
Toegegeven, het is niemands 
favoriete onderwerp, maar het zegt veel over je 
gezondheid: poep. 

Een andere kleur, de vorm of een verandering in je ontlastingspatroon 

betekenen dat er iets niet helemaal goed is met je darmen of met je 

spijsvertering. Misschien komt dit door iets wat je hebt gegeten of 

gedronken? Maar er kan ook iets ernstigs aan de hand zijn. Je poep wil je 

wat vertellen...

In deze mini-gids lees je over het poepgedrag van Nederlanders, geven 

we je tips voor gezond toiletgedrag en laten we zien wat poep kan doen 

in de medische wetenschap.



Iedereen laat zo’n 

15 winden 
per dag

Het duurt ongeveer 24 uur 

voordat een boterham met kaas het 

lichaam als poep verlaat

Een dikke darm is langer dan 
één meter

Het eten van spinazie 

       kan je poep een 

 groene kleur  

     geven

De gemiddelde 

Nederlander gebruikt 

150 wc-rollen 

per jaar

WAT Je NoG 
NIeT WIST 
oVeR poep
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In Leiden is de  eerste 
poepbank geopend. 

Zoiets als een bloedbank, maar dan voor poep.  

Darmpatiënten hebben er baat bij!

Onze poep is - door de mix van 

bacteriën in onze darmen - 

bijna net zo uniek en herkenbaar als een 

vingerafdruk. 

Verstopping (poepophoping in de darmen) 

is een veel voorkomende klacht in Nederland: 

vooral bij jonge kinderen en 
ouderen (75+)

Canadese wetenschappers zijn bezig met 

een test waarmee darmkanker kan worden 

vastgesteld door middel van 

lichtgevende poep. 



WAARom We 
pRATeN oVeR 
poep.
PoePProblemen in nederland

Veel Nederlanders praten niet graag over hun 
stoelgang. Winderigheid, verstopping of diarree 
zijn nu eenmaal geen dagelijkse gespreks-
onderwerpen. Vreemd, want veel mensen 
hebben er last van. 

e stoelgang is een normaal proces dat zich afspeelt in ieders 

lichaam. Net zoals de bloedcirculatie en de ademhaling. De Maag 

Lever Darm Stichting wil mensen daarom bewust maken van 

het belang van een gezonde stoelgang. Niemand hoeft zich te schamen 

voor klachten, want door schaamte kan een doktersbezoek worden 

uitgesteld.

Door kennis over darmklachten te vergroten en dit bespreekbaar 

te maken worden mensen zich bewuster van klachten en weten ze 

wanneer zij hier mee naar de huisarts moeten gaan. 
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Bovendien krijg je zo waarschijnlijk meer begrip voor mensen met een 

spijsverteringsziekte, als er open gesproken wordt over de klachten 

en problemen. Belangrijk, want er zijn wel 2 miljoen buikpatiënten in 

Nederland. 

Onbegrip over poepproblemen bij buikpatiënten héérst, volgens 

Jessica (heeft Prikkelbare Darm Syndroom). Erover praten word er dan 

niet makkelijker op. 

Jessica:  “Telkens precies uitleggen wat mijn 
probleem is, doe ik liever niet. Mensen willen geen 
poep- en piesverhalen horen. 
Ik voel me nu eenmaal snel opgelaten als het om 
mijn ziekte gaat.”   

Maar eigenlijk moet het normaal worden om onbeschaamd over 

toiletproblemen te praten, zonder taboe. Het is een natuurlijk proces, 

je ontlasting komt uit je eigen lijf en we gruwelen er van! Laten we er 

alsjeblieft normaal over doen, want het ís normaal.”

meer weTen over gezond wC-gedrag en 
waarom daT zo belangrijk is? meld je aan 
voor de nieuwsbrief. 



ga direCT naar heT ToileT als je aandrang voelT. 

Door het uit te stellen, kun je last krijgen van harde, droge 

ontlasting en verstopping.

ga korT na de maalTijd naar heT ToileT. 

Direct na het eten is de darm extra beweeglijk. 

vermijd hard Persen; het kan onder andere aambeien 

veroorzaken. Zachtjes meepersen mag wel.

de ideale PoeP-houding: ga iets voorover gebogen zitten met 

een krukje onder je voeten, zodat de knieën wat omhoog komen. 

In deze houding kan je darm zich gemakkelijker legen.’

PoePProblemen? Eet vezels, drink voldoende en beweeg! 

Dit zorgt voor een goede darmwerking en soepele ontlasting.

TOILET 
TIPS5

1

2

3

4

5

Wat je poep je wil vertellen: de poepWIJzeR
Door het checken van je poep kun je je gezondheid in de gaten houden. 

http://www.poepwijzer.nl


poep IN de 
WeTeNSchAp
waT PoeP kan doen

Wij spoelen het door het toilet, maar voor 
bepaalde andere mensen is er niets waardevoller 
dan poep... Onderzoekers. 

ij kunnen heel veel informatie halen uit ontlasting. Onze poep 

vertelt ons namelijk écht heel veel. Ieder mens heeft zijn eigen 

unieke samenstelling van darmbacteriën en deze vertelt ons 

waar we eventueel last van hebben in ons lichaam.  Wat poep kan doen 

is werkelijk wonderbaarlijk. Een paar voorbeelden uit de medische 

wetenschap: poep-onderzoeken, medemogelijk gemaakt door de Maag 

Lever Darm Stichting.
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PoePtransPlantatie voor darmziektes 

Het inspuiten van gezonde poep van een familielid kan iemand met de 

regelmatig voorkomende ziekenhuisdarmbacterie ‘clostridium difficile’ 

(een dodelijke vorm van chronische diarree) het leven redden. Het 

ACM doet het al een tijdje zo. De poepbank in Leiden is op dit principe 

gebaseerd en vraagt nu om poepdonaties. 

Dr. Ponsioen was degene die, met financiële hulp van de Maag Lever 

Darm Stichting, de mogelijkheden van poeptransplantatie bij Colitis 

Ulcerosa-patiënten (mensen met colitis ulcerosa en de ziekte van 

Crohn) onderzocht. Hij verwacht er, met vervolgonderzoek, 20.000 

IBD-patiënten in de toekomst mee te kunnen helpen... 

Ponsioen: “Er zijn hele interessante resultaten uit 
het onderzoek gekomen. Zo kwamen de darmen 
van een deel van de colitis ulcerosa patiënten 
geheel tot rust na de poeptransplantatie.”

PoePtest naar darmkanker

In 2014 is het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker ingevoerd, dat 

wordt uitgevoerd door het RIVM. Via een ontlastingstest wordt daarin 

gezocht naar sporen van bloed. De wetenschap werkt aan testen die 

darmkanker nog beter kunnen opsporen, mede mogelijk gemaakt door 

de Maag lever Darm Stichting.

Want naast bloed, is het in de toekomst ook mogelijk met zogenaamde 

biomarkers(afwijkende moleculen) in poep te zoeken naar sporen die 

kunnen wijzen op darmkanker. Zo kunnen tumoren in de darm nog sneller 

en beter worden opgespoord. Dat verhoogt de kans dat je een tumor 

vindt met wel 15%. 

meer weTen over 
PoePTransPlanTaTie?

https://www.mlds.nl/poepinjectie-helpt-tegen-ziekenhuisbacterie
https://www.mlds.nl/onze-onderzoeken/onze-onderzoeken/turn-onderzoek/
https://www.mlds.nl/zorgprofessionals/dr-cyriel-ponsioen/


lees meer over de onderzoeken 

meer over heT bevolkingsonderzoek darmkanker 

Ook zijn er via deze onderzoeken eiwitten in poep gevonden, die 

de opsporing van tumoren kunnen verbeteren. Hiervoor hebben 

wetenschappers alle eiwitten in poep van gezonde mensen en poep van 

mensen met darmkanker gemeten. Verwacht wordt dat zo’n test in de

komende jaren het aantal darmkanker gevallen met wel 35% kan 

doen afnemen.

Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of het opsporen van afwijkende 

moleculen in ontlasting ook haalbaar is in grote groepen mensen.

PoeP verraadT dodelijke baby-darmziekTe

Het is een van de belangrijkste doodsoorzaken op de couveuse afdeling: 

NEC. Een ernstige darm aandoening bij prematuur geboren baby’s. Één 

op de tien te vroeg geboren baby’s krijgt NEC en daarvan komt één op de 

drie hieraan te overlijden. 

Uit een studie van dr. Tim de Meij blijkt dat een elektronische neus 

(eNose) NEC in een vroeg stadium opgespoord kan worden. Dit 

geeft artsen op termijn de mogelijkheid om in te grijpen, zodat de 

https://www.mlds.nl/wetenschappelijk-onderzoek/
https://www.mlds.nl/wetenschappelijk-onderzoek/
https://www.mlds.nl/elektronische-neus-herkent-poep-van-kind-met-darmziekte/


overlevingskans toeneemt. “Hoe NEC behandeld en voorkomen kan 

worden, is een onderwerp van vervolgstudies,” aldus De Meij, “maar een 

vroege diagnose zal daar in de toekomst zeker bij helpen.”

Joah, het kindje van Sarah, overleefde de aandoening maar nét. 

Sarah: “Bij Joah was het inmiddels zo erg dat dit het 
laatste stadium was waarin nog geopereerd kon worden. 
Zouden ze niets doen, dan zou Joah hier aan sterven. [...] 
Voor Joah had deze E-Nose het verschil kunnen maken, 
als het er eerder was geweest.”

De Maag Lever Darm Stichting startte een crowdfunding campagne om 

de E-Nose mogelijk te maken. 

de poepquIz!
Al wijzer geworden over je poep, denk je?

lees meer over de aandoening 
neC bij kinderen 

http://www.poepwijzer.nl


een prikkelbaar 
ongelukje
ziT in een klein wC-hokje

Jessica (42) weet niet anders dan dat ze altijd 
buikpijn heeft en elk moment vlakbij een toilet 
moet zijn. Ze heeft Prikkelbare Darm Syndroom 
(PDS) - en dat levert nogal eens prikkelbare 
situaties op. 

e grote taboe op ‘poep en pies’ is iets dat Jessica niet alleen 

voelt, maar ook in de praktijk ontdekt. Zoals die dag, winkelend in 

een groot woonwarenhuis, toen haar ziekte plotseling toesloeg.

“Uit het niets werd ik ineens heel ziek. Ik dacht dat ik ging flauwvallen van 

de buikpijn in de rij voor het toilet. Gelukkig kwam er net op tijd een hokje 

vrij. Ik was verlost, maar het stonk heel erg. Normaal gesproken ben ik 

daar op voorbereid, met spraytjes en schoonmaakmiddelen in mijn tas.

Nu had ik ze net niet bij me. Ik kon niet anders dan het hokje verlaten, vol 
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De Maag Lever Darm Stichting

De Maag Lever Darm Stichting staat achter de 2 miljoen buikpatiënten 

die Nederland op dit moment telt. Dat doen we niet alleen, maar 

samen met alle betrokken deskundigen, onderzoekers, artsen, 

zorgprofessionals, voorlichters, donateurs en vrijwilligers. Door 

onderzoek te faciliteren en voorlichting te geven, redden we levens.

Dankzij onze onderzoeken, ervaringen en online health checks weten 

we steeds meer over je buik en kunnen we steeds sterker achter jou 

staan om je voor te lichten en informeren over je buik en je 

gezondheid. Zodat je weet waar je op moet letten. Want van 

sommige spijsverteringsziekten weten we dat het van 

levensbelang is om er op tijd bij te zijn. Jouw buik is de 

basis van jouw gezondheid. Wij staan achter je.

schaamte. Toen ik naar buiten kwam riep een jongetje tegen zijn moeder: 

‘Bah, wat stinkt die mevrouw!’ Haar reactie, openlijk, tegen het kind: ‘Ja 

zeg, helemaal niet netjes. Poepen doe je thuis!’

Ik heb me nog nooit zo rot gevoeld als die dag. Ik was hartstikke ziek 

en schaamde me dood. Ik ben best een flinke, maar van die publieke 

veroordeling ben ik nog heel lang down geweest.”

http://www.mlds.nl

	AANMELDEN: 
	Check nu je poep!: 
	Bekijk Video 2: 
	LEES MEER: 
	Bekijk Video: 
	Doe de quiz: 
	Lees meer: 
	Button 6: 
	Naar MaagLeverDarmStichting: 
	nl: Off



