
E S T H E R  B A R K E Y

FENIKS
FOOD

Werkblad module 3

G E Z O N D  &  G E L U K K I G  M E T  D E  J U I S T E  V O E D I N G

© Feniks Vitaal 2022. Alle rechten voorbehouden.



VAN MOND TOT KONT:
SPIJSVERTERING

 

INHOUD

Je bent niet wat je eet?
Overzicht spijsvertering
- Maag
- EPI
- Lever & galblaas
- Dunne darm
- Dikke darm
- Darmflora
- Ontlasting

Opdrachten
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JE BENT NIET WAT JE EET!
Een bekend gezegd is 'Je bent wat je eet', maar dit klopt
eigenlijk niet.. Je bent niet wat je eet, maar je bent wat je
opneemt. Met andere woorden: je kunt nog zo gezond
eten, maar als er ergens iets in je spijsvertering niet goed
functioneert dan kun je je voeding niet volledig benutten. 

Een gezegde dat wel klopt is 'What you don't digest, you
wear on your skin', en gezien de grote aantallen mensen
die spijsverteringsproblemen én eczeem klachten hebben
is dat wel heel treffend. 

Tijd om je spijsvertering eens onder de loep te nemen. 
En dan de volledige weg vanaf die je voeding aflegt. 
Van mond tot kont dus :). 

Ik neem je mee in de route en processen die je voeding
aflegt en laat je zien wat er allemaal mis kan gaan. En
natuurlijk ook hoe je dit kunt voorkomen of oplossen. 
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OVERZICHT SPIJSVERTERING
Hieronder zie je een plaatje van je volledige spijsverteringsstelsel, in volgorde van
activiteit: 
1. Mond 
2. Maag 
3. Pancreas (alvleesklier)
3. Lever/galblaas 
4. Dunne darm 
5. Dikke darm (colon)
6. Endeldarm
7. Anus

Maag
In de maag wordt de voedselbrij goed vermengd en gekneed, waarmee het voorbereid
voor de dunne darm. Een veel voorkomend probleem is te weinig maagzuur, dit kan
onder andere ontstaan door chronische stress, te vaak eten, medicijngebruik of een
ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis). Als er te weinig maagzuur is, kan de maag
onvoldoende spijsverteringsenzymen toevoegen aan de voedselbrij en worden
pathogenen onvoldoende bestreden. Hierdoor kunnen spijsverteringsproblemen of
immuunreacties ontstaan. 

Tip: Om te testen of er sprake is van een ontsteking van het maagslijmvlies, kun je 2
eetlepels appelazijn in nemen op een nuchtere maag. Als dit een brandend gevoel geeft is
er sprake van een beschadiging van het maagslijmvlies. Zo niet, dan is er dus een andere
oorzaak van de maagproblemen. 

Je vertering start dus in je mond. Tijdens het
kauwen wordt er speeksel toegevoegd aan de
voeding. In het speeksel bevinden zich ook
enzymen om koolhydraten af te breken. Goed
kauwen is een eerste stap in het goed kunnen
verteren van voeding.

Via de slokdarm kom het voedsel vervolgens in de
maag terecht. De functie van de maag is het
produceren van maagzuur en spijsverterings-
enzymen. Het maagzuur dient voor de vertering van
eiwitten en het doden van pathogenen
(ziekteverwekkers).



Vanuit de maag wordt de voedselbrij via de twaalfvingerige darm naar de dunne darm
getransporteerd. Hierbij worden vanuit de pancreas (alvleesklier) en lever/galblaas
enzymen toegevoegd aan de voedselbrij. Deze spijsverteringsenzymen zorgen ervoor dat
het voedsel kan worden afgebroken, zodat de dunne darm in staat is om het voedsel op
te nemen. De pancreas levert spijsverteringsenzymen voor de afbraak van koolhydraten,
vetten en eiwitten. Daarnaast produceert de pancreas ook natriumbicarbonaat, dit zorgt
ervoor dat het maagzuur weer wordt afgebroken, zodat de enzymen hun werk kunnen
doen in de dunne darm.

EPI
Een veel voorkomend probleem is
Endocriene Pancreas Insuffiëntie
(EPI), hierbij is de pancreas niet meer
in staat om voldoende
spijsverteringsenzymen aan te
maken. Symptomen hiervan zijn
bijvoorbeeld een opgeblazen gevoel,
pijn in de bovenbuik, veel gasvorming
en onverteerde voedselresten in de
ontlasting. Dit is met behulp van
bloed- of ontlastingonderzoek uit te
zoeken. De oorzaak van EPI is een
tekort aan maagzuur, pancreas
problemen, insuline resistentie of
chronische darmontsteking.

Lever & galblaas
In de lever worden spijsverteringsenzymen geproduceerd die helpen bij het
afbreken van vetten. Deze worden in de galblaas opgeslagen en vandaar uit
toegevoegd aan de voedselbrij in de dunne darm. Daarnaast draagt gal bij aan  het
behoud van de darmflora, darmgezondheid en het immuunsysteem. Regelmatig
ontwikkelen mensen galstenen, dit kan een gevolg zijn van insulineresistentie,
ijzertekort of te weinig beweging. 

Naast het produceren van gal heeft de lever tal van andere functies, waaronder het
opslaan van glycogeen (een belangrijke brandstof) en het verwerken en afvoeren
van afvalstoffen. 
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Dunne darm
De functies van de dunne darm zijn het afgeven van signaalstoffen aan de pancreas en
galblaas, opname van voedingsstoffen en ze vormen een belangrijke barriére in het
tegenhouden van ongewenste stoffen.

Zoals gezegd, in de dunne darm
worden voedingsstoffen opgenomen
uit de voedselbrij en via het bloed
getransporteerd naar daar waar
nodig. Bij het opnemen van
voedingsstoffen in de dunne darm
gaat nogal eens wat mis. 

Door chronische stress, verkeerde
voeding of gifstoffen kan de
darmwand beschadigd raken, met
een 'lekke darm' (leaky gut) tot
gevolg. Hierbij komen er kleine
gaatjes in de darmwand, doordat de
darmpapillen niet meer strak op
elkaar aan sluiten. Het gevolg
hiervan is dat onverteerde
voedselresten of ongewenste
bacteriën in de bloedbaan terecht
komen. Naast dat hieruit een
laaggradige ontsteking ontstaat, is
de voedingsopname daardoor ook
beperkt. Met andere woorden: je
voorraad vitamines/mineralen en
bouwstoffen lopen langzaam leeg. 

Steeds meer pijn en vervelende kwalen onstaan, het slaappatroon verslechterd en allerlei
lichaamsprocessen worden niet goed uitgevoerd. Hiermee vergroot je de kans op allerlei
welvaartziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2, alzheimer of fibromyalgie. 

Symptomen dat er sprake is van een lekke darm zijn bijvoorbeeld slechts ontlasting,
eczeem of allergieën. Met bloed- of ontlastingonderzoek is dit vast te stellen. 

Het herstellen van een lekke darm kan met behulp van een OERsterke leefstijl: gezonde
voeding, voldoende ontspanning (en stress reductie) en regelmatige beweging zorgen
voor een goede darmgezondheid.



Dikke darm
Vanuit de dunne darm belanden de voedselresten in de dikke darm. Hier worden water 
en natrium onttrokken, waarna ontlasting overblijft. 

Als het functioneren van de dikke darm verstoord is, dan krijgen mensen last van
bijvoorbeeld obstipatie, colitis ulcerosa of een overschot aan verkeerde bacteriën in de
dikke darm. De oorzaak hiervan ligt bijvoorbeeld door te weinig drinken, magnesium
tekort, chronische stress of een verstoorde werking van de schildklier. 

OERsterk voedingspatroon
Een OERsterk voedingspatroon zorgt voor een gezonde darmflora en optimaal
functioneren van je spijsvertering, doordat we het lichaam geven wat het nodig heeft. En
zoveel mogelijk vermijden wat belastend kan zijn voor je lichaam. Naast voeding zijn ook
slaap, ontspanning en regematige beweging essentieel voor een goede spijsvertering en
het voorkomen van gezondheidsklachten. 

Ontlasting
Vanuit de dikke darm verlaten de laatste restanten van de voedselbrij via je endeldarm
en anus het lichaam. Het resultaat van een optimale spijsvertering is een regelmatige
stoelgang zonder pijn of andere ongemakken. Vorige week heb je van mij de Bristol Stool
chart ontvangen om de kwaliteit van je ontlasting 'op het oog' te beoordelen. Mocht je
dat nog niet hebben gedaan, check dan alsnog welk type ontlasting jij (meestal) hebt.  

Darmflora
De darmflora is een collectie aan bacteriën
in je darm die zich onder andere bezig houdt
met het verwerken van onverteerde
voedingvezels, vorming van B-vitamines,
trainen en op orde houden van het
immuunsysteem, vorming
ontstekingsremmende stoffen en de vorming
van neurotransmitters. De beestjes in je buik
zijn je beste vrienden!

Het eten van voldoende vezels, met name
uit groenten, zorgt voor een gezonde
darmflora. Vaak nemen mensen een
probiotica om de goede darmbacteriën aan
te vullen. Dat kan zinvol zijn, maar als je je
voedingspatroon niet aanpast dan gaan
deze nieuwe bacteriën alsnog dood. Je moet
je 'beestjes' tenslotte wel de juiste voeding
geven ;-). 



OPDRACHT

Opdracht 1: Benodigde eiwitten berekenen

Om te kunnen bekijken of je dagelijks voldoende eiwitten nodig hebt, is het natuurlijk wel
handig dat je ook weet hoeveel jij zou moeten binnen krijgen. 

In de video van deze week liet ik je zien dat de ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid)
minimaal 0,8 gram per kilo vetvrij lichaamsgewicht is. 

Maar hoe bereken je dat nu ongeveer? Je kunt dit eenvoudig benaderen met een calculator
waarbij je wat gegevens over je lengte en gewicht invult, aangevuld met de omtrek van je
nek, middel en heupen.* 

Stel volgens deze calculator is je vetpercentage 20% en je gewicht is 70 kilo. Je vetvrije
lichaamsgewicht is dan 0,8 x 70 kilo = 56 kilo.

Je eiwit inname is dan 0,8 gram eiwit x 56 kilo vetvrij lichaamsgewicht = 45 gram (afgerond)

* Wil je je vetvrije massa exact berekenen, dan is een huidplooi-meting of meting met een speciale weegschaal
een goede optie. Deze calculator is alleen een indicatie en voor de meeste mensen voldoende.

Opdracht 2: Hoeveel eiwit eet je per dag?

Je weet nu hoeveel gram eiwit per dag je zou moeten eten. Ga eens na hoe dat afgelopen
week is gegaan. Heb je toen dagelijks voldoende eiwitten gegeten?

Zo ja, good for you! Ga vooral zo door! :)

Zo niet, bedenk dan eens hoe je gemakkelijk je maaltijd kunt upgraden met extra eiwitten.
Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van vlees, vis, eieren of noten aan je maaltijd. 

Opdracht 3: Is je spijsvertering optimaal?

Je weet nu hoeveel gram eiwit

Ga naar calculator

https://www.calculator.net/body-fat-calculator.html


OPDRACHT

Opdracht 3: Is je eiwitvertering optimaal?

Je weet nu hoeveel gram eiwit per dag je zou moeten eten. Maar neem je deze ook goed op,
zodat je lichaam er optimaal van kan profiteren? Of spelen er problemen bij je spijs-
vertering? 

Monitor aankomende week eens of je last hebt gehad van je maaltijden en welke klachten
hierbij opspelen. 

Heb je veel last van spijsverteringsproblemen? 
Boek dan hier jouw Persoonlijke Leefstijl consulten 

Dag Ontbijt Lunch Diner

  

  

  

  

  

  

  

https://feniksvitaal.nl/feniks-food-cursus/aanbod-consulten-feniks-food-deelnemers

