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Poeppraat  

We praten er niet graag over, maar toch is het een heel belangrijk onderdeel van het leven: poepen. 
Iedereen poept. Hoe vaak en wanneer is voor iedereen anders. De ene moet dagelijks, de andere om de 
dag, maar we spenderen een groot deel van ons leven op het kleine kamertje. Onze poep is de enige 
getuige die ons kan vertellen hoe het daarbinnen eraan toe gaat. Onze gezondheid hangt voor een groot 
deel samen met de gezondheid van onze darmen, dus af en toe wat aandacht besteden aan wat je 
achterlaat is geen gek idee.  

Een gezonde ontlasting vindt dagelijks plaats, met uitzonderingen van om de dag. Als je minder dan 
drie keer per week naar de wc gaat, en de ontlasting is hard of verlaat niet zo makkelijk het lichaam, 
dan spreken we van obstipatie of verstopping. Obstipatie kan komen door verkeerde voeding, te weinig 
beweging of medicijngebruik. Diarree is het tegenovergestelde van obstipatie. Waterige ontlasting kan 
domen door een infectie, ziekte, medicijnen, een voedselvergiftiging of een prikkelbare darm.  

Symptomen darmklachten: 

- Onregelmatige stoelgang 
- Obstipatie of diarree 
- Pijn bij het toiletbezoek 
- Kloofjes, jeuk  
- Rood bloed aan het papier 
- Krampen 
- Overmatige gasvorming 
- Erg stinkende poep 

Kijk eens naar de tabel hieronder. Welk type poep is vaak bij jou van toepassing?  

 

Nummer 3 en 4 zijn ‘normale’ ontlastingsvormen. Als jouw ontlasting er gemiddeld zo uit ziet en 
makkelijk je lichaam verlaat, zit het waarschijnlijk wel goed met jouw darmen. Heb je vaak last van 
één van de andere vormen of de beschreven klachten? Dan loopt de ontlasting niet zo lekker en 
kunnen je darmen wat extra aandacht gebruiken! 
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Kleur bekennen 
Naast de consistentie is ook de kleur niet onbelangrijk bij de ontlasting. Het is dus altijd slim om een 
keer achterom te kijken voordat je doorspoelt. De kleur vertelt je van alles over het 
spijsverteringskanaal en waar er problemen zouden kunnen zitten. Heb je een vreemde kleur? Ga dan 
altijd even langs bij de dokter. Deze kan onderzoeken waar de kleur vandaan komt. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kenmerken: 
Slijmerig: kan komen door een ontstoken darmwand, prikkelbare darm of door veel afvalstoffen. 

Witte puntjes of streepjes: dit zijn parasieten zoals wormpjes en komt vaak bij kinderen voor. 

Onverteerde voedselresten: meestal is dit een kwestie van slecht kauwen. Of de darmflora is niet 
helemaal in balans. Velletjes van bijvoorbeeld tomaten en bonen zijn onverteerbaar en zie je snel terug. 

Sterke geur: dit komt meestal door een slechtere darmflora. Vooral eiwitten kunnen voor geuren 
zorgen omdat deze niet altijd goed verteerd worden en hierdoor gaan rotten en gisten.  

Drijver: als de ontlasting blijft drijven zit er meestal vet in. Dit is heel veel voorkomend. Soms werkt 
de gal/alvleesklier niet helemaal goed. 

Plakker: als ontlasting na het doorspoelen wat aandenken achterlaat aan de pot is de vertering niet 
optimaal of je hebt niet genoeg vitamine kunnen opnemen. Dit kan ontstaan door een griepje, 
darmirritatie, prikkelbare darm, ontsteking of andere invloeden op het verteringsstelsel.   

Geel kan komen door 
borstvoeding, diarree of 
laxeermiddelen. Laat het 

eens nakijken. 

Meestal komt dit door een 
tekort van gal. Ook kan het 
duiden op galstenen, een 

probleem met de 
alvleesklier of een parasiet 
Ga altijd naar de dokter. 

Zwarte ontlasting duidt 
meestal op een bloeding in 
het spijsverteringsstelsel. 

Dit kan de slokdarm, maag 
of darm zijn. Het kan ook 

zijn dat je te veel ijzer hebt 
afgegeven. Het is altijd slim 

om het direct te laten 
checken.  

Dit is een gezonde kleur! Bij helderrode ontlasting is de 
kans groot dat je rode bieten 
hebt gegeten. Als dat niet zo 

is kan het duiden op 
aambeien, anuskloofjes, of een 
poliep. Het is verstandig om 

naar de dokter te gaan. 

Een groene kleur komt 
voornamelijk door groene 
groentes. Soms is er veel 
gal in de darmen gekomen 
of er zit een infectie in de 
maag. Onzeker? Ga eens 

langs bij de dokter. 
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Gezonde stoelgang 
Je weet ondertussen al hoe je jouw darmen gezond en gelukkig kunt eten. Vezels, probiotica en 
darmrust (lees: stressvermindering) zijn hier essentieel voor. Maar naast de darmen heeft de rest van 
de spijsvertering ook invloed op het eindresultaat. Van de mond tot je kont!  

Goed kauwen 
Het kauwen op je voedsel wordt vaak onderschat. Het is een gewoonte en de meeste mensen denken er 
niet eens over na bij het eten. Goed kauwen van je voedsel is eigenlijk heel erg belangrijk. Belangrijker 
als we misschien denken. Dit is het eerste deel van de spijsvertering. 

Wanneer je langer kauwt op je voedsel, ben je langer en bewuster bezig met je maaltijd. Je bent er 
bewuster van wat je op je bord hebt liggen, en of je iets nou wel of niet lekker vindt. Door goed te 
kauwen is de kans groter dat je minder zult eten. Het seintje dat van je maag naar de hersenen gaat 
om te laten weten dat je genoeg hebt, heeft wat tijd nodig om door te komen. Ongeveer 20 minuten. 

Daarnaast zorgt goed kauwen ervoor dat de spijsvertering beter in kan werken op het voedsel. In de 
mond begint de eerste vertering van koolhydraten al en als dit al niet goed zijn werk kan doen, kan de 
rest dat ook niet. Door goed te kauwen neem je uiteindelijk veel meer van alle goede stoffen op uit je 
voeding, en dat is supergezond! Want zo krijgt het lichaam beter al zijn vitamines en mineralen die het 
nodig heeft. En zo kan het lichaam weer beter al zijn functies uitvoeren. Ook zorgt goed kauwen 
ervoor dat je minder snel winderig bent of last hebt van een opgeblazen buik.  

Het is moeilijk om iets wat zo onbewust gaat, te veranderen. Het is dan ook belangrijk dat je bewust 
bezig bent met eten. En dit kan je de volgende keer al uitproberen. Zorg ervoor dat jouw eetmoment 
rustig is, zonder afleiding. Neem kleine happen en kauw deze langzaam.  

Tips aan tafel 

- Plaats jezelf in een schone en rustige omgeving waar jij je prettig voelt 
- Zorg dat er geen afleiding is van tv of telefoon, eet met volle aandacht 
- Neem 3 diepe ademhalingen voor het eten om de darmen energie te geven 
- Kauw iedere hap tot vloeibaar: tel mee tot 20 voordat je een hap doorslikt 
- Stop met eten wanneer je verzadigd bent. Je bord hoeft niet leeg! 

Iedere dag 1 hapje bewust kauwen kan al voor verschil zorgen. Het hoeft niet direct perfect. Probeer 
het! Wanneer dat ene hapje zo normaal is, zal het tweede hapje op zijn tijd veel makkelijker gaan.  
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Ophouden 
Het hele lichaam is een werkende machine. Vanaf dat het voedsel binnenkomt tot het allerlaatste 
moment. Zodra het in de darmen aankomt, heeft het nog ongeveer 24 uur nodig totdat het klaar is om 
je lichaam te verlaten. Als de verteerde voedselbrij dan naar het allerlaatste stukje van de darmen 
trekt, de endeldarm, is het klaar. Zodra de endeldarm vol zit geeft het een seintje naar je hersenen. Je 
moet naar het toilet.  

Maar… het kan nu even niet. Omdat je in de auto zit of in een belangrijke vergadering.  

Je lichaam is zich al klaar aan het maken om de ontlasting met een sierlijke beweging te lozen, maar 
krijgt daar niet de mogelijkheid toe. De darmen geven nog een paar seintjes, maar wanneer er niet 
gereageerd wordt geven de darmen het uiteindelijk op.  

Voor een keer is dit niet erg, maar wanneer aandrang regelmatig verwaarloosd wordt kan het 
schadelijk zijn. Omdat het even nodig is voor voedsel om door de darmen te gaan, staat er een tweede 
lading al snel te wachten om naar de endeldarm te gaan. Hierdoor bouwt de druk zich ongezond op in 
de darmen. Dit is niet alleen pijnlijk, maar zorgt er op lange termijn voor dat de darmen zijn rek 
verliezen waardoor toiletbezoeken steeds moeilijker verlopen. Ook halen de darmen vocht uit de 
ontlasting. Door het langer op te houden dan nodig is, wordt er meer vocht verwijderd. Hierdoor kan 
de ontlasting zodanig indikken dat je geobstipeerd raakt. Naar het toilet gaan is dan nog moeilijker en 
kan pijnlijk worden.  

Als dit regelmatig gebeurt leren de darmen dat het niet veel nut heeft om een seintje te geven en ze 
worden lui. De kringspier raakt ook van slag omdat deze zich wil gaan ontspannen, maar hierin 
tegengehouden wordt. Hierdoor krijg je niet meer duidelijk door wanneer je nou eigenlijk echt moet en 
kan de kringspier zich slechter kan ontspannen als het wel nodig is. Ook de peristaltische beweging 
van de darmen, die ervoor zorgt dat de ontlasting vooruit beweegt door de darmen, verminderd. De 
darmen worden slapper. Hierdoor kunnen de darmen niet meer goed functioneren en kan naar het 
toilet gaan een vervelende of pijnlijke ervaring worden. Je voeten op een krukje zetten kan helpen de 
lozing wat makkelijker te maken wanneer je echt vast zit. 

Door te gaan wanneer je voelt dat je moet, blijven je darmen gezond en actief en zal een lozing 
gemakkelijk verlopen. Hoe meer ontspannen het toiletbezoek, hoe beter het voor het lichaam is! Dus 
neem vooral je tijd, ga er lekker voor zitten. En vergeet niet om af en toe eens achterom te kijken!  
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Prikkelbare darm syndroom 
Steeds beter begrijpen we hoe een prikkelbare darm ontstaat. Bij het prikkelbare darm syndroom (PDS) 
is de darm geïrriteerd en ontstaat er een storing in de verbinding tussen de darmen en hersenen. De 
hersenen krijgen signalen dat er iets ernstigs aan de hand is in de darmen, terwijl dit in werkelijkheid 
niet het geval is. 

Recentelijk hebben onderzoekers van de KU in Leuven ontdekt dat prikkelbare darm syndroom 
verband houdt met een (voorgaande) darminfectie. Vaak ontstaat het syndroom na een ziekte, infectie 
of verstoord voedingspatroon waardoor het immuunsysteem even niet meer goed functioneert. Door 
deze infectie reageren de darmen ineens erg hevig op verschillende voedingsstoffen. Vooral 
veelvoorkomende allergenen, zoals koemelk, gluten en lactose geven een hevige reactie. De sterke 
prikkels uit de darmen, doordat deze sterk geïrriteerd zijn, worden naar de hersenen gestuurd en 
zorgen op hun beurt weer voor negatieve gevoelens.  

Gelukkig kunnen we met voeding steeds meer vooruitgang boeken! Een vezelrijk, non-prikkelend 
voedingspatroon in combinatie met weinig stress is een hele belangrijke stap voor minder klachten.  

Voedingstips bij PDS: 

o Gebruik ademhalingsoefeningen om het immuunsysteem aan te sterken 
o Verminder actief je dagelijkse stress 
o Zorg voor voldoende beweging 
o Een regelmatig voedingspatroon met vaste eettijden, in een rustige omgeving helpt 
o Focus op vezelbronnen, met name groenten, peulvruchten en glutenvrije granen 
o Gefermenteerde producten zoals kefir en kimchi helpen de bacteriën 
o Soms is een tijdelijke probiotica effectief 
o Zorg voor ruim voldoende voedingsstoffen die het immuunsysteem ondersteunen 
o Vermijd gluten, lactose en koemelk 
o Vermijd andere bekende allergieën of laat je testen 
o Vermijd alcohol, koffie en drugs  
o Vermijd prikkelende voedingsmiddelen zoals pepers, frisdrank en cafeïne.  

 

Heb je wat meer hulp nodig? Hypnotherapie gericht op PDS kan een fijne ondersteuning zijn voor het 
tot rust brengen van je darmen en heropvoeding van het autonome zenuwstelsel. Er zijn al 
hypnotherapeuten die zich hierop specialiseren. Wil je dit proberen? De Nederlandse 
Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) heeft een uitgebreide lijst met gespecialiseerde 
PDS-hypnotherapeuten.  

 


