle vormen van zero tot normaal misschien wel één van de belangrijkste
veroorzaker van je opgeblazen buik: het is vloeibaar snoepgoed. De suikers en/of zoetstoffen
in frisdrank veroorzaken een welige groei van ongunstige bacteriën in je darmen die,
naarmate ze zich vermenigvuldigen, je een onbedwingbare behoefte aan suiker blijven geven.
Spoel ze door het toilet en je zult je letterlijk een stuk opgeluchter voelen.

KIES WATER ZONDER BRUIS
Drink jij regelmatig koolzuurhoudend (bruis) water? Dit koolzuur kan je een opgeblazen buik
vol gas geven. Koolzuurhoudend water bevat ook vaak natrium of andere zouten die een
opgeblazen gevoel kunnen versterken. Drink liever water zonder bruis. Heb je liever een
smaakje? Voeg dan wat kruiden, citrusvruchten, stukjes komkommer of wat fruit toe.
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BEPERK ALCOHOL
Alcohol is behoorlijk giftig voor je gezonde darmbacteriën en het slijmvlies van je maag.Van
alcohol droog je ook uit, waardoor je buik kan opblazen. Het is beter om alcohol te beperken
tot maximaal één drankje per dag. Water erbij drinken zal uitdroging en opgeblazenheid
voorkomen.

VERMINDER STRESS DOOR VOLDOENDE ONTSPANNING
Wel eens last gehad van buikpijn voorafgaand aan een sollicitatiegesprek? Stress kan vrijwel
ieder spijsverteringsprobleem verergeren dus ook een opgeblazen buik. Stress vermindert
maagzuur, vertraagt de maaglediging, haalt bloed weg uit je darmen en verlaagt de
enzymenafscheiding: allemaal ingrediënten voor een opgeblazen buik. Zet voldoende
ontspanning tegenover te veel stress of probeer eens yoga of meditatie. Kijk bij tip 20.

LIEVER GEEN LIGHTPRODUCTEN
Eet jij veel lightproducten? Kunstmatige zoetstoffen worden niet opgenomen in de dunne
darm. Ze komen meteen in de dikke darm om te fermenteren. Zo zijn ze een veelvoorkomende
oorzaak van een opgeblazen gevoel. Hierdoor ontstaat veel darmgas.

GA NAAR HET TOILET ZODRA JE AANDRANG HEBT
Als je aandrang voelt wacht dan niet maar ga gelijk naar het toilet als het kan. Als je te lang
wacht droogt de ontlasting op en kan die hard worden. Dit kan tot verstopping leiden. Een
gezonde stoelgang betekent minimaal één keer per dag naar het toilet. Wist je dat je de
darmen kan trainen door ‘s morgens na het drinken van twee glazen water en wat beweging
enkele minuten op het toilet te gaan zitten? Vroeg of laat zal je dikke darm snappen dat dit
het tijdstip is om in actie te komen.

HERSTEL JE DARMSLIJMVLIES MET OMEGA 3-VETZUREN
Dat omega 3-vetzuren goed zijn voor jouw gezondheid moeten we waarschijnlijk niet vertellen.
Maar dat ze ook een oplossing zijn voor jouw opgeblazen gevoel wist je misschien nog niet.
Een lekkende darm is een veel voorkomende oorzaak en dit betekent dat er kleine gaatjes in
je darmslijmvlies zitten waardoor er stoffen in je bloed komen die daar niet horen. Je
darmslijmvlies kan je herstellen door o.a. ontstekingsremmende omega 3-vetzuren te eten:
vette vis, lijnzaad, hennepzaad en walnoten. Supplementatie met visolie is aan te raden.
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DRINK VOLDOENDE WATER 
Als je voldoende water of thee drinkt, ben je altijd goed gehydrateerd en wordt er voldoende
van het spijsverteringszuur aangemaakt, wat zorgt voor een goede spijsvertering. Dit kan een
opgeblazen gevoel helpen voorkomen. Drink ca. 2 liter per dag verdeeld tussen de maaltijden.

GEEF JE MAAG OP TIJD RUST
Wist je dat ook je maag een goede nachtrust nodig heeft? De spieren van je maag die zorgen
voor het kneden van je voedsel zijn overdag actief maar gaan rusten als het buiten donker
wordt. Eet overdag en geef je maag op tijd rust.

VERMINDER SUIKER 
Suiker en alle zoetigheid voeden ongunstige darmbacteriën, die zich dan razendsnel
vermenigvuldigen en ondertussen een enorme hoeveelheid darmgas kunnen produceren.
Afkicken dus van suiker en zoetigheid. Je zal snel merken dat heel wat producten té zoet zijn
voor jou.

ONTDEK VERBORGEN VOEDSELINTOLERANTIES
Doe jij alles al wat hierboven staat en heb je toch nog vaak last van een opgeblazen buik of
andere spijsverteringsproblemen? Dit kan. Misschien heb je wel een onopgemerkte
intolerantie voor bepaalde voeding. Steeds meer mensen krijgen intoleranties voor steeds
meer voedingsproducten.

GA AAN DE SLAG MET YOGA OF MEDITATIE
Heb je vaak last van ontstekingen, spanningen of stress? Gooi het eens over een andere boeg
en ga aan de slag met yoga of meditatie om je lichaam tot rust te brengen. 

Weet je niet hoe je hier mee aan de slag gaat of waar yoga allemaal goed voor is?  
Of is yoga niet dat zweverige gedoe? Dit zijn vragen die we heel vaak krijgen.

We vinden dit onderwerp zo belangrijk, dat we er een speciaal e-book over hebben gemaakt:
Yoga en Meditatie voor beginners. We kunnen je dit van harte aanbevelen als je al een tijdje
op zoek bent maar nog niet de oplossing hebt gevonden om er mee aan de slag te gaan. 

Je vindt dit E-Book op www.myfitbodyplan.com/yogavoorbeginners
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