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Er is steeds meer bekend over de wisselwerking 
tussen je spijsvertering, de rest van je lichaam en je 
gezondheid. Is je spijsvertering in balans, dan kan ze 
je energie geven. Kracht. Vitaliteit. Zodat je lekker in 
je vel zit en de dingen kan doen die je graag doet. 

Je spijsvertering is een prachtig stelsel van 
verschillende organen en miljarden bacteriën. We 
vinden haar magisch. Want hoe meer we weten over 

onze binnenwereld en de manier waarop alles 
met elkaar in verbinding staat, hoe meer 

bevlogen we van haar raken. Zo huist 
70% (!) van je weerstand in je darmen. En 
neem bijvoorbeeld de ‘buik-brein’-lijn. 
Je darmen en hersenen communiceren 
en beïnvloeden elkaar non-stop. 

bron voor 
balans

‘Alle ziekte begint in de darmen’, zei Hippocrates - vader 
van de moderne geneeskunde - meer dan 2.000 jaar 

geleden al. Een wijs man, zo blijkt. Zijn uitspraak heeft 
de tijd grotendeels doorstaan.
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Er zijn steeds meer aanwijzingen vanuit de 
wetenschap dat het microbioom – de bacteriën in je 
darm – samenhangt met onze mentale gezondheid. 
Ontstaat depressie in de darmen? Veroorzaakt stress 
buikpijn - of andersom? We vertellen meer over je 
darmen als tweede brein op pagina 8.

We zouden een heel boek kunnen schrijven over 
hoe de spijsvertering voor je werkt. Dag in, dag uit. 
Toch doen we dat niet. We geven je in dit werkboek 
de highlights van je wondere binnenwereld mee. 
Zie je spijsvertering als jouw bron voor balans 
voor je algehele gezondheid. Met die wetenschap 
in het achterhoofd, kun je eigenlijk maar één 
ding doen: er goed voor willen zorgen. Er zijn drie 
hoofdingrediënten die daarbij helpen en die je zelf 
kan beïnvloeden:

Pure voeding

Beweging

Ontspanning
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We willen je zelf laten ontdekken wat goed voor je 
spijsvertering zorgen met je kan doen. Learning 
by doing, noemen we dat. Daarom nemen we je 
de komende vier weken mee. Door stap voor stap 
te werken aan voeding, beweging en ontspanning. 
Zie het als een persoonlijke ontdekkingsreis waarin 
je kan ervaren wat voor jou werkt. Zodat je met 
meerdere kleine aanpassingen een groot verschil 
kan maken. We dagen je uit! 

Je spijsvertering zal je dankbaar zijn. 
En andersom. 

Veel ontdekkingsplezier! 

Bernique Tool
Directeur 
Maag Lever Darm 
Stichting
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Vriend of vijand?
Je spijsvertering kan je vriend zijn, maar ook je vijand. 
Ruim twee miljoen Nederlanders kampen dagelijks 
met pijn, angst, onmacht of schaamte door 
spijsverteringsziekten. Deze ziekten zijn niet altijd 
te voorkomen met een bewuste leefstijl. In veel 
gevallen is dit een kwestie van ‘pech’ of zijn er 
andere oorzaken waar je zelf niets aan kan doen. 
De Maag Lever Darm Stichting strijdt ook voor 
hen. We maken meer onderzoek mogelijk en zijn 
hard op weg naar baanbrekende ontdekkingen. 
Zodat we ziekten eerder op kunnen sporen en beter 
kunnen behandelen. Ook geven we voorlichting over 
verschillende spijsverteringsklachten en -ziekten. Wil 
je daar meer over lezen? Ga naar mlds.nl.   

Voor wie is dit werkboek 
bedoeld?
De adviezen uit dit werkboek zijn 
geschreven voor mensen zonder 
(spijsverterings)aandoening. Kamp je 
met een ziekte of klachten? Neem in dat 
geval eerst contact op met jouw (huis)
arts om te bespreken of de adviezen ook 
passen bij jouw situatie.  

https://www.mlds.nl
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08

inhoudsopgave

96
Recepten voor gezonde 

tussendoortjes
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Ons tweede brein

Het stappenplan

Je spijsvertering houdt van…
Gezonde voeding

Beweging

Ontspanning

Week 1

Week 2 

Week 3

Week 4

Extra tips voor na deze maand
Als het even niet lukt

Haastige spoed

Budgettips

Roken en alcohol

Spijsverteringsaandoeningen of klachten

Tot slot

08

17

21

34

64

92

112

134

147
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ons tweede 
brein
‘Spijsvertering’ is letterlijk: 

‘het verteren van spijzen 

(voedsel)’. Dat wil zeggen: 

het afbreken van voedsel 

tot voedingsstoffen die het 

lichaam kan opnemen en 

gebruiken. 

spice up je spijsvertering



9 spice up je spijsvertering

Die voedingsstoffen worden omgezet in energie. En 
in bouwstoffen die hard nodig zijn om te groeien of 
om beschadigde cellen in ons lichaam te vervangen. 

Een spoedcursus spijsvertering
De spijsvertering begint zodra we iets eten of drinken. 
Of eigenlijk al iets eerder: zelfs al bij het denken aan 
of zien van eten gaat je spijsvertering aan het werk! 
Je hersenen geven dan seintjes naar de speeksel-
klieren en de maag; de spijsvertering wordt gestart. 
Zo wordt speeksel aangemaakt en de maag wordt 
aangestuurd om maagsap te produceren. Dit om je 
spijsvertering voor te bereiden op wat komen gaat.

Het is een ingewikkeld proces waarbij meerdere 
organen betrokken zijn. Na de eerste hap legt het 
eten nog een weg af van ongeveer 8 meter. Via 
onze mond gaat het eten naar de slokdarm, maag, 
dunne darm en dikke darm naar de endeldarm. 
Wat het lichaam niet heeft kunnen verteren, verlaat 
ons lichaam als ontlasting. De lever, galblaas en 
alvleesklier hebben ook een onmisbare rol bij de 
spijsvertering. Het hele proces duurt 24 tot 48 uur.

Allemaal beestjes
Ons lichaam kent een verborgen, maar onwijs 
belangrijk ‘orgaan’: ons microbioom. Zo’n 1,5 kilo 
aan onder andere bacteriën, virussen, gisten en 
schimmels. Veruit de meeste van deze ‘beestjes’ 
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(99%) bestaan uit bacteriën en leven in onze dikke 
darm. Hier komen de stoffen terecht die in de dunne 
darm niet verteerd konden worden. Ons microbioom 
leeft in onze dikke darm van deze stoffen. Vezels 
zijn daarbij het lievelingskostje van onze goede 
darmbacteriën. 

In ruil voor deze kost en inwoning leveren de talloze 
bacteriën belangrijk werk. 

Ons microbioom:
traint ons afweersysteem door het te leren 
gevaarlijke stoffen en bacteriën aan te vallen en 
goede stoffen en bacteriën met rust te laten; 
prikkelt zenuwen die ervoor zorgen dat de 
darm gaat bewegen; heel belangrijk voor een 
soepele stoelgang;  
beschermt de darmwand tegen slechte 
indringers van buitenaf;
speelt een belangrijke rol in onze 
hormoonhuishouding;
geeft een seintje aan onze hersenen als we ‘vol’ 
zitten. 

Kortom, onze goede darmbacteriën zijn ontzettend 
belangrijk, zelfs onmisbaar, voor onze algehele 
gezondheid. Om ze hun werk goed te laten doen is het 
belangrijk om goed voor ze te zorgen.
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Ieder mens heeft een unieke samenstelling van 
bacteriën. Wanneer we dit op celniveau bekijken, 
bestaat ons lichaam voor 90% uit bacteriën. We zijn 
dus eigenlijk meer bacterie dan mens. Je micro-
bioom is net zo uniek als je eigen vingerafdruk!

Tweede brein
Er wordt steeds meer bekend over de directe relatie 
tussen de darmen, het microbioom en de hersenen. 
Mensen die stress ervaren, hebben vaak ook last 
van hun buik. De darm en het brein communiceren 
constant met elkaar. Deze communicatie vindt 
onbewust plaats. 

Je darmen worden in de gaten 
gehouden
Wist jij dat je brein en darmen letterlijk 
met elkaar verbonden zijn door 
de langste hersenzenuw van het 
lichaam, de nervus vagus? De nervus 
vagus stimuleert onder andere de 
darmbewegingen. En geeft informatie 
door aan de hersenen wanneer er 
bijvoorbeeld een schadelijke stof in onze 
darmen zit. En dat is maar goed ook!
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Stel je bijvoorbeeld eens voor dat je 
iets verkeerds eet. Of een ongewenste 
binnendringer zoals een virus in je darm 
terechtkomt. Dan is het belangrijk 
dat je zo snel mogelijk de indringer(s) 
kwijtraakt. In het geval van iets verkeerds 
eten, laat de nervus vagus dat direct 
aan het brein weten. In reactie daarop 
krijgt de darm een seintje om samen 
te trekken. Zo raakt de darm zo snel 
mogelijk de schadelijke stofjes kwijt. En 
dat merk je! Want er is een grote kans 
dat jij een sprintje naar het toilet moet 
trekken.

Knoop in je maag
Je hersenen hebben ook invloed op je spijsvertering 
tijdens stress. Heb jij bijvoorbeeld wel eens een 
knoop in je maag? Dat gevoel kan je bijvoorbeeld 
hebben wanneer je stress hebt. Wanneer je stress 
ervaart, zorgen jouw hersenen ervoor dat er minder 
bloed naar je spijsvertering gaat. Op die manier 
wordt er zo min mogelijk energie verspild aan je 
spijsvertering en kan de energie worden gebruikt om 
de stressprikkel op te lossen. Het bloed wordt dus 
weggeleid vanuit je spijsvertering en dat kan ertoe 
leiden dat jij last van je maag krijgt. De reactie die 
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ontstaat bij stress kan ervoor zorgen dat je last krijgt 
van misselijkheid of maagzuur, maar ook klachten als 
diarree of obstipatie kunnen voorkomen.

Hongerhormoon
Naast dat je hersenen signalen geven aan de maag, 
geeft de maag ook signalen door aan de hersenen. 
Dit doet hij door onder andere het hormoon ghreline 
uit te scheiden. Ghreline staat beter bekend als 
het hongerhormoon. Via de bloedbaan wordt dit 
hormoon naar de hersenen gestuurd, waardoor 
je eetlust wordt gestimuleerd. Hoge spiegels van 
ghreline zorgen ervoor dat je trek krijgt. En als je 
maag gevuld is, stopt de aanmaak van ghreline. 

Luisteren naar miljarden bacteriën
Je brein en je spijsvertering communiceren constant 
met elkaar. Veel wetenschappers denken daarom 
dat de communicatie tussen het brein en de 
spijsvertering er niet alleen is om de spijsvertering 
goed te laten lopen, maar er ook voor dient om te 
luisteren naar de miljarden bacteriën die in onze 
darm wonen. Enig idee hoe jouw brein naar die 
bacteriën luistert?

Geluksgevoel
Het microbioom helpt bijvoorbeeld bij productie 
van stofjes (neurotransmitters) die ervoor zorgen 
dat onze zenuwcellen met elkaar communiceren, 
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bijvoorbeeld serotonine. Serotonine is het bekende 
stofje dat ons helpt aan een goed humeur of 
geluksgevoel. In het lichaam wordt 95% van alle 
serotonine in de darm aangemaakt! 
Want wist je dat serotonine ook een rol speelt bij het 
stimuleren van darmbewegingen?  

Bij mensen met een depressie is er vaak iets mis 
in de serotoninehuishouding. Maar of depressie 
in de darmen ontstaat of andersom, is nog niet 
bekend. Een depressie kan soms leiden tot 
spijsverteringsklachten en andersom. Er wordt 
momenteel veel onderzoek gedaan naar de 
relatie tussen depressie en het microbioom. Zo 
zijn er bij mensen bacteriesoorten ontdekt die 
worden geassocieerd met de kwaliteit van leven en 
depressie.

Afweer 
Ook beïnvloedt het microbioom ons afweersysteem. 
Het afweersysteem handhaaft de orde in ons 
lichaam. Aanvallen worden verijdeld, schadelijke 
indringers verwijderd en alle rommel, zoals dode 
celresten, worden netjes opgeruimd door het 
afweersysteem. Wanneer dit systeem ontregeld 
is, kan er dus van alles misgaan in ons lichaam. 
Aangezien het microbioom het afweersysteem traint 
en instructies kan geven, is het niet zo gek dat het 
microbioom een rol kan spelen bij het ontstaan van 
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spijsverteringsziekten. Zoals bij de ziekte van Crohn 
en colitis ulcerosa of coeliakie (glutenintolerantie), 
waarbij het afweersysteem verkeerd reageert op het 
lichaam. Ook in onze hersenen is ons afweersysteem 
actief. Het zorgt daar bijvoorbeeld voor het opruimen 
van beschadigde zenuwcellen en afbraakproducten. 
Een ophoping van giftige afbraakproducten van 
hersencellen (ß-amyloid) wordt beschouwd als 
één van de belangrijkste oorzaken van Alzheimer. 
Daarom wordt er ook veel onderzoek gedaan naar 
de relatie tussen het microbioom en Alzheimer.

Daarnaast is ons afweersysteem actief op onze huid. 
Op de huid leven ook miljoenen bacteriën, dit is 
weer een ander microbioom dan dat in de darmen. 
Er vindt wel een (ingewikkelde) wisselwerking plaats 
tussen deze twee microbiomen. Dit zorgt ervoor 
dat verstoringen in het darm-microbioom tot 
huidklachten kunnen leiden, zoals psoriasis of acne.

Balans
Je microbioom is goed in balans als je veel, én veel 
verschillende bacteriesoorten in je darm hebt. 
En dan vooral de goede bacteriën. Als slechte 
bacteriesoorten overheersen, kan je daar veel last 
van krijgen. Er zijn verschillende factoren die het 
microbioom beïnvloeden. Denk aan erfelijkheid, 
voeding, omgevingsfactoren en medicijnen. Binnen 
voeding zijn vezels het lievelingskostje van goede 
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Het Prikkelbare Darm Syndroom 
(PDS) komt bij ca. 5 tot 15% van de 
Nederlanders voor. Onderzoek wijst 
uit dat in de darmen van de meeste 
mensen met PDS vaak minder 
verschillende soorten bacteriën 
leven. Mogelijk raakt het microbioom 
daardoor sneller uit balans, waardoor 
schadelijke bacteriën sneller de 
overhand krijgen. Deze verstoring 
kan buikklachten veroorzaken.

darmbacteriën. Bij het afbreken van vezels komen 
er stofjes vrij die belangrijk zijn voor je algehele 
gezondheid. Vezelrijk eten is de komende vier weken 
dan ook een belangrijk thema.
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het 
stappenplan

Allereerst: wat leuk dat je dit werkboek voor je hebt! 
En dat je de komende vier weken met ons aan een meer 
bewuste leefstijl wil werken.

Ben je nieuwsgierig naar hoe je beter voor je 
spijsvertering – en daarmee voor je algehele 
gezondheid – kan zorgen? Wil je meer bewust bezig 
zijn met een gezonde(re) leefstijl, maar weet je nog 
niet zo goed hoe je dat aanpakt? Merk je dat je 
eetpatroon misschien wat uit balans is? Of zou je je 
wat fitter en energieker willen voelen? 

Bedenk voor jezelf wat je de komende vier weken 
zou willen bereiken of zou willen ontdekken. Stel 
jezelf een doel. Wees daarin niet te streng. Het kan 
zijn: ‘Drie keer per dag een bewustere keuze maken’ 
of ‘ongezonde gewoonte X vervangen door gezonde 
gewoonte Y’. Sla het op. In je hoofd, in je telefoon 
(zet bijvoorbeeld dagelijks een wekker met een 
reminder), in je notitieboekje of op een andere plek 
waardoor je er regelmatig aan herinnerd wordt. 
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Dat helpt je om gedurende de dag bewust te zijn van 
waarom je deze vier weken aan de slag gaat. Ook op 
momenten dat je even dreigt terug te vallen in oude 
gewoontes. 

Plan de campagne 
De komende vier weken komen de drie onderdelen 
pure voeding, voldoende beweging en ontspanning 
aan bod. Iedere week krijg je uitleg, inspiratie en 
praktische tips voor thuis. Dit is steeds gekoppeld 
aan een opdracht – een challenge - waar je daarna 
zelf mee aan de slag gaat. Het zijn de ene keer kleine 
maar doeltreffende aanpassingen, en soms vergt het 
je wat meer inspanning. Zo hou je het behapbaar en 
realistisch in een druk bestaan. En dat werkt wel zo 
motiverend.

Tip!
Laat jouw omgeving weten dat je de komende vier 
weken gaat werken aan drie ingrediënten voor een 
gezonde spijsvertering: pure voeding, beweging en 
ontspanning. Zo kunnen familieleden, vrienden 
en collega’s er ook rekening mee houden en je 
stimuleren. Misschien kun je hen zelfs inspireren om 
met je mee te doen. Hallo daar, stok achter de deur!
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De basis: het 
boodschappenlijstje, 
etiketcheck en ga voor 
volkoren

Kleine stappen, groot 
resultaat

Slapen

Groenten in de 
hoofdrol

Kies je sportmoment

Ontspanning in een 
druk bestaan

Slim tussendoor

Doe mee met yoga!

Keer stress om

In de bonen: ga voor 
peulvruchten

Workout voor thuis

Mindset en gezond 
gedrag

Voeding

Beweging

Ontspanning

Voeding

Beweging

Ontspanning

Voeding

Beweging

Ontspanning

Voeding

Beweging

Ontspanning

De opbouw van het programma

week 

1

week 

2

week 

3

week 

4
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En daarna…
Na vier weken lang de challenges te hebben gevolgd, 
richten we ons op alledaagse praktische problemen 
waar je tegenaan kan lopen bij het volhouden van 
gezond gedrag. Zoals weinig tijd, een beperkt budget 
of andere factoren. 

Stel je vraag
We vinden het leuk om van je te horen. Heb jij 
vragen of tips aan ons? Neem dan contact met ons 
op en verwijs daarin naar deze spice up challenge. 
Dat kan via Facebook (@Maag Lever Darm 
Stichting) of Instagram (@MLDStichting). Onze 
gezondheidsvoorlichter (en tevens diëtist) helpt je 
graag. En natuurlijk vinden we het erg leuk om jouw 
ervaringen en successen te horen. Maar we horen 
ook graag van je als even hulp nodig hebt!

We willen nogmaals benadrukken dat 
het programma bedoeld is voor mensen 
zonder onderliggende (spijsverterings)
aandoeningen of -klachten. Ben jij 
patiënt of heb je klachten? Neem in dat 
geval eerst contact op met je (huis)arts 
voordat je deze challenges aangaat. 

!

    #spiceupchallenge

#spiceup #mlds

https://www.facebook.com/mldstichting/
https://www.facebook.com/mldstichting/
https://www.instagram.com/mldstichting/
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je 
spijsvertering 

houdt van...
Gezonde voeding

Je bent wat je eet 
Om maar even een open deur in te trappen: gezond 
eten is belangrijk. Je spijsverteringsstelsel voorziet 
je organen van belangrijke stoffen, zodat zij ook 
goed hun functie kunnen uitvoeren. Om dat goed te 
kunnen doen, is het belangrijk dat je je spijsvertering 
niet alleen vult, maar ook echt voedt. 

De uitspraak ‘je bent wat je eet’ heb je misschien al 
eens horen vallen. Het is geen loos gezegde, maar 
de letterlijke waarheid. Hoe dat zit? Je hele lichaam, 

al je cellen en alle organen waar die cellen 
van gemaakt zijn, worden opgebouwd 

met bouwstoffen. Deze bouwstoffen 
maakt je lichaam aan uit voeding die 
je binnenkrijgt. 
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Lekker puur 
Maar wat is nu gezonde voeding? De 
Gezondheidsraad in Nederland houdt zich daar 
al sinds jaar en dag mee bezig. De raad bestaat 
uit ervaren wetenschappers die alle relevante 
onderzoeken wereldwijd analyseren en beoordelen 
op betrouwbaarheid en sterkte van het bewijs. 
Daaruit volgt een advies: de richtlijnen goede 
voeding. Het Voedingscentrum verpakt 
dit advies vervolgens in hapklare, 
begrijpelijke taal in de Schijf van Vijf. 
Met daarin een hoofdrol voor groente 
en fruit, volkoren graanproducten, 
noten, gezonde vetten, peulvruchten 
en eieren. En ook een rol voor (vette) 
vis, zuivel en wat vlees. Ook vocht is 
belangrijk. Het liefst water, thee en koffie 
zonder suiker. We willen je motiveren om 
met deze pure voeding aan de slag te gaan. Stap 
voor stap naar een voedingspatroon boordevol 
plantaardige, vezelrijke en zo minimaal mogelijk 
bewerkte voeding!

Van vullen naar voeden
Vanuit de brede voedingsadviezen kijken we nu naar 
wat specifiek gezondheidswinst voor je spijsvertering 
oplevert. Vezels spelen dan de hoofdrol. Vezels 
zijn stoffen die niet in de dunne darm worden 
opgenomen, in tegenstelling tot de meeste andere 
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stoffen uit onze voeding. Vezels doen heilzaam 
werk in onze dikke darm. Sommige vezels worden 
daar afgebroken door onze darmbacteriën: ons 
microbioom. Ze zijn het lievelingskostje van onze 
goede darmbacteriën. Daarnaast wordt een ander 
deel van de vezels niet verteerd. Deze vezels zorgen 
voor een soepele ontlasting, hierover later meer.  
Verschillende soorten vezels hebben dus een 
verschillend effect op ons lichaam. Als je eet volgens 
de Schijf van Vijf en voldoende varieert, krijg je van 
alle soorten vezels voldoende binnen. 

Glansrol voor vezels
Vezels doen meerdere dingen voor onze gezondheid, 
naast het voeden van onze darmbacteriën en het 
daarmee in balans houden van ons microbioom. 
Ze hebben ook een soort sponswerking en nemen 
vocht op. Dat vergroot het volume van de ontlasting 
en houdt de ontlasting soepel. Zo kunnen vezels 
klachten als verstopping voorkomen en verminderen. 

Daarnaast dragen vezels bij aan 
het verlagen van het risico op 

darmkanker. Bovendien zorgt 
vezelrijke voeding voor een 
langdurig verzadigd gevoel. 
Vezels voorkomen daarmee 
dat je snel na een maaltijd 

weer trek hebt. Daarnaast 
breken onze darmbacteriën 
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vezels af, zodat er ‘korte keten vetzuren’ vrijkomen. 
Een moeilijke term, maar deze korte keten vetzuren 
hebben allerlei positieve effecten op het lichaam. 
Zo worden ze in verband gebracht met een 
ontstekingsremmende werking en een lagere kans 
op het ontwikkelen van kanker. 

Belangrijk: vocht en vezels
Vezels hebben vocht nodig om hun 
werk te kunnen doen. Ze werken als een 
soort ‘spons’ en nemen vocht op. Het 
is belangrijk dat je daar veel bij drinkt. 
Water, thee of koffie zonder suiker 
bijvoorbeeld. Wanneer je niet genoeg 
drinkt, kunnen de vezels 
averechts werken. 
Hou ten minste 
1,5 tot 2 liter 
per dag aan. 

!



25 spice up je spijsvertering

De heilzame werking van vezels
Gezond microbioom en daarmee sterkere 
afweer
Voorkomen/verminderen van verstopping en 
diarree
Verzadigd gevoel
Lager risico op darmkanker

Norm versus werkelijkheid
Het dagelijks advies is om 30 (voor volwassen 
vrouwen) tot 40 (voor volwassen mannen) gram 
vezels per dag te eten. De meest recente data laat 
zien dat de inname van Nederlanders gemiddeld 
slechts 20 gram vezels per dag is. 

Aanbevolen inname

Huidige inname
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Beweging

Naast voeding speelt beweging een rol in het gezond 
houden van je lichaam en je spijsvertering in het 
bijzonder. 

Wat maakt beweging zo gezond? 
Bewegen is gezond, en wel om deze zes redenen:  

1 Bewegen versnelt de bloedsomloop en zorgt 
dat er meer zuurstof wordt rondgepompt. 
Op deze manier worden allerlei processen 
die via het bloed plaatsvinden versneld. Zoals 
de opname van bepaalde voedingsstoffen en 
de afvoer van afvalstoffen. 

2 Spieren gebruiken glucose (suikers) als 
brandstof. Beweging stimuleert deze 
verbranding. Daarmee reguleert 
beweging de bloedsuikerspiegel. 

3 Bewegen, bijvoorbeeld via 
lopen en springen waardoor 
je botten belast worden, 
‘traint’ als het ware je botten 
en maakt ze daarmee sterker 
en steviger. 
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4 Bewegen zorgt ervoor dat stresshormonen, 
zoals cortisol, sneller uit je lichaam worden 
gewerkt. 

5 Bij sporten maken je hersenen stoffen aan 
zoals endorfinen – ook wel het 
gelukshormoon genoemd – waardoor je je 
prettiger gaat voelen.

6 Bewegen heeft bovendien effect op je 
spijsvertering. Daarover lees je verderop 
meer!

Beweging houdt je vitaal, verhoogt je stofwisseling 
en houdt je hormoonhuishouding op peil.

Blijf in beweging
De Gezondheidsraad adviseert volwassenen 
minimaal 150 minuten matig tot zwaar intensief te 
bewegen. Je mag dit verdelen over meerdere dagen. 
Meer bewegen mag uiteraard ook! Matig intensief 
betekent dat je ademhaling sneller wordt dan bij 
rust. Dus stevig wandelen valt daar wel onder, maar 
slenteren niet. Of denk aan de hond uitlaten, fietsen 
of huishoudelijk werk. 

Daarnaast is het advies om minimaal twee keer 
per week spier- en botversterkende activiteiten 
te doen. Spierversterkend is alles wat spierkracht 
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kost, botversterkend is alles waarbij je springt of 
passen maakt. Zoals traplopen, hardlopen, fitness of 
krachttraining. 

Naast de 150 minuten beweging en twee 
maal krachttraining per week is de 

volgende uitspraak misschien wel net 
zo belangrijk: ‘Zitten is het nieuwe 
roken’. Er is steeds meer bekend 
over de (negatieve) effecten op onze 
gezondheid wanneer we te lang 
stilzitten op een dag. Hoeveel zit jij op 

een dag, zowel op je werk als ’s avonds 
thuis? Gelukkig zijn er een aantal handige 

tips die je helpen wat meer af te wisselen en 
actieve momenten in je dag te bouwen. Daarover 
lees je verderop in dit werkboek meer. 

Beweging en je spijsvertering 
Beweging heeft een duidelijk effect op onze 
spijsvertering: het stimuleert de beweging en de 
doorbloeding van de darm. Dit zorgt weer voor een 
betere toevoer van voedingsstoffen en een betere 
darmfunctie. Lichaamsbeweging stimuleert de knijp- 
en duwbeweging van de darm, die nodig is voor een 
goede spijsvertering. Als je niet genoeg beweegt, 
kunnen je darmen trager gaan werken. De ontlasting 
verplaatst zich dan minder makkelijk door de darm 
en dit kan leiden tot verstopping. Beweging kan 



29 spice up je spijsvertering

dus verstopping tegengaan. Daarnaast is bekend 
dat lichaamsbeweging beschermend werkt tegen 
darmkanker en aandoeningen zoals divertikels.

Uit meerdere wetenschappelijke studies zijn 
aanwijzingen gevonden dat lichaamsbeweging 
ook een positief effect heeft op ons microbioom. 
Welk mechanisme hierachter zit, is nog onduidelijk. 
Zo lijkt het erop dat lichaamsbeweging een boost 
geeft aan bacteriën die Butyraat (een van de eerder 
genoemde korte-keten-vetzuren) produceren, wat 
helpt bij het afbreken van voedingsvezels, en dus 
bij je spijsvertering. Butyraat helpt ook om 
de darmwand in stand te houden en 
ontstekingen tegen te gaan. Het lijkt 
erop dat lichaamsbeweging ervoor 
zorgt dat er een betere slijmlaag 
op je darmwand gecreëerd wordt, 
waardoor je beter beschermd wordt 
tegen ziekteverwekkers in de darm. 
Kortom: ook voor je spijsvertering is 
beweging super belangrijk!
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Ontspanning

Dan zijn we nu aangekomen bij het derde en laatste 
onderdeel van de drie leefstijlingrediënten die de 
komende vier weken aan bod komen: ontspanning. 

Ontspanning is zeker een onderdeel van een 
gezonde leefstijl. En de impact ervan wordt soms 
flink onderschat. Ontspanning wil zeggen: voldoende 
momenten dat je geen stress ervaart en een goede 
nachtrust hebt zodat je lichaam kan herstellen. 
Stress verhoogt het cortisolniveau in ons lichaam. 
Cortisol (eerder genoemd bij hoofdstuk ‘beweging’) 
is een stresshormoon, dat ervoor zorgt dat je 
lichaam constant in opperste staat van paraatheid 
staat. Bij chronische stress en vermoeidheid is 
je hartslag hoger. En er wordt dan meer bloed 

rondgepompt. Als dit gebeurt, blijft 
er minder capaciteit over om 

herstelprocessen te laten 
plaatsvinden in je lijf. Je 
lichaam staat constant in 
de ‘aan’ stand. Bovendien 
span je bij stress je 
spieren aan en dit kan 

nek- en schouderklachten 
veroorzaken. 
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Slaap
Nachtrust is van groot belang. Met name 
voor allerlei herstelprocessen in ons 
lichaam. Slaap helpt onze batterij weer 
op te laden en prikkels en indrukken te 
verwerken. Daarnaast: als je ’s nachts 
regelmatig niet voldoende uitrust en 
moe de dag in gaat, kan je minder 
gevoelig raken voor het honger-
onderdrukkend hormoon – leptine - 
waardoor de kans groot is dat je de hele dag 
(ongezonde) trek hebt. 

Kortom: bij teveel stress, constante stress 
of te weinig nachtrust raakt je lichaam 
uit balans. Het heeft ook specifieke invloed 
op je spijsvertering: een lange periode van 
stress kan tot allerlei problemen met de 
spijsvertering leiden. 
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‘Rest & digest’
Ooit van de term ‘rest & digest’ gehoord? ‘Rest’ is 
Engelstalig voor rust en ‘digest’ voor het verteren 
van voeding (spijsvertering). Dit principe ligt ten 
grondslag aan de werking van je darmen. 
Wanneer je rust, heeft je lichaam 
alle tijd en energie om bloed 
naar je darmen te pompen, om 
zo een goede darmwerking te 
bewerkstelligen. Even op de bank 
liggen na een zware maaltijd? Goed 
voor je darmen! Zorg er wel voor 
dat je niet meteen helemaal plat 
gaat liggen, om brandend maagzuur te 
voorkomen. Een stuk wandelen is daarnaast 
ook heel goed om je spijsvertering na een zware 
maaltijd een boost te geven.

‘Fight or flight’
De tegenhanger van ‘rest & digest’ is ‘fight or flight’. 
Een gemoedstoestand waar je in verkeert als je 
hevige stress ervaart. Je lichaam staat dan in een 
alerte modus, klaar om gevaar af te wenden door 
te vluchten of te vechten. Op zo’n moment gaat je 
bloed vooral naar je hersenen en spieren, waardoor 
er minder overblijft voor de organen. Je kunt je 
voorstellen dat dit natuurlijk niet goed is voor je 
spijsvertering.
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Stress en ons microbioom
Stress heeft een belangrijke invloed op 
je microbioom. Over de invloed van 
stressprikkels op je microbioom heb je 
vanaf pagina 30 meer kunnen lezen. Hoe 
meer stress je hebt, hoe minder goed 
het gaat met je darmbacteriën en hoe 
groter de kans dat je bijvoorbeeld op 
lange termijn ontstekingen ontwikkelt. 
Ontspanning is dus naast 
gezonde voeding 
en beweging 
heel belangrijk 
voor je 
spijsvertering! 
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voeding
1week

Tijd om aan de slag te gaan 

met week 1. Veel succes!

In deze eerste week beginnen 

we met de basis. Om de 

weken daarna vanuit die basis 

verder te werken. 
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Boodschappenlijstje: de basics
‘De basis’ begint voor ons bij de juiste keuzes maken 
in de supermarkt. In een gemiddelde supermarkt 
heb je de keuze uit tienduizenden producten. Het 
maken van een vezelrijke en gezonde keuze kan dan 
lastig zijn. Vier tips: 

1 Ga goed voorbereid op pad. Maak een lijstje 
van wat je die week wil gaan eten. Zorg 
ervoor dat je altijd een aantal gezonde en 
vezelrijke basisproducten in huis hebt. 
Het boodschappenlijstje verderop in 
dit hoofdstuk is een handig 
hulpmiddel. Ga ook niet met trek de 
deur uit, dat brengt je in verleiding om 
ongezonde keuzes te maken!

week 1

We helpen je op weg met:
Een boodschappenlijst met de 
(vezelrijke) basis voor iedere week 
De 10-seconden-etikettencheck 
voor in de supermarkt
En we zoomen in op het thema 
‘volkoren’
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2 Loop vooral langs de buitenste ring van de 
supermarkt. Daar vind je meestal de verse 
producten zoals groente, fruit, volkorenbrood, 
vis, zuivel, ei en vlees(vervangers).

  Vers fruit (varieer volop!)  

  Verse groenten (varieer volop!)  

  (Zoete) aardappels  

  Volkorenbrood of volkoren bolletjes  

  Volkoren crackers (100% volkoren)  

  Diepvriesgroente- en fruit  

  Eieren
  (Vette) vis

  Evt. vlees of vleesverva
nger naar keuze 

   (zo min mogelijk rood of bewerkt vlees, 

   en let bij vleesvervangers op de hoeveel-

   heid zout en verzadigd vet)

  Halfvolle (karne)melk of ongezoet 

   soja-alternatief

  Halfvolle of magere yoghurt, kwark of 

   naturel Skyr of ongezoet soja-alternatief 

  10, 20 of 30+ kaas

  Verse kruiden als basilicum of peterselie  

  Knoflook  

vers
houdbaar
  Volkoren pasta, volkoren lasagne-      bladen en/of volkoren macaroni    Zilvervliesrijst    Volkoren couscous of bulgur    Volkorenmeel    Havermout of muesli    Peulvruchten  

  Ongezouten noten, zaden en pitten    100% pindakaas of notenpasta    Gedroogd fruit    Tomatenblokjes of tomatenpuree    Vloeibare bak- en braad of olijfolie  Gedroogde kruiden  

week 1

38

 = bevat vezels
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houdbaar

De middelste rijen staan vooral vol met 
bewerkt en vaak ongezonder voedsel zoals 
frisdrank, snacks en snoep. En als je deze 
producten niet ziet, is de verleiding minder 
groot om ze mee te pakken. 

3 Ga naar de markt. Want als je ergens gezonde 
onbewerkte producten zoals groente, fruit, en 
noten vindt, is het daar! Bovendien is het vaak 
goedkoper dan de supermarkt. Meer budget-
tips lees je op pagina 140.

4 Laat je niet verleiden door verpakkingen en 
claims die daar op staan. En pas de 
10-seconden etikettencheck toe! 

De 10 seconden etikettencheck
Etiketten lezen. Daar waar de één door de bomen 
het bos niet meer ziet, is het voor de ander gesneden 
koek. Wees gerust: je hoeft er geen uitgebreide 
studie op los te laten om te controleren 
of een product een verstandige keuze 
is. Eigenlijk is het een handigheidje 
wat je jezelf kunt aanleren. 
Oefening baart kunst! Gebruik 
ten eerste je ‘gezonde verstand’ 
en laat je niet misleiden door 
mooie afbeeldingen of beloftes op 
verpakkingen. 

week 1
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Ons stappenplan

1 Je hoeft niet elk etiket te lezen! 
Bij groente en fruit, aardappelen, 
peulvruchten, onbewerkte 
noten, pinda’s, zaden en pitten 
weet je zeker dat het een 
gezonde, vezelrijke keuze is. 

 

2 In de ingrediëntenlijst op de 
verpakking lees je de 
ingrediënten van grote naar 
kleine hoeveelheid. 
De eerste paar ingrediënten 
zijn de hoofdingrediënten 
van een product. Over het 
algemeen geldt: hoe minder 
ingrediënten, hoe beter. Staan er 
veel ingrediënten op die je niet 
kunt herleiden of waarvan 
je de naam nauwelijks uit 
kan spreken? Dan zijn dit 
vaak bewerkte en minder 
gezonde producten. 

Ingrediënten 

56% volkorenmeel (rogge, 

tarwe), tarwebloem, plant-

aardige olie (palm, raap), 

voedingsvezel (inuline), 

gist, zout, roggemoutmeel, 

paneermeel (tarwe, sesam, 

rogge, gerst), antioxidant 

(ascorbinezuur).

week 1
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Slim kiezen bij graanproducten
Kies je voor graanproducten? Wees er dan zeker van 
dat je een 100% volkoren variant kiest. Als brood 
‘volkoren’ wordt genoemd, kan je erop vertrouwen 

dat dit goed zit. Bij producten als crackers, beschuit 
of pasta betekent de term ‘volkoren’ helaas nog 

lang niet altijd dat het product voor 100% uit 
volkorenmeel bestaat. In de ingrediëntenlijst 
op de verpakking kan je vervolgens zien 
hoeveel procent volkorenmeel is gebruikt. 
Hoe hoger het percentage, hoe beter!

Tip!
Bij pasta wordt soms het woord ‘integrale’ 
gebruikt om aan te geven dat het om een volkoren 
variant gaat.

week 1

Veel mensen denken dat hoe donkerder 
brood of crackers zijn, hoe meer vezels 
er in zitten. Dit is een fabeltje! De kleur 
van brood of crackers zegt niets over 
hoeveel vezels het bevat. Check dus het 
etiket en kies bewust.



42 spice up je spijsvertering

Rijk aan vezels of bron van vezels: 
wat betekent dat?
Bron van vezels

Rijk aan vezels

3 Ook kun je producten 
vergelijken aan de hand van 
de voedingswaardetabel op 
de verpakking. Daar staat 
bijvoorbeeld het vezelgehalte 
per 100 gram vermeld, naast 
bijvoorbeeld het aantal 
kilocalorieën, koolhydraten, 
vetten en eiwitten. Vergelijk 
etiketten van soortgelijke 
producten met elkaar en kies 
diegene met zoveel mogelijk 
vezels en zo weinig mogelijk 
verzadigd vet, suiker en zout.

Het vezelgehalte van het 
product is minimaal 3 gram/100 
gram of 1,5 gram/100 kcal.

Het vezelgehalte van het 
product is minimaal 6 gram/100 
gram of 3 gram/100 kcal.

week 1

Voedingswaarden per 

100 g 

Energie 1407 kJ (334 kcal)

Vet 2.0g

  waarvan verzadigd 0.4g

Koolhydraten 
60 g

  waarvan suikers 1.5 g

Voedingsvezel 
20 g

Eiwitten  
9.0 g

Zout  
1.0 g
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Vol van volkoren
We richten ons deze week op volkoren. Volkoren 
graanproducten zitten boordevol vezels en andere 
stoffen die gezondheidswinst opleveren, zoals ijzer 
en B-vitamines. IJzer is onder andere belangrijk bij de 
aanmaak van hemoglobine (onderdeel van rode 
bloedcellen en essentieel voor het transport 
van zuurstof door het bloed) en draagt bij aan 
je afweer. De B-vitamines spelen onder andere 
een belangrijke rol bij je afweer, je spijsvertering 
en je bloedvaten. Dit komt doordat B-vitamines 
belangrijk zijn in onze stofwisseling. Ze maken 
energie vrij uit de voeding, door een rol te spelen in 
de verbranding van koolhydraten, vetten en eiwitten.

week 1

Volkoren graanproducten zijn gemaakt 
van de hele (vermalen) graankorrel. Dat 
geldt voor bijvoorbeeld volkorenbrood, 
zilvervliesrijst, volkoren pasta en bulgur. 
Witte graanproducten zoals witbrood, 
worden gemaakt van uitsluitend het 
binnenste deel van de graankorrel. Alle 
overige onderdelen zoals de zemelen 
en de kiem worden er ‘afgepeld’ zodat 
er een wit graanpoeder overblijft. En 
juist de zemelen en de kiem bevatten de 
gezondste stoffen!
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Het eten van volkoren brengt, zoals je eerder hebt 
kunnen lezen, gezondheidswinst met zich mee. 
Bovendien bevatten volkoren producten meer 
vezels dan de niet-volkoren variant. Dat maakt 
dat ze ook nog eens meer verzadigen. Om te 
profiteren van deze gezondheidswinst geldt het 
advies om 90 gram volkorenproducten per dag te 
eten. Lijkt dat je veel? Het valt reuze mee. Je hebt 
deze hoeveelheid al binnen als je bijvoorbeeld 
drie volkoren boterhammen eet, of een portie 
volkorenpasta of zilvervliesrijst. Je challenge voor 
deze week is daarom: wissel van niet-volkoren naar 
de volkorenvariant. Hoe je dat doet? Verderop vind je 
een handig overzicht van hoe jij de wissel kan maken.

challenge 
week 1

stap over op volkoren

Tip!
Het kan soms even zoeken zijn naar de volkoren-
variant van producten. Maar de keuze is reuze! 
Pas altijd de snelle etikettencheck toe (pagina 39).
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week 1

De meeste volkorenproducten vind je gewoon in de 
reguliere supermarkt. Voor sommige producten is 
echter een ommetje naar de natuurvoedingswinkel 
nodig. Zoals 100% volkoren wraps. Gelukkig zijn 
deze lang houdbaar en kun je er een aantal tegelijk 
inslaan. Handig voor in de voorraadkast.

Witbrood of bruin brood
Wit/bruin afbakbrood

Witte macaroni
Witte spaghetti
Witte pasta
Witte lasagnebladen

Witte/bruine crackers

Witte couscous

Witte rijst

Pitabroodjes
Wraps

Cruesli/ontbijtgranen
Tarwemeel

Volkorenbrood
Volkoren stokbrood/

afbakbroodjes

Volkoren macaroni
Volkoren spaghetti

Volkorenpasta
Volkoren lasagnebladen

100% volkoren crackers 
of roggebrood

Volkoren couscous of 
bulgur

Zilvervliesrijst

Volkoren pitabroodjes
Volkoren wraps

Volkoren muesli
Volkorenmeel

Van... Naar...
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beweging
1week

Voordat we met het thema 

‘bewegen’ beginnen, hebben 

we eerst een vraag aan je. 

Hoeveel uur per dag breng jij 

zittend door?
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De uren op kantoor achter je bureau, etend aan tafel, 
zittend in de auto/bus/trein, ’s avonds met de benen 
omhoog op de bank… Tel dit alles bij elkaar op. 
Grote kans dat het getal hoger ligt dan je misschien had 
gedacht. 

De cijfers liegen er dan ook niet om: de gemiddelde 
Nederlander zit volgens het RIVM zo’n 9,1 uur (!) per 
dag. Een flinke eyeopener, als je het ons vraagt. Want 
de invloed van te weinig beweging en te veel zitten, is 
groot. Meer bewegen brengt veel gezondheidswinst 
met zich mee, voor zowel lichaam als geest. 
Daarover heb je op pagina 26 meer kunnen 
lezen. We gaan er deze week mee aan de 
slag. We geven beweging gedurende 
de dag een grotere rol, zodat je 
dat halfuurtje per dag met gemak 
haalt. Gewoon, met alledaagse en 
kleine dingen. Deze slimme ‘trucjes’ 
helpen je.

week 1
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challenge 
week 1

voeg elke dag drie bewuste 
beweegmomenten toe

Je challenge voor deze week is elke dag drie bewuste 
beweegmomenten toevoegen. 

Twee belangrijkste handvatten hierbij:

Geniet ervan
Een wandeling of fietstocht wordt een 
mooier moment als je je bewust bent 
van het moois dat je onderweg ziet. 
Een zonsondergang, de stilte of juist de 
muziek die je luistert, fijn gezelschap of 
onverwachte gebeurtenissen.

1
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Deze gids is geschreven voordat het coronavirus de wereld 
rondging. Enkele tips uit dit hoofdstuk zijn daarom nu 
praktisch niet haalbaar. Houd je ten alle tijden aan de 
RIVM-richtlijnen.

Onderweg
Reis je met de bus naar je werk? Probeer een 
paar keer per week te fietsen. Laat de afstand 
dat niet toe? Stap dan een halte eerder uit 
de bus en loop het laatste stukje. Of fiets 
bijvoorbeeld een deel van de route en stap 
later op de bus.

Parkeer je auto nét een paar honderd meter 
verder dan normaal en wandel het laatste 
stuk naar je werk.

Maak een sport van meer 
beweging
Maak er voor jezelf een spelletje van 
overal beweegmogelijkheden te zien. 
Het vergt een andere manier van om je 
heen kijken, maar het werkt! 

2

week 1
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Reis je met de trein en heeft deze vertraging? 
Ga een klein rondje lopen in plaats van te staan 
wachten op het perron.

Werk

Misschien een open deur, maar 
pak vaker de trap in plaats van 
de lift. 

Zorg dat je in ieder geval elk uur 
even van je plaats komt. Even een 
minuutje staan, een rondje lopen of 
koffie halen. 

En daarover gesproken: haal ieder kopje thee 
of koffie voortaan zelf, in plaats van collega’s 
voor je te laten lopen. 

Loop vaker langs een collega als je wat wil 
vragen, in plaats van te mailen. (Is ook nog 
eens fijn voor je mailbox!)

Ga naar het toilet op een andere verdieping in 
het pand en neem dan de trap. 

Wandel een rondje tijdens of na je lunchpauze.

week 1
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Een volle agenda met afspraken? Probeer af 
en toe een staand overleg te hebben, of wandel 
een kort rondje met een collega als je iets 
moet bespreken. Win-win. 

Maak gebruik van fiets- of sta-bureaus, of 
bespreek met je werkgever om deze aan te 
schaffen.  

Thuis

Het is misschien niet je hobby, maar 
huishoudelijk werk telt ook als beweging! Vind 
je dat je best iets vaker zou mogen stofzuigen 
of de boel afnemen? Doe het dan. Maak tijd 
om klussen aan te pakken waar je tegenaan 
hikt. Het opruimen van de zolder, garage, het 
uitzoeken van kasten en ga zo maar door…   

Wandel of fiets naar de supermarkt. 

Hou het aantal stappen per dag bij – 
bijvoorbeeld via een app of een smartwatch 
– en stel je doel op minimaal 10.000 stappen 
per dag. Ziet het ernaar uit alsof je dit niet 
gaat halen? Maak dan na het avondeten een 
wandeling met de hond, je partner of alleen. 
Helpt ook om even je hoofd leeg te maken. 

week 1
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Heb je iemand al (te) lang niet gesproken? 
Combineer het telefoontje dat je nog wilde 
plegen met een blokje om. 

Vervang je serie of tijdschrift op de bank door 
een luisterboek of podcast. Met oordopjes in 
kun je wandelen, fietsen, schoonmaken, noem 
maar op! 

Heb je kinderen? Geniet van samen spelen! 
Til ze op, stoei, wandel, voetbal, speel tikkertje 
en verstoppertje en ga naar buiten.

Plan actieve uitstapjes met 
vrienden, in plaats van 
terug te grijpen naar 
lunches, dinertjes of 
bioscoopbezoeken. 
Ga samen fietsen of 
wandelen, verken een 
nieuwe stad te voet, beoefen 
een nieuwe sport, meld je aan 
voor een dansworkshop of ga indoor 
skiën. 

week 1
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week 1

Tuinieren is een geweldige manier 
om meer beweging te krijgen. 
Verbouw je eigen groente! Dat is 
ook nog eens rustgevend en heel 
gezond. 

Lees het gratis stappenplan  

Beweeg-weetjes
Je verbrandt 11 keer meer Kcal 
wanneer je met de trap gaat dan 
wanneer je de lift neemt
Tijdens een lunchwandeling 
verbrand je zo’n 2 tot 3 keer meer 
kCal dan wanneer je zit

https://www.mlds.nl/moestuin-minigids/
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ontspanning
1week

Een goede nachtrust is 

essentieel voor herstel van je 

lichaam en het opladen van 

je innerlijke batterij. 
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week 1

Ook voor je spijsvertering is nachtrust heel 
belangrijk, daarover heb je vanaf pagina 30 meer 
kunnen lezen. Slaap is nodig om tot rust te komen 
en om belangrijke processen in het lichaam te 
herstellen. Daarom trappen we deze week af met 
‘slaap’ als thema. 

Is je spijsvertering een nachtdier?
Komt je spijsvertering ’s nachts op 
een laag pitje te staan? Niets is minder 
waar. Je lichaam heeft overdag, als je 
actief bent, veel energie nodig voor 
het rondpompen van bloed voor 
bijvoorbeeld de hersenen, de spieren 
en de longen. Wanneer je lichaam in 
ruststand verkeert, ’s nachts als je slaapt, 
is er voldoende energie beschikbaar om 
de maag en darmen te activeren. Dat het 
eten dat je na 22:00 uur eet niet meer 
verteerd wordt, is dus ook een fabeltje. 
Wel is het zo dat je ’s avonds beter niets 
‘zwaars’ meer eet. Je spijsvertering moet 
dan erg hard aan het werk, waardoor je 
lichaam veel actiever blijft en het lastiger 
de slaap kan vatten.
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Hoe slaapt Nederland? 
90% van de volwassen Nederlanders 
slaapt de aanbevolen 7 tot 9 uur per 
nacht. Over het algemeen slapen we 
lang genoeg, maar de kwaliteit van 
onze slaap laat nog wat te wensen 
over. 

Verbeter je nachtrust
Probeer eens na te gaan hoe het met jouw 
slaap gesteld is, door deze een tijdje bij te houden. 
In een schriftje naast je bed, bijvoorbeeld. Hoeveel 
uur slaap jij gemiddeld per nacht? Duurt het lang 
voordat je in slaap valt? Ben je vaak wakker ’s nachts? 

Feiten
1/3e van ons leven brengen we 
slapend door
07:12 uur slaapt de gemiddelde 
Nederlander per dag
Je bent ‘s nachts vaker wakker dan 
je denkt, alleen herinner je het 
niet!

week 1
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Of slaap je doorgaans als een roosje? Je kan dit ook 
via een smartwatch monitoren, of via een app op 
je telefoon. (Hierin is de analyse van de smartwatch 
doorgaans het meest betrouwbaar).

Kijkend naar hoeveel uur we gemiddeld 
slapen, lijkt er misschien niet zoveel aan 
de hand te zijn. Wanneer je echter verder 
dan dat kijkt, komen er toch vaak wat 
slaapproblemen boven water. Het gaat 
niet alleen om de slaapkwantiteit, maar 

ook om de slaapkwaliteit: hoe effectief is 
je slaap? 

Maar beter slapen, hoe pak je dat aan? Het is echter 
makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig zijn er een 
heleboel dingen die je zelf kan doen om je slaap te 
verbeteren. Van slaapvoorbereiding tot aan ontspannen 
de dag beginnen. 

week 1
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Kies uit elk blok 2 tips die jou kunnen helpen, en pas 
ze toe.

Slaapvoorbereiding
Een goede nachtrust begint al overdag. Als je 
overdag veelvuldig of langdurig stress ervaart, 
schiet je cortisolniveau (je stresslevel) omhoog. En 
wanneer je na een drukke dag plots in bed gaat 

liggen en ‘móet’ slapen, kan je lichaam deze knop 
niet zomaar omzetten. Verderop in dit 

programma nemen we je mee hoe 
je stress overdag kan voorkomen 
en verminderen. In deze eerste 
challenge focussen we ons op het 
blok ‘slaap’ in onze dag: de periode 
van ongeveer twee uur voordat 
je naar bed gaat tot vlak na het 

opstaan in de ochtend. 

challenge 
week 1

stimuleer je slaap
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Eten 
Heb je zin in een snack in de avond? 
Hou het bij iets lichts, en voorkom 
dat je ’s avonds laat nog complete 
maaltijden wegwerkt. 

Drinken
Vocht is belangrijk. Neem ’s avonds een kop 
thee of water. Vermijd cafeïne en alcohol. Zelfs 
al drink je drie uur voordat je gaat slapen een 
kop koffie, dan nog beïnvloedt dit je slaap. Ook 
alcohol zorgt ervoor dat je veel minder diep 
slaapt en dat je hartslag bijvoorbeeld hoger is. 

week 1

Wat eet je het best voor je gaat 
slapen?
Als je ’s avonds trek krijgt, kun je prima 
wat eten. Het is dan wel belangrijk om 
ongezonde snacks te vermijden. Kies 
voor fruit of een groentesnack of een 
cracker met gezond beleg. Of probeer 
bijvoorbeeld de gezonde tussendoortjes 
vanaf pagina 95.  
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Bewegen
Genoeg beweging overdag helpt je ’s avonds 
beter in de ruststand te komen. Vermijd echter 
intensief sporten zo’n twee uur voordat je gaat 
slapen. Tijdens het sporten maakt je lichaam 
stoffen aan die je energie geven, wat een 
prachtig mechanisme is, maar niet als je nét wil 
gaan slapen. 

Schermen 
Het zal je niet onbekend zijn dat veelvuldig 
schermgebruik onze slaapkwaliteit geen 
goed doet. Licht in de avond, zelfs mét 
blauwlichtfilter, remt de aanmaak van 
melatonine. Melatonine is een hormoon 
dat het makkelijker maakt om in slaap te 
vallen. Dim dus de lichten, beperk 
het tot sfeerverlichting en vermijd 
schermgebruik vanaf twee uur 
voordat je gaat slapen. 

Slaapkamer

Voel je thuis
Maak van je slaapkamer een plek waar 
je je fijn voelt. Beperk je slaapkamer echt als 
een plek om te slapen, en niet om te werken 
bijvoorbeeld. Zo leggen je hersenen een goede 

week 1
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link tussen het bed en slapen. Zorg voor een 
opgeruimde kamer, rommel geeft onrust. Je 
slaapkamer mag best een beetje ‘saai’ zijn! 

Laat licht voor je werken
Daar waar sfeerverlichting en ‘warm/zacht 
licht’ in de avond wonderen voor je kan doen, 
doet daglicht dat in de ochtend. Daglicht – 
of een nabootsing ervan – in de ochtend, 
zorgt ervoor dat je goed wakker wordt. Het 
zwengelt als het ware je biologische klok aan 
en geeft daarmee een seintje dat de dag is 

begonnen.

Slaapgewoontes

Piekeren
Merk je dat je ’s nachts veel wakker bent 
of slecht kunt slapen door gepieker? Plan 
dagelijks een momentje om te dagdromen of 
piekeren in! Waarin je emoties, angsten, twijfels 
of irritaties letterlijk van je afschrijft of praat 
bijvoorbeeld. Denk na over vragen als ‘wat kan 
ik hier zelf aan veranderen/wat is mijn invloed 
hierop?’ en ‘wat moet ik leren accepteren?’. 
Denk ook na over oplossingen en parkeer 
daarna als het ware het probleem in je hoofd. 
Ook hiervoor geldt: oefening baart kunst. 

week 1
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Dutjes
Alhoewel je lichaam soms duidelijk signalen 
van vermoeidheid geeft overdag, willen we 
je motiveren hier niet aan toe te geven. Want 
als je overdag slaapt, verminder je daarmee je 
natuurlijke slaapbehoefte ’s avonds. En laat je 
die behoefte nu net nodig hebben om lekker 
in slaap te vallen! Merk je echt dat je een dutje 
nodig hebt? Zorg er dan voor dat je niet langer 
dan 20 minuten slaapt, en niet te laat op de 
dag. 

Ritme
Ga elke dag op ongeveer dezelfde tijd naar 
bed en sta op dezelfde tijd op. Ja, ook in het 
weekend. Je lichaam houdt namelijk van 
patronen. Een regelmatig slaappatroon maakt 
het herkenbaar voor je lichaam en dit komt ten 
goede aan de slaapkwaliteit. 

Snoozen 
We snappen dat het ontzettend verleidelijk is 

om zo vaak mogelijk de ‘snoozeknop’ te 
gebruiken. Die tien minuten extra slaap 

lijken in de ochtend alles voor je te 
betekenen. Maar als je beseft dat je 
die tien kostbare minuten ergens 
anders moet inhalen – tijdens het 
ontbijt, bij het klaarmaken van 

week 1
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week 1

jezelf en/of de kinderen of onderweg naar 
je werk – besef je ook dat dit gelijk een boel 
stress met zich meebrengt. En weegt die prijs 
op tegen die tien minuten extra slaap? Die 
vraag mag je voor jezelf beantwoorden. Lukt 
het je niet daadwerkelijk op te staan als de 
wekker gaat? Zet hem dan een paar meter van 
je bed vandaan. Dan móet je wel…

Tot zover week 1
Dit waren de tips en challenges van deze 
eerste week van het programma. We 
wensen je veel succes toe! En vergeet 
niet jouw ervaringen met ons te delen via 
Facebook (@Maag Lever Darm Stichting) 
of Instagram (@mldstichting)! Volgende 
week gaan we verder met drie nieuwe 
onderwerpen binnen voeding, beweging 
en ontspanning.

https://www.facebook.com/mldstichting/
https://www.instagram.com/mldstichting/
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Voeding

      Challenge: varieer met groenten
      en eet tenminste 250 gram per dag

Beweging

      Challenge: kies matig intensieve 
      tot intensieve beweegmomenten 
      en plan deze bewust in

Ontspanning

      Challenge: kies drie bewuste, korte 
      ontspanmomenten door de dag heen
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voeding
2week

Vorige week heb je meer 

geleerd over de ‘basis’ van 

gezonde voeding, met 

de etikettencheck en het 

boodschappenlijstje. 

Verder zoomden we in op 

het thema volkoren.
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Vanaf vandaag pakken we er een nieuw thema 
bij: groenten. En tips voor je vochthuishouding als 
afsluiter.

Groenten op het podium
Wat ons betreft verdienen groenten de hoofdrol. Niet 
alleen om de stoffen die ze wél bevatten, maar juist 
ook om alles wat er niet in zit…

Op hoeveel momenten gedurende de dag eet jij groente? 
Eet je voornamelijk groente bij de avondmaaltijd of soms 
ook bij de lunch of tussendoor? En haal jij die aanbevolen 
250 gram groente per dag?

week 2

Mag het een onsje meer zijn?
De laatste Voedselconsumptiepeiling 
wijst uit dat er nog veel winst te behalen 
valt op het terrein van groente. We eten 
nu gemiddeld 131 gram groenten per 
dag, verdeeld over gemiddeld 6 dagen 
per week. Het advies om dagelijks 250 
gram groenten te eten halen we dus bij 
lange na niet. 
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Mensen die veel groenten eten hebben een lager 
risico op hart- en vaatziekten, bepaalde vormen 
van kanker en diabetes type 2. Daarnaast bevatten 
groenten veel vezels. Groente (en fruit) bevat 
belangrijke voedingsstoffen. Zoals vitamine A, 
vitamine C, foliumzuur, calcium en ijzer. Maar 
ook bioactieve stoffen, zoals carotenoïden, een 
antioxidant. Antioxidanten beschermen weefsels en 
het DNA in onze cellen tegen vrije radicalen, oftewel: 
beschadigingen. Aan de andere kant zijn groenten 
(en fruit) ook zo gezond vanwege alles wat er juist 
níet aan is toegevoegd, zoals veel zout, suiker of 
verzadigd vet. 

Er is niet één soort groente of superfood groente 
die alle voedingsstoffen levert, iedere soort heeft 
weer zijn eigen kwaliteiten. Variatie is dus 
het toverwoord, dan weet je zeker dat je 
voldoende van alles binnenkrijgt.

Tip!
Eet groente (en fruit) uit het seizoen. 
We dagen je uit: wissel af in kleur. En 
probeer elke week een nieuwe groentesoort! 
Hoe meer je varieert in groente en fruit, hoe beter 
je darmbacteriën en je lichaam worden gevoed!

week 2



69 spice up je spijsvertering

challenge 
week 2

varieer met groenten en eet 
minstens 250 gram per dag

Goed; even terug naar die 250 gram als aanbevolen 
hoeveelheid. Mocht je alleen groente eten tijdens de 
avondmaaltijd, dan is dat al een flink bord vol. Grote 
kans dat je de 250 gram dan niet haalt. 

9 tips om meer groente door de dag heen te eten:

1 Start de dag met groente bij het ontbijt. 
Bijvoorbeeld een smoothie met spinazie, 
bleekselderij, avocado en banaan. Net als 
fruit, geldt ook voor groente dat je het 
beter kan eten dan drinken. Want ook 
van gepureerde groente zoals in een 
smoothie zit je minder snel vol. Werkt 
dit voor jou om daarmee voldoende 
groente binnen te krijgen? Wees 
beperkt met het toevoegen van fruit 
(in verband met de suikers) en eet je 
smoothie met een lepel. 
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2 Een lekker ontbijt of tussendoortje: bak een 
bananenbrood en rasp daar een 
courgette doorheen. Of een 
flinke winterwortel. Verstopte 
groenten zijn ook groenten! 
Snijd hem in plakjes, vries ze 
in en je hebt de komende 10 
dagen een heerlijke plak!

3 Met een handje snoeptomaatjes, 
stukjes komkommer of 
snackpaprika’s zit je al gauw op 100 gram 
groente tussendoor.

4 Top je (volkoren) boterham af met… groente! 
Een laagje hummus of plak kaas doet het erg 
goed in combinatie met plakjes gegrilde 
courgettes, aubergines of paprika. 

5 Maak zelf groentespreads voor op brood.

6 Kook ’s avonds een portie extra 
sperziebonen, courgette, erwten of broccoli 
en verwerk ze in een salade voor de volgende 
dag. Bijvoorbeeld door er peulvruchten, 
pasta, noten, wat vis of vlees en wat olijfolie 
aan toe te voegen. 

week 2
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7 Verwerk verse groenten in een gepureerde 
soep of saus. En varieer hier volop mee! 
Van een romige bloemkoolsoepje 
met mosterd tot aan tomatensaus 
met paprika en winterwortelen. 
En van zoete aardappelpuree tot 
doperwtensoep. 

8 Zorg dat je altijd wat basics in je 
groentela hebt liggen: spinazie, 
rucola, komkommers, noem maar op. 
Spinazie voor op je sandwich, rucola bij de 
pasta of pizza en plakjes komkommer voor 
op brood of als basis voor een bijgerecht. 

9 Is het overdag niet gelukt om alvast wat 
groente binnen te krijgen? Verklein dan bij het 
avondeten je portie aardappelen, rijst of pasta 
en verdubbel de hoeveelheid groente op je 
bord. Of vervang je traditionele rijst eens door 
bloemkool- of broccolirijst. Zowel vers als in 
het vriesvak te vinden in de supermarkt! 

week 2

250 gram groente komt   

   overeen met ongeveer 

              5 opschep
lepels
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Eigen kweek
Éxtra goed bezig zijn als het gaat om groente eten? 
Kweek je eigen groenten in een moestuin(bak). Je 
oogst er niet alleen pure, gezonde groenten mee, 
maar bent ook nog eens lekker actief en ontspannen 
buiten bezig. Dat is goed voor je 
gezondheid en goed voor de natuur. 
Win-win! Je hebt er bovendien geen 
(grote) tuin voor nodig, zelfs een 
balkon of vensterbank volstaat! 

week 2

Lees het handige stappenplan  

Je spijsvertering weet van watermanagement
Wist je dat je spijsvertering per dag ongeveer 7 liter 
spijsverteringssap produceert? Daar is water voor 
nodig; voldoende drinken is dus belangrijk. Die 7 
liter sap zorgt ervoor dat je lichaam voedingsstoffen 
klein genoeg kan maken om ze op te nemen in 
het lichaam. Daarnaast absorberen vezels vocht, 
waardoor ze goed hun werk kunnen doen. Door 
voldoende te drinken hou je de waterstand van je 
spijsvertering op peil. We adviseren 1,5 tot 2 liter per 
dag. Neem altijd een fles water mee. In je tas, op je 
bureau, in huis. Drink water direct na het opstaan in 
de ochtend en bij iedere maaltijd. Ben je uitgekeken 

https://www.mlds.nl/moestuin-minigids/
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op water, thee of koffie? Spice it up! Voeg wat fruit, 
kruiden of zelfs groenten toe aan je water. Ziet er niet 
alleen leuk uit, ook nog eens verfrissend! 

Onze drie favoriete combinaties:

1 Met een kaasschaaf gesneden slierten 
komkommer, schijfjes citroen en plakjes 
gember

2 Gehalveerde aardbeien, schijfjes citroen en 
wat takjes basilicum

3 (Diepvries)framboosjes, schijfjes groene 
appel en takjes rozemarijn

Tip!
Wissel je vochtinname af met water, 
thee of koffie. Als je thee drinkt, kies dan 
voor groene of zwarte thee. Want drie koppen 
groene of zwarte thee per dag levert je namelijk 
gezondheidsvoordelen op, zoals het verlagen van de 
bloeddruk. Andere theesoorten hebben dit effect 
niet, maar zijn natuurlijk ook niet ongezond. Voor 
koffie is maximaal vier kopjes per dag het advies. 
En alles zonder suiker natuurlijk! 

week 2
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beweging
2week

De beweegtips van vorige 

week hebben je hopelijk iets 

bewuster gemaakt van de 

hoeveelheid beweging die jij 

door de dag heen hebt. Deze 

week gaan we met de wat 

langere beweegmomenten 

aan de slag!
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Misschien heb je al kleine maar doeltreffende 
aanpassingen gedaan om extra te bewegen, 
hartstikke goed! Deze week kijken we naar de wat 
‘grotere’ beweegmomenten in de week, waarin je 
matig intensief tot zwaar intensief beweegt. Kijk 
daarin goed naar wat bij jou past en wat een logische 
vervolgstap is. Ben je nog een ‘beginner’ als sporter? 

Ga jezelf dan niet ineens forceren om 
een uur hard te lopen, maar bouw het 

rustig op. Heb je misschien al een 
vaste sportroutine opgebouwd? 
Kijk dan naar hoe je jouw 
trainingen net wat intensiever kan 
maken. Voor de één gelden weer 
andere tips dan voor de ander en 

wees voorzichtig met wat je van je 
lichaam vraagt.

week 2

Overleg bij klachten of andere 
achterliggende problemen altijd even 
met een expert, zoals een huisarts of 
fysiotherapeut.

!
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challenge 
week 2

kies deze week drie matig 
intensieve tot intensieve 

sportmomenten en plan deze 
bewust in

Zoek een vorm van beweging waar je 
blij van wordt. Het belangrijkste aan 
bewegen is om een vorm te vinden waar 
je echt plezier in hebt. Dan gaat het 
haast vanzelf. Zeker als je iemand zoekt 
met dezelfde passie. Want bewegen met 
twee of in een groep is wel zo gezellig. Zo 
stimuleer je elkaar.

We hebben een challenge voor beginners en gevorderden: 
kies jouw doel!
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Beginners
Challenge voor beginners: 3 x matig intensief 
bewegen per week

Bij matig intensief bewegen gaat je hartslag en 
ademhaling omhoog. De inspanning kost moeite 
maar je bent niet buiten adem en je kunt er nog 
wel bij praten. Zoals eerder vermeld, ligt de norm 
op 2,5 uur matig intensieve beweging per week. 
Dat is 30 minuten per dag, verdeeld over vijf dagen. 
Of op twee dagen een uur en een dag een halfuur 
sporten. Wees gerust: het betekent niet dat je 
deze tijd in de sportschool hoeft door te brengen. 
Even de hond uitlaten, fietsen, huishoudelijk 
werk in het dagelijks leven vallen ook onder 
‘matig intensieve beweging’. Jouw challenge 
voor deze week is om bewust te kijken 
of jij drie keer per week een wat langer 
beweegmoment haalt. Zo niet? Bouw deze in! 
Dat kan zijn: 

week 2

Badmintonnen
Fietsen
Fitnessen
Huishoudelijk werk
Rustig zwemmen
Rustig traplopen 

Paardrijden
Roeien
Tuinieren
Volleyballen
Wandelen
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Gevorderden
Challenge voor gevorderden: intensiveer je 
sport

Zwaar intensieve sporten zorgen ervoor dat je 
zwaarder gaat ademen, hijgen en zweten. Het 
helpt je conditie steeds meer te verbeteren. Als je 
gewend bent te sporten, willen we je uitdagen om 
deze sportmomenten net wat intensiever te maken. 
Bijvoorbeeld door een nieuwe sport te proberen, 
of de intensiteit van de trainingen iets verder op 
te schroeven in de loop der tijd. Dat kan hem 
bijvoorbeeld zitten in het verhogen van het tempo 
of het verlengen van de duur van de sportsessie. 
Voorbeelden van intensief bewegen zijn:

Aerobics
Hardlopen
Hockey
Judo
Klimmen
Skeeleren
Squashen
Tennis
Voetballen
Wielrennen
Mountainbiken

week 2
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Sport en krachtvoer
Wanneer je voldoende en gevarieerd eet, heb je 
doorgaans geen extra voedingsstoffen nodig op 
dagen dat je matig intensief tot intensief sport. Maar 
sport je fanatiek en voor langere duur, langer dan 1,5 
uur achter elkaar? Dan kan het raadzaam zijn om 
extra aandacht aan je voeding te besteden.

Tips bij duursport  
Handige tips voor voorafgaand, tijdens en na 
duursport, zoals een wielrentocht of een (halve) 
marathon.

Goede voorbereiding, het halve werk. Zorg 
ervoor dat je de dagen voor de tocht goed 
koolhydraatrijk eet, zoals volkoren pasta, 
zilvervliesrijst en volkorenbrood. Dan zijn je 
energievoorraden aangevuld. Bereid je op 

1

week 2

Het is belangrijk om sportoefeningen 
goed uit te voeren en het goed aan 
te leren, om blessures te voorkomen. 
Merk je dat je dat zelf wat lastig vindt 
of onzeker bent? Vraag (persoonlijke) 
begeleiding van een expert! 

!
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week 2

de dag zelf voor met een koolhydraatrijk 
ontbijt. Bijvoorbeeld volkorenbrood met 100% 
appelstroop of een bord havermout met fruit. 
Zo krijg je veel vezels binnen en blijf je langer 
verzadigd. Overeet jezelf echter niet!

Tijdens de duursport. Ga je langer dan 
1,5 uur fietsen of bijvoorbeeld hardlopen? 
Dan heeft je lichaam waarschijnlijk 
tussendoor extra voedingsstoffen nodig. 
Over het algemeen wordt geadviseerd om 
voor normale voeding te kiezen, in plaats 
van speciale sportgelletjes of sportrepen. Dit 
kan je namelijk bij een niet al te intensieve 
inspanning prima verteren. Denk bijvoorbeeld 
aan een volkoren mueslibol of een banaan. 
Neem als richtlijn één tussendoortje per uur. 
En, ook heel belangrijk: drink voldoende! Van 
vocht moet je ongeveer 500 tot 750 ml per 
uur aanvullen tijdens duursport, afhankelijk 
van de intensiteit en de buitentemperatuur. 
Water is goed, maar een speciale isotone 
sportdrank als alternatief bij duursport is nog 
beter. Deze drank levert je ook energie en 
zout tijdens de prestatie.

Wil je toch een sportgelletje of sportreep gebruiken tijdens 
een tocht of marathon? Train van tevoren alvast met de 

2
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week 2

producten die je gaat gebruiken. Dit om te voorkomen 
dat je tijdens het moment suprême klachten als 
misselijkheid, krampen en diarree krijgt.  

Herstel erna. Na het sporten eet je het beste 
eiwitrijke voeding om zo spierschade te 
herstellen, gecombineerd met koolhydraten 
om je brandstofvoorraad weer aan te vullen. 
Neem bijvoorbeeld een bakje kwark met 
partjes banaan en een handje (ongezoete) 
muesli. Eet vooral liever geen producten met 
veel vetten. Die kunnen zwaar op de maag 
vallen en zorgen er daarnaast voor dat de 
opname van eiwitten en koolhydraten wordt 
vertraagd. 

Extra tips bij krachttraining 
Basisvoeding. Ook hiervoor geldt dat het 
belangrijk is dat je basisvoeding in orde is. 
Eet dus volgens de Schijf van Vijf zodat je 
alle benodigde voedingsstoffen binnenkrijgt. 

Eiwitten. Probeer per eetmoment ongeveer 
20 gram eiwit binnen te krijgen. Dat heeft 
een positief effect op spierherstel en 
het vergroten van de spiermassa. Vooral 
producten met melkeiwitten lijken het meest 
optimaal te zijn voor spiergroei. 

3

1

2
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week 2

Denk daarbij aan magere of halfvolle kwark of 
skyr. Eiwitshakes met weipoeder zijn bedoeld 
zijn voor heel fanatieke krachtsporters. 
Recreatieve sporters hebben deze producten 
in principe niet nodig. 

Sporten op een lege maag: 
slim of niet?
Nee, sporten op een lege maag is niet 
verstandig. Het zorgt niet voor een 
snellere vetverbranding, zoals wel eens 
gedacht wordt. Je spieren krijgen dan te 
weinig energie en het is niet goed voor 
de spieropbouw. Bovendien loop je het 
risico dat je tijdens het sporten minder 
energie hebt en daardoor eerder moet 
stoppen.

Hoeveel eiwit heb je nodig?
Gemiddeld hebben gezonde mensen per kilogram 
lichaamsgewicht 0,8 gram eiwit per dag nodig. Dat is 
56 gram eiwit voor iemand van 70 kilo. Het heeft dan 
vaak geen zin om nog meer eiwitten te eten. 
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week 2

S.O.S. Spijsverteringsklachten 
door beweging?
Het gros van de sporters ervaart 
gelukkig géén maag- of darmklachten. 
Toch kan het soms voorkomen, vooral 
bij fanatieke duursporters. Denk 
aan brandend maagzuur, diarree of 
buikkrampen. Een belangrijke tip is om 
intensieve inspanning vlak na de maaltijd 
te voorkomen. Wandel dan liever een 
blokje om! Heb jij ook regelmatig 
last van spijsverteringsklachten 
bij beweging? Lees op mlds.nl/
sportenspijsverteringsklachten hoe 
je deze klachten kan voorkomen en 
verminderen. 

!

Een overschot aan eiwitten wordt gebruikt als 
brandstof of wordt opgeslagen in de vorm van vet. 
Als je een fanatieke sporter bent en je graag je 
spiermassa wilt vergroten. Dan helpt het wel om wat 
meer eiwitten te eten. De hoeveelheid is afhankelijk 
van je doel.

https://www.mlds.nl/hoe-gezond-is-jouw-buik/artikelen/sporten-eerste-hulp-bij-maag-en-darmklachten/
https://www.mlds.nl/hoe-gezond-is-jouw-buik/artikelen/sporten-eerste-hulp-bij-maag-en-darmklachten/


84 spice up je spijsvertering

ontspanning
2week

Rennen, hollen, vliegen... 

helaas doen velen van ons 

het teveel. Wanneer we 

onszelf meer de kans geven 

om te ontspannen, voelen 

we ons energieker, positiever 

en zijn we creatiever.
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Deze week bouwen we dus wat meer rust in 
door de dag heen. En nee, dat hoeft 
echt niet gelijk zweverig te zijn. 

Hoe vaak doe jij even helemaal 
niets op een dag? Overal waar 
we komen ligt afleiding op de 
loer. Onderweg, op werk, en thuis. 
Je telefoon, kinderen, collega’s, 
de televisie of tablets. Tijd voor 
verandering! We dagen je uit om iedere 
dag drie momenten te spenderen aan mindful-
niksdoen.

week 2

Mindful zijn houdt in dat je de dingen die 
je doet, met aandacht doet. Dat je met je 
volle bewustzijn in het moment bent, in 
plaats van dat je hoofd intussen overuren 
draait. 
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Grijp bij het opstaan niet gelijk naar je telefoon, 
maar neem een paar minuten de tijd voor 
jezelf. Hoe heb je geslapen? Hoe voel je je 
vandaag? Adem een minuut rustig in en uit, 
beweeg langzaam je handen en voeten en 
daarna je armen en benen. Strek jezelf uit. Met 
welke instelling begin je aan je dag? Wat hoop 
je te bereiken? 

Maak een vezelrijk en voedzaam 
ontbijt voor jezelf klaar – of 
doe dit de avond van tevoren 
- en eet deze met volle 
aandacht. Zet een muziekje 
op waarmee je de dag lekker 
begint. Laat een chaotische 

challenge 
week 2

kies drie bewuste, korte 
ontspanmomenten door de dag 

heen
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Ook onderweg is er ruimte voor ontspanning, 
al lijkt de ochtendspits niet altijd mee te 
werken. Sta je in de file of zit je in een overvolle 
bus of trein? Doe ademhalingsoefeningen 
door diep in en uit te ademen. Als je 
merkt dat je ademhaling hoog 
zit en je hem vooral in je 
borst voelt, probeer deze 
dan zo laag mogelijk in 
je buik te laten stromen. 
Doe dit een of enkele 
minuten achter elkaar. 

Sta je (nog steeds) in die 
file, zit je nog in de bus of 
ben je elders aan het wachten? 
Gebruik ook deze tijd als ‘tijd voor 
jezelf’. En dat betekent ook: ruimte voor 

week 2

Tip
Kijk eens met een frisse aandachtige blik naar wat 
er allemaal gebeurt aan tafel.

ontbijttafel met kinderen dat niet toe? Probeer 
ook dan om echt ‘in het moment’ te zijn in 
plaats van gedachten of stress de overhand te 
laten nemen. 
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ontwikkelen, nieuwe inzichten. In plaats van het 
reclameblok op de radio kan je bijvoorbeeld 
naar inspirerende podcasts luisteren.

Hij kwam al eerder aan bod: beweeg! Dat kan 
dus ook die 10-minuten-lunchwandeling zijn 
waarin je met volle aandacht naar de omgeving 
kijkt.

Het klinkt je misschien vreemd in de oren, 
maar dagdromen wordt zwaar onderschat. 
Dagdromen heeft een positief effect op ons 
brein. Het helpt bijvoorbeeld ter voorbereiding 
op toekomstige gebeurtenissen. Ook 
bevordert het je creativiteit. Hoe begin je? Kies 
een punt en staar ernaar, staar in het niets, 
voor een langere tijd. En laat je gedachten het 
werk doen. Easy does it!  

Net als je ontbijt met aandacht eten, is het 
belangrijk dit ook bij andere eetmomenten te 
doen. Of dit nu een tussendoortje of je lunch/

diner is: proef wat je eet. Kauw goed. Pak 
er geen laptop, telefoon of boek bij, 

maar beperk je echt tot het eten. 
Door helemaal op je eten gefocust 
te zijn proef je beter. Goed kauwen is 
een heel belangrijke eerste stap voor 
de rest van je spijsvertering. 

week 2
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En bovendien krijg je eerder het signaal dat je 
vol zit, wat voorkomt dat je snel weer trek krijgt. 

Plan zo nu en dan een avondje offline. Dat wil 
zeggen: geen beeldschermen, dus geen tv, 
telefoon of tablets. Zet je telefoon op de ‘niet 
storen-modus’ en vervang deze door een goed 
(luister)boek, tijdschrift of andere bezigheid 
zoals thee drinken met een vriend of vriendin, 
spelletjes spelen of creatief bezig zijn. Wist 
je dat tekenen en schrijven je brein helpen te 
ontspannen?

week 2

Wist je dat? 
... de hele avond een serie bingewatchen 
niet per se voor daadwerkelijke 
ontspanning zorgt? Urenlang naar een 
spannende serie kijken zorgt ervoor dat 
je onbewust veel prikkels te verwerken 
krijgt. En zoals al eerder aan bod 
gekomen is regelmatige blootstelling 
aan beeldschermen ook slecht voor je 
rust. Wees je daar dus bewust van!



90 spice up je spijsvertering

Tot rust komen na een drukke dag? Gun jezelf 
tien minuten om alle indrukken te laten gaan. 
Ga zitten op je stoel of bank. Of ga liggen. 
Zet eventueel rustgevende muziek op. Doe je 
ogen dicht, adem rustig door en observeer je 
gedachten en laat het gaan. Door ’s avonds – 
of op een ander moment door de dag heen 
– dit moment te pakken, kalmeer je. 
Ook helpt het piekeren ’s avonds 
laat in bed te voorkomen. Daar 
heb je immers overdag al je 
momentje voor gehad! 

Lach meer! Want lachen is 
leuk en gezond en werkt 
ontspannend. Zet de show 
van je favoriete cabaretier aan, 
lach met vrienden of doe een 
gekke dans in je keuken.
   
Neem je voor om ’s avonds, als je in bed 
ligt, dagelijks drie dingen te noemen waar je 
dankbaar voor of trots op bent. Een positieve 
afsluiter van de dag helpt je ontspannen de 
nacht in te gaan.

week 2
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Tot zover week 2
Dit waren de tips, inspiratie en 
challenges van de tweede week van 
het programma. En vergeet niet 
jouw ervaringen met ons te delen 
via Facebook (@Maag Lever Darm 
Stichting) of Instagram 
(@mldstichting)! Volgende week 
gaan we verder met drie nieuwe 
onderwerpen binnen 
voeding, 
beweging en 
ontspanning.

week 2

https://www.facebook.com/mldstichting/
https://www.facebook.com/mldstichting/
https://www.instagram.com/mldstichting/
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Voeding

      Challenge: verschuif je tussen-   
      doortjes deze week van ‘vullen’       
      naar ‘voeden’!

Beweging

      Challenge: probeer deze yoga-les!

Ontspanning

      Challenge: keer stress stap voor 
      stap om!
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voeding
3week

De afgelopen twee weken ben 

je met volkoren producten 

en groente aan de slag 

gegaan. We zijn aangekomen 

bij week 3. Dat houdt in dat 

je de eerste helft van ons 

programma hebt doorlopen!
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Deze derde week van de challenge staan we stil bij 
alles wat je tussen de hoofdmaaltijden (ontbijt, lunch, 
diner) door eet. De momenten waarop je snelle trek 
hebt. De late ochtend. De middagdip. Of de zin om 
’s avonds wat te snacken. De momenten waarop 
ongezonde verleidingen op de loer liggen. Met die 
momenten ga je deze week aan de slag.

Wanneer is een tussendoortje gezond?
Je kan spreken van een verantwoord tussendoortje 
als het enerzijds geen (of heel weinig) ingrediënten 
zoals verzadigd vet, suiker of zout bevat, en het je 
aan de andere kant belangrijke voedingsstoffen 
levert. En zelfs al lijken sommige kant- en klare 
tussendoortjes redelijk gezond, de meeste bevatten 
maar weinig vezels en zijn daardoor minder 
verzadigend. Bovendien bevatten ze vaak teveel 
suikers of vetten. Van sterk bewerkte producten 
zoals koeken, vruchtensappen of 
borrelnootjes verschuiven we daarom 
deze week de hoofdrol naar: 

 Groente
 Fruit
 Ongezouten noten
 Volkoren granen

week 3
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challenge 
week 3

verschuif je tussendoortjes deze 
week van ‘vullen’ naar ‘voeden’! 

Deze week dagen we je uit om je tussendoortjes 
te vervangen voor groente, fruit, noten en 
volkoren graanproducten. Kan je wel wat inspiratie 
gebruiken? Hieronder tips voor zoete en hartige trek! 
Oplopend van eenvoudig en snel te bereiden naar 
tussendoortjes waar je nét iets meer moeite voor 
moet doen.

Zoet

1 Fruit. Ja, misschien een beetje voor de hand 
liggend. Varieer hier lekker mee. Van een 
appel tot bramen, van een peer tot blauwe 
bessen. Fruit levert je veel vezels en andere 
belangrijke vitaminen en mineralen. Maak 
van een stuk fruit in je tas, op tafel in een 
schaal of op je bureau een gewoonte. Eet fruit 
in alle kleuren van de regenboog!
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2 Gedroogd fruit. Zoals dadels, gedroogde 
pruimen of rozijnen. Gedroogd fruit is erg 
vezelrijk. Let wel op: het is niet verstandig om 
een hele zak rozijnen of dadels leeg te eten, 
want ze zijn tegelijkertijd rijk aan calorieën en 
bevatten veel suiker. Dit komt doordat 90% 
van het oorspronkelijke water uit de vrucht is 
verdwenen en de suiker is overgebleven. Eet 
er dus slechts één of enkele stuks van. En in 
het geval van rozijnen een klein handje.

Tip!
Wil je nog meer smaak aan je dadels? Smeer
er dan lekker wat 100% pindakaas tussen!

3 Meergranen rijstwafel of volkoren cracker 
met 100% appelstroop. Een snel en makkelijk 
hapje bij zoete trek. Hartige trek? Ga dan voor 
100% pindakaas.

4 Dadel-amandelballetjes. Een prima 
alternatief voor een bonbon bij de thee 
of koffie. Het recept:

Nodig voor 16 stuks
200 gram Medjoul dadels zonder pit, 100 
gram ongezouten amandelen en een paar 
eetlepels cacaopoeder en kokosrasp.

week 3
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Bereiding
Pureer de dadels en amandelen in de 
keukenmachine. Draai er 16 balletjes van. Rol 
de helft van de balletjes door de cacaopoeder 
en de andere helft door de kokosrasp. Zet de 
balletjes in de koelkast om op te laten stijven. 

week 3

Tip!
Maak van een aantal tussendoortjes gelijk een 
grotere hoeveelheid en bewaar ze in de koelkast 
of vriezer, zodat je er de rest van de week nog van 
kunt genieten!

5 Havermoutmuffins met blauwe bessen. 
Niet alleen lekker als tussendoortje, 
maar ook als ontbijt! 
Het recept:

Nodig voor 10 stuks
1 grote banaan, 2 eieren, 
150ml yoghurt, 1 flinke 
theelepel bakpoeder, 
150 gram havermout, 100 
gram bosbessen, 1 theelepel 
kaneel en zout. 
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week 3

Bereiding
Vet een muffinblik in. Meng in een kom de 
havermout, bakpoeder, kaneel en het zout 
door elkaar. Meng in een tweede kom een 
geprakte banaan, de eieren, de yoghurt en 
de bosbessen en roer dit door elkaar tot 
er een gladde massa ontstaat. Voeg het 
havermoutmengsel toe aan de tweede kom. 
Laat dit een paar minuten staan zodat het 
havermout wat vocht kan opnemen. Verdeel 
het mengsel over de vormpjes en bak de 
muffins in ca. 25 minuten af in de oven op 180 
graden Celsius.

Hartig

1 Handje noten. Let er wel op dat deze 
ongezouten zijn! Wist je dat 
pistachenoten de meest vezelrijke 
nootsoort is? Naast vezels bevatten 
noten gezonde vetten, eiwitten, 
vitamines en mineralen. Je kan nootjes 
zelf in de oven roosteren en op smaak 
brengen met kruiden zoals paprikapoeder. 
Extra lekker!

2 Volkoren mueslibol. Een makkelijk en 
vezelrijk tussendoortje dat je altijd bij de hand 
kan hebben.
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3 Snoepgroente (eventueel met hummus- of 
yoghurtdip). Snoeptomaatjes, worteltjes, 
komkommer, reepjes paprika of edamame 
(sojaboontjes). Neem ze mee in een bakje en 
je hebt gegarandeerd een gezonde snack in 
de buurt. Uitgekeken op alleen groente als 
snack? Veel groenten combineren goed met 
een hummusdip. Lekker en extra vezelrijk! 
Zelf yoghurtdip maken kan ook: meng 1 el 
mayonaise met 2 el yoghurt en voeg daar 
kruiden als peper, paprikapoeder en knoflook 
aan toe!

4 Bietenspread. Lekker dippen met 
bleekselderijstengels of volkoren knackebröd. 
Het recept:

Nodig voor 4 personen
1 grote gekookte biet, 75 gram feta, 1 tl 
appelstroop.

Bereiding
Pureer de biet met de feta en 
de appelstroop tot een romige 
spread. Voeg naar smaak 
wat peper toe. Snijd stukjes 
bleekselderij of pak een 
volkoren knackebröd en dippen 
maar!

week 3
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week 3

5 Geroosterde kikkererwten. Kikkererwten 
bevatten veel eiwitten, B-vitamines en vezels. 
Als je ze roostert met wat kruiden kunnen ze 
prima door voor een gezonde borrelnoot! 
Het recept:

Nodig voor 4 personen
1 blik kikkererwten (200 gram uitgelekt 
gewicht), 1 tl paprikapoeder, 1 tl gemalen 
komijn, 1 el olijfolie, kleine snuf zout.  

Bereiding
Laat de kikkererwten goed uitlekken en 
dep ze droog met wat keukenpapier. 
Meng de erwten met de kruiden en de 
olijfolie. Spreid ze uit over het bakpapier 

en rooster ze gedurende 40 minuten in 
de oven op 200 graden Celsius. Schep ze 

elke 10 minuten om, zodat alle kanten lekker 
knapperig worden. Zet vervolgens de oven uit 
en laat ze daar nog 10 minuten in staan. 
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beweging
3week

In de eerste weken van dit 

programma ben je aan 

de slag gegaan met korte 

beweegmomenten gedurende 

de dag en een aantal langere 

beweegmomenten door de 

week heen. Ook deze week 

staan er weer handige en 

leuke tips voor je klaar!
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Probeer de komende week ook steeds weer te kijken 
naar hoe je kleine (of grotere) beweegmomenten 
kan toevoegen door de dag heen. Al heb je slechts 
een paar kleine veranderingen in je beweegpatroon 
gedaan, dan ben je al heel goed op weg!

Gun jezelf de tijd!
Het veranderen van leefstijl en het
aanwennen van een nieuwe gewoonte 
vergt tijd. Dat geldt dus ook voor 
beweging. Als je je iedere dag een beetje 
meer bewust bent van hoe je meer 
zou kunnen bewegen, kort of lang, 

doe je het al hartstikke goed. We 
dagen je deze week uit om je te 

verdiepen in een specifieke 
activiteit waarin beweging 
en ontspanning uitstekend 
samengaan. Ga jij deze 
challenge aan? 

week 3
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Al eerder heb je kunnen lezen wat de invloed van 
(chronische) stress op je spijsvertering is. Ook kunnen 
zaken als teveel eten, snacken en snoepen je 
sloom en futloos maken. In beide gevallen is 
de verleiding dan soms groot om languit 
op de bank te liggen met een scherm in 
de buurt. Wij dagen je uit een alternatief 
te proberen waarin ontspanning en 
beweging elkaar versterken: yoga! Dus: 
haal een sportmatje tevoorschijn in de 
woonkamer en probeer het eens. Ook hier 
is de juiste houding belangrijk, begin dus 
met ‘yoga voor beginners’! 

challenge 
week 3

probeer deze yoga-les!

Yoga voor beginners 

Yoga voor meer gevorderden 

https://www.youtube.com/watch?v=if9iGRlopoQ
https://www.youtube.com/watch?v=fCxaHHKBEuE
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Je kan je natuurlijk inschrijven voor een (proef)les 
yoga bij jou in de buurt. Maar zie je dit – om welke 
reden dan ook – niet zitten? Dan hebben wij een 
alternatief voor je gevonden. Online kun je allerlei 
yogalessen vinden die je eenvoudig thuis kunt 
volgen. Probeer deze week bijvoorbeeld eens een 
yogales van ‘Yoga met Milou’ van Milou Turpijn, te 
vinden op mlds.nl/spice-up/week-3.

week 3

Yoga zorgt ervoor dat lichaam en geest 
op een juiste manier met elkaar in 
verbinding worden gesteld. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van verschillende 
houdingen en ademhalingsoefeningen. 
Dit zorgt voor balans. Yoga is daarmee 
een manier om fitter én stressbestendiger 
te worden. Hier kan je spijsvertering 
ook baat bij hebben. In algemene zin 
is lichte tot matig intensieve beweging 
stimulerend voor je spijsvertering. Kijkend 
naar yoga, zijn er specifieke houdingen 
waarmee je meer ruimte creëert in je 
bovenlichaam. Juist ja: de plek waar je 
spijsverteringsstelsel zich bevindt.

https://www.mlds.nl/spice-up/week-3/
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ontspanning
3week

Een beetje spanning is vaak 

nuttig. Je hartslag en adem- 

haling gaan wat sneller, je 

bloeddruk gaat iets omhoog. 

Het maakt dat je goed oplet 

en snel kan reageren. Teveel 

spanning is echter niet 

gezond. Hoe kan je die stress-

momenten omkeren?
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Voor een belangrijke presentatie, examen, 
sollicitatie-gesprek of op reis gaan zijn de meesten 
onder ons wat gespannen. Dat is volkomen normaal. 

Maar, je raadt het al, het is heel belangrijk dat 
deze spanning ook weer verdwijnt. Over de impact 
van (langdurige) stress op je 
spijsvertering heb je vanaf 
pagina 30 kunnen lezen. 
Deze week willen we je 
helpen jouw ‘stress-
momenten’ meer 
bewust te herkennen en 
deze om te keren, zodat 
je lichaam en geest kan 
herstellen. 

Dat kan op verschillende manieren. 
Welke ga jij proberen?

week 3
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Heb jij een of meerdere stress-signalen zoals een 
opgejaagd gevoel, een hoge hartslag of slecht slapen 
opgemerkt bij jezelf? Met andere woorden: merk je 
dat je stress hebt?

De belangrijkste eerste vraag die je jezelf in zo’n 
geval zou moeten stellen, is nagaan waar deze stress 
vandaan komt. Zodat je vervolgens gericht een 
oplossing kan zoeken. 

Er zijn zes tips die we je in zo’n geval willen 
meegeven:

1 Weet wat de stress veroorzaakt. 
Welke personen, situaties, 
klussen, taken en/of 
onzekerheden zorgen ervoor 
dat je je gespannen voelt? 
Zet voor jezelf op een rijtje wat 
je spanning geeft en wat je juist 

challenge 
week 3

keer stress stap voor stap om!



109 spice up je spijsvertering

energie oplevert. Bedenk voor jezelf: kan ik er 
iets aan veranderen? Zo ja, pak dat aan. En zo 
nee, probeer het naast je neer te leggen, hoe 
lastig dat soms ook is.  

2 Krop het niet op! Praat erover met je partner, 
vriend(in), familielid of collega. Zij zijn je hulp 
en steun wanneer je een dip hebt. Hun 
aanwezigheid, hun arm om je heen, samen 
praten, lachen en dingen doen, maakt 
omgaan met stress makkelijker.

3 Probeer positief te denken. Je leven en dat 
wat er gebeurt van de zonnige kant 
bekijken, geeft een positieve impuls en 
helpt je om minder snel in onrustige 
gevoelens vast te lopen. Wees 
dankbaar voor de dingen die er wel 
zijn, in plaats van focussen op dat wat 
ontbreekt. Geloof in jezelf, in plaats van 
met een zwaar hoofd ergens aan 
beginnen. 

4 In tijden van stress is het verleidelijk om 
minder goed voor jezelf te zorgen. 
Ongezonder eten, minder beweging… Terwijl 
je lichaam het meer dan ooit nodig heeft! 
Probeer dus goed voor jezelf te blijven zorgen 
met voeding, beweging en ontspanning. 

week 3
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Al met al helpt dat je beter in balans te blijven, 
je goed te voelen en stress verminderen.

5 Vermijd chaos en zorg voor overzicht! Een 
rommelige slaapkamer, een vol aanrecht en 
een chaotisch bureau dragen niet bepaald bij 
aan je gevoel van overzicht. Sterker nog: het 
kan ervoor zorgen dat je snel in de stress 
schiet. Neem iedere dag een kwartier om 
de boel op orde te brengen en stel dit 
niet uit. 

6 Overzicht zit hem ook in prioriteiten 
stellen. Maak een to-do-lijstje met 
een paar dingen die je écht moet 
doen en begin daar de dag mee. 
De dingen die minder belangrijk zijn 
kunnen ook best een dagje wachten. 
Gun jezelf de tijd!

7 Doe ontspanningsoefeningen, zoals een 
wandeling in de natuur of een korte meditatie. 
Online zijn veel meditatieoefeningen te 
vinden, op Youtube, Spotify of bijvoorbeeld 
via de app ‘Headspace’. 

8 Zoek hulp. Soms blijft die ontspanning uit, en 
bouwt de spanning zich op in je lichaam. 
Bijvoorbeeld tijdens problemen thuis of op 

week 3
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week 3

Tot zover week 3
Dit waren de tips, inspiratie en challenges 
van de derde week van het programma. 
We wensen je veel succes toe. En vergeet 
niet jouw ervaringen met ons te delen via 
Facebook (@Maag Lever Darm Stichting) 
of Instagram (@mldstichting)! Volgende 
week gaan we verder met drie nieuwe 
onderwerpen binnen voeding, beweging 
en ontspanning.

het werk. Je kan dan het gevoel hebben dat je 
constant gespannen bent en dat je 
bijvoorbeeld snel moe en geïrriteerd bent, 
slecht slaapt en niet meer echt kan genieten. 
Dan wordt stress een probleem en ongezond. 
Is dit het geval? Neem dan contact op met je 
bedrijfsarts (indien de klachten door werk 
komen) of neem contact op met je huisarts 
en maak het bespreekbaar. Je huisarts kan je 
verwijzen naar de juiste zorg die je nodig hebt.

https://www.facebook.com/mldstichting/
https://www.instagram.com/mldstichting/
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voeding
4week

En dan ben je nu aangekomen 

bij week 4, de laatste week van 

deze challenge. In de bonen! 

Deze week is het tijd voor... 

peulvruchten.
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Het advies om 1 keer per week peul-
vruchten te eten, wordt lang niet 
gehaald. Gemiddeld eten Nederlanders 
slechts 1 x per 3 weken peulvruchten, 
wat neerkomt op zo’n 5 gram per dag.  
Dat kan beter, toch? 

We hopen dat je al bewuster aan de slag bent gegaan 
met volkoren graanproducten, groente, fruit, noten 
en andere vezelrijke ingrediënten door de dag heen. 

De tijd is nu aangebroken om het over een 
ondergeschoven kindje te hebben: peulvruchten! 

Ze hebben (onterecht) niet het imago van 
‘lekker’ of ‘verrassend’, maar zijn 

hartstikke veelzijdig en bovendien 
erg betaalbaar. Peulvruchten 
bevatten daarnaast veel gezonde 
voedingsstoffen, zoals vezels, 
eiwitten, vitaminen en zijn daarmee 
een rijke voedingsbron. Van bonen is 

daarnaast overtuigend aangetoond dat 
ze het cholesterol verlagen. Hoe vaak zet 

jij peulvruchten op het menu?  

week 4
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Laten we beginnen met een korte uitleg over wat 
peulvruchten nu eigenlijk zijn. Peulvruchten zijn 
zaden, of de zaden met hun omhulsel.

Onder peulvruchten worden gerekend:

Bruine, witte en zwarte bonen
Linzen
Kikkererwten
Kidneybonen
Sojabonen
Kapucijners
Borlottibonen
Limabonen

challenge 
week 4

in de bonen! maak een gewoonte 
van wekelijks peulvruchten op 

het menu
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Ook doperwten en sperziebonen zijn officieel 
gezien peulvruchten, maar qua gezondheidseffecten 
lijken ze meer op groente. Daarom rekenen wij 
ze tot die categorie. En wist je dat pinda’s officieel 
gezien ook peulvruchten zijn? Echter lijken ze qua 
voedingsstoffen meer op noten.

Deze week gaan we aan de slag met het vaker eten 
van peulvruchten. Maar op welke manieren kun je 
peulvruchten vaker op het menu zetten?

Vijf tips op een rij:

1 Vleesvervanger. Peulvruchten zijn een 
vleesvervanger bij uitstek. Niet alleen 
vanwege de voedingswaarden, maar ook 
omdat ze een milieuvriendelijker 
alternatief zijn. Als variant op 
gehaktballetjes kun je bijvoorbeeld 
falafelballetjes serveren (zie recept). 
Of voeg tofu of tempé toe aan 
bijvoorbeeld een noedelgerecht. 
Dit wordt van bewerkte peulvruchten 
gemaakt en is een volwaardige 
vleesvervanger. Tofu heeft van zichzelf 
weinig smaak. Het voordeel daarvan is dat je 
het zelf lekker kan kruiden en bakken. 

week 4
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Tempé is wat steviger en heeft wat meer 
smaak van zichzelf. Tofu kun je heel 
eenvoudig zelf smaak geven door het 
bijvoorbeeld te marineren in een mengsel van 
sojasaus (de minder zout variant), rijststroop, 
sesamolie, knoflook en gember. Even wokken 
en serveren bij een noedelgerecht. Smullen 
gegarandeerd!

Recept falafelballetjes

Nodig voor 4 personen
800 kram kikkererwten, 1 
flinke ui (fijngesneden), 2 tenen 
knoflook (fijngesneden), een snuf 

cayennepoeder, 2 eetlepels komijn, 
peper en een klein beetje zout naar 

smaak, 5 tl ras el hanout en 1/2e ei.

Bereiding
Doe alle ingrediënten in een keukenmachine 
of blender en meng totdat er een egale 
massa ontstaat. Als het te nat is, voeg je een 
beetje bloem toe. Maak kleine balletjes van 
het beslag en ga door tot al het beslag op is. 
Verhit flink wat olijfolie in een koekenpan en 
bak hierin de falafel gaar en krokant. Serveer 
met een frisse yoghurtdip, knoflooksaus en 
bijvoorbeeld een wrap met sla.

week 4
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2 Als basis voor de warme maaltijd. 
De mogelijkheden voor peulvruchten in een 
warme maaltijd zijn eindeloos. Wat dacht 
je van een Mexicaanse bonenschotel? Of 
een Mediterrane ovenschotel met gerookte 
kip? Je kan peulvruchten gedroogd kopen 
en helemaal zelf bereiden. Vaak moeten ze 
echter eerst een nachtje weken in ruim water 
voordat je ze kunt koken. Kies je wel voor 
kant en klare bonen uit pot of blik, spoel ze 
dan voor gebruik in ieder geval goed af met 
ruim water en kies voor de optie waar zo min 
mogelijk zout in zit.

3 Verrijk je soep. Gedroogde linzen zijn ideaal 
voor een snelle soep, want ze zijn in een 
kwartiertje gaar. Voeg ze toe aan bijvoorbeeld 
een tomatensoep of paprikasoep. Of maak 
zelf pompoensoep met krokante 
kikkererwten. Eet smakelijk!

4 Spreads. Al eerder aan bod 
gekomen in deze gids, maar van 
kikkererwten wordt vaak spread 
gemaakt: hummus. In veel 
varianten te koop in de 
supermarkt, maar ook heel 
gemakkelijk zelf te maken. Bijvoorbeeld 
deze variant met zongedroogde tomaat.

week 4
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Recept hummus zongedroogde tomaat

Nodig voor 4 personen
200 gram kikkererwten (uitgelekt 
gewicht), 2 el tahin, 2 teentjes 
knoflook, citroensap, 1/2e 
theelepel komijn, een 
handjevol zongedroogde 
tomaatjes, 1/2e theelepel 
paprikapoeder, een snufje 
peper en een heel klein beetje 
zout.

Bereiding
Doe alles in een blender. Mix het tot een glad 
geheel en voeg extra vierge olijfolie toe tot 
een gladde massa ontstaat. Bewaar enkele 
dagen in een afgesloten verpakking in de 
koelkast.

5 Gebak. Ja, deze had je misschien niet 
verwacht he? Peulvruchten kunnen 
uitstekend in een verantwoord baksel. Wat 
dacht je van bananencake met courgette? Of 
deze chocolademuffins met zwarte bonen? 
Maak er kleine muffins van en geniet ervan 
met mate, want ze bevatten relatief veel 
calorieën.

week 4
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week 4

Recept chocolademuffins met zwarte bonen

Nodig voor 8 kleine muffins
400 gram zwarte bonen (1 blik uitgelekt), 100 
gram volkoren speltmeel, 1 el ongezoete 
cacaopoeder, 3 eieren, 2 el honing, 75 gram 
ontpitte dadels, 25 gram halvarineboter, 2 tl 
bakpoeder.

Bereiding
Spoel de zwarte bonen om en doe ze samen 
de ongezoete cacaopoeder, de eieren, de 
ontpitte dadels, de honing en de boter bij 
elkaar in een blender. Meng totdat er een 
gladde massa ontstaat. Doe het mengsel 

in een kom en voeg daar het volkoren 
speltmeel en het bakpoeder aan toe. 

Vet een muffinblik of vormpjes in 
met wat olie en schep daar het 
beslag in. Bak de muffins op 200 
graden voor ongeveer 15-17 
minuten. Controleer tussendoor 
of ze al goed zijn door er met 
een satéprikker in te prikken.
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beweging
4week

In deze vierde week van 

het programma zoomen 

we verder in op het thema 

‘workout voor thuis’. Het is 

namelijk aanbevolen om 

twee keer per week aan 

krachttraining te doen.
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Zoals je eerder hebt kunnen lezen betekent dit niet 
dat je twee keer per week naar de sportschool hoeft 
te gaan, maar onder krachttraining valt bijvoorbeeld 
ook traplopen, herhaald opstaan en weer gaan zitten 
op een stoel. Gebruik de trap als step, of de stoel om 
op te drukken. 

Het zijn oefeningen waarbij 
lichaamsgewicht, losse gewichten 
of bijvoorbeeld fitnessapparaten 
als weerstand worden gebruikt. 
Het fijne hieraan is dat je hier geen 
duur sportschoolabonnement of 
ingewikkelde apparaten voor nodig 
hebt. Maar zoals ook eerder aangegeven 
is het belangrijk om de houdingen op 
een juiste manier uit te voeren, om blessures te 
voorkomen.

week 4

Merk je dat je twijfelt over het correct 
uitvoeren van een houding of heb je 
klachten? Vraag dan om persoonlijk 
advies aan een expert.  

!
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In tien minuten kan je een snelle workout voor je hele 
lichaam doen. Neem je voor om deze week twee 
keer thuis zo’n workout te proberen, en doe deze dan 
bijvoorbeeld 3 x 10 minuten achter elkaar. Zet muziek 
aan, zorg voor comfortabele (sport)kleding waar je 
lekker in kan bewegen en zet je timer op 10 minuten, 
waarin je bijvoorbeeld iedere oefening één minuut 
uitvoert. 

Tien tips: 

Squats 
Zet je voeten op schouderbreedte en iets naar 
buiten wijzend. Zet je hakken stevig in de 
grond. Tijdens de oefening hou je je gewicht 
bij je hielen.  
Buig je knieën in 90 graden alsof je wil gaan 
zitten en strek je armen recht naar voren. 
Duw je billen goed naar achteren en houd je 
borst en rug recht als je naar beneden gaat. 

challenge 
week 4

workout voor thuis
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Let erop dat je knieën niet voorbij je voeten 
gaan. 
Duw jezelf vanuit kracht in je hielen weer 
omhoog. 
Wil je jezelf nog meer uitdagen? Maak er dan 
jumping squats van!

Wall sits 
Ga met je rug tegen een muur staan. Zak rustig 
door je knieën. Zet je voeten een stapje naar 
voren, heupbreedte uit elkaar. 
Hou je knieën in een hoek van 90 graden. Je zit 
nu zoals je op een stoel zou zitten, maar dan 
tegen de muur. 
Hou deze houding een minuut vast en kom 
omhoog. 

Chair dips
Pak een stoel of bankje. Ga erop zitten, plaats 
je handen net achter je billen op de zitting en 
zet vervolgens je voeten een flinke stap naar 
voren.  
Ga nu met je billen naar voren, zodat deze 
als het ware vlak voor het zitvlak in de 
lucht zweven. Zorg ervoor dat je je triceps 
– de achterkant van je bovenarmen – 
aangespannen houdt en 
hou je ellebogen licht 
gebogen naar achteren.

week 4
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Zak nu met je billen naar de grond, daar houd 
je even vast en duw jezelf vanuit je triceps weer 
omhoog. 

Planking
Houd je lichaam gedurende 1 minuut gestrekt 
op ellebogen en voeten, zorg ervoor dat je 
lichaam een rechte plank vormt door je buik 
goed aan te spannen. 
Houd je rug recht en probeer je billen aan te 
spannen. Let erop dat je je lichaam goed recht 
houdt als een plank.
Ben je beginner? Je kunt de plank ook doen 
door op je knieën te leunen. Zorg er dan voor 
dat je lichaam van schouders tot knieën een 
rechte lijn vormt en dat je je 
buikspieren goed aanspant. 

Push-up
Steun met je handen en voeten op de grond. 
Kijk met je gezicht naar de vloer, strek je 
armen. 
Zorg ervoor dat je handen recht onder je 
schouders staan en je voeten tegen elkaar, met 
je benen gestrekt. 
Buig je armen tot je borstkas bijna op de grond 
is. Strek vervolgens je armen 
weer naar startpositie. 

week 4
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Let erop dat je je buikspieren tijdens deze 
oefening goed aanspant en je ellebogen iets 
naar achter wijzen.
Ben je beginner? Doe de pushups dan op je 
knieën. 

Balance
Sta rechtop en ga op één been staan. Houd het 
been waarop je staat, licht gebogen. Strek dus 
niet je knie, maar houd deze licht gebogen. 
Hef je andere been gestrekt op, en rijk daarbij 
ook beide armen naar voren.
Hef je been op en neer en raak met je grote 
teen licht de vloer, herhaal dit vijf keer en 
wissel dan van been.

Jumping Jacks
Ga staan met je benen bij elkaar en je 
buikspieren aangespannen. Laat je armen 
langs je zij hangen. 
Spring nu met je benen tegelijk uit elkaar, 
zodat ze wijd uit elkaar komen te staan. 
Tegelijkertijd doe je je armen omhoog, tot aan 
boven je hoofd. 
Spring nu weer terug naar de beginpositie. 

Biceps curls
Ga rechtop staan met in elke hand een flesje 
water (of zwaarder gewicht). Je handpalmen 

week 4
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wijzen naar voren en de gewichten raken je 
lichaam niet aan. 
Ga vervolgens met je gewichten naar voren 
omhoog tot je handen op schouderhoogte zijn. 
Ga dan weer langzaam naar beneden totdat 
je armen weer gestrekt zijn, maar laat het 
gewicht niet hangen. Hou continu spanning in 
je biceps (je ‘spierballen’). Alleen je armen doen 
het werk, maar je bovenarmen blijven zo stil 
mogelijk tijdens deze oefening. 

Crunches 
Ga op je rug liggen en buig je knieën. Laat je 
voeten rusten op de grond en breng je handen 
achter het hoofd. 
Adem in en kom met je bovenlichaam 
omhoog, probeer met je schouders van de 
grond te komen. 
Adem uit en kom weer richting de grond, maar 
zorg ervoor dat je bovenlichaam niet helemaal 
de grond raakt. 
Let erop dat je jezelf niet vanuit je nek omhoog 
trekt. Je handen zijn puur ter ondersteuning en 
je kracht haal je vanuit je buik. 

Lunges
Sta op een vlakke 
ondergrond met je handen 
in je zij. 

week 4
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Zwaai een been naar voren en zet een grote 
pas voorwaarts.
Buig nu door je heup en knie van je voorste 
been, totdat de knie van je achterste been de 
vloer net niet raakt.
Strek je voorste been weer en plaats je voet 
terug op uitgangspositie. 
Herhaal het met je andere been.
Wil je jezelf nog meer uitdagen? Maak er dan 
jumping lunges van! 

Safety first
Deze oefeningen zijn geschikt voor 
de meeste mensen. Heb je specifieke 
klachten, blessures of is het de 
eerste keer dat je dergelijke spier- en 
botversterkende oefeningen doet? 
Overleg dan met een expert. Het 
correct uitvoeren van een oefening 
is heel belangrijk om het gewenste 
resultaat te bereiken en ter voorkoming 
van blessures. Een spiegel of kritische 
trainingspartner kan nuttig zijn om dit in 
de gaten te houden.  

week 4

!
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ontspanning
4week

Dan zijn we nu aangekomen 

bij de laatste challenge 

voor de laatste week van dit 

programma. Deze week staan 

we stil bij een heel belangrijk 

thema in het volhouden van 

gezond gedrag!
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De afgelopen vier weken ben je je hopelijk bewuster 
geworden van voeding, beweging en ontspanning in 
jouw leven en heb je met een aantal kleine en grotere 
stappen een verschil gemaakt. 

Dan zijn we nu aangekomen bij misschien wel het 
belangrijkste punt: het volhouden van dit gezondere 
gedrag in de komende periode. Het aanleren van 
nieuwe gewoontes is niet eenvoudig en vergt veel 
training. Jouw eigen instelling daarin is cruciaal. Die 
instelling, daar gaan we deze week mee verder. Zie 

het aangaan van een bewustere leefstijl 
liever als een reis, waarin je onderweg 

steeds nieuwe verrassingen en 
uitdagingen tegenkomt. Zowel in 
de buitenwereld, waarin ongezond 
gedrag constant op de loer ligt, 
in je thuissituatie, waar je veel 
ballen hoog te houden hebt, of 

het constante tijdgebrek waardoor 
je misschien lastiger toekomt aan 

bijvoorbeeld sporten. 

week 4
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Probeer daarin jezelf positief te steunen, focus op 
dat wat wel is gelukt en wees daar trots op. Probeer 
daarnaast na te gaan wat het jou oplevert: een 
energieker gevoel, meer rust in je hoofd, minder 
‘schuldgevoel’ over ongezond eetgedrag en ga zo 
maar door. De één zal tevreden zijn met een kleine 
verandering in zijn/haar levensstijl die al grote 
gezondheidswinst oplevert. De ander zal steeds een 
stapje verder gaan en meer uitdaging zoeken. Jij kiest 
zelf wat bij je past en vaak gaat het met vallen en 
opstaan. Maar wat je ook kiest, een positieve mindset 
maakt daarin een wereld van verschil. 

Focus vooral op het resultaat en niet op wat 
er niet goed is gegaan. Een optimistische 
instelling speelt een grote rol in het 
maken van de keuze om gezond te 
leven. Met andere woorden: mensen 
die het gevoel hebben hun keuzes zelf 

in de hand te hebben, maken gezondere 

challenge 
week 4

wees positief!
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keuzes dan mensen die zich een slachtoffer van 
omstandigheden voelen. Focus op praktische 
mogelijkheden in plaats van belemmerende 
overtuigingen. Die praktische mogelijkheden zijn er 
genoeg, zo heb je de afgelopen weken kunnen lezen. 

En nogmaals, wees niet te streng voor jezelf als het 
een dag niet lukt. Het kost tijd om nieuw gedrag tot 

een gewoonte te maken. Vier vooral je successen, 
al zijn ze nog zo klein. Vele stappen maken 
samen een grote verandering. Dat gevoel, het 
van de positieve kant bekijken, dat is wat ons 
betreft ook een vorm van ‘ontspanning’. 

week 4

Tot zover week 4
Dit waren de tips, inspiratie en challenges 
van de vierde week van het programma. 
We wensen je veel succes toe. En vergeet 
niet jouw ervaringen met ons te delen via 
Facebook (@Maag Lever Darm Stichting) 
of Instagram (@mldstichting)! Volgende 
week behandelen we onze extra tips bij 
‘s.o.s.-momenten’, waar je hopelijk ook 
na deze weken veel aan hebt!

https://www.facebook.com/mldstichting/
https://www.instagram.com/mldstichting/
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extra tips 
voor na 
deze 
maand 
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S.O.S. bij...
Als het even niet lukt
Het structureel veranderen van gedrag is niet in 
een paar weken gedaan, maar vergt langdurige 
inspanning en training. Het aanleren van een nieuwe 

gewoonte zoals gezond eten of meer bewegen 
heeft bij iedereen tijd nodig. Bij de één is een 
nieuwe gewoonte in een paar weken ingesleten, 
bij de ander duurt het een paar maanden. Wees 
niet te streng voor jezelf als het even niet lukt; 

pak het gezonde gedrag daarna gewoon weer op. 
Gun jezelf de tijd en probeer met de kleine stapjes 
uit deze gids steeds meer bewust te worden van je 
oude gedrag en stap voor stap acties richting een 
gezondere leefstijl te ondernemen. Zo hou je het leuk 
en blijf je gemotiveerd!  

Haastige spoed
In de ideale wereld heb je de tijd om een lekker 
ontbijt, goede lunch of verantwoorde avondmaaltijd 
klaar te maken. Die ideale wereld is helaas niet 
altijd de realiteit. Wat daarin enorm helpt, is vooruit 
plannen. Bedenken wat je de komende dagen wil 
eten en deze boodschappen in een keer in te slaan. 
Zo hoef je daar rond etenstijd niet steeds over na 
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te denken en verklein je de noodzaak om voor een 
snelle en misschien minder gezonde hap te gaan. 
Ons basisboodschappenlijstje (week 1) is daarin een 
handige leidraad. 

Doe slim boodschappen
Bekijk of je ingrediënten vaker kunt gebruiken 
voor verschillende recepten. 

Ontbijt 
Maak de avond van tevoren alvast je ontbijt 
klaar! Kook bijvoorbeeld alvast een eitje voor 
op je volkorencrackers, bak je vezelrijke 
havermoutmuffins alvast af of zet ‘overnight 
oats’ klaar in de koelkast. Heel handig voor 
onderweg. 

Recept overnight oats 
Neem daarvoor 150 ml halfvolle melk, 
50 gram havermout, een halve banaan 
in stukjes of bosbessen en een snuf 
kaneel. Roer het door elkaar en laat 
in afgesloten bakje een nachtje in de 
koelkast staan. De havermout zal de melk 
opnemen en is ’s ochtends klaar om gegeten 
te worden. Bovendien kan je volop variëren 
naar maak. Wat dacht je van bijvoorbeeld van 
de combinatie appel, kaneel, walnoten en 
rozijnen? Lekker, gezond en vezelrijk!
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Lunch
Heb je ’s ochtends te weinig tijd om een 
lunch voor op werk voor te bereiden? Houd 
er bij lunchkeuze in het bedrijfsrestaurant 
rekening met de hoofdingrediënten uit deze 
gids: volkoren granen, groente, fruit, noten 
en peulvruchten. En kies je bijvoorbeeld voor 
een salade to go? Kant-en-klare lunchsalades 
zijn vaak een prima alternatief. Laat de 
bijgevoegde dressing achterwege, die zorgt 
er vaak voor dat het geheel nét wat minder 
gezond wordt door eventuele suikers en 
andere stoffen. Een dressing op basis van 
olijfolie, azijn en kruiden kan natuurlijk wel.

Diner
‘Haast’ en ‘kant en klaar maaltijden’ gaan 
vaak hand in hand. Helaas zijn dit vaak 

Tip!
Maak zelf je muesli en leg een voorraadje aan. 
Het vinden van een gezonde muesli kan best 
lastig zijn. Door het zelf te maken kun je in ieder 
geval makkelijk de toegevoegde suikers vermijden 
en kan je lekker variëren met volkorengranen, 
noten, zaden en pitten die jij lekker vindt. 
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de minder gezonde maaltijden… Probeer 
daarom berekend te zijn op weinig tijd om 
avondeten te bereiden. En maak van je vriezer 
je grootste vriend! Probeer zo nu en dan voor 
meerdere dagen tegelijk te koken en vries 
de extra portie in. Een pan Italiaanse 
pastasaus of soep? Ideaal om in bakjes 
in te vriezen. Zorg er daarnaast 
voor dat je altijd wat groenten in de 
vriezer hebt liggen, zoals spinazie, 
gemengde gesneden groenten en 
doperwtjes. Ook roerbakgerechten 
met bijvoorbeeld rijst en wat stukjes 
kip zijn zo gepiept. En de restjes? Die doen 
het weer prima als ingrediënten voor een 
lunchsalade de volgende dag.

Tip!
Maak de avond van tevoren wat extra 
volkorenpasta of volkorencouscous klaar en 
verwerk deze ingrediënten de volgende dag 
in een snelle lunchsalade! Voeg nog wat verse 
komkommer, tomaat, paprika, sla, wat noten 
en olijfolie toe en voilà! Heb je groenten over van 
de vorige dag? Beleg deze lekker op een volkoren 
boterham met hummus. 
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Budgettips
De tips in deze gids wijzen het uit: om er een gezonde 
leefstijl op na te houden, hoef je echt niet dagelijks 
te ontbijten met exotische vruchten, onbekende 
graansoorten of dure superfoods (die overigens 
ook niet bestaan). Tegelijkertijd is een pak biscuitjes 
helaas nog altijd goedkoper dan een kilo appels. 

Een gezonde leefstijl die ook vriendelijk is voor de 
portemonnee? Met deze tips is het haalbaar: 

1 Kies gerust ook voor diepvriesgroenten 
en -fruit. Want in tegenstelling tot wat veel 
mensen denken, zijn deze producten 
minstens zo gezond als de verse varianten. 
En soms zelfs gezonder! 

Tip!
Door slim te ‘mealpreppen’ kun je ook 
voedselverspilling voorkomen. Heb je bijvoorbeeld 
veel groente over zoals bloemkool, sperziebonen of 
broccoli en krijg je het niet op tijd op? Kook ze dan, 
en bewaar ze in bakjes in de vriezer. Het blijft dan 
nog maanden goed. En je kan het makkelijk weer 
opwarmen voor een snelle maaltijd. 
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Direct van het land worden ze verwerkt 
en ingevroren, maar zijn vaak een stuk 
goedkoper dan de verse varianten! Dit geldt 
ook voor groente uit blik of pot, mits je een 
variant zonder toegevoegd zout en/of suiker 
kiest.

2 Eet uit het seizoen. Seizoensgroenten en -fruit 
zijn vaak goedkoper. En hartstikke gezond! 
Bovendien maak je zo een milieubewuste 
keuze.

3 Kies je voor verse groenten, vermijd dan de 
kant-en-klaar gesneden groentemixen, deze 
zijn vaak een stuk prijziger dan de 
ongesneden variant. Daarnaast blijven de 
vitamines beter bewaard wanneer je zelf je 
groenten vlak voor het koken snijdt.

4 Ga ook wat vaker naar de markt, daar 
zijn de prijzen vaak gunstiger. En ga 
aan het einde van de dag, dan zijn de 
producten vaak nog goedkoper!

5 Kook slim: kook met aanbiedingen, wees 
lekker creatief met restjes en check altijd je 
voorraadkast en koelkast voor je 
boodschappen gaat doen. Vaak kun je met 
restjes nog heerlijke maaltijden maken. 
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Een goede voorbereiding, een eetplanning en 
een fijne standaard boodschappenlijst is écht 
het halve werk.

6 Laat jezelf wennen aan water en thee zonder 
suiker te drinken in plaats van dure dranken. 

Last but not least: roken en alcohol 
Ooit gehoord van BRAVO? BRAVO staat voor 
beweging, roken, alcohol, voeding en ontspanning. 
Alle vijf zijn het leefstijlelementen die onze 
gezondheid beïnvloeden. De onderwerpen beweging, 
voeding en ontspanning zijn in deze gids uitgebreid 
aan bod gekomen. Maar wat is het effect van roken 
en alcohol op de gezondheid en de spijsvertering?
 

Roken en de spijsvertering
Roken heeft een effect op je stofwisseling en 
dus op je spijsvertering. Roken kan ervoor 
zorgen dat je eetlust wordt geremd. 
Dit verklaart ook deels het feit 
dat mensen vaak in gewicht 
aankomen wanneer zij stoppen 
met roken. Roken is schadelijk, 
ook voor je spijsvertering. Het 
verhoogt het risico op een tal 
van spijsverteringskankers, 
waaronder mond- en keelkanker, 
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maar ook alvleesklierkanker of darmkanker. 
Tabaksrook bevat zo’n 8000 ingrediënten, 
waarvan 70 als kankerverwekkend worden 
gezien. Deze stoffen kunnen het DNA 
beschadigen. Ook is roken niet bevorderend 
voor mensen met de ziekte van Crohn. Het 
kan de klachten verergeren. 

Alcohol en de spijsvertering
Naast roken, is ook bij alcohol ons advies: 
doe het niet. Een glas alcohol per dag kan het 

risico op het krijgen van bepaalde 
ziekten zoals kanker al 

vergroten. 

De spijsvertering komt 
als eerste in contact 
met alcohol, waarna het 
opgenomen wordt in het 

bloed. Door dit directe 
contact is de spijsvertering 

en alle organen die hierbij 
betrokken zijn, erg kwetsbaar voor 

de schadelijke gevolgen van alcohol. Ook 
heeft alcohol een negatief effect op je micro-
bioom. Het heeft een negatief effect op de 
gezondheid en sterkte van je darmwand. 
Alcohol vergroot de doorlaatbaarheid van 
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de darmwand, en dat wil je niet. Deze moet 
sterk zijn om juist indringers te weren. 
Daarnaast kan het ook zorgen voor een 
vermindering van ‘goede bacteriën’ en een 
groei van ‘slechte bacteriën’. Alcohol is vocht, 
maar heeft een uitdrogend effect. En je 
spijsvertering heeft juist veel vocht nodig. Zo 
kan alcohol de spijsvertering tegenwerken. 
Maar daarnaast doet alcohol nog meer 
met je gezondheid van je spijsvertering. 
Alcohol is erg schadelijk voor de lever en 
vergroot het risico op verschillende 
leveraandoeningen. Ook kan 
alcohol het slijmvlies in de 
slokdarm, maag of darmen 
irriteren. Bovendien kan 
alcohol de kans op ernstige 
aandoeningen, zoals 
darmkanker, slokdarmkanker 
en maagkanker verhogen. 
Genoeg redenen om dat glaasje te 
laten staan toch?
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Spijsverteringsaandoeningen of 
klachten
Nogmaals: deze gids is uitdrukkelijk 
niet bedoeld voor mensen met 
spijsverteringsziekten. Heb je 
al een aantal weken (of langer) 
spijsverteringsklachten of kamp je met 
een spijsverteringsziekte? In dit geval 
adviseren wij om eerst te overleggen met 
je behandelend arts of diëtist alvorens 
je met de stappen uit deze gids aan de 
slag gaat. Recent onderzoek wijst uit dat 
een kwart van de Nederlanders bij de 
huisarts bekend is met maag-, 
darm of leverklachten. 
Bij veelvoorkomende klachten zoals 
diarree, verstopping en buikpijn zijn 
er gelukkig een aantal zaken die je 
zelf kan proberen om de klachten te 
verminderen. Om te beginnen zijn 
vezelrijke voeding, ontspanning en 
beweging belangrijk. Maar er zijn meer 
dingen die je kan doen in het geval van 
deze specifieke klachten. Daarover lees 
je meer op onze website: mlds.nl. 

https://www.mlds.nl
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Dankjewel! 
Tot slot willen we je bedanken. Bedanken voor het 
feit dat je de tijd genomen hebt om met ons te 
werken aan een gezonde spijsvertering en daarmee 
een goede algehele gezondheid. We zijn benieuwd 
naar hoe jij deze vier weken hebt ervaren en vinden 
het leuk om dat van jou te horen. Heb je tips, vragen 
of opmerkingen? Deel ze via Facebook (@Maag 
Lever Darm Stichting) of Instagram (@mldstichting) 
onder vermelding van de spice up challenge. 
We hopen van je te horen! 

    #spiceupchallenge

#spiceup #mlds

https://www.facebook.com/mldstichting/
https://www.facebook.com/mldstichting/
https://www.instagram.com/mldstichting/
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tot slot
help je mee?

Mogen wij op jouw steun rekenen? 
Doneer dan via mlds.nl/doneren 
en draag bij aan onze droom: 
een gezonde spijsvertering 
voor iedereen. 
Alvast hartelijk bedankt!

We hebben je de afgelopen weken met veel plezier 
en passie geholpen op weg naar een bewustere 
leefstijl voor een gezonde spijsvertering. Helaas 
kampen 2 miljoen mensen dagelijks met pijn, 
onmacht en schaamte door spijsverteringsziekten. 
Ook voor hen strijden wij, door onderzoek mogelijk 
te maken en voorlichting te geven.

https://www.mlds.nl/donatie/


Je spijsvertering werkt keihard. 
Dag in, dag uit. Je spijsvertering is 
van levensbelang. Als je gezond 
bent, kan je spijsvertering je beste 
vriend zijn. Maar je spijsvertering 
kan ook je vijand zijn: ze kan je 
bang of eenzaam maken, je laten 
schamen, je uitputten, slopen of 
je wereld klein maken. Voor bijna 
twee miljoen Nederlanders is hun 

spijsvertering geen vriend.
Voor hen strijden wij dan 
ook. Samen met artsen, met 
wetenschappers, met onderzoekers, 
met donateurs gaan we voor 
oplossingen. Én wij strijden samen 
met patiënten. Met hen delen wij 
onze strijdlust maar ook lief en leed. 
Een gezonde spijsvertering, voor 
iedereen, dat is onze droom.

Disclaimer
De challenges en adviezen uit dit werkboek zijn 
bedoeld om lezers te informeren over leefstijl 
in relatie tot een gezonde spijsvertering. Dit 
werkboek is bedoeld voor mensen zonder 
onderliggende (spijsverterings)aandoening. De 
inhoud bevat geen medisch advies. Raadpleeg 
bij medische vraagstukken een arts. 

De Maag Lever Darm Stichting aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor de juistheid, 
betrouwbaarheid en compleetheid van de 
informatie. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan 
ook, zonder schriftelijke toestemming van de 
uitgever.
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