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Inleiding
Misselijkheid kan ontstaan door psychologische factoren, smaak- en reukveranderingen, uitdroging, bepaalde 
behandelingen en medicijnen.

Niet zelden komt “anticipatoir braken” voor: men wordt misselijk of gaat braken bij het zien of de gedachte aan 
bijvoorbeeld het ziekenhuis, de volgende chemotherapie of bepaalde voedingsmiddelen.

Aanbevelingen voor bestraling
• Eet best niets enkele uren voor de bestraling.
• Eet of drink niet meteen na de behandeling. Neem een maaltijd op het moment dat voedsel weer verdragen 

wordt, bv. nog ’s avonds laat die dag.

Misselijkheid na chemotherapie
• Probeer zo normaal mogelijk te eten tijdens de dagen van behandeling en haal, indien nodig en mogelijk, tussen 

de kuren de schade in.
• Eet op tijdstippen waarop de misselijkheid minder is, eventueel ook ’s nachts.
• Drink 2 liter per dag. Dat zijn ongeveer 16 kopjes of 14 bekers. Wanneer u weinig drinkt, kunt u meer last krijgen 

van een ziek en misselijk gevoel. Drink niet bij de maaltijden, maar wacht met drinken tot ongeveer één uur na 
de maaltijd. Probeer niet alleen water te drinken, maar wissel af met bv. bouillon, limonade, melkproducten, 
fruitsap/appelsap of groentesoep. Hiermee worden eventuele tekorten aan mineralen aangevuld. Bruisende 
dranken helpen soms ook.

• Neem veelvuldige kleine maaltijden, vooral op tijdstippen van verminderde misselijkheid (zelfs ’s nachts). 
Vaak zijn het immers te grote maaltijden en niet zozeer de keuze van de voedingsmiddelen die misselijkheid 
veroorzaken. Soms is misselijkheid erger op een lege maag, vandaar ook het nut van kleine, frequente 
maaltijden.

• Meng geen koude en warme bereidingen tijdens eenzelfde maaltijd.
• Geuren van warme maaltijden kunnen de misselijkheid verergeren. Gebruik best gerechten op 

kamertemperatuur of koud.
• Las een voedingspauze in bij hevige misselijkheid. Bij een plotse aanval kan een ijsblokje helpen om de 

misselijkheid te beperken en eventueel braken te voorkomen. Langzaam en diep inademen via de neus zou het 
braken ook voorkomen. Eten en drinken waar men zin in heeft en zeker niets forceren.

• Sommige voedingsmiddelen veroorzaken minder of geen misselijkheid. Gekookte of ovenbereide aardappelen, 
rijst, droge graanproducten (zoals crackers of beschuit) worden over het algemeen goed verdragen. Probeer 
voedsel dat weinig vet bevat: mager vlees (zoals kip, kalkoen, kalf), magere melk, yoghurt, kaas.

• Vermijd voedsel dat vet, sterk gekruid of gefrituurd is en voedsel dat zwaar op de maag ligt.
• Rust na het eten. Zorg ervoor dat het hoofd steeds hoger ligt dan de voeten en ga niet neerliggen tot één uur na 

de maaltijd.
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• Bij misselijkheid kan diep en traag inademen de misselijkheid verminderen. Ochtendmisselijkheid kan 
verminderd worden door het eten van enkele droge toastje voor het opstaan. Een kleine snack nemen ’s nachts 
kan het slapen bevorderen. Eet en drink langzaam, zodat slechts kleine hoeveelheden voedsel en drank de maag 
tegelijk bereiken. Kauw het voedsel goed, waardoor het beter verteerbaar wordt.

• Eet waar u zin in heeft, dit wordt vaak het best verdragen.
• Forceer het eten niet.
• Zorg voor een goede mond- en tandhygiëne.
• Eet tijdens de perioden van misselijkheid niet bijzonder geliefde gerechten, dit om te voorkomen dat er later een 

associatie zou bestaan tussen dit voedsel en misselijkheid.
• Het kan eventueel helpen om niet te koude cola te drinken.
• Er bestaat medicatie om misselijkheid en braken te verminderen; praat er indien nodig over met uw 

behandelende arts.

Contact
Als u bij het lezen van dit informatieblad nog bijkomende vragen heeft, kan u ons op weekdagen telefonisch bereiken 
op het tel. 012 39 66 19 tussen 09:00 en 13:30 uur of via mail naar dieet@azvesalius.be


