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DARMEN
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Ze zetten voedsel om in energie, beschermen
ons lichaam tegen slechte bacteriën en zouden
zelfs onze gevoelens beïnvloeden: het belang
van onze darmen kun je moeilijk overschatten.

ONZE EXPERTS

Dr. Marc Simoens,
hoofd van de afdeling
gastro-enterologie van
het ZNA Antwerpen

Prof. Jeroen Raes,
microbioloog aan het
Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de KU
Leuven, en hoofdonderzoeker van het Vlaams
Darmflora Project
Giulia Enders,
auteur van ‘De mooie
voedselmachine’ (Uitg.
Luitingh Sijthoff)
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Wat dóén
onze darmen
eigenlijk?

Er bestaat geen twijfel over: onze darmen
zijn ontzettend belangrijk voor onze gezondheid. Eerst en vooral omdat ze een onmisbaar deel zijn van onze spijsvertering.
Die loopt misschien niet altijd even vlot –
en is al evenmin een favoriet gespreksonderwerp – maar is wél nodig om ons lichaam in leven te houden.
“Darmen dienen in de eerste plaats om
voedsel en vocht op te nemen”, legt dokter
Marc Simoens uit, hoofd van de afdeling
gastro-enterologie (maag-darmziekten)
van het ZNA Antwerpen. “Als je darmen
niet goed werken, ga je minder voedingsstoffen opnemen, waardoor je vermagert
en je je lusteloos zult voelen door een gebrek aan energie.”
Het is vooral de dunne darm die voor de
vertering van ons voedsel zorgt, en ons lichaam de nodige vetten, suikers en eiwitten helpt opnemen. De stoffen die onze
dunne darm niet kan verteren, komen in de
dikke darm terecht, waar ze met de hulp
van bacteriën alsnog afgebroken worden
tot een dikke ‘ voedselbrij ’: onze stoelgang.
DR. MARC SIMOENS:

“De dunne darm haalt energie
uit je voedsel, de dikke darm
maakt stoelgang”
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Hoe zit dat met
die goede en
slechte bacteriën?
In onze dikke darm woont een volkje van
wel miljoenen bacteriën. Dat is minder
slecht of gevaarlijk dan het klinkt, want
die bacteriën zijn zinvol. “Al die bacteriën
vormen samen onze darmflora”, legt professor Jeroen Raes uit, microbioloog aan
het Vlaams Instituut voor Biotechnologie
(VIB) en de KU Leuven. “Die bacteriën
hebben verschillende functies. Ze zijn in
de eerste plaats belangrijk voor onze
spijsvertering: ze helpen vezels verteren
die wij als mens niet zelf kunnen verteren, zodat we de voedingsstoffen uit die
vezels alsnog kunnen opnemen. Maar ze
doen veel meer dan dat. Ze beschermen
ons lichaam ook tegen virussen en infecties. De ‘goede’ bacteriën in onze darmen vormen een soort verdedigingslinie
tegen ‘slechte’ bacteriën van buitenaf.
Die goede bacteriën zorgen ervoor dat
kwaadaardige indringers geen kans
krijgen. Onze darmen vormen zo een
belangrijk onderdeel van ons immuunsysteem, én trainen het tegelijkertijd.
Want dankzij die bacteriën in onze darmen kent ons lichaam het verschil tussen
goede en slechte bacteriën. Dat is bijvoorbeeld belangrijk om auto-immuunziektes – waarbij het lichaam zichzelf
aanvalt – te vermijden.”
PROFESSOR JEROEN RAES:

“Je darmflora beschermt je
tegen virussen en infecties”

Hebben we allemaal dezelfde darmflora?

“In het algemeen zien we vier darmtypes,
met verschillende samenstellingen”, zegt
Jeroen Raes. “De meeste mensen behoren
tot één van die types. We weten ook al dat
je darmtype kan veranderen tijdens je
leven, maar waarom en hoe vaak dat gebeurt, zijn we nog aan het onderzoeken in
het Vlaams Darmflora Project.” (zie kader)
Gericht je darmtype veranderen kan voorlopig niet, maar je kunt je darmflora wél
positief of negatief beïnvloeden.
“Voeding is een belangrijke factor”, legt
Jeroen Raes uit. “Wat je eet, heeft een
grote invloed op je darmflora. Ook medicijnen zoals antibiotica of zelfs de anticoncep-

tiepil hebben een sterk effect. Daarnaast
zien we dankzij het Vlaams Darmflora
Project dat ook leeftijd, geslacht, BMI, of je
een vlotte stoelgang hebt of niet… een rol
spelen in de gezondheid van iemands darmflora. Hoe langer hoe meer krijgen we daar
een beeld van, al is er nog veel onderzoek
op dat vlak nodig.”

Meehelpen aan dat onderzoek?

Het Vlaams Darmflora Project is op zoek naar
nieuwe vrijwilligers die stoelgangstalen willen
delen voor onderzoek. Heb je interesse? Meer
info vind je op vib.be/darmflora.

GEZOND

NOG VEEL VRAGEN
Er zijn nog veel vragen over hoe de
darmflora onze gezondheid en ons welzijn bepaalt, maar één ding is zeker:
onze darmen hebben een grote invloed
op hoe we ons voelen. Om meer te weten
te komen over welke rol darmbacteriën
spelen in onze gezondheid, is het Vlaams
Instituut voor Biotechnologie (VIB) in
2013 gestart met het Vlaams Darmflora
Project. “Duizenden vrijwilligers uit heel
Vlaanderen stuurden ons stoelgangstalen”, legt Jeroen Raes uit, hoofdonderzoeker. “Door die te analyseren, krijgen
we een idee van de samenstelling van
onze darmflora en hoe die varieert. De
grote vraag die nu op tafel ligt, is welke
factoren de darmflora beïnvloeden, en
hoe we een verstoorde darmflora weer
gezond kunnen maken. Het antwoord
JEROEN RAES

“Onze darmflora zou zelfs
in verband kunnen staan
met ziektes als parkinson
of chronische depressies”
daarop kan veel betekenen voor de medische wereld. Bij veel patiënten met
chronische ziektes, van de ziekte van
Crohn tot diabetes en zelfs parkinson,
zien we immers verstoringen in de
darmflora. Het zou baanbrekend zijn als
we kunnen aantonen dat er een verband
is, én als we een manier zouden vinden
om iemands darmflora te ‘ resetten ’.
Vandaag zijn er al experimenten met
stoelgangtransplantaties, maar ook
medicijnen of een nieuwe generatie
krachtige probiotica zouden een oplossing kunnen bieden.”
Onze darmen drukken niet enkel hun
stempel op onze fysieke gezondheid. Onderzoek wijst steeds meer in de richting
van een verband tussen onze darmen en
ons mentale welzijn. “Recent onderzoek
toonde aan dat in de darmflora van
mensen die aan een chronische depressie lijden of antidepressiva nemen, systematisch dezelfde bacteriën voorkomen”,
vertelt Raes. Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen, maar we hebben steeds
meer bewijs dat de bacteriën die in onze
darmen leven, een effect hebben op hoe
we ons voelen. Dat is een spectaculaire
ontdekking.” Wordt ongetwijfeld vervolgd!
➜
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Zijn gluten écht
boosdoeners?

Voor mensen die aan ‘coeliakie’ lijden (spreek
uit: seuliakie) wel. “Wie coeliakie heeft, verdraagt geen gluten en moet een streng dieet
volgen”, zegt Marc Simoens. “Maar voor wie
géén coeliakie heeft, kunnen gluten in principe geen kwaad. We zien wél dat veel mensen
met het prikkelbaredarmsyndroom zich beter
voelen wanneer ze geen gluten meer eten.
Als je merkt dat je minder last hebt van je
darmen wanneer je glutenvrij eet, moet je
dat vooral doen. Je doet er niets verkeerds
mee, zolang je maar gevarieerd blijft eten en
niet overdrijft in het schrappen van voedingsmiddelen. Soms raken mensen zo gefixeerd
op wat ze níét mogen eten dat ze eetstoornissen ontwikkelen. Orthorexie – een obsessie voor gezond eten – komt steeds vaker
voor. ‘Alles met mate’ blijft de beste richtlijn.”
DR. MARC SIMOENS:

“Als je niet intolerant bent,
kunnen gluten geen kwaad”

5

Zegt de kleur van
mijn stoelgang iets
over de conditie van
mijn darmen?
De kleur van je stoelgang zegt weinig over de
gezondheid van je darmen. “Zonder veel andere lichamelijke klachten moet je hier niet
ongerust over zijn”, zegt Marc Simoens. Wanneer mag er een alarmbelletje afgaan? “Pikzwarte, ruikende stoelgang kan wijzen op
bloedverlies binnen het maag-darmstelsel.
Heel bleke stoelgang kan dan weer wijzen op
een probleem van de galwegen, maar gaat
meestal gepaard met geelzucht. Wanneer diarree groen van kleur is, kan dat wijzen op bepaalde infecties, zoals salmonella.”
DR. MARC SIMOENS:

“Heb je geen andere klachten,
dan is de kleur van je
stoelgang niet zo belangrijk”
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Eén, twee, drie keer
per dag naar het
groot toilet: wat is
normaal?
Marc Simoens: “Veel mensen denken
dat één keer per dag normaal is, maar
slechts een minderheid van vier op de
tien mensen gaat één keer per dag naar
het toilet. Sommige mensen gaan drie
keer per dag, anderen drie keer per
week. Zolang je geen last ondervindt, is
dat prima. Het is niet de frequentie die
bepaalt of je darmen gezond zijn of niet,
wél de klachten die je hebt.”
DR. MARC SIMOENS:

“Slechts een minderheid
heeft een regelmatig ritme
van één keer per dag”
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Mag ik een laxeermiddel nemen als ik
écht niet naar het
toilet kan?
Meer dan 10% van de bevolking heeft
last van obstipatie. “Een laxeermiddel
zoals lactulose zal zeker helpen”, zegt
Marc Simoens. “De meeste laxeermiddelen stimuleren zonder veel kwaad te
doen, maar bespreek het met je huisarts. Heb je last van constipatie, laat je
dan onderzoeken. Ook slecht functionerende bekkenbodemspieren kunnen een
oorzaak zijn. Extra vezels in de vorm van
vlozaad (psyllium) kunnen helpen. Steenvruchten werken ook wat laxerend,
maar kunnen klachten geven bij het
prikkelbaredarmsyndroom. Bananen
vermijd je beter.”
DR. MARC SIMOENS:

“Bespreek het met
je huisarts”

Even naar
de huisarts als…
je een verandering opmerkt in
je stoelgangpatroon • je eetlust
vermindert en je vermagert
• verstopping en diarree elkaar afwisselen • je bloedverlies
opmerkt in je stoelgang
• je plots of erg lang last hebt van
diarree of verstopping
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Is winderigheid
een slecht teken?
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Werkt yoghurt
met probiotica?

Niet zozeer, stelt Marc Simoens gerust. “Winderigheid is heel normaal. De oorzaak moet
je zoeken bij bepaalde suikers die in de dikke
darm belanden en vergisten, waardoor er
gasvorming ontstaat. Die gassen zijn vervelend, maar niet ongezond of gevaarlijk. Ook
de zwavelgeur kan geen kwaad.”

Probiotica zijn levende, goede bacteriën die
je darmflora helpen herstellen en versterken.
Ze zijn van nature aanwezig in producten
zoals yoghurt, maar worden soms ook extra
aan melkdrankjes of yoghurt toegevoegd, of
verkocht in de vorm van supplementen. Het
is bewezen dat probiotica een positief effect
hebben op de darmwerking, maar daarom zijn
ze nog geen wondermiddeltjes. “Probiotica
zijn vaak een druppel op een hete plaat”, zegt
Marc Simoens. “Ze kunnen tijdelijk een positief effect hebben op je darmflora wanneer
die uit balans is, maar dat zal ook weer verdwijnen. Belangrijker dan elke dag probiotica
innemen, is een gezond leefpatroon. Wanneer je rookt of elke dag vet eet, heeft dat
yoghurtje met probiotica weinig zin. Werk
eerst aan je eet- en leefgewoonten voor je je
toevlucht zoekt tot probiotica.”
DR. MARC SIMOENS:

“Gezond leven is
véél belangrijker”

Luister naar je buikgevoel
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Mijn darmen liggen vaak in
de knoop. Hoe komt dat?
‘Ik heb last van mijn darmen ’ is een vaak gehoord zinnetje. “Het eerste wat je moet doen, is uitzoeken wat de
oorzaak is”, zegt Marc Simoens. “Haal je genoeg vezels
uit groenten en fruit? Beweeg je voldoende, maak je tijd
om naar het toilet te gaan? Al die dingen hebben
invloed. Als de problemen blijven duren, dan kun je
samen met je arts nagaan of je misschien een intolerantie hebt voor bepaalde voedingsmiddelen, zoals lactose,
fructose, bepaalde kleurstoffen of additieven.”
Het kan ook zijn dat je PDS hebt, het prikkelbaredarmsyndroom. Daarmee ben je geen uitzondering: twee tot
drie op de tien mensen in ons land hebben last van PDS,
maar slechts een klein deel gaat met zijn klachten naar
de arts. “Typische symptomen zijn bijvoorbeeld een wisselende stoelgang, pijn of krampen die verdwijnen na
een toiletbezoek, een opgeblazen gevoel na de maaltijd,
diarree of constipatie…”, zegt dokter Simoens. “Stress
kan de klachten nog versterken. Laat je onderzoeken
door een specialist om lactoseintolerantie of ziektes
zoals Crohn of coeliakie uit te sluiten. PDS is niet gevaarlijk, maar kan wél bijzonder lastig zijn. Een aangepast
voedingspatroon, in samenspraak met je arts, biedt
meestal wel een oplossing.”
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En als ze vaak ‘rommelen’,
is dat een probleem?

AUTEUR GIULIA ENDERS

“Rommelende darmen zijn een goed
teken: ze maken zichzelf schoon”

Volg de voedingsdriehoek
Een gezonde voeding zorgt voor een gezonde darmflora.
De voedingsdriehoek is daarbij een goede richtlijn.
• Drink vooral water.
• Eet veel vezels. Eet meer groenten en fruit, peulvruchten (zoals linzen
of kikkererwten), noten en zaden, producten met volle granen (zoals volkorenbrood, havermout, bruine rijst of volkorenpasta). Ook avocado is
een vezelkampioen.
• Gebruik vetstoffen die rijk zijn aan onverzadigde vetzuren, zoals plantaardige olie (olijfolie, maïsolie, koolzaadolie…) en zachte of vloeibare
margarine. Beperk plantaardige vetten zoals kokosvet en palmolie.
• Vermijd bereide voedingswaren die veel bewaarmiddelen, vet, suiker of
zout bevatten (charcuterie, fastfood, snoep, chips…). Info: gezondleven.be

Neem de tijd om te eten
Eet niet te snel, en liefst op regelmatige tijdstippen. Neem je tijd om rustig te gaan zitten en goed te kauwen. Sla zeker het ontbijt niet over: dat
zet je darmen in werking.

Stoelganghygiëne, zei je?
Een goede stoelganghygiëne is belangrijk. Bij de meeste mensen trekt de
dikke darm ’s morgens samen. Hou die reflex niet tegen en maak tijd om
na het ontbijt naar het toilet te gaan. Uitstel maakt je stoelgang alleen
maar harder, wat voor constipatie kan zorgen. Wanneer je aandrang voelt
om naar het toilet te gaan, probeer dan ook zo snel mogelijk te gaan.
“De juiste toilethouding is ook belangrijk”, zegt kinesitherapeute en
bekkenbodemspecialist Charlotte Van Opstal. “Probeer ervoor te zorgen
dat je bekkenbodemspieren zo ontspannen mogelijk zijn. Die spieren zorgen ervoor dat je geen urine verliest en ook stoelgang en windjes kunt tegenhouden, maar op het toilet wil je net dat alles er vlotjes uit kan. Dat
werk je in de hand door je broek tot op je enkels te laten zakken, en niet
maar tot boven je knieën. Pas je houding aan door een laag bankje of verhoogje onder je voeten te zetten. De darm waar de stoelgang door moet,
maakt immers een ‘ knik ’. Hoe hoger je knieën – dus hoe meer gehurkt je
zit – hoe minder scherp de hoek in je darmen zal zijn.”

Beweeg voldoende
Maak elke dag tijd om te wandelen, fietsen, zwemmen… Heb je een zittende job, sta dan zéker om het halfuur even recht, en ga na de lunch een
kwartiertje wandelen.

Antibiotica? Liever niet
Gebruik enkel antibiotica wanneer het écht nodig is, en niet bij een banale verkoudheid of de griep.

Laat je screenen
In België krijgen elk jaar vijfduizend mensen de diagnose van (dikke)
darmkanker. Het goede nieuws is dat de ziekte te voorkomen of behandelen is als je op tijd bent. Hoe vroeger een kwaadaardig gezwel ontdekt
wordt, hoe groter de kans op genezing. Gelukkig is er nu het Vlaams Bevolkingsonderzoek. Alle mannen en vrouwen vanaf vijfenvijftig jaar krijgen om de twee jaar een uitnodiging thuis gestuurd voor een gratis test.
Zit darmkanker in de familie, dan loop je zelf ook een groter risico en laat
je je best al onderzoeken vanaf je veertigste.
Meer info op stopdarmkanker.be
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Onze dunne darm is gek op hygiëne, zo legt Giulia
Enders uit in ‘ De mooie voedselmachine ’, een vlot
lezend boek over onze spijsvertering. “Een uur nadat de
dunne darm iets heeft verteerd, begint hij zichzelf
schoon te maken. Die schoonmaakactie is soms luidruchtig, soms zacht, afhankelijk van de hoeveelheid
lucht die in de maag en de darm is terechtgekomen.”
Het knorrende geluid dat je hoort, betekent dat er
gewerkt wordt in je darmen. In die tijd stop je beter
niets in je mond, want dan wordt de schoonmaakactie
afgebroken. “Het eten moet immers in alle rust verteerd worden”, zegt Enders. “Iemand die voortdurend
snoept, laat dus geen tijd vrij voor de schoonmaak.
Daarom eet je na een maaltijd best enkele uren niets, én
kauw je ook best goed op je eten. ”

ZO HOU JE JE DARMEN GEZOND

