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Goede
voornemens…
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oede voornemens, wie heeft ze niet? ‘We’ gaan weer beter
slapen, gezonder eten, meer bewegen et cetera. Net als we dat
de vorige keer hadden voorgenomen. Maar omdat het niet
helemaal – of in de meeste gevallen helemaal niet – is gelukt, doen
we het gewoon nog een keer over.
Om na een olympisch jaar nog even de vergelijking met mijn eigen
carrière te maken: topsporters stellen over het algemeen nooit iets
uit tot later. Die beginnen liever nog gisteren dan vandaag met het
volgen van hun droom, met als doel: eindigen op het hoogste treetje
van het podium met een gouden medaille om hun nek. Maar 99,9%
van al die ‘dromers’ wint uiteindelijk geen goud, zelfs geen zilver of
brons. En tóch werken ze zich dag in dag uit uit de naad.
Ik behoor tot die minder dan 0,1% gelukkigen die uiteindelijk wel
olympisch goud hebben gewonnen, drie keer zelfs. Maar dat wist ik
nog niet toen ik op m’n zestiende elke dag om half vijf de wekker
hoorde gaan en ik op m’n brommertje in de vrieskou van Geldrop
naar Eindhoven tufte. Om daar vervolgens van half zes tot half acht
ontelbare baantjes te trekken voordat ik naar school ging. En na
schooltijd nog een keer. Maar ik droomde ervan de snelste zwemmer
ter wereld te worden en dat gaat niet vanzelf. De Olympische Spelen
zijn niet eens in de vier jaar, maar elke dag…
Doelen stellen en plannen maken, is mooi, maar uiteindelijk draait
het simpelweg om bloed, zweet en tranen. En dat geldt net zo goed
voor het dagelijks leven en je eigen doelen en dromen. Hoe groot is
je verlangen? Als je iets écht wilt bereiken, dan kun je het! Waarom
morgen of 1 januari beginnen met fitter worden of afvallen, als dat
ook al vandaag kan? Of je je droomdoel uiteindelijk wel of niet haalt,
is niet van belang vind ik. Het geeft ook al heel veel voldoening dat
je ernaar op weg bent. Tien tegen één dat je daarvan sowieso al
gezonder, fitter en lichter wordt!
Pieter van den Hoogenband
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Waarom onze
darmen zo
belangrijk zijn

Iedere hap eten legt van vork tot wc-pot bijna tien meter af door je spijsverteringskanaal. Je darmen zijn hiervan een essentieel onderdeel. Hier wordt
eten verteerd en omgezet in energie en nuttige bouwstoffen voor een optimale
werking van het lichaam. De darmen vormen bovendien een belangrijk deel van
het immuunsysteem en beschermen tegen ziekte. Ook zijn ze een waardevolle
adviseur van ons brein en ze hebben daarmee zelfs invloed op gevoelens.
GIDS IN GEZONDHEID 2017
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Spijsvertering in kaart

Onze o zo belangrijke darmbewoners

lles wat we eten en drinken
wordt tijdens de spijsvertering
afgebroken tot kleine bouwstenen of voedingsstoffen die direct
door het lichaam benut worden als
energie, of bijdragen aan de opbouw
of herstel van het lichaam. Wat je
eet, heeft daarom flinke invloed op
je spijsvertering en gezondheid. De
spijsvertering is een ingenieus proces, dat dag en nacht doorgaat.
Het spijsverteringskanaal bestaat, van
slokdarm tot endeldarm, uit verschillende onderdelen:
› SLOKDARM: in enkele centimeters
per seconde zakt voedsel door de
slokdarm richting de maag. Vanwege de peristaltische beweging is het
zelfs mogelijk (maar niet echt aan te
raden) om ondersteboven te eten!
› MAAG: het begin van de voedselvertering. Het is een gespierde
buidel die wel drie tot vier liter
vocht en voedsel kan bevatten. Met
behulp van maagsappen wordt het
voedsel voorbewerkt voor de
verdere verwerking in de darmen.

kan de ligging veranderen. Waarom
een blindedarm kan ontsteken, weten artsen nog steeds niet precies.
Jarenlang ging men ervan uit dat
de blinde darm geen functie meer
heeft. Maar na onderzoek van enkele jaren geleden is er een nieuwe
theorie ontstaan. Het zou een veilige
plek zijn voor goede darmbacteriën.
Wanneer de darmflora verstoord is,
door bijvoorbeeld diarree, verlaten
de goede bacteriën de blindedarm
om het evenwicht in het maagdarmstelsel te herstellen. Als de darmflora
weer hersteld is, keren ze weer terug
naar de blindedarm.
› DIKKE DARM: het laatste onderdeel
van ons spijsverteringskanaal. De
meeste micro-organismen die mensen met zich meedragen, leven in
deze darm. Deze micro-organismen
zorgen ervoor dat de onverteerbare
restjes eten worden ‘verwerkt’ tot
ontlasting. Ook wordt in de dikke
darm vitamine K aangemaakt. Het
laatste deel van de dikke darm wordt
endeldarm genoemd. Dit is de opslagruimte voordat ontlasting ons
lichaam verlaat.

› DUNNE DARM (DRIE DELEN):
1. Twaalfvingerige darm: vanuit de
maag komt het voorverteerde voedsel eerst in dit stuk darm terecht. De
naam van deze darm heeft te maken
met z’n lengte van 20-25 centimeter.
In de chirurgie wordt dit formaat ook
wel aangeduid met ‘twaalf duimbreedtes.’
2. Nuchtere darm: in dit deel van
de dunne darm worden de meeste
voedingsstoffen opgenomen.
3. Kronkeldarm: het laatste stuk
dunne darm. Als voeding de kronkeldarm verlaat, heeft het zo’n zes of
zeven meter afgelegd en zijn bijna
alle nuttige voedingsstoffen eruit
gefilterd.
› BLINDEDARM: ligt meestal bij de
overgang van de dunne darm naar
de dikke darm, rechtsonder in de
buik. Omdat hij lang en dun is, kan
de blindedarm beweeglijk zijn en
GIDS IN GEZONDHEID 2017

‘In de nuchtere
darm worden
de meeste
voedingsstoffen
opgenomen’
Het hele spijs
verteringskanaal
(van slokdarm tot
endeldarm) is zo’n
negen meter lang
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e laatste jaren leren we steeds
meer over een belangwekkend volkje in onze darmen:
de darmflora, ook wel darmbacteriën,
microbiota of microbioom genoemd.
Samen met de darmen vormen deze
honderden soorten darmbewoners
een wonderlijke voedselfabriek.
Darmbacteriën zijn een soort medereizigers die helpen voedsel te verteren en ons gezond te houden. Ze
hebben verrassend veel invloed op
lichaam en geest. Ieder mens draagt
zo’n honderd biljoen darmbacteriën
met zich mee. Je darmflora vormt
haast een orgaan op zich, net zoals
onze hersenen of lever. En iedere
darmflora is uniek, net als een vingerafdruk. De samenstelling van darmflora wordt bepaald door je algehele
gezondheid, medicijngebruik, genetische aanleg en voeding.
Hoe meer hoe beter?
Mensen met chronische diarree hebben maar vijftig verschillende darmbacteriën, mensen met overgewicht
zo’n 160 verschillende soorten,
terwijl gezonde mensen met een
gezond gewicht wel 180 verschillende bacteriën in hun darmen dragen.
Kunnen we daaruit concluderen dat
een gezonde darmflora ook meer
soorten bacteriën heeft? De Groningse hoogleraar genetica Cisca
Wijmenga deed een uitgebreid
onderzoek en zegt hierover: “Er zijn
aanwijzingen dat gezonde mensen
een grotere diversiteit aan darmflora
hebben. Maar daarmee is de-kip-ofhet-ei-vraag nog onbeantwoord: zijn
ze gezond vanwege die diversiteit
aan darmbacteriën? Of leidt een
betere gezondheid tot gunstigere
omstandigheden in de darmen voor
verschillende typen bacteriën?” 1
En hoe ziet een gezonde darmflora
er dan uit? Microbioloog Elisabeth
Bik van Stanford University in de VS
wijst erop dat de wetenschap daarop nog geen antwoord heeft: "We
kunnen nog steeds niet zeggen 'je
bent gezond' als je deze bacterie
soorten hebt of deze verhouding
van soorten." 2

Brein in je buik
De biljoenen bacteriën in de darmen en het zenuwnetwerk om het
darmstelsel heen functioneren samen
als een ‘tweede brein’ in je buik. Zo
werden bange laboratoriummuizen
bijvoorbeeld een stuk minder angstig
na een poeptransplantatie van een
dappere muis. Maar “of dat bij mensen ook zo werkt, weten we niet,”
zegt microbioloog Willem de Vos van
Wageningen Universiteit. 3 De invloed
van de buik op het brein heeft waarschijnlijk te maken met de hormonen
die bepaalde darmbacteriën produceren. Zij beïnvloeden daarmee de
productie van zogenaamde neuro
transmitters, zoals serotonine, dopamine en GABA. Deze stofjes hebben
invloed op stemming, angstniveau en
geheugen. Zo kan de samenstelling
van je darmflora dus invloed hebGIDS IN GEZONDHEID 2017

‘Darmen
kiezen welke
stoffen worden
opgenomen, en
welke niet’

→
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Gezond doen voor je darmen

ben op hoe vrolijk of neerslachtig
je bent en hoe je pijn ervaart. De
term ‘onderbuikgevoel’ kun je dus
bijna letterlijk nemen. Toch menen
microbiologen wel dat er eerst meer
onderzoek gedaan moet worden naar
de relatie tussen buik en brein. Microbioloog Elisabeth Bik: “Dat we geen
eigen wil meer hebben en dat bacteriën alles besturen, lijkt me zwaar
overdreven.” 4
Darmflora kan veranderen
Genetische aanleg, voeding en medicijngebruik hebben veel invloed op je
darmflora. Wie regelmatig karnemelk
drinkt of yoghurt eet, heeft bijvoorbeeld een grotere diversiteit aan
bacteriën in de darm. Dat is positief,
denken wetenschappers. Volle melk,
suikerhoudende frisdrank en een
calorierijkdieet hangen niet alleen
samen met overgewicht, maar ook
met minder diversiteit aan darmbacteriën. Medicijnen die minder gunstig
zijn voor de diversiteit zijn: maagzuurremmers, bepaalde antibiotica,
laxeermiddelen en hormonen uit de
anticonceptiepil.

’Darmflora vormt
haast een orgaan
op zich, net zoals
onze hersenen of
lever’

ne
 De dun
is
darm
vijf
ongeveer g
n
la
r
mete

Een mens heeft
tot 100 biljoen
darmbacteriën

Darmflora stimuleren
Je kunt zelf iets doen om de diversiteit in je darmflora te stimuleren.
Darmspecialisten roepen dan vaak
‘vezels, vezels, vezels!’. Die zitten
in plantaardige etenswaren, zoals
groenten en granen, en zijn heel erg

goed voor de aanmaak van good
guys in je buik, ofwel de goede
bacteriën. Eet daarom veel fruit en
groente, maar wees zuinig met suiker.
Van gefermenteerde etenswaren zoals karnemelk of yoghurt en zuurkool
is bekend dat ze gunstig zijn voor
darmflora. Probiotica in pilvorm of
in een yoghurtdrankje uit de supermarkt, kunnen de darmen ook een
zetje in de goede richting geven.
Hoe werkt het immuunsysteem?
Darmen doen dus veel meer dan
alleen eten verteren en omzetten
in ontlasting. Ze vormen ook een
zeer belangrijk onderdeel van het
immuunsysteem. En daarbij speelt de
darmflora een onmisbare rol. Via de
darmen komen heel veel stoffen het
lichaam binnen, ook slechte bacteriën
en virussen. Daarom is het logisch dat
een belangrijk deel van de afweer in
de darmen zit. Darmen kiezen welke stoffen worden opgenomen, en
welke niet. Slechte binnendringers
worden hier onschadelijk gemaakt en
verwijderd door het immuunsysteem.
Immuuncellen in de darmen beschermen zo het lichaam tegen virussen en
slechte bacteriën.

1 www.volkskrant.nl/wetenschap/heeft-voeding-invloed-op-mijn-darmflora~a4292805/
2, 3, 4 
NRC 16-4-16, Sander Voormolen, Ineens zit je
wel en wee in je darm
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oeding en leefstijl hebben
grote invloed op de darmen
en spijsvertering. Gezonde
voeding bestaat uit de bekende
Schijf van Vijf. Het Voedingscentrum
geeft hier gedetailleerde tips over. In
een notendop:
• Veel groente en fruit
• Vooral volkoren, zoals volkorenbrood, volkorenpasta en couscous
en zilvervliesrijst
• Minder vlees en meer plantaardig.
Varieer met vis, peulvruchten,
noten, eieren en vegetarische producten
• Genoeg zuivel, zoals melk, yoghurt
en kaas
• Een handje ongezouten noten
• Zachte of vloeibare smeer- en bereidingsvetten
• Voldoende vocht, zoals kraanwater,
thee en koffie
Vezels
Vezels zijn superfood voor de darmen
en je kunt er goed van naar de wc.
Het lichaam haalt vezels uit plantaardige producten. Hoewel je vezels niet
verteert, vormen ze een voedings-

Gezond voor je
darmen én jezelf:
• voldoende bewegen:
iedere dag minstens
een half uur
• voldoende vocht:
dagelijks 1,5 tot 2 liter
non-alcoholisch
• matig met alcohol
• niet roken
• gezond gewicht
• zo min mogelijk stress

bron voor (goede) bacteriën in met
name de dikke darm. Zo denkt Max
Nieuwdorp, internist in het AMC
en expert op gebied van het microbioom, dat met een vezelrijkdieet
invloed kan worden uitgeoefend op
je darmbewoners en darmwand en
daarmee op hoe snel je afvalt. “Door
bijvoorbeeld veel prebiotica te eten.
Dit is de verzamelnaam voor voedingsvezels uit bijvoorbeeld havermout, brood, pasta en vruchten.” 5
Bewegen en darmgezondheid
Beweging is op heel veel manieren
goed voor de darmen. Het zet spie
ren aan het werk en de dikke darm
in beweging. Het hele lichaam pro
fiteert mee. Door beweging worden
darmen als het ware gemasseerd en
raken ze beter doorbloed. Daarom
is bewegen extra belangrijk als je
geregeld last hebt van verstopping.
Wandelen, fietsen, zwemmen, het is
allemaal goed. Omdat sporten ook
helpt om stoom af te blazen en te
ontspannen, reduceert het stress en
dat is ook weer fijn voor de buik.

5 Anna Tuenter en Anne van Kessel, 'Darmbacteriën voor dik en dun', Kennislink 28-6-2013
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OPSTANDIGE DARMEN

De ziekte van Crohn noemt
men, net als colitis ulcerosa,
ook wel een inflammatory
bowel disease (IBD). Bij de
meeste mensen met Crohn
betreft het een chronische
ontsteking van de dunne darm,
de dikke darm, en/of de endeldarm, maar er kan ook sprake
zijn van ontstekingen in de rest
van het spijsverteringskanaal.
Bij colitis ulcerosa is er sprake
van een chronische, geregeld
terugkerende ontsteking van de
dikke darm.
In Nederland leven ongeveer
80.000 mensen met chronisch
ontstoken darmen. De oorzaken van deze aandoeningen zijn
nog onbekend. Crohn wordt
wel een auto-immuunziekte
genoemd vanwege een sterke
reactie van het afweersysteem.
Ook bij colitis ulcerosa is het
afweersysteem in de war. Colitis
ulcerosa wordt behandeld met
medicijnen die de klachten
meestal verminderen. Soms
is een operatie noodzakelijk.
Een andere veelvoorkomende
klacht aan het darmstelsel is
PDS of het prikkelbaredarmsyndroom. Het is een veelvoorkomende aandoening in de
westerse wereld en er wordt
zelfs gezegd dat 5-20% van de
Nederlandse bevolking hiervan
last heeft. Mensen met PDS
hebben last van buikpijn en
problemen met de ontlasting.
Dit kan diarree of juist een
verstopping en opgeblazen gevoel zijn. PDS is in principe een
chronische aandoening met
een wisselend klachtenpatroon.
Sommige patiënten met PDS
hebben baat bij hypnotherapie
of bekkenfysiotherapie maar
ook voeding, leefstijladviezen
en soms medicijnen, kunnen de
klachten verminderen.
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Ziek zijn en je darmen
ls je ziek bent, kunnen medicijnen je erbovenop helpen.
Sommige medicijnen kunnen helaas wel een negatief effect
hebben op je darmgezondheid en
darmflora. Het meest bekende voorbeeld zijn antibiotica. Zij schakelen
de slechteriken uit tijdens een bacteriële infectie, maar kunnen helaas
ook de goede bacteriën in je darm
doen afnemen. Daardoor kun je last
krijgen van diarree tijdens of na een
antibioticakuur.
Microbioloog Willem de Vos van Wageningen Universiteit, meent dat de
yoghurtdrankjes die in de supermarkt
te koop zijn ‘enig effect’ kunnen
hebben op het vermeerderen van de
goede bacteriën in de darmflora. Bijvoorbeeld als ze Lactobacillus casei,
acidophilus of rhamnosus bevatten.
Hoogleraar immuunmodulatie, Harry
Wichers, zou zelf zeker zo’n drankje
gebruiken, mocht dat nodig zijn:
“Het is wel bekend dat mensen die
diarree krijgen van bepaalde antibiotica kunnen opknappen van zo’n
drankje.” 6
Naast antibiotica kunnen sommige
pijnstillers, maagzuurremmers, antidepressiva, diabetesmedicijnen en
ijzerpreparaten invloed hebben op de
darmgezondheid. Lees daarom altijd
de bijsluiter en bespreek de bijwerkingen met de arts.
Schade en herstel
Door ziekte en medicijngebruik
kunnen darmen beschadigd raken.
Mensen die bestralingen krijgen
in buik- of bekkengebied kunnen
bijvoorbeeld last krijgen van bestralingsproctitis of bestralingsenteritis.
Dan is het slijmvlies van de endeldarm of dikke darm (tijdelijk) beschadigd en krijg je buikklachten en diarree. De klachten verdwijnen meestal

nadat de bestralingen stoppen. Het
darmslijmvlies kan zich dan weer
herstellen. 7 Overmatig en langdurig
gebruik van laxeermiddelen kan de
darmen ook beschadigen. Gebruik
deze middelen daarom alleen op advies van de huisarts en nooit te lang.
Datzelfde geldt voor ‘natuurlijke’
middeltjes zoals laxerende thee.
Probioticacocktails als medicijn?
De samenstelling van bacteriën in
de darmen kan invloed hebben op
gewicht, psyche en ziekte. Toch is
bijvoorbeeld de relatie tussen probioticadrankjes en verminderen of voorkomen van overgewicht nog nooit
onomstotelijk bewezen. Er is wel een
duidelijke relatie tussen een vezelrijk
dieet en gewicht, mede doordat vezels de aanmaak van goede bacteriën
in de darmen stimuleren. Ook zijn er
verbanden gevonden tussen depressie, autisme en de samenstelling van
de darmflora, maar de meeste van
die onderzoeken werden bij muizen
gedaan. Er is dus meer onderzoek
bij mensen nodig om te begrijpen
wat de precieze relatie is tussen de
menselijke darmbewoners en aandoeningen als autisme, depressiviteit en
angst. “We staan nog helemaal aan
het begin van het onderzoek”, zegt
microbioloog Jeroen Raes van het
Vlaams Instituut voor Biotechnologie
en de KU Leuven. “Ik denk dat de
poeptransplantaties die nu uitgevoerd
worden bij ernstige diarree een tussenstap zijn naar behandelingen voor
allerlei aandoeningen - van depressie
tot misschien zelfs autisme - met behulp van op maat gemaakte probioticacocktails. Daarmee verklein je ook
de kans op eventuele bijwerkingen,
zoals het doorgeven van ziektes van
de donor naar de ontvanger. Daarvan
weten we nu nog niet genoeg.” 8

6. www.volkskrant.nl/wetenschap/bestaan-ergoede-bacterien-en-is-het-verstandig-die-teeten~a4243599/
7. www.mlds.nl/ziekten/bestralingsproctitis/
8. Anne van Kessel, Manipulerende Microben,
Kennislink, 14-01-2016 http://www.kennislink.
nl/publicaties/manipulerende-microben
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POEPTRANSPLANTATIES

Het lichaam
telt tien
keer zoveel
bacteriën
(met name
in de dikke
darm) dan
lichaamscellen.

In je darmen
draag je
twee kilo
darmbacteriën
mee

Meer online-info
over darmen en
darmgezondheid
› darmgezondheid.nl
Een uitgebreid portaal over
darmen en gezondheid,
gemaakt door een deskundige redactie. Er is een portaal
voor consumenten en een
voor professionals.

› mlds.nl
De website van de Maag
Lever Darm Stichting biedt
heldere informatie op alfabetische volgorde, ook over
relatief onschuldige klachten.
De tips voor een gezonde
buik zijn de moeite waard.

› kennislink.nl
Met de zoekterm ‘darmen’
vind je op Kennislink een
overvloed aan heldere en
toegankelijke artikelen over
darmen en gezondheid.
Kennislink is een onafhankelijke stichting die wetenschap
ontsluit voor een breed
publiek.

Re-poepulatie wordt het ook wel genoemd, een
transplantatie van donorpoep, al dan niet bewerkt in
het laboratorium. Via een slangetje door de neus en
slokdarm worden zo nieuwe, goede darmbacteriën
in de darmen aangebracht. Dit gebeurt bijvoorbeeld
bij mensen met terugkerende darminfecties met
de Clostridium difficile-bacterie. Donorontlasting
blijkt effectiever dan antibiotica bij terugkerende
Clostridium-infecties en ook het herstel van de
darmflora houdt langer aan. Wetenschappers in het
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam hebben
gekeken of een kleine groep mannen met obesitas
ook slanker werd dankzij een poeptransplantatie van
slanke mensen. Bij experimenten met muizen werden
dikke muizen namelijk slanker, dankzij de inbreng van
darmbacteriën van slankere soortgenoten. De groep
mannen werd helaas niet slanker van de poeptransplantatie. Wel verbeterde hun suikerhuishouding,
waardoor ze minder risico liepen op diabetes type 2,
een aandoening die vaker voorkomt bij mensen met
overgewicht. De Amsterdamse onderzoekers bestuderen nu of herhaalde poeptransplantaties, over een
langere periode, effectief kunnen zijn bij de bestrijding van overgewicht.

Het opper vla
k van
inclusief uitst de darmen,
ulpingen
(darmvlokken
), is ongevee
r zo
groot als een
voetbalveld

KIJK OOK EENS ACHTEROM

Geen onderwerp voor tijdens een etentje, maar toch
is de stoelgang een belangrijke graadmeter voor je
gezondheid. De normale kleur van poep is bruin en
varieert van licht- tot donkerbruin. Een blijvende kleurverandering kan betekenen dat er iets aan de hand is.
Poep krijgt z’n bruine kleur van de kleurstof stercobiline die wordt aangemaakt in de dikke darm. Diarree
is veel lichter van kleur doordat er minder tijd is voor
deze omzetting. Ontlasting kan een andere kleur hebben, bijvoorbeeld doordat je spinazie of bietjes hebt
gegeten. Maar een groene kleur in de wc kan ook
ontstaan door een infectie, een aandoening aan de
lever- en galwegen, alcoholgebruik, laxeermiddelgebruik of voedselintolerantie. Wit/grijze ontlasting kan
ontstaan door problemen met je gal. Zwarte ontlasting
kan ontstaan door het slikken van een product als Norrit of staalpillen, maar ook door een bloeding in het
maag-darmstelsel. Pikzwarte ontlasting zonder gebruik
van medicijnen is daarom een reden om naar de huisarts te gaan. De ene mens poept één keer per dag, de
andere wel drie tot vier keer. Het is allemaal normaal.
Als je heel vaak moet poepen, kan dit soms ook wijzen
op een darmaandoening, zoals het prikkelbaredarmsyndroom, of een ontsteking van je darmen zoals de
ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Ook bij coeliakie
of glutenintolerantie kun je geregeld last hebben van
diarree. Heb je vaak of blijvend last van verstopping
of diarree? Bespreek het met de huisarts. Bij diarree
is het beter om volkorenbrood te eten, in plaats van
witbrood. De vezels in volkorenbrood nemen vocht op
en daardoor wordt de ontlasting dikker.
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