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VOORWOORD 
 
 
Lieve jij,  
 
Wat goed dat je aan de slag wilt gaan om jouw lichaam weer gezond te krijgen. Want  
eerlijk is eerlijk, je hebt wel lang genoeg in deze shit situatie gezeten, toch?  
 
Voordat ik mijn ‘’7 shit tips voor gezonde darmen’ met jou deel, wil ik mij graag eerst even 
voorstellen.  
 
Mijn naam is Janneke! 
 
In 2014 werd ik zelf heel erg ziek. Van de ene op de andere dag was ik niet meer die energieke, 
sportieve vrouw. Integendeel. Ik voelde mij vermoeid, had allemaal pijntjes en kon zelfs op een 
gegeven moment amper mijn lichaam bewegen. Wekelijks stond er een afspraak in mijn agenda 
bij één of andere dokter. Puntje bij paaltje werd mij gezegd dat het “tussen mijn oren” zat en dat 
ik maar richting de psycholoog moest gaan. Zo frustrerend. 
 
Omdat ik mij totaal niet serieus genomen voelde, ben ik zelf op onderzoek uitgegaan. Door op 
een andere manier te eten, mijn energie beter te verdelen & mijn gezonde verstand te gebruiken 
ben ik van 90% chronisch ziek naar 90% gezond gegaan. In die tijd heb ik mij gespecialiseerd 
tot Orthomoleculaire Darmtherapeut. Na mijn studies en eigen zoektocht kwam ik er namelijk 
achter dat de spijsvertering enorm belangrijk is voor een energiek lichaam. 
 
Mijn missie met GezondBegin is om mensen met chronische gezondheidsklachten te helpen 
om zelf middels voeding, kruiden en supplementen hun eigen lichaam weer onder controle te 
krijgen. Want alleen omdat de reguliere gezondheidszorg geen oplossing heeft, betekent nog niet 
dat deze er niet is!  
 
Ik, Miss Poopoo, ga jou helpen om weer controle te krijgen over jouw darmen. Dit is immers de 
basis voor een gezonder lichaam.  
 
Heel veel leesplezier,  
 
Lieve darmflora groetjes,  
Janneke  
 
ps. Heb vertrouwen in het proces. 10 kleine stapjes maken samen een grote stap ;)  
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Let’s dig in  
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Je lichaam zelf genezen 
Stel je eens voor.. na jarenlang ziekenhuis in ziekenhuis uit krijg je uiteindelijk te horen dat je met 
jouw klachten moet leren leven. Frustrerend? Behoorlijk. Hoe vaak ik al niet te horen heb 
gekregen dat de pijn ‘tussen mijn oren’ zat.  
 
Wat als ik je vertel dat je door een tal van simpele aanpassingen jouw gezondheid kunt 
verbeteren? Meer energie, meer controle en vooral meer liefde voor je lichaam. Klinkt goed, 
toch?  
 
Voordat we aan de slag gaan; 
 
1. Zet een heerlijk kopje thee 
2. Ga zitten in jouw favoriete zithoekje 
3. Lees de tips rustig door 
4. Kies vervolgens één of twee tips uit waarmee je gaat beginnen 
5. Implementeer de andere tips in de loop van de week  
6. Maak elke dag een kleine aanpassing voor een blijvend resultaat 
 
Algemene darm informatie  
 
Ongeveer 2 miljoen mensen lopen in Nederland met spijsverteringsklachten.  
De spijsverteringsklachten gaan echt van mond tot kont.  
De meest voorkomende spijsverteringsklachten daar heeft iedereen wel eens last van, een boer na 
snel iets te hebben gegeten of pijn in de maag na te vet of te pittig te hebben gegeten. Dit zijn 
klachten die weleens voorkomen.  
 
Echter heb jij hier dagelijks last van en duren je klachten langer dan 6 weken tot 3 maanden dan 
spreken we al over chronische klachten of ziekte. Dit kan zijn van het last hebben van je buik, 
opgezette buik, maagpijn, dagelijks heel veel scheetjes laat*, problemen met ontlasting van diarree 
tot verstoppingen.  
 
* Uit onderzoek blijkt dat iedereen dagelijks ongeveer 20 scheetjes laat 

Ongeveer heeft 10% tot 20% van de Nederlandse bevolking last van verstoppingen. Van diarree 
hebben meer mensen last acute diarree of chronische diarree. Acute diarree kent iedereen wel, 
vooral als je iets verkeerd hebt gegeten. Chronische diarree worden vaak onder noemer van IBD 
gezet.  IBD watte? Inflammatoire darmziekten of ook wel ontstekingen in het gehele 
maagdarmkanaal die veelal gepaard gaan met een overactief immuunsysteem. Wat rekenen we tot 
de IBD: Inflammatory Bowel Diseases. Niet te verwarren met IBS; Irritable Bowel Syndrome. 
(prikkelbare darm syndroom). 

De twee meest bekende ziektes binnen IBD zijn wel colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. 
Colitis ulcerosa is een darmontsteking in de dikke darm en ziekte van Crohn is een 
darmontsteking door het gehele darmstelsel. In de orthomoleculair behandeling wordt er tussen 
deze twee geen onderscheid gemaakt. 

De darmflora wordt in beide gevallen identiek behandeld. Natuurlijk dient men rekening te 
houden met het feit dat niet alle ontstekingsbeelden identiek zijn en de patiënten een uniek 
persoon is. Vaak worden deze twee ziektes regulier behandeld met medicatie. 
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Word jij eigenlijk dagelijks gehinderd door jouw spijsvertering en ben jij je klachten als gewoon 
gaan ervaren?  

Ze zeggen wel eens dat je darmen de wereld van buiten naar binnen gekeerd is, en dat is ook zo. 
Bijvoorbeeld eczeem en haaruitval zijn problemen die beginnen in je darmen. Gek hé? 

Oorzaak Darmziektes  

De oorzaken voor deze ziektes zijn nog niet geheel bekend en zijn er wel verschillende factoren 
die van invloed kunnen zijn op het ontstaan ervan. 

¨ Stress 
¨ Slecht afweersysteem 
¨ Erfelijkheid 
¨ Bacteriën in de darmen 
¨ Roken 
¨ Voedselallergieën en/of intoleranties 
¨ Verstoorde darmflora 
¨ Medicatie 
¨ Verkeerd voedingspatroon met te veel suikers, weinig groenten, veel verzadigde vetten en fast 

food 

Orthomoleculair kijken we hoe we deze darmziektes kunnen behandelen, dan ligt de focus echt 
op leefstijl: minder stress, voeding en het herstellen van de darmwand en je darmflora. 

Bij IBD kan je ervan uit gaan dat je darmafweer en je darmslijmvliezen kapot of beschadigd zijn. 
Het is daarom zaak om deze als eerste te herstellen. 

 
 
De darmen herstellen 
 
Zoals ik al beschreef kan is het hoogst waarschijnlijk dat jouw darmslijmvliezen beschadigd zijn. 
Om echt goed je darmen te herstellen en van al je pijn af te komen gebeurt dat in vier fases: 
¨ Fase 1: Eerste alle troep -de gifstoffen- uit je darmen afvoeren. 
¨ Fase 2: Alles schoonmaken & opruimen. Alle beesten en virussen die er wonen moeten we 

doden en zorgen dat ze je lichaam verlaten. 
¨ Fase 3: Darmslijmvliezen opbouwen en herstellen met voeding en suppletie. 
¨ Fase 4: Het herplaatsen van de goede micro-organisme. 
 
Fase 1, 2 en 4 moet je eigenlijk doen onder goede begeleiding, het is echt afhankelijk welk 
probleem zich in jouw darmen afspelen. Zoals je bij fase 1 leest kan er verschillende dingen mis 
zijn met je darmen (troep en gifstoffen) en de uitkomst van je ontlasting. Maar wees gerust, je kan 
zelf al een hele hoop doen door middel van voeding.   
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De shit voeding tips  
 
Eerst even deze twee basisregels over voeding.  
 
Regel 1: Eet voor het leven. Maak gezonde en bewuste voedingskeuzes als een eenvoudige 
manier om een gezonder leven te leiden. Je kunt immers kiezen om te trainen of niet, 
maar je kunt er niet voor kiezen om niet te eten.  
 
Regel 2: Zorg voor een gebalanceerd dieet. Eet voldoende calorieën om je lichaam goed te 
voeden, om energie te krijgen en actief te kunnen blijven. Wees niet bang voor 
vetten! Integendeel, mijn advies is om ze bij elke maaltijd te eten, net als eiwitten en 
koolhydraten – wel de koolhydraten uit groenten en fruit-. Zorg dat deze drie voedingsstoffen in 
elke maaltijd zitten. 
 
Het is heel normaal dat je in eerste instantie naar je dokter gaan met de vraag: ‘‘Wat is er toch met 
mij aan de hand?’ Helaas is de kans groot dat je dokter niet een twee drie het antwoord klaar 
heeft liggen. Elk lichaam is immers uniek en heeft een eigen gebruiksaanwijzing.  
 
Het antwoord op deze vraag ligt dichter bij huis dan je denkt. In de wc pot om precies te zijn ;) 
Jouw shit zegt namelijk enorm veel over je gezondheid. Daarom luidt mijn eerste tip als volgt: 
‘‘Sta eens op en ga met je hoofd boven de pot staan’. Wat zie je? Wat is er met je ontlasting aan 
de hand?  
 
Gezonde poep stinkt niet, veegt niet en zinkt mooi en rustig naar de bodem.  
 
Laten we van start gaan met de eerste tip: let's talk about your shit!  
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Tip 1 Let’s talk about your shit 
 
Dat gezegd te hebben, is met de komst van de moderne toiletpotten (geïntroduceerd vanaf de 
18de eeuw) het vrij lastig geworden om jouw creatie te analyseren. Als een ware onderzeeër duikt 
de ontlasting vaak meteen in het water. Eeuwig zonde, want zo kan je natuurlijk niet goed zien 
wat er aan de hand is.  
 
Dus hier beetje een onsmakelijke tip; poep eens niet in de wc! Je weet wel, lekker even 
wildpoepen, zodat je ook echt kunt zien wat er aan de hand is. Woon je in de stad? Ga dan even 
creatief om met deze tip. Je wilt immer geen boete krijgen ;)  
 

 
 
Waar moet je poep eigenlijk uit bestaan? 
De meeste mensen denken dat onze poep vooral bestaat uit de producten die wij hebben 
gegeten, maar dat klopt niet. Je poep bestaat voor driekwart uit water. Het water zorgt ervoor dat 
je poep zacht genoeg is om de restanten van onze voeding -die je lichaam niet nodig had- naar 
buiten te transporteren. (en dit is dus wat er vaak misgaat bij verstopping, de ontlasting blijft te lang in de 
darmen zitten waardoor het water uit de poep is gehaald en je ontlasting keihard wordt) 
 
De laatste kwart van je ontlasting bestaat uit drie delen:  
Deel één van je poep bestaat uit je darmflora waarbij hun actieve taak er nu op zit. Ze hebben 
hun werk goed gedaan.  
 
Het tweede deel zijn onverteerbare plantenresten, zoals groenten en fruit. Hoe meer groenten en 
fruit jij eet, hoe meer je poept. Dus als jij goed en gezond eet poep jij ongeveer 2 á 3 keer per dag.  
 
Het laatste deel is een bonte verzameling van stoffen die het lichaam gewoon echt kwijt wil, 
zoals; restanten van medicatie, kleurstoffen of cholesterol.  
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Wat is de beste shit 
Je hebt vast wel eens gehoord van ‘De Bristol stoelgangschaal’. Deze laat zien hoe je ontlasting 
eruit moet zien, welke goed is of niet en wat het betekent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type 1: losse, stevige keutels, zoals noten (moeilijk uit 
te poepen) is verstopping, je voeding heeft ongeveer 
100 uur nodig om het lichaam te verlaten 
 
Type 2: worstvormig, maar klonterig 
 
Type 3: als een worst, maar met barstjes aan de 
buitenkant 
 
Type 4: als een worst of slag, glad en zacht. Heb je deze 
ontlasting? Gefeliciteerd, je hebt de beste ontlasting (die 
er is qua vorm dan hé?)! Deze poep heeft de beste 
verhouding tussen water en vaste stukken. 
 
Type 5: zachte keutels met duidelijke randen 
 
Type 6: zachte stukjes met gerafelde randen, een 
papperige uitscheiding 
 
Type 7: waterig, geen vaste stukjes; helemaal vloeibaar. 
Of ook wel diarree je voeding doet er minder dan 10 
uur over om je lichaam te verlaten.  
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Wat je type ontlasting ook is, niets kan per se iets zeggen over hoe langzaam onverteerbare 
voedingsbestanddelen vanuit de darmen worden getransporteerd. En hoe goed of slecht jouw 
spijsvertering is, maar het belangrijkste voor mij is, dat we dan weten tegen welk voedsel jij wel of 
niet kan. Want doet het er 100 uur over, dan moeten we dus gaan kijken wat jij 100 uur daarvoor 
hebt gegeten. Simpel rekensommetje toch? 
Aan je type ontlasting (hoe mooi je drol is) zien we dus hoe lang je ontlasting in je darmen zit. 
Maar, het hoeft niet altijd direct iets te zeggen over hoe lang voedingsbestanddelen vanuit de 
darmen worden getransporteerd en hoe goed of slecht jouw spijsvertering is. Je type ontlasting 
zegt dus niets over hoe goed je bepaalde soorten voedsel verteert. Het belangrijkste voor mij is, 
dat we er dan achter komen tegen welk voedsel jij wel of niet kan. Want doet je ontlasting er 100 
uur over, en heb je klachten, dan moeten we dus gaan kijken wat jij 100 uur daarvoor hebt 
gegeten. Simpel rekensommetje toch? 
 
 

 
 
Zinkt het snel, niet of langzaam 
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Zinkt je poep snel: Dan betekent dit dat er misschien nog te veel voeding in zit die niet is verteerd. 
 
Zinkt hij langzaam: Dan zitten er luchtblaasjes in, waardoor hij zelfs nog even in het water kan 
zweven. Gaat hij draaien? Dan is dit een goed teken (als je tenminste geen last hebt van 
winderigheid), dit komt namelijk door de darmbacteriën, die meestal nuttig werk doen. 
 
Zinkt niet en blijft drijven: Dan blijft jouw ontlasting drijven of aan de pot kleven, dan is dit geen 
goed teken, hiervoor kunnen meerdere oorzaken het geval zijn. Het kan zijn dat jouw ontlasting 
te veel aan overtollige gassen bevat, dat je je vetten niet goed kan verteren of dat je gal en je lever 
niet goed hun werk doen.  
 
Wat is de kleur van jouw shit. 
 

 
 
De natuurlijke kleur van jouw ontlasting is bruin tot geelbruin en je urine moet de kleur gelig 
hebben. Toch komen er veel kleuren voor! Maar wat vertelt een kleur jou nou? 
 
Lichtbruin tot geel: Dit kan betekenen dat je een enzym voor de afbraak van bloed nog slechts voor 
30% functioneert. Hierdoor komt er minder kleurstof in de darmen en in je poep erbij. Het is 
niet zo erg als je dit hebt, want deze enzymdefect veroorzaakt bijna geen bijwerken. Het enige 
waar je eventueel last van kan hebben is dat je paracetamol niet goed kan verdragen.  
Een andere oorzaak voor dit gelige hoopje kunnen je darmbacteriën zijn. Als die niet goed hun 
werk doen wordt er ook geen bruine kleur aangemaakt. Dit is natuurlijk wel goede informatie om 
te hebben, want dan kunnen we kijken of we je darmflora kunnen herstellen. Door het gebruik 
van antibiotica of door diarree kan je kleur productie ook worden verstoord.  
 
Lichtbruin tot grijs: Je galblaas of je lever functioneren niet meer naar behoren. We noemen deze 
poep kleur ook wel eens de stopverf kleur. Het kan betekenen dat je de afgebogen verbindingen 
tussen je gal/lever en de darmen niet goed functioneert. Als je deze kleur hebt moet je eigenlijk 
direct aan de bel trekken en contact opnemen met je huisarts.  
 
Zwart of rood: Gestold bloed is zwart en vers bloed is rood. Als je poep deze kleur heeft, zitten er 
hele bloedcellen in je poep. Als je aambeien hebt, dan is je het rood en helder van kleur en niet 
zorgwekkend. Heb jij echter zwart tot donker bloed in je ontlasting, dan moet je ook direct naar 
je huisarts bellen om je ontlasting te laten controleren, behalve natuurlijk als je gisteren rode 
bietjes hebt gegeten wat dan is je ontlasting altijd rood. :) 
 

Check jouw shit  
   
Hoe vaak poep jij op een dag?  
Welke type ontlasting heb jij? 1       2       3      4       5      6       7  
 

¨ Zinkt het langzaam of helemaal niet?__________________ 
¨ Wat is de kleur?__________________________________ 
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Tip 2 Hoe moet je eigenlijk poepen? 
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Je zou denken ‘ik ga op de pot zitten en wachten en klaar’. Maar niets is minder waar. Er is een 
perfect poephouding. Op de manier dat je nu gewend bent om te poepen – en daarbij het 
grootste deel van Nederland- komen aambeien, darmziekten zoals diverticulitis maar ook 
verstoppingen veel voor. Daar is natuurlijk een hele goede en makkelijke manier voor om dit te 
voorkomen.  
 
Een reden hiervoor is niet een slap weefsel, maar het feit dat de druk op de darm te groot is. Hoe 
komt dit nou? Je kent misschien wel die France wc langs de snelweg op weg naar je 
vakantiebestemming, waarop je moet gaan hurken. VERSCHRIKKELIJK! Het stinkt er, het is 
vies en 9 van de 10 keer kan je ook nog eens over je voeten heen plassen als je er niet goed voor 
zit. Echter is deze houding -hurkend- perfect om onze poep uit ons lichaam te krijgen.  
Hoe komt dat? Omdat onze darmafsluiting niet zo is ontworpen dat het luik tijdens het zitten -op 
een wc pot- helemaal opengaat. Het is een spier die als je zit en zelfs ook als je staat, de darm als 
een soort lasso dichtsnoert en opzij trekt zodat er een knik ontstaat.  Deze situatie is eigenlijk een 
extra service van het lichaam om alles extra goed dicht te houden. Want je wil niet midden op 
straat ineens in je broek poepen, toch?  
 
Zie deze sluiting als een knik in je tuinslang, als de knik erin zit komt er geen water uit. Geniaal 
bedacht!  
 
Hoe zit dat in je darmen? Je poep komt eerst bij een bocht terecht en die heeft zoals bij elke 
bocht die hij neemt een remmende werking. Daardoor hoeven de sluitspieren als je zit of staat 
minder kracht op te brengen om alles binnen te houden. Als jij je heerlijk ontspant en in een 
goede houding zit verdwijnt de bocht en kan alles er goed en recht doorheen.  
 

 
 

Eeuwenlang poepen wij in de hurkzit en sinds de komst van de toilet is deze hurkhouding weg. 
Wat gebeurt er nou, de bocht -de knik in de tuinslang- blijft en de sluitspier wordt nog steeds 
aangetrokken. Als je hurkend gaat zitten, verdwijnt de knik, ontspant de sluitspier en  heb je een 
rechte uitgang en komt alles er makkelijker en ontspannender uit. Zo heb je geen last van 
aambeien en/of ander darmziektes en hoef je niet veel moeite te doen om alles eruit te krijgen. 
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Moet je nou je wc wegslopen en een gat in de grond maken om beter te kunnen poepen? Nee, 
natuurlijk niet! Heel simpel: Neem een poepkrukje, zet daar je voeten op en je bocht is weg. Je 
sluitspier wordt niet aangespannen en je poept veel makkelijker en sneller zonder je darmen 
kapot te maken.  
 
Poepkruk opties; Je kan een duur krukje kopen, maar echt alles wat je voeten omhoog duwt is al 
goed, een omgekeerde emmer, een stapel boeken, een tuinkrukje, noem maar op. Wees lekker 
creatief en trust me, voordat jij facebook hebt geopend kan je al beginnen met vegen.  
 

Waarom moet je hurkend poepen: 
¨ Meer volume en in één beurt eruit 
¨ Minder tot nauwelijks persen 
¨ Sneller je darmen geleegd 
¨ Geen aambeien, diverticulitis, obstipatie 
 

En in deze video leg je uit hoe je nu moet poepen https://www.youtube.com/watch?v=-
HSPvm2LSkw&t=5s 
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Tip 3 Wat moet je er wel in stoppen  
 
Als het om de darmen gaat is dat soms wat complexer dan we denken. We hebben allemaal 
darmen – sommige mensen missen een stukje, maar laten we dat even buiten beschouwing 
houden-, een mond, een slokdarm en een maag. Dit is bij elkaar eigenlijk het hele 
spijsverteringssysteem. Natuurlijk horen daar ook nog de lever, de galblaas en de pancreas bij. 
Maar laten we onze even concentreren van mond tot kont. Het aantal problemen dat van mond 
tot kont kan voorkomen is eindeloos. Soms functioneren de enzymen in de mond niet goed, of 
in de maag of darm. De ene persoon heeft te veel maagzuur en de ander komt weer bacteriën 
tekort in de darmen. Erg complex dus.  
 
Waarom ik jou dit nu vertel is om het volgende: Ik kan jou zo op afstand via dit e-book niet het 
perfecte dieet geven dat echt bij jou past, maar ik ga je de basis tips geven die eigenlijk voor 
iedereen wel werkt.  
 
Dit e-book heet de zeven shit tips voor gezonde darmen, dus een tip over hoe jij nou fantastische 
goede poep krijgt kan natuurlijk niet uitblijven. Schrik niet meteen ervan en denk ook niet meteen 
‘die Janneke is gek, dit kan toch niemand’. Het gaat om kleine stapjes!  

 
“Rome wasn't Built in a day, but they Worked on it Every Single Day.” 

 
Om de beste poep, stoelgang en type ontlasting te krijgen moet je eigenlijk 1 kilo groenten per 
dag eten. Ja, je leest het goed, 1 kilo en dat is exclusief fruit. Dan zeg jij natuurlijk nu tegen mij 
‘Ja, uhhh Janneke dan zit ik de hele dag groenten te eten’. Feitelijk is dat wel zo. Maar waar het 
mij omgaat is dat jij meer groenten gaat eten dan die 200 gr. Begin eerst eens met 300 gram, dan 
400 gram, dan 500 gram, enz. 
 
Een goede uitkomst is natuurlijk soep enof en smoothy gemaakt van groenten. Zo krijg je al snel 
meer groenten binnen.  
 
Wat ik eigenlijk wil is dat je gewoon wat vaker aan groenten denkt dan dat je nu doet.  
 
Zie de maaltijden als maaltijd. Wat bedoel ik daarmee? Kijk gewoon bij een maaltijd waar jij zin in 
hebt om te eten en niet wat hoort!  Misschien eet je vanaf nu wel heerlijk een groentesoep voor 
het ontbijt of een groente smoothie.  
 
Waar het dus voornamelijk over gaat is dat je meer groenten en fruit gaat eten. Door groenten -
vooral groene groente- wordt je darmwand goed schoon geborsteld, krijg je zachte poep zoals het 
hoort te zijn, type 3 & 4. Hierdoor komt het er makkelijker uit, waardoor je minder last krijgt van 
krampen, aambeien, obstipatie en diarree.  
 
 

¨ Tussen de 5 ons en 1 kilo groenten per dag 
¨ Wat fruit 
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Tip 4 Wat moet je er niet in stoppen 
 
Alles wat geen echt voedsel is is een no go. Eet dus levend voedsel. Laat die pakjes en zakjes 
maar staan. Eet voedsel dat leeft en wat niet is doodgemaakt. Wat ik daar nou weer mee bedoel? 
 
Onbespoten, onbewerkt of biologisch voedsel. Eet voedsel wat je nog herkent in zijn 
oorspronkelijke vorm. Koop bijvoorbeeld een wortel met schil en schil hem zelf of koop sla in 
een krop en niet in een zakje gesneden. Maak zelf je eten en kook niet uit een pakje, zakje 
of plastic bakje. Zoek ook naar een lokale producten en eet groenten en fruit uit het 
seizoen. Wat je nodig hebt is puur en eerlijk voedsel. Dus gewoon vlees, vis, goede 
vetten, verse groenten en fruit, noten en zaden. Vermijd magere of light producten; eet 
alles in zijn oorspronkelijke vorm, dus gewoon volle producten. Vermijd ook zo veel 
mogelijke simpele koolhydraten.  
 
Dus regel 1 eet echt voedsel 
 
Regel 2 eet de volgende voedselgroepen niet 
Daarnaast is het echt aan te raden om tarwe, suikers en zuivel van de koe niet te eten.  
 
Als je hier al mee begint om deze voeding niet in je mond te stoppen zal de pijn al snel 
verdwijnen. Je poep wordt er al veel aangenamer van en je krijgt al veel meer energie.  
 
Naast deze voedsel groepen zijn er nog meer producten die je even beter niet kan eten. Maar 
zoals ik al bij tip 3 aangeef is dat per lichaam of per klacht anders . Echte boosdoeners zijn 
nachtschade producten, die irriteren ontzettend je darmwand/ je darmslijmvliezen en die kunnen 
ook voor krampen zorgen bij Ziekte van Crohn, diverticulitis, spastische darm etc.  
 
Een aantal nachtschade groentes die je even beter niet kan eten 
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¨ Aubergine  
¨ Pepers 
¨ Tomaat 
¨ Paprika 
¨ Knoflook 
¨ Ui 
¨ Prei 
 
 

Regel 1. Eet echt voedsel  

Regel 2. Eet dit niet 
¨ Tarwe 
¨ Suikers 
¨ Zuivel van de koe  
¨ Banaan  
¨ Aubergine  
¨ Pepers 
¨ Tomaat 
¨ Paprika 
¨ Knoflook 
¨ Ui 
¨ Prei 
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Tip 5 Water voor goede poep  
 
Drink voldoende water. Tja, een beetje vanzelfsprekend, maar zo belangrijk! Zoals je hebt 
gelezen bestaat driekwart van onze ontlasting uit water. Water haal je uit groenten en fruit maar 
ook uit water wat je drinkt. Water zorgt er niet alleen voor dat ons lichaam niet uitdroogt. Het 
zorgt ook voor het schoonmaken van je organen, cellen en schoonspoelen van je nieren, want 
daar komen ook veel gifstoffen langs. Het is een spprt van transporteur. Denk maar aan een 
glijbaan met of zonder water, welke glijbaan glijd beter? Waar het er dus op neerkomt is dat het 
zorgt voor betere en zachtere ontlasting.  
 
Dus water is goed voor:  
¨ Voor de schoonmaak van je organen 
¨ Gifstoffen naar buiten meenemen 
¨ Transport van belangrijke stoffen zoals vitamines en mineralen naar de cellen brengen 
¨ Zachtere ontlasting 
¨ En je droogt niet uit 
 
Wat is genoeg water? Daar zijn de meningen beste wel over verdeeld. Maar als je even logisch 
nadenkt kom je daar wel uit. Dat water moet allemaal via hele kleine niertjes gezuiverd worden, 
dus deze wil je niet overbelasten. Drink dus niet in één keer een liter of halve liter weg. Verdeel je 
vocht over de dag. De ene persoon heeft behoefte aan meer vocht dan een ander. Mijn vuistregel 
is in de koude maanden ongeveer 1,5 liter op een dag, in de zomer 2 liter en bij een hittegolf 
moet je jezelf bevochtigen naar behoefte van je lichaam. Als je goed naar je lichaam luistert geeft 
hij echt aan wat hij nodig heeft.  
 
¨ Maar geen liter water bij het opstaan direct drinken. Je nieren zijn dan net wakker, net zoals jij 

moeten je organen ook wakker worden, dus doe even rustig aan.  
¨ Verdeel je vochtinname over de dag.  
 
Wat verstaan we onder vocht? 
Water en thee. Drink nou niet alleen maar thee, maar drink er ook gewoon wat normaal water bij 
zonder bubbels, niet met ijsklontjes of extra gekoeld. Gewoon de kraan open en glas eronder,  
 
* Note: ik zeg goed luisteren naar je lichaam maar drink jij minder dan één liter water per dag dan 
moet je dit echt gaan opvoeren want dit is gewoon echt te weinig. Waarschijnlijk heb je dan ook 
last van harde ontlasting. En doe rustig aan met dat opvoeren je nieren moeten ineens wennen 
aan meer water.  
 

¨ Drink voldoende water 
¨ In de winter ongeveer 1,5 liter  
¨ In de zomer tussen 2 á 2,5 liter 
¨ Drink het verdeeld over de dag  
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Tip 6 stress  
 
Oh, daar is die dan dat ellendige woord. Oh ik heb er zo’n hekel aan. ‘Ja, je hebt pijn dat komt 
door de stress, nou mevrouw het komt door dat je stress hebt’. Nou volgens mij is dan echt 
iedereen ziek en heeft de hele wereld last van stress.  
 
Stress hebben we ook wel een beetje nodig, het houdt ons op de been en alert. Alleen te veel 
stress maakt ons ook wel weer ziek.  
 
Om ervoor te zorgen dat jouw darmen goed gaan werken hebben we door het hele lichaam meer 
ontspanning nodig. Want als jij niet lekker in je organen zit dan geeft dit interne stress waar jij aan 
de buitenkant misschien niet eens zoveel van merkt, nou ja je merkt het wel want je hebt pijn aan 
je darmen.  
 
Vanaf nu heb ik dus voornamelijk over deze interne stress van je lichaam. Als jouw darmen niet 
goed functioneren geeft dat behoorlijk wat stress aan je spijsvertering.  
 
Stress vréét ontzettend veel magnesium dus dat wordt al helemaal op gegeten in je lichaam.  
Gelukkig kunnen we dit goed oplossen met voeding, want waar zitten de meeste mineralen in in 
onze voeding? Juist die mooie groentes en vooral in de groene groentes zitten bordenvol 
magnesium, kalium en calcium. 
 
Wat veroorzaakt nou die stress in ons lichaam? Natuurlijk als je veel pijn hebt of als je functies 
niet helemaal goed functioneren. Maar ook externe factoren hebben invloed zoals: suikers, 
nicotine en koffie. 
 
Tip: laat die producten even staan en eet veel groentes en drink water 
 
* note: ik heb het hier niet over burn-out, hiervoor heb je gewoon persoonlijke voeding en 
begeleiding nodig. Maar ik denk dat dat wel duidelijk is, dat in deze e-book algemene richtlijnen 
geef voor gezondere darmen  

 

¨ Eet veel groene groentes bij stress deze zitten borenvol magnesium, kalium en calcium 
¨ Zoek de oorzaak van je stress en probeer deze te vermijden en/of te veranderen 
¨ Pak elke dag een heerlijk rust momentje  
¨ Een heerlijke douche bij thuiskomst zorgt al voor een heerlijke ontlading 
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Tip 7 Beweeg die darmen  
 
Oef ja, bewegen. Sporten, je lichaam in beweging brengen. Als je al een hele dag hebt gewerkt en 
je sleept jezelf al de dag door, je bent moe, hebt pijn in je lichaam, in je buik. Ja, dan begrijp ik dat 
je blij bent als je thuis bent. Zoals ik al eerder zei stapje voor stapje, begin eerst eens met de 
voeding en alle andere tips. Daarom staat bewegen ook op nummer 7.  
 
Bewegen is heel erg goed voor je geest, je spieren, gewrichten en voor je darmen.  
Als ik zeg bewegen dan heb ik het echt over bewegen gewoon een wandeling en dan heb ik het 
niet over intensief sporten.  
 
Probeer eens elke avond na het eten of voor het eten een blokje om te gaan dit is al voldoende en 
helpt je darmen enorm.  
 
Wat is de beste tijd om te wandelen 
 
Heb jij last van diarree dan heeft jouw spijsvertering het zwaar om de voedsel goed te kunnen 
verteren en de juiste voedingstoffen op te nemen. Dan is het juist verstandig om na het eten rust 
te nemen. Even heerlijk uitbuiken het liefst niet voor de tv, je mag wel op de bank liggen, zitten 
of op bed, maar breng je hoofd tot ontspanning en lees een boek. Zo komt jouw spijsvertering en 
lichaam tot rust en krijgt jouw spijsvertering veel meer energie en de tijd om jouw voedsel te 
verteren. Wanneer moet jij dan wel wandelen: juist voor het eten. Dan komen je darmen al lekker 
in beweging en opgang en krijgen ze daarna de tijd om alles goed te verteren.  
 
Heb jij last van harde ontlasting en/of obstipatie dan is het juist verstandig om na het eten te 
gaan wandelen. Je moet jouw darmen zien als dat ze even aan geslingerd moeten worden, ze 
bewegen juist niet zo heel erg veel en daar moet beweging in komen. Dus tafel even heerlijk, laat 
dan eerst even rustig je maaltijd zaken, praat nog even wat met je partner of lees nog een paar 
bladzijdes uit je boek en loop dan een blokje om. Doe daarna de afwas. Je zal zien misschien ga je 
wel meteen naar de wc.  

 
 

 

2 opties voor het wandelen: 
 
¨ Optie 1. Bij diarree voor de maaltijd wandelen 
¨ Optie 2. Bij obstipatie na het eten wandelen  
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Hey lieverd,  
 
Ik wil toch nog even dit moment pakken om jou te bedanken dat jij de tijd hebt genomen om 
deze e-book door te nemen. Laten we eerlijk zijn, het is wel handig om over te gaan tot actie, 
zodat je daadwerkelijk meer hebt aan je gezondheid en je dagelijkse leven. Toch?  
 
De ‘DIY 7 daagse shit-show’ heb ik speciaal gemaakt voor jou die heel graag zijn/haar 
problemen wil oplossen maar het graag zelf allemaal wil doen en wil uitzoeken. Deze 7-daagse 
shit-show is voor jou als je nog meer wil weten wat je kan doen om je darmen/ je gezondheid te 
genezen, wil verbeteren en wil leren hoe jouw lichaam nou echt werkt. Ik geef je hulp om jouw 
shit echt op te ruimen, voor die genen die nu echt eens wat wil doen aan zijn/haar situatie die alle 
shit beu is.  
 
Ben jij dit? En snak je naar praktische tips zonder al te veel poespas. Dan raad ik je aan om de 
‘DIY 7 daagse shit-show’ training te gaan volgen -van mond tot kont de spijsvertering leren, 
welke voeding nu wel echt of niet kan eten, hoe een perfecte maaltijd er uit moet zien en hoe het 
komt dat je geen energie hebt en wat je eraan kan doen om fitter te worden- ik behandel het 
allemaal. Zodat de tijd die jij spendeert aan je darmen en de voeding ook daadwerkelijk resultaat 
gaan opleveren.  
 
Ja, Janneke ik wil dit gaan doen. De eerste volgende 7 daagse start op 25 mei al waarbij ik speciale 
editie lanceer ‘Get your shit fit na de feestdagen’. Dit is een live verse waarbij je mij dus een week 
lang live gaat zien en direct ook interactie met mij hebt. Je kan al je vragen direct stellen.  
 
Daarnaast krijg je een mooi werkboek met allerlei informatie over voeding en je darmen.  
 
Deze ‘DIY Get your shit fit na de feestdagen’ gaat de deur uit voor een eenmalige lage prijs van 
maar €96.  
 
Wil je je hiervoor inschrijven dat kan door te mailen naar janneke@gezondbegin.nu  
Of ga naar https://www.gezondbegin.nu/de-shit-show-masterclass/ 
 
Spreek je snel.  
 
Lieve darmflora groetjes,  
 
Janneke  
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Dankwoord 
 
Mijn grote dank gaat uit naar mijn ouders en vriendinnen die mij door dik en dun steunen, die mij 
helpen door de up’s and dow’s heen te komen van het runnen van een eigen bedrijf. Die in mij 
geloven. Extra dank gaat dan ook uit naar mijn twee vriendinnen Christel en Ryanne die al mijn 
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wil zeggen en weten na al die jaren mijn teksten te lezen waar ik het over heb.  
Deze e-book is gelukkig tot stand gekomen door mijn corrector en goede vriendin Ryanne. 
Daarnaast wil ik mijn online trainer Amber van Leeuwen bedanken voor haar inzet, inspiratie en 
tips om mijn bedrijf te laten groeien. Door haar ben ik dit e-book gaan schrijven.  
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