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DARMEN, DE BASIS VAN JE GEZONDHEID EN ENERGIE

Je darmen worden ook wel eens je tweede hersenen genoemd. Deze tweede hersenen 

werken samen met je eerste hersenen, die in je hoofd. Dat heb je vast wel eens ervaren als je 

bijvoorbeeld erg zenuwachtig was voor een examen of presentatie en merkte dat je wel vier 

keer naar de wc moest. Je hoofdhersenen zijn zenuwachtig en je buikhersenen reageren 

hierop met willen loslaten. Als de werking tussen je hoofdhersenen en buikhersenen niet 

goed functioneert, dan geeft dit problemen zowel in je darmen als in je hoofd. Als je met 

gezondheidsproblemen kampt waar de huidige gezondheidzorg geen oplossing voor heeft 

(denk aan depressieve gevoelens) en er tegen je wordt gezegd dat het misschien tussen je 

oren zit, kijk dan eens goed naar de gezondheid van je darmen. Daar zou wel eens de 

oplossing kunnen liggen. 

 

Je darmen is het orgaan waarin voedingsstoffen uit voeding worden opgenomen en waarin 

afvalstoffen uiteindelijk worden afgevoerd. Je darmen zitten vol met bacteriën. Dit kunnen 

zowel goede als slechte bacteriën zijn. Het is belangrijk om voldoende goede bacteriën in je 

darmen te hebben. Deze zorgen voor een goede spijsvertering, een goed immuunsysteem, ze 

beschermen je tegen allergieën, zorgen voor een goede vertering van je voedsel, houden de 

foute bacteriën buiten de deur en zorgen voor optimale opname van voedingsstoffen. Deze 

voedingstoffen zijn natuurlijk essentieel voor je algehele gezondheid en energieniveau.  Je 

kunt nog zo gezond eten, of supplementen slikken of superfoods eten zoals spirulina en 

chiazaad wat je wilt, maar als je darmflora niet gezond is, dan 

 

worden al deze vitaminen en mineralen ongebruikt weer afgevoerd. Je hebt er dan dus niks 

aan. Je gezondheid, energie level, geluksgevoel en ook een balans in je 

hormoonhuishouding begint met gezondheid in je darmen. 

Zorg voor een goede darmflora

Hoe weet je of je darmen gezond zijn
Er zijn allerlei signalen die je kunnen vertellen dat je darmen niet helemaal happy zijn. Buikpijn 

en darmkrampen zijn natuurlijk een duidelijk signaal, net zoals obstipatie of diarree. Een 

rommelende maag na de maaltijd, een opgeblazen gevoel, een buik alsof je 6 maanden 

zwanger bent en veel gasvorming zijn ook signalen dat er iets aan de hand is. Gezonde 

darmen geven je absoluut geen problemen, overlast of narigheid. Als je weet waar je darmen 

zitten en je voelt dat het daar niet goed zit, ga er dan vanuit dat ze om je aandacht vragen. Ze 

beginnen met fluisteren maar als je niet luistert, gaan ze schreeuwen. Let wel: winderigheid 

alléén bij het opstaan ‘s morgens is juist een teken dat je darmen wel goed functioneren. Je 

bacteriën hebben dan hard gewerkt ‘s nachts waardoor er ‘s morgens gasvorming kan 

plaatsvinden. Dit is geen probleem. Het kan ook zijn dat je ‘s nachts veel lucht inademt, ook 

dat is geen probleem. Echter, het kan zijn dat je helemaal géén last hebt van je darmen maar 

er toch iets mis is met je darmflora. 

 

Als je darmen lange tijd niet gezond zijn en je gedurende een aanzienlijke periode 

onvoldoende voedingsstoffen kunt opnemen, dan kunnen er andere gezondheidsproblemen 

ontstaan die je misschien niet gelijk met je darmen in verband brengt. Denk hierbij aan 

voedselallergieën, vaginale infecties, candida infecties, urineweginfecties, allerlei 

darminfecties, Premenstrueel Syndroom (PMS), allerlei verschillende huidproblemen, astma, 

slaapproblemen, vermoeidheid, hoofpijn of migraine en depressieve klachten. 
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DARMEN, DE BASIS VAN JE GEZONDHEID EN ENERGIE

Je hele spijsverteringsstelsel inclusief je darmflora is een kwetsbaar systeem dat op allerlei 

manieren kan worden verstoord. De belangrijkste oorzaken van verstoring zijn stress, 

ongezonde voeding, voedselintoleranties ( voornamelijk gluten en zuivel), medicijngebruik, 

ziektes en een algeheel verzwakt immuunsysteem. Met een gezond voedingspatroon, 

dagelijks matig bewegen en voldoende ontspanning kun je dus al aardig wat verbetering 

bereiken. 

 

Je kunt je darmflora verbeteren door ervoor te zorgen dat ze zichzelf kan herstellen. Belangrijk 

hierbij is om de verhouding goede/slechte bacteriën te herstellen. Heb je het idee dat je 

darmen zwaar van slag zijn en een boost kunnen gebruiken, gebruik dan een tijdje pro-biotica 

om je darmflora te herstellen. Trap niet in de val van allerlei (zoete) drankjes die in de 

supermarkt te koop zijn. Die doen echt niets voor je darmen. 

Tip: Google eens naar Kefir. Kant en klaar te koop in veel supermarkten (let dan wel op of er 

suiker is toegevoegd) of zelf te maken. 

Veel mensen worden in de loop der (leef)tijd intolerant voor gluten, vooral die in tarwe (maar 

gluten zit ook in spelt, rogge, gerst en kamut). Heb je hier dus nooit last van gehad, dan wil dat 

niet zeggen dat dat nog steeds het geval is. Lees het document over gluten, dan weet je 

precies wat ik bedoel. 

En zuivel hebben we al eerder tijdens je coaching behandeld. 

Wat kan je doen

Meer weten? Lees deze boeken eens:
Een heel goed boek in het Nederlands is De darm denkt mee van Klaus Dietrich Runow. Echt 

verplichte kost voor iedereen die kampt met darm- of neurologische problemen. 

 

Een makkelijk en grappig te lezen en erg informatief boek over de darmen is ook De mooie 

voedselmachine van Giulia Enders.  

Gluten en zuivel vermijden of grotendeels verminderen

• Drink minimaal 2 liter water per dag 

• Eet meer groenten 

• Drink elke ochtend een groene smoothie (geen milkshake en geen fruitshake). Als je hier 

meer over wil weten, dan kun je me altijd mailen of bellen 

• Drink elke ochtend kefir 

• Eet gefermenteerde groenten, zoals zuurkool 

• Eet geen geraffineerde suikers, drink geen sap uit pak, geen frisdrank 

• Eet of drink nooit Light producten 

• Eet onbewerkte voeding 

• Drink geen melk 

• Eet minder of geen brood (in ieder geval voor een aantal maanden). Als je het wel wil eten af 

en toe, koop dan gistvrij desembrood dat minstens 24 uur heeft gerezen. Dat bevat minder 

gluten. 

• Wandelen en ontspanning ondersteunen een hele goede darmwerking 

• Zet je voeten op een krukje als je naar het toilet gaat. Je knieën komen omhoog. Deze 

houding zorgt voor een goede doorgang. 

Een aantal tips die je darmen zullen ondersteunen: 
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WAT ZEGT JE ONTLASTING OVER JE GEZONDHEID

Tijdens lezingen, workshops en consulten voelen mensen zich al snel opgelaten als ik het 

onderwerp ontlasting aansnijd. Toch is het belangrijk om hierbij stil te staan. Onze 

gezondheid hangt voor een groot deel af van de gezondheid van onze darmen. Je ontlasting 

vertelt je precies hoe het met je vertering en met de gezondheid van je darmen is gesteld. Een 

ruime meerderheid van de Nederlanders kampt regelmatig met klachten rondom het 

spijsverteringsproces. Een goede reden om hier eens bij stil te staan. 

 

Kinderen zijn vaak erg trots op hun productie, maar bij volwassenen is dat uit schaamte 

meestal niet zo. Kleine kinderen kunnen de hele familie erbij roepen om te laten zien dat het 

gelukt is. Volwassenen zouden eigenlijk heel trots mogen zijn als er een gezonde drol in de 

pot ligt. Het betekent dat je hoort bij het aantal Nederlanders met een gezonde spijsvertering, 

de minderheid. De darmen maken onderdeel uit van ons immuunsysteem. Ook produceren 

onze darmen stoffen om ons goed te voelen. Het is dus heel belangrijk om je spijsvertering op 

orde te hebben. Chinese artsen gebruiken de poep van hun patiënt al eeuwen als een 

diagnostisch middel. Kijk dus achterom voordat je doortrekt.  

Kijk, luister en ruik zodat je weet hoe het met je gezondheid is gesteld.

Wat zegt de kleur
Zwart 

Dit duidt meestal op een bloeding aan het begin van het spijsverteringsstelsel, bijvoorbeeld 

aan slokdarm, maag of duodenum (12-vingerige darm, begin van de dunne darm). Met name 

zweren en ontstekingen kunnen gaan bloeden. Het kan ook zijn dat je teveel ijzer tot je hebt 

genomen. Zwarte ontlasting kan ook duiden op de inname van teveel alcohol. 

 

Wit of heel licht bruin (ontkleurd) 

Dit probleem komt vaak voor bij een tekort aan gal. Ook kan het een tekort zijn aan lipase, een 

vetsplitsend enzym uit de alvleesklier. De galproductie kan op vele manieren verstoord zijn. 

Je kunt te vet hebben gegeten, maar het kan ook duiden op een galsteen. In zeldzame 

gevallen is het hepatitis of een probleem met de alvleesklier. 

 

Grijs 

Meestal wijst dit ook op een tekort aan gal, maar het kan ook komen door gisting van de 

voedselbrij. 

 

Geel 
Dit duidt meestal op de parasiet giardia. Het kan ook zijn dat je een galblaasprobleem hebt. 

Wat ook nog wel eens voorkomt is dat het eten te snel de darm passeert. In zeldzame gevallen 

kan het Syndroom van Gilbert aan de orde zijn, bepaalde enzymen in de lever werken dan niet 

optimaal. 

 

Rood 

Wanneer er helderrood bij zit, kan het zijn dat je bieten hebt gegeten. Als dat niet zo is, dan 

kan het duiden op een aambei, poliepen, kanker of een anale fissuur. Zeker een dokter 

bezoeken als de klacht aanhoudt. 

 

Groen 

Meestal is er dan sprake van teveel gal in de darm. Of je eet graag groene bladgroenten zoals 

bijvoorbeeld spinazie, of je gebruikt spirulina of chlorella. 
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En wat nog meer
Slijmerig 

Dit kan komen door een ontstoken darmwand. Vaak zien we dit bij mensen met de ziekte van 

Crohn, colitis ulcerosa of darmkanker. 

 

Witte puntjes of streepjes 

Dit kan duiden op wormpjes, bij kinderen komt dit nogal eens voor. 

 

Onverteerde voedselresten 

Dit kan duiden op stoornissen rond de spijsvertering, maar meestal is het een kwestie van 

slecht kauwen. We horen eigenlijk zo’n 25 keer op ons voedsel te kauwen. Is dat het 

probleem niet? Dan kan het een dysbiose zijn (disbalans in de darmflora). 

 

Sterke geur 

Dit komt meestal doordat de darmflora niet optimaal is of dat de voeding niet past bij de 

darmflora. Vooral eiwitten kunnen voor zwavelgeuren zorgen die als onaangenaam worden 

ervaren. Het rotten en ontbinden kan verschillende oorzaken hebben. Een rotte eierenlucht 

komt meestal door een probleem in de eiwitvertering. Een zurige lucht heeft meestal met de 

koolhydraatvertering te maken. 

 

Het drijft 

Poep hoort niet de drijven. Meestal zit er dan teveel vet in, wat een indicatie is dat de gal of de 

pancreas niet optimaal functioneert. 

 

Het plakt 

Als je vaak met de toiletborstel aan de gang moet, dan is de vetvertering niet optimaal. De 

alvleesklier kan dan onvoldoende lipase maken. Dit is ook een indicatie dat je de in vet 

oplosbare vitamines A, D, E en K minder goed kan opnemen. 

 

Obstipatie 

Veel vrouwen hebben hier wel eens last van, regelmatig is dit gelinkt aan een trage schildklier. 

Eigenlijk hebben heel veel mensen dit probleem, meestal omdat we te bewerkt eten. Vaak ligt 

een gebrek aan beweging aan constipatie ten grondslag. Er zijn mensen die maximaal 1 tot 3 

keer per week kunnen, wat erg schadelijk is voor de gezondheid. Het probleem is dat de 

ontlasting gifstoffen bevat die via de darm weer opgenomen kunnen worden in het lichaam. 

Dit kan tal van klachten geven, van dufheid, hoofdpijn tot problemen met de huid. 

 

Diarree 

Sommige mensen hebben last van chronische diarree. Kortdurend treedt dit meestal op bij 

infecties, maar wanneer het chronisch is kan er sprake zijn van nog niet ontdekte 

voedselintoleranties. Sommige mensen drinken zo veel water, dat zich dit uit in diarree. 

Medicijnen, stress of een hyperactieve schildklier komen ook voor. 

 

Winderigheid 

Het is normaal om een windje te laten, anders zouden we opblazen als een ballon. Meestal is 

het geurloos. Heb je hier heel erg last van? Dan kan dit duiden op een voedingspatroon waar 

je darmen nog geen raad mee weten. Vaak komt dit door een verkeerde samenstelling van je 

darmflora door het eten van teveel koolhydraten (of eiwitten). Het kan ook zijn dat je te weinig 

spijsverteringsenzymen aanmaakt. Bij eenzijdig eten (alleen koolhydraten of alleen eiwitten 

bijvoorbeeld) kan dit probleem opspelen. 
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WAT ZEGT JE ONTLASTING OVER JE GEZONDHEID
Je bent niet wat je eet
Veel mensen zeggen dat je bent wat je eet. Toch is dat niet waar. Je bent namelijk wat je 

verteert en opneemt. Alleen als je goed kunt verteren, ben je in staat de voedingsstoffen op te 

nemen. Als je niet kunt verteren, dan belandt de prachtige biologische maaltijd gewoon in de 

pot. Tijdens de spijsvertering worden alle voedingstoffen afgebroken tot kleine deeltjes, zodat 

deze kunnen worden opgenomen. Als er ergens wat fout gaat, blijven de stoffen te groot en 

kunnen dan niet worden opgenomen. 

 

Je drol hoort sigaarkleurig te zijn. Melkchocolade is ook goed. Het mooist is een dikke worst. 

Poep mag wel ruiken, maar hoort niet heel erg te stinken. De drol hoort langzaam naar de 

bodem te zinken. Gemiddeld is een toiletbezoek van 1 keer per dag voor een grote 

boodschap normaal, al is 2 a 3 keer per dag nog beter. Sommige mensen zoeken het kleinste 

kamertje één keer per 2 – 3 dagen op en voelen zich daar prima bij, maar toch is een dagelijks 

bezoek echt beter, want het opstapelen van gifstoffen is niet aan te raden. Een normaal mens 

laat overigens ongeveer 10 – 14 windjes per dag. Hoe gezonder je eet, hoe minder dit wordt. 

Maar ook van gezond eten kun je windjes laten, want bijvoorbeeld ook bloemkool, bonen en 

spruitjes zorgen voor meer winderigheid. 

 

De Bristol Stool Chart 

Onze ontlasting bestaat voor 75% uit water. De rest bestaat uit vezels en lichaamscellen. De 

Bristol Stool Chart is een handig overzicht om in één klap te zien of je spijsvertering gezond 

functioneert. Als je type 3, 4 of 5 hebt, mag je je gelukkig prijzen. Type 4 is het beste wat je kan 

produceren: 

 

 

Hoe hoort het dan
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Dus, hoe draai je weer een mooie drol ;-)
• Beperk gluten 

• Eet onbewerkte voeding 

• Eet meer groenten en fruit (meer vezels) 

• Neem geen geraffineerde producten 

• Zorg voor een flink portie dagelijkse beweging 

• Eet meer gefermenteerd voedsel (zuurkool, kefir) 

• Drink voldoende (gefilterd) water 

• Beperk de alcohol-intake 

• Kauw goed op je eten 

• Drink 30 minuten voor en 2 uur na de maaltijd geen water 

• Ontspan, door stress ondermijn je de spijsvertering 

• Neem geen frisdrank. 

 

• Neem lijnzaad (zelf gemalen of gebroken) of psylliumvezels 

• Neem je medicatie onder de loep 

• Neem wat magnesiumcitraat bij zware constipatie 

• Supplementeer met een goede probiotica 

• Start de dag met 0,5L lauw water op nuchtere maag 

• Zorg voor een squatpositie op het toilet. (krukje gebruiken) 

 

 

Blijven de problemen

NOTE
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur Power 

worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het 

reproduceren door middel van druk, offset, (foto)kopie of microfilm of in enige digitale, 

elektronische, optische of andere vorm.  


