
 
 
 

 
 
 

Module 2: 
Darmgezondheid 
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Het feestje in je darmen  
In ons lichaam leven miljoenen microscopische wezens. Micro-organismen. Elk mens heeft zijn eigen, 
unieke microbioom van bacteriën, virussen, schimmels en andere organismen in het lichaam. Een 
kleine 2 kilo aan honderden verschillende microben die we dagelijks overal mee naartoe nemen 
vormen het feestje in je darmen.  
 
Ondanks dat microben zelfstandige organismen zijn en soms een gevaar vormen voor onze 
gezondheid, zijn ze een onderdeel van ons lichaam waar we niet zonder kunnen. Ze helpen ons met ons 
eten te verteren en maken verschillende hormonen en andere stofjes aan die ons lijf gezond houden.  

Om deze microscopische wezens in toom te houden, hebben we in de darmen een sterk 
immuunsysteem opgebouwd. Zie ons immuunsysteem als een groep sterke uitsmijters van het feest in 
je darmen die zorgen dat alles verloopt zoals het hoort. Sommige gasten die binnenkomen houden zich 
namelijk niet aan de regels. Dit zijn de bacteriën, schimmels en virussen die ons ziek maken. Hier 
treedt het immuunsysteem graag tegen op! Soms heb je dit niet eens door en soms moet je een sprintje 
trekken naar het toilet. 

Sluitingstijd 
Het feestje gaat altijd door, tenzij er te veel vervelende bezoekers zijn. Als je diarree hebt, spoelt je 
lichaam je darmen schoon. De slechte en ook de goede gasten worden eruit gegooid en de deuren gaan 
even dicht. Je voelt je ziek en energieloos en kunt weinig eten. Toch ben je er binnen een paar dagen 
bovenop en is het feest weer bezig door een geheime kamer in onze darmen. We hebben lang niet 
begrepen waar de blindedarm voor diende, maar nu weten we het wel: het is een schuilkelder voor 
goede bacteriën! Na een buikgriep worden deze losgelaten om in je darmen opnieuw te groeien naar 
een sfeervol feestje vol met lekkere hapjes.  

Niet iedereen krijgt dit pakket gezellige bezoekers bij de geboorte. Als je met een keizersnede ter 
wereld komt, krijg je je eerste bacteriën van wat er in de operatiekamer rondzweeft en wat op de huid 
zit van de mensen die je in je eerste uren vastnemen. En dit maakt een groot verschil voor de 
diversiteit in jouw darmen voor het eerste levensjaar. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die via een 
keizersnede werden geboren, hierdoor later een veel groter risico op obesitas en allergieën lopen.  

 

 

 

 

 

 

  

Kijktip! 
The microbiome van kurzgesagt vind je deze week terug tussen 

de inspiratie video’s onderaan de modulepagina. Hierin wordt de 
belangrijkste informatie simpel en geanimeerd uitgelegd! 
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De kracht van ons gezelschap 
 
Ons buikgevoel bepaalt voor een heel groot deel hoe het met ons gaat. Het in je 
broek doen van angst, een nederlaag verteren of de vlinders in je buik hebben zijn 
hier kleine voorbeelden van. Dit is omdat niet alleen het brein de darmen kunnen 
beïnvloeden, maar de bacteriën ook het brein kunnen beïnvloeden. Ze praten met elkaar 
via zenuwbanen. Je darmen zíjn een tweede brein! 

Zin in… 

Onderzoek laat zien dat microben je brein kunnen vertellen welk voedsel ze willen 
krijgen via de nervus vagus: de telefoonlijn tussen je buik en hoofd die dwars door 
je ruggengraat loopt. Sommige houden van vezels en bladgroente, andere gaan voor 
suikers en sommige houden van vette friet. Als er vooral friet op tafel komt, komen 
er meer darmgasten die van friet houden. Ze groeien hard in aantal. Deze nemen 
de plek in van bacteriën die van bladgroente houden. Wanneer er vervolgens even 
geen friet komt, sturen ze een belletje naar je hersenen: Wij willen friet!  

 

 

 
Wat je serveert is wat je gaat verlangen.  

Komen er veel groenten en fruit op tafel? Dan komen er vooral gasten die hiervan 
houden. Deze gaan vanzelf om meer vragen. Het is dus echt mogelijk om op den 

duur gezonde dingen te gaan craven, zoals fruit en groenten! 

 

 
Invloed van je gasten op humeur en gedrag 

Onze darmen hebben niet alleen invloed op wat we eten, maar ook op ons gevoel en gedrag. 
Onderzoekers ontdekten bij een test met ratten dat wanneer de darmflora uit balans was door 
bijvoorbeeld antibiotica, ratten zich anders gedroegen. Er was sprake van een verhoogde 
hersenactiviteit in de gebieden verantwoordelijk voor angst en depressie.  

Ook bij mensen heeft het microbioom effect op gevoel en gedrag. Bij een onderzoek kreeg een groep 
mensen vier weken lang een cocktail van bacteriën. Na die vier weken zagen ze dat verschillende 
gebieden in de hersenen waren veranderd. Vooral de gebieden waar emotie en pijn wordt verwerkt 
waren anders dan in het begin. Onze darmbacteriën kunnen dus onze hersenen en gevoel sterk 
beïnvloeden.  

Hoe kan dit? Dit is eigenlijk niet heel gek. Darmbacteriën produceren bij het verteren van ons eten 
chemicaliën zoals hormonen die invloed hebben op het humeur! Denk aan het gelukshormoon 
serotonine of neurotransmitters met een kalmerende werking. Serotonine is één van de belangrijkste 
geluk hormonen en 90% wordt in onze darmen aangemaakt! 

Ze maken ook veel dopamine aan, een ander krachtig gelukshormoon. Ze doen dat om ons te belonen 
wanneer we dingen eten die ze graag lusten, om stress te verlagen en de darmbeweging te stimuleren. 
Er wordt momenteel ook onderzocht hoe autisme en de ziekte van Parkinson behandeld kunnen 
worden via de darmbacteriën. Er valt nog een wereld te ontdekken daar beneden. 

Nervus vagus 
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Opgeblazen & winderig? 
Wanneer je andere groenten of meer peulvruchten gaat eten moeten de bacteriën in je 

darmen zich aanpassen aan dit nieuwe voedsel. Hierdoor ben je de eerste tijd wat vaker 
winderig of opgeblazen. 

 

Geen zorgen! Het aanpassen gebeurt vanzelf.  
Binnen 3 weken zal je hier geen last meer van hebben. 
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Een gezond darmtuintje 
Heb jij vaak zin in minder gezonde snacks? Geen paniek. Onze darmen zijn zoals een tuintje waarin wij 
constant beslissen wat gaat groeien en bloeien. Wat wij eten zijn de zaadjes voor je darmen. Het 
microbioom heeft dan ook de bijnaam ‘darmflora’. Een darmtuintje!  

Als we gezond eten, dan kweken we bacteriën die van gezond eten houden. Als we veel fastfood eten, 
dan kweken we bacteriën die van fastfood houden. We kunnen dus in een vicieuze cirkel vast komen te 
zitten. Maar het is belangrijk om te beseffen dat je zelf dat proces kan omkeren door stapje voor stapje 
gezonder te eten. Je eigen gezonde darmtuintje aanplanten maakt het dus makkelijker om gezonder te 
blijven eten en je fit, energiek én gelukkiger te voelen! 

Eigenlijk hebben de darmen maar 3 dingen nodig om een gezonde bevolking te creëren: 

 

  

 

 

 

1. Vezels  
De belangrijkste voedselbron voor de darmbacteriën zijn de voor ons niet verteerbare vezels. Deze 
noemen we prebiotica. Deze vezels stimuleren de groei en/of activiteit van verschillende goede 
bacteriën. Ofwel, er komen meer van deze goede bacteriën én ze kunnen hun werk beter doen.  

Als deze goede bacteriën de vezels afbreken komen er stoffen vrij. Die noemen we korte-keten-
vetzuren. Deze stoffen hebben allerlei effecten; bijvoorbeeld dat ze de werking van de darm verbeteren 
en ontstekingen verminderen. Maar ook dragen ze bij aan een betere werking van de spijsvertering en 
het immuunsysteem. Allemaal voordelen dus! 

Alle plantaardige producten bevatten vezels. 

Een handigheidje om te onthouden wanneer je meer vezels wilt gaan eten, is dat ze in alle plantaardige 
producten zitten. Varieer dus volop met groentes en andere vezelrijke, plantaardige producten zoals 
fruit, granen, volkoren graanproducten, noten, peulvruchten en aardappelen! Ook zeewier helpt heel 
goed, net als inuline, een stofje dat onder andere in uien, prei, knoflook, witlof, aardpeer en 
paardenbloemblaadjes zit. Ui en knoflook in een gerecht geven dus niet alleen heel veel smaak, maar 
ondersteunen ook gezonde darmen. Een mooi excuus om nog een extra teentje knoflook toe te voegen!  

2. Probiotica 
Je kunt de bacteriën in je darmen voeden door hun te geven wat ze lekker vinden, maar je kunt je 
bevolking ook diverser maken met bijvoorbeeld de bacteriën in gefermenteerde voeding! 

Omdat probiotica in een zure omgeving groeien, zijn ze beter bestand tegen de zuren in de maag en is 
de kans groter dat ze heelhuids tot in de darmen raken. De melkzuurbacterie is er daar een van die 
veel voorkomt in onze voeding. Sterk ruikende kazen, zuurkool, kimchi, gember, kefir en levende 
yoghurt (zonder toegevoegde suiker) zijn een goede aanvulling op het gezelschap.  

Je kunt gefermenteerde voeding makkelijk zelf maken. Dan weet je zeker dat er levende bacteriën in 
zitten. Dat is bij producten uit de supermarkt doorgaans niet het geval, want die zijn vaak 
gepasteuriseerd.  

1. Vezels   2. Probiotica   3. Darmrust 
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3. Darmrust 
Je darmen worden ook wel het tweede brein genoemd, en dit is niet overdreven. Onze darmen hebben 
letterlijk een brein. Het brein in onze darmen bevat ongeveer evenveel hersencellen als het brein van 
een kat en ligt als een dun laagje over de hele lengte van het darmstelsel. Het bestaat uit precies 
dezelfde hersencellen als die van ons hoofdbrein en produceert dezelfde zenuwsignalen! Het 
communiceert zo direct met onze hersenen via de nervus vagus, de zenuw die de hersenen met de 
darmen verbindt en dit is één van de belangrijkste zenuwen die we hebben.  

Zo heeft wat we denken invloed op onze darmen, en wat we eten invloed op onze hersenen. 

Fysieke darmrust 
Laten we eerst eens gaan kijken naar de lichamelijke rust. Alles wat we eten passeert de darmen. Hoe 
meer en vaker we eten, hoe harder de darmen moeten werken om dit te verteren. Tot nu toe nog geen 
direct probleem, maar wanneer de voeding die binnenkomt de darmen belast, kan al snel het alarm 
afgaan.  

Er komen dan non stop grote groepen gasten binnen en het immuunsysteem heeft niet genoeg handen 
en ogen om iedereen persoonlijk te controleren. Ongewilde gasten glippen erlangs. Al snel gaan deze 
herrie maken, irriteren, vechten met de goede gasten en kunnen zo langzaam de darmen vernielen. 

De darmen rust geven is bijna net zo belangrijk als de darmen gezond eten voorschotelen. Wanneer de 
darm kan rusten kan het zichzelf herstellen en schoonmaken. Dit doe je bijvoorbeeld door 2 tot 5 uur 
na een maaltijd niets te eten (dus ook geen kauwgom kauwen). Zo blijft het immuunsysteem uitgerust 
en scherp om de juiste gasten naar buiten te werken. Eet daarom enkel wanneer je honger krijgt. 

Allergene prikkels 
Daarnaast is het belangrijk om te ontdekken wat jouw darmen prikkelt. Lactose, koemelk en gluten zijn 
standaardvoorbeelden die naar verloop van tijd bij iedereen licht tot ernstig gaan prikkelen. Deze 
(deels) vermijden kan dus al veel oplossen. Andere onontdekte voedselallergieën kunnen ook de 
darmen prikkelen. Als je vaak last hebt van geprikkelde darmen kun je dit laten testen op verschillende 
manieren. Door bloedonderzoek, huidtesten en door middel van een eliminatiedieet worden allergieën 
getest. Alleen zijn deze testen niet altijd betrouwbaar. De kwaliteit is afhankelijk van de gebruikte 
testmiddelen en de variëteit van testmiddelen.  

Een biotensor resonantietest is een test die bij alternatieve geneeswijzen al heel vaak wordt toegepast. 
Het woord ‘bio’ betekent leven en ‘resonantie’ betekent meetrillen. Alles heeft een frequentie. Deze 
trillingen kunnen buiten het lichaam gemeten worden door middel van het bio resonantieapparaat. Met 
dit apparaat kunnen veel allergieën snel en pijnloos worden opgespoord. Al is ook dit niet altijd 100% 
betrouwbaar, kan het een mooi hulpmiddel zijn. Hiervoor kun je terecht bij een mesoloog. 

Antibiotica  
Antibiotica hebben een verwoestend effect op onze darmflora. Als je veel antibiotica slikt, kan het 
microbioom daar weken, maanden of jaren later de gevolgen van ondervinden. Bij sommigen kan het 
zelfs decennia duren voor het weer volledig is hersteld. Het leidt tot een overactief immuunsysteem. 
Dat is mogelijk een verklaring voor de enorme toename van allerlei allergieën, astma, 
voedselintolerantie en eczeem. Gebruik antibiotica enkel wanneer het echt noodzakelijk is! 

Momentopname 
Reacties op voedingsmiddelen kunnen in een leven veel veranderen. Bijvoorbeeld doordat de 
darmflora, hormoonhuishouding of leefstijl verandert. Het is handig om te weten waar je op dit 
moment op reageert om zo het lichaam te ondersteunen. Het kan zijn dat een maand, jaar of velen 
jaren later het voedingsmiddel weer gegeten kan worden zonder problemen. Blijf daarom altijd bewust 
en onderzoekend. Wat voelt voor jou op dit moment goed? 
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Een gezond darmtuintje 

Veel vezels Probiotica Voldoende rust 

Deze haal je uit 
groeten, peulvruchten 

& volkoren granen 

Uit gefermenteerde 
groenten, kimchi, kefir 
& ongezoete yoghurt 

en kwark 

Neem rust met 
verteringspauzes, stress 
vermindering, voldoende 

slaap & allergieën 
vermijden 

Belemmerend voor de darmen 

Chronische stress door 
kopzorgen, laag zelfvertrouwen, 

prestatiedruk, angsten en 
slapeloosheid 

Allergieën en medicijnen 
zoals bijv. lactose, gluten, 

anticonceptie en antibiotica 

 

Verminder stress en masseer je darmen dagelijks  
met een ademhalingsoefening voor het slapen gaan! 

Darmbooster 
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3.2 Mentale darmrust 
Zoals je nu weet hebben de darmen een brein om zelf beslissingen te maken en kan het met de 
hersenen communiceren. Wanneer er iets binnenkomt wat niet bevalt, proberen de darmen het eerst 
zelf op te lossen. Is het probleem te groot of lukt dit niet, dan schakelt de darm het brein in.  

Hiervoor moeten de boodschappers via de nervus vagus in het ruggengraat eerst langs de 
poortwachters van de hersenen: de thalamus. Deze beslissen of de informatie belangrijk is om het 
brein mee lastig te vallen. Als deze poortwachters er niet waren zouden we werkelijk alles wat we 
ervaren, zien, horen, voelen, ruiken en proeven non-stop bewust meemaken. Je kunt je voorstellen dat 
je dan zou omvallen van de prikkels.  

 

 

 

 

 

 

 

Stress 
Zodra onze thalamus een echt probleem (zoals een gevaarlijk dier) signaleert, willen het dit direct 
oplossen. Er is stress. De energie om te vechten of vluchten wordt bij de darmen geleend. Er is een 
noodtoestand en de darmen moeten luisteren. De vertering wordt vertraagd, er worden minder 
slijmstoffen geproduceerd en de doorbloeding verminderd. Stel je voor dat een deel van de lichten uit 
moet op het feestje in je darmen! Slechte bacteriën kunnen uitstekend groeien in deze chaos.  

Natuurlijk kan dit niet lang zo doorgaan, we hebben de darmen heel hard nodig. Je voelt je al snel bij 
stress en spanning moe, slap, ziek, uitgeblust of je krijgt diarree. Ook mentale dreiging zoals emoties, 
tijdsdruk, aanhoudende honger of irritatie geven deze stressreactie. Voor je lichaam is er geen verschil 
tussen mentale stress en echt probleem. Stressvermindering is dus essentieel voor een gezond en 
gelukkig lichaam. 

Vormen van stress 

Acute stress - prestatiedruk, een sollicitatie, deadline, directe gebeurtenis (zoals een plots remmende 
auto voor je) 
Episodische stress – emoties, piekeren, angst, herhaaldelijke acute stress 
Chronische stress – constante emoties, aanhoudende angst, slapeloosheid, langdurige zorgen, laag 
zelfvertrouwen 
 
Alle vormen van stress beïnvloeden de darmen en de hersenen en hiermee de gezondheid voor je hele 
lichaam. Stress verminderen is daarom superbelangrijk bij het proces naar gezonde darmen en een 
gezond en gelukkig lichaam! Hoe je dit doet, leer je de komende weken stapsgewijs. 
De eerste oefening voor minder stress vind je op de volgende pagina!  
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Minder stress – mijn nr. 1 tip 
 

In principe hebben we geen invloed op het autonome zenuwstelsel, de nervus vagus, de poortwachters 
en de prikkels. Toch is er een onderdeel dat wél invloed heeft op deze zenuwen. Onze ademhaling. Het 
enige automatisch aangestuurde orgaan dat we kunnen manipuleren zijn onze longen! 

Wanneer we stress ervaren stijgt automatisch de ademhaling en hiermee de hartslag en bloeddruk. De 
energie trekt weg bij de darmen. Door dan onze ademhaling rustig te maken krijgt het lichaam een 
signaal dat er geen reden tot stress meer is. We kunnen ontspannen. De energie zal teruggaan naar de 
darmen en je voelt je al snel beter. De darmen herstellen zich en produceren weer serotonine wat het 
lichaam kalmeert en je een fijn gevoel geeft. Ademhalingsoefeningen zijn dan ook het effectiefste 
medicijn voor het gehele lichaam en de geest. 

Deze ademhalingsoefening is voor iedereen, of je nu wel of geen klachten ervaart. Ik adviseer deze 
oefening dan ook om dagelijks voor het slapen gaan te doen. Maak een screenshot van de 
ademhalingsoefening hieronder. Zet een wekker in je telefoon als reminder en probeer het eens een 
paar dagen uit. Je zult snel merken dat je veel beter en rustiger slaapt. Hoe vaker je oefent, hoe meer 
je dit ook kunt gebruiken in tijden van stress, angst en onrust! 

 

 

Ademhalingsoefening  

Breng je hoofd, lijf en darmen tot rust met deze ademhalingsoefening. Iedere avond 5 - 10 
ademhalingen met je aandacht op je darmen versterkt de rust en energie in je hele lichaam. Hierdoor 
slaap je beter, kan het lichaam zich beter herstellen en krijgen de darmen weer verse energie. 
 
1. Ga prettig zitten of liggen zodat je goed kunt ontspannen 
2. Leg je handen op je buik op de hoogte van je darmen (rond de navel) 
3. Breng je aandacht naar je darmen, probeer ze van binnen te voelen. Sluit je ogen 
4. Adem gedurende 3 seconde diep en volledig in richting de darmen zodat je handen bewegen, dit 

noemen we de buikademhaling. De longen mogen volgen.  
5. Hou de adem 2 seconde vast 
6. Adem 4 seconde uit door te ontspannen, blijf focussen op je darmen 
7. Hou de adem weer 2 seconde vast 

 
Ervaar alle prikkels die je voelt, maar geef hier geen aandacht aan. Laat ze er zijn zoals ze zijn. Oordeel 
niet! Het is niet goed, slecht, pijnlijk, jammer, irritant. Dit geeft de prikkel je aandacht en energie. Het 
mag er allemaal zijn. Focus je in plaats daarvan enkel op je ademhaling. 
 

 
Where attention goes, energy flows  
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Tijd voor actie 
Zet de opgedane kennis van deze week om in actie met één van de minidoelen op de modulepagina 
darmgezondheid van Gidisacademy.nl . Of bedenk zelf een simpel minidoel die je iedere dag kunt 
doen. Heb je last van darmklachten, zoals diarree, obstipatie, gas en krampen? Gun jezelf dan ook 
zeker de tijd om de klachtenbundel Schijtklachten van deze week te lezen! 

 

Mijn minidoel voor deze week: 
 

 

Deze ga ik dagelijks doen op dit moment: 
 

 

 

Wanneer ik mijn minidoel haal voel ik mijzelf: 
 

 

 

Door dit een gewoonte te maken zal ik: 

 

 
 
 
 
 
 
What’s next? 
 

Volgende week leg ik je alles uit over suikers en koolhydraten en waar je die gezonde vezels uit haalt! 
Want word je nu wel of niet dik van koolhydraten? En hoe herken je toegevoegde suikers? 

Ga deze week actief aan de slag met jouw gekozen minidoel. Krijg je in de tussentijd vragen of is iets 
uit deze les niet helemaal duidelijk? Stuur me dan direct een berichtje via whatsapp (06 5057 8082) of 
mail naar info@gidicoaching.nl. Ik help je graag verder! 

Veel liefs, 

Gidi 
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