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Deze brochure is ontwikkeld door de Maag Lever Darm Stichting 
en de  Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen.

De Maag Lever Darm Stichting is een onafhankelijke 

 organisatie die zich inzet om maag-, darm- en leverziekten te 

voorkomen en te bestrijden en patiënten een betere kwaliteit 

van leven te kunnen bieden. De stichting werkt intensief samen met organisaties 

en personen die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van deze missie, 

zoals patiëntenorganisaties, vrijwilligers, verenigingen van specialisten en zorg-

professionals, overheden en het bedrijfsleven.

De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen is de 

 wetenschappelijke beroepsvereniging van maag-darm-leverartsen. 

De vereniging wil onder andere de kennis over ziekten van de 

spijsverterings organen bevorderen. Hieronder vallen slokdarm, maag, dunne 

darm, dikke darm, alvleesklier, lever en galwegen, en het anale gebied. 
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Een verhaal 
uit de praktijk

Spijsvertering en de 
rol van de darmflora
Om te kunnen begrijpen wat de darmflora precies is, wordt hieronder eerst 

in het kort de werking van de spijsvertering uitgelegd. Daarna wordt iets 

meer verteld over darmbacteriën (de darmflora).

Het verteren van voedsel wordt ook wel spijsvertering genoemd. Alle 

 organen die samen zorgen voor de spijsvertering noemen we het spijs

verteringsstelsel. 

‘Ik had al een tijd vage klachten en vaak diarree. Later kreeg ik steeds meer 

buikkrampen. Ook voelde ik me snel moe. Eigenlijk was het begonnen na 

een flinke buikgriep. Ik was toen op vakantie in het buitenland. Daar had ik 

waarschijnlijk iets verkeerds gegeten of gedronken. Ik was namelijk een 

paar dagen flink ziek. Een vriend van mijn ouders is diëtist. Hij raadde me 

aan om een tijdlang gezond te eten, met veel vezels. Ik moet zeggen, dat ik 

me nu een stuk beter voel. Ik heb ook meer energie. Mijn diarree is vrijwel 

over en ik heb bijna geen buikpijn meer. Ik ben door mijn klachten ook 

 gezonder gaan leven. Ik let nu meer op wat ik eet. Maar ik probeer ook 

 regelmatig te bewegen. Gewoon, omdat ik me dan veel beter voel.’ 

In deze brochure krijgt u meer informatie over de darmflora: hoe ontstaat de 

darmflora en hoe belangrijk is de darmflora voor uw gezondheid? 

> De spijsvertering
De spijsvertering begint in de mond. In de mond wordt voedsel fijngekauwd en 

vermengd met speeksel. Hierdoor kunt u het voedsel makkelijk doorslikken. In 

het speeksel zitten stoffen die het voedsel helpen verteren. Zodra u voedsel door-

slikt, komt het in de slokdarm. De slokdarm is in feite een soort transportkanaal. 

De spieren in de slokdarmwand duwen het voedsel naar de maag. Op de over-

gang van slokdarm naar maag zit een sluitspiertje. Het gaat open als er voedsel 

vanuit de slokdarm naar de maag gaat. Daarna gaat het weer dicht. Hierdoor 

stroomt voedsel en maagsap uit de maag niet voortdurend terug in de slokdarm. 

Zo zorgt het sluitspiertje voor eenrichtingsverkeer. 

In de maag wordt voedsel gekneed en vermengd met maagsap. Dit maagsap 

wordt door de maag aangemaakt en bevat onder andere zoutzuur. Het zure 

maagsap bevordert de verdere vertering van het voedsel in de maag. Daarnaast 

vormt het zoutzuur een barrière tegen eventuele ziekmakende bacteriën die u 

met het eten binnenkrijgt. De meeste bacteriën kunnen niet overleven in de zure 

maag en gaan dood. Een warme maaltijd blijft gemiddeld drie uur in de maag. 

Daarna gaat de voedselbrij via de maaguitgang in kleine porties door naar de 
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twaalfvingerige darm. Dit is het eerste deel van de dunne darm. In de twaalf-

vingerige darm worden gal uit de galblaas en verteringssappen uit de alvleesklier 

aan het voedsel toegevoegd. Dit is nodig voor de verdere vertering van het voedsel. 

Bij de vertering komen belangrijke voedingsstoffen vrij. Deze voedingsstoffen 

 worden via de wand van de dunne darm door het lichaam opgenomen. Een waterige 

brij met onverteerbare resten stroomt door naar de dikke darm. De dikke darm 

onttrekt water en zouten aan deze dunne brij. Daarnaast worden niet verteerde 

voedselresten en vezels door de bacteriën in de dikke darm bewerkt. Hierbij komen 

stoffen vrij die de beweging van de darm stimuleren. Wat daarna overblijft, is 

de normale vaste ontlasting. Deze wordt tijdelijk opgeslagen in de endeldarm, 

het laatste deel van het spijsverteringskanaal. Als de endeldarm vol raakt, voelt 

u aandrang. Dit is een signaal van het lichaam om naar het toilet te gaan. De 

spijsvertering is voltooid als de ontlasting het lichaam verlaat via de anus.  

> Wat zijn bacteriën?
Overal om u heen zijn bacteriën. Ze zitten in de lucht, de aarde en het water. 

Bacteriën zijn zeer kleine levende wezens, die alleen door een microscoop te zien 

zijn. Ze vermenigvuldigen zich door zich te delen. Ook op en in uw lichaam bevinden 

zich bacteriën. Ze zitten overal. Ze komen voor op de huid, maar ook in de mond, 

neus, oren en vooral in uw darmen. 

Mensen denken vaak dat je ziek wordt van bacteriën. Van sommige bacteriën  

kun je inderdaad ziek worden. Deze bacteriën noemen we ziekteverwekkers of 

schadelijke bacteriën. Maar er zijn ook nuttige bacteriën. Nuttige bacteriën worden 

bijvoorbeeld gebruikt bij het maken van bepaalde voedingsmiddelen, zoals yoghurt 

en kaas. Ook in uw lichaam leven veel nuttige bacteriën. De meeste bacteriën 

 leven in de darmen, vooral in de dikke darm. Alle bacteriën die in de darm samen-

leven, noemen we ‘de darmfl ora’. De darmfl ora speelt een belangrijke rol bij de 

spijsvertering. 
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Wat is darmflora?
De darmflora is een verzamelnaam voor alle bacteriën in onze darmen.  

In het spijsverteringskanaal bevinden zich ongeveer 100 biljoen bacteriën, 

onderverdeeld in meer dan 400 soorten. De darmflora bestaat uit nuttige 

en schadelijke bacteriën. Bij een gezonde darmflora zijn de nuttige en 

schadelijke bacteriën met elkaar in evenwicht. 

Als de darmflora verandert  is er meer ruimte en voeding voor de schadelijke 

bacteriën. Daardoor krijgen ze de kans om zich te vermenigvuldigen. Wanneer 

deze schadelijke bacteriën de overhand krijgen, kunnen we ziek worden. Dit kan 

bijvoorbeeld gebeuren bij gebruik van antibiotica. Verderop in deze brochure 

wordt uitgelegd waarom antibiotica de darmflora kunnen beïnvloeden.  

> Hoe ontstaat de darmflora?
Een ongeboren baby heeft nog geen darmbacteriën. Tijdens de geboorte komt de 

baby in contact met bacteriën van de moeder en direct na de geboorte met bacteriën 

uit de omgeving. De baby wordt gevoed en geknuffeld, waardoor bacteriën worden 

overgedragen. Veel van deze bacteriën hechten zich aan de wand van de darm. 

Op die manier wordt de darmflora binnen enkele weken opgebouwd. 

De darmflora bestaat uit verschillende soorten bacteriën. Hoeveel bacteriën van 

elke soort in de darm aanwezig zijn, is bij iedereen anders. Ieder mens heeft dus 

een eigen unieke darmflora.

> Wat is het belang van een gezonde darmflora?
Een evenwichtige, gezonde darmflora is onmisbaar voor een goede spijsvertering. 

Daarnaast beschermt een gezonde darmflora u tegen schadelijke bacteriën van 

buitenaf. Daardoor speelt de darmflora een belangrijke rol bij uw natuurlijke 

weerstand. 

Een gezonde darmflora is belangrijk voor: 

•	 een gezonde spijsvertering;

•	 bescherming tegen schadelijke bacteriën;

•	 bescherming tegen lactoseintolerantie klachten.

> De spijsvertering. Een evenwichtige darmflora zorgt voor een gezonde spijs-

vertering. Bacteriën in de darm breken vezels en onverteerde voedselresten af. 

Hierbij komen nuttige stoffen vrij, die de bewegingen van de darm stimuleren. 

Dit is belangrijk voor een goede stoelgang. 

> Bescherming tegen schadelijke bacteriën van buiten. Als er voldoende nuttige 

bacteriën in de darm aanwezig zijn, dan kunnen de schadelijke bacteriën 

zich niet vermenigvuldigen. Er is immers niet voldoende voeding en ruimte 

voor nieuwe bacteriën. Hoe meer nuttige darmbacteriën er zijn, hoe kleiner 

de kans dat schadelijke bacteriën overleven. 

 Nuttige darmbacteriën produceren bovendien zuren. Deze zuren onderdrukken 

de groei van schadelijke bacteriën. 

> Bescherming tegen de klachten van lactose-intolerantie. Lactose-intolerantie 

is een overgevoeligheid voor melksuiker (lactose). Lactose-intolerantie is 

een aandoening waarbij de darm lactose niet goed verdraagt. Lactose komt 

veel voor in melk en melkproducten. Nuttige bacteriën in de darm breken 

lactose af. Daarom kan een evenwichtige darmflora de klachten van lactose-

intolerantie verminderen.
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> Wat kan er misgaan met de darmflora?
Het is duidelijk dat een gezonde, evenwichtige darmflora belangrijk is voor uw 

gezondheid. Een verstoorde darmflora kan klachten veroorzaken, zoals diarree, 

verstopping, darmkrampen en winderigheid. Mogelijk vermindert ook uw weer-

stand tegen infecties, als de darmflora verstoord is. Maar hoe kan de darmflora 

verstoord raken? 

Factoren die de darmflora kunnen verstoren zijn:

> een infectie of ziekte; door het eten van ongaar vlees kunt u bijvoorbeeld een 

infectie met de Salmonella bacterie of de Campylobacter bacterie oplopen. 

> gebruik van sommige medicijnen, zoals antibiotica; antibiotica zijn medicijnen 

die bacteriën kunnen doden. Antibiotica worden daarom voorgeschreven bij 

ziektes die veroorzaakt worden door bacteriën. Antibiotica werken vaak snel 

en goed, maar ze hebben ook nadelen. Ze doden niet alleen de ziekmakende 

bacteriën, maar soms ook nuttige bacteriën uit de darmflora. Dit kan de 

darmflora verstoren, waardoor klachten kunnen ontstaan, zoals buikpijn  

en diarree. 

> sommige behandelingen, zoals bestraling of een operatie;

> lichamelijke en psychische stress;

> langdurig gebruik van een ongezonde en/of vezelarme voeding. 

Wat kunt u 
zelf doen?
Wat kunt u zelf doen om uw darmflora gezond te houden? Onderstaande 

adviezen kunnen u helpen. 

> Vezelrijke voeding
Vezels zijn plantaardige voedingsdeeltjes, die in de maag en dunne darm niet worden 

verteerd. In de dikke darm worden deze vezels door de darmflora afgebroken. Bij 

deze afbraak komen nuttige stoffen vrij. Deze stoffen stimuleren de darmbeweging 

en de groei en activiteit van de darmflora. Ook zorgen ze voor een goede kwaliteit 

van het darmslijmvlies. Hierdoor hebben vezels een gunstig effect op uw darmflora 

en spijsvertering. Een andere belangrijke eigenschap van vezels is dat ze vocht 

opnemen. Hierdoor blijft uw ontlasting zacht en soepel. Een vezelrijke voeding is 

dus onmisbaar voor een gezonde spijsvertering, een evenwichtige darmflora en 

een goede stoelgang. 

 

Vezels zitten met name in groente, fruit, peulvruchten, volkorenbrood, muesli, 

zilvervliesrijst en volkorenpasta. Wilt u weten of uw voeding voldoende vezels 

 bevat? Doe dan de ‘Vezeltest’ op www.vezeltest.nl. 

> Drink voldoende
Voor een gezonde spijsvertering en goede stoelgang is voldoende vocht belang-

rijk. Vezels hebben vocht nodig om op te kunnen zwellen. Als u veel vezels eet, 

maar niet voldoende drinkt, wordt de ontlasting juist hard en droog. Normaal 

 gesproken is het advies om dagelijks ten minste anderhalve liter te drinken. 

 Gebruikt u een extra vezelrijke voeding, dan is het verstandig om ruim twee liter 

per dag te drinken. 

10Darmflora 11 Maag Lever Darm Stichting / Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen



> Leef gezond en houd uw weerstand op peil
U kunt dit doen door voldoende te slapen, gezond en gevarieerd te eten en veel te 

bewegen. Gebruik alcohol met mate en rook niet. 

> Let op hygiëne, vooral tijdens het bereiden van  
  voedsel en in het buitenland
Door extra aandacht te besteden aan hygiëne, kunt u schadelijke bacteriën zoveel 

mogelijk vermijden. Was regelmatig uw handen, zeker na toiletbezoek en voor 

het bereiden van voedsel. Wees in het buitenland, met name in niet-westerse 

landen, extra voorzichtig: drink geen kraanwater en eet alleen voorverpakt ijs, 

gekookte groente en geschild fruit. 

> Probiotica
Probiotica zijn levende nuttige bacteriën die een gunstig effect op de darmflora 

en gezondheid kunnen hebben. Voorbeelden van deze nuttige bacteriën zijn de 

melkzuurbacteriën ‘lactobacillen’ en ‘bifidobacteriën’. Deze bacteriën kunnen in 

maagzuur en gal overleven. Hierdoor bereiken deze bacteriën de darm. Gewone 

yoghurt en kwark bevatten overigens ook melkzuurbacteriën. Maar deze bacteriën 

overleven het zure milieu in de maag niet.

Probiotica zijn verwerkt in onder andere zuiveldrankjes en yoghurt. Ook zijn er 

probiotica in capsules en poeders verkrijgbaar.

Wat zijn de effecten 
van probiotica op de 
gezondheid? 
Sommige artsen en onderzoekers denken dat probiotica een gunstig effect 

hebben op de darm, de darmflora en het afweersysteem. Hierdoor zouden 

probiotica kunnen helpen bepaalde klachten te verminderen of zelfs voor

komen. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar probiotica.  

De resultaten van deze onderzoeken komen niet altijd met elkaar overeen. 

Sommige onderzoekers zijn positief, terwijl andere onderzoekers veel terug

houdender zijn.  Er is dus nog veel onduidelijk over de effecten van probiotica 

op de darmflora en op uw gezondheid. Toekomstig onderzoek moet daarom 

aantonen wat het precieze effect is van probiotica op allerlei verschillende 

gezondheidsklachten. Er wordt onder andere veel onderzoek gedaan naar 

het effect van probiotica op het prikkelbare darm syndroom, de ziekte van 

Crohn en colitis ulcerosa en bepaalde voedselallergieën of –intoleranties, 

zoals lactoseintolerantie. 

Er zijn inmiddels aanwijzingen gevonden dat probiotica kunnen helpen bij het 

 tegengaan of verminderen van verstopping en sommige vormen van diarree. 

Hebt u regelmatig last van deze klachten? Volg dan de adviezen op onder het 

kopje ‘wat kunt u zelf doen?’. Eventueel kunt u dus tijdelijk probiotica uitproberen. 

Misschien verminderen uw klachten en verbetert uw conditie.

> Preventief probiotica?
Ziekte, medicijngebruik en stress kunnen de darmflora verstoren. Op deze factoren 

hebt u niet altijd invloed. Is het daarom verstandig om elke dag probiotica te 

Help uw darmflora 

•	 met vezelrijke voeding;

•	 door voldoende te drinken;

•	 door een gezonde leefstijl;

•	 door aandacht aan hygiëne te besteden;

•	 door eventueel probiotica te gebruiken.
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 gebruiken om klachten te voorkomen? Dit is nog onduidelijk. Wetenschappelijk 

onderzoek heeft tot nu toe niet bewezen dat het zinvol is om preventief probiotica 

te gebruiken. Een uitzondering zijn mensen met een pouch. Een pouch is een 

soort opvangzakje voor ontlasting, dat gemaakt is van de dunne darm. Een chirurg 

kan een pouch maken wanneer hij de dikke darm en endeldarm moet verwijderen 

bij een patiënt. Het preventief gebruik van probiotica lijkt de kans op een ontsteking 

van de pouch (pouchitis) te verkleinen.

Probiotica hebben alleen effect als voldoende bacteriën de darm bereiken. Deze 

bacteriën blijven echter niet lang in uw darm aanwezig. Zodra u stopt met het 

 innemen van probiotica, verdwijnen de toegevoegde bacteriën langzaam uit uw 

 lichaam met de ontlasting.

> Zijn er negatieve effecten van probiotica?
Natuurlijk wordt er ook onderzoek gedaan naar de veiligheid van probiotica. 

 Gezonde volwassenen en kinderen kunnen probiotica gebruiken in de aanbevolen 

dosering. Voor patiënten met ernstige en/of chronische aandoeningen is het 

raadzaam probioticagebruik van tevoren te bespreken met de behandelend arts. 

Gebruik van probiotica zou bij deze patiënten in sommige gevallen schadelijk 

kunnen zijn. Ook voor zuigelingen geldt dat het gebruik van probiotica eerst met 

de huisarts besproken dient te worden.  

Extra informatie 
of vragen?
Hebt u nog vragen over uw klachten, neem dan contact op met uw arts. U kunt 

ook met de Infolijn van de Maag Lever Darm Stichting bellen of e-mailen. 

De Infolijn 0900 -20 25 625 (€ 0,15 pm) op werkdagen van 10.00 tot 14.00 uur

E-mail voorlichting@mlds.nl

Internet www.mlds.nl en www.spijsvertering.info

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen over ander onderwerpen die 

ter sprake zijn gekomen? Op pagina 16 en 17 vindt u een brochureoverzicht. U 

kunt  onze brochures bestellen via onze website www.mlds.nl. 

Wilt u meer informatie voeding en hygiëne? Neem dan contact op met:

> Het Voedingscentrum 

 Informatielijn 070 30 68 888 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur)

 Internet www.voedingscentrum.nl
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Slokdarm- en 
Maagbrochures 

Brandend
 maagzuur

Maagkanker

Maagklachten

Maagzweer

Slokdarmkanker

Voeding 
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vertering

Spijsvertering 
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Voeding bij lever-
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Onderzoek
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ERCP
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Sigmoïdoscopie

Lever- gal- en 
alvleesklier-
brochures

Alvleesklier-
ontsteking

Galstenen

Hepatitis

Kanker in de lever

Leveraandoeningen 
door alcohol-
gebruik

Levercirrose

Levertransplantatie

Darmbrochures

Aambeien

Coeliakie

Darmflora

Diarree

Dikkedarmkanker

Dikke darmpoliep

Divertikels

Ontlastings
incontinentie

Pouch

Prikkelbare Darm 
Syndroom

Verstopping

Ziekte van Crohn en 
colitis ulcerosa

Sondevoeding 

Sondevoeding  
 bij u thuis

Sondevoeding via 
een neussonde

Sondevoeding via 
een voedings-
stoma

Algemene
brochures

Corporate brochure

Preventiebrochure

Preventie van 
spijsverterings-
aandoeningen 

Kinderen

Buikpijn bij 
 kinderen

Diarree bij kinderen

Rottige buiken 
boekje

Verstopping bij 
 kinderen

Overzicht brochures Deze brochures kunt u bestellen in de webshop op onze website www.mlds.nl, 

of via onze Infolijn, telefoon 0900 – 20 25 625 (€ 0,15 per minuut).
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Notities en vragen
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