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Dynamisch begrip gezondheid zoekt naar 
evenwicht en veerkracht

Maurice de Jong

Als een ware vloedgolf overspoelt obesitas de wereld. Een groot 
deel van de Amerikanen is te dik, Chinezen nemen in omvang toe 
en ook een toenemend aantal Europeanen kampt met zwaar- 
lijvigheid. Experts hameren op een gezonde voeding en een dito 
leefstijl. Maar wat houdt het begrip ‘gezondheid’ nu eigenlijk in?  
Wetenschappers geven hun visie. ‘Bewaar een beetje poep in de 
vriezer.’

Met een stalen gezicht stak Max Nieuwdorp zijn verhaal af over 
darmflora. Met grote regelmaat klonk het woord ‘feces’. In de volks-
mond ook wel poep genoemd. Geen gegiechel in de zaal. Iedereen 
luisterde aandachtig naar de presentatie van de internist en endocri-
noloog met als kernboodschap: poep kan een positief effect hebben 
op de gezondheid. Aldus Nieuwdorp tijdens het jubileumsymposi-
um van Folia Orthica op 20 september in Amersfoort met als cen-
trale thema gezondheid.

Darmbacteriën Nieuwdorp, werkzaam bij het VU Medisch 
Centrum in Amsterdam, refereerde aan een aantal onderzoeken 
waarbij een fecale transplantatie is uitgevoerd. Bijvoorbeeld naar 
een onderzoek van patiënten met een clostridium difficile-infectie die 
ernstige diarree veroorzaakt. Door een fecale transplantatie uit te 
voeren, verving hij zieke darmflora voor gezonde darmflora van een 
donor. De donoren werden voorafgaand hieraan grondig gescreend 

op bijvoorbeeld ziekten. Na de ingreep herstelden de patiënten won-
derwel. Na twee weken genas 94% van hen van clostridium. De di-
versiteit aan darmbacteriën is in dit geval mogelijk de sleutel van het 
succes, aldus de internist. 

GezonDheiD Nu de ziekte absent is, kan de conclusie luiden dat 
de voormalige patiënten weer gezond zijn. De definitie van de We-
reldgezondheidsorganisatie (WHO) ondersteunt deze lezing: ‘Ge-
zondheid is een toestand van compleet lichamelijk, mentaal en soci-
aal welbevinden.’ En niet onbelangrijk: ‘De afwezigheid van ziekte of 
zwakte.’ Veel sprekers tijdens het twintigste Folia Orthica-evene-
ment betwistten deze lezing. Gezondheid is immers dynamisch en 
is aan constante verandering onderhevig. Professor Renger Wit-
kamp van Wageningen Universiteit prefereert over gezondheid te 
spreken als ‘het vermogen om zich aan te passen’. In de ogen van 
Witkamp mist de WHO-definitie dynamiek. Gezondheid is immers 
een momentopname die tijdsafhankelijk is, meent hij. Volgens de 
WUR-hoogleraar is het belangrijk hoe het lichaam zich aanpast aan 
de veranderende omgeving. ‘Gezondheid is een soort bandbreedte 
en steeds op zoek naar evenwicht.’

zelfreGulerenD Arts-epidemioloog Erik Baars, verbonden 
aan het Louis Bolk-Instituut en de Hogeschool Leiden, wees op het 
zelfsturend vermogen ‘van het organisme of de gehele mens in het 
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Wur-proFessor renger Witkamp: ‘gezondheid is immers een 

momentopname die tijdsaFhankelijk is.’

proFessor aalt bast 

van de universiteit 

van maastricht: 

voldoende beWijs 

voor gezondheids-

eFFecten antioxi-

danten.
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omgaan met ziekte en gezondheid.’ Het menselijk lichaam is over 
het algemeen prima in staat bij beschadigingen en foute celdelingen 
zichzelf te herstellen. Binnen één jaar is 97% van onze cellen ver-
vangen, aldus Baars. Ook het immuunsysteem ‘leert’ door verschil-
lende interacties hoe om te gaan met gezondheidsbedreigingen. 
Volgens Baars is de kern van de huidige gezondheidszorg vooral ge-
richt op de bestrijding van ziekten. Er zijn veel ‘anti’-middelen ont-
wikkeld terwijl het lichaam het misschien zelf wel aan kan zoals bij 
koorts. Het doormaken van ziekten kan zelfs belangrijk zijn voor de 
gezondheid later. Zo zou het krijgen van de mazelen de kans op al-
lergieën verminderen, aldus Baars. De arts-epidemioloog noemde 
ook de relatie tussen koorts en kanker. Een voorgeschiedenis van 
koortsende ziekten zou de kans op het krijgen van kanker verminde-
ren, zo stelt het British Journal of Cancer. Ook zou er een positief ver-
band bestaan tussen koorts en ontstekingen. Hele simpele zaken 
kunnen al een positief effect hebben op de gezondheid. Zo bestaat 
er een sterke correlatie tussen psychische gezondheid en kwaliteit 
van leven.

GezonDheiDseffecten Professor Aalt Bast van de Universi-
teit van Maastricht schakelde van ‘gezondheid’ naar ‘gezondheidsef-
fecten’. Want hoe bepaal je nu eigenlijk of voedingsmiddelen of sup-
plementen positieve effecten op de gezondheid hebben. Dat hij en 
de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) hier totaal verschil-
lend over denken, werd al snel duidelijk. Het agentschap verklaarde 
in 2010 dat er geen wetenschappelijk bewijs voor de positieve ge-
zondheidseffecten van antioxidanten is. Bast onderschrijft deze visie 
niet. EFSA beoordeelt voeding en voedingssupplementen als een 
medicijn. ‘Geneesmiddelen hebben een selectieve werking. Ze pak-
ken één bepaald probleem of target aan. Een target met één duide-
lijk effect’, stelt Bast. Bij voeding ligt dat anders. Daar richten de an-
tioxidanten zich niet op één specifiek doel en er is er ook geen 
sprake van één duidelijk effect, maar van meerdere subtiele effecten. 
Deze hebben allemaal een positieve gezondheidsimpact. Die impact 
zal nooit duidelijk worden als een instituut als EFSA door de genees-
middelenbril blijft kijken, was de toxicoloog duidelijk. 
Bast kan uit tal van onderzoeken putten die aantonen dat antioxi-
danten wel degelijk positief bijdragen aan de gezondheid. De stof 
quercetine die in uien, appels en wijn voor komt, zorgt bij sarcoïdo-
se voor een afname van ontstekingen. Ook de stof lycopeen die in 
ketchup zit werkt ontstekingsremmend blijkt uit onderzoek, aldus 
Bast. Hij heeft een model ontwikkeld waarbij door het aftappen van 
bloed een inflammatie buiten het lichaam kan worden geïnitieerd 
om zo nog beter de effecten van antioxidanten te meten. Het ge-
zondheidseffect van een medicijn mag dan genezing zijn, de vele ef-
fecten van antioxidanten versterken de veerkracht van het menselijk 
lichaam, geeft Bast aan.

Veerkracht Voedingskundige Yneke Vocking weet door haar 
werk in de verslavingszorg hoe belangrijk veerkracht is. Niet zozeer 

de grootte hiervan, maar de snelheid van de veerkracht speelt een 
bepalende rol. Iemand die jarenlang lijdt aan bijvoorbeeld een alco-
holverslaving kan door gezond gedrag binnen drie weken weer ‘te-
rugveren’ naar de oorspronkelijke positie: van ziek naar gezond. Ver-
slaafden kunnen lichamelijk en geestelijk snel aftakelen, een radicale 
leefstijlverandering is daarom van groot belang. ‘Alcoholisten heb-
ben vaak een thiaminetekort door een slecht eetpatroon, verminder-
de opname in de darmen door chronisch alcoholgebruik en door 
blokkade van alcohol. Thiaminetekort kan onder andere leiden tot 
de ziekte van Wernicke of Korsakow.’
Na drie tot vier weken gezond leven, treedt verbetering op. Zo keren 
eetlust en emoties weer terug.  Vocking wil haar gehoor in de Flint 
vijf gezondheidstips meegeven: 

Water is de beste drank.1. 
Eet ½ bord groente per dag.2. 
Eten aan tafel.3. 
Hara hachi bu: als je voor 80% vol zit stop je met eten en ga je 4. 
van tafel.
’s Nachts voldoende slapen.5. 

feces Een goede gezondheid komt niet vanzelf. De kilo’s over-
wicht vliegen er niet zomaar af. Of toch wel? Nieuwdorp van het VU 
Medisch Centrum had even die hoop. Bij een onderzoek bij muizen, 
bleek dat darmflora-eigenschappen overdraagbaar zijn. Fecestrans-
plantatie van dikke naar dunne muizen gaf een toename van 20% in 
vetweefsel binnen 14 dagen bij de dieren.
Nieuwdorp raakte enthousiast, misschien was het omgekeerde ook 
mogelijk?  Hij startte een onderzoek. De feces van dunne mannelij-
ke vrijwilligers werden getransplanteerd bij mannen met overge-
wicht. Tot zijn teleurstelling traden geen gewichtsveranderingen op. 
Wel was er een verbeterde insulinegevoeligheid van de periferie en 
lever te zien. Nieuwdorp gaf nog een belangrijk advies: ‘Bewaar voor 
de zekerheid, als u gezond bent, wat van uw ontlasting in de vriezer. 
Voor later.’  
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het tWintigste Folia orthica-symposium trok veel 

belangstellenden.
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