
Sportdiëtist Saraï Pannekoek greep ons  
darmdossier aan om een ode te brengen aan 
een ‘oude’ liefde. Of nou ja.. oud? We hebben 
zo’n donkerbruin vermoeden dat deze liefde 
nooit zal roesten. 
‘Om maar meteen met een confession in huis te 
vallen: vroeger hadden mijn vriendinnen en ik  
een Hyves-pagina genaamd “Ik hou van poepen”.  
Vet leuk, vonden wij, want we genoten allemaal zo 
enorm veel van dit dagelijkse ritueel. Gesprekken 
over number two waren dan ook vanzelfsprekend. 
Vandaar dat ik ook best vaak “vanochtend had ik 
zo’n mooie drol gelegd!” de groep ingooide, omdat 
het gewoon écht worth sharing was (oké, oké… in 
deze fase van ons leven). 
Als ik zo terugkijk in de jaren die volgden, dan vind 
ik het microbioom, ofwel alle micro-organismen 
die in en op ons lichaam leven, nog steeds een 

fascinerend systeem. Met 
name die enorme bacterie-
bevolking in onze darmen. 
Wist je dat daar dagelijks 
ongeveer een kilo (!) aan 
bacteriën ploetert ten 
behoeve van onze spijs-
vertering, afweersysteem 
en gezondheid? Een bijzon-
dere symbiose als je het mij 
vraagt, want zij kunnen 
niet zonder ons en wij niet 

zonder hen. 
In mijn spreekkamer leg ik regelmatig aan cliënten 
uit wat het belang van een gezond microbioom 
is en vergelijk ik het altijd met een multiculturele 
wijk. Hoe meer variatie, hoe gezonder en kleur-
rijker de wijk is. Stel je voor dat je door deze wijk 
fietst en je de geuren mag ruiken van al deze  
culturele invloeden, geen straat is hetzelfde.  
Sommige mensen koken meer met knoflook,  
anderen bakken juist kakelvers brood en weer 
anderen maken ovenschotels rijk aan groenten. 
Heerlijk, die (bio)diversiteit! En dit geldt ook voor 
het microbioom: hoe meer verschillende  
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bacteriën in onze darmen wonen, hoe beter dat  
is voor onze gezondheid. 
De samenstelling van deze multiculti bacterie-
bevolking kan door onze voedingsgewoonten 
veranderen. Bijvoorbeeld wanneer we meer (ultra)
bewerkt voedsel eten (they don’t really like this) of 
juist wat meer onbewerkte en vezelrijke voeding, 
zoals groenten, fruit en volkoren graanproducten 
(they all love it). Je mag onthouden dat een plotse-
linge verandering in de consistentie – hard, zacht, 
waterig – van de ontlasting nooit echt goed is.  
Zijn jouw drollen vaak zacht, maar worden ze 
ineens waterig? Weet dan dat er iets niet helemaal 
goed gaat met de bacteriebevolking en probeer de  
nadruk te leggen op gezonde en vezelrijke voeding 
om de consistentie weer te normaliseren. 
Tegenwoordig deel ik mijn number two-ervaringen 
sporadisch met dierbaren en denk ik soms terug 
aan die goede, oude Hyves-pagina. Op Facebook 
heb ik nog geen gelijknamige pagina gevonden, 
dus who’s with me?’
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‘ Ik gooide het 
gewoon in de 
groep als ik 
een mooie drol 
had gelegd’
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