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Al jaren horen we over 
gepersonaliseerde diëten. Dankzij 

doorbraken in onderzoek naar 
darmbacteriën komt ‘voeding op 

maat’ steeds dichterbij. En dat hoeft 
helemaal niet zo ingrijpend te zijn.

Tekst Jop de Vrieze

Voeding op maat

T
ijdens haar studie geneeskun-
de was Tamara de Weijer nau-
welijks met haar gezondheid 
bezig. Ze nam het ervan en dat 

had zo zijn uitwerking op haar lichaam. 
Ze woog ruim 80 kilo, had ongeveer alle 
diëten al eens geprobeerd, was allesbe-
halve fit, en achteraf het gekst: ze was het 
als volkomen normaal gaan beschouwen 
dat ze bijna altijd last had van haar dar-
men – krampen, obstipatie, een opgebla-
zen gevoel. Een prikkelbare darm, had 
een internist al eens vastgesteld, daar 
moest ze mee zien te leven.

Tot ze een jaar of acht geleden lunchte 
met een bevriende huisarts. Die liet haar 
volkoren basmatirijst met veel verse 
groenten proeven. ‘Dat was zó lekker!’ 
Twee uur lang ging het gesprek daarna 
alleen maar over voeding. Was De Weijer 
toen vooral bekend met pakjes, zakjes en 
kant-en-klaarmaaltijden, na deze lunch-
afspraak haalde ze direct verse bood-
schappen in huis en sindsdien kookt en 
eet ze radicaal anders.

Fitter
Binnen een paar maanden was ze vele 
kilo’s lichter en voelde ze zich behoorlijk 
fitter. Maar het meest verbazingwekkend 
was dat ze geen last meer had van haar 
darmen. De Weijer begon zich in de 
materie te verdiepen. Veel meer klachten 
dan ze voorheen vermoedde, bleken in 
verband te staan met voeding. Denk aan 
migraine, eczeem en andere huidklach-
ten en natuurlijk diabetes type 2. 
Samen met een aantal collega’s richtte  
ze de vereniging Arts en Leefstijl op en  
ze schreef het boek ‘Eet beter in 28 da-
gen’, een combinatie van adviezen en 
recepten.

In haar huisartsenpraktijk ging ze  
patiënten steeds vaker adviseren over 
voeding. Daarbij merkte ze al snel dat 
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het weer weg, maar mijn nacht was dan 
al gebroken.’

Ook haar arts constateerde het prikkel-
baredarmsyndroom (PDS). Ze paste haar 
voeding aan: geen tarwe meer, niet krui-
dig en geen gekkigheid zoals borrelhap-
jes. Maar verdwijnen deden de klachten 
niet. Via via hoorde ze van het zogeheten 
Fodmap-beperkte dieet. Fodmaps zijn 
Fermenteerbare Oligosachariden, 
Disachariden, Monosachariden en  
Polyolen: koolhydraten die ons lichaam 
niet zelf kan opnemen en die daardoor 
overblijven voor de darmbacteriën. Ze 
worden ook wel prebiotica genoemd, net 
als de meeste vezels.

Naast lactose (melksuiker) bestaan 
deze vezels uit onder meer galactanen  
– die ook in bonen en peulvruchten  
zitten – en fructanen, die ook in graan en 
uien zitten. Iedereen kan wat last van z’n 
darmen krijgen na het eten van deze 
koolhydraten. Maar bij degenen met 
PDS zijn die klachten veel erger, waar-
schijnlijk doordat er bepaalde bacterie-
soorten in de darm ontbreken die helpen 
bij de afbraak ervan. 

Ingrijpend
Niet iedere PDS-patiënt reageert op alle 
Fodmaps en bij de een zijn de klachten 
erger dan bij de ander. Vandaar dat het 
Fodmap-beperkte dieet begint met het 
weglaten van deze koolhydraten, om ze 
vervolgens een voor een weer toe te voe-
gen en te kijken wat er gebeurt. Nouwen-
Helleman probeerde het: ‘Ik mocht op 
een gegeven moment bijna niks meer 
eten en ik geloofde er niet meer in.’

‘Het Fodmap-beperkte dieet is voor 
velen ingewikkeld en ingrijpend, zeker 
zonder begeleiding van een diëtist’, zegt 
De Weijer. Vandaar dat zij in haar tweede 
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wat bij de een aanslaat, bij de ander  
helemaal niet werkt. ‘De richtlijn Goede 
voeding is vooral voor gezonde mensen 
die gezond willen blijven’, concludeert 
De Weijer. ‘Maar op het moment dat je al 
klachten hebt wordt het vaak anders.’

Het verschil, zo ontdekte ze, zit voor 
velen in de darmen, met name bij de 
bacteriën die daarin leven. De afgelopen 
jaren raakte het onderzoek hiernaar in 
een stroomversnelling, vertelt De Weijer. 
Met genetische technieken zijn de bacte-
riepopulaties en hun functies in kaart 
gebracht. Daaruit blijkt dat er relaties 
bestaan tussen voedingspatronen en 
gunstige en minder gunstige bacterie-
populaties.

Poeptransplantatie
Zogeheten poeptransplantaties, die in 
Nederlandse ziekenhuizen nu nog be-
perkt worden aangeboden, bieden hoop 
dat het aanpassen van die populaties 
klachten kunnen verminderen of verhel-
pen. Langzaam maar zeker begint die 
kennis zich ook te vertalen in hierop toe-
gespitste gepersonaliseerde voedings-
adviezen. En dat gaat veel patiënten aan. 
Volgens de Maag Lever Darm Stichting 
hebben 3,7 miljoen personen in Neder-
land darmklachten – en daar zitten nog 
niet eens al die andere kwalen bij met 
een mogelijke oorsprong in de darm.

Iemand voor wie de standaard voe-
dingsadviezen niet zijn weggelegd, is 
Renate Nouwen-Helleman (1939). Gedu-
rende 20 jaar at ze vrijwel alleen maar 
verse, weinig bewerkte producten, veelal 
plantaardig en ook nog eens biologisch. 
Toch bleef ze last houden van haar  
darmen. ‘Vrijwel elke nacht om drie uur, 
als de darmen op gang komen, kreeg ik 
enorme kramp en moest ik rennen naar 
de wc. In de loop van de ochtend trok  

Na het eten van 
peulvruchten kun  
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boek een soort ‘Fodmap-light’ presen-
teert. Ze gaat daarbij uit van een gezonde 
basis met veel verse en weinig bewerkte 
voeding, en voegt daar in grotere, ruime-
re stappen bepaalde voedingsgroepen 
aan toe (zie het stappenplan hierboven). 
Belangrijk daarbij is te weten dat klach-
ten in eerste instantie kunnen vererge-
ren, omdat de darmen gewend zijn  
geraakt aan je eetpatroon. 

Bovendien hoeft een bepaald voedings-
middel dat problemen geeft, dat niet  
levenslang te doen. Het darmmicrobioom 
kan door de jaren heen licht veranderen. 
Vaak is het geen kwestie van alles of niets, 
ontdekte De Weijer. Het gaat om een  
persoonlijke aanpak. ‘Zelf kan ik twee 
volkorenboterhammen per dag eten, bij 
meer krijg ik last van krampen.’

Dat het ene lichaam op een product 
anders reageert dan het andere blijkt niet 
alleen in de darmen zelf. Onderzoekers 
van het Weizmann Instituut in het Israe-
lische Rehovot ontdekten een enorme 
variatie in het effect van voedingsmidde-
len op de bloedsuikerspiegel. Er waren 

deelnemers die van tomaat een sterkere 
bloedsuikerspiegelstijging kregen dan 
van roomijs. Een regelmatig sterk ver-
hoogd bloedsuikergehalte kan onze sui-
kerstofwisseling ontregelen, wat uitein-
delijk kan leiden tot diabetes type 2.

Hoofdonderzoeker Eran Elinav is  
ervan overtuigd dat de gang naar  
gepersonaliseerde voeding nu echt is 
ingezet. ‘Er is een epidemie van obesitas, 
diabetes en andere leefstijlziektes. Dieet-
adviezen falen tot nu toe dramatisch in 
het bestrijden daarvan. Vaak wordt ge-
zegd dat de mensen zich er niet goed aan 
houden, maar het zou zomaar kunnen 
dat de aanbevelingen zelf niet deugen, 
omdat ze voor iedereen hetzelfde zijn.’

App
De Israëliërs ontwikkelden een model 
dat op basis van een poepmonster en 
een eenvoudige bloedtest kan voorspel-
len welk voedsel goed en welk slecht is 
voor iemands bloedsuiker. Ze werken nu 
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Verminder je darm- 
klachten in 10 weken

1 
Kies als startpunt 
vers, onbewerkt 
en zo veel mogelijk 
plantaardig  
voedsel. 

2
Beperk de inname 
van koolhydraten 
en eet alleen be-
paalde groenten 
zoals courgette, 

pompoen, spinazie en sla 
en sommige soorten fruit 
zoals aardbeien, blauwe 
bessen en banaan. Kies 
verder voor zilvervliesrijst, 
olijfolie, vette vis, eieren, 
gerijpte kazen, havermout 
en noten en zaden.

3 Houd een voedings-
dagboek bij waarin 
je noteert wat en in 
welke combinaties 
je hebt gegeten en 

hoe je je daarna voelde, inclu-
sief eventuele klachten.

Als na deze stappen de klach-
ten meermaals toenemen na 
het eten van een bepaald pro-
duct, schrap die producten dan 
uit je dieet. Heb je daarna nog 
aanzienlijke klachten? Zoek 
dan contact met je diëtist of 
huisarts.

Geen klachten? Ga dan door 
met de volgende stappen.

Met 7 stappen van steeds 2 tot 4 weken kun je volgens  
Tamara de Weijer in circa 10 weken je voeding personaliseren 
en zo lichte tot matige darmklachten verminderen. 
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aan een app waarmee je na het invoeren 
van je gegevens je dieet kunt bepalen. 
‘Wie in een voorstadium van diabetes zit 
– een groot deel van alle 50-plussers – 
kan met een afgestemd dieet ziek wor-
den voorkomen. En voor wie al ziek is, 
heeft het nóg meer zin zich hieraan te 
houden’, zegt Elinav.

Het klinkt allemaal behoorlijk geavan-
ceerd, en goed personaliseren van voe-
ding is met de huidige kennis vaak toch 
nog best lastig, merkt ook Nicole de Wit, 
voedingsonderzoeker aan Wageningen 
Universiteit: ‘Ja, je DNA en je microbio-
om dragen zeker hun steentje bij, maar 
wat precies de achterliggende mechanis-
men zijn, is nog grotendeels onbekend. 
Op basis van DNA- en microbioompro-
fielen kun je proefondervindelijk je dieet 

aanpassen, maar het blijft zoeken wat 
het best bij je past.’

Volgens haar collega Machiel Reinders, 
die aan dezelfde universiteit consumen-
tengedrag onderzoekt, neemt het aantal 
apps dat hulp moet bieden bij een ge-
personaliseerde, gezonde leefstijl snel 
toe en worden ze ook veel gedownload. 
Alleen lukt het de meeste apps niet onze 
aandacht vast te houden. ‘Veel mensen 
proberen het even en raken dan toch 
verveeld’, zegt Reinders. ‘Daarna vallen 
ze terug in hun oude gewoonten.’

Wat dat betreft verschillen de geperso-
naliseerde diëten niet van de ‘gewone’, 
met als extra hindernis dat ze door de 
specifieke wensen ook nog eens moeilij-
ker vol te houden zijn, legt Reinders uit. 
‘Alleen wie een bepaald gezondheidspro-
bleem heeft zoals een darmaandoening 
of diabetes type 2, is echt gemotiveerd 
het eetpatroon specifiek én blijvend aan 
te passen.’

MEER INFORMATIE
consumentenbond.nl/ 
dieet

4 Voeg peulvruch-
ten en andere 
‘prebiotische’ 
producten toe 
zoals ui, artisjok, 

avocado, doperwten, 
bloem  kool en ander fruit 
zoals appel.

5 Voeg zuivel met 
weinig lactose 
(vooral yoghurt 
en karnemelk) 
weer toe.

6 Voeg volkoren-
graanproducten 
weer toe  
(gedurende  
twee weken).

7 Probeer dit nieuwe 
eetpatroon een 
paar maanden vast 
te houden.  
Je kunt na bijvoor-

beeld een jaar best weer eens 
wat anders proberen. De 
darmflora kan wat verande-
ren, dus gevoeligheden du-
ren niet altijd een heel leven.

Toch is gepersonaliseerde voeding ook 
voor alle anderen helemaal niet zo on-
natuurlijk, beweert Guus Roeselers, 
darmmicrobioloog en voedingsonder-
zoeker bij Danone Nutricia in Utrecht. 
Dat bedrijf heeft ook de potentie ervan 
ontdekt. Ze begrijpen steeds beter waar-
om bijvoorbeeld probiotica (gunstige 
bacteriën zoals in yoghurt) bij de een wel 
effect hebben en bij de ander niet.

Probioticum
Renate Nouwen-Helleman zweert in-
middels ook bij een specifiek probioti-
cum. Het slaat bij haar aan, maar het is  
wetenschappelijk nog niet goed onder -
bouwd als remedie bij PDS. Wellicht 
doordat de ene prikkelbare darm de 
andere niet is. Ze houdt de boel er rede-
lijk mee onder controle, ook al duiken de 
klachten regelmatig weer even op.  ■

‘De gang naar  
gepersonaliseerde 
voeding is ingezet’
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