Werk aan uw gezondheid

Zorg goed voor uw maag
en darmen

Maagdarmkanaal

Wat kunt u doen?

Uw maagdarmkanaal doet belangrijk werk. Het neemt voedingsstoffen op en scheidt afvalstoffen
uit. U kunt uw maag en darmen helpen door goed te kauwen, rustig te eten, voldoende te drinken
en voor vezelrijke producten te kiezen.

Voldoende vocht
Hoeveel u moet drinken is een richtlijn. Bij beweging of tijdens warmte heeft uw lichaam meer vocht
nodig. Water, melk, melkdranken, koffie, thee en alle andere dranken tellen mee om de dagelijkse
aanbevolen hoeveelheid vocht binnen te krijgen. Wees matig met alcohol.

slokdarm

Richtlijn dagelijkse vochtinname (liter/dag)*
Leeftijd (jaar)

lever

1-3

4-8

9 - 13

14 - 18

19 - 50

51 - 69

> 70

1

1 - 1,5

1 - 1,5

1,5 - 2

1,5 - 2

1,5 - 2

1,5 - 2

1

1 - 1,5

1 - 1,5

1,5 - 2

1,5 - 2

1,5 - 2

1,5 - 2

klein glas = 150 ml, normaal glas = 200 ml, groot glas = 250 ml
* 70% van de dagelijkse vochtinname haal je uit dranken. De rest komt uit de voeding. Het is belangrijk
ongeveer 1,5 tot 2 liter per dag te drinken (volwassenen).

galblaas

Voldoende vezels

maag

Hoeveelheid vezels per portie

alvleesklier
dunne darm

dikke darm

endeldarm

rectum
interne
sphincter
externe
sphincter

appendix
anus

product

portie

gram

gekookte volkoren pasta

1 opscheplepel

2,1

gekookte zilvervliesrijst

1 opscheplepel

1,3

gekookte aardappelen

1 opscheplepel

1,1

gekookte groente

1 opscheplepel

1,2

sinaasappel

1 stuks

1,4

banaan

1 stuks

2,5

gekookte bruine bonen

1 opscheplepel

4,9

gekookte kikkererwten

1 opscheplepel

4,3

muesli

3 eetlepels

2,6

gedroogde abrikozen

3 stuks

3,9

wit brood

1 snee

0,8

meergranen brood

1 snee

2,2

volkorenbrood

1 snee

2,3

donker roggebrood

1 snee

3,7

Een volwassene heeft
per dag 30-40 gram
voedingsvezels nodig.
Vezels zitten vooral in
(volkoren) graanproducten,
aardappelen, groenten,
fruit en peulvruchten.

Uw hele lichaam profiteert van een gezond maagdarmkanaal
De aanbeveling voor voedingsvezels zijn gemiddelden en hoeven niet voor iedereen hetzelfde
te zijn. Samen met uw gezondheidszorgprofessional bepaalt u uw persoonlijke streefwaarden.

Werk aan uw gezondheid

Maagdarmkanaal
TABEL Een gezond voedingspatroon voor volwassenen volgens de Schijf van Vijf*
Productgroepen

Aanbeveling
(19 t/m 50 jaar)

Aanbeveling
(19 t/m 50 jaar)

Belangrijkste
voedingsstoffen

Groente en fruit

250 g groenten
2 porties fruit

250 g groenten
2 porties fruit

Vezels, vitamine A, vitamine
C, foliumzuur en kalium

Granen (brood,
pasta, rijst,
ontbijtgranen),
aardappelen

4 - 5 opscheplepels
volkoren
graanproducten of
kleine aardappelen
4 - 5 bruine of volkoren
boterhammen

4 - 5 opscheplepels
volkoren
graanproducten of
kleine aardappelen
6 - 8 bruine of volkoren
boterhammen

Koolhydraten, eiwitten,
vezels, B-vitamines en ijzer

Zuivel (melk,
yoghurt, kaas)

2 - 3 porties
40 g kaas

2 - 3 porties
40 g kaas

Eiwitten, vitamine B2 en B12,
calcium

Vlees(waren),
vis, kip, eieren,
peulvruchten of
vleesvervangers

1 portie per dag
Varieer binnen de
week met 100 g vis;
2 - 3 opscheplepels
peulvruchten;
maximaal 500 g vlees
en 2 - 3 eieren

1 portie per dag
Varieer binnen de
week met 100 g vis;
2 - 3 opscheplepels
peulvruchten;
maximaal 500 g vlees
en 2 - 3 eieren

Eiwitten, B-vitamines, ijzer
en visvetzuren

Noten
(ongezouten)

25 g

25 g

Eiwitten, vezels,
onverzadigde vetten, ijzer

Smeer en
bereidingsvetten

40 g

65 g

Essentiële vetzuren,
vitamine A, D en E

Dranken (water,
thee, koffie)

1,5 - 2 liter

1,5 - 2 liter

Vocht

Wat kunt u zelf doen?

Wat kan het opleveren?

Eet gezond
ondersteunt de werking
van de darmen

Beweeg

Rook niet
Wees matig met alcohol

gezond voor het hele lijf,
niet alleen voor de longen maar
zeker ook voor hart en vaten

Bij maagdarmklachten
• vermijd gasvormende producten
• vermijd scherpe specerijen
• vermijd stress
• geef gehoor bij aandrang

gezonde spijsvertering

Bron: Voedingscentrum, 2016
* Gemiddelde hoeveelheden, uitgaande van een recreatief bewegingspatroon van volwassenen.
Bron:
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Deze gesprekskaart is uitsluitend bedoeld voor gebruik door professionals
en niet voor consumenten, cliënten of patiënten. Wilt u als voedings- of
gezondheidsprofessional meer informatie over zuivel, voeding en gezondheid?
Neem contact op met het FrieslandCampina Institute.
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dan ook, kunnen het FrieslandCampina Institute niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een
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