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Brein in
je buik
Tenzij je klachten hebt, denk je waarschijnlijk niet zo vaak
aan je darmen. Maar de laatste jaren leren we steeds beter
hoe essentieel ze zijn. Er wordt eten verteerd en omgezet in
energie, maar je darmen vormen ook een belangrijk deel van
het immuunsysteem en beschermen tegen ziekte.
In dat tweede brein in je buik huizen belangrijke bewoners:
de darmflora, ook wel darmbacteriën, microbiota of
microbioom genoemd. Al die darmbacteriën hebben samen
met het zenuwnetwerk om het darmstelsel heen veel invloed
op lichaam en geest. Zo kan de samenstelling van je
darmflora invloed hebben op hoe vrolijk of neerslachtig je
bent en hoe je pijn ervaart.
Hoe die vernuftige connectie tussen darmen en brein precies
werkt, dat zochten we voor je uit. In dit magazine vind je
alles over je microbioom en vertellen we meer over
probiotica. We interviewden enkele deskundigen én leggen
uit hoe mood foods je stemming kunnen beïnvloeden,
compleet met lekkere recepten. Kortom: alles om je darmen
én je brein optimaal te laten floreren.

Franca van Dalen
Hoofdredacteur
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In je darmen
zitten 38 biljoen
bacteriën
die samen ruim
0,2 kilo wegen
en uit zeker 200
bacteriesoorten
bestaan.

Mediterraan
dieet doet je
darmen goed
Een mediterraan dieet vermindert het aantal ongunstige bacteriën
in de darmen bij ouderen, zo meldt de Consumentenbond. Zij
baseren zich op onderzoek in Nederland, Polen, Frankrijk, Italië
en het Verenigd Koninkrijk. Proefpersonen in deze landen aten
een jaar lang volgens hun normale eetpatroon en daarna een
jaar volgens een mediterraan eetpatroon met veel fruit, groente,
noten, peulvruchten, olijfolie en vis en weinig rood vlees en verza
digde vetzuren. Na dat jaar hadden ze een gevarieerd en gezond
microbioom en bleken schadelijke darmbacteriën zich minder
goed te ontwikkelen.

tip

WEETJES

Een opscheplepel peulvruchten bevat
7 gram vezels, terwijl een volkoren boterham
slechts 2 gram bevat. Voor een gezonde
stoelgang zet je dus vaker bonen, linzen of
kikkererwten op het menu! Een vezelrijk
eetpatroon draagt bij aan een microbioom
met veel bacteriën en veel verschillende
bacteriesoorten.

TOP
5
darmproblemen

Opgeblazen gevoel
Winderigheid
Prikkelbare of pijnlijke darm
Diarree
Verstopping
▪

Samenstelling: Franca van Dalen
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Wat is het
microbioom?

200 gram aan ‘piepkleine organismen’
In en op je lichaam leven miljarden bacteriën, virussen, gisten en
schimmels samen. De verzamelnaam voor die piepkleine organismen is
het ‘microbioom’. Je ziet ze niet, maar dat ze er zijn, merk je wel degelijk
aan je gezondheid. De bacteriën helpen bijvoorbeeld mee aan een goede
spijsvertering, trainen je afweersysteem en produceren vitamine K.
Je microbioom is belangrijk voor een goede gezondheid. Verzorg je
microbioom daarom goed!
Zo klein als ze zijn, toch wegen de
bacteriën, virussen, gisten en schim
mels in en op je lichaam samen zo’n 200
gram. Ze zitten bijvoorbeeld op je huid,
in je bovenste luchtwegen en in je
urinewegen. Maar het grootste deel
van je microbioom zit in je darmen: je
darmmicrobioom.

Jouw unieke
darmmicrobioom

De samenstelling van het darmmicro
bioom verschilt van persoon tot per
soon. Een internationale groep
onderzoekers bekeek recent ruim
18.000 ontlastingssamples. Ze vonden
wel 410 verschillende genera (geslacht)
darmbacteriën. Van die 410 genera
zijn er maar negen genera die alom
vertegenwoordigd waren bij de proef
personen. De overige genera komen
bij de ene mens wel voor, en bij de
andere niet. Dat maakt ieders micro
bioom uniek! Hoe jouw darmmicro
bioom eruit ziet, is afhankelijk van
verschillende factoren.
Het microbioom begint te groeien van
af de eerste seconde dat je op de we
reld bent, uit de eerste contacten met
je moeder en de wereld om je heen.
Tekst: Christel Vondermans

Rond je kleutertijd is de grove blauw
druk van je eigen hoogstpersoonlijke
darmmicrobioom klaar. Jouw micro
bioom is zo uniek als een vingerafdruk.
Je partner, zus, ouders, kinderen… van
niemand is de samenstelling exact ge
lijk aan die van jou. Dat wil niet zeggen
dat je darmmicrobioom een statisch
geheel is. Je kunt het beïnvloeden, bij
voorbeeld door voeding, medicijnen
en je manier van leven. Een gezond
microbioom bestaat uit een balans
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van gunstige en minder gunstige
bacteriën, waarbij de goede de over
hand hebben. Een gezond microbioom
is zo gevarieerd mogelijk, dus met veel
verschillende soorten.

Uit balans

Als je veel stress hebt, ongezond eet,
net een antibioticakuur gebruikt hebt
of rookt, dan raakt je microbioom uit
balans. De slechte bacteriën krijgen
dan makkelijker de overhand. Als je >

goed voor je darmmicrobioom zorgt,
krijgen goede bacteriën de overhand.
Hoe meer gunstige bacteriën in de dar
men voorkomen, hoe minder plek er is
voor ziekteverwekkende bacteriën.

Je krijgt er wat voor
terug

De bacterie-huisvesting in je darmen is
goed geregeld. Jij en al die microorganismen vormen een goed team:
jouw lichaam zorgt voor een ideale
temperatuur van 37 graden, voor vocht
en voor voedsel. In ruil daarvoor doet je
darmmicrobioom veel goeds voor je
gezondheid. Je darmmicrobioom:
• helpt bij de spijsvertering en stoel
gang
• ondersteunt je immuunsysteem
• biedt bescherming tegen ziektever
wekkers
• maakt vitamine K
• maakt vetzuren zoals boterzuur, dat
een belangrijke energiebron vormt
voor de darmwandcellen
• lijkt invloed te hebben op je
lichaamsgewicht
• heeft invloed op je geest
Wetenschappers ontdekken daarnaast
steeds meer relaties tussen het micro
bioom en ziekten als allergieën, darm
klachten, huidproblemen en
luchtwegaandoeningen. Er zijn zelfs

Hoe kan het
microbioom de
weerstand
verbeteren?

Je
microbioom
is zo uniek
als een
vingerafdruk

Dat gaat op verschillende
manieren. Allereerst hebben
goede bacteriën een gunstig
effect op de darmwand. De
darmwand en de bijbehorende
slijmlaag vormen een natuurlijke
barrière tussen de darminhoud en
ons lichaam. De barrière houdt
ziekteverwekkers tegen.
Bovendien maken bacteriën zuren
en ontstekingsremmende stoffen
aan, die ervoor zorgen dat
ziekteverwekkers worden
uitgeschakeld. Tot slot kunnen
gunstige bacteriën het
afweersysteem trainen om alleen
in actie te komen als er echt
ziekteverwekkers aanwezig zijn.

aanwijzingen dat het microbioom een
relatie heeft met ziekte van Parkinson,
depressie en autisme (zie voor meer
informatie pagina 10).

Sterker door vezels

Vezels hebben een streepje voor als het
gaat om voeding voor je darmen.
Bepaalde soorten vezels zijn het
lievelingseten voor gunstige bacteriën.
Deze vezels worden in de dikke darm
afgebroken (gefermenteerd) door die
bacteriën. Daarbij komen stofjes vrij,
zoals boterzuur en azijnzuur. Boterzuur
is een belangrijke energiebron voor de
cellen in de darmwand. Bij de
fermentatie komt ook energie vrij, die
de cellen in je darmen weer kunnen
gebruiken. De fermenteerbare vezels
worden ook wel prebiotica genoemd.
Ze zitten onder andere in groenten,
fruit en graanproducten. Vooral bana

nen, witlof, aardpeer, artisjok, prei,
knoflook, asperges en uien staan er om
bekend. En heel bijzonder: in moeder
melk zitten vergelijkbare vezels, een
baby krijgt dus vanaf het eerste begin
dit soort vezels binnen. ▪

Dit is allemaal van invloed op jouw darmmicrobioom
•

•

•

Hygiëne: als je te hygiënisch
bent, kom je niet in aanraking
met voldoende nieuwe microorganismen die onderdeel kun
nen zijn van jouw microbioom.
Erfelijke factoren: onderzoe
kers van onder meer het Eras
mus MC zagen recent nog een
verband tussen het menselijk
DNA en het darmmicrobioom.
Geneesmiddelen: sommige
geneesmiddelen hebben in
vloed op de hoeveelheid en
soort bacteriën in je darmen.
Een voorbeeld daarvan is een
antibioticakuur. Een antibioti
cakuur is gericht op het doden
van schadelijke bacteriën.

•

Helaas gaan er tijdens een anti
bioticakuur ook onbedoeld veel
goede bacteriën dood. Probio
tica beschermen het darmmi
crobioom tegen de verstorende
werking van een antibioticakuur
(zie pagina 6 voor meer informatie over probiotica).
Voeding: de bacteriën in je
darmen leven van het voedsel
dat jij eet. Daardoor beïnvloedt
jouw voeding welke bacte
riën er in je darmen leven en
hoeveel dat er per soort zijn.
Als je veel vezels eet en zorgt
voor een voeding met weinig
suikers, krijg je een microbioom
met veel verschillende bacterie
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•

•

•

soorten en vooral veel goede
bacteriën.
Roken: roken heeft structu
reel een slechte invloed op je
microbioom.
Stress: doordat er een directe
verbinding is tussen je darmen
en hersenen (zie pagina 14)
heeft stress invloed op de bac
teriesamenstelling in je darmen.
Beweging: regelmatig bewe
gen zet niet alleen je spieren
aan het werk, maar zorgt ook
dat je darmen op een goede
manier worden geprikkeld. Het
stimuleert je spijsvertering en
daarmee ook je microbioom. ▪

Wat zijn
probiotica?

Via je eten en drinken krijg je heel wat bacteriën binnen.
Wist je dat het dan niet alleen gaat om bacteriën waar je ziek
van kunt worden? Je voeding levert je ook veel gunstige
bacteriën, die goed zijn voor je gezondheid. Ze worden soms
zelfs toegevoegd aan producten. Als deze bacteriën aan
bepaalde richtlijnen voldoen, dan noemen we ze probiotica. >
Tekst : Christel Vondermans
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Van groep tot stam
Bacteriegroep = melkzuurbacteriën (vergelijk met: katachtigen)
Bacteriegeslacht = Lactobacillus (vergelijk
met: tijger)
Bacteriesoort = Lactobacillus casei (vergelijk
met: Siberische tijger)
Bacteriestam = Lactobacillus casei Shirota
(vergelijk met: tijger Jaap in de dierentuin)

Als je yoghurt of zuurkool eet,
krijg je niet alleen voedings
stoffen binnen. Deze producten
leveren je ook bacteriën. Vooral
gunstige bacteriën, die goed zijn
voor je gezondheid. Ze zitten in
zuurkool en yoghurt, maar bij
voorbeeld ook in salami en kefir.
Deze bacteriën zijn echter niet al
te best bestand tegen maagzuur
en gal, dus heel veel zullen er niet
levend aankomen in je darmen.
Anders is dat bij probiotica.

De producten waar probiotica
inzitten, bevatten echt superveel
levende bacteriën die wél in
grote getalen levend je darmen
bereiken. Daar hebben ze een
gunstige invloed op de samen
stelling van het microbioom
(zie pagina 4). Probiotica zitten
in sommige zuiveldrankjes,
yoghurtproducten en supple
menten.

Speciale regels

Niet iedere goede bacterie valt
onder de probiotica. De Wereld
Gezondheidsorganisatie heeft
probiotica gedefinieerd als
levende micro-organismen die
een positief effect hebben op de
gezondheid wanneer ze in vol
doende hoeveelheden worden
geconsumeerd. Kortom:
• Probiotica moeten de darm
levend bereiken en niet ‘onder
weg’ uitgeschakeld worden
door maagzuur en galsap.
• Probiotica verbeteren de
gezondheid en dat effect moet
door wetenschappelijk onder
zoek onderbouwd worden.

Probiotica aan het
werk

Als probiotica de reis door je
spijsverteringsstelsel doorstaan
hebben en in je darmen
arriveren, kunnen ze daar meteen
aan de slag. Ze hebben op ver
schillende manieren invloed op
je gezondheid:
• Eenmaal aangekomen in je
darmen nemen probiotica hun
plekje in. En dat is gunstig,
want hoe meer darmwand er
bezet wordt gehouden door
goede bacteriën, hoe minder
plek er is voor bacteriën die
ziekteverwekkend zijn. Zie het
als een bus: hoe meer mensen
met een ticket een plaatsje in
genomen hebben, hoe minder
plek er is voor zwartrijders.
• Probiotica hebben invloed op
de zuurgraad in je darmen.
Meestal maken ze de darm
zuurder, bijvoorbeeld door de
aanmaak van melkzuur. Gunsti
ge bacteriën houden van die >

Het woord
probioticum
is afgeleid van
het Griekse
‘pro bios’ dat
‘voor het leven’
betekent
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zure omgeving, maar veel
ziekteverwekkers juist niet.
Hierdoor willen de gunstige
bacteriën juist graag in je darm
verblijven en wordt het
vermenigvuldigen van ongun
stige bacteriën geremd.
• Probiotica kunnen een gunstig
effect hebben op je immuun
systeem. Probiotica komen in
de darm in contact met im
muuncellen. Het is de taak van
immuuncellen om continu de
inhoud van de darm te inspec
teren en te kijken of er gevaar
dreigt en of ze in actie moeten
komen. Probiotica zijn goede
bacteriën die de immuuncellen
‘geruststellen’, waardoor het
immuunsysteem niet onnodig
vaak in actie komt.
• Sommige probiotische bacte
riën produceren vitamine K;
vitamine K ondersteunt onder
andere je bloedstolling.
• Sommige probiotische bacte
riën produceren korteketen
vetzuren. Deze vetzuren
ondersteunen een goede
werking van de dikke darm.

Probiotica
kunnen een
gunstig
effect
hebben op je
immuunsysteem
De stam is
belangrijk

Niet iedere probiotische bacterie
heeft dezelfde effecten in je
lichaam. En niet iedere
probioticasoort is voor alles ef
fectief. Zo zijn een lactobacil en
een bifidobacterie echt totaal
verschillend. Het verschil is groter
dan tussen een mens en een
mier! Een bacteriegroep kun je
nog veel verder onderverdelen
(zie kader). Het is belangrijk te
onthouden dat niet zomaar alle
bacteriën effectief zijn.

Probiotica bij
antibiotica

antibiotica-gerelateerde diarree.
In een publicatie van TNO uit
2018 wordt daarom het advies
gegeven om probiotica te ge
bruiken als je een antibioticakuur
krijgt voorgeschreven. Probiotica
beschermen het darmmicro
bioom tegen de verstorende
werking van een antibioticakuur
en bevorderen het herstel. Daar
naast helpt probiotica je aan een
betere weerstand, waardoor de
kans op een nieuwe infectie
kleiner is. Neem daarom 2 uur
nadat je antibiotica gebruikt
hebt, probiotica in. Hou dit de
hele kuur vol en blijf ook daarna
nog 1-2 weken probiotica
gebruiken. De bacteriestam
Lactobacillus rhamnosus GG
(afgekort LGG) werkt bijvoor
beeld goed tegen antibioticagerelateerde diarree.
Ook zijn er aanwijzingen dat
probiotica effect kunnen hebben
bij het prikkelbare darmsyn
droom (PDS), het verminderen
van allergische klachten of het
verhogen van de weerstand.
Probiotica hebben voor zover
bekend geen ongewenste bij
werkingen. ▪

Er zijn aanwijzingen dat pro
biotica een positief effect kunnen
hebben bij specifieke aandoe
ningen. Zo kun je acute diarree
krijgen als je antibiotica gebruikt.
Antibiotica werken tegen ziekte
verwekkende bacteriën in je
lichaam, maar ze schakelen ook
gezonde bacteriën uit. Een op de
vier volwassenen die antibiotica
gebruikt, heeft hierdoor last van

Geen probiotica, toch gezond
Maar een deel van de
bacteriën in yoghurt,
karnemelk, salami en
zuurkool overleeft je
spijsverteringsstelsel.
De kans dat ze in groten getale levend de
darm bereiken en daar
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een gunstig effect
hebben, is minder
groot. Er is bovendien
geen klinisch onderzoek mee uitgevoerd,
die de gezondheidseffecten bewijzen. Daarom mogen ze geen

probiotica worden
genoemd. Maar toch
zijn ze gezond. Deze
bacteriën produceren
bijvoorbeeld sommige
vitaminen en ze zijn in
staat om lactose (melksuiker) af te breken.

weetjes
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•

Wist je dat...
…als je iets lekkers ziet, je brein je darmen
ruim van te voren vertelt dat er voedsel aan
komt? En dat terwijl je buik ‘pas’ na 20 minuten
aan je hersenen doorgeeft dat je genoeg gege
ten hebt? Goede tip, zeker voor degene die iets
wil afvallen, is dus: eet niet te snel. Geef je
hersenen en darmen tijd om af te stemmen
wanneer je voldoende gegeten hebt.

Je darmflora en angst en depressie
De bacteriën in onze darm bepalen mede wie er
angsten of depressies krijgt. Proeven laten zien dat
gedrag van dieren te beïnvloeden is door de samen
stelling van het darmmicrobioom te veranderen.
Angstige muizen veranderden in moedige muizen, en
verlegen muizen werden sociaal. Andersom werkt dat
ook zo: poeptransplantatie van depressieve mensen
naar ratten ervoor zorgde dat die ratten tekenen van
depressiviteit vertoonden. Ook studies in kleine
groepen mensen geven aan dat toevoeging van
specifieke bacteriesoorten aan het dieet, de hersen
activiteit kan beïnvloeden en zo angstproblemen
kan onderdrukken.

Wat weegt
je brein?
Je hersenen wegen ongeveer
1 – 1.5 kg, dit is slechts twee
procent van ons lichaamsgewicht; je huid weegt ongeveer twee keer zoveel.
Ondanks dat geringe gewicht gebruiken de hersenen
maar liefst 20 procent van
alle zuurstof die we opnemen en zelfs 30 procent
van de energie die we tot
onze beschikking hebben.
Fun fact: je brein bepaalt
in 13 milliseconden (0,013
seconden) of iemand aantrekkelijk is of niet.

Bacteriën zijn altijd actief. Ook als jij slaapt.
In je darmen helpen bijna 200 gram darmbacteriën
je dag en nacht met je spijsvertering.
Samenstelling: Franca van Dalen
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Onderbuikgevoel
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•
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MANNENBREIN VERSUS
VROUWENBREIN

‘Vlinders in je buik’, een ‘onder
buikgevoel’ of ‘in je broek poepen
van angst’ : deze gezegden tonen
al wel aan dat we eigenlijk al lang
weten dat je emoties ook in je buik
voelt. Wat wij denken en doen
heeft gevolgen voor hoe wij ons
lichamelijk voelen. En omgekeerd
kunnen psychologische klachten
ontstaan doordat je buik niet
goed functioneert. Des te meer
reden om je darmmicrobioom
flink te verwennen met goede
bacteriën uit zuiveldrankjes,
gefermenteerde voeding (zuur
kool!) maar ook bijvoorbeeld
witlof en augurken.

Je darmen
helpen je slapen

We dachten lange tijd dat de hersenen van
mannen en vrouwen hetzelfde zijn. Maar de harde
waarheid is dat mannen gemiddeld een groter
brein hebben en meer hersencellen. Toch maakt
dat de mannen niet slimmer. Het gemiddelde
vrouwenbrein is fors kleiner dan dat van de man,
zelfs meer dan tien procent. Vrouwen hebben
mechanismen in hun hersenen die kunnen com
penseren voor dat kleinere brein. De belangrijkste
daarvan, is de verbranding in de hersenen. Dat is
bij vrouwen gemiddeld vijftien procent hoger.
Daarmee kunnen ze in hun kleinere brein meer
energie genereren. Het mannenbrein, met veel
zenuwcellen en minder verbindingen, zou beter
uitgerust zijn om gespecialiseerde taken uit te
voeren. Het vrouwenbrein, met minder zenuw
cellen en meer verbindingen, lijkt ideaal om
verschillende taken met elkaar te verbinden.

Als je een ketting zou maken van alle
bacteriën uit je darmflora, dan is die
lang genoeg om er helemaal de wereld
mee rond te gaan.

Slaaponderzoekers zijn het erover eens; een
goede nachtrust is essentieel voor gezonde her
senen. Goede slaapgewoontes zijn dus belangrijk,
maar ook een gezonde darmflora helpt je beter te
slapen, want melatonine wordt zowel in je darmen
als in je hersenen aangemaakt. Uit een kleine
Duits-Zweedse studie van een aantal jaar geleden
bleek dat een gebrek aan slaap leidde tot een af
name van nuttige bacteriën in je darmstelsel. En
dat terwijl een andere studie aantoont dat bepaal
de nuttige bacteriën in je darmen juist weer
kunnen helpen bij het verbeteren van je slaap door
stresssymptomen af te zwakken. Goede zorg voor
je darmmicrobioom helpt je dus ook beter slapen.

Hara Hachi Bu
De Japanners zijn één van de
slankste en gezondste volkeren
ter wereld, nog geen 5 procent
van de bevolking heeft (zwaar)
overgewicht en ook ziektes als
hart- en vaatziekten en kanker
komen er veel minder vaak voor. Dit
heeft natuurlijk te maken met de slanke Japanse keuken, maar ook door de Japanse discipline.
Zij eten namelijk volgens Hara Hachi Bu: geniet van
eten maar stop met eten als je voor 80 procent vol zit.
Volgens de Japanners zou het ‘volproppen’ van jezelf
er alleen maar toe leiden dat je maag oprekt en je de
volgende keer nóg meer gaat eten. Oftewel: ‘acht
delen van een volle maag ondersteunen de man, de
andere twee ondersteunen de dokter’. Eet je volgens
Hara Hachi Bu dan hoef je ook niet op je hersenen te
wachten voor dat seintje dat je vol zit.
▪
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Zo werkt de hersen-darm as

“Voeding kan direct
van invloed zijn op
je stemming”
Robert Jan Brummer is hoogleraar
gastro-enterologie. Hij komt uit
Nederland, maar werkt al jaren aan de
Zweedse Orebro Universiteit. Daar
leidt hij een groep van enthousiaste
onderzoekers. Brummer is
gefascineerd door de relatie tussen het
brein en de darmen. Veel van zijn
onderzoek richt zich op het ontrafelen
van de mysteries rondom de darmhersen as.
Iedereen kent wel de onrustige
darmen als je zenuwachtig bent,
of de vlinders in je buik bij ver
liefdheid. Er is een zeer levendig
verkeer tussen de darmen en de
hersenen, de zogenoemde
darm-hersen as. Brummer zegt:
“Die nauwe samenwerking
tussen hersenen en darmen
betekent dat er eigenlijk geen
scheiding is tussen lichamelijke
aandoeningen en geestelijke
aandoeningen. In mijn onder
zoekswerk ben ik steeds meer
gaan kijken naar de relatie tussen
voeding, het microbioom, de
darmen en het brein. Waar ik naar
streef is in eerste instantie een
betere behandeling voor ziekten
en klachten van de darm, zoals
het prikkelbare darmsyndroom
Tekst: Karine Hoenderdos

(PDS). Maar mijn onderzoek richt
zich ook op de vraag of je via de
darmen de hersenfunctie kunt
optimaliseren. Kun je bijvoor
beeld stress en somberheid ver
minderen door de juiste voeding,
of kun je stemming verbeteren
als je beter voor je darmen
zorgt?”

Depressie en het
microbioom

Brummer en zijn onderzoeks
groep hebben onlangs een ver
kennend onderzoek gedaan naar
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het effect van voeding op de
pressie. Hij legt het onderliggen
de mechanisme uit: “Bij
depressie en stress ontstaan er
laaggradige ontstekingen in het
lichaam. Dat zijn ontstekingen
waar je geen koorts of pijn van
krijgt, maar die wel zorgen voor
ontstekingsreacties in het
lichaam. Bij die ontstekings
reacties is de stof tryptofaan be
trokken. Dit is een stof die onder
de juiste omstandigheden in het
lichaam wordt omgezet in seroto
nine, een stof die onze stemming >

meer serotonine wordt
aangemaakt en zo de stemming
verbetert.”

Eten tegen
ontstekingen

“Met de juiste
voeding kunnen
heel veel positieve
effecten voor het
lichaam én de geest
worden bereikt”

verbetert. Als er ontstekingen in
het lichaam zijn, wordt er minder
tryptofaan omgezet in serotoni
ne. Daardoor verslechtert de
stemming, en dit effect treedt
ook op bij die laaggradige ont
stekingen. Je denkt dan mis
schien: ‘dan geef je toch een
medicijn met extra tryptofaan?’
Maar dat werkt helaas niet, dat is
al gebleken uit studies. Wij willen
hier aan de universiteit nu
onderzoeken of we met de
juiste voeding die laaggradige
ontstekingen in het lichaam
kunnen verminderen, zodat er

Wat is de hersen-darm as?
Elke dag weer, 24 uur per dag,
communiceren de hersenen met de
darmen en omgekeerd. Die commu
nicatie tussen de darmen en de herse
nen vindt onbewust plaats, tussen het
autonome zenuwstelsel en het eigen
zenuwstelsel van de darm, het zoge
noemde ‘enterische zenuwstelsel’ (zie
ook pagina 14). De darm verstuurt sig
nalen (vanuit het eigen zenuwstelsel
en via bioactieve stoffen in het bloed)
naar de hersenen, en de hersenen
sturen dit soort signalen ook naar de

darm. Je kunt dit het best vergelijken
met muziek maken, bijvoorbeeld met
piano spelen. De hersenen zijn dan de
pianist. De darmen zijn de piano. Als
de pianist goed speelt op de piano,
dan klinkt er prachtige muziek. Maar
wat nou als de pianist gestrest is, of
als de piano niet goed gestemd is?
Dan klinkt de muziek minder mooi en
werken de darmen en hersenen niet
goed samen. Dan krijg je bijvoorbeeld
diarree of andere darmklachten, of
voel je je somber.
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Hoe ziet zo’n voeding eruit?
Brummer: “Daarvoor gaan we uit
van een ontstekingsremmende
voeding, oftewel een antiinflammatoire voeding. Het is
een gezonde, volwaardige
voeding met veel pure en
onbewerkte ingrediënten. Dat is
allereerst vette vis, vanwege de
omega 3 vetzuren die een direct
positief effect hebben op de
hersenen. Maar deze voeding
bevat ook veel groenten,
volkoren granen, vezelrijke
peulvruchten en bijvoorbeeld
ook bessen. Deze producten
bevatten vezels die een gunstig
effect hebben op de darmen.
We gebruiken typisch
Scandinavische streekproducten
in deze voeding.” Dit voedings
patroon wordt ook wel het ‘New
Nordic Diet’ genoemd, en het
wordt door wetenschappers net
zo gezond genoemd als het
mediterrane voedingspatroon.
De Gezondheidsraad in Neder
land heeft dit voedingspatroon
ook gebruikt bij het opstellen van
de Richtlijnen goede voeding.
Brummer vervolgt: “Voedings
onderzoek is altijd al heel moei
lijk, maar we hebben het onszelf
>
in deze studie écht moeilijk

Eten voor gezonde darmen
en een gezond brein
Wil je ook eten om je darmen én brein gezond
te houden? Kies dan voor een voeding die
voornamelijk bestaat uit verse, pure en onbewerkte producten. Kies voor veel groenten en
fruit, noten en zaden, vette vis, peulvruchten,
volkoren granen, olijfolie en vlees, vis en zuivel. Zorg ervoor dat het leeuwendeel van je
voeding bestaat uit plantaardige producten,
want die leveren de vezels waar je darmen zo
happy van worden. Vul dit eventueel nog aan
met gefermenteerde producten zoals yoghurt
en zuurkool.

gemaakt. We hebben namelijk
geprobeerd om de deelnemers
niet te beïnvloeden. De ene
groep kreeg de ontstekingsrem
mende voeding, de controle
groep kreeg een gewone
voeding en we hebben ze niet
verteld welke voeding ze kregen.
Want als je denkt dat je superge
zond eten krijgt, heeft dat op
zichzelf natuurlijk al een effect.
De verkennende studie is gelukt,
al hadden sommige deelnemers
wel door dat ze extra gezond
aten. We gaan in de controle
groep daarom straks hier en daar
wat blaadjes sla toevoegen om
die gewone voeding extra ge

zond te laten lijken. En dan kun
nen we van start met de echte
studie. Tenminste, zodra het
coronavirus het toelaat.”

Van darmen naar
hersenen – en
andersom

Dat je laaggradige ontstekingen
kunt remmen door de juiste voe
ding, is een inzicht dat pas de laat
ste 10 jaar groeiende is. “Het was
al langer bekend dat visvetzuren
een positief effect hebben op de
hersenen. Maar anti-inflammatoir
voedsel, met veel vezels, heeft
ook een direct positief effect op
het microbioom in je darmen, en
daarmee ook op de hersenen”,
legt Brummer uit. ”Ik geef veel
scholing over dit concept aan
artsen, verpleegkundigen en
praktijkondersteuners. Het is
eigenlijk jammer dat het nog niet
zo wordt opgepakt. Met de juiste
voeding kunnen zoveel positieve
effecten voor het lichaam én de
geest worden bereikt. En het
werkt ook andersom, van
hersenen naar de darm. Zo kan
het voor mensen met een
prikkelbare darm heilzaam zijn om
antidepressiva in lage doseringen
te gebruiken. Dit wordt door
sommige artsen al voor
geschreven, maar dat zou best

vaker kunnen. Door de
antidepressiva wordt de darmhersen as positief beïnvloed,
waardoor de darmen rustiger
worden.’

Een kijkje in de
toekomst

De studie naar depressie is maar
één voorbeeld van de studies
onder de hoede van Brummer.
Zo is er bijvoorbeeld ook een
onderzoek waarbij mensen
enkele weken probiotica krijgen,
waarna met een MRI-scan het
effect op de hersenen bij stress
wordt gemeten. “Er is zeker
effect”, verklapt Brummer, “Maar
ik mag er niet te veel over
zeggen, want de studie is nog
niet gepubliceerd. Er zit
toekomstmuziek in dit terrein.
Mogelijk kun je de relatie tussen
de darmen en de hersenen ook
inzetten bij mensen met autisme
of ADHD. Daarvoor zijn al
aanwijzingen, maar die zijn nog
niet sterk genoeg. Wat bij de ene
mens werkt, doet niks bij de an
dere mens. Dat moeten we gaan
uitzoeken: waarom reageert de
ene persoon veel sterker op voe
ding of probiotica dan de ander?
En kunnen we in de toekomst dan
een behandeling op maat bie
den? Dat is ons streven.”

De positieve blik

Brummer is optimistisch: “Ik ver
wacht dat we de inzichten over
de darm-hersen as kunnen inzet
ten bij het voorkomen en behan
delen van chronische ziekten.
Maar er is iets dat ik eigenlijk veel
belangrijker vind: ik zou willen dat
we veel meer aandacht gaan krij
gen voor het acuut positieve ef
fect dat voeding kan hebben op
de geest. Want dat je op de lan
ge termijn door gezond eten het
risico op bijvoorbeeld hart- en
vaatziekten kunt verminderen, is
natuurlijk heel belangrijk. Maar
somberheid of stress voel je nú.
Het zou mooi zijn als steeds meer
mensen beseffen dat ze daarop
invloed kunnen uitoefenen door
de juiste dingen te eten.” ▪
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Het enterische zenuwstelsel

Je tweede brein
(in je buik)

Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar een groot deel van de
communicatie richting je hersenen komt vanuit je buik. De
honderden miljarden bacteriën in je darmmicrobioom ‘praten’ met
ze. Daarom worden je darmen ook wel het tweede brein genoemd.
Hoe zit dat?
Je darmen bevatten een uitgebreid
zenuwstelsel, het enterische zenuwstel
sel (EZS) genoemd. Dit is een complex
systeem met miljoenen neuronen, dat
meerdere gebieden bestrijkt. In princi
pe begint het bij de slokdarm en
eindigt het in de anus. Het bedekt
het hele spijsverteringsstelsel. Net als
de hersenen is het EZS in staat om
volkomen autonoom te functioneren.
Tekst: Franca van Dalen

Zo bepaalt het EZS dankzij gespeciali
seerde cellen waarmee de darmwand is
bedekt, welke spijsverteringsenzymen
nodig zijn om verschillende voedselty
pes af te breken zodat je lichaam het
kan opnemen. Het is ook dit tweede
brein dat de spieren in de wand van het
spijsverteringskanaal laat samentrekken
om voedsel door het spijsverterings
stelsel te vervoeren. Het EZS past de
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kracht en de frequentie van die
spiersamentrekkingen indien nodig
aan, zodat het spijsverteringsstelsel
goed functioneert. Het EZS controleert
bovendien de zuurgraad om aan de
hand daarvan verteringsenzymen aan
te passen, bevordert je stoelgang en
kan zelfs opzettelijk diarree opwekken
of braken stimuleren als je iets gegeten
>
hebt wat niet goed meer was.

95 procent van de neurotransmitter
serotonine en 50 procent van de dopa
mine voort uit het maag-darmstelsel.

Vlinders of juist een
knoop in je buik

Goede
communicatie
tussen darmen en
hersenen

Maar het EZS doet meer dan alleen dat
spijsverteringsproces regelen. Dit ze
nuwstelsel is in staat om heel veel infor
matie naar de hersenen te sturen,
waarbij het communiceert met de hulp
van je centrale zenuwstelsel. Signalen
vanuit je darmen gaan dan via de grote
lichaamszenuw, de nervus vagus, naar
je hersenen en andersom. Maar je
darmen praten ook met je hersenen via
beïnvloeding van het immuunsysteem
of door het maken van neurotrans
mitters (stofjes die zenuwprikkels
kunnen overbrengen). Een andere
route is door het maken van korte
keten-vetzuren. Deze stoffen ontstaan
bij het verteren (fermentatie) van
voedsel – vooral vezels en zetmeel –
door de darmbacteriën. Bekende korte
keten-vetzuren zijn boterzuur, azijnzuur
en propionzuur. Deze hebben alle drie
vele nuttige effecten in de darmen en
spelen tegelijkertijd een rol bij het
beschermen van de bloedbreinbarrière. De bloed-breinbarrière
voorkomt dat stoffen uit ons lichaam
zomaar in de hersenen terechtkomen,
maar laat wel belangrijke
voedingsstoffen door. Het is dus heel
belangrijk dat die twee breinen - die in
je hoofd en die in je buik - goed met
elkaar communiceren. Doen ze dat niet

Een goede
darmflora zorgt
voor een beter
humeur
dan ontstaat er chaos in je hoofd én in
je darmen, met klachten als diarree of
verstopping maar ook kramp of
stemmingswisselingen als gevolg.

Gelukshormonen

Stemmingswisselingen? Ja, want in de
darmen worden de voorlopers van de
neurotransmitters serotonine en dopa
mine gemaakt, ook wel bekend als ge
lukshormonen. Vanuit ons darmstelsel
gaan die voorlopers naar de hersenen,
waar deze neurotransmitters worden
gevormd. Voor het maken van dopa
mine is bijvoorbeeld de voorloper
tyrosine nodig en van tryptofaan wordt
serotonine gevormd. Een goede
darmflora zorgt daarmee voor een
beter humeur, terwijl een slechte
bacteriële flora je stemming negatief
kan beïnvloeden. Volgens Dr. Michael
D. Gershon - celbioloog en auteur van
het boek The second brain - komt zelfs
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Het EZS kan je dus een gevoel van
geluk of vlinders in je buik geven, maar
een ander bekend gevoel komt ook
vanuit het EZS. Namelijk de zogenoem
de ‘knoop in je maag’ als je stress er
vaart. Dat gevoel kan ontstaan wanneer
het EZS bloed wegleidt van de buik als
de hersenen spanning of stress erva
ren. En weer een ander signaal dat via
het EZS naar je hersenen gaat, is de
boodschap dat je honger hebt, of juist
dat je vol zit. Dit doet het EZS door
middel van een reeks hormonen.
Sterker nog: het EZS is ook wat je een
gevoel van plezier geeft als je iets eet
dat je lekker vindt. Zenuwcellen in het
EZS zorgen zelfs voor een misselijk
gevoel als je te veel eet. Volgens
experts kan deze brein-darmconnectie
ook de basis zijn voor het zogenaamde
onderbuikgevoel.

Zorg goed voor je
tweede brein

Het is duidelijk: dat tweede brein is een
complex systeem met een grote in
vloed op je welbevinden. Wetenschap
pers doen nog steeds onderzoek om
te begrijpen hoe het EZS precies
functioneert en op welke lichamelijke
en geestelijke processen het eventueel
nog meer invloed heeft. Zo wordt er
gekeken naar het verband tussen de
pressies en je darmen. In de tussentijd
is het vooral belangrijk er lief voor te
zijn, door te zorgen voor een zo gevari
eerd mogelijk microbioom. Dat doe je
door gezond, gevarieerd en vezelrijk te
eten, want de gunstige bacteriën in je
darm gedijen goed op vezels uit peul
vruchten, volkorenproducten en veel
groente en fruit. ▪

Mood foods
Wat je eet heeft logischerwijs invloed op je darmmicrobioom.
Maar dat niet alleen: dankzij de verbinding tussen je brein en
je darmen, heeft wat je eet ook invloed op je humeur.
Bepaalde voeding kan namelijk leiden tot veranderingen in
de chemische en fysiologische samenstelling van je hersenen,
en op die manier je gedrag en stemming beïnvloeden. Dat
noemen we mood foods.

Eet jezelf
gelukkig!
Tekst: Franca van Dalen
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voor een lichamelijk goed gevoel
en je psyche heeft er baat bij. Het
zou daarom goed zijn als we wat
van die ‘verloren darmflora’
zouden terugbrengen door wat
meer op ons eten te letten. Je
kan je darmflora alvast een hand
je helpen door voeding te eten
met melkzuurbacteriën die ont
staan door fermentatie zoals
zuurkool, kimchi, kombucha,
kefir, miso en tempeh. Maar er
zijn meer mood foods.

Een korte uitleg. In de loop der
jaren zijn we anders gaan eten.
Kookten onze voorouders nog
veel met verse, onbewerkte
producten: wij halen bewerkt
voedsel in de supermarkt bomvol suiker, zout en
conserveringsmiddelen - en eten
bij diverse fastfoodketens. Dat
andere eten heeft een negatieve
impact op ons darmmicrobioom.
Het is bekend uit Amerikaans
onderzoek dat onze darmflora
veel minder rijk is aan
bacteriestammen dan die van
onze voorouders. En omdat veel
van die van oudsher aanwezige
bacteriën in ons microbioom
verdwijnen, raken we ook de
gezondheidsbevorderende
effecten van die bacteriën kwijt.
Ons ‘oude’ eten bevatte veel
meer slecht verteerbare
ingrediënten die als voedsel
dienden voor het microbioom
van de dikke darm. Denk aan
vezels: plantenresten die je dikke
darm werkzaam houden omdat
ze er onverteerd in terecht
komen. Iedereen heeft daar
dagelijks 30 à 40 gram van nodig,
maar volgens de Maag Lever
Darm Stichting eten we slechts
15 tot 23 gram per dag.

Voedingsvezels haal je vooral uit
volkorenbrood, ontbijtgranen,
groente, fruit, peulvruchten,
noten en aardappelen. Door
voldoende vezels te eten kunnen
problemen aan de darmen voor
komen worden. Ze zijn goed voor
de stoelgang en voorkomen ver
stopping uitstulpingen aan de
darmwand en aambeien.

Gefermenteerde
voeding

Meer vezels eten is dus belangrijk
voor je darmflora, maar dat niet
alleen. Het is sowieso goed om
vers, gevarieerd en onbewerkt te
eten. De kwaliteit van je eten
hangt nauw samen met hoe je je
voelt en hoe je denkt. Het zorgt

Er zijn namelijk diverse voedings
stoffen die angst, somberheid en
stress verminderen. En er zijn
voedingsmiddelen die bijdragen
aan je geluksgevoel. De stof
serotonine bijvoorbeeld, die zich
met name in je darmen maar ook
in je hersenen en bloedplaatjes
bevindt, speelt een belangrijke
rol bij het overdragen van alle
signalen tussen darm en brein.
Het helpt bij de communicatie
tussen de hersenen en onze
darmen, die plaatsvindt via ons
enterische zenuwstelsel (zie
pagina 14). Over en weer worden
er signalen verzonden. Als dit
systeem goed werkt, levert
serotonine ons een gelukgevoel
op. Maar bij een verstoring van
de communicatie, kun je je
minder goed voelen. >

Word je gelukkig van chocola?
In pure chocola zit ook tryptofaan, maar
de hoeveelheid ervan is (helaas) veel te
laag om een goede ‘leverancier’ te zijn
als je het vergelijkt met vis, eieren of
sojaproducten. Dat neemt niet weg dat
pure cacao (85 procent of meer) goed is
voor je hersenen, doordat het de
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doorstroming van bloed naar het brein
verbetert. Bovendien bevat pure
chocolade veel antioxidanten, die
gezond zijn voor je neuronen en het
verlaagt het stresshormoon cortisol.
Eén stukje pure chocolade per dag kan
dus zeker geen kwaad voor je humeur.

De diversiteit van je darmflora
loopt terug
Amerikaans onderzoek onder
gezonde westerlingen en een
bevolkingsgroep uit het Amazonegebied die nog nooit is
blootgesteld aan ons westerse
voedingspatroon of antibiotica,
toont aan dat het aantal bacteriestammen in ons darmmicrobioom door onze levensstijl

Tryptofaan

Serotonine wordt aangemaakt
uit het aminozuur tryptofaan. Als
je er voldoende van op het menu
zet, kan dat een rol spelen in het
verbeteren van je stemming.
Eiwitrijke voeding bevat vaak
tryptofaan. Als je twee keer per
dag iets met eiwitten eet, stimu
leer je de aanvoer van deze stof en
daarmee help je je geluksgevoel
verhogen. Linzen bijvoorbeeld;
deze eiwitrijke peulvruchten be
vatten niet alleen tryptofaan, maar
uit meerdere onderzoeken blijkt
dat ze ook veel doen voor je darm
gezondheid en je stoelgang.
Geen wonder dat veel mensen zo
gelukkig worden van een lekkere
kom linzensoep. Tryptofaan zit
natuurlijk niet alleen in linzen. Het
komt ook voor in pompoen
pitten, sesamzaad, zonnebloem
pitten, havermout, tonijn, kaas,
eieren, melk, kalkoen, pinda’s,
tofu en andere sojaproducten.

Chroom

Andere goede voedingsmidde
len zijn bijvoorbeeld knoflook en
ui, maar ook prei en bieslook. Ze
zitten bomvol vitaminen, minera
len en fyto-nutriënten en helpen
daarmee je hersenen gezond en
fit te houden, maar dragen ook
bij aan je geluksgevoel. Dit komt
onder andere door het mineraal
chroom dat bijdraagt aan een
gebalanceerde insuline-aan
maak, wat ervoor zorgt dat je niet
teveel vetten en suikers opslaat.
Eet je meer suikers, dan scheidt
je lever ook meer chroom uit dan

normaal en daalt het chroom
niveau in je lichaam. Maar
chroom is weer heel belangrijk
voor de opname van het eerder
genoemde tryptofaan. Chroom
zit verder in groenten, fruit,
volkoren graanproducten en in
mindere mate in vlees en
zuivelproducten.

Geen ban op
koolhydraten

Ook koolhydraatrijke voeding
speelt overigens een rol bij het in
standhouden van de goede
hoeveelheden serotonine en helpt
je darmen. Voor een optimale
opname eet je tryptofaanrijke
voeding namelijk in combinatie
met langzame (complexe)
koolhydraten. Denk aan volkoren
brood, volkorenspaghetti,
zilvervliesrijst, havermout,
bepaalde groenten en bonen.

Vitamine D

Ook vitamine D kun je zonder
enige twijfel tot mood food reke
nen. Het is goed voor je botten
en spieren en draagt bij aan een
goede weerstand, maar het sti
muleert ook de aanmaak van
serotonine. Dat is ook de reden
dat bij depressieve gevoelens
vaak gekeken wordt of iemand
een vitamine D-tekort heeft. Je
lichaam maakt deze vitamine aan
onder invloed van zonlicht, maar
ook vette vis, zuivel, vlees en
eieren bevatten vitamine D.

Vitamine B12

Een andere vitamine die een
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flink is teruggelopen. Elke generatie geeft 50 procent van de
darmflora mee aan hun kinderen. De diversiteit wordt dus
steeds minder. De amazonemensen bleken 30 procent
meer verschillende bacteriestammen te hebben.

grote rol speelt bij de vorming
van de gelukshormonen
dopamine en serotonine is
vitamine B12. Een tekort aan B12
kan psychische klachten zoals
somberheid, prikkelbaarheid en
stemmingswisselingen in de
hand werken. Deze vitamine zit
vrijwel alleen in dierlijke
producten zoals vlees, vis, schaalen schelpdieren, zuivel en eieren.
Ze komt in beperkte hoeveelheid
ook voor in groene bladgroenten,
zeekraal, zeewier en tempéh.

Omega 3-vetzuren

Regelmatig vette vis als zalm,
makreel, haring en sardine op het
menu heeft ook een positieve
werking op je hersenen. Vetten in
je voeding leveren namelijk
belangrijke bouwstoffen aan je
hersenen. Daarnaast verhogen
omega 3-visvetzuren de
aanmaak van dopamine en sero
tonine en verbeteren ze daarmee
je stemming. Naast vette vis
bevat ook walnoten, lijnzaadolie,
algen, zaden en groene
bladgroenten omega-3 vetzuren.

Magnesium

Magnesium is ook betrokken bij
de aanmaak van serotonine en
dopamine. Uit onderzoek blijkt
dat het bovendien helpt om
matig depressieve gevoelens en
angst tegen te gaan. Deze stof
vind je in groene bladgroenten,
noten, avocado’s, bananen,
peulvruchten, broccoli, zeewier
en algen en in cacao en volkoren
granen. ▪

Recept

1

OVERNIGHT OATS
MET BLAUWE
BESSEN

Lekker, snel én goed voor je humeur: dat
is een ontbijt met overnight oats.
Oftewel: een havermoutontbijt dat je
’s avonds vast klaarmaakt. Deze variant
maken we met blauwe bessen, ook al zo
goed voor je darmen én brein.

BEREIDINGSWIJZE
Doe alle ingrediënten in een
afsluitbare pot of kom. En roer ze
even door. Bewaar een paar blauwe
bessen ter garnering.
Doe de deksel erop en zet in de
koelkast voor tenminste 3 uur, maar
liever de hele nacht.
Garneer de volgende ochtend met
de overgebleven blauwe bessen.

INGREDIËNTEN
45 gram havermout
160 ml melk
65 gram blauw bessen
1 eetlepel honing
Eventueel een snuf kaneel
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Recept

2

PITTIGE
SHAKSHUKA

Shakshuka is een snel en lekker
eenpansgerecht dat door chefkok Yotam
Ottolenghi bekend is geworden. De basis
bestaat uit eieren, die worden gepocheerd
in een pittige saus op basis van tomaten.
Officieel is het een ontbijt, maar in
Nederland wordt het meestal als
avondeten geserveerd.
INGREDIËNTEN
Olijfolie
Blikje tomatenpuree
400 gram tomatenblokjes
1 ui
2 tenen knoflook
2 paprika’s
4 eieren
1 halve rode peper of theelepel
cayennepeper
1 theelepel chilipoeder
1 theelepel komijnzaad
1 theelepel gerookte paprikapoeder
½ theelepel suiker
1/2 bosje peterselie
Peper en zout
Brood om te dippen
BEREIDINGSWIJZE
Snipper de ui en de tenen knoflook.
Maak de parika’s schoon en snijd in
blokjes.
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Fruit de ui in een beetje olijfolie en
voeg dan de kruiden, de suiker, de
knoflook en de paprika toe.
Als de paprika’s gekleurd zijn - dit
duurt een minuut of 8 voeg je de
tomatenpuree en tomaatblokjes
toe. Breng op smaak met wat zout
en peper en laat het mengsel 15
minuten pruttelen op laag vuur. Als
de saus te dik wordt, kun je wat
water toevoegen.
Maak dan vier kuiltjes en breek
boven elk van de kuiltjes een ei.
Bestrooi met wat peper en zout en
laat de eieren met de deksel op de
pan in ongeveer tien minuten gaar
worden.
Hak ondertussen de peterselie grof
en garneer de shakshuka ermee.
Serveer met volkorenbrood om te
dippen. Je kunt het ook serveren
met bruine rijst.

Recept

3

GELE
LINZENSOEP

Linzen bevatten alle essentiële
aminozuren, waaronder tryptofaan de
voorloper van serotine. Bovendien vallen
ze onder prebiotische voeding, dus niet
alleen jij wordt er blij van; je darmen ook.
INGREDIËNTEN
150 gram gele linzen
1 ui
2 tenen knoflook
3 middelgrote (gele) penen
2 theelepels komijn
1 theelepel kurkuma
1 liter groentebouillon
Zout en peper
Citroensap
Olijfolie
Verse koriander of peterselie

BEREIDINGSWIJZE
Snipper de knoflook en ui.
Schil de wortels en snijd ze in
stukjes.
Fruit de ui en knoflook op matig
vuur in een beetje olijfolie.
Voeg de wortels, kurkuma en
komijn toe en bak nog even mee.
Doe de linzen en de groente
bouillon erbij en laat het geheel
met de deksel op de pan ongeveer
20 minuten pruttelen.
Maak er vervolgens met de staaf
mixer een gladde soep van (als je
het te dik vindt, kun je wat water
toevoegen).
Voeg een flinke kneep citroensap
toe en zout en peper naar smaak.
Garneer voor het serveren met een
beetje koriander of peterselie.
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Handige
hulpmiddelen
1

3

Hoge nood

Poop Tracker

De app HogeNood geeft je
– na het delen van je locatie –
een handig overzicht van
openbare toiletten in de
buurt. Hij geeft aan hoe ver
het is, maar ook of het toilet
geschikt is voor mannen of
vrouwen, of je je baby er kunt
verschonen, of de wc rolstoel
toegankelijk is en of je er met
een zogeheten ‘eurosleutel’
terecht kunt. Je ziet meteen
of het toilet open is en kunt
reviews van eerdere
gebruikers bekijken. Handig!
Gratis te downloaden via
Google Play en App Store.

Met de Poop Tracker houd je
een ontlastings logboek bij.
Je geeft de grootte, consis
tentie en kleur van je ontlas
ting aan en geeft aan of er
bloed bij de ontlasting zat,
hoe hoog de nood was en of
het pijn deed om te poepen.
Handig om inzicht in je
poepgedrag te krijgen.
Deze app is wel Engelstalig.
Hij is gratis, maar er is ook
een premiumversie die ex
tra’s zoals grafiekjes biedt.
Gratis te downloaden via
Google Play en App Store.

2

4

Ommetje

Wandelen houdt je hersenen
gezond. Ommetje is de
gratis wandel- app van de
Hersenstichting, ontwikkeld
met hoogleraar
neuropsychologie Erik
Scherder. Hij vertelt je na
iedere wandeling een
interessant hersenfeitje. Je
kunt de app individueel ge
bruiken, maar ook de com
petitie aangaan met
vrienden of collega’s, want je
verdient met wandelen pun
ten en medailles. Gratis te
downloaden via Google Play
en App Store.
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Waterherinnering

Water is hard nodig voor een
optimale spijsvertering. Deze
app helpt je voldoende te
drinken. Je ziet in één oog
opslag of je voldoende vocht
hebt binnen gekregen. Je
kunt notificaties instellen om
jezelf eraan te herinneren dat
je een glas water moet
drinken. De glasgrootte is
instelbaar en je ziet je drink
overzicht in handige
grafiekjes. Je verdient badges
als je voldoende drinkt. Gratis
te downloaden via Google
Play en App Store. ▪

Van supervezels tot witlof en prei

“Eet zo
gevarieerd
mogelijk”

Immunoloog Eric Claassen.
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Eric Claassen is immunoloog. Hij doet
veel onderzoek naar het effect van het
microbioom op de gezondheid. Hij ziet veel
kansen voor het beïnvloeden van het brein
via de darmen, en andersom. Gezond eten
is daarvoor een belangrijke kans.
“Het darmmicrobioom heeft een
vergaand effect op de gezond
heid”, begint Claassen. “Dat zien
we bijvoorbeeld bij mensen die
een poeptransplantatie krijgen.
Zij krijgen dan ontlasting, en
daarmee dus ook het micro
bioom, van een donor. Het klinkt
misschien vies. Maar de effecten
zijn groot: chronische ontstekin
gen verdwijnen en soms is er ook
een spectaculair effect op de
stemming. Het probleem is ech
ter dat dit effect maar van korte
duur is. Je hebt als mens namelijk
een hoogstpersoonlijke eigen
blauwdruk van het microbioom,
en na een maand of drie komt dat
‘eigen’ microbioom weer terug.
De enige manier om je microbi
oom blijvend te veranderen, is

Tekst: Karine Hoenderdos

om blijvend anders te gaan eten.
En we weten allemaal hoe
moeilijk dat is.”

Autisme

Er is veel verband tussen de
werking van de hersenen en de
darmen, en andersom. Claassen
noemt als aansprekend voor
beeld autisme: “Mensen met
autisme hebben opvallend vaak
darmklachten, zoals verstopping
of diarree, of een prikkelbare
darm. Ook bij deze mensen zijn
poeptransplantaties gebruikt.
De resultaten zijn verwarrend. Bij
de ene persoon heeft het heel
veel effect, bij de andere niet of
nauwelijks.” Volgens Claassen is
er dus wel een relatie tussen
de darmen en de hersenen bij
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autisme, maar kan men er nog
niet goed de vinger op leggen.
Hij vervolgt: “Ik vind het heel
belangrijk dat deze relatie nader
wordt onderzocht. Dat zijn we
verplicht aan mensen met autis
me en hun omgeving. Maar het is
heel lastig, en dat geldt zeker
als je voor dat onderzoek de
voeding wilt gaan veranderen.
Veel mensen met autisme hante
ren voor zichzelf heel strakke
voedingsregels. Daarvan
afstappen is erg moeilijk, als die
voedingsregels de ankertjes zijn
in het bestaan. Ik hoop dat we
in de toekomst meer gaan
begrijpen van het verband
tussen autisme en de darmen.”

Stress en angsten

Het tweede terrein van aandacht
is volgens Claassen het effect van
het microbioom op gevoelens
van stress en angst. “Dit effect
wordt in mijn ogen volledig
onderschat. Kijk naar studenten
die last hebben van examen
stress, of van de gevolgen van de
coronacrisis. Ze gaan het te lijf
met producten als energydrinks
of zelfs met medicijnen als Ritalin.
Maar hoe mooi zou het zijn als ze >

“De meeste
Nederlanders krijgen
veel te weinig vezels
binnen”

beseffen dat voeding heel veel
invloed heeft op de stemming?
Of als er een supplement zou zijn
dat via de darmen hun hersenen
kan beïnvloeden? Ik zie dat
wetenschappers zich ook richten
op onderzoek bij fragiele
ouderen, bij wie het geheugen
afneemt. Ook daar kunnen
mogelijk via de darmen de
hersenen positief worden gesti
muleerd. Het onderzoek naar
dergelijke toepassingen is volop
in gang, kijk bijvoorbeeld wat
mijn collega Brummer doet in
Zweden in onderzoek naar stress
en depressie.” (zie pagina 10).

Supervezels

“Veel wetenschappers hopen
een supplement of pil te vinden
die de relatie tussen darmen en
hersenen beïnvloedt. Dat zou
heel mooi zijn”, zegt Claassen.
“Maar veel liever heb ik dat
mensen echt gezonder gaan

eten en zo hun hersen-darm as
blijvend gaan beïnvloeden.
Vezels zijn daarvoor heel erg
belangrijk. Die vind je in plant
aardige producten: groenten,
fruit, peulvruchten, volkoren
granen en noten. Elk product
heeft weer zijn eigen soort vezels,
met een eigen invloed op het
microbioom. Helaas krijgen de
meeste mensen in Nederland
veel te weinig vezels binnen.”
En de ene vezel is de andere niet.
Claassen zegt dat er ook ‘super
vezels’ zijn: “We weten dat er
vezels zijn die een zeer positieve
invloed hebben op het micro
bioom. Voorbeeld zijn de vezels
in witlof, ui, knoflook, prei,
asperges en artisjok. Van deze
producten zou je elke dag een
portie moeten eten.”

Variatie!

Claassen vindt dat gevarieerd
eten veel belangrijker is dan veel >
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“De enige
manier om je
microbioom
blijvend te
veranderen, is
door anders te
gaan eten”

mensen denken: ”Ik noemde net
de witlof en andere groenten,
maar er zijn vast meer producten
met een positief effect op het
microbioom. De mens is ooit
begonnen als jager-verzamelaar,
we haalden onze eten toen direct
uit de natuur. We aten toen veel
gevarieerder dan nu, veel meer
verschillende soorten planten.
Misschien missen we door ons
westerse eetpatroon nu wel heel
belangrijke vezels in onze voe
ding. Andere groenten, verse
kruiden, paddenstoelen, wie zal
het zeggen. Ik denk dat we ons
palet moeten uitbreiden met
nieuwe, of eigenlijk ‘oude’
voedingsmiddelen die ons
microbioom kunnen ondersteu
nen. Hoe meer variatie in je
voeding, hoe meer verschillende
vezels er in je voeding voor
komen, en hoe meer verschillen
de bacteriën in je microbioom
kunnen opbloeien. En juist zo’n
gevarieerd microbioom is goed
voor je gezondheid.”

Kimchi en
probiotica

Je kunt je voeding nog gevarieer
der maken door gefermenteerde
producten toe te voegen,
producten die gezonde bacteri
ën bevatten. Voorbeelden zijn
yoghurt, kwark, zuurkool, kimchi
(Koreaanse ingelegde kool) en
kombucha (gefermenteerde
groene thee). Al deze producten

leveren ons weer extra gunstige
bacteriën, met name melkzuur
bacteriën.
En wat vindt Claassen van pro
biotica? “De basis is altijd gezond
eten. Maar natuurlijk is het niet
altijd mogelijk om heel gezond te
eten, of zijn er perioden dat er
sprake is van stress. Dan kun je
overwegen om probiotica te
nemen (zie bladzijde 6). Met de
juiste probiotica voeg je een flinke
portie gezonde bacteriën toe aan
je darmmicrobioom. Neem wel
een hoog gedoseerd product,
wissel verschillende merken en
soorten af, en streef naar een
inname van minstens 5 miljard
levende bacteriën per portie.”

Minderen met
suiker

Claassen is in de loop der jaren
van mening veranderd over
suiker: “Vroeger maakte ik me
niet zo druk om suiker en vond ik
alle aandacht voor suiker door de
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‘suikermaffia’ wat overdreven.
Maar hier ben ik helemaal van
terug gekomen. Ik weet nu zeker
dat suiker een desastreus effect
heeft op ons microbioom. Het is
een uitstekende voedings
bodem voor de meer ongezonde
bacteriën in je darmmicrobioom.
De wetenschappelijke bewijzen
daarvoor stapelen zich op. Ik
denk echt: wie zijn darmen en
hersenen een groot plezier wil
doen, moet minderen met suiker.
Hoe moeilijk dat ook is.”▪

LUISTERTIP!
Eric Claassen was te gast in
de podcast Gezond Gesprek
met als onderwerp: je darm
microbioom - wees lief voor
'de beestjes in je buik'. Je vindt
deze podcast op
gezondheidsnet.nl/ericclaassen

BOEKEN over

DARM & BREIN

MEER LEZEN OVER DE GEZONDE DARMEN? DRIE TIPS!

Gezond van mond
tot kont

Heel gezond
heel oud

Meer vezels in
je voeding

Verstopping, dunne ontlasting,
buikpijn, een opgeblazen gevoel...
Darmproblemen lijken haast de
normaalste zaak van de wereld, maar
dat zijn ze natuurlijk niet. Een gezonde
spijsvertering hoort namelijk te
resulteren in ‘goede’ poep. Het boek
‘De Poepdokter’ beschrijft de wereld
van de spijsvertering en darmflora op
een vrolijke manier. Poepdokter Nienke
Tode-Gottenbos legt precies uit wat het
darmmicrobioom voor je doet en wat
jij zelf voor je darmen kunt doen. Na
tuurlijk is er ook veel aandacht voor het
gezond houden van je darmen. ‘Niet te
veel rotzooi eten’ is daarbij het belang
rijkste advies. Ze vertelt over probiotica,
vezels en vetten en waarom je ze nodig
hebt. Met handige tips, recepten en
veel humor.

Gezond oud worden, wie wil dat niet?
Volgens recent onderzoek moeten we in
de toekomst de 115 jaar kunnen aantik
ken. Dat klinkt veelbelovend, alleen zijn
de extra jaren die we erbij krijgen vaak
niet onze beste. Allerlei kwalen doemen
op, zoals broze botten, diabetes, een
hartziekte of een haperend geheugen.
Het kan anders, daar zijn de auteurs van
‘Gezond naar 115’ - onder andere
immunoloog Eric Claassen van pagina
23 - van overtuigd. In dit boek gaan ze
op zoek naar het geheim van een
gelukkig, lang en gezond leven.
Ze bestuderen wetenschappelijk
onderzoek en bezoeken experts en
ervaringsdeskundigen uit de hele
wereld. Gezond naar 115? Je kunt in
ieder geval een serieuze poging wagen.
Lang actief blijven, regelmatig witlof
eten en je darmen in tiptop conditie
houden voor een gezonde bovenkamer.

Wij eten steevast te weinig vezels.
Zonde, vindt Lisa Dorsman, want vezels
zijn ontzettend goed voor de darmen
en de stofwisseling en daarom moet de
vezelconsumptie omhoog! Dit hoeft
echt niet alleen met volkoren boter
hammen, maar kan ook met koekjes,
pizza, brownies en ijs. Vezels bevat
bijna 80 leuke, smakelijke, gezonde en
vezelrijke gerechten die het makkelijker
maken om de dagelijkse portie vezels
binnen te krijgen. Er staan ook recepten
in voor vezelrijke basis-ingrediënten
zoals kookroom, zodat je zelf aan de
slag kan met experimenteren. Verder
gaat Lisa in op de vraag hoeveel vezels
je zou moeten eten en waarom deze zo
gezond zijn.

De Poepdokter – Gezond van mond tot
kont door Nienke Tode-Gottenbos is
een uitgave van Splint Media. ISBN
9789082417715, € 23,95.

bestel

Vezels - Lekker eten voor een gezonde
buik door Lisa Dorman is een uitgave
van Forte Culinair. ISBN
9789462502253, € 20,00.

Gezond naar honderdvijftien door Eric
Claassen, Lisette de Jong en Heidi Klijsen is een uitgave van Prometheus. ISBN
9789044642216, € 19,99.

bestel
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Gezond oud worden
dankzij je tweede brein

Wat hebben
je darmen met
je hersenen
te maken?
Dat ‘lijntje’ van je hersenen naar je darmen en
omgekeerd is steeds vaker het onderwerp van
onderzoek. De bacteriën in je darmen lijken
hierbij een grote rol te spelen. En heel interessant
wordt het als er gekeken wordt wat het voor
invloed heeft op het verouderende brein. Is daar
winst te halen?

Tekst: Mary Stottelaar
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De samenstelling
van het
darmmicrobioom
heeft invloed op
hoe we ons voelen
Het is een feit dat je hoofd in een
rechtstreekse verbinding staat
met je darmen. Er zit een zeer
uitgebreid zenuwstelsel in je
darmen. Ze zijn naast je hersenen
het enige orgaan in je lichaam
dat zo’n uitgebreid netwerk van
zenuwcellen bevat. De darmen
worden daarom ook wel het
tweede brein genoemd. Via de
nervus vagus, een grote zenuw
baan, zit het zenuwstelsel van de
darmen direct gekoppeld aan de
hersenen, de zogeheten darmhersen as. Zie het als een snelweg
tussen je darmen en hersenen.
Als er iets aan de hand is in
de darmen, zijn je hersenen
in no time op de hoogte.
En andersom!

Het zenuwnetwerk in de darmen
is natuurlijk nodig om darmen
goed te laten functioneren en
bijvoorbeeld de darmperistaltiek
te sturen. Maar het lijkt wat over
dreven om alleen daarvoor zo’n
uitgebreid netwerk te hebben.
Wetenschappers denken dat het
waarschijnlijk ook dient om de
communicatie tussen de miljar
den bacteriën in onze darmen en
de hersenen mogelijk te maken.

Via de zenuwbanen komen deze
voorlopers van serotonine en
dopamine dan in de hersenen
terecht. En daar worden er neu
rotransmitters uit gevormd die
voor het goede gevoel zorgen.
Je kunt je dan dus lekkerder in je
vel voelen als je darmbacteriën
een ‘goed gesprek’ voeren met
je darmbacteriën. Maar dan
moet je wel de juiste bacteriën in
de darmen hebben.

Zo communiceren
bacteriën

Bacteriën
beïnvloeden je
gedrag

Bacteriën die met je hersenen
praten? Ja, dat doen ze via het
aanmaken van chemische stof
fen. Een goed voorbeeld zijn de
zogeheten neurotransmitters.
Dit zijn stofjes die je hersenen
aanmaken en die onder andere
voor je stemming zorgen. De
neurotransmitters serotonine en
dopamine bijvoorbeeld hebben
invloed op de stemming, het
geheugen en de emoties. Ze
zorgen bijvoorbeeld voor een
opgewekter en gelukkiger ge
voel. Nu blijkt dat ook bepaalde
darmbacteriën voorlopers van
neurotransmitters zijn. Zo maken
sommige bacteriën de stoffen
tyrosine en tryptofaan aan.
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Wat nu precies de juiste bacterie
samenstelling is voor je darmen
(en indirect dus ook voor je her
senen), is nog niet duidelijk. Wel
duidelijk is dat iedereen een
soort persoonlijke samenstelling
heeft. Net als een vingerafdruk.
Het verschil is alleen dat je
vingerafdruk je hele leven gelijk
blijft, terwijl je het darmmicro
bioom wel (deels) kunt beïn
vloeden. Want dat is waar
wetenschappers naar op zoek
zijn: hoe kunnen we het darm
microbioom zodanig veranderen
dat dit gunstig is voor bijvoor
beeld de hersenen. Dieronder
zoek heeft al aangetoond dat het >

gedrag van dieren daadwerkelijk
te beïnvloeden is door het veran
deren van de samenstelling van
het darmmicrobioom. Muizen
die eerst verlegen waren, werden
bijvoorbeeld sociaal, en angstige
dieren werden moediger als het
darmmicrobioom werd veran
derd. Een onderzoek met een
poeptransplantatie (zie pagina
23) van depressieve mensen naar
ratten zorgde ervoor dat die
ratten tekenen van depressiviteit
gingen vertonen.
Nu kun je deze uitkomsten niet
zomaar doorvertalen naar het
effect op mensen. Maar het blijft
ook niet bij dieronderzoek.
Onderzoek spitst zich ook meer
en meer toe op mensen. Zo liet
een klein Nederlands onderzoek
onder mensen die veel piekeren,
zien dat mensen die probiotica
kregen (gunstige bacteriën)
minder last hadden van piekeren
dan proefpersonen die een
placebo kregen. De proefperso
nen gaven aan dat ze minder

negatieve gedachten hadden en
beter konden omgaan met
tegenslag. Er lijkt ook een over
lap tussen psychische problemen
en maag-darmproblemen.
Allemaal tekenen dat de samen
stelling van het darmmicrobioom
invloed heeft op ons gedrag en
hoe we ons voelen.

Gezond ouder
worden met behulp
van je microbioom

Onderzoek naar de invloed van
het darmmicrobioom richt zich
ook meer en meer op ouderdom.
Gezond ouder worden wat be
treft lichaam en geest, willen we
allemaal. Het darmmicrobioom
lijkt daarbij een rol te spelen.
Zo blijkt dat op zich het darm
microbioom van gezonde, zelf
standig wonende ouderen van
rond de 75 niet veel verschilt
van het darmmicrobioom van
jongere volwassenen. Maar dat
verandert als ouderen te maken
krijgen met ziektes en medicijn
gebruik. Of als ze opgenomen
worden in een instelling. Dit blijkt
dramatisch voor de diversiteit en
de activiteit van het darmmicro
bioom. Dat zo’n opname ge
paard gaat met een ander
eetpatroon, meer medicijnen en
minder bewegen, heeft allemaal
invloed op de achteruitgang van
het darmmicrobioom.

Kan het
microbioom
dementie
voorkomen?

Er zijn ook onderzoekers die zich
richten op de beschermende
werking van het darmmicro
bioom op het ontstaan van de
mentie. Dit onderzoek bevindt
zich nog in een vroeg stadium
maar er zijn wel aanwijzingen dat
er een relatie bestaat tussen een
veranderd darmmicrobioom en
het ontstaan van de ziekte
Parkinson, een ziekte waarbij ook
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vaak dementie optreedt.
Studies met muizen laten zien dat
bepaalde darmbacteriën de
symptomen van Parkinson
kunnen verergeren. In mensen
treden er vaak, nog voordat
symptomen van Parkinson
ontstaan, darmklachten op.
Zodoende richt veel onderzoek
zich nu op de link tussen darm
bacteriën in darmen en de ziekte
van Parkinson. Daar horen we de
komende jaren vast meer over.

Houd het
microbioom gezond
en divers

Een van de belangrijkste factoren
waarmee het darmmicrobioom
zo lang mogelijk divers en ge
zond kan worden gehouden is
voeding. Vorig jaar nog bekeken
onderzoekers of een mediter
raan dieet het darmmicrobioom
van ouderen op peil kan houden,
om gezonder oud te worden. En
dat bleek het geval. Een mediter
raan eetpatroon met veel fruit,
groente, noten, peulvruchten,
olijfolie en vis, en weinig rood
vlees en verzadigde vetzuren
bleek gunstig voor het micro
bioom. De diversiteit van de
darmbacteriën bij de deel
nemende ouderen nam bij het
mediterraan dieet minder af dan
tijdens het gewone eetpatroon.
Er was een toename te zien van
gezonde soorten bacteriën en
de hoeveelheid ongunstige bac
teriën nam juist af.
Andere levensstijlfactoren waar
van is aangetoond dat ze het
darmmicrobioom negatief
beïnvloeden zijn roken, stress,
overgewicht, weinig beweging,
gebruik van antibiotica en
andere geneesmiddelen. Al met
al dus goede redenen om ook bij
het ouder worden steeds gezond
te blijven eten en elke dag te
zorgen voor beweging en niet te
veel stress. Je darmmicrobioom
zal je dankbaar zijn. En waar
schijnlijk voel je je er, door de
darm-hersencommunicatie, ook
gewoon beter bij. ▪
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Gezond darmmicrobioom?
Minder allergie!
Fijn onderzoek uit Maastricht! De univer
siteit daar deed samen met een Berlijns
universitair ziekenhuis onderzoek naar het
darmmicrobioom van baby’s. Van 400
baby’s werden gedurende de eerste 31
levensweken in totaal 1500 poepmonsters
verzameld. Analyse daarvan liet zien dat
baby’s die veel goede darmbacteriën bij
zich dragen minder vaak een allergie als
huiduitslag en astma hadden. Het onder
zoek liet ook zien dat de bevallingswijze
en de duur van de borstvoeding invloed
hebben op het darmmicrobioom. De
bevindingen zijn gepubliceerd door het
wetenschappelijke tijdschrift
Gastroenterology.

Bij het verwerkingsproces in de
dikke darm ontstaan gassen die moeten
worden afgevoerd. Iedereen laat per dag
ongeveer 10 tot 15 winden.

Zorg voor voldoende vocht
Als je last hebt van darmproblemen zoals obstipatie,
aambeien of diarree is het verstandig om iets meer te
drinken. Dit is nog belangrijker als je extra vezels gebruikt.
Vezels hebben namelijk voldoende vocht nodig. Is er te
weinig vocht, dan wordt je ontlasting alsmaar droger
waardoor de stoelgang lastiger en pijnlijker wordt.
Tips om voldoende drinken extra makkelijk te maken:
• Maak er een gewoonte van: drink meteen bij het opstaan
een glas water, bij iedere maaltijd en na ieder toiletbezoek.
• Stop elke ochtend een flesje water in je tas.
• Wissel af: koffie en thee tellen ook mee of stop fruit in je
water voor de smaak.
• Download een app om je te herinneren of zet een alarm
op je telefoon.

Samenstelling: Franca van Dalen
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Kijk wat vaker
achterom
Normale poep is bruin en smeuïg.
Door het eten van bijvoorbeeld
spinazie, rode bietjes of rode kool
kan de ontlasting een keer groen of
rood zijn. Dat is normaal. Veranderingen in ontlasting kunnen echter
ook wijzen op een aandoening. Zie
of voel je iets vreemds, bespreek dat
dan met de huisarts. Vaak is de
oorzaak van deze verschijnselen
onschuldig van aard, maar ze
kunnen ook wijzen op een ernstige
darmaandoening. En dat risico is
groter als je 50 jaar of ouder bent.
Ga naar je dokter als:
- Er bloed in de ontlasting zit.
- Er veel slijm bij de ontlasting zit.
- Je ontlasting pikzwart en
teerachtig of juist witgeel is.
- Er sprake is van onverklaarbaar
gewichtsverlies.
- Je aanhoudend diarree hebt of
diarree met hoge koorts.
- Na de stoelgang de aandrang blijft
▪
voortduren.

Advertentie
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Verbazingwekkend: elk flesje Yakult zit vol probiotica.

Verbazingwekkend: in elk flesje Yakult zitten 20 miljard unieke L. casei

L. caseiklaar
Shirota
bacteriën
zijn helemaal
klaar om
20 miljard
unieke
Shirota
bacteriën.
Helemaal
om levend
in je darmen
aan te komen.
Jij blij,
onze bacteriën
blij! Probeer
Yakult
Light
met bacteriën
vitamine D blij.
& E
levend
in je darmen
aan te eens
komen.
Jij blij,
onze
of Yakult Plus met Vitamine C en vezels.

