
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUMPINGSYNDROOM NA EEN 
MAAGVERKLEININGSOPERATIE 
 

 
  



Inleiding 
Na een maagverkleiningsoperatie is het mogelijk dat u last 
krijgt van dumpingklachten. Deze klachten komen voornamelijk 
voor na een (mini) gastric bypass operatie, maar in sommige 
gevallen ook na een gastric sleeve operatie.  
 
Bij dumping is er sprake van een snelle maagontlediging. Dit 
betekent dat het eten te snel in de darmen terecht komt. Een 
te snelle maagontlediging kan klachten veroorzaken. In deze 

folder leest u meer over het dumpingsyndroom en hoe u dit 
kunt voorkomen.  
 

Dumpingsyndroom 
Het dumpingsyndroom ontstaat als gevolg van een te snelle 
maagontlediging. Dit komt vaker voor bij een (mini) gastric 
bypass dan bij een gastric sleeve, omdat het eten hier vrijwel 
direct (onverteerd) in de dunne darm terecht komt. Een 
dumping ontstaat wanneer het lichaam niet voldoende tijd heeft 
om het eten te verwerken. Dit kan voorkomen als er te veel 

koolhydraten worden gegeten, er tegelijkertijd gegeten en 
gedronken wordt of wanneer er te grote porties in één keer 
worden gegeten.  
 

Soorten dumpingen 
Er zijn twee soorten dumpingen die op kunnen treden:  

 Vroege dumping (binnen 30 minuten na de maaltijd) 
 Late dumping (1-3 uur na de maaltijd) 

 

Vroege dumpingklachten 
Vroege dumpingklachten ontstaan vaak doordat te grote 
stukken voedsel in één keer in de dunne darm terechtkomen. 
Normaal gesproken wordt het voedsel in de maag al voor een 
groot deel verteerd, maar bij een bypass komt dit vrijwel gelijk 
in de dunne darm terecht. Doordat het voedsel heel 
geconcentreerd is, trekt het in de dunne darm veel vocht aan. 
Dit vocht wordt onttrokken aan de omliggende bloedvaten, 
waardoor soms wel 3-4 liter aan het bloedvatstelsel wordt 
onttrokken.  
 
 



Dit kan zorgen voor de volgende klachten:  
 Een vol gevoel 
 Buikpijn en darmkrampen 
 Diarree 

 
Bovendien ontstaat er een daling van de bloeddruk door de 
hoeveelheid vocht die onttrokken wordt aan de bloedvaten. 
Hierdoor kunnen de volgende klachten ontstaan:  

 Hartkloppingen 
 Duizeligheid 
 Zwaktegevoel 
 Sufheid 

 
Late dumpingklachten 
Late dumpingklachten ontstaan doordat voedsel na een 
maagverkleining sneller aankomt in de dunne darm. Door deze 
versnelling is de productie van insuline ontregeld en wordt door 
het lichaam niet goed ingespeeld op de stijging van de 
bloedsuikerspiegel. Dit zorgt ervoor dat suikers sneller worden 
opgenomen, maar dat er niet op tijd voldoende insuline kan 
worden aangemaakt. Hierdoor wordt de insuline pas 
aangemaakt op het moment dat de bloedsuikers al uit de 
bloedbaan verdwenen zijn, waardoor de bloedsuiker daalt.  
 
De klachten die hierbij kunnen komen kijken zijn als volgt:  

 Zweten 
 Onrustig gevoel en trillen 
 Duizeligheid 

 Geeuwhonger  
 Hartkloppingen 
 Wegtrekkingen 

 

Wat te doen bij een dumping? 
Hoewel u tijdens een dumping waarschijnlijk de behoefte heeft 

om iets zoetigs te eten, is het beter om dit niet te doen. Het is 

belangrijk om even rustig te gaan zitten of te gaan liggen en te 

wachten tot de dumping weer over gaat. Vaak is dit binnen 45 

minuten. Wilt u toch iets eten? Kies dan voor een volkoren 

cracker met hartig beleg of een stuk fruit.  



Tips 
Heeft u last van dumpingklachten? Ga dan eerst na of u alle 
eetgewoontes opvolgt:  

 Langzaam eten 
 Goed kauwen 
 Stoppen met eten bij een vol gevoel 
 Rechte houding 
 Eten zonder afleiding 
 Kleine slokjes drinken en kleine hapjes eten 

 30 minuten voor/na de maaltijd niet/weinig drinken 
 Beperk het gebruik van snelle suikers (suiker, snoep, 

koek, gebak, frisdrank, limonade, vruchtensap, zoet 
broodbeleg, etc.)  

 Beperk het gebruik van snel verteerbare koolhydraten 
(witbrood, wit beschuit, witte knäckebröd/crackers, witte 
rijst en witte pasta). Kies liever voor de volkoren variant. 

 

Behandeling 
Als de klachten blijven bestaan, dan is het goed om dit bij uw 

eerstvolgende controle-afspraak met uw chirurg of internist aan 
te geven.  
 
Mocht er een afspraak ingepland worden met de diëtist, dan 
vragen wij u alvorens aan de afspraak gedurende 7 dagen een 
eet- en klachtendagboek bij te houden. Wij vragen u om dit 
dagboek maximaal een week voor uw afspraak per mail of per 
post op te sturen. De diëtist kan op deze manier met u 
meekijken. 
 

  



Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u 
op werkdagen contact opnemen met de medewerkers van de 
afdeling Interne Geneeskunde.  
 
Franciscus Gasthuis, Polikliniek Interne Geneeskunde 
Afspraak maken: 010 - 461 6140, u kunt bellen van ma t/m vr 
8.00-12.00 en 13.30-16.30 uur. 
 

U heeft gesproken met: _______________________________ 
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