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WAT IS EEN DEPRESSIE? 

Volgens de arts ben je depressief als je minimaal 2 
weken somber bent, minder interesse en plezier 
hebt en als je 5 van de onderstaande symptomen 
hebt: 

- Afvallen of juist aankomen 
- Slapeloosheid of juist veel slapen 
- Traagheid of lichamelijke onrust 
- Vermoeidheid, weinig energie hebben 
- Je waardeloos of schuldig voelen 
- Verminderde concentratie of 

besluiteloosheid 
- Terugkerende gedachten aan de dood of 

plannen om zelfmoord te plegen. 
 
Vanuit de alternatieve sector bekijken we een 
depressie als een tekort aan energie. Mogelijk komt 
dit door een teveel aan prikkels, waardoor we een 
soort afweermechanisme ontwikkelen om deze 
prikkels zoveel mogelijk uit te weg te gaan.  
Daarnaast spelen de darmen een hele belangrijke rol 
bij depressies. De hersenen, maar ook de darmen 
maken neurotransmitters aan, zoals serotonine. 
Serotonine zorgt ervoor dat we goed kunnen slapen, 
want melatonine (= het slaaphormoon) wordt 
gemaakt van serotonine en serotonine maakt dat we 
ons gelukkig en blij kunnen voelen.  
Ook dopamine speelt ook een belangrijke rol bij 
depressie, want deze neurotransmitter maakt dat we 
initiatieven en beslissingen kunnen nemen 
 
Om serotonine en dopamine aan te kunnen maken, 
hebben we als eerste de aminozuren tryptofaan en 
tyrosine nodig. Deze eiwitten moeten we met onze 
voeding binnen krijgen. Daarnaast zijn er 
zogenaamde co-factoren nodig, zoals vitamine B6, 
vitamine B11 en vitamine B12 en magnesium, die 
we ook weer met de voeding binnen moeten 
krijgen.  
 
DEPRESSIE IS VAAK EEN 
DARMPROBLEEM 

Onze voeding is ontzettend veranderd in de laatste 
decennia. Voeding is natuurlijk energie, dus heel erg 
belangrijk, maar onze voeding bevat steeds minder 
belangrijke voedingsstoffen, zoals vitaminen en 

mineralen en steeds meer koolhydraten. = minder 
energie 
 
Daarnaast bewegen we minder en als we sporten 
doen we dit in de sportschool (en niet in de natuur), 
we zitten veel meer tijdens ons werk, waardoor we 
minder spiermassa hebben. = minder energie (want 
spieren slaan energie op) 
 
In vroegere tijden hadden we acute stress, 
tegenwoordig hebben we chronische stress: stress 
die niet meer ophoudt. = minder energie 

 
WAAROM ZIJN DE DARMEN 
BETROKKEN BIJ DEPRESSIES? 

Eenvoudig gezegd bestaan onze darmen bestaan uit 
een laag met cellen (darmcellen) en een slijmlaag 
met belangrijke bacteriën (= darmmicrobioom), die 
ons helpen voedsel te verteren. De darmen vormen 
een belangrijk eerstelijns defensiesysteem tegen 
bacteriën en virussen, maar laten voedingsstoffen 
door, zodat deze door onze bloedbaan kunnen 
worden opgenomen. Met onze voeding kunnen we 
de darmen gezond houden en houden we de 
toegankelijkheid gezond: slechte bacteriën en 
virussen blijven buiten, voedingsstoffen worden 
opgenomen in ons bloed. Deze doorlaatbaarheid 
van de darmen is heel erg belangrijk. Helaas maken 
we met onze huidige voeding de darmen ‘ziek’, want 
we veranderen de doorlaatbaarheid van de darmen. 
Er ontstaat er een onbalans tussen de verdediging 
en de afgifte van voedingsstoffen, ook 
hyperpermeabele darm genoemd. Dit heeft tot 
gevolg dat ons afweermechanisme verslechterd. Als 
ons afweermechanisme harder moet werken, levert 
dit stress op voor het lichaam: er worden 
stresshormonen aangemaakt, zoals noradrenaline en 
cortisol (bijnieren). Het lichaam heeft energie nodig, 
dus moeten er meer voedingsstoffen uit de darm 
worden opgenomen, maar daardoor gaat de darm 
ook meer ‘open staan’ voor bacteriën en virussen.  
Dat is weer een extra belasting op ons stress-
systeem, waardoor er nog keer energie wordt 
verbruikt. Een vicieuze cirkel ontstaat. = minder 
energie 
 
Gluten zijn slecht voor mensen, omdat gluten 
ervoor zorgen dat de darmen meer ‘open’ gaan 
staan, waardoor het bovenstaande telkens weer 
herhaald wordt. = minder energie 
 
Deze reactie van ons lichaam wordt ook wel 
laaggradige ontsteking genoemd.  
 



 
De darmen communiceren met de hersenen, dus als 
er in de darm problemen ontstaan, is dit van invloed 
op de hersenen.  

 
 

COMMUNICATIE TUSSEN DE 
DARMEN EN DE HERSENEN 

De darmen communiceren met de hersenen, maar 
als er in de darmen een stressreactie is (zoals bij 
hyperpermeabele darm) worden door de 
stressreactie veel voedingsstoffen en 
neurotransmitters gebruikt in de darmen. Deze 
stoffen zijn hierdoor niet meer beschikbaar voor de 
verschillende functies in de hersenen. Want eenmaal 
gebruikt betekent op = op.  
 
Als het immuunsysteem te lang actief blijft zoals bij 
een laaggradige ontsteking (en het lichaam dus maar 
stress blijft hebben), wordt er geen serotonine meer 
aangemaakt uit tryptofaan en dit heeft ook weer 
gevolgen op ons dopamine-systeem.. Het gevolg is 
dat we slecht slapen, moeite hebben met 
ontspannen en maar in de actieve stand blijven 
staan, maar ook concentratieproblemen, problemen 
krijgen met onthouden en weinig of geen 
initiatieven nemen of beslissingen nemen. Het 
overactieve immuunsysteem is in het hele lichaam 
actief, maar ook in de hersenen en hier ontstaan 
kleine ontstekingen in de hersenen. 
Hierdoor ontstaan neurologische klachten, maar 
ook klachten als depressie! 
 
VOETREFLEX EN SUPPLEMENTEN 

Belangrijk om te weten of het probleem zich uit in 
een serotonineprobleem of een dopamineprobleem. 
Serotonineprobleem: niet goed in- of doorslapen, 
obstipatieklachten, verandering in de 
pijngevoeligheid, verandering in stemming.  
Dopamineprobleem: moeite met concentreren, 
moeite met focussen, geen initiatief nemen, geen 
oplossingen kunnen bedenken.  

Gelukkig zijn er manieren om ons lichaam te 
herstellen. Voetreflexbehandelingen helpen het 
lichaam zichzelf te herstellen, maar alleen voetreflex 
helpt hier niet genoeg bij. Goede voeding (en 
eventueel supplementen) is minstens zo belangrijk. 
Natuurlijk moet er ook stressreductie plaats vinden.   
Algemene adviezen: 

- Nuchter bewegen (voor het ontbijt 
wandelen, fietsen of naar de sportschool) 

- Gezonde voeding en verminderen van 
gluten in de voeding (zie hiervoor de 
Gezonde Voeding-tips, verkrijgbaar in mijn 
praktijk) 

- Griffonia (L-Tryptofaan) (voor de aanmaak 
van serotonine) 

- Pre en probiotica (voor de gezondheid van 
de darmen) 

- Curcuma (ontstekingsremmend) 
- B-vitaminen en Magnesium (belangrijke co-

factoren) 
- Saffraan (ontstekingsremmend en werkt als 

een anti-depressiva). 
 
Heb je nog vragen, of wil je een afspraak maken, 
kun je me altijd mailen: 
info@natuurgeneespraktijk.nl, appen: 06-29597966 
of bel me tijdens het telefonisch spreekuur. 
 
AGENDA 

Op Facebook plaats ik regelmatig afzeggingen, 
zodat je daar op kunt reageren met een mailtje of 
appje.  
Ook kun je op Facebook nieuws, weetjes, acties en 
kortingen vinden, dus houdt deze pagina in de 
gaten: www.facebook.com/natuurgeneespraktijk 
 
Op maandag- en woensdagavonden ben ik direct 
telefonisch bereikbaar tijdens het telefonisch 
spreekuur tussen 17.00 en 18.00 uur op 
telefoonnummer 0251-201649 voor het stellen van 
vragen, het maken of verzetten van afspraken of 
voor informatie over producten.  
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