
Tips om misselijkheid en braken te verhelpen 
 
Misselijkheid en braken zijn tekenen dat het niet goed gaat met je lichaam. 
Rusten is daarom van belang. Als je misselijk wordt en voelt dat je gaat braken, 
kan je verschillende natuurlijke middeltjes inzetten om de misselijkheid te 
verhelpen en braken te voorkomen. Het is ook belangrijk om de oorzaken van je 
misselijkheid te achterhalen. Hier volgen enkele tips. 
 
Oorzaken van misselijkheid en braken 
Verschillende oorzaken kunnen aan de basis van misselijkheid en braken liggen. 
Enkele van de voornaamste oorzaken zijn: 

• Virussen 
• Migraine of hoofdpijn 
• Ochtendmisselijkheid bij zwangerschap 
• Zeeziekte 
• Reisziekte 
• Voedselallergie 
• Voedselvergiftiging 
• Maagzweer 
• Boulimie 
• Hersentumor 
• Bepaalde medicijnen 
• Chemotherapie 
• Alcoholmisbruik 

 
 
Tips om misselijkheid en braken te verhelpen 
Gemberthee 
 

 



Heb je de indruk dat je moet braken? Drink dan langzaam een kopje gemberthee 
waaraan je een theelepel honing hebt toegevoegd (géén suiker). Eventueel kan je 
aan deze thee ook enkele basilicumblaadjes toevoegen. 
 
Muntthee met kruidnagel en nootmuskaat 

  
Drink een kopje muntthee waarin je ook twee kruidnagels hebt laten trekken. 
Werk af met een snuifje nootmuskaat. Dit is niet alleen goed om misselijkheid en 
braken te voorkomen, maar ook om na het braken terug een frisse smaak in de 
mond te krijgen. 
 
Warm water met honing 
Het drinken van enkel een kopje warm water met honing is ook een efficiënt 
natuurlijk middeltje tegen braken en misselijkheid. 
 
Kruidnagels 
Steek enkele kruidnagels in je mond en zuig hierop totdat de misselijkheid 
overgaat. 
 
Geen vast voedsel 
Probeer minimum 24 uur lang geen vast voedsel te eten, maar wel zoveel mogelijk 
te drinken (water, soep, fruitsap, bouillon, smoothies). De enige uitzondering 
hierop is droog brood dat helpt om misselijkheid en braken na alcoholmisbruik te 
voorkomen en te verhelpen. 
 
Cola 
Cola drinken is één van de beste tips om braken en misselijkheid te verhelpen. 
Drink het blikje cola bij voorkeur op kamertemperatuur. 
 
Brood 
Als je dronken bent en misselijkheid wilt voorkomen, is het een goed idee om 
brood zonder beleg te eten. Droog brood zal een groot deel van de alcohol in je 
verteringssysteem absorberen. 



 
Rijstwater 
Kook een builtje rijst en drink het overgebleven rijstwater. Dit middeltje is 
vooral goed indien je het braken wilt bevorderen. 
 
Sinaasappelen en zout 
Eet sinaasappelen met een beetje zwart zout. Dit vermindert het 
misselijkheidsgevoel. Wat ook helpt is gewoon ruiken aan de schil van een 
sinaasappel. 
 
Citroenen en zout 
Het eten van citroenen met zwart zout is even efficiënt tegen misselijkheid als 
bovenstaande tip. Kan je niet tegen de zure smaak van citroenen? Lik het zout 
dan van de citroen af. Dit is voldoende om braken te voorkomen. 
 
Limoensap 
Ook het drinken van limoensap is een efficiënt natuurlijk middeltje tegen 
misselijkheid en braken. 
 
Uien 
Slik om de twee uur één theelepel uiensap. Dit natuurlijke middeltje is heel 
efficiënt om snel komaf te maken met misselijkheid en braken. 
 
Ben je vaak misselijk? Oorzaken en tips bij misselijkheid 
 
Misselijkheid is een erg vervelend gevoel dat in het algemeen vrij veel voorkomt. 
Vaak gaat misselijkheid gepaard met braakneigingen, zweten en een gevoel van 
draaierigheid. Als je misselijk bent, is het van belang om de juiste oorzaak te 
vinden, waarna het probleem effectief kan behandeld worden. Wat zijn de 
mogelijke oorzaken van misselijkheid en wat kan je ertegen doen? Tips. 
 
Als je vaak een misselijk gevoel hebt 
Sommige mensen hebben er bijna nooit last van, voor anderen is het 
zich misselijk voelen een vaak terugkomend probleem. Misselijkheid 
of nausea kan je dagelijks leven erg beïnvloeden en een normaal functioneren erg 
bemoeilijken. Als je je misselijk voelt, ga je minder eetlust hebben en minder 
energie krijgen. Sowieso zal je humeur er ook niet op vooruit gaan. De volgende 
symptomen kunnen samengaan met misselijkheid: 
 
Wat zijn de mogelijke symptomen bij misselijkheid? 

• veel zweten 



• duizeligheid 
• veel speeksel in de mond hebben 
• vertraging van de hartslag 
• gebrek aan eetlust 
• je draaierig voelen 
• braakneigingen 
• hoofdpijn 

 
 
Wat zijn de mogelijke oorzaken van misselijkheid? 
Hormonale veranderingen 
Deze oorzaak leidt bij vrouwen vaak tot een gevoel van ochtendmisselijkheid, 
vooral in de eerste maanden van de zwangerschap. Ook bij menstruatie treedt 
vaak een misselijk gevoel op. 
 
Kater en alcoholmisbruik 
Teveel alcohol drinken kan leiden tot de spreekwoordelijke kater de volgende 
dag. Maar ook op de dag zelf dat je veel alcohol drinkt, kan er al sprake zijn van 
misselijkheid. Bijvoorbeeld op het moment dat je je neerlegt op je bed om te 
gaan slapen. 
 
Stress en angst 
Gevoelens van plotse angst in een stresssituatie kan leiden tot een erg 
ongemakkelijk gevoel, waarbij misselijkheid kan ontstaan. Voorbeeld is een 
examen of spreken in het openbaar: door de stress slaat de spanning op de buik. 
 
Reisziekte of zeeziekte 
Regelmatig komt het voor dat mensen die op vakantie gaan zich ongemakkelijk 
voelen tijdens de trip met de wagen, met het vliegtuig of op de boot, eventueel 
gepaard gaande met braken. In de volksmond spreekt men ook van zeeziek zijn. 
 
Aandoeningen of ziekten als oorzaak 
Voorts is er een hele reeks ziekten of aandoeningen die te maken kunnen hebben 
met misselijkheid: 
 

• Griep 
• Breuk van het middenrif 
• Maagziekten: maagzuur, maagontsteking, maagzweer 
• Darmziekten: darmontsteking, prikkelbaredarmsyndroom, ziekte van Crohn, 

colitis ulcerosa 
• Voedselvergiftiging: bedorven voedsel of voedsel van slechte kwaliteit 



• Kanker: de behandeling van kanker via een chemokuur 
• Intolerantie voor bepaalde medicijnen 
• Aandoeningen aan de gal 

 
Misselijkheid verhelpen: tips om je niet meer misselijk te voelen 
Misselijkheid kan je het beste tegengaan door de oorzaak van het misselijk 
gevoel weg te nemen, zoals bijvoorbeeld stress of medicijnengebruik. Bij griep 
of het eten van slecht voedsel komt het erop aan om enkele dagen geduld te 
hebben totdat je lichaam zich weer gezuiverd heeft. Voorts zijn sommige 
mensen gebaat met een koolzuurhoudende frisdrank: hierdoor kunnen 
oprispingen uitgelokt worden en kan je, je beter gaan voelen. In het algemeen is 
het zo dat een gezonde voeding beter is: vermijd vet eten, fast food en voedsel 
dat zwaar op je maag blijft liggen. 
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