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De gids voor



Meerdere keren naar het toilet, of misschien juist dagen niet. Dan
weer hard dan weer zacht. Na het eten met een pijnlijke buik plat
op de bank moeten liggen of direct naar de wc rennen terwijl het
zweet je uitbreekt. Wakker worden met een buik alsof je 4
maanden zwanger bent en aan het eind van de dag zo moe zijn dat
je overal wel in slaap kunt vallen.

DARMKLACHTEN

Als ervaringsdeskundige en
voedingsdeskundige zie ik het dan
ook als mijn persoonlijke missie om
daar wat aan te doen!

Naast dat het je leven kan beheersen
omdat je niet altijd een toilet tot je
beschikking hebt, heeft het ook
invloed op je gezondheid, weerstand,
humeur, energie én eetlust.

Deze gids is jouw eerste stap naar
balans in je darmen!

EERSTE STAP NAAR
BALANS IN JE DARMEN!

Jouw

HERKENBAAR? HELAAS VOOR
VEE L MENSEN WEL



Dit is dan ook de reden waarom ik een traject heb
ontwikkeld waarin ik jou en anderen in 6 maanden
help je darmgezondheid te verbeteren, rust in je
darmen aan te brengen én je voeding volwaardig te
maken.

Als je al je levenlang, of vanaf je tienerjaren, last
hebt van darmklachten, heeft het ook tijd nodig om
hier weer van af te komen en je darmgezondheid op
te bouwen.

Zo kan jij de rest van je leven, net als ik, hiervan
profiteren en je darmen gezond houden, zonder
klachten. En met een betere relatie met voeding.

MIJN VERHAAL

'IK WEET ALS GEEN ANDER HOE VERVELEND HET IS

WANNEER JE DARMKLACHTEN JE LEVEN BEHEERSEN".

Meer weten over het
Gezonde Darmen 1:1 traject?
Kijk op mijn website.
www.bycoachelle.com

Meer weten?



Na verschillende onderzoeken
in het ziekenhuis om uit te
sluiten dat ik chronische
darmziektes had, werd mij
uiteindelijk de diagnose PDS
opgelegd. Wat in mijn ogen
eigenlijk betekent; we weten
het niet.

Verschillende alternatieve tak-
ken geprobeerd, mijn dieet
drastisch aangepast, ver-
schillende voedingsgroepen uit
mijn eten gehaald. Maar echt
helpen deed het niet.
Tenminste, niet voor de lange
termijn.

Op een gegeven moment
dacht ik zelfs dat het bij mij
hoorde en dat ik het maar
moest accepteren.

MIJN VERHAAL

"OP EEN GEGEVEN MOMENT DACHT IK ZELFS DAT HET BIJ

MIJ HOORDE EN DAT IK HET MAAR MOEST ACCEPTEREN".

Ikzelf heb jarenlang last gehad
van darmklachten. Soms zelfs
zo erg dat ik naar het
ziekenhuis moest. Vervolgens
ging het een tijdje goed, maar
weken- of maandenlang
klachtenvrij zat er niet in voor
mij.

Dit maakte dat ik vaak weinig
energie had, onzeker werd
over mijn lichaam, bezig was
met waar het toilet was of
afspraken afzegde. Ik zat dan
ook vaak niet lekker in mijn vel
en had weinig energie. Mijn
huid was slecht en afvallen leek
een onmogelijkheid.

PDS ?



Tijdens mijn studie Voeding & Diëtetiek kwam ik erachter hoe
complex het darmstelsel in elkaar zit en hoeveel invloed deze
heeft op je gezondheid. Geen wonder dat je niet lekker in je vel
zit als je darmklachten hebt!

Ik ben onderzoek gaan doen, veel gaan lezen en zelf gaan
ontdekken. Waar ik vooral achter ben gekomen; je bent wat je
eet. Én andersom; je eet wat je bent. Als je slecht eet word je
ongezond, en als je ongezond bent, eet je slecht.

Dit onderzoek was de basis van mijn Gezonde Darmen traject.
Hiermee weet ik ook anderen te helpen naar gezonde darmen
zonder klachten.

In deze gids alvast 6 tips om meer balans te krijgen in je
darmflora. Een eerste stap naar jouw gezonde darmen en
klachtenvrij leven.

MIJN VERHAAL

"IK NOEM MIJN DARMEN OOK WEL MIJN TWEEDE

BREIN"

Onderzoek



Het is goed om te weten dat een goede darmgezondheid valt of
staat met een gezonde darmflora.
Naast voeding is het belangrijk om te letten op ontspanning/stress,
omgevingsfactoren, roken en bewegen. Deze hebben namelijk
allemaal invloed op jouw darmflora.

In onze dikke darm zijn miljoen bacteriën aanwezig, zowel goede
als slechte. Samen vormen ze de darmflora. Goede bacteriën
breken voedsel af en zetten het om naar belangrijke
voedingsstoffen.

JE DARMFLORA

NAAST VOEDING SPELEN ONTSPANNING, STRESS,

OMGEVINGSFACTOREN, ROKEN EN BEWEGEN EEN GROTE

ROL IN JE DARMGEZONDHEID.

Andere oorzaken



Een opgeblazen gevoel
Een slechte stoelgang
Constipatie of obstipatie
Winderigheid
Vitaminetekort
Een verminderde stofwisseling
Een verstoorde hormoonbalans.

Bacteriën zorgen voor de opname van voedingsstoffen zoals
vitamines en mineralen in je darmwand. Daarnaast zijn bacteriën
nodig om de juiste signalen naar je hersenen te geven, die op hun
beurt weer je een verzadigingsgevoel geven, je
hormoonhuishouding reguleren én je een stabiel en gelukkig
gevoel geven.

Gezonde darmen zijn dus erg belangrijk om je goed te

voelen!

Als de slechte bacteriën de overhand krijgen door verschillende
oorzaken, kan je last krijgen van spijsverteringsproblemen. Zo’n
verstoorde darmflora kan gepaard gaan met:

JE DARMFLORA

Meerdere functies van bacteriën



De samenstelling van je darmflora verandert continue. Hoe je
darmflora is samengesteld is van verschillende factoren
afhankelijk. Bijvoorbeeld je genetische achtergrond, je omgeving,
hygiëne, leeftijd, medicijngebruik, (chronische) ziektes, beweging,
stress, slaap en uiteraard je voeding. Zelfs de manier van geboorte
en of je borstvoeding hebt gehad heeft invloed.

JE DARMFLORA

"Je darmflora is als een bos".

Je kunt je darmflora goed
vergelijken met de natuur, of
beter gezegd; een bos. In een
bos staan allemaal verschillende
soorten bomen, planten en
mossen. Om te overleven
hebben ze elkaar nodig.

HET DRAAIT DUS OM BALANS IN JE DARMEN .
Hoe je aan deze balans komt vertel ik je in deze 6 tips!

Wanneer er een van hen de
overhand krijgt doordat er een
factor van buitenaf veranderd
(bijvoorbeeld te veel zon of
regen), zorgt dit voor
overbegroeïng. Zo kunnen de
andere soorten minder goed
groeien, met als gevolg dat
deze uitsterven.



1
SNE L L E SU IK E RS

2
VAR IAT I E = K EY

3
NI E T VUL L EN

MAAR VOEDEN

4
VEZE L R I JK

5
T I JD VOOR
JE DARMEN

6
WATER

D e 6 T i p s
VOOR BALANS IN JE
(DARM)GEZONDHE ID



"SNEL IS NIET ALTIJD BETER"

S n e l l e S u i k e r sT I P 1

Met snelle suikers bedoel ik voornamelijk de 'toegevoegde' of
geraffineerde suikers en de suikers in witmeelproducten zoals wit
brood, gebak, 'witte' pasta, frisdranken, sapjes, etc.

Deze suikers zijn sowieso al niet goed voor je. Je
bloedsuikerspiegel blijft niet op peil én ze dragen bij aan de kans
op verschillende chronische ziektes. Daarnaast worden ook je
darmen er niet blij van.

In je darmen groeien slechte bacteriën sneller door het eten van
deze producten. Hierdoor krijgen de goede bacteriën geen kans
om te groeien en is je darmflora uit balans. Met alle nare klachten
als gevolg.

1 . S c h r a p s n e l l e s u i k e r s



"HOE MEER VARATIE, HOE BETER"

V a r i a t i e = K e yT I P 2

Een advies wat je waarschijnlijk wel vaker hebt gehoord. Mede
omdat je dan veel verschillende vitamines en mineralen
binnenkrijgt, maar ook voor het positieve effect op en de
gezondheid van je darmen.

Onderzoeken tonen namelijk steeds meer aan dat de diversiteit
van je darmbacteriën je gezondheid van je darmflora en dus je
darmen bepaalt.

Hoe gevarieerder je voeding, hoe meer verschillende soorten
bacteriën in je darmen kunnen leven en hoe gezonder je bent.

Tip om gevarieerder te eten: Eet de regenboog! Probeer elke
week alle kleuren van de regenboog aan groente en fruit te eten.

JE BENT WAT JE EET WORDT NU WEL HEEL LETTERLIJK!

2 . E e t g e v a r i e e r d



"VERANDER JE KIJK OP ETEN"

N i e t V u l l e nT I P 3

Maak de switch in je gedachtes dat je alleen moet eten wanneer je
honger hebt of energie nodig hebt. Zorg dat je over voeding gaat
denken als de motor van alle processen in je lichaam. En dan dus
niet alleen maar als benzine of andere energiebron. Nee, bedenk
dat je alle vitamines en mineralen nodig hebt om te doen wat je
doet, na te denken én je gezond en fit te voelen.

Bedenk dat je darmbacteriën ervoor zorgen dat alles goed loopt in
je lichaam. Dat je alle nodige voedingsstoffen opneemt en zelfs een
grote rol spelen in je hormoonhuishouding.

Zo kan je door je darmen gezond te houden jezelf blijer eten. Je
darmen hebben namelijk invloed op de mate afgifte van je
gelukshormonen. Het is dus belangrijk om na te gaan wat je
allemaal in je mond stopt.

Bedenk bij het eten eens; is het eten wat ik mezelf nu geef rijk aan
alle voedingsstoffen die ik nodig heb? Draagt dit eten bij aan mijn
(darm)gezondheid?

NIET VULLEN MAAR VOEDEN.

m a a r V o e d e n



"DE ENE VEZEL IS DE ANDER NIET"

V e z e l r i j kT I P 4

Als je op internet gaat zoeken
naar een oplossing voor je
darmklachten, ben je dit vast al
tegengekomen. Eet voldoende
vezels. En dat is niet voor niks.

Vezels zijn namelijk essentieel
om je darmen gezond te
houden. Ze zorgen er namelijk
voor dat jouw darmen goed
kunnen bewegen om zo je
ontlasting door je darm krijgen.

Daarnaast zijn vezels een
voedingsbron voor (goede)
bacteriën die in onze darmen
leven.

Om je darmen gezond te houden, heb je ongeveer 30-40 gram
vezels per dag nodig. Vooral de oplosbare vezels zijn belangrijk.
Vezels vind je o.a. in groente, fruit, volkoren (graan)producten,
peulvruchten, pitten en zaden.

Deze bacteriën zetten
voedingsvezels om in nuttige
stoffen (fermenteren) die door
de cellen in de darmwand als
energiebron gebruikt kunnen
worden.

Naast het stimuleren van de
goede bacteriën, helpen
voedingsvezels ook vocht aan te
trekken, waardoor de ontlasting
soepel blijft. Dit is weer goed
voor een goede stoelgang,
zodat jij goed én regelmatig
naar de wc kunt.



"GUN JE DARMEN TIJD"

T i j d v o o r j e d a r m e n
T I P 5

Een van de eerste tips die ik mijn cliënten met darmklachten altijd
geef is; geef je darmen tijd. Je darmen hebben tijd nodig om je
voeding te verwerken. Het kan namelijk wel tussen de 24 en 48 uur
duren om de voeding die je eet, te verteren.

Geef dan ook je darmen de tijd tussen de verschillende maaltijden
die je eet. Zorg dat er ongeveer 2-3 uur tussen de maaltijden hebt
zitten. (Ook suiker- of zoetstof houdende dranken moeten je
darmen verwerken.)

Daarnaast kan het je darmen helpen wanneer je de periode dat je
niet eet, dus vaak snachts, wat verlengd. Hierdoor krijgen je
darmen de tijd om al je voeding goed te verwerken.

Ik raad mijn cliënten altijd aan om te beginnen met een
rustperiode van 12-15 uur. Dit betekent in de praktijk vaak dat je
vanaf 20:00u 'savonds niet meer eet en de eerstvolgende maaltijd
nuttigt om uiterlijk 11:00u. Alleen deze aanpassing al kan voor
verlichting zorgen bij darmklachten.



"CREËER EEN STROOM IN JE DARMEN"

W a t e r
T I P 6

Dat het gezond is om genoeg water te
drinken wist je waarschijnlijk al wel. Maar wist
je ook dat dit goed is voor je darmen?

Water of vocht helpt namelijk bij het verteren
en vervoeren van je voedsel in je darmen.
Ook zorgt het voor een goede structuur van
je ontlasting. Minder pijn dus op de wc!

Ook zorgt voldoende vocht ervoor dat er niet
te veel afvalstoffen in je darmen achterblijven.

Drink minimaal 2 liter water op een dag, dat is
voldoende om je darmgezondheid te
bevorderen.



HET GEZONDE
DARMEN TRAJECT

Intensieve individuele begeleiding
Maandelijks meerdere 1:1 (zoom)consults afgestemd op
jouw behoefte
Ondersteuning van online leeromgeving met 5 modules

Wanneer je darmen al zó uit balans zijn dat je hier klachten van
ervaart en je niet meer weet wat je moet doen om hiervan af te
komen, is er meer werk aan de winkel. Dat weet ik als geen ander!

In dit intensieve 1:1 traject van een half jaar gaan wij samen rust
creëren in je darmen, zodat jij klachtenvrij en met een andere
relatie met eten door het leven kunt.

GA NAAR
WWW.BYCOACHELLE.COM

VOOR MEER INFO

C o a c h e l l e
IN 6 MAANDEN RUST IN JE DARMEN
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