
Welkom!

Gezonde darmen, Gezonde Hormonen?

Gezondheid op één : Leg de bodems onder je bestaan

www.rinekedijkinga.nl



“De dokter van de toekomst 
zal geen medicijnen meer 
geven, maar zal zijn patiënten 
interesseren voor de zorg 
voor het menselijk lichaam, 
voor voeding en voor de 
oorzaak en de preventie van 
ziekte”

Thomas Edison, 1847

“De mens heeft het web 
des leven niet geschapen, 
hij is niet meer dan een 
draadje ervan. Ales wat hij 
het web aandoet, doet hij 
zichzelf aan”

Wijsheid Cree indianen



Boekweit 

Gojibessen / roos Friese woudbonen

Gerst

Haver

Moestuin

Natuurvriendelijke oever

Ribes nigrum /Honingbessen/roos

Duindoorn   Rozemarijn  braamboos Japanse wijnbes

Heerlijk Westerwolds Land : Agroforestry /biodiversiteits pilot 
(non profit/zonder subsidie)

Rogge

Braam/druif/framboos/braamboos

Ribes rubrum





Heerlijk Westerwolds Land
Leg de bodems onder je bestaan
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2…4…8…16…32…64………..
Na 20 weken meer dan 1 miljoen,
na 25 weken bijna heel Nederland bereikt

Als iedereen dit verhaal met 2 mensen per week aan tafel deelt
en zij delen dit ook weer met 2 mensen per week…... 
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Artikel ‘Hidden
Hunger’.



Apathie vitamine B1, B3, B5, 
E, foliumzuur, ijzer, 
natrium, zink, dopamine

Coördinatieverlies vitamine B1,B5

Desoriëntatie magnesium, B12,kalium

Uitbarstingen,ontwrichtend Bloedsuikerspiegel Verstoringen

Duizeligheid Bloedsuikerspiegel 
Verstoringen,ijzer
B12,mangaan, magnesium, 
kalium, B2,B3, B5,B6, B12

Convulsies magnesium,calcium, B6, zink

Migraine B6, oestrogeendominantie

Hyperactiviteit calcium, magnesium, zink,Omega 
3, ijzer, B6

Neuroinflammatie vitamine B1,B6

Neuro-inflammatie vitamine B1,B6

Agitatie calcium, magnesium

Onrust, angstige Bloedsuikerspiegel 
Verstoringen, 
calcium,magnesium, 
chroom, selenium,vitamine 
B2, B3

Gedrag stoor-
nissen

Vitamine B1, foliumzuur, 
Omega 3/6 verhouding

verwarring ijzer, magnesium, natrium, 
biotine, vitamine B1, B3, 
B6, B12,foliumzuur

waanbeelden calcium

DE KIP OF HET EI?

Zie verder: Je brein vitaal-met elke hap een gezonde stap/Rineke Dijkinga



Off all the things I’ve lost, I miss my brain the most (Mark Twain)

Wist je dat één zenuwcel (oftewel neuron, waarvan je er naar schatting zo’n 100 miljard hebt) 
zo’n 10.000 energiefabriekjes (mitochondriën) in zich heeft om je eten om te zetten in energie?



“ Zeg mij wat u eet en ik zal u zeggen wie u bent”

Belangrijkste functies:
- Regulering van cel ontwikkeling &  groei;
- reguleren van celdood (apoptose);
- metabolisme/energiestofwisseling;
- regulatie van de aangeboren (inate)immuniteit

en het remmen van ontstekingsreacties.
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Nieuw verhaal: goed voor de bodem, de boer, de bij en ons bord
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‘Hidden Hunger’  



Geneesmiddel Remt opname van../Verhoogt uitscheiding van…/ verhoogt behoefte aan….

ACE remmers zink

Antibiotica Magnesium, calcium, kalium, Vit K, biotine, andere B vit, B12! ijzer, verlies goedaardige 
darmbacteriën. 

Anticonceptie B6,B12, B3, B6,beta caroteen, Q10, vit. E, zink, magnesium, selenium, C

Antidepressiva, SSRI Natrium, melatonine, B11, B12 + verhogen de eetlust

Antidepressiva, tricyclische B1,B2, B6, B11, Q10, B12 + vertragen metabolisme + stimuleren eetlust

Anti-Diabetica: Metformine B6,B12, Q10

Anti-virale middelen B12

Aspirine Foliumzuur, vitamine C

benzodiazepinen Melatonine, verminderde speekselproductie

Bèta blokkers, bloeddruk Q10, melatonine, B6

Calcium antagonisten, bloeddruk Kalium, Q10, melatonine, Vitamine D

Coumarines/warfarine Is K antagonist (dus grotere kans op botbreuken en verhoogde calcium afzetting op 
hartkleppen/vaten)

Corticosteroïden Calcium, Vit D, calcium, kalium, magnesium, selenium, zink, B11, vit C. Inhalatie 
corticosteroïden: idem.  Prednison verhoogt de chroom uitscheiding zeer sterk.                       
Vandaar dat er vaak insulineresistentie optreedt

Medicijngebruik en tekorten aan voedingstoffen



De analogie tussen bodem & darm 

Humus & vezels

De analogie tussen bodem & darm 

Humus & vezels
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Gezonde bodem/darmen = gezond microbioom
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Traditionele Mediterrane voeding Westerse voedingspatroon
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SALVESTROLEN IN KRUIDEN, GROENTE, 
FRUIT MITS ONBESPOTEN. 80-90% 
minder beschermende stoffen (ook 
fyto-oestrogenen) in onze voeding 
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Functies van gezonde darmen

© 2021 Rineke Dijkinga

1. Opname van voedingstoffen zodat er energie aanmaak kan plaatsvinden
2. Ons primaire immuun orgaan (ca. 80%)
3. Vorming van hormonen en afbraak van overtollige hormonen (stresshormonen, 

oestrogenen etc.) Afbraak schadelijke stoffen & micro-organismen, overmaat aan 
cholesterol, histamine

4.   Second brain: uitwisseling naar brein en vice versa

‘Ziekte zetelt
In de darm’

Hippocrates

Wat de vader van een 
ziekte ook is, de moeder is 
altijd een slechte voeding

Niet wat we eten
Maar wat we verteren 
komt
ons ten goede

Wat je eet, drinkt, ademt en op je 
huid smeert is je gezondheid of 
ziekte.
Dr. Robert Morse

De darm is de wortel
van de plant mens.

We eten ons ziek,
Maar verteren
Ons gezond



Darmbacteriën houden ook 
van ontbijten & lunchen!



Westerwoldse
naakte haver
als rijst-vervanger





De analogie tussen bodem & darm 

1-ste verdedigingslinie 
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Afbraak schadelijke/lichaamsvreemde stoffen & micro 
organismen:
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The Dirty Dozen
Foto’s Shutterstock



Xeno-oestrogenen: sterk verstorend voor de hormoonbalans van mens & dier



Groene kruiden/loken pesto
Vitaliteit & diversiteit door vitale voeding



De analogie tussen bodem & darm 

Kunstmest & snelle 
suikers

Foto’s Canva.com



Koolhydraten kunnen je (hormonen) maken en breken



Geraffineerd zout/ JOZO zout= ontdaan van 84 mineralen/sporenelementen

Vitale stoffen voor hormoonhuishouding en vezels uit geraffineerd voedsel gehaald





Foto’s Canva.com
Monoculturen op het land   =   monoculturen op je bord



Glyfosaat & de bodem:
• soort antibioticum in de bodem> minder bodemleven>
• minder humusvorming
• bindt mineralen (niet opgenomen door plant)
• zwakke plant met weinig voedingswaarde. Glyfosaat die 

door plant wordt opgenomen bindt ook weer mineralen
• onkruid resistentie tegen hoge hoeveelheden
• hoopt zich op in de eetbare delen
• 75% glyfosaat terug te vinden in regen-/luchtmonsters

Glyfosaat en menselijke darm:
• werkt als soort antibioticum > verlies bacterie diversiteit
• glyfosaat verhoogt kans op lekke darm
• dosisafhankelijke klachten: van onvruchtbaarheid tot 

Parkinson
• remt serotonine en dopamine productie in darm
• verstoort de werking van Cytochroom P450 / aanmaak 

glutathion / aanmaak van vitamine D

Glyfosaat hoopt zich op 
in het eetbare deel van 
de plant.
Vooral bij tarwe, mais, 
soja (en katoen) hoog 
glyfosaat gebruik



Van lokale Westerwoldse boer naar 
lokaal bord van consument  &  kantines

Productontwikkeling van Westerwoldse
ingrediëntenvoor diabeten.



Heilzame oude granen:
Geen kunstmest & 
bestrijdingsmiddelen

Gezonde vezels voor darm

Veel minder effect op insuline 
aanmaak.
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Diversiteit: de primaire voorwaarde voor 
een gezonde bodem & gezonde darmen. En 
boeren & bijen!



Westerwoldse boekweit

Gewassen kiezen die passen bij de bodem:
Winst voor mens (oa D-fagomine) en milieu.



Pasta met 22% eiwit 
van haver, boekweit 
en veldbonen



2…4…8…16…32…64………..
Na 20 weken meer dan 1 miljoen,
na 25 weken bijna heel Nederland bereikt

Als iedereen dit verhaal met 2 mensen per week aan tafel deelt
en zij delen dit ook weer met 2 mensen per week…... 
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Lokaal, duurzaam, vitaal voedsel in kantines
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Mooi 
UIT DE LOKALE KETEN
Eten

mooietenuitdelokaleketen.nl



Dank voor het verder uitdragen van deze boodschap:
“De liefde voor je darmen & hormonen =
De liefde voor de aarde.”

Rineke

www.rinekedijkinga.nl

/

www.rinekedijkinga.nl


