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1

Samenvatting
Afgelopen jaar hebben wij een onderzoek gedaan naar maagzuurregelaars. Hoe goed de maagzuurregelaars werken, welke werkzame stoffen erin zitten, en natuurlijk welk merk kan
men het best kan kopen.
Voor het onderzoek zijn er vijf verschillende maagzuurregelaars onderzocht en vergeleken met elkaar, die allemaal als
werkzame stof carbonaationen bevatten. De werking van de
tabletten in de maag is nagebootst door de tabletten te laten
reageren met een nauwkeurige hoeveelheid zoutzuuroplossing. Door het overgebleven zuur terug te titreren was het
mogelijk om te bereken hoeveel zoutzuur de tabletten hebben
geneutraliseerd.
Uit het onderzoek is gebleken dat er wel degelijk verschil zit
tussen de ene maagzuurregelaar en de andere. De Rennie
Refluxine bleek de hoogste concentratie werkzame stoffen te
bevatten en het beste te werken, maar deze was dan ook ruim
drie keer zo duur als de tabletten van de Kruidvat, die het ook
redelijk goed deden. De Kruidvattabletten hadden niet de beste resultaten, maar wel de beste prijs-kwaliteitverhouding. De
Tums daarentegen, bleken het minst goed te werken, maar
men betaalt er relatief wel het meest voor. Het heeft de ongunstigste prijs- kwaliteitsverhouding.

2

Inleiding
‘Brandend Maagzuur,
Zure oprispingen?
Het is zo opgelost met Rennie!’
Dit is de kreet van de fabrikant van Rennie en het werkt. Als
er iemand last heeft van brandend maagzuur, heeft bijna iedereen al een Rennie in de aanslag. Een middel tegen brandend maagzuur dat Nederland massaal gebruikt. Maar is Rennie wel hèt middel tegen brandend maagzuur? Naast Rennie
zijn er ook andere merken die middelen tegen brandend
maagzuur uitbrengen. Veelal met dezelfde werkende stof, namelijk magnesium- en/of calciumcarbonaat. Hier is ons onderzoek dan ook op gebaseerd: Is Rennie de beste oplossing
tegen brandend maagzuur, of zijn de andere middelen beter?
Hierbij nemen wij aan dat de werking van een medicijn afhankelijk is van de werkzame stoffen. Dit betekent dat medicijnen met dezelfde hoeveelheid werkzame stoffen, hetzelfde
zouden moeten reageren. Deze hoeveelheid gaan wij dan ook
meten in het onderzoek.
De onderzoeksvraag is dus:
Hebben vergelijkbare maagzuurregelaars dezelfde invloed op
brandend maagzuur?
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden hebben
we de volgende deelvragen opgesteld:
1

Hoe werkt de maag en wat is (brandend) maagzuur? Dit is
theorie, en wordt daardoor via bronnen beantwoord.
2 Wat is het effect van magnesium- en calciumionen op het
lichaam? Dit is theorie, en wordt daardoor via bronnen beantwoord.
3 Komen de resultaten overeen met de aangegeven hoeveelheid op de gebruiksaanwijzing? Door de tabletten te laten
reageren met een overmaat zuur, en deze terug te titreren.
4 Welke invloed hebben vergelijkbare maagzuurregelaars
met de voorgeschreven dosering én met dezelfde hoeveel-
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heid werkzame stof? Door met de resultaten van deelvraag
drie door te rekenen.
Tijdens het onderzoek onderzoeken wij tabletten die als werkzame stof carbonaationen bevatten. De carbonaationen reageren met het maagzuur in de maag –tijdens het onderzoek is
dat nagebootst– waardoor het in de maag minder zuur wordt.
Onze hypothese is:
Vergelijkbare maagzuurregelaars, met dezelfde hoeveelheid
werkzame stof, hebben evenveel invloed op het (brandend)
maagzuur.
De reden dat wij een onderzoek naar maagzuurregelaars
doen is, omdat het ons verbaast hoeveel mensen brandend
maagzuur associëren met het merk Rennie. Er zijn toch veel
meer middelen tegen zure oprispingen.
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Materialen en methoden
Stoffen
• Zoutzuur (HCl, 0,1 M)
• Indicator (fenolftaleïene)
• Sterke base (NaOH, 0,1 M) , opgeloste stof: NaOH
• Gedestilleerd water
Maagzuurtabletten
1 Rennie (680 mg calciumcarbonaat en 80 mg magnesiumcarbonaat per tablet)
2 Rennie Refluxine (1200 mg calciumcarbonaat en 140 mg
magnesiumcarbonaat per 10 ml)
3 Tums 1 (Zuid-Afrika) (niet bekende hoeveelheid calciumcarbonaat, waarschijnlijk 500 mg calciumcarbonaat per
tablet)
4 Kruidvat (600 mg calciumcarbonaat per tablet)
5 Tums 2 (Australië) (500 mg calciumcarbonaat per tablet)
Materiaal
• Pipet (volpipet en ballon)
• Bekerglas
• Buret
proefopstelling
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•
•
•
•
•
•
•
•

Erlenmeyer
Maatkolf
Vijzel en stamper
Spatel
Trechtertje
Weegschaal ( nauwkeurigheid: 0,01 g)
Wit filtertje
Stukje keukenrol

Uitvoering onderzoek
De maagzuurremmers die gebruikt worden in het onderzoek,
zijn op de vloeibare Refluxine na allemaal kauwtabletten.
Maagzuurregelaar tabletten
De tabletten worden vermalen en vervolgens laten
we 0,13 gram reageren met
een overmaat 0,100 M
HCl-oplossing van 25,00
ml.

Vloeibare maagzuurregelaar
De Rennie Refluxine, wordt
twintig keer verdund, en
vervolgens laten we 10,00
ml reageren met een overmaat 0,100 M HCl-oplossing , 25,00 ml.

De tabletten laten we in het totaal 24 uur lang reageren met
de HCl-oplossing. Hierdoor reageren alle werkzame stoffen
met het H3O+ uit de oplossing. Daarna wordt het mengsel
met behulp van een terugtitratie met de 0,0962 M, de eerste
oplossing, en later met een 0,101 M, de tweede oplossing,
NaOH- oplossing bepaald hoeveel H3O+ nog in de oplossing
aanwezig is. Dit experiment wordt drie keer herhaald per
maagzuurregelaar.
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Resultaten
In de tabel hieronder zijn van alle merken de gegevens weergeven die van tevoren bekend waren.

Merk
Massa (g)*
Aantal tabletten (ml)
Massa per tablet
(per ml) (g)
Dosering per keer
Maximale dosering
per dag
Hoeveelheid
calciumcarbonaat
per tablet (mg)
Hoeveelheid
magnesiumcarbonaat
per tablet (mg)
Prijs per doosje (1)
Aantal tabletten
per doosje
Prijs per tablet (1)

Rennie

Kruidvat

Tums Z

Tums A
Refluxine

Rennie

13,28
10
1,328

12,65
10
1,265

3,39
3
1,31

13,17
10
1,317

10,07
10,00 ml
1,007

1–2
6

1–2
16

-

2–4
16

10 ml
8

680

600

?

500

1200

80

-

-

-

140

4,62
48

0,99
24

?
?

2,33
20

5,95
18

0,09625

0,04125

?

0,1165

0,3306

* het gewicht van meerdere tabletten, voor het aantal tabletten zie de rij eronder.

In onderstaande tabel zijn alle gegevens weergeven die uit het
onderzoek gebleken zijn.
Merk
Carbonaat per tablet
gebruiksaanwijzing
(mol)
Hoeveelheid tablet
per mol carbonaat
(g)
Hoeveelheid tablet
nodig voor reactie
met 15,00 ml HCl
Gevonden
calciumcarbonaat
(mg)

Rennie

Kruidvat

Tums Z

Tums A
Refluxine

Rennie

7,743.10-3

5,995.10-3

-

4,996.10-3

13,65.10-3

171,5

211,0

-

263,6
L mol-1

0,7326

1,3.102 mg 1,6.102 mg

698,8

626,4

-

522

2,0.102 mg 10,99 ml

501,3

1386
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Gevonden
magnesiumcarbonaat
(mg)
Carbonaat per tablet
gebruiksaanwijzing
(mol)
Gevonden
carbonaat per tablet
(mol)
Carbonaat
per dosis per keer
gebruiksaanwijzing
(mol)
Carbonaat maximaal
per dag
gebruiksaanwijzing
(mol)
Gevonden carbonaat
per dosis per keer
(mol)
Gevonden carbonaat
maximaal per dag
(mol)
Carbonaat
in 1,3.102 mg tablet
gebruiksaanwijzing
(mol)
Gevonden HCl
(mol)
Gevonden HCL
per 1,000 g
carbonaat
(mol)

58,38

-

7,743.10-3

5,995.10-3

7,674.10-3

6,257.10-3

7,743.10-3
|
15,49.10-3

5,995.10-3
|
11,99.10-3

-

-

≅ Tums A 4,996.10-3

5,21.10-3

144,8

13,65.10-3

5,009.10-3

15,21.10-3

9,992.10-3 9,992.10-3
|
|
19,98.10-3 19,98.10-3

13,65.10-3

46,46.10-3 95,92.10-3

79,94.10-3 79,94.10-3 109,2.10-3

7,674.10-3 6,257.10-3
|
|
15,35.10-3 12,51.10-3
46,04.10-3 100,1.10-3

10,42.10-3 10,02.10-3
|
|
20,84.10-3 20,04.10-3
83,36.10-3 80,14.10-3

121,7.10-3

7,662.10-3

7,298.10-3

7,558.10-3

13,65.10-3

1,502.10-3

1,286.10-3

1,466.10-3 0,9888.10-3 30,42.10-3

0,1960

0,1762

0,1940

7,598.10-3

0,1301

15,21.10-3

0,2213

8

Conclusies
1

Hoe werkt de maag en wat is (brandend) maagzuur?

De hele dag door eten mensen. Van een broodje kaas bij de
lunch tot een vet tussendoortje. Nadat men het broodje eerst
vermalen en vermengd heeft met speeksel komt dat heerlijke
hapje via de slokdarm in de ventriculus gaster, beter bekend
als de maag, terecht. Daar krijgt het broodje een lekker zuur
bad van zo’n 3 à 4 uur, en het vette tussendoortje zelfs tot wel
7 uur of meer, om vervolgens door te gaan naar de volgende
halte, de twaalfvingerige darm.
Het eten brengt veel tijd door in de maag en het is dan ook
een belangrijk orgaan voor de voedselvertering. Het is een hol
orgaan dat links boven in de buikholte ligt. Het grenst aan de
lever, milt, alvleesklier, het middenrif en deels aan de dikke
darm.
Het voedsel passeert eerst de slokdarm om vervolgens de
maag binnen te gaan via de maagmond. De maagmond is een
kringspier die zich ontsluit wanneer deze in aanraking komt
met het voedsel. Als het voedsel in de maag terechtkomt, sluit
de maagmond zich weer om te voorkomen dat het voedsel terugkeert naar de slokdarm. Afhankelijk van de celsoort scheiden de maagklieren verschillende stoffen uit.
Het hormoon gastrine zet de maagklieren aan tot het produceren van onder andere maagzuur. Dat maagzuur bestaat uit
zoutzuur, een HCl-oplossing. Het zure milieu zorgt ervoor
dat bacteriën niet kunnen overleven, en dat de enzymen optimaal werken.
Daarnaast scheiden de hoofdcellen pepsinogeen uit, dat door
het maagzuur wordt omgezet in het actieve enzym pepsine.
Dit enzym is bestemd voor de eiwitsplitsing.
Doordat de maag zelf ook uit eiwitten bestaat en niet tegen
een zuur milieu bestand is moet het zichzelf goed bescher-
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men. Daarom is de maag bekleedt met een dikke geplooide
slijmvlieslaag.
Dit zure milieu is heel handig voor het verteren van voedsel,
en de maag beschermt zich hiertegen. De slokdarm mist deze
bescherming. Als je last heb van brandend maagzuur, is er
een teveel van dit zuur. Het brandende gevoel wordt veroorzaakt doordat dit zuur omhoog komt en de slokdarm, die
geen bescherming hiertegen heeft, aantast. Ook kan brandend maagzuur ontstaan door een te zure maaginhoud.c,d,e

2 Wat is het effect van magnesium- en calciumionen op het lichaam?
Het mineraal waar het lichaam het meest van bevat, zo’n 1,5
kg, is calcium in de vorm van calciumionen. Het is een essentieel bestanddeel voor het lichaam. Ongeveer 99 % van de
calciumionen bevindt zich in de beenderen en zorgt voor de
stevigheid van het skelet en de hardheid van tanden. De overige 1 % van het calciumionen circuleert in het lichaam en
speelt een rol bij de prikkeloverdracht van zenuwcellen, samentrekking van spieren, de bloedstolling en de activiteit van
bepaalde enzymen.
Effecten van calciumionen op het lichaam zijn heel divers.
Het helpt osteoporose (botontkalking), kanker en hartklachten voorkomen. Daarnaast wordt het gebruikt tegen een hoge
bloeddruk, verlicht het spierkramp en stimuleert het de spierfuncties en zenuwimpulsen. Topmodellen letten ook op het
calciumgehalte, want het houdt de huid gezond.
Toch is voor een topmodel een teveel aan calciumionen ook
dramatisch –dit geldt niet alleen voor de mooie mensen onder ons. Zowel een tekort als een overmaat van deze stof is
slecht voor het lichaam. Een doses boven de 2000 milligram
kan bijvoorbeeld hypercalcemie veroorzaken. Dit is een calciumneerslag in de nieren. Gelukkig komt dit maar zelden
voor, omdat normaal een teveel aan calciumionen wordt uitgescheiden.f,g

calciumcarbonaat
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Een ander mineraal dat in de maagzuurregelaars zit die wij
getest hebben, is magnesium in de vorm van magnesiumionen. Magnesiumionen geven structuur aan het bot, en het
speelt samen met onder ander calciumionen een rol bij de
prikkeloverdracht en de samentrekking van de spieren. Het
helpt onder andere nier en galstenen voorkomen en is nuttig
bij de behandeling van prostaatproblemen en een te hoge
bloeddruk. Daarnaast is het essentieel bij vele lichaamsfuncties, waaronder energieproductie, celdeling, de hormoonhuishouding en het doorgeven van zenuwimpulsen. Magnesiumionen wordt door sommige mensen ook wel het antistress
mineraal genoemd. Het verhoogt de weerstand tegen stress,
depressies en spanningen en het gaat geestelijke vermoeidheid tegen. Bovendien zouden magnesiumionen het geheugen en het concentratie vermogen versterken.
Dit mineraal is niet voor iedereen goed. Voor een topmodel
met nierproblemen of voor een topmodel met stoornissen in
de prikkelgeleiding tussen hartboezem en hartkamer, is het
zelfs giftig. In principe is het voor andere mensen veilig om
magnesium te gebruiken. Wel kan een te hoge dosis opvliegers veroorzaken, heel soms kan het zelfs verlies van de reflexen veroorzaken.f,g

3 Komen de resultaten overeen met de aangegeven hoeveelheid op
de gebruiksaanwijzing?
Merk
Calciumcarbonaat
gebruiksaanwijzing
(mg)
Gevonden
calciumcarbonaat
(mg)
Magnesiumcarbonaat
gebruiksaanwijzing
(mg)
Gevonden
magnesiumcarbonaat
(mg)

Rennie

Kruidvat

Tums Z

Tums A
Refluxine

Rennie

680

600

?

500

1200

698,8

626,4

522

501,3

1386

80

-

-

-

140

58,38

-

-

-

144,8
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Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, komen de resultaten van
het onderzoek redelijk overeen met de hoeveelheid die de bedrijven aangegeven hebben.
Wat wel opvalt is dat bij de Rennie Refluxine en bij de Rennie,
volgens het onderzoek, teveel calciumcarbonaat en te weinig
magnesiumcarbonaat bevatten. Dit betekent dat de verhouding van de fabrikant, niet consequent gebruikt worden.

4 Welke invloed hebben vergelijkbare maagzuurregelaars met de
voorgeschreven dosering én met dezelfde hoeveelheid werkzame
stof?
De verschillende merken geven een ander advies over de
maximale dagelijkse dosering en de dosering per keer. De resultaten die er gevonden zijn, komen wel met de gegevens
van de fabrikant overeen. (Zie resultaten)
Met dezelfde hoeveelheid werkzame stof, neutraliseren de
maagzuurregelaars niet evenveel zuur, terwijl dit in theorie
wel zou moeten gebeuren.
Hieruit kan men concluderen dat het onderzoek of de gegevens in de gebruiksaanwijzing niet geheel kloppen.
Het produceren van de tabletten is een massaproductie, de fabrikant werkt met apparaten die een standaardafwijking hebben. Dit betekent dat niet elk tablet precies evenveel werkzame stof bevat.
Daarnaast is dit onderzoek een steekproef. Van elk medicijn
hebben we maar één doosje gekocht en uit dat doosje maar
enkele tabletten gebruikt. Het is heel goed mogelijk dat het
gemiddelde dat in dit onderzoek gevonden is afkomstig is van
een aantal tabletten die afwijken van het gemiddelde volgens
de gebruiksaanwijzing.
Het kan ook deels liggen aan het onderzoek. Tijdens het onderzoek zijn er natuurlijk ook onnauwkeurigheden. Deze onnauwkeurigheden zijn echter klein dus gaan wij er niet vanuit dat het aan het onderzoek ligt.
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Eindconclusie
Hebben vergelijkbare maagzuurregelaars dezelfde invloed op
brandend maagzuur?
Uit het onderzoek is gebleken dat de verschillende maagzuurregelaars wel dezelfde werking hebben, maar dat er kwaliteit verschillen waren tussen de verschillende maagzuurregelaars. De Rennie Refluxine neutraliseerde het meeste, de
Tums uit Australië deden dat het minst. Hieruit valt te concluderen dat de Rennie Refluxine het beste tegen brandend
maagzuur werkt. De Rennie Refluxine was dan ook het
duurst om aan te schaffen.
Het is dan natuurlijk wel interessant om te weten hoe het zit
met de prijsverschillen. Betaal je voor de beste maagzuurregelaar ook het meest?
Bij de resultaten is te zien dat er grote prijsverschillen zijn
tussen de verschillende maagzuurregelaars. De Kruidvat
heeft de beste prijskwaliteit verhouding. De Tums uit Australië zijn daarentegen het duurst, meer dan drie keer zoveel dan
de Kruidvat. Natuurlijk is het niet mogelijk om iets te zeggen
over de Tums uit Zuid-Afrika. Misschien hebben die wel een
hele goede prijs-kwaliteitverhouding.
Waar rekening mee gehouden moet worden is dat sommige
maagzuurregelaars een smaak hebben. De meeste hebben
een pepermuntsmaak, maar de Kruidvat maagtabletten smaken naar vanille en de Tums A heeft een sinaasappelsmaak.
Onze eindconclusie is dat de Rennie Refluxine het best werkt
maar dat de Kruidvat de beste prijs-kwaliteit verhouding
heeft. Daarentegen hangt het toch van de persoon af wat hij
het prettigst vindt. Sommige maagzuurregelaars, waaronder
de Tums A en de Kruidvat hebben een andere smaak dan pepermunt. Wat je uiteindelijk neemt hangt af van je persoonlijke smaak.
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Discussie
Tijdens het onderzoek, zijn we de nodige problemen tegengekomen.
Allereerst bleken tijdens de proefexperimenten de Rennies
niet geheel op te lossen in de HCl-oplossing. Er bleven namelijk nog kleine deeltjes in het mengsel zweven. Omdat we
niet zeker waren, dat er geen werkzame stoffen meer in die
deeltjes zaten hebben we een aantal titraties gedaan, waarbij
we de tijd dat het mengsel stond, hebben laten variëren. Uit
deze proefexperimenten bleek dat na twee uur de resultaten
ongeveer klopten met de gebruiksaanwijzing. Om het risico
zo klein mogelijk te maken en de nauwkeurigheid te vergroten, is er toen besloten om de mengsel 24 uur te laten staan.
Toch geeft 24 uur laten staan, niet de garantie dat alle resultaten ook daadwerkelijk overeenkomen. Tijdens de experimenten bleek dat de tweede dag, alle resultaten afweken. Dit
komt hoogstwaarschijnlijk doordat we een andere weegschaal
gebruikt hadden. In principe moet de weegschaal niet uitmaken maar we hadden de indruk dat we meer tablet toevoegden
dan normaal. Ook bleek de Rennie Refluxine als enigste overeen te komen met de vorige resultaten. Voor de zekerheid zijn
we toen weer overgegaan op de oude weegschaal.
Vervolgens hadden we door de vele proefexperimenten, iets te
veel HCl-oplossing verbruikt. Hierdoor moesten we tijdens
het laatste experiment, een nieuwe HCl-oplossing gebruiken.
Ook bleek dat er in het natronloog onverklaarbare deeltjes te
zijn ‘ontstaan’, niemand wist echter hoe dit kwam. Omdat we
niet wisten of deze deeltjes tot andere onderzoeksresultaten
zouden leiden, hebben we besloten, ook een nieuwe NaOHoplossing te gebruiken. Gelukkig gebeurde dit op hetzelfde
moment, zodat we de nieuwe oplossingen tegelijkertijd in gebruik konden nemen.. Het was jammer dat de factoren van
deze oplossingen verschilden met de oude factor.
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Andere problemen waar we tegenaan liepen, was dat het ene
tablet veel beter oploste dan het ander tablet. Zo loste Tums A
zeer goed op, terwijl in het mengsel van de Kruidvat en de
Tums Z kleine deeltjes bleven zweven. Daarnaast had Tums A
ook een nadeel. Deze maagzuurregelaar had als lekker
smaakje sinaasappel. Wat doen fabrikanten dan met de kleur
van het tablet? Jawel, die maken ze oranje. Met als resultaat,
dat scholieren die voor hun profielwerkstuk dat medicijn
gaan onderzoeken, een mengsel hebben met een oranje
kleur. Hierdoor is het moeilijk om het omslagpunt van de
fenolftaleïene te bepalen. Daardoor voegen we in vergelijking
met de andere tabletten, steeds iets meer NaOH-oplossing
toe. Met gevolg dat in de resultaten de Tums A minder goed
lijken te werken.
Ten slotte hebben we ons veel problemen op de hals gehaald
door maagzuurregelaars uit het buitenland te gebruiken. Zo
moesten de Tums uit Australië opgestuurd worden en hadden
we van de Tums uit Zuid-Afrika er nog maar een paar en geen
gebruiksaanwijzing. Dit leidde tot veel vertraging en vroeg
veel geduld, maar was het dubbel en dwars waard.
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Evaluatie
Over het algemeen blijken de resultaten uit het onderzoek
goed overeen te komen met de gegevens van de fabrikanten.
Opmerkelijk aan de resultaten is dat de Tums A op twee milligram na blijken te kloppen, terwijl bij de overige maagzuurregelaars het carbonaatgehalte te hoog is. We vermoeden dat
het te hoge carbonaatgehalte mogelijk komt door de weegschaal. De weegschaal is namelijk het minst nauwkeurig in
het onderzoek. (De weegschaal heeft maar twee significante
cijfers) Dat de Tums A wel zo goed blijken te kloppen, heeft
volgens ons te maken met het feit dat deze een oranje kleur
heeft. Hierdoor is het waarschijnlijk dat we steeds iets meer
NaOH-oplossing hebben toegevoegd dan nodig is, waardoor
het lijkt dat dit medicijn minder carbonaat bevat.
Een ander opvallende afwijking is dat als we van elke tablet
berekenen hoeveel mol HCl geneutraliseerd wordt door dezelfde hoeveelheid werkzame stof, deze hoeveelheid niet gelijk aan elkaar is. Dit kan komen doordat de ene maagzuurregelaar minder goed oplost dan de andere maagzuurregelaars.
Maar wat ons het meest verbaast is dat de fabrikanten enorm
afwijken in de maximale dosering en de dosering per keer.
Wij denken dat dit komt, doordat een maagzuurregelaar niet
makkelijk de maximale dosering van 2000 mg carbonaat kan
overschrijden. Het is waarschijnlijker dat de fabrikanten de
maximale dosis baseren op andere stoffen, zoals sucrose. Een
teveel hiervan kan diarree en maagdarmklachten veroorzaken.
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Aanbevelingen
Bij dit onderzoek hebben wij alleen gekeken naar maagzuurregelaars die als werkzame stof carbonaat bevatten. Maar er
zijn heel veel maagzuurregelaars met andere werkzame stoffen. Hier hebben wij geen onderzoek naar gedaan. Voor een
volgend onderzoek is het misschien interessant om dit verder
te onderzoeken.
Een andere mogelijkheid tot onderzoek is om te kijken welke
maagzuurregelaars het meest gezond is om te gebruiken en
dus het minste aantl neveneffecten heeft. Tijdens het onderzoek verscheen er namelijk een krantenartikel in de Volkskrant, dat uit een onderzoek van het Universitair Medisch
Centrum St. Radboud in Nijmegen en het Erasmus MC in
Rotterdam dat maagzuurremmers de kans op longontsteking
kunnen verhogen.
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