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Spijsverterings
klachten
DEBBY JOANNES

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK!
Heb je spijsverteringsklachten? Dan ben je geneigd om meteen
aan je darmen te denken. Maar...begin gewoon bij het begin. Je
vertering begint al als je eten ziet of ruikt. Je speekselklieren
maken dan al speeksel aan. Eenmaal in je mond helpen enzymen
in je speeksel om het eten zacht te maken en je tong zorgt ervoor
dat het in je slokdarm komt. De spieren in je slokdarm duwen je
voeding met samentrekken en ontspannen als het ware naar
beneden richting je maag. Tussen je slokdarm en je maag zit een
soort poortje wat open en dicht gaat. Zodra er voeding vanuit je
slokdarm naar je maag gaat dan gaat dit poortje open en het valt
daarna weer dicht. In je maag wordt je voeding vermengd met
zuur maagsap en wordt het een soort brij. Dit maagsap zorgt alvast
voor vertering en dood bacteriën die er niet thuishoren. Je
maagwand heeft een dikke slijmvlieslaag om je maag voor dit sap
te beschermen. Via je maag gaat de voedselbrij naar je dunne
darm waar de vertering verder gaat. In deze hele voorvertering,
van mond naar dunne darm, kan wel wat mis gaan. Dan kun je veel
pijn in je buik krijgen maar dit hoeft niet aan je darmen te liggen.
Als je bij pijn meteen begint bij een behandeling voor je darmen
dan heeft dat vaak geen zin. In de Orthomoleculaire Therapie
denken we in 'ketens' en ik vraag me daarom eigenlijk dan ook
eerst de volgende punten af: ‘Wat stop je in je mond ,‘kauw je
goed’? Dit lijkt wel heel suf en vanzelfsprekend maar ik zie genoeg
mensen die snel hun eten naar binnen ' schrokken'. 'Hoe werkt je
maag', 'heb je weleens last van brandend maagzuur', 'eet je
regelmatig'?
IN DE OCHTEND
Ons dagelijkse ritme wordt beïnvloed door licht, dan pas wordt je
spijsvertering goed opgestart want hierop is ons lichaam ingesteld.
Als je lijf denkt dat het nog donker is dan werkt je spijsvertering
niet optimaal en kun je last krijgen. Dus ook al is het soms lekker
om in deze coronatijd in het donker achter je laptopje te kruipen
om je college of je meeting te volgen, gooi die gordijnen open!
Hoe lang duurt eigenlijk die vertering van je eten? Een gewone
maaltijd doet er ongeveer 2-3 uur over om te verteren en een
zware maaltijd 5-6 uur. Nog even terug naar je klachten. Als jij het
idee hebt dat je voorvertering goed werkt en je pijn blijft ga dan
pas met je darmen aan de slag en ik wil je daar natuurlijk graag bij
helpen.
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DIVERSITEIT DAAR
GAAT HET OM #TIP
Debby Joannes

Divers eten is super belangrijk voor je darmflora!

Als je gezond bent kun je allerlei soorten voeding eten
zonder last te krijgen. Maar als je allergisch bent voor
bepaalde voedingsstoffen, bijvoorbeeld voor lactose of
gluten dan betekent dat, dat je ook geneigd bent
eenzijdiger te eten maar dat is juist niet zo goed. Als je
last krijgt van bepaalde producten, probeer dan toch
andere voeding zoveel mogelijk te variëren want het gaat
om de afwisseling van je voedingspatroon! Een
orthomoleculair voedingspatroon is de juiste voeding om
je lichaam optimaal gezond en fit te houden. Groenten,
fruit, vis, vlees, zaden, noten spelen hier een belangrijke
rol in en hiermee kun je volop afwisselen. Lees daarom
snel verder over de superhandige gratis Daily Dozen app
want die is top! En natuurlijk ook voor meer darmtips.
#TIP: DRINK VOORAL NIET NET NA HET ETEN WANT
DAN WORDT JE MAAGZUUR AANGEMAAKT EN DAT
HEB JE JUIST NODIG VOOR DE VERTERING VAN JE
ETEN, DUS WACHT EEN UURTJE MET DIE KOP THEE!
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Gratis app:
Dr Greger's
Daily Dozen
DEBBY JOANNES

DEBBY JOANNES
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O yes, geen calorieën tellen
maar een hele simpele,
handige en gratis app! Soms
is het best een karwei om
elke dag gevarieerd en
gezond te blijven eten en
ervoor te zorgen dat je
genoeg voedingsstoffen
binnen krijgt. De oplossing is
de Daily Dozen app, zo fijn!
Deze tool heeft een
afvinklijstje met het
gezondste voedsel en als je
dit lijstje meeneemt naar de
supermarkt dan koop je
sowieso gezonde producten
en helpt het je bij het
samenstellen van je
maaltijden. Vooral niet
stressen of je alles hebt
afgevinkt, als het niet lukt
een dagje, no worries en
sowieso: aan het einde van
de dag 60-80% afgevinkt is
fantastisch! Voor vragen ben
ik natuurlijk graag bereikbaar.

De 10 tips voor een gezond
voedingspatroon #boektip
Het boek: De voedingswijzer van Juglen Zwaan is een aanrader! Juglen
geeft hierin een uitgebreide uitleg over de werking van veel natuurlijke
voedingsstoffen op onze gezondheid en geeft hierin ook de volgende 10
tips:
Leg de nadruk op plantaardige voeding (maar eet ook afwisselend
vlees/ vis
Breng zoveel mogelijk variatie aan
Wissel af tussen gekookte en rauwe voeding
Combineer alle kleuren van de regenboog groenten
Kies zoveel mogelijk voor biologische producten
Drink veel water
Maak veel gebruik van kruiden
Eet gezonde vetten
Eet veel onbewerkt voedsel

En zijn laatste tip is belangrijk: luister naar je lichaam!
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De allerbeste afval tips!

VOORAL NU KOMEN DE CORONA-KILO'S ERAAN EN HOE KOM JE HIER
NOU VANAF, MET ALLERLEI DIETEN?

Het antwoord is NEE. Wat de enige echt goede manier is, is je calorische inname
verminderen per per dag, per week. Dus minder calorieën, maar hoe werkt dat dan?
"Mag je dan wel iets eten"? Jawel je moet juist veel eten want je maag moet je hersenen
wel het seintje blijven geven dat je 'proppievol' gegeten bent anders krimpt je maag en
neemt je spijsvertering vakantie - dus wordt je metabolisme langzamer - en dat is juist
niet de bedoeling. Je maag heeft 'fillers' nodig, dat betekent dat je veel voeding mag
eten dat je een vol gevoel geeft maar weinig calorieën bevat en wel veel vezels:
groenten en fruit! Een goede tip: neem voor de maaltijd een kopje soep en water, dat
vult je maag al lekker voor je begint aan je 'diner'! Maar de makkelijkste tip: begin eens
goed te kauwen!
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#TIP: spoel je lichaam door & de maag
DEBBY JOANNES

Je lichaam moet doorgespoeld worden, maar hoe? Hoe reinig je bijvoorbeeld je nieren: door voldoende te
drinken. Hoe reinig je je huid: door te zweten. Hoe zorg je ervoor dat je lever gespoeld wordt: door voldoende
gezonde vetten te eten. Hoe zorg je ervoor dat je darm goed functioneert: door voldoende vezels te eten, te
bewegen en ervoor te zorgen dat je mentaal in balans bent. Dat zijn de belangrijkste voorwaarden. Wat gaat erin je
mond, hoe kauw je dat, hoe verloopt je vertering.
MAAG EN SMAAKVERZADIGING

Je maag is net zo groot als een vuist maar
die kan behoorlijk oprekken want er zitten
allemaal plooien in en er kan ongeveer 3
liter in. Geleidelijk aan rekt de maag op
tijdens het eten en dat moet ook omdat het
hormoon aangemaakt moet worden dat je
een seintje geeft dat je 'vol zit'. Als je maag
niet opgerekt wordt dan krijg je dat seintje
ook niet en dat is dan ook de reden dat een
hongerdieet niet werkt. Maar als je dat volle
gevoel hebt hoe kan het dan zijn dat je dan
toch wel zin hebt in een zoet dessertje?
Dat komt omdat maagverzadiging iets
anders is dan smaakverzadiging, wist jij
dat? Het beste zou zijn als in iedere maaltijd
elke smaak vertegenwoordigd is. Als je alle
smaken gehad hebt zou je helemaal vol
moeten zitten en voldoet deze niet alleen
aan maag maar ook aan smaakverzadiging,
prachtig (vind ik).
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MAAGZUURKLACHTEN

Als je eet vindt er maagzuurproductie plaats en
het maagslijmvlies gaat groeien. Dat maagzuur
heb je hard nodig voor je vertering maar kan
ook veel klachten geven. Als het 'klepje' tussen
je maag en je slokdarm niet goed werkt of als je
te vet hebt gegeten kan je een heel vervelend
branderig gevoel krijgen. Neem dan vooral
geen Rennie of ander paardenmiddeltje maar
heel simpel een theelepel losse chiazaad of een
theelepel pure havermout. Dit lost de oorzaak
niet op maar i.p.v. een vloeibare maag krijg je
dan een gelmaag en het helpt je wel meteen
van het branderige gevoel af. Je
voedingspatroon aanpassen en stress, koffie en
alcohol verminderen is de oplossing om van
die klachten af te komen. In theorie is dat
makkelijk maar in de praktijk is dit niet simpel
want het is begrijpelijk dat je snel kan
terugvallen in je oude gewoontes. Ben je
geïnteresseerd in meer tips, stuur me dan een
berichtje.

#TIP: Stress? Skip je maaltijd!
#TIP: wel of geen theetje na
het eten?

'Dat ligt zwaar op mijn lever' wordt niet voor niets als gezegde gebruikt. Als je gestrest bent,
is een hele goede tip: NIET ETEN OP HET MOMENT VAN STRESS. Sla je maaltijd even over,
bewaar 'm gewoon en eet deze later. Je parasympaticus - is dat deeltje in je zenuwstelsel dat
je ontspanning en herstel regelt - wordt actief als je kauwt. Als je gestrest bent ga je gehaast
eten en minder goed kauwen. Ook heb je een droge mond want er vindt geen
speekselvorming plaats dus je vertering gaat niet goed. Laat daarom je eten even staan voor
later.
EEN LEKKER THEE-TJE NA HET ETEN?
Beter niet meteen erna Voor de maaltijd mag je gewoon drinken, dat 'vliegt' door je maag en tijdens je
maaltijd drinken is ook prima. Op het moment dat je gaat eten begint de maagzuurproductie
langzaamaan. Na je maaltijd - als je maag opgerekt is - dan is je maagzuurproductie in volle gang en
als je dan een glas water of thee neemt dan verdunt dat je maagzuur en stagneert dat je vertering.
Mocht je plotseling buikpijn krijgen (terwijl je nooit klachten had) dan weet je dat dit aan je theetje kan
liggen. Moet je de hele dag je vocht aanvullen? Je hebt een moment om te eten en een moment om
te drinken dus het hoeft niet samen te gaan. Je kunt gerust een halve dag niets drinken en het ineens
weer aanvullen. Veel water is belangrijk maar het hoeft niet de hele dag door.
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Alvleesklier, lever
DEBBY JOANNES

DE ALVLEESKLIER = DE PANCREAS
De alvleesklier is een soort sponsachtig
orgaan in de linkerbovenhoek van de buik,
achter je maag. Het is ongeveer 10-15 cm
lang en heeft de vorm van een peer. Deze
klier maakt spijsverteringsenzymen en
hormonen en speelt een sleutelrol bij het
omzetten van het voedsel dat je eet in
brandstof voor de cellen van je lichaam. De
alvleesklier heeft klieren die enzymen
afscheiden. Deze enzymen reizen door het
pancreaskanaal naar het galkanaal en worden
geactiveerd wanneer ze het eerste stuk van
je dunne darm binnen komen. Het heeft ook
weefsel dat hormonen maakt waaronder
insuline dat de bloedsuikerspiegel reguleert
in samenwerking met de lever.
Een bloedsuikerspiegel die in balans is, is van
vitaal belang voor de goede werking van
belangrijke organen, waaronder je hersenen,
lever en nieren dus de alvleesklier is
belangrijk voor ons maar lijkt mijns inziens
wel het 'vergeetmenietje' onder de organen.
Heb jij dat idee ook, dat we 'm vaak
vergeten?
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DE LEVER
Je lever is belangrijk maar wat is het doel van
de lever?
De belangrijkste functies van de lever hebben
te maken met je stofwisselingsprocessen.
• het afbreken of omzetten van bepaalde
stoffen • Je energieproductie • gifstoffen
minder schadelijk maken voor het lichaam en
ze uit de bloedbaan verwijderen • Je lever
slaat vitamines, vet en mineralen op en geeft
ze vrij als je lichaam ze nodig heeft. Maar let
op: je wil niet dat je lever teveel vet opslaat
dus let op je voeding (gebruik de Daily Dozen
app), matig alcohol en beweeg! Het
ontgiften: je voeding kan je lichaam goed of
slecht beïnvloeden. Voedingsstoffen worden
opgenomen in de dunne darm en stromen
met het bloed naar je lever. Je lever
beoordeeld ieder stofje of goed of slecht is.
Lichaamsvreemde, giftige, slechte stoffen
maakt je lever onschadelijk en dit grote
orgaan zorgt er samen met je nieren voor dat
deze stoffen opgeruimd worden.

Je bent wat je eet
DEBBY

JOANNES

Even terug naar de vertering. Van je dunne darmwand worden de kleine deeltjes voedingsstoffen opgenomen in
je bloed. Voedsel dat niet verteerd kan worden gaat naar je dikke darm en verlaat je lichaam als ontlasting via
het laatste stukje van je dikke darm: je endeldarm. Werken je darmen goed dan is je lichaam blij! Je darmen zijn
o zo belangrijk voor je humeur, voor je huid, je hersenen (ze hebben hiermee een 'direct lijntje'), je
immuunsysteem, nou noem het maar op. Een extra vitamine C, D, E of multi pilletje, wat meer fruit als je begint
te snotteren om een virus te omzeilen? Natuurlijk is een extra vitamineboost super als je voelt dat je weerstand
minder is maar je immuunsysteem wordt voornamelijk gemaakt in je darmen. Dus als je een goede darmflora met
veel goede flora en weinig slechte hebt dan ben je goed beschermd tegen virussen en parasieten die met je
microbioom in contact komen. Het is soms best goed om met een virus in contact te komen want dan wordt je
immuunsysteem actief en bouw je antistoffen op en je hoeft ook niet perse ziek te worden. Dus de focus op je
darmen is belangrijk voor je weerstand en ook voor je humeur! Het geluksstofje in je lichaam: serotonine wordt
voornamelijk (95%) in je dunne darm gemaakt'. Ook het stofje dat onze stress reguleert: GABA, wordt in de darm
gemaakt. Dus je humeur maar ook je blije gevoel, je immuunsysteem en je beauty worden sterk op de proef
gesteld als je darmen niet gezond zijn. Hoe houden we ze gezond? Door goede voedingskeuzes te maken. Gooi
allerlei kleuren groenten in je mandje bij de supermarkt en maak hier een lekkere groenteschotel van (soms rauw,
soms warm) dan krijg je veel vitamines, mineralen en vezels binnen voor een goede darmflora. Het
spijsverteringstraject moet goed verlopen van je mond tot in de toiletpot. Heb je weleens in de toiletpot
gekeken? Hoe je ontlasting eruit ziet zegt namelijk veel over de gezondheid van je darmen. Goede ontlasting ziet
eruit als een worst met lichte barstjes of een gladde, soepele worst. Je bent wat je eet!
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COLLAGEEN VOOR
JE DARMEN EN DUS
OOK VOOR JE HUID
Debby Joannes

We weten allemaal dat als je collageenpoeder inneemt dit goed
is voor je beauty, je botten, je gewrichten, je spieren maar wist
je ook dat collageen je enorm kan helpen om je darmproblemen
op te lossen?
HOE KOMT DAT DAN?
Je darmgezondheid is zo belangrijk voor je totale lijf maar hoe
houd je deze gezond? Door goede voeding en veel groentes en
een hele goede aanvulling hierop is collageen. Als je ouder
wordt verzwakken je bindweefsels, je collageen en je elastine,
(je ziet het aan de rimpelvorming). Collageen ondersteunt
preventief je darmen: het zorgt voor de bescherming van je
darmslijmvlies. Het zorgt er ook voor dat je bindweefsel goed
blijft om uitstulpingen in je darmen te voorkomen, hierin kan
voedsel gaan zitten en dit kan gaan ontsteken. Dus dagelijks
een maatschepje collageen is goede ondersteuning voor je
darmen en beauty van binnenuit. Welke collageen is goed?
ZZAZEN collageen is identiek aan de collageen in ons lichaam
(van de vissenhuid) en gemaakt van hele kleine deeltjes zodat
je lichaam ze direct opneemt.
HUIDKLACHTEN EN DARMKLACHTEN GAAN SAMEN:

What you don’t digest, you wear on your skin. Alle
voordelen die collageen heeft voor je kun je nog eens
nalezen op: www.zzazen.com of bel of mail voor meer
info.
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ZZAZEN COLLAGEEN IS EEN TOP PRODUCT VOOR JE
BEAUTY, JE WEERSTAND, JE ENERGIE EN JE BEWEGING.
NAAST COLLAGEEN BEVAT HET OOK VIT D, VIT C, ZINK,
SELENIUM EN GLUCOSAMINE. ALLES OM JEZELF FIT EN
MOOI TE HOUDEN IN 1 POEDERTJE!

www.fitmetdeb.nl

recept collageen
smoothie
DEBBY JOANNES BY BLUSH

ZZAZEN COLLAGEEN SMOOTHIE
Probeer deze heerlijke en snelle ZZAZEN
collageen smoothie van BlUSH Beauty &
Skin Clinic voor beauty van binnen en
van buiten!
INGREDIENTEN
• 1 banaan
•125gr bevroren fruit
•150ml amandel melk
•1 maatschep Zzazen collageen
• handje spinazie
ENJOY! En zie onder de gegevens van
BLUSH Beauty & Skin Clinic.
BLUSH Beauty & Skin Clinic
Gustav Mahlerlaan 316b
Amsterdam
T. 020 626 6036
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Recept
Thaise
zalmsalade
DEBBY JOANNES

Zelf uit Thailand
meegenomen deze zalige,
frisse 'salade' die je
warm of koud kunt eten.
INGREDIENTEN
Zalmblokjes in een klein
beetje tempurameel bakken
(heel dun laagje) en
verdelen over de borden.
Een handje ongezouten
cashewnoten kort lichtbruin
bakken en bij de zalmblokjes
voegen.
Dunne rode uiringen snijden
en in de salade erbij doen.
Voeg hele dunne
citroengrasringen toe.

Ieniemienie kleine
limoenblokjes met schil mogen
erbij.
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Een handje gedroogde
garnaaltjes toevoegen.
Kleine stukjes rawit/ rode
peper erin doen, halve
limoen uitknijpen, vissaus,
een blaadje koriander
bovenop en een blad sla
aan de zijkant leggen.
AROI MAKMA! #smakelijk

K U R K U M A
F i t M e t D e b

KURKUMA = GEELWORTEL

Kurkuma is een alleskunner. Deze wortel
werkt heel goed voor je spijsvertering maar
is ook een topper voor de volgende
indicaties: ◆hersenen ◆leverreiniging
◆gewrichtsgezondheid ◆verhoogd cholesterol
◆spijsvertering ◆zenuwstelsel
◆luchtwegondersteuning ◆immuniteit.
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Kurkuma kun je vers, in
poedervorm of in een
supplement kopen. Ik
maak zelf altijd een 'gele'
Kurkuma pasta. Die zet ik
in de koelkast en iedere
avond maak ik een
Kurkumamelkje. Het
recept deel ik onder
graag met je.

RECEPT GELE MELK
F i t M e t D e b

KURKUMA
PASTA
&MELK

RECEPT VOOR 2 KOPPEN
GELE MELK

Doe 2 kopjes havermelk in
een pannetje en voeg er 1
volle theelepel gele pasta aan
toe. Verwarm dit op een laag
vuurtje, roer goed en klaar is je
heerlijke gele melk! Verdeel de
melk over 2 kopjes, beetje
kaneel erover je hebt een
mega gezond 'slaapmutsje'.
16
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STAP 1 = HET MAKEN VAN JE GELE PASTA

INGREDIENTEN
1 kopje bio kurkumapoeder van de supermarkt
2 kopjes water
3 theelepels gemalen zwarte peper
3 eetlepels kokosolie (dit is een pot van de
supermarkt.
Verwarm alle ingrediënten in een pannetje, alleen
de kokosolie nog niet. Blijf zeker 7 min roeren totdat
het een dikke pasta vormt (voor de werking zwarte
peper+ kurkuma) en dan mag je er een beetje water
aan toevoegen als je pasta heel droog is. Even goed
blijven roeren en dan alleen nog even als laatste de
kokosolie erbij doen. Mix het goed door elkaar met
een vork of garde. READY!
Je kunt je pasta in de koeling een maandje
bewaren.
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SPORT &
BEWEGING
Debby Joannes

Iedereen weet dat
lichaamsbeweging geweldig is
voor je lichaam en emotioneel
welzijn, maar het
speelt ook een belangrijke rol
bij het gezond houden van je
spijsvertering. Actief blijven
verlicht ook stress en werkt
goed voor je gewichtsbalans.
Het helpt bij het verlichten van
spijsverteringsklachten en zorgt
ervoor dat je lichaam
voedingsstoffen beter kan
opnemen. Een rondje
wandelen of een fietsrondje
valt ook onder bewegen en dat
is makkelijk voor iedereen dus
je hoeft niet iedere dag 10 km
te rennen. Forceer het vooral
niet om blessures te
voorkomen.
ONS
SPIJSVERTERINGSSYSTEEM
is verantwoordelijk voor het
afbreken van ons eten en het
leveren van energie aan de rest
van je lichaam. Voedsel wordt
door het spijsverteringsstelsel
verplaatst door het
samentrekken van je spieren in
de wanden van je darm
waardoor voeding
voortgestuwd wordt.
De spijsverteringstijd - die
begint vanaf het moment dat je
hebt gegeten tot het
moment waarop het afval
wordt uitgescheiden - varieert
voor ons allemaal, een
gangbare tijd van mond tot wc
is 24 tot 48 uur.
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HOE LICHAAMSBEWEGING
DE SPIJSVERTERING
BEINVLOEDT.
Naast stress en ongezonde
voeding kan een zittende
levensstijl leiden tot veel
klachten, zoals bv constipatie of
een een opgeblazen gevoel.
Regelmatig bewegen stimuleert
je darmen en je darmactiviteit
neemt toe zodat je pijnvrij blijft.
Bewegen verhoogt de
bloedtoevoer naar al je spieren,
en het houdt de spieren in het
spijsverteringsstelsel in
beweging, waardoor voedsel er
veel sneller doorheen kan, zelfs
als je rust.
Krachttraining is top. Vooral
oefeningen waarbij je zoveel
mogelijk spieren gebruikt
hebben het meeste effect.
Door krachttraining vergroot je
je spiermassa en neemt de
hoeveelheid spiervezels toe en
verbruiken spieren meer
energie (glucose) dan vet. Het
beste is ook nog om de
krachttraining in de ochtend op
je nuchtere maag te doen want
' dan sla je 2 vliegen in 1 klap' :
je stimuleert je spijsvertering en
je zorgt ervoor dat je
bloedsuiker op peil blijft. Van
deskundige sportbegeleiding
bij Orthomedic kun je gebruik
maken als we samen aan de
slag gaan om je gezondheid
een boost te geven!

WWW.FITMETDEB.NL

"Zorg voor je lijf om
alles uit het leven te
halen! Neem gratis en
vrijblijvend contact met
me op zodat we samen
je gezondheidswensen
kunnen bespreken!"

DEBBY JOANNES ORTHOMOLECULAIR THERAPEUT

www.fitmetdeb.nl
E: debby@fitmetdeb.nl
T. 088-1050700
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Liefs, Debby

100%
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E: debby@fitmetdeb.nl
T. 088-1050700
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