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Voeding als fundament

Kritische blik op de voeding 

Gezonde darmen als voorwaarde voor gezondheid

PDS en mogelijke oorzaken



Van lang geleden tot nu

Hippocrates (460-370 voor Chr.) - Laat uw voeding uw medicijn zijn en 
uw medicijn uw voeding

Linus Pauling (1901-1994) – biochemicus, grondlegger orthomoleculaire 
geneeskunde

Heden ten dage: 
Arts & Leefstijl, Voeding Leeft, Keer Diabetes Om 
en vele andere initiatieven 



Functie van voeding

1. Gezondheid in stand houden

2. Werken aan zelf genezend vermogen

Middels:  

- gerichte voedingsaanpassingen

- Specifieke suppletie van nutriënten



Wat is voeding

Macro nutrienten: 

Koolhydraten
Vetten 
Eiwitten

Bron: sweetsandlifestyle.com



Er is meer …

Vitamines

Mineralen

Spoorelementen

Bio- actieve stoffen



Bio actieve stoffen

Antioxidant

Ontstekingsremmende werking



Het lichaam is pure bio chemie

Elk orgaan heeft zijn eigen behoeftes aan bouwstoffen en hulpstoffen

Grofweg is en prioritering herkenbaar naar welke organen de stoffen naar 
toe gaan

Bij tekorten kunnen functies gaan haperen.



Goed eten is één ding

Geen schijf van vijf 

- Voedingscentrum maakt adviezen 

op basis van voedselconsumptiepeilingen

Waarom niet zuiver de gezondheidsraad?



Voor voeding in het lichaam komt

Mond

- Enzymen

- Vermalen

Slokdarm

- Peristaltiek

Maag:

- Enzymen

- Maagzuur

- kneedfunctie



Goede darmwerking is cruciaal

Veel darmklachten blijven medisch onvoldoende verklaard

Diagnose PDS

Tot frustratie van patiënten / cliënten



PDS - Klachten

Ontlasting: 

Samenstelling afwijkend 

Frequentie afwijkend

Sterke geur

Plakkende ontlasting



PDS - Klachten

Buik:

Opgeblazen buik

Winderigheid, al dan met geur

Geluid en gerommel

Voelen van de darmen: pijn, zeurend, lucht verplaatsingen



PDS - Klachten

Maag:

Vol gevoel

Boeren

Oprispingen

Maagzuur



Mogelijke oorzaak 1: fodmaps

Fermenteerbare Oligosachariden, disachariden, monosachariden And Polyolen. 

- Fructanen

- Sorbitol

- Mannitol

- Fructose

- Galactanen

- Lactose

Belangrijk: Binnen een uur na het eten van fodmaps last







Fodmaps

Advies:

1. Vermijden van producten waarin fodmaps zitten

2. Herintroductie (gaat vaak vanzelf tijdens sociale gelegenheden)

3. Ervaren hoeveel je van een bepaald fodmap je kunt verdragen

4. Escape mogelijkheid: enzymen



Mogelijke oorzaak 2: disbalans microbioom

Bron: prontomedicina.it



Disbalans microbioom

Gunstige bacteriën, zoals lactobacillen en bifidobacteriën

Ongunstige bacteriën: bijv. E-coli (EHEC), Clostridium difficile

Bacteriën hebben een eigen stofwisseling

Gunstige bacteriën eindproducten: B vitamines, vitamine K, boterzuur

Ongunstige bacteriën eindproducten: toxinen en gassen



Disbalans microbioom

Behalve bacteriën:

schimmels en gisten 

Parasieten

PH

Het gehele ecosysteem is bepalend voor de kwaliteit van epitheelcellen



Voeding voor het microbioom

Ongeraffineerde, veelal plantaardige voeding

- Groente

- Noten, pitten en zaden

- Vette vis, Roomboter

Supplement: prebiotica

Beperkt in koolhydraten, m.n.

- Geraffineerde granen 

- Dissachariden en monosachariden Bron: bordjegezond.nl



Probiotica

Probiotica zijn levende bacteriën die van nature in de darmen 
voorkomen

Probiotische voedingsmiddelen:

Kefir, kombucha, rauwmelkse kazen of yoghurt, zuurkool van het vat



Probiotica supplement

Een goed probiotica supplement herken je aan: 

- meerdere stammen

- de benoeming van de bacteriestammen

- de totale hoeveelheid kolonievormende bacteriën (kve/g) 

- Wel of geen prebiotica gewenst 

- afhankelijk van het voedingspatroon

- Afhankelijk van fodmap gevoeligheid



Microbioom en butyraat 

Butyraat is een voorkeursbrandstof voor de darmcel 

- Stimuleert de groei van gezonde darmcellen

- Zorgt dat ziektekiemen, bacteriën en schimmels niet dominant 
worden

- Remt de activiteit van enzymen die kankerverwekkende stoffen 
aanmaken, zoals beta-glucoronidase

- Maakt antibiotische stoffen

- Verbetert de groei van Lactobacillen en Bifidobacteriën door 
verbetering van de zuurgraad



Microbioom en integriteit darmepitheel

Een gunstig microbioom draagt bij aan de opbouw darmepitheel, zodat het 
risico op een ‘hyper-permeabele darm’ wordt voorkomen 

Gevolg:

- Minder kans op allergisch of intolerant 

reageren op voedingsstoffen.

- Minder kans op (auto-immuun)ziekten.

Bron: naturalnurse.com, Kamhi E.



Mogelijke oorzaak 3:  Histamine

Histamine is een natuurlijke stof, gemaakt uit aminozuren 

- Aangemaakt door het lichaam zelf 

- Zit van nature in voeding

Histamine is onmisbaar voor vitale functies

- Stimulatie van autonome zenuwstelsel, zoals spijsvertering en 
bloedomloop



Histamine intolerantie

Tekort DAO enzym door:

- Medicijngebruik

- Microbiële disbalans

Vaak darmproblemen gecombineerd met andere klachten, zoals

eczeem, netelroos, gevoelige tong, jeuk huid 



Histamine in voeding

Rijk aan biogene aminen zijn :

Avocado, spinazie, tomaat, zuurkool, banaan, druiven, frambozen

Belegen en oude kaas, schimmelkazen, blauwaderkazen

Haring, makreel, sardine, tonijn, lever, varkensvlees, droge worstworst

Bier, rode wijn

Bakkersgist, gistextract, marmite, miso, sojasaus.



Histamine vrijmakers

Avocado, rabarber, rode biet, verse spinazie, tomaat, aardbei, ananas, 
druiven, kiwi, mango, papaja

Cacao, chocola, drop

anijs, cayennepeper, chili, kaneel, kerrie, kruidnagel, nootmuskaat, tijm 

pinda’s, cashewnoten, walnoten 

rode bonen en sojabonen 

Schaal- en schelpdieren, 

varkensvlees en wild



Histaminegevoeligheid verminderen 

Vermijden histamine rijke producten en vrij makers

Herstel van het microbioom

Herstel van het darmepitheel

Supplement: Diamine oxidase (DAO)

Nutrienten betrokken bij productie van DAO: 

Vit. C, Zn, Cu



Mogelijke oorzaken: ?

Tot hier rijkt ongeveer de wetenschap

Er zijn mogelijkheden, doch minder goed bewezen … maar zeker niet 
ongefundeerd.

- IgG allergieën?

- Nachtschades?




