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opleidingen, maar vertegenwoordigen ook persoonlijke
diëtist.
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Waarom dit ebook?
De bacteriën in je darmen doen nogal wat

In onze praktijk laten we veel ontlasting-

voor je. Van het verteren van vezels tot het

onderzoek uitvoeren, en bij vrijwel iedereen

produceren van energie, en van het

zien we iets bijzonders: ze hebben te weinig

stimuleren van een gezond immuun-

goede bacteriën! Dat is eigenlijk heel raar,

systeem tot het aanmaken van neuro-

want als er één ding is waar bacteriën echt

transmitters: je darmflora doet het allemaal.

heel goed in zijn, is het... vermenigvuldigen.

En als iemand hard voor je werkt (zonder

Heb je dus te weinig bacteriën, dan heeft

salaris nota bene!), dan is het wel zo aardig

dat altijd een reden. Vaak is het milieu in de

om hem goed te eten te geven. En een huis

darmen niet goed, of ben je simpelweg

waar hij zich thuis kan voelen.

vergeten ze te eten te geven. Dat moet je
met je goudvis ook niet doen, dan gaat het

Helaas doen we dat allebei vaak niet. We

mis. En dat geldt ook voor je bacteriën:

zorgen niet goed voor ons darmmilieu en

zonder (het juiste) voedsel gaan ze dood!

geven we onze bacteriën niet goed te eten.
Natuurlijk moet je onderliggende oorzaken
Dat klinkt gek, want ze eten toch als wij

zoals parasieten of ontstekingen ook

eten? Dat klopt: je darmflora heeft geen

aanpakken. Maar de basis ligt in de

keuze, en eet (noodgedwongen) wat jij eet.

voeding.

Maar dat wil niet zeggen dat ze altijd blij

Daarom lees je in dit ebook hoe je

worden van wat jij in je gezicht stopt...

je bacteriën tevreden en blij houdt.
Eet smakelijk!

© De Groene Vrouw
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Jij hebt altijd gelijk.
Hoe leuk je ook bent - dit ebook is niet speciaal voor jou geschreven. Ik
bedoel dat de adviezen en recepten niet speciaal op jou zijn toegespitst. Je
leest hier adviezen die in het algemeen goed zijn voor onze darmbacteriën.
Voor de meeste mensen zijn die heel geschikt.
Maar: het kan zijn dat jij niet alles kunt eten. Een individuele overgevoeligheid
kan altijd voorkomen. Er zijn een paar dingen die voor niemands microbioom
goed zijn - die vind je niet in dit boek terug - maar sommige dingen gelden
misschien alleen voor jou. Daar kan ik natuurlijk geen rekening mee houden.
Als er dus ingrediënten genoemd worden waar jij persoonlijk niet tegen kunt,
is het je eigen verantwoordelijkheid om die weg te laten of te vervangen door
iets dat wel goed voor je is. Je kunt dit gewoon laten testen - maar: jij hebt
altijd gelijk. Dus als een product niet uit het onderzoek komt, maar jij krijgt er
toch last van, is daar altijd een verklaring voor.
Soms hebben mensen dan de neiging om steeds minder te eten, maar dat is
niet de bedoeling: als je klachten krijgt van een product, hoeft dat niet te
betekenen dat je ook allergisch bent voor dat product. Het kan bijvoorbeeld
ook zijn dat je basisvertering niet zo lekker loopt, of dat je niet tegen
histamine in voeding kunt. Dan krijg je al snel reacties op verschillende
voedingsmiddelen.
Ook als je ernstig of chronisch ziek bent, kun je misschien niet alles eten wat
in dit ebook te vinden is. Ik vertrouw op je eigen kennis en inzicht om te
bepalen wat wel voor jou is, en wat je beter kunt laten staan!
De adviezen in dit ebook vervangen nooit adviezen van een professional die
jou door en door kent. Die kennis en het inzicht in jouw gezondheid is
ontzettend waardevol, dus zoek ze op en vraag ze wat voor jou persoonlijk
goed is om wel of niet te doen.

Wil je precies weten welke voeding wel of niet goed voor je is?
Laboratoriumonderzoek vertelt het je snel en betrouwbaar.
VERTEL ME MEER!
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Kennismaken met je microbioom
In totaal leven er wel 700-1000
verschillende soorten bacteriën, schimmels

☆ Lactobacillen zijn ook zuurvormers. Ze
worden ook wel 'melkzuurbacteriën'

en parasieten in je darmen. De

genoemd. Dat heeft niets te maken met

samenstelling van je darmflora is zo uniek

melk van een koe: deze bacteriën maken

als je vingerafdruk!

melkzuur uit allerlei soorten suikers!
Daarmee ondersteunen ze een gunstig,

In je darmflora zitten fijne bacteriën die

zuur milieu in de darm. Daarnaast maken

veel werk voor je doen, maar ook minder

ze stoffen aan als waterstofperoxide, die de

fijne soorten die vooral overlast

schimmels en gisten in de darm onder de

veroorzaken. We maken eerst kennis met

duim houden. Bij een lage Lactobacillus-

een paar vrienden:

telling ben je dus gevoeliger voor een

☆ Enterococcus zijn aerobe bacteriën. Zij

vreten zuurstof in de darm weg en houden
daarmee het milieu in de darm anaeroob

overgroei van schimmels en gisten.

☆ Het darmslijmvlies is het onderkomen
voor je hele darmflora. Akkermansia

(zuurstofarm), zodat de andere stammen

stimuleert de slijmbekercellen van de darm

daarin kunnen leven. Ook prikkelen ze het

om genoeg gezond darmslijmvlies aan te

immuunsysteem, zodat het getraind wordt

maken. Gebeurt dat niet voldoende, dan is

om voldoende afweerstoffen te maken. Die

het huis van de goede bacteriën niet op

afweerstoffen komen voor een gedeelte

orde en krijgen alle andere bacteriën het

weer terug in de darmen om je te

dus lastig!

verdedigen tegen parasieten en andere
ziekteverwekkers.

☆ E. coli: hiervoor geldt grotendeels

☆ Faecalibacterium levert een belangrijke
hoeveelheid butyraat. Deze stof levert
energie voor de darmen, om zichzelf

hetzelfde als voor de Enterococcen. Beiden

telkens opnieuw te kunnen herstellen en

produceren ze ook stoffen die schadelijke

vernieuwen. Is er niet voldoende butyraat,

bacteriën, schimmels en parasieten

dan haalt de darm de benodigde energie

moeten tegengaan.

uit jouw eigen voorraad. Daar kun je flink

☆ Bacteroïdes zijn anaerobe bacteriën. Ze

moe van worden!

Wist je dat...

kunnen dus niet tegen zuurstof. Deze

... de hele oppervlakte van je darmen wel zo groot is als een voetbalveld? Als je

stammen produceren een groot deel van

alle structuren, kronkels en uitstulpingen van de darmen uitvouwt, krijg je

de energie die de darmflora zelf nodig

een enorme oppervlakte.

heeft.

☆ Bifidobacteriën maken onder andere
gunstige zuren aan. Die gaan de groei

Maar dat is niet alles! De hele binnenste laag cellen van de darmen moeten
iedere 3 dagen opnieuw worden aangelegd. Ze raken beschadigd door contact
met voedsel, ziekteverwekkers, schimmels etc.

van schadelijke bacteriën tegen en helpen
bij de spijsvertering. Daarnaast zijn ze zelf

Voor die continue heropbouw is natuurlijk veel energie nodig. Bijna de helft

een voedingsbodem voor de Bacteroïdes.

van de benodigde energie komt uit stoffen als butyraat. Maar natuurlijk

Als de Bifidobacteriën verlaagd zijn, krijgen

alleen als je genoeg bacteriën hebt zoals Faecalibacterium en Bacteroides!

de Bacteroïdes geen voeding meer en
zullen deze uiteindelijk ook gaan verlagen.
© De Groene Vrouw
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Lekker(s)
laten staan
WELKE VOEDINGSMIDDELEN JE
DARMFLORA NIET GELUKKIG MAKEN
- EN JOU OOK NIET

© De Groene Vrouw

Het kan gezonder
Je weet heus wel dat je niet gezond wordt

Er zijn natuurlijk eindeloos veel ongezonde

van een dieet van kipnuggets & taart. Maar

producten. Maar voor je darmen zijn een

ook in een 'gezond' dieet sluipen er vaak

paar dingen echt heel erg niet leuk. Die heb

nog best een aantal minder gezonde

ik op de volgende pagina's voor je op een

gewoontes in...

rijtje gezet. Gewoon als reminder - en als je
weet waarom ze precies zo slecht zijn, is het

Neem daarom je dieet regelmatig eens

ook makkelijker om ze uit je dieet te

kritisch onder de loep. Ben je je nog bewust

verbannen!

van de hoeveelheid suiker die je eet? Drink
je stiekem toch meer alcohol dan je
eigenlijk met jezelf had afgesproken? Of
drink je op een dag meer koffie dan water?
Dan is het tijd om weer even wat strenger
tegen jezelf te zijn.
Gezonde gewoontes beginnen overigens
in de supermarkt. NIEMAND - ook jij niet kan een lekkere zak chips, drop of koekjes
gewoon in de kast laten liggen. De
beslissing om het op te eten maak je

leef 80-20!
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tijdens het boodschappen doen: je kunt het
namelijk ook gewoon NIET kopen...
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eet liever wat minder van...
☆ Suiker is een perfecte voedingsbodem

☆ Alcohol is ons nationale lievelingsdrankje,

alleen net niet de soorten waar jij blij van

gevolgen heeft, maar we drinken het zo

wordt. Suiker voedt bijvoorbeeld schimmels

graag dat we onszelf wijsmaken dat het

of gisten als Candida, die veel gasvorming

goed voor ons is - tot wetenschappelijke

en afvalstoffen kunnen veroorzaken. Ook

onderzoeken die dit 'aantonen' aan toe!

parasieten zijn vaak dol op suiker.

Maar helaas. In rode wijn zitten inderdaad

voor sommige bacteriën en gisten. Dat zijn

lijkt het wel. We weten dat het negatieve

gunstige stoffen, maar je moet er minimaal
Het gaat hier vooral over geraffineerde

1000 liter per dag van drinken om genoeg

suiker en producten met een hoog suiker-

van die stoffen binnen te krijgen - en dat

gehalte, zoals honing en agavesiroop.

haalt zelfs mijn tante Jannie niet...

Helaas zijn kunstsmatige zoetstoffen al niet
veel beter: ook zij tasten je darmflora aan.

Het lagere risico op hartaanvallen door het

De beste alternatieven zijn suikers in hun

drinken van een dagelijks glaasje, komt

natuurlijke vorm, zoals dadels en kokos-

door de ontspannende werking van alcohol

bloesemsuiker (en dan gewoon: niet teveel).

- en betekent dus eigenlijk dat je gewoon

Ook Erythritol is een goed alternatief voor

te veel stress hebt in je leven (en daar iets

suiker. Meer over suiker (en alternatieven)

aan moet doen!).

lees je in deze blogserie!

☆ Koffie is eigenlijk een laxeermiddel. Het

Daarentegen zorgt een dagelijks glas
alcohol wél voor een hoger risico op SIBO:

prikkelt de spieren van de darmwand op

een overgroei van dikkedarm-bacteriën

een onnatuurlijke manier om samen te

naar je dunne darm. Daar horen ze niet

trekken, waardoor je ineens naar de wc

thuis, en dat geeft ellende zoals een

moet. Dat heb je misschien wel eens

opgeblazen gevoel, dunne ontlasting of

gemerkt: eerst een kopje koffie, en dan hup,

juist verstopping, vermoeidheid en buikpijn.

naar het toilet. Maar iedere dag, een paar
keer per dag een onnatuurlijke prikkel - dat
is niet gezond! Je darm kan er lui van

☆ Brood, granen en gluten zijn heus niet
niet voor iedereen slecht. Sommige

worden en dan zonder extra prikkel geen

mensen kunnen ze prima verteren. Maar:

zin meer hebben om zijn werk te doen. Je

we eten er in Nederland veel te veel van.

krijgt dan verstopping...

Dagelijks 4-6 porties graan (en dan ook nog
vrijwel alleen tarwe), dat heeft geen volk

Bovendien geeft koffie een tijdelijke

ooit in de geschiedenis gegeten. Bovendien

stressreactie aan je lichaam - en laten we

is onze tarwe nogal doorgefokt - op

wel wezen, meer stress hebben de meeste

handige eigen- schappen voor de boer en

mensen niet bepaald nodig in hun leven.

de bakker, maar niet op gezonde
eigenschappen voor ons.

Cafeinevrije koffie neemt die laatste invloed
gedeeltelijk weg, maar het laxerende effect

Gluten zijn één van de 'usual suspects' bij

blijft! Een goed koffie-alternatief is Pascha,

darmklachten, en je kunt heel makkelijk

gemaakt van cichoreiwortel. Dat is nog

laten testen of jij er wel of niet tegen kunt.

goed voor je darmflora ook!

© De Groene Vrouw
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vet gezond
We zijn jarenlang bang gemaakt voor
vetten. Je wordt er dik van, je krijgt er hart-

☆ Gele plantaardige olie zoals zonnebloem,
rijstolie, slaolie, sojaolie en alles wat ervan

en vaatziekten van... maar je hebt vetten

gemaakt is (dus sladressing, margarine,

ook gewoon nodig!

chips etc) kun je beter zoveel mogelijk
vermijden. Je krijgt genoeg Omega-6-

Juist voor een goede darmwerking is het

vetzuren binnen als je regelmatig noten en

belangrijk dat je voldoende gezonde vetten

zaden eet.

eet. En - het zal je misschien verbazen maar dat zijn zeker niet alleen
onverzadigde vetten! Sterker nog:

☆ Olijfolie is helemaal prima, maar kies voor
de extra vierge variant. Milde of goedkopere

onverzadigde vetten kunnen wel eens

varianten zijn vaak al verhit geweest en dat

'gevaarlijker' zijn dan verzadigde.

kan de vetzuren beschadigen. Bakken in
olijfolie kan geen kwaad als je het af en toe

Dat zit zo: veel onverzadigde vetten

doet, maar het beste kun je deze olie koud

bevatten Omega-6-vetzuren. Die zijn op

verwerken in salades en soepen.

zich onschuldig, maar kennen twee
problemen:

☆ Onverzadigde vetten oxideren sneller.

Ze beschadigen daardoor ('ranzig worden')

☆ Gezonde verzadigde vetten zoals

kokosolie, grasboter, ghee en biologisch
dierlijk vet zijn heel stabiel en daarom
vooral geschikt om mee te bakken.

en zijn dan niet bepaald gezond meer. Dit
gebeurt sneller onder invloed van licht en

Er zijn wel eens berichten dat verzadigde

warmte - bakken of frituren in onverza-

vetten de verkeerde bacteriën voeden. Dat

digde vetten is dus niet zo'n goed idee

kan inderdaad gebeuren, maar alleen als je

(maar gebeurt helaas wel massaal).

darmflora niet in balans is. Dat is dan een

☆ Een overschot aan Omega-6-vetzuren

probleem dat sowieso aangepakt moet
worden. Bij een gezond microbioom zullen

kan omgezet worden naar ontstekings-

verzadigde vetten - mits je verder een

bevorderende stoffen. Dit gebeurt vooral

gezond dieet hebt - geen problemen

als er te weinig Omega-3-vetzuren

opleveren.

aanwezig zijn (die vind je o.a. in vis). De
kleine ontstekingen die zo ontstaan,
kunnen op den duur klachten geven - en je
darmflora beschadigen!

VETTEN MOETEN NATUURLIJK WEL
GOED VERTEERD KUNNEN
WORDEN. HEB JE VAAK

Het gaat dus om de verhouding: we
hebben wat meer Omega-3 en wat minder

PLAKKERIGE ONTLASTING, OF
KRIJG JE LAST VAN JE BUIK ALS JE

Omega-6 nodig. Dat betekent: meer

VET GEGETEN HEBT? DAN KAN HET

vis(olie) en (veel!) minder gele plantaardige

DE MOEITE WAARD ZIJN OM EENS

olie zoals zonnebloem, soja, slaolie en
rijstolie. Hiernaast lees je voor welke oliën je

TE (LATEN) KIJKEN NAAR JE
VETVERTERING EN LEVERWERKING!

beter wel en beter niet kunt kiezen.

9
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Laten staan bij buikpijn & dunne ontlasting
Buikpijn en dunne ontlasting kunnen veel
verschillende oorzaken hebben. Een

☆ Naast alle voedingsmiddelen op pagina
7, is het handig om tijdelijk histaminerijke

allergische reactie, een parasiet of andere

voeding te vermijden (zie pagina 14).

ziekteverwekker, en zelfs stress & emoties

Dit kan de klachten verergeren en meer

kunnen er de oorzaak van zijn dat je

onrust geven in je darmen.

plotseling moet rennen naar het toilet.
Tenzij het echt niet anders kan, is het niet

☆ Gefrituurde en gebakken vetten zijn
zwaar verteerbaar; vervang ze door

verstandig om diarreeremmers te nemen.

gekookte groenten met eventueel wat

Je lichaam heeft besloten dat IETS er NU uit

rauwe vetten zoals kokosolie of olijfolie.

moet - laat het zijn werk doen. Ik ben dan
ook geen voorstander van 'stoppende'
voedingsmiddelen zoals banaan of
witbrood (als die al echt werken, wat
twijfelachtig is).

Dit is wel goed bij buikpijn & dunne ontlasting:

☆ Krampstillende kruidenthee zoals Venkel, Kamille, Anijs
en Lavendel

tijdelijk last hebt van buikpijn of dunne

☆ Rust en ontspanning, verwerking van verdriet
☆ Probiotica of lichte probiotische voedingsmiddelen

ontlasting. Om de boel niet erger te maken

kunnen helpen de balans in je darmen te herstellen

Maar er zijn wel een aantal voedingsmiddelen die je beter kunt laten staan als je

en om je darmstelsel en -flora rust te geven.

© De Groene Vrouw
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Laten staan bij opgeblazen gevoel & winderigheid
Heb je 's ochtends maat 38 maar 's avonds
maat 44, omdat je buik gedurende de dag

☆ Zachte stinkwindjes zijn vaak een teken
dat de eiwitvertering niet optimaal is.

3 maten gegroeid is? Of lijk je wel 6

Stoppen met eiwitten eten kan niet, maar

maanden zwanger, zonder baby in je buik?

lichter verteerbare eiwitten (vis, gevogelte,

Of heb je een 'bierbuik' maar drink je geen

collageen) eten kan een oplossing zijn

bier?

terwijl je intussen de oorzaak aanpakt.

Een opgeblazen gevoel of een opgezette

☆ Glutenovergevoeligheid is een notoire

buik zijn vaak tekenen dat er iets niet goed

veroorzaker van een opgezette buik,

gaat in je spijsvertering. Ook winderigheid

opgeblazen gevoel en stevige winderigheid.

(meer dan normaal) geeft aan dat er iets

Stop tijdelijk met het eten van gluten om te

niet goed gaat.

zien of je klachten verbeteren.

☆ Voeding met veel (snelle) koolhydraten

☆ Ook histamine kan een oorzaak zijn voor

geven veel gasvorming, en dus ook bij jou

histaminerijke voeding (zie pagina 14). Dit

voor een opgeblazen gevoel, opgezette

kan de klachten verergeren en meer onrust

buik en winderigheid.

geven in je darmen.

voedt de verkeerde bacteriën en gisten. Die

Vooral 'harde knallers' met weinig geur zijn
vaak een teken van teveel suikers in de
voeding! Het kan ook zijn dat je niet teveel
koolhydraten eet, maar dat je ze niet
optimaal kunt verteren.
© De Groene Vrouw

een opgeblazen gevoel. Vermijd tijdelijk

Andere oorzaken van opgeblazen gevoel

☆ Candida is een schimmel die bij iedereen voorkomt, maar soms
kan uitgroeien tot grote kolonies. Die maken graag gas aan en
geven snel een opgeblazen gevoel en winderigheid

☆ Bacteriën en parasieten gaan aan de haal met onverteerde
eiwitten, en kunnen dan behoorlijk stinkend gas produceren
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Do's & Dont's bij Verstopping
Ook verstopping kan veel verschillende
oorzaken hebben, zoals een niet-optimaal

☆ Geraffineerd voedsel zonder vezels (zoals
snoep, koek en witbrood), heeft weinig

werkende lever of schildklier, stress, 'luie'

volume. Het 'duwt' dus niet goed tegen de

darmen (vaak met name door gebruik van

darmwanden en brengt weinig peristaltiek

laxeermiddelen) en te weinig

op gang. Liever laten staan dus!

goede bacteriën.
Maar ook hier is voeding toch echt de

☆ Vetarme of 'light' voeding bevat te

weinig vetten om je darmen goed te laten

grootste boodsdoener. Je kunt je darmen

werken. Er mag best wat vet in je voeding

voor je zien als een soort buis. Telkens als er

zitten! Een volwassene mag 1-2 eetlepels

wat voedsel doorheen komt, worden de

vet per dag binnenkrijgen. Gezonde vetten

wanden van de buis een beetje uit elkaar

zijn kokosolie, olijfolie, ghee en roomboter.

geduwd. Dat is een seintje voor de spieren
rondom je darmen om te gaan knijpen: zo
ontstaat peristaltiek! De bewegingen van je

☆ Glutenovergevoeligheid kan ook hier een
belangrijke oorzaak zijn van de klachten.

darmen zorgen dat het voedsel op tijd door

Vooral 'plakkerige' ontlasting is een veeg

je darmen beweegt en dat je dus geen

teken (pun intended).

verstopping krijgt.

bulklaxantia

De beste vezels om je darmen op gang te

☆ Sommige vezelrijke producten nemen veel vocht op en krijgen

helpen, vind je niet in volkoren granen

daardoor veel volume. Ze stimuleren de darmen dus op een goede

maar in groenten en fruit - niet als sapje

manier! We noemen dit 'bulk-laxantia'. Denk aan chiazaad,

maar in hun geheel! Meer over vezels op

lijnzaad en psylliumvezels. In dit blog lees je er alles over!

pagina 17.
© De Groene Vrouw
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HEB JE HEEL ERNSTIGE
KLACHTEN, OF HOUDEN
ZE LANGER DAN 3 DAGEN
AAN? GA DAN NAAR DE
HUISARTS.
ZIJN ERNSTIGE OORZAKEN
UITGESLOTEN, DOE JE
ALLES 'GOED', MAAR HOU
JE TOCH KLACHTEN?
DAN KAN EEN
DARMFLORATHERAPEUT
JE VERDER HELPEN MET
ONDERZOEK EN
BEHANDELING.
© De Groene Vrouw
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Histamine
Een notoire (maar minder bekende) klachtenveroorzaker is histamine. Histamine is een
neurotransmitter (boodschapperstof) die verschillende taken vervult door het lichaam
heen. We kennen hem vaak als ‘boosdoener’ bij ernstige allergische reacties (rode
vlekken, opzwellen van de keel, zelfs anafylactische shock), maar het speelt ook een
goede, gezonde rol bij veel lichaamsfuncties (waaronder de spijsvertering).
Histamine wordt in de darmen gebruikt bij het normale verteringsproces. Aan het
einde van de spijsvertering (dus in de dikke darm) moet de histamine dan worden
afgebroken. Soms gebeurt dit niet (voldoende) of is er simpelweg te veel histamine om
te kunnen afbreken. Ook kunnen bepaalde ziekteverwekkende bacteriën, parasieten en
schimmels extra histamine produceren. De achtergebleven histamine blijft dan in de
darm en is meetbaar in de ontlasting.
Te veel histamine in de darmen kan klachten veroorzaken die lijken op een
overgevoeligheid - maar in plaats van het voedingsmiddel zelf is het dus de histamine
die dit veroorzaakt. Dit kan zorgen voor buikklachten zoals een opgeblazen gevoel,
winderigheid, acute aandrang, dunne ontlasting en buikpijn. Ook zijn mensen met een
te hoge histaminewaarde vaak gevoeliger voor hooikoorts, eczeem, astma en opvliegers
(warmte). Daarnaast kunnen psychisch-emotionele klachten voorkomen zoals
stressgevoelens, onrust en een ‘kort lontje’.
Histamine komt ook voor in voedingsmiddelen. Het is een afbraakproduct van eiwitten,
dus hoe ouder het voedingsmiddel is, hoe meer histamine het kan bevatten. Oude kaas
bevat meer dan jonge kaas. Vis die je zelf van je hengel haalt bevat bijna geen
histamine, maar vis die al dagen in de supermarkt op je ligt te wachten, zit er vol mee.
Omdat het histaminegehalte afhankelijk is van hoe het product is geteeld, verwerkt,
bewaard én hoe je eigen lichaam erop reageert, kun je nooit een complete lijst
schrijven van histaminerijke voedingsmiddelen. Het is dus gedeeltelijk een persoonlijke
ontdekkingstocht. Op de volgende pagina vind je wel een lijst met veel voorkomende
histaminerijke voeding, om je op weg te helpen. Gelukkig is er ook voedsel dat
histamine juist helpt af te breken!
Zie het als een emmer die voller of leger kan raken: wordt er al veel histamine
geproduceerd door parasieten in je darmen, dan zit je emmer al halfvol. Je zult dan
eerder last krijgen van histamine dan iemand die deze parasieten niet heeft. De één
kan daarom van alles eten zonder klachten, de ander krijgt last van een glas rode wijn
en de derde kan best een glaasje drinken, maar niet ook nog oude kaas en worst eten
op hetzelfde feestje.
De volgende pagina's zijn dan ook niet meer dan een richtlijn. Je zult zelf moeten
ontdekken hoe het voor jou werkt, en onderliggende oorzaken moeten aanpakken.
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Histaminerijk

Histamine-afbrekers

GROENTEN

VOEDING

Avocado | Spinazie | Tomaten | Bietjes

Grijs zeezout | Appel | Venkel | Waterkers

Zuurkool | Champignons | Rabarber

Broccoli | Bloemkool

FRUIT

KRUIDEN & SPECERIJEN

Bananen | Druiven | Frambozen | Kiwi

Ribes nigrum (Zwarte bes) | Paardebloem

Ananas | Aardbeien | Mango | Papaya

Kamille | Basilicum | Echinacea | Gember
Brandnetel | Citroenmelisse | Rozemarijn

VIS

Tijm | Zwarte komijn (Nigella) | Reishi

Haring | Makreel | Sardine | Tonijn
Gefermenteerde visolie (FCLO),

SUPPLEMENTEN

Schaal- en schelpdieren

Vitamine C | Vitamine D | Calcium | Zink

VLEES

PROBIOTISCHE BACTERIËN

Varkensvlees | Droge worst | Rauwe ham

Lactobacillus plantarum | L. rhamnosus

Salami | Cervelaat | Lever

Bifidobacterium infantis | B. longum
Streptococcus thermophilus

KAAS
Oude & belegen | Blauwschimmel | Zachte
Franse kazen (brie etc).
HET IS BELANGRIJK OM TE

GIST

BESEFFEN DAT HISTAMINE ZELF

Bakkersgist, biergist, marmite, miso,

GEEN SLECHTE STOF IS. JE HOEFT

sojasaus, E621

HET DUS NIET ALTIJD STRENG TE
VERMIJDEN!

DRANKEN
Vruchtensap van bovengenoemde
vruchten, rode wijn, bier, champagne,
kefir, kombucha, bepaalde soorten
kruidenthee, groene thee
NOTEN EN ZADEN
Zonnebloempitten, Sesam, Pinda

VEEL VAN DEZE PRODUCTEN ZIJN
JUIST HEEL GEZOND - ALS JE GEEN
PROBLEMEN HEBT MET HISTAMINE,
IS ER GEEN ENKELE REDEN OM ZE
UIT JE DIEET TE WEREN.
ALLEEN ALS JE VEEL KLACHTEN
HEBT KAN HET GOED ZIJN OM
TIJDELIJK HISTAMINE-ARM TE ETEN,
TERWIJL JE INTUSSEN DE

KRUIDEN & SPECERIJEN
Kruidnagel | Kaneel | Koriander | Zwarte

ONDERLIGGENDE OORZAAK
OPLOST.

peper | Curcuma | Anijs | Mosterd | Komijn
Kervel | Vanille en vanilline (synthetisch)
OVERIG
(Eieren) | Cacao | Drop | Nitraat |
(Gefermenteerde voeding) | Pollen
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Eten voor je
darmflora
WELKE VOEDINGSMIDDELEN
JE BACTERIËN BLIJ MAKEN &
GEZONDE DARMEN OPLEVEREN

© De Groene Vrouw

1. Vezels
Je hebt vast wel eens gehoord dat je vezels

Maar zelfs als je de gluten best kunt

moet eten om je darmen gezond te

verteren, is het niet gezond om al te veel

houden en geen last te krijgen van

tarwe te eten. We doen dat tegenwoordig

verstopping. Maar hoe werkt dat precies?

vaak wel: 's ochtends Brinta, boterhammen

En waar zitten die vezels dan in - behalve in

bij de lunch, 's avonds pasta en tussendoor

volkoren brood?

een koekje, beschuitje of toastje - allemaal
tarwe. Soms wel 6x op een dag!

Ik zal je een geheimpje verklappen: de
vezels in volkoren producten (volle granen)

In tarwe zit niet zoveel bijzonders: wat

zijn misschien wel de minst interessante

vezels, ja, wat B-vitaminen en in brood wat

vezels voor je darmen. Er zijn zelfs

(toegevoegd) jodium. Allemaal stoffen die

aanwijzingen dat de scherpe vliesjes van

je ook op een andere (gezondere) manier

granen (de vezels dus) de darmen

binnen kunt krijgen.

misschien zelfs kunnen beschadigen.
Bovendien kan lang niet iedereen gluten en
granen goed verdragen. Ze kunnen
klachten veroorzaken als dunne ontlasting,
maar ook verstopping; vermoeidheid en
stinkende winderigheid, en zelfs een

TIP: VERVANG JE BROODLUNCH
DOOR EEN GROENTENLUNCH. ZO
KRIJG JE MEER VEZELS BINNEN EN
HET GEEFT JE NOG VITAMINEN &
MINERALEN OP DE KOOP TOE!

verergering van acne, astma en eczeem.

© De Groene Vrouw
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Onoplosbare Vezels: peristaltiek
Er bestaan veel soorten vezels, maar de

Als je een witte boterham eet, wordt dat in

twee belangrijkste zijn de Oplosbare en de

je mond al een soort papje. Je kunt je

Onoplosbare vezels.

voorstellen dat dit niet bepaald volume
toevoegt. Onoplosbare vezels doen dat wel.

Onoplosbare vezels zorgen voor een goede

Met een ezelsbruggetje is dit: alles waar je

peristaltiek. Dat zit zo:

op moet kauwen. Denk bijvoorbeeld aan:

Je darmen kun je voor je zien als een soort

Broccoli & Bloemkool

buis. Telkens als er voedsel doorheen komt,

Boerenkool, witte kool, rode kool

duwt dat de darmwanden wat van elkaar

Wortel

af. Die beweging is een prikkel voor de

Noten & zaden

spieren van de darmwand om te gaan

(Glutenvrije) granen

knijpen. Zo ontstaat peristaltiek: de

Fruit (mét schil en vliesjes)

darmbewegingen die ervoor zorgen dat de

Rabarber

voedselbrij richting de uitgang beweegt

Peultjes & Sperziebonen

zodat je op tijd naar de wc kunt en je dus

Lijnzaad, chiazaad, psylliumvezels

geen verstopping krijgt.

Kokos (geraspt, meel , vers)

Hoe meer volume, hoe meer de wanden

In de meeste producten zitten zowel

van de darm uit elkaar geduwd worden en

oplosbare als onoplosbare vezels. Het

hoe sterker de prikkel. Dat volume heb je

maakt voor de onoplosbare vezels niet uit

dus nodig om geen verstopping te krijgen.

of je ze kookt of rauw eet. Je hebt deze
vezels overigens ook nodig als je geen last
hebt van verstopping!

© De Groene Vrouw
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Oplosbare Vezels: bacterievoedsel
Voor je darmflora wordt het pas echt

Met een ezelsbruggetje is dit: vergeten

interessant als je ook de oplosbare vezels

groenten & ouderwets voedsel. Denk

eet. Deze worden ook wel de fermenteer-

bijvoorbeeld aan:

bare vezels genoemd. Het is hét voedsel

Pompoen

voor je darmflora! De bacteriën in je

Bietjes

darmen eten deze vezels en zetten ze om

Zoete aardappel

naar zuren (ze fermenteren de vezels dus).

Pastinaak

Die zuren zijn heel gunstig, want ze

Asperges

beschermen je tegen ziekteverwekkers en

Aardpeer

ontstekingen en ze houden je darm & flora

Bonen & Linzen

in optimale conditie. Iedereen blij!

Fruit
Dadels

Dit soort vezels zijn ook de enige manier om

Bakbanaan

bepaalde bacteriestammen te laten groeien.

Haver(mout)

Stammen als Bacteroides, Akkermansia en

Lijnzaad, chiazaad, psyllium

Faecalibacterium (zie pagina 4) kun je niet
in een pilletje of poedertje kopen, maar kun

De oplosbare vezels kunnen soms een

je laten groeien door ze te eten te geven.

opgeblazen gevoel en winderigheid
veroorzaken. Dat komt omdat je

Eet daarom liefst dagelijks, maar minimaal

microbioom er nog niet aan gewend is.

5x in de week iets met oplosbare vezels.

Begin met een kleine hoeveelheid en eet
langzaam steeds meer!

© De Groene Vrouw
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Antioxidanten: een gezonde darm
Naast de juiste vezels hebben onze darmen

Met een ezelsbruggetje is dit: alles met kleur

nog andere voedingsstoffen nodig om

& smaak. Denk bijvoorbeeld aan:

gezond te blijven.

Bessen & Fruit
Noten & Zaden

Je hebt vast wel eens gehoord van

Koolsoorten (spruitjes, broccoli, boerenkool)

antioxidanten. Deze stoffen vangen

Biologische lever(!)

agressieve zuurstofdeeltjes (genaamd 'vrije

Vis(olie), schaal- en schelpdieren

radicalen) weg. Die kunnen daardoor geen

Vitamine C (fruit, groenten, supplement)

schade meer aanrichten. Antioxidanten

Vitamine A & E (levertraan, olijfolie)

hebben daardoor een ontstekingsremmen-

Selenium, koper, zink

de werking. Dat geldt voor je hele lichaam -

Cacao (rauw / biologisch)

en ook voor je darm.

Koffie (maar er zijn gezondere opties)
Groene thee

Onderzoek toont aan dat er minder
ontstekingen in de darm voorkomen en dat

Soms zie je bij een supplement of product de

je darmflora gezonder blijft als je

ORAC-waarde staan. Dat is een manier om

regelmatig antioxidanten eet. Veel stoffen

de antioxidantwaarde uit te drukken. Hoe

die je kent onder een andere naam, zoals

hoger de ORAC-waarde, hoe beter (maar

vitaminen en mineralen, vallen onder de

overdrijf niet). In principe kun je voldoende

antioxidanten. Kijk maar in de lijst hiernaast

antioxidanten halen uit gezonde voeding,

- het zal je verbazen waar ze in zitten!

een supplement is meestal niet nodig.

© De Groene Vrouw
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Antioxidanten: werk jezelf niet tegen
Je weet nu in welke voedingsmiddelen

Ook smog (snelwegen / grote steden) heeft

antioxidanten zitten. En dat je ze meestal

dit effect. En tot slot: stevig sporten kan ook

voldoende uit voeding kunt halen. Daar zit

de ontstekingswaarde flink opdrijven. Dat

echter wel een 'maar' aan: als je erg

hoeft niet erg te zijn - als je maar voldoende

ontstekingsbevorderend eet of leeft, heb je

antioxidanten blijft eten!

meer antioxidanten nodig om de
ontstekingen tegen te gaan.

Lichte ontstekingen zijn normaal voor je
lichaam: het is een onderdeel van je

Ontstekingsbevorderende voeding is
bijvoorbeeld suiker, granen en veel
bewerkte producten (fast food, chips, snoep,

afweersysteem. Het probleem ontstaat pas
als je chronisch teveel ontstekingsactiviteit
in je lichaam hebt. We hebben het hier
over laaggradige of micro-ontstekingen.

koek). Ook teveel Omega-6-vetzuren (zie

Die merk je niet direct, maar kunnen

pagina 9) in je dieet werkt ontstekings-

beschadigingen toebrengen aan weefsels

bevorderend. Verder kunnen producten

zoals je darm, bloedvaten, organen en

waar je een overgevoeligheid of allergie voor

hersenen.

hebt, de ontstekingswaarde in je lichaam

Veel aandoeningen, zoals eczeem, astma,

flink omhoog gooien.

hart- en vaatziekten, Alzheimer, darmontstekingen en zelfs bepaalde types kanker

Je leefstijl maakt uit: als je rookt of veel
alcohol drinkt zul je meer ontstekingen
krijgen dan wanneer je dat niet doet.

© De Groene Vrouw

worden in verband gebracht met deze
ontstekingen. Niet teveel ontstekingsactiviteit is dus belangrijk voor nu, maar
ook voor later!
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Gefermenteerd
voedsel
DINGEN DIE BACTERIËN AL
EEN KEER HEBBEN OPGEGETEN
EN DIE JIJ DAARNA VOL SMAAK
IN JE MOND STOPT

© De Groene Vrouw

Gefermenteerde voeding
Het lijkt wel heilige graal van de darmflora-

Ze helpen je darm gezond te houden en

voeding: gefermenteerde producten. Maar

vullen tegelijkertijd je darmflora aan. In

wat zijn het precies, hoe gebruik je ze... en

feite zijn dit dus probiotica avant la lettre!

waarom eigenlijk?
In gefermenteerde voeding vind je
Vroeger, voordat de koelkast werd

'bekende' probiotische bacteriën zoals

uitgevonden, fermenteerden we onze

Lactobacillus en Bifidobacterium en veeeel

groenten om ze langer houdbaar te maken.

andere soorten: gefermenteerde voeding

Door een bepaald bereidingsproces komen

bevat veel meer bacteriën en veel meer

er gunstige bacteriën in het voedsel. Die

verschillende soorten dan je ooit in een

zetten de suikers in de voeding om naar

capsule probiotica zult vinden!

voedingszuren, die goed zijn voor het milieu
in je darmen en je darmflora ondersteunen.

Tegenwoordig eten we helaas nog maar
weinig van dit soort producten. Het is net

Dit proces zorgt er ook voor dat er geen

als bij vitaminen en mineralen: eet je

ongunstige bacteriën en schimmels in het

voldoende groenten, dan hoef je geen

product komen - zo voorkom je bederf.

multivitamine te nemen. Eet je regelmatig

Hetzelfde gebeurt in je darm: de gunstige

gefermenteerde voeding, dan is een

bacteriën voorkomen dat de ziektever-

probiotica in principe niet nodig. Maar is

wekkers in je darmen uitgroeien tot grote

het ook wel eens patat-dag, dan kan een

kolonies waar je klachten van krijgt.

supplement helpen om alles binnen te
krijgen dat je nodig hebt.

© De Groene Vrouw
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Soorten gefermenteerde voeding
Er zijn oneindig veel verschillende soorten
gefermenteerde voeding. Dat komt onder
andere omdat de plek waar je iets
fermenteert, invloed heeft op het
eindresultaat. In San Fransisco zweven
immers andere gisten en bacteriën door
de lucht dan in Tytjerkstradeel.
Ik kan dan ook niet alle gefermenteerde
voeding voor je opnoemen. Maar wel de
bekendste. Recepten vind je achterin!

MET DE CODE

Geen zin om zelf te maken?
Het kan zijn dat je niet zo'n keukenprins(es)

DEGROENEVROUW10
KRIJG JE 10% KORTING OP JE
BESTELLING BIJ SAUERCROWD!

bent. Of dat je zelf fermenteren nog een
beetje spannend vindt. Of dat het gewoon

WWW.SAUERCROWD.NL

net een beetje teveel gedoe is.
Snappen we! Gelukkig
zijn er ook mensen die
extreem gelukkig
worden van fermenteren.
Zoals de mensen van
SauerCrowd!
Ze maken de
lekkerste levende
groenten, drankjes
en andere producten en ze bezorgen ze
kant en klaar aan je deur. Scheelt dat even!

© De Groene Vrouw
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Groentenfermenten
Zuurkool

Kimchi & Kkakdugi

Onze eigen Oudhollandsche kijk op

De Koreaanse variant van zuurkool.

fermentatie. Simpele witte kool (maar het

Gemaakt van Chinese kool (kimchi) of

kan ook met rode), eventueel wat kruiden,

ramenas (Kkakdugi) en Heul Veul Knoflook.

en dan gefermenteerd. Eet zuurkool vers,

En flink wat rode peper - dit zijn pittige

want in een pakje van de supermarkt zijn

hapjes! Je koopt kimchi liefst rauw bij de

alle bacteriën al lang dood. Eet het koud,

toko - of maak het zelf. Al hebben ze daar in

want koken doodt ook de bacteriën!

Korea wel een aparte koelkast voor,
vanwege de geur...

Bloemkool & wortel
Stevige groenten als bloemkool laten zich

Ketchup & Salsa

prima fermenteren. Het eindresultaat is

Wist je dat zelfs ketchup vroeger

knapperig, al wil zich nog wel eens een

gefermenteerd was? Als je rijpe tomaten

'slijmerig' laagje om de roosjes vormen

fermenteert. worden ze wat slapjes. Perfect

waar je je even overheen moet zetten (het

voor ketchup en salsa! Je maakt dit van

is niet gevaarlijk).

gesneden tomaten of van gezeefde
tomaten, en meestal werk je met een

Augurken & zilveruitjes

startercultuur.

Werden vroeger ook gefermenteerd.
Tegenwoordig zijn ze bijna altijd op azijn &
suiker gezet, dus zelf maken is het beste.

© De Groene Vrouw
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Melkfermenten
Met de aanwezige melksuiker is zuivel een

Melkkefir

dankbaar product voor fermentatie.

Steeds meer bekendheid krijgt Kefir, een

De bacteriën zetten de melksuikers

melkdrank die gefermenteerd wordt met

(lactose) om in melkzuur. Daardoor kunnen

behulp van bacteriën en gisten. Het geeft

mensen met een lactose-intolerantie vaak

een milde, dikke drank met 'bloemkooltjes';

wel (wat) gefermenteerde zuivel gebruiken

kleine brokjes bacteriën en gisten die zich

zonder klachten te krijgen.

vermeerderen en die je kunt gebruiken om
nieuwe kefir mee te maken.

Let op: fermentatie maakt zuivel beter
verteerbaar, maar breekt de melkeiwitten

Lhassi

niet (volledig) af. Mensen met een koemelk-

Indiase gefermenteerde drank, soms van

eiwitallergie moeten dus nog altijd oppas-

koemelk en soms van kokosmelk.

sen en kunnen dit vaak niet gebruiken!

Traditioneel geserveerd met mango, maar
commercieel helaas vaak met veel suiker.

Yoghurt & Ayran
Ons meest bekende gefermenteerde

Crème fraîche & zure room

melkproduct, maar helaas bevat yoghurt

Gefermenteerde slagroom geeft fris-zure

uit de winkel maar weinig

producten die met name veel gebruikt

levende bacteriën. Zelfgemaakte yoghurt

worden om mee te koken. Crème fraîche is

(met een thermosfles of apparaatje om het

wat vetter (35-40%) dan zure room (20%).

op 65C te houden) is daarom een stuk
effectiever!

Kwark & Kaas
Kwark is het eerste stadium van kaas en

Ayran is een Turkse dorstlessende drank,

jawel, het wordt dus gemaakt door melk te

gemaakt van yoghurt met water en zout.

fermenteren! Afhankelijk van de bacteriën
en schimmels krijg je verschillende kazen -

Karnemelk

van een romige Goudse tot een pittige

Oorspronkelijk gemaakt van de melk die

franse schimmelkaas.

overbleef na het karnen van boter, maar
tegenwoordig wordt karnemelk gemaakt

Andere melkfermenten

door melkzuurbacterien toe te voegen aan

Ieder land heeft zijn eigen melkfermenten.

magere melk.

Viili, Piima, Skyr, Filmjölk, Doogh, Acidophilusmelk... ook in Nederland komen we dit
soort producten steeds vaker tegen!

© De Groene Vrouw
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Gefermenteerde granen
Ook granen bevatten veel suikers, en zijn

Rijstfermenten

daarom geschikt om mee te fermenteren.

De meeste rijstfermenten komen uit Azie

Het fermentatieproces maakt ze beter

en zijn hier onbekend. Gefermenteerde

verteerbaar en verwijdert soms

Rode Rijst heeft als supplement wat

antinutrienten zoals fytinezuur.

bekendheid, omdat het een natuurlijk
statine bevat en zo cholesterolverlagend

Zuurdesem

werkt (of je dat wilt, is de vraag - maar ook

Waarschijnlijk de oudste vorm van brood:

een verhaal voor een ander moment)

spontaan ontstaan zuurdesem is een
combinatie van wilde gisten en bacteriën.

Injera

De suikers in granen worden omgezet naar

Een Ethiopische 'pannenkoek' gemaakt van

zuren en daarbij worden gassen gevormd.

(glutenvrij en eiwitrijk) teff-meel. Het beslag

Die geven het deeg luchtigheid, en zo

wordt gefermenteerd en de licht zure

ontstaat brood. De bacteriën en gisten

'pannenkoek' wordt gebruikt bord & bestek

sterven in de oven, maar de gezonde

voor het eten.

melkzuren blijven en langzaam gerezen
zuurdesembrood is veel gezonder dan in de

Ogi

fabriek geproduceerd gistbrood.

Een gefermenteerde pap uit Nigeria,
meestal gemaakt van gierst - die prima
vervangen kan worden door rijst, mais,
sorghum of havermout. Fermentatie
verwijdert geen gluten, dus kies

© De Groene Vrouw

glutenvrij als je niet tegen gluten kunt!
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Gefermenteerde bonen
Bonen bevatten naast fermenteerbaar

Zwarte bonen

zetmeel ook veel eiwitten. Fermentatie

Bonen worden traditioneel weinig

ervan geeft dan ook sterkere geuren en

gefermenteerd (behalve soja). De meeste

smaken, die niet altijd door iedereen

recepten die je tegenkomt gaan over

gewaardeerd worden...

zwarte bonen, maar het is de vraag of dat
echt een traditionele toepassing is.

Sojafermenten
Wij kennen soja meestal als tofu of

Koffie

sojamelk, maar traditioneel werd soja met

Is ook gefermenteerd! Al zul je er na het

name gefermenteerd gegeten.

branden en koffiezetten weinig levende
bacteriën in terug vinden...

Bekende sojafermenten zijn sojasaus
(shoyu, tamari), tempeh (gefermenteerde
sojabonen), natto (slijmerige
gefermenteerde sojabonen), stinky tofu (zo
heet het echt), en miso (gefermenteerde
sojapasta).
Gefermenteerde sojaproducten in kleine
hoeveelheden zijn naar alle waarschijnlijkheid gezonder dan veel ongefermenteerde
soja, zoals wij in het Westen wel eten.
© De Groene Vrouw

Kitten tegen de
verveling
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Gefermenteerde drank
Hier kun je echt helemaal losgaan. Bijna

Kombucha

alle fruitsoorten en de lekkerste kruiden

Gefermenteerde theedrank; deze wordt

kun je fermenteren tot exotische drankjes.

gemaakt met behulp van een 'zwam'

Fermentatie gaat vrijwel altijd met

(eigenlijk een combi van bacteriën en

bacteriën en gisten, wat zorgt voor een fris

gisten in de vorm van een lap die bovenop

drankje met een piepklein beetje alcohol

de kombucha drijft). Bevat relatief weinig

(niet genoeg om je druk over te maken).

probiotische bacteriën maar wel andere
gezonde stoffen zoals glucuronzuur.

Waterkefir
Net als melkkefir maar dan heel anders (ze

Ginger bug

zijn niet uitwisselbaar); waterkefir maak je

Een soort 'zuurdesem' drankje van gember

ook van 'bloemkooltjes' maar dan met

en suiker: je geeft het dagelijks te eten

water en fruit (dat levert de suikers). Het

(gember en suiker dus) en maakt er dan

eindresultaat is een frisse lichtzure

limonade van.

'limonade' met wat milde bubbels. Je kunt
veel soorten fruit verwerken in je waterkefir;

Kvass

online vind je talloze recepten. De

Gefermenteerde drank van roggemeel en

kefirkorrels zelf moet je even ritselen van

mout, soms ook met rozijnen of bieten. Let

een vriendin; ze vermeerderen zich terwijl

op: niet glutenvrij!

je er kefir van maakt dus iemand die ze
heeft wil ze meestal graag delen.

Bier en wijn
De bekendste gefermenteerde dranken,

© De Groene Vrouw

maar door de alcohol niet erg gezond.
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Gefermenteerde dieren
Ook vlees en vis kunnen gefermenteerd

Gefermenteerde vis als voedsel

worden. Het eindresultaat is niet altijd

Gefermenteerde vis is iets waar je enig

ieders favoriet (soms ook wel) maar in elk

doorzettingsvermogen voor nodig hebt.

geval altijd geurig en met veel smaak.

Onze eigen maatjesharing gaat vaak nog
wel, maar de Scandinavische tegenhanger

Worst

Lutefisk is niet voor iedereen weggelegd....

Jawel, ook (droge) worst is gefermenteerd.

Hoe gezond het vast ook is, er zullen niet

Het is dan ook behoorlijk hoog in histamine,

veel mensen zijn (die er niet mee zijn

maar vooral erg smaakvol. Worst uit de

opgegroeid) die gefermenteerde vis

supermarkt bevat vaak veel toegevoegde

kunnen waarderen. Maar probeer het

stoffen zoals nitriet om het vlees rood te

gerust!

houden; niet erg gezond en kies dan ook
liever voor een biologische of traditioneel

FCLO

gemaakte worst.

Fermented Cod Liver Oil is een visoliesupplement dat populair is onder mensen

Gefermenteerde vis als smaakmaker

die een traditioneel dieet zoals paleo of

Door de sterke smaak is een beetje

WAPF aanhangen. Toch zijn er zorgen

gefermenteerde vis als smaakmaker al

gerezen over hoe gezond dit supplement

genoeg. Trassi (gefermenteerde garnalen)

daadwerkelijk is. De bewering van hoge

en Nam Pla (gefermenteerde vissaus) zijn

gehaltes vitamine A en D kunnen niet altijd

voorbeelden van visfermenten als

hard gemaakt worden en de sterke geur is

smaakmaker.

een indicatie dat de vetzuren geoxideerd

© De Groene Vrouw

(en daarmee ongezond) zijn.
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04

Een beetje
hulp
WAT JE VEILIG KUNT GEBRUIKEN
OM JE DARMEN EXTRA
ONDERSTEUNING TE GEVEN

© De Groene Vrouw

VOOR ALLE STOFFEN
GELDT: ZIT HET AL
VOLDOENDE IN JE
NORMALE DIEET, DAN HEB
JE GEEN SUPPLEMENT
NODIG.
MAAR IS DAT NIET ZO...
DAN KAN EEN
SUPPLEMENT JE
TEKORTEN AANVULLEN EN
ZORGEN DAT JE TOCH
ALLES BINNENKRIJGT DAT
JE NODIG HEBT!

© De Groene Vrouw

32

Supplementen: prebiotica
Natuurlijk is het mooi als je de bacteriën in je

Dit zijn de meest bekende:

darmen kunt voeden met gezond voedsel

FOS / GOS / XOS zijn lange suikerketens

dat je zelf eet. En zoals je op pagina XXX

die van nature ook in onze voeding

kunt lezen, hoeft dat echt niet ingewikkeld

voorkomen. Ze zijn meestal smaakloos en

te zijn.

goed op te lossen in koude/ warme
dranken, yoghurt etc. Dit soort prebiotica

Maar toch... we leven in een tijd waarin we

zijn mild en zacht voor je darmen.

vaak druk-druk-druk zijn (of moe-moe-moe),
waarin kinderen van de oppas gehaald

Inuline is een goedkope voedingsvezel. Het

moeten worden en werk afgemaakt, waarin

wordt veel gebruikt in producten om ze het

we ook nog dienen te sporten, boodschap-

predikaat 'vezelrijk' mee te kunnen geven

pen moeten doen, schoonmaken en eh... oh

en het wordt ook als los supplement

ja - ontspannen en slapen!

verkocht. Inuline geeft meer kans op
winderigheid dan bijvoorbeeld FOS, maar

En dan lukt het gewoon niet 100% van de

als je er goed tegen kunt is het fijn om mee

tijd om gezond te eten. Een supplement kan

af te wisselen.

dan (tijdelijk) helpen om je tekorten snel aan
te vullen, of om te voorkomen dat je ze
krijgt.
Supplementen die oplosbare vezels
aanvullen, noemen we prebiotica. Het zijn
poeders met veel oplosbare vezels - zeg
maar gezond fast food voor je darmflora!
© De Groene Vrouw

LEKKER MAKKELIJK!
Twee milde prebiotische supplementen:
Complete Fibre Complex
met FOS en onoplosbare
vezels
SymbioIntest
met resistent zetmeel
uit acaciavezels
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Supplementen: probiotica
Zoals je inmiddels weet zitten er veel meer

Ze verminderen bijvoorbeeld (het risico op)

bacteriën en veel meer verschillende

ontstekingen in je darm, en maken ook weer

soorten in gefermenteerde voeding, dan er

die gezonde voedingszuren aan.

ooit in een capsule probiotica te vinden zal
zijn. Probiotische / gefermenteerde voeding

Maar het is geen 'medicijn'. Je zult altijd ook

is dus de gezondste én goedkoopste optie.

de andere tips uit dit ebook (of van je
therapeut) moeten opvolgen om te zorgen

Maar ook hier geldt: het lukt niet altijd om

dat je microbioom gezond blijft, een

dit te eten. Dan kunnen probiotica uitkomst

gezonde leefomgeving heeft en voldoende

bieden. Ook in sommige specifieke gevallen

te eten krijgt. Onderliggende oorzaken

kan het nuttig zijn om bepaalde probiotica

aanpakken is dus nodig. En ja - dat geldt

te gebruiken naast of in plaats van

'levenslang'...

gefermen- teerde voeding. Maar hoe kies je
een goed supplement?

Er zijn wel onderzoeken die aantonen dat
bepaalde stammen een bepaald effect

Het is handig om eerst te weten hoe

hebben; bijvoorbeeld het verminderen van

probiotica precies werken. Ze vullen

darmklachten, verstopping of eczeem. Dat is

namelijk niet - zoals vaak gedacht wordt - je

het terrein van de therapeut, als je het mij

eigen darmflora aan. Wat probiotica doen, is

vraagt. Als het je gaat om 'gewoon' je

het milieu in je darmen verbeteren zodat je

darmgezondheid ondersteunen, zijn

eigen darmflora weer kan uitgroeien tot een

gewone probiotica van goede kwaliteit

gezonde, sterke kolonie.

meestal voldoende.

© De Groene Vrouw
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Zo kies je een goede probiotica
Zorg in elk geval dat je probiotica clean zijn:

Vaak is een product met meerdere

geen toegevoegde suikers, smaakstoffen of

bacteriestammen nuttiger dan een product

andere onnodige toevoegingen.

met 1 of 2 soorten. Diversiteit is nog
belangrijker dan kwantiteit! Je kunt ook

Kijk verder naar de stamnummers: een goed

afwisselen met verschillende producten:

supplement vermeldt een stamnummer

meestal is 1 verpakking voldoende voor 1

achter de naam van de bacterie. Zo weet je

maand. Neem bijvoorbeeld iedere maand

dat er goed wetenschappelijk onderzoek is

een ander product, zodat je zoveel mogelijk

uitgevoerd met die specifieke stammen, en

verschillende stammen binnenkrijgt. Als je

dat erin zit wat erop staat.

merkt dat je heel veel baat hebt bij een
bepaald product, kun je er wel voor kiezen

Een goed supplement heeft voldoende

om dat langere tijd te blijven gebruiken.

bacteriën, meestal aangegeven in KVE
(Kolonie Vormende Eenheden) of CFU

De meeste 'yoghurtjes' en drankjes die in de

(Colony Forming Units). Kies een

supermarkt verkrijgbaar zijn, bevatten maar

supplement met minimaal 2

1 soort bacterie en meestal nog een klap

miljard bacteriën als onderhoudsdosering

suiker of andere toevoegingen. Dit is niet de

en 6 miljard bacteriën voor een acute

beste keuze om je darmen gericht en

dosering. Méér is niet altijd beter; soms wel.

effectief te ondersteunen.

Je overdoseert overigens niet snel, dus heb
je iets met 10, 30 of 50 miljard - dan is daar
meestal helemaal niets mis mee.
© De Groene Vrouw
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Een paar suggesties
Van de Nederlandse wetgeving mag je geen

Bio-Kult is een pure
probiotica met 14 stammen

gezondheidsclaims maken over producten,

in maagsapresistente korrels.

waarvan de werking niet expliciet bewezen

Dit product wordt vaak goed

is. Heel terecht. Er is genoeg wetenschappe-

verdragen en levert een

lijk bewijs dat probiotica in verschillende

normale hoeveelheid

situaties nuttig kunnen zijn of een bepaalde
werking hebben. Maar helaas is het voor

bacteriën, 2 miljard KVE
per dosis.

individuele producenten veel te duur om die
onderzoeken te herhalen met hun
specifieke product. En dus mag je van die
producten niet publiekelijk zeggen dat ze

Aadexil wordt veel ingezet
tijdens en na antibioticakuren. Het zit in slow-release

werken bij darmklachten, of zelfs maar dat

caplets van 7 stammen en 6

ze de de darmflora verbeteren.

miljard bacteriën per caplet.

Dat mag overigens wel in een persoonlijk
advies. Dus wil je weten welke probiotica het

Flora+ Turbo is een hoog

beste bij je past, dan kan een consult soms

gedoseerde probiotica 30

uitkomst bieden. Vaak is dat echter niet

miljard bacteriën per

nodig: de producten hiernaast kun je

dosering, in 11 verschillende

gewoon veilig gebruiken. Wat het beste voor
je werkt, is vaak namelijk ook een kwestie
van uitproberen!
© De Groene Vrouw

stammen. Dit product neem
je als poeder opgelost in wat
water, zodat de bacteriën het
maagzuur optimaal overleven.
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Poepen met een Krukje
Er is nog iets dat je kunt doen voor gezonde

De natuurlijke poephouding van een mens

darmen: poepen met een krukje! Als je mij al

is gehurkt. In die positie ontspant de

wat langer kent weet je waar dit over gaat,

puborectalis zich helemaal en kost het geen

maar misschien ben je nieuw dus ik leg het

moeite meer om de ontlasting te laten gaan.

nog even uit ;-)
Nu mág je van mij een kuiltje graven in de
Rond het laatste deel van je darmen is een

tuin om boven te hurken, maar het is

spierband aangespannen, de puborectalis.

misschien makkelijker om de hurklhouding

Die zorgt ervoor dat je niet de hele dag

gewoon na te bootsen op je eigen toilet.

bewust je ontlasting op hoeft te houden handig. Maar als je zit in een hoek van 90

MEER
INFO

graden (zoals op een gewoon toilet),
ontspant de spier zich maar gedeeltelijk.
Dat betekent dat je nog vrij veel moeite
moet doen om de ontlasting je lichaam uit

De Squatty Potty is een speciaal krukje dat

te werken...

je onder je toilet schuift en tevoorschijn
haalt als het zover is. De voordelen:

✓ Ondersteunt een gezonde toilethouding
✓ Stevig en breed genoeg
✓ Minder kans op verstopping en aambeien
✓ Prettig, 'leeg' gevoel na het poepen
✓ Kan ook gebruikt worden als (stijlvol)
© De Groene Vrouw

opstapje voor kinderen
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Een beetje ontspanning
Natuurlijk is gezond eten belangrijk voor een

MINIMEDITATIES

goede darmgezondheid. Je weet nu ook

Een paar keer per dag ontspannen heeft meer effect

welke voedingsmiddelen je darmen en
darmflora écht blij maken. Maar er is nog
een belangrijke stap die je kunt zetten om je
darmen helemaal gezond te houden:

dan 1x je best doen om heel lang te mediteren (wat
je dan vervolgens nooit doet). Zet een wekkertje op
je telefoon en haal ieder uur 5x achter elkaar diep
adem (ogen dicht). Ook een prima oefening om op
de wc te doen, trouwens!

ontspanning!
BINAURAL BEATS

Stress is één van de meest ondermijnende
factoren voor je darmflora. Mensen met veel
stress hebben een veel minder optimale

Binaural beats zijn geluidspatronen die je hersenen
helpen in een bepaalde golflengte te komen (alpha
of thèta). Dit hangt samen met diepe ontspanning,
en zo 'fop' je je hersenen om te denken dat je relaxed

samenstelling van hun microbioom dan

bent. Je luistert ze met een koptelefoon, een paar

mensen die regelmatig ontspannen zijn, en

minuten is genoeg en er staan er genoeg op

de kans op ontstekingen en andere

youtube!

problemen is ook een stuk groter.
Stress is op zich nog niet eens zo erg - als

GELEIDE MEDITATIES
Vind je het lastig om echt te mediteren, kies dan een
fijne geleide meditatie. Ook weer op youtube! Het

daarna maar snel de ontspanning weer

gaat niet om wat er gezegd wordt, maar om hoe

komt. En daarvoor hoef je niet uren te gaan

diep jij kunt ontspannen.

mediteren. Met deze tips kun je een paar
keer per dag tussendoor ontspannen - en
geloof me, daar wordt je hele lijf blij van!
© De Groene Vrouw

YOGA, WANDELEN, LEZEN, LACHEN, KAMPVUUR...
Allemaal dingen waar je ook prima van ontspant.
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Doe wat bij je past - als je maar genoeg ontspanning
pakt!

04

Recepten

HET GEBEURT IN DE KEUKEN,
DUS AAN DE SLAG!

© De Groene Vrouw

Vezelrijke Crackers
Minder brood en meer vezels eten hoeft niet
moeilijk te zijn. Sterker nog: je kunt het
perfect combineren! Deze crackers zijn een
prima alternatief voor brood, makkelijk te
maken én leveren je extra vezels (en
slijmstoffen). Ze zijn daarom perfect als extra
vezelbron, vooral als je snel neigt naar
verstopping. Wel genoeg water drinken!

JE DOET

☆ Alle ingrediënten bij elkaar en roer goed
☆ Voeg zout en kruiden naar smaak toe
☆ Laat het geheel een kwartiertje staan tot
al

het vocht is opgenomen

☆ Verwarm intussen de oven voor op 175C
☆ Spreid de massa uit op een bakplaat met
een vel bakpapier (het helpt om er een

JE NEEMT

☆ 1 kop lijnzaad (gebruik 50-50 gebroken en
heel, of haal je lijnzaad even snel door de

keukenmachine zodat een deel breekt)

☆ 3 eetlepels chiazaad
☆ 3 eetlepels pompoen- en/of zonnebloem-

ander vel bakpapier overheen te leggen
en dan met de deegroller uit te spreiden)
tot een dunne laag

☆ Bak dit gedurende 20-30 minuten tot het
goudbruin is; snijd het snel in stukjes en

laat het dan afkoelen tot het knapperig is.

pitten, sesamzaad, dat soort dingen

☆ Grijs zeezout naar smaak
☆ Kruiden naar smaak (rozemarijn & tijm
doen het altijd goed, maar paprika of

kerrie

Deze crackers zijn heerlijk met boter en
kaas, spreads of ander hartig beleg. In een
luchtdichte trommel kun je ze makkelijk een
paar dagen bewaren.

kunnen natuurlijk ook, en vergeet het
knoflookpoeder niet)

☆ ± 1,5 kop lauw water
© De Groene Vrouw

Bonustip: neem een tandenstoker mee, al
die zaadjes blijven hangen...
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Okra uit de Oven
Okra kan ontzettend lekker zijn, en met een
paar nuttige trucjes vermijd je al te veel
slijmerigheid (de reden dat de meeste

JE DOET

☆ Was de okra’s en droog ze GOED af.

Vocht vormt stoom en zorgt ervoor dat j

mensen dit nooit eten). Ze zitten boordevol

niet roostert maar stoomt, waardoor de

vitamine K, en verder veel vitamine C en

okra’s snel slijmerig worden.

folaat. Het is ook een goede bron van vezels.
Het bevat pectine en andere oplosbare
vezels, en is daarmee een goede
voedingsbron voor je darmbacteriën!
Deze okra's zijn lekker met een dipsausje,

☆ Sprenkel wat olijfolie en zout over de

okra’s en hussel dat even door elkaar.

☆ Verwarm intussen de oven voor; hij moet
echt heet zijn: tussen de 180C en 220C.

☆ Gooi de okra’s in een grote ovenschaal of
gewoon op de bakplaat - wederom: zorg

maar kunnen (afgekoeld) ook prima door

dat ze maar in 1 laag liggen, want als ze op

een salade!

elkaar liggen krijg je stoomvorming en
dus slijmerigheid.

JE NEEMT

☆ 500 gram verse Okra’s (zie tips)
☆ 3 tenen knoflook
☆ 1 ui
☆ Grijs zeezout
☆ Peper
☆ Tijm (of andere kruiden)
☆ Olijfolie
© De Groene Vrouw

☆ Bak ze in 10-15 minuten mooi bruin. Schud
ze eventueel een keertje om tussendoor.

☆ Haal ze uit de oven en voeg peper en tijm
toe (of andere kruiden).

Tip: Koop jonge, kleine okra’s die stevig
aanvoelen. Grote exemplaren zijn vaak wat
zacht en worden makkelijker slijmerig.
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Prebiotische Pizza
Stel hè. STEL. Dat er een recept zou bestaan
voor pizzabodem, dat gluten- en graanvrij is
EN prebiotisch EN veganistisch EN paleo EN
goddelijk lekker EN makkelijker te maken
dan 'gewone' pizzabodem. Zou je daar dan
blij van worden?
Het zetmeel in de cassave is voedend voor je

JE DOET

☆ Schil de cassavewortel en snij hem in
stukken van ca. 3x3 cm

☆ Kook de stukken tot ze goed zacht zijn
en giet ze af.

☆ Stop ze in de blender met de kokosolie.
☆ Blend. Je moet misschien even duwen

met de achterkant van een lepel (niet te

buikbacteriën. Sterker nog, tapioca wordt

diep!) - en look at the magic! Binnen een

ook wel gebruikt als resistent starch, oftewel

paar seconden transformeren de blokken

prebiotisch zetmeel. Hoe meer je het laat

in een deeg. Tah-dah.

afkoelen, hoe beter. Maar laat dat je zeker
niet tegenhouden om gewoon in je gloeiend
hete pizza te bijten. Want pizza.

☆ Spreid het deeg uit op een ingevette
bakplaat en laat het afkoelen(!)

☆ Beleg het met pizzadingen of maak er

eerst kleine minipizza'tjes van die handig

JE NEEMT

☆ 1 flinke Cassavewortel
☆ Grijs zeezout naar smaak (meer dan je
denkt)

☆ 3-4 eetlepels kokosolie (ontgeurd)

in je lunchtrommel kunnen.

☆ Bak in de oven op 200C

Tip: is je deeg te kleverig? Gebruik iets meer
kokosolie of bestrooi het met tapiocabloem
(of een willekeurig ander zetmeel) om het
overtollige vocht op te nemen.

© De Groene Vrouw
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Darmherstellende Chocoladepudding
Ach ja, als je je darmen wilt ondersteunen kun
je het maar beter een beetje lekker doen,
nietwaar? Met gelatine, bijvoorbeeld. Gelatine
en collageen behoren tot meest herstellende,
ondersteunende, producten die je kunt eten

JE DOET

☆ Breng het water aan de kook en haal het
van het vuur

☆ Snij intussen wat fruit (banaan, vijg,

frambozen) als je dat lekker vindt, en

voor je darmen. En trouwens ook voor je

verdeel het over een bakvorm (in een lage,

botten, je gewrichten, je huid...

brede vorm is het straks eerder uitgehard)

In dit recept gebruiken we gelatine, omdat
dat 'bindt' (en collageen niet).
JE NEEMT

☆ 1 pakje (200ml) ongezoete slagroom of
kokosroom; neem kefir voor een
probiotische pudding!

☆ 250ml bijna-kokend water; of gebruik

(plantaardige) melk voor romige pudding

☆ 1 eetlepel biologisch gelatinepoeder; een

☆ Meng cacao, zout en kruiden door de
room (goed roeren!)

☆ Roer (goed!) de gelatine erdoorheen
☆ Giet het hete water erbij en roer de
kkbs/honing erdoorheen

☆ Giet het uit over de bakvorm en zet het in
de koelkast

Tips: Het duurt minimaal 4 uur voordat het
uitgehard is. En het is pudding, geen

afgestreken el. voor een drillerige pudding,

mousse. Het wordt niet luchtig:

of een volle el. voor stevige pudding

verwachtingenmanagement enzo.

☆ 1 eetlepel kokosbloesemsuiker of honing
☆ 1 eetlepel cacao
☆ wat vanillepoeder of kaneel naar smaak
© De Groene Vrouw

Dit basisrecept kun je gebruiken voor alle
soorten gelatinepudding, dus niet alleen
voor de chocoladeversie.
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Makkelijke Kimchi
JE DOET
Er zijn gerechten die makkelijker zijn dan
Kimchi. Maar als je een pot eh, 'kruidig
geurende' Kimchi op je aanrecht hebt staan,
heb je wel het idee dat je écht gezond bezig
bent. En, alle sterke verhalen daargelaten:
kimchi is gewoon hartstikke lekker en een
prima manier om dagelijks een hap
probiotische bacteriën binnen te krijgen.
JE NEEMT

☆ 1 chinese kool ( +/- 1 kilo )
☆ Een halve rettich ( +/- 300 gr.)
☆ 1 bos lenteuitjes
☆ 1 grote wortel (+/- 200 gr.)
☆ 2 stevige (niet al te rijpe) kiwi's
☆ 100gr verse knoflook 100gr
☆ Een flink stuk verse gember (100gr)
☆ 2-4 eetlepels grove rode peper vlokken
of verse rode peper (fijn gehakt)

☆ Vissaus (Nam pla)
☆ 20gr (kokosbloesem)suiker
☆ Grijs zeezout (veel)
© De Groene Vrouw

☆ Snij de kool in grove stukken
☆ Bedek de bodem van een grote pan met kool en
strooi er een dun laagje zout over. Weer een laag
kool, weer zout. Herhaal tot de kool op is.

☆ Dek af met een bord en zet daar een gewicht op.
☆ Na een middagje is de kool geslonken en staat die
als het goed is onder zijn eigen vocht. Spoel de kool
af tot het nog licht zout smaakt.

☆ Snij de overige groenten in dunne reepjes en meng
alles met de kool.

☆ Breng de kimchi op smaak met knoflook, gember,
rode peper en vissaus. Proef tijdens het mengen
voor de juiste verhouding: Kimchi wordt lekker als
hij voor het fermenteren als salade smaakt.
Let op: de kimchi wordt wel (veel) pittiger naarmate
hij verder fermenteert!

☆ Stop de kimchi in een in afsluitbare pot. Stevig
aandrukken. Maak een zoutoplossing (20 gr. zout
op 1 liter water) en giet dat over de kimchi heen;
het moet minimaal 2 cm onder water staan.

☆ Let op: sluit de pot niet af! Laat de deksel op een
kiertje of gebruik een waterslot om het gas te laten
ontsnappen. Anders: explosiegevaar!

☆ Laat de pot 2 tot 5 dagen op het aanrecht staan.
☆ Het ruikt nu fris zuur en smaakt prikkelend op je
tong. Is dat gelukt, dan bewaar je het verder
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gekoeld in een bak of pot.

Antihistamine-Smoothie
Deze smoothie eet je met een lepel. En je
kauwt erop. Vanwege: klik! En dat doe je op
het moment dat je een histamine-aanval
hebt (zie pag. XXX). Of bang bent dat je er
één krijgt. Want hij bevat ingrediënten die
de vrijzetting van histamine tegengaan.
JE NEEMT
Neem zoveel mogelijk van deze
ingrediënten maar maak je geen zorgen als
je er een paar niet kunt vinden.

☆ Venkel (knol)
☆ Appel
☆ Waterkers
☆ Broccoli
☆ Mangosteen(sap) of Moringa(poeder)
☆ Peterselie
☆ Gember (gebruik alleen verse!)
☆ Havermout
☆ Lijnzaad (liefst heel en dan vlak van

JE DOET

☆ Snij alles behalve de havermout en de zaden in
stukken en gooi ze in de blender.

☆ Verhoudingen: hoe sterker van smaak, hoe minder
je gebruikt. Denk aan 1 venkel, 1-2 appels, een halve
broccoli; van de zaden een eetlepel en van de
kruiden een flinke theelepel.

☆ Giet er 2 eetlepels olijfolie bij (of 1 eetlepel olijf en
1 eetlepel extra vierge kokosolie)

☆ Vijzel de zaden zodat de harde huls breekt en gooi
het bij de prut in de blender.

☆ Voeg 1-2 eetlepels havermout toe; je wilt uitkomen
op een vla- of pudding-achtige consistentie zodat
je het kunt eten en kauwen.

☆ Voeg honing OF zeezout naar smaak toe. Dit is
geen gewone groene smoothie die mierzoet
gemaakt wordt met banaan en mango; je kunt
hem wat zoeter maken met honing, maar je kunt
er ook voor kiezen om een hartige variant te
maken met zeezout en kruiden zoals tijm,
rozemarijn, knoflook (en dan kun je er ook wel een
half uitje in mikken).

tevoren even gevijzeld)

☆ Zwarte komijnzaad (Nigella sativa) of -olie
☆ Chiazaad
☆ Hennepzaad
© De Groene Vrouw

Tips: ook jonge Brandnetel en Paardebloemblad zijn
goede toevoegingen (maar alleen versgeplukt van
schone grond)!
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Gingerbug
Ja lekker, iets te drinken. Wat zeg je? Nee, ik
drink geen alcohol. Oh, dan heb je alleen
appelsap en cola… Goh, doe maar een kopje
thee dan.
Al snapt de rest van Nederland het nog niet
helemaal, JIJ kunt je gasten natuurlijk wel
iets spannenders voorzetten. Gingerbug,
met goede probiotische bacteriën
natuurlijk...
JE NEEMT

☆ Gember. Veel.
☆ Suiker. Van die echte, gewone, slechte.

JE DOET

☆ Rasp 2-3 eetlepels gember. Bewaar de rest
van de gember in de koelkast, die heb je
later nog nodig.

☆ Meng de gember met 0,5 liter water en
10 eetlepels suiker (ongeveer 60 gram).

☆ Doe het mengsel in een pot en dek het af

met een schoteltje of stuk kaasdoek. Klaar.

☆ Roer er iedere dat 1 eetlepel geraspte

gember en 1 eetlepel suiker doorheen.

☆ Na 5-10 dagen gaat je mengsel bubbelen

zoals frisdrank. Het ruikt fris, mild zuur en
een beetje gistig. Er wordt een heel klein
beetje alcohol gevormd bij het fermen-

Schrik maar niet: de meeste suiker wordt

teren, maar dit is zo weinig dat je er niet

omgezet naar voedingszuren

snel dronken van zult worden.

☆ Naar smaak andere kruiden zoals vanille,
citroen(schil), piment, pepermunt, anijs,
kruidnagel, kaneel

☆ Naar smaak gedroogd fruit zoals abrikoos,
mango, ananas etc.

☆ Hoe langer je het op je aanrecht laat staan,
hoe zuriger het zal gaan smaken. In de
koelkast blijft het langer hetzelfde.

☆ Heb je het op? Dan kun je het opnieuw op
je aanrecht zetten en gaan voeden, zodat
het weer verder fermenteert.

© De Groene Vrouw
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Ouderwetsche Bottenbouillon
Bouillon is behoorlijk geweldig. Het bevat
vitaminen, mineralen, aminozuren (voor gezonde darmen en een goede weerstand) én
gezonde vetten - en toch licht verteerbaar.

JE DOET

☆ Braad de botten eventueel even aan in de
oven (hoeft niet per se, is wel lekker)

☆ Doe de botten met het water en de azijn
in een pan

Wist je dat het zelfs wetenschappelijk
bewezen is dat kippensoep het herstel
bevordert bij verkoudheid en griep?

☆ Laat goed heet worden, tegen kook aan
☆ Laat het dan op een warmhoudplaatje
een paar uur pruttelen.

Je oma wist nog hoe je het moest maken.

Tips: die biologische botten mogen van

Wij zijn het nogal eens vergeten, daarom

iedere diersoort zijn. Van grasgevoerde

hier mijn supersimpele basisrecept, dat je

koeienbeesten tot de botjes die overblijven

naar eigen smaak kunt uitbreiden.

na een kipmaaltijd. Lammetjes (sorry) geven
een heerlijke bouillon en ook wild zorgt voor

JE NEEMT

☆ 1,5 liter water
☆ Biologische botten*
☆ 2 theelepels azijn

een krachtige stock. Varken heb ik nooit
geprobeerd en met vis kan het zeker prima
(hoewel ik er zelf niet van houd). Biologisch
is belangrijk, omdat ze alleen dan de juiste
vetten en eiwitten bevatten om nuttig te
zijn voor ons mensen.

© De Groene Vrouw
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Broccoli-Bloemkoolsoep
Een fijn recept met ontstekingsremmende
groenten en kruiden - nog antihistamine
ook! De andere ster van deze soep is
natuurlijk de bottenbouillon...
Je kunt deze soep trouwens ook prima koud
eten!
JE NEEMT

☆ 2 liter biologische kippenbottenbouillon
☆ 1 bloemkool (middelgroot)
☆ 1 flinke broccoli
☆ als je ertegen kunt: 1 bakje mascarpone
☆ Grijs zeezout
☆ Knoflook naar smaak
☆ Gehakte bieslook

© De Groene Vrouw

JE DOET

☆ Kook de groenten zacht in een klein laagje
gewoon water

☆ Verhit de bouillon (niet laten koken!)
☆ Meng de groenten (inclusief water) en de
bouillon en pureer de boel met een
staafmixer

☆ Voeg zout, knoflook en eventueel
mascarpone naar smaak toe

☆ Serveer met fijngehakte bieslook
Tip: wil je deze soep als maaltijd eten en dus
wat vullender maken? Bak snel wat
voorgesneden groenten en eventueel wat
biologische spekjes in een pan en doe die door
de soep!
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Darmflora-dadelballetjes
Nog eentje dan. Hm-hm. Wat? Nou ja, die
twee laatste kunnen we natuurlijk niet meer
bewaren. Vooruit dan maar. Hap. Smak.

JE DOET

☆ Haksel de noten in de blender. Je kunt de
noten ook eerst een nachtje weken in

water met een scheutje citroensap/azijn,
Wist je dat de 'suikers' in dadels grotendeels
bestaan uit prebiotische vezels? Niet iets om
dagelijks te eten maar wel een lekkere en
gezonde snack, dus.
JE NEEMT

☆ Verse dadels (van die grote romig-zachte)
- een stuk of 10

☆ Noten naar smaak - een kopje (meer of
minder mag ook)

☆ 1 eetlepel kokosolie
☆ Gember
☆ Kruiden naar smaak kaneel, kruidnagel,
piment, anijs etc.

☆ Iets om in te rollen: kokosrasp, sesamzaadjes, cacao, gemalen hennepzaad,
gehakte nootjes (pistache ofzo),
rozenblaadjes, geraspte citroenschil
© De Groene Vrouw

dan worden ze lichter verteerbaar.

☆ Ontpit de dadels en doe die ook in de

blender. Voeg een eetlepel kokosolie toe
en maal het geheel tot een romige pasta.

☆ Voeg eventueel nog wat kokosolie toe als
het te droog / plakkerig is.

☆ Voeg er ongeveer een eetlepel geraspte

verse gember aan toe (minder mag ook,
als je niet zo van pittig houdt - of meer
natuurlijk)

☆ Voeg een flinke snuf zeezout toe en 1-2

theelepels gemengde specerijen (of alleen
kaneel - alleen kaneel is ook goed)

☆ Bevochtig je handen met wat water en
draai balletjes.

☆ Rol ieder balletje door het rolmengsel en

zet ze in de koelkast om even op te stijven.
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Tot Slot
Je weet nu (van) alles over je darmflora. Wat je je bacteriën beter niet kunt voeren, wat
je kunt eten om ze gezond te houden en wat je nog meer kunt doen voor een rustige,
blije buik. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren om ermee aan de slag te gaan!
Want hoe leuk de theorie ook is - in de praktijk draait het natuurlijk toch vooral om
het DOEN. En dat is niet altijd leuk. En dat is niet altijd makkelijk. En het is wennen en
het leven staat soms in de weg.
Onthoud: niemand verwacht van je dat je dit morgen al helemaal kunt. Ik werk hier al
meer dan 15 jaar mee en zelfs mij lukt het nog niet 100% of iedere dag. Dat hoort er
gewoon bij. En: je mag iedere dag opnieuw beginnen!
Maar je zult merken dat als je dit relatief consequent doet, je darmen rustiger zullen
worden - en in elk geval weet je dat je op deze manier je bacteriën te eten geeft. Heb
je eerst netjes alle onderliggende oorzaken opgelost, dan geeft dit ebook je prima
handvatten om je darmflora op orde te brengen en te houden. So make it happen!

Meer weten
Wil je meer weten? Meer leren, lezen, onderzoeken? Hieronder vind je al mijn kennis!

Meer achtergrondinformatie?
In De Poepdokter - Gezond van Mond

Zwanger of kleine kindjes?

tot Kont lees je nog veel meer over je

In De Poepdokter Junior lees je alles

microbioom, darmgezondheid en hoe

over je darmflora bij zwangerschap,

je de boel optimaal laat functioneren!

over kinderbuikklachten, kleuren
poep, de wetenschap achter de

Klik hier

eerste hapjes en wat je ze dan te
eten geeft. Klik hier

Alles over je lijf?
Wil je meer weten over meer dan
je darmen, lees dan het boek dat

Een beetje hulp?

ik schreef met Ralph Moorman en

Bij het online programma

Juglen Zwaan, over hoe alle

Darmflora & Darmgezondheid

systemen in je lijf (weer) samen

leer je precies wat je zelf kunt

kunnen werken. Klik hier

doen voor een rustige buik en
gezonde vertering! Veilig,
onderbouwd en met 15 jaar
studie & ervaring. Klik hier

Toe aan onderzoek?
Als je al gezond leeft en alle tips die je kond vinden al hebt
opgevolgd, maar je hebt nog steeds buikklachten, is het nuttig om
de oorzaak te onderzoeken. Je wilt immers niet gokken, maar
behandelen! Wij begeleiden je graag bij het aanvragen van de juiste
onderzoeken, je krijgt een uitgebreide uitwerking van je resultaten in
begrijpelijk Nederlands. Zo weet je precies wat er aan de hand is en
wat dat betekent, en kun je gericht aan de slag! Klik hier
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