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DIY ‘Shit Show’ masterclass
Dag 2. Werking van de maag



Hoe gaat het?



Werking van de maag
Hij heeft 3 functies

&
4 regels 

De les.
Van mond tot kont



Klachten
v Pijn in de bovenbuik
v Brandend maagzuur
v Opboeren / boeren 
v Hoge pH of  een te lage pH  optimaal pH 5,8-6,8 (je enzymen kunnen niet optimaal werken)

v Gevolg je darmflora kunnen zich niet goed ontplooien

v Hoge: boven 6,8 basis, niet zuur genoeg
v Gebrekkige Eiwit -of  vetvertering
v Te veel van eiwitten of  vet in voeding
v Niet voldoende maagzuur om je eiwitten goed te kunnen te verteren
v Helicobacter

v Lage pH, lager dan 5,8, is je ontlasting / maag niet zuur genoeg 
v Dat je koolhydraten niet goed kan verteren
v Eventueel een glutenallergie (dit moet verder onderzocht worden)
v Te veel rauw voedsel, slechte vertering groenten
v Schimmels of  Parasieten



Het lichaam



Daar moet je rekening mee houden

• Bovenste deel toevoegen van maagsappen
• Onderste deel kneden, mixen & malen 

• Veel spieren 
• Maag zak
• Maagwand
• Slijmvliezen
• Enzymen Pepsine 

• Mond enzymen zijn nog een uur actief 
• Maagsappen 



De Maag
Functie

1. Kneden wat in de mond niet is gebeurt
2. Vetten en eiwitten splitten (pepsine) 
3. Bacteriën doden 



4 regels van de maag
1. Kauwen
2. Neem de tijd
3. Matig het drinken
4. Fruit als tussendoortje 



Kauwen
1. Enzym uit de mond blijft nog 

1 uur actief in de maag 



Neem de tijd



Drink niet
1. 30 min voor het eten niet 

drinken 
2. 30 min na het eten niet 

drinken
3. Pillen??? Max 100ml tot 

200ml per maaltijd 



Fruit als tussendoortje 
1. Ontbijt kan wel



Opdrachten 
Betere maag werking
1. Lezen uit het handboek blz 14 t/m 17
2. Je raad hem al, pas de regels van de maag toe
3. Schrijf op hoe je je voelt 
4. 30 minuten voor het eten ananas of papaja eten Dag 1. 
5. 30 minuten voor en na de maaltijd niet drinken  



Einde en vragen 
Morgen dag 3 Werking van de darmen 


