
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Module 9.1: 
Soepele  

spijsvertering 
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Verteren en opnemen 
Wat we eten zet de basis voor onze gezondheid. Mits we het goed kunnen opnemen. Want eten we 
gezond maar worden deze stoffen niet optimaal verteerd en opgenomen, dan komen ze er gewoon weer 
uit. In hoeverre ons eten wordt afgebroken en opgenomen is volledig afhankelijk van onze 
spijsvertering. Van mond tot kont: 

• Mond: kauwen, proeven, speeksel, enzymen, koolhydraten afbreken 

• Maag: malen, mengen, maagzuur, enzymen, eiwitten afbreken 

• Twaalfvingerige darm, lever en gal: ontzuren, vetten afbreken 

• Darmen: laatste algehele vertering, voedingsstoffen opnemen, kneden, darmbacteriën en 
immuunsysteem voeden, vocht onttrekken 

• Endeldarm: aandrang wanneer de voedselbrij klaar is om het lichaam te verlaten. 
             

Verteringskwaliteit  
Hoe je met voeding een gezonde spijsvertering kunt creëren heb je uitgebreid geleerd. Maar eet je 
snel, kauw je niet goed, zit je in een rumoerige omgeving, eet je veel door elkaar, heb je zorgen aan je 
hoofd, ben je geïrriteerd of lopen je darmen niet lekker? Dan vertraagt de spijsvertering alsnog en 
kunnen de stoffen uiteindelijk niet optimaal worden opgenomen. 

Naast dat je veel essentiële stoffen en energie weggooit, zorgt een belemmerde spijsvertering ook voor 
meer afvalstoffen in het lichaam. Ook al eet je gezond, vers, biologisch en combineer je weinig 
koolhydraten met eiwitten, blijven er toch toxines achter doordat het voedsel niet volledig verteerd 
wordt. 

90% van de vertering wordt veroorzaakt door HOE we eten. 

Dus, de routines die we hebben rondom onze voeding zijn meer waard voor onze vertering dan wat er 
uiteindelijk op je bord ligt. Lichamelijke gezondheid is compleet afhankelijk van wat we eten. Het 
opnemen van wat we eten is afhankelijk van de spijsvertering. Van hoe we eten.  

 

Wat we eten = voeding 
• Productkeuzes op ons bord 
• Aanwezige stoffen in het product 
• Manier van telen en produceren 
• Manier van bereiding 
• Combineren van eten 

 

Hoe we eten = vertering 
• Snelheid van eten 
• Manier van bereiding 
• Mate van kauwen 
• Manier van doorslikken 
• Gevoelens tijdens/ rondom het eten 
• Gedachtes tijdens/ rondom het eten 
• Omgeving waarin we eten 
• Zintuigelijke prikkeling & waarnemingen 
• De mensen waarmee we aan tafel zitten 
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Gezonde spijsvertering 
Je spijsvertering ondersteunen gaat je verder helpen naar een gezond lichaam dat zichzelf in balans 
kan houden. Door extra aandacht aan je eetroutine te geven worden alle fijne voedingsstoffen die je eet 
effectief verteerd en opgenomen. 

Een gezonde spijsvertering begint nog vóórdat je gaat eten. Rust, reinheid en regelmaat zijn voor jou 
lichaam essentieel. Probeer daarom altijd rond dezelfde tijden te eten in een schone en rustige ruimte. 
Bereid je voeding met zorg en aandacht, dus zonder negatieve gevoelens of hevige emoties. Kook en 
eet niet wanneer jij verdriet, irritatie of boosheid ervaart. Neem de tijd om eens goed naar je bord te 
kijken voordat je aanvalt en kom tot rust. Begin dan pas met eten.  

10 stappen voor een gezonde spijsvertering: 
 

1. Zorg voor een mooie, schone en rustige omgeving waarin jij je prettig voelt 

2. Neem 3 diepe buikademhalingen en geef dankbaarheid aan je maaltijd of iets anders 

3. Eet zo veel mogelijk in stilte, voorkom afleiding van tv of telefoon en ga niet in gesprek 

4. Kauw goed op je voedsel, het liefste tot volledig vloeibaar 

5. Eet voedsel warm of op kamertemperatuur, niet direct uit de koelkast 

6. Zorg dat iedere maaltijd wat gezond vet bevat zoals olie of ghee, vermijd droog voedsel 

7. Drink enkel kleine beetjes warme drank tijdens de maaltijd, of drink niet 

8. Eet bewust totdat je voor 80% vol zit 

9. Neem een moment mentale rust na de maaltijd, maak een kleine wandeling 

10. Laat de spijsvertering zijn werk doen, eet 2 tot 3 uur na een maaltijd niets 
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Effectief eten 

Inventariseren 
Hoe zien jouw eetgewoontes er op het moment uit? Denk aan tv kijken, praten met collega’s, 
rommelige ruimte, eten met emoties, stress door de dag, onderweg eten, snel eten, vaak te veel eten, 
veel drinken tijdens het eten. Schets een beeld van jouw huidige eetgewoontes: 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe zou jouw ideale eetmoment eruitzien? Waar ben je, wat zie je, wat hoor je, met wie ben je, wat heb 
je voor je staan, hoe voel je jef: 

 

 

 

 

 

 

 

Met welke van de 10 stappen wil je het eerste aan de slag gaan?  

 

 

 

  



 

@GIDICOACHING  GIDICOACHING.NL GIDISACADEMY.NL 
  

Toepassen  
Over tot actie! Ga jouw gekozen stap een week lang toepassen op 1 maaltijd van de dag. Jij mag zelf 
kiezen of dit het ontbijt, de lunch of het diner wordt. Tip: zet een dagelijkse herinnering in je telefoon 
voordat je deze maaltijd gaat nemen zodat het niet kunt vergeten!  

Beantwoord telkens na deze maaltijd de volgende vragen. Zo kom je erachter wat het voor je doet. 
Deze kun je simpel bijhouden in een notitie op je telefoon: 

1. Heb je last van: opgeblazen gevoel, gasvorming, brandend maagzuur, winden, zwaarheid, 
sloomheid? 

2. Hoe is je energie: laag, gemiddeld, hoog 

3. Hoe is je humeur: vrolijk, blij, verdrietig, ongemotiveerd, geïnspireerd, kalm, angstig etc. 

 

Reflecteer 
Na een week jouw eetgewoonte toepassen is het tijd om te kijken wat het heeft opgeleverd. Hoe heeft 
deze gewoonte jouw vertering, energie en humeur verbeterd? Heeft dit invloed gehad op andere 
aspecten van je leven?  

Een nieuwe gewoonte aanwennen duurt 21 dagen, een echte verandering brengen duurt 40 dagen. Wil 
je een gewoonte maken van jouw eerste stap? Blijf deze de rest van de maand herhalen en blijf 
reflecteren. Pas hem toe op meerdere maaltijden en maak het eigen.  

Neem na een maand een volgende stap die je wilt gaan introduceren om jouw spijsvertering optimaal 
alle voedingsstoffen op te laten nemen!  
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Mentale weerstand 
Het kan zijn dat deze bewustwording mentale weerstand bij je oproept. Leuk! We hebben iets ontdekt. 
Laten we gaan kijken wat dit inhoudt, zodat dit niet langer je gezondheid hoeft te beïnvloeden.  

 

1. Welke weerstand of gedachtes heb je ontdekt? Bijvoorbeeld: ik heb/neem geen tijd om rustig te 
zitten voor de lunch, ik ben te moe voor een gezond ontbijt, ik kan niet eten zonder afleiding. 

 

 

 

 

2. Komt deze weerstand ook op andere vlakken voor? Bijvoorbeeld: ik neem ook geen tijd voor 
een gezonde ochtendroutine, ik heb geen energie om mijn bed uit te komen, ik heb een slechte 
concentratie. 

 

 

 

 

3. Als je een vriend advies zou geven hierover, wat zou je dan zeggen? Bijvoorbeeld: werk kan 
wachten, investeren in jezelf is het belangrijkste, energie krijg je terug door energie te geven, 
wat geeft die afleiding je/wat zit eronder dwars dat je niet wilt aankijken? 

 

 

 

 

4. Welke affirmatie gaat jou helpen met deze weerstand? Bijvoorbeeld: ik ben het waard om voor 
mijzelf te zorgen. Ik mag voor mijzelf kiezen. Ik heb zelf altijd de keuze. Elke keer wanneer ik 
zeg dat ik niet genoeg tijd heb vervang ik dit voor …. 

 

 

 

 

 

Blijf vooral wanneer je weerstand ervaart reflecteren.  Wat levert het je na een tijdje op? Waar merk je 
verschil? Merk je ook verschil op andere vlakken in het dagelijks leven? 

Door deze weerstand heenkomen lijkt in het begin moeilijk maar onthoud: het is enkel je brein die je 
probeert te beschermen. Goed bedoeld, maar niet heel bevorderlijk voor je gezondheid. Zodra je 
hierdoorheen gaat en een nieuwe gewoonte is gewend zal deze weerstand verdwijnen. Het brein heeft 
geleerd dat het veilig is.  

Blijf ademen, blijf proberen. Alleen zo kan het een nieuwe gewoonte worden.  
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