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Introductie
Voor je ligt mijn e-book over gezonde darmen. Je leest dit waarschijnlijk omdat
je meer wilt weten over hoe je goed voor je darmen kunt zorgen. Misschien heb
je darmklachten of allerlei andere klachten waar je graag vanaf wilt. Je hebt
gehoord dat gezondheid in de darm begint. Daarom wil je daar beginnen met
het werken aan je gezondheid. 

Ik heb dit e-book geschreven om jouw een start te geven met het verbeteren
van je darmen. Het boek is geschreven vanuit de orthomoleculaire / kPNI visie
op gezondheid. Voeding is de basis.

Daarnaast kan in een individueel traject ondersteuning worden ingezet van
kruiden en voedingssupplementen om de darmwerking verder te verbeteren.
Ook kan een ontlastingsonderzoeken worden gedaan om te zien wat er in de
darm aan de hand is. Dat is zeker bij klachten die al jaren aanwezig zijn te
overwegen. 

Ik wens je heel veel plezier bij het lezen van dit e-book. Uiteraard kun je bij mij
terecht om samen te werken aan het verminderen van jouw klachten en het
verbeteren van jouw gezondheid.

Op mijn website kun je meer lezen over mij en over mijn werkwijze. Je kunt je
daar ook aanmelden voor een gratis Online sessie als je al jaren allerlei
klachten hebt waar je nu mee aan de slag wilt. Lees wel even de voorwaarden.

Ik hoop dat je meer en meer gaat ontdekken wat jou voedt!

https://www.vanappeltotzeekraal.nl/het-gezonder-energieker-en-beter-in-je-vel-traject/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/over-chantal/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/het-gezonder-energieker-en-beter-in-je-vel-traject/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/gratis-sessie-met-minimaal-2-gouden-tips-speciaal-voor-jou/
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Disclaimer

Dit boek is een uitgave van Van appel tot zeekraal in 's-Hertogenbosch. Niets uit
dit boek mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van
druk, fotokopie, microfilm of enige andere manier, zonder voorafgaande
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van appel tot zeekraal.

De inhoud van dit boek geeft mijn persoonlijke visie op een gezonde leefstijl
weer en is uitdrukkelijk niet bedoeld als individueel advies aan jou noch als
vervanging van begeleiding door een therapeut of arts. Het veranderen van je
voedingspatroon of leefstijl vraagt namelijk om deskundige begeleiding, zeker
als je gezondheidsklachten hebt of in verwachting bent. Neem in die gevallen
dus altijd contact op met je huisarts en/of vind een deskundig arts, diëtist of
therapeut om je te begeleiden bij veranderingen in je eetpatroon.
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Het begint in je buik

energie te maken
het lichaam te herstellen en repareren

Gezondheid begint in je buik. Je darmen vormen via je mond en je anus een
open verbinding met de buitenwereld. Het is een gebied waar veel gebeurt.
Voeding wordt er verteerd en opgenomen in de bloedbaan. Zo komen de
voedingsstoffen het lichaam in en kunnen worden gebruikt om:

Ook emoties en indrukken die je elke dag weer opdoet, moeten worden
verteerd. Indirect doe je dat ook via je darmen. 

De darm reageert dus niet alleen op voeding, maar ook op stress en emoties.

Met de voeding komen er virussen, bacteriën, schimmels en parasieten de
darm binnen. Net als gifstoffen (pesticiden, herbiciden) die op je eten zitten.
Het is de bedoeling dat deze stoffen het lichaam niet binnenkomen. Ze zitten
dus wel in je darm, maar we hebben ze liever niet in de bloedbaan.

Om dat te kunnen bereiken hebben we een ingenieuze darmwand die als een
ware grensbewaker moet zorgen voor een schifting tussen wat er wel en wat er
niet het lichaam in mag. De darmwand heeft dus een heel belangrijke taak. Het
is dus zaak om goed voor die darmwand te zorgen. 
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Je darmwand als grenspost
De darmwand is opgebouwd uit meerdere lagen. Een aantal daarvan wil ik hier
benoemen.

De eerste laag die interessant is, is de laag die bestaat uit residentiële flora. Dat
zijn darmbeestjes die bij jou horen. Die wonen bij jou, hebben er 'residentie'. Je
hebt ze in de loop van je leven opgebouwd. Als het goed is, is dat begonnen
toen je door het geboortekanaal van je moeder de wereld in kwam. Toen heb je
een hap van je moeders darmflora genomen en dat is de basis geworden voor
jouw eigen flora.

Vervolgens heb je hopelijk een flink aantal maanden borstvoeding gekregen.
Daarmee heb je je darmflora verder opgebouwd. Helaas hebben veel mensen
geen of slechts korte tijd borstvoeding gekregen. Ook zijn er veel mensen die
via een keizersnede zijn geboren. Dit beïnvloedt de ontwikkeling van je
darmflora helaas meestal negatief.

In deze laag is ook een communicatiestof van het immuunsysteem aanwezig.
Deze stof noemen we secretoir immunoglobuline A (sIgA). Het is belangrijk dat
de hoeveelheid sIgA voldoende is. Teveel en te weinig zijn een signaal dat er
waarschijnlijk iets niet helemaal goed gaat in de darm.

De tweede laag die ik wil benoemen is de slijmlaag. Deze laag moet lekker dik
zijn. Hij beschermt tegen indringers van buitenaf: de virussen, bacteriën,
schimmels en parasieten die via de voeding zijn binnengekomen. Samen met
de residentiële flora vormt deze slijmlaag een goede afweer tegen
ziekmakende beestjes in de voedselbrij.
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Tot slot is de epitheellaag belangrijk. Dat is een laag darmwand cellen. Deze
laag is heel dun. De cellen hebben haartjes aan de bovenkant. Daarmee
kunnen ze voedingsstoffen uit de voeding opnemen. Zo komen deze
voedingsstoffen de bloedbaan in.

De darmcellen zitten heel dicht tegen elkaar aan. Dit is om te voorkomen dat er
onverteerde voeding en pathogenen (dat zijn ziekmakende virussen, bacteriën,
schimmels en parasieten) de bloedbaan in komen. Om de darmcellen nog
dichter tegen elkaar aan te houden zijn ze aan elkaar verbonden met tight
junctions. Dat kun je je voorstellen als nietjes die de darmcellen aan elkaar
hechten. Het is belangrijk dat die tight junctions goed werken.

Met een ontlastingsonderzoek kun je er achter komen hoe het eigenlijk gesteld
is met jouw residente flora. Heb je er voldoende van? Zijn ze goed in balans? Of
worden ze overlopen door 'foute' beestjes? Zitten er schimmels en gisten in je
darm? Of parasieten? Dat kun je allemaal te weten komen. Net als de
hoeveelheid sIgA in de ontlasting en het antwoord op de vraag hoe goed de
tight junctions de darm dicht houden.
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Voeding die de darm schaadt
De darmwand is een kwetsbaar orgaan. Bepaalde stoffen in voeding kunnen de
darmwand beschadigen of teveel open laten staan. In beide gevallen is de
bescherming die je darmwand moet bieden dan minder goed.

De stoffen die de darm op deze manier aantasten noemen we anti-nutriënten.
Het zijn geen voedingsstoffen (nutriënten) voor ons, maar schadelijke stoffen.
Ze zitten in plantaardige voeding. De plant maakt ze aan als bescherming tegen
vraat. De plant wil zo voorkomen dat haar nazaten worden opgegeten. De plant
hoopt zo haar evolutionaire doel (voortplanten) te kunnen behalen.

Door het eten van deze anti-nutriënten krijgen vogels bijvoorbeeld vaak acute
diarree. Daardoor leren ze dat ze van deze voeding af moeten blijven.

Ook mensen kunnen er veel klachten door krijgen. Dat hoeven niet meteen
darmklachten te zijn. Het kunnen ook andere klachten zijn. Soms gewoon hele
vage dingen, zoals vermoeidheid of een huiduitslag die dan wel en dan niet
optreedt. Of hormonale klachten en luchtwegklachten. De oorzaak van deze
klachten kan schade zijn aan de darmwand. Daardoor wordt de beschermlaag
een beetje teveel poreus. Dat noemen we ook wel een 'lekke darm'. De
bescherming tussen binnen en buiten is dan veel minder.

De meeste bekende anti-nutriënt is gluten. Gluten zit in bepaalde granen:
tarwe, spelt, durum, rogge, gerst. Ook vleesvervangers zijn vaak heel rijk aan
gluten. Daar moet je op bedacht zijn. 

Er zitten ook anti-nutriënten in peulvruchten, soja en zuivel.
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Voeding die de darm voedt
Er zijn drie grote groepen voedingsmiddelen die heel gezond zijn voor je
darmen. Dat zijn gezonde vetten, goed verteerbare eiwitten en structurele
koolhydraten. Die voeding komt in dit hoofdstuk aan bod.

Gezonde vetten

De wanden van je cellen zijn gemaakt van vetzuren. De vetten die je met je
voeding binnen krijgt zijn gemaakt uit vetzuren. Je lichaam verteert die vetten
en als gevolg daarvan komen de losse vetzuren vrij. Die kunnen dan, na
opname in de bloedbaan, hun werk gaan doen in jouw lijf. Bijvoorbeeld om je
celwanden te vernieuwen, bijvoorbeeld in je darmwand. 

Gezonde vetten zijn daarnaast een bron van energie. Ook in de darm. En
zonder energie kan het lichaam niet goed werken. Dat geldt net zo goed voor
de darm als bijvoorbeeld voor je hersenen of spieren.

Sommige gezonde vetten zijn ondersteunend om een gezonde darmflora te
onderhouden. Extra vierge olijfolie kan bijvoorbeeld zorgen voor verbetering
van de diversiteit van je darmflora en dat is belangrijk voor een goede afweer in
je buik. Kokosolie is weer goed als bron voor energie in de darm en kan helpen
om pathogenen op te ruimen. Pathogenen zijn ziekmakende beesten in je buik
zoals bacteriën, schimmels, parasieten en virussen.
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Naast extra vierge olijfolie en extra vierge kokosolie zitten gezonde vetten
onder andere in vette vis (ansjovis, sardines, wilde zalm, makreel, paling en
haring), avocado en sommige noten, pitten en zaden.

Goed verteerbare eiwitten

Eiwitten zijn heel belangrijk voor je lichaam. Veel onderdelen van je lijf worden
eruit gemaakt. Voor de darm geldt dat met name voor de tight junctions. Een
groot deel van onze eigen, gezonde darmflora eet ook graag eiwitten.

Eiwitten kun je het beste uit dierlijke bron halen, omdat mensen die het beste
kunnen verteren. Vis gaat het makkelijkst (en bevat ook vaak goede vetten, dus
je slaat dan 2 vliegen in 1 klap), daarna kip en eieren. Vlees is het lastigst te
verteren. Let er bij kip, vlees en eieren wel op dat je die biologisch neemt. Niet-
biologische kip zit bijvoorbeeld vaak vol met antibiotica. Dat doodt ook een deel
van jouw darmflora en zorgt zo voor een verstoring in die flora die soms lastig
te herstellen is.
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Structurele koolhydraten

De juiste koolhydraten zijn ongelooflijk waardevol voor je darm. Ze zorgen voor
vitamines, mineralen en vezels. Vitamines en mineralen kunnen helpen om je
darmwand gezond te houden. De vezels zijn goede voeding voor je residente
darmflora. Deze flora voelt zich dan thuis in jouw darm en heeft het er goed
(want er is genoeg te eten). Dan gaat de flora zich voortplanten. Zo wordt de
groep van goede, eigen flora sterker. Dat zorgt ervoor dat de balans met de
pathogene flora (de flora waarvan je ziek kunt worden) beter wordt.

Structurele koolhydraten zitten in groenten. Met name groenten waar je op
moet kauwen, zoals bijvoorbeeld knollen en wortelen. Het is belangrijk om
voldoende groenten te eten. Het liefst minimaal 2x per dag.

Granen en aardappelen bevatten ook koolhydraten. Dit zijn zetmeelrijke
koolhydraten. Voor veel mensen zijn die niet zo makkelijk te verteren. Dat kan
allerlei gedoe in de darm geven en de verkeerde flora voeden. 

Jouw eigen flora doet het veel beter op groenten. Zorg dus dat je daar vooral
gevarieerd en voldoende van eet.
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Wat je zelf meteen al kunt doen
Nu je tot zover gekomen bent in dit e-book, weet je al een hele hoop. Maar wat
zijn nu de dingen die je zelf al meteen kunt doen om je darm te ondersteunen?
Ik kan je zeggen dat er een hele hoop is dat je zelf kunt doen. Op deze plek geef
ik je alvast 3 tips om mee aan de slag te gaan.

Eet meer groenten

Eet minimaal 2x per dag iets van groenten en varieer zoveel mogelijk. Zorg voor
allerlei kleuren op je bord en maak ook eens iets met groenten die je nog niet
kent. Maak er een uitdaging van om zoveel verschillende groenten te eten als
mogelijk. Heb je deze week 10 verschillende groenten gegeten? Dan probeer je
er volgende week 15 te 'scoren'. 

Zorg voor biologische eiwitten

Koop in ieder geval je eitjes, kip en vlees biologisch. Bij vis let je erop dat het
wild is, dus geen kweekvis. Vraag je af of het beest dat je eet een gezond leven
heeft gehad. Heeft het kunnen bewegen? Heeft het zijn natuurlijke voeding
gehad? Allemaal dingen die de gezondheid van het beest helpen. En dat is dan
weer goed voor jouw gezondheid.
 
Gebruik extra vierge olijfolie en kokosolie

Extra vierge olijfolie kan prima over een salade of over gestoomde groenten bij
de avondmaaltijd. Gewoon een scheutje per keer is al genoeg. 
Extra vierge kokosolie is een gezonde keuze om in te bakken.
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Recepten
Broodvervangers

Pompoenbrood
Zadencrackers

Salades voor de lunch

Salade met broccoli en rode biet (nog aanvullen met eiwitten, bijv. kip)
Bleekselderijsalade met kip en druiven
Maaltijdsalade met gemarineerde bietjes

Avondeten

Andijviestampot met pompoen
Gamba's in tomatensaus
Gesmoorde prei, bloemkoolrijst en vis

Gezonde vetten

Basilicumpesto
Mayonaise 
Guacemole

Gezond snoepen

Blauwe bessen vulkaantjes
Chocoladebrownie met frambozen

Op mijn website staan nog
veel meer recepten. Er komen

regelmatig nieuwe bij!

https://www.vanappeltotzeekraal.nl/portfolio-item/pompoenfocaccia/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/portfolio-item/zadencrackers/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/portfolio-item/broccoli-salade-met-rode-biet/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/portfolio-item/bleekselderijsalade-met-kip-blauwe-druiven-en-appel/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/portfolio-item/maaltijdsalade-met-gemarineerde-bieten/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/portfolio-item/andijviestamppot-met-flessenpompoen-en-zongedroogde-tomaatjes/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/portfolio-item/gambas-in-tomatensaus/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/portfolio-item/gesmoorde-prei-met-pesto-gekruide-bloemkoolrijst-en-vis/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/portfolio-item/basilicum-pesto/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/portfolio-item/mayonaise/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/portfolio-item/guacemole/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/portfolio-item/blauwe-bessen-vulkaantjes/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/portfolio-item/chocolade-brownie-met-frambozen/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/
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Blogs voor meer info
Op mijn website post ik elke week een blog. Hieronder vind je er in ieder geval
drie, waarvan ik denk dat ze misschien interessant zijn om nu even te lezen. 

Gevoelig voor gluten: blog over gluten en lekke darm

Hoe dan? Ik heb het al zo druk: blog over hoe je in een druk bestaan toch
makkelijk je voeding kunt aanpassen

Eet jij wel voldoende vezels?: blog over het belang van vezels voor de darm

https://www.vanappeltotzeekraal.nl/gevoelig-voor-gluten/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/hoe-dan-ik-heb-het-al-zo-druk/
https://www.vanappeltotzeekraal.nl/eet-jij-wel-voldoende-vezels/
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Hoe nu verder?
Na het lezen van mijn e-book kun je natuurlijk verschillende kanten op. 

Zo kun je besluiten dat het (nog) niets voor jou is om met je voeding aan de
slag te gaan. En dat is helemaal oké. Heus! Het heeft geen zin om te starten als
je er eigenlijk niet voor de volle 100% achterstaat. Want het veranderen van je
voeding is soms best even zoeken. Dan is het fijn als je motivatie er in ieder
geval is. Is dat nu niet het geval? Dan leg je dit e-book lekker weg en wie weet
komt het dan later.

Je kunt natuurlijk ook aan alles merken dat NU juist wel JOUW MOMENT is. Dat
je al lang genoeg hebt rondgelopen met allerlei klachten. Dat je wilt ontdekken
of voeding je kan helpen om die te verminderen en om je beter te voelen.

Als dat het geval is, meld je dan aan voor een gratis Online sessie met mij. In
die sessie kijken we samen wat er aan de hand zou kunnen zijn en hoe voeding
je daarbij wellicht kan helpen. Lees wel even de voorwaarden die van
toepassing zijn. Die vind je op de pagina waar je je kunt aanmelden voor de
gratis online sessie. 

https://www.vanappeltotzeekraal.nl/gratis-sessie-met-minimaal-2-gouden-tips-speciaal-voor-jou/

