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Informatieblad spijsvertering 

Een gezond gewicht houden of krijgen, 
buikproblemen voorkomen, gezonde 
energie krijgen. 

De belangrijkste vraag die je jezelf kunt 
stellen wanneer het om eten gaat is: “kan ik 
dit verteren”? 
Je verteringsenergie, ofwel de 
verbrandingsoven waar je eten in gaat, 
bepaald samen met de hoeveelheid en de 
kwaliteit van je eten of je je er beter of juist 
slechter door gaat voelen. 

In Nederland hebben we vaak geleerd dat we, als we af willen vallen, op calorieën moeten gaan 
letten, waardoor vaak gekozen wordt voor weinig eten, veel rauwkost en ontbijten met yoghurt 
met noten en granen. Binnen de Traditionele Chinese geneeskunde denken ze daar heel anders 
over! Wil je afvallen of energie sparen dan wil je zuinig zijn op je Milt Yang. Hierdoor kan deze zo 
veel mogelijk “transporteren en transformeren”. Dit komt neer op verteren en zorgen dat het goed 
wordt opgenomen. Daar is geen woord “Chinees” bij!  
 
Ik heb de beste tips voor je op een rijtje gezet: 

• Eet het liefst 3x warm op een dag, vermijd koud eten en drinken; 

• De beste start van de dag is met (door-)gekookte granen, deze leveren het meeste energie, 
en ze moeten flink gekook zijn zodat zo min mogelijk energie verloren gaat met verteren. 

• Trek in zoet of chocola? Vaak heb je dan behoefte aan meer energie, of kom je bepaalde 
stoffen tekort. Van oudsher krijgen wij de zoete smaak binnen via granen of rijst, die zoals 
hierboven al gezegd, de grootste bron van energie zijn. 

• Vermijd bewerkt eten. Dat wordt door ons lichaam vaak niet herkend als voeding, wordt niet 
verwerkt en gaat meteen in de opslag. Vermijd hierbij vooral de zogenaamde “light” 
producten. Die hebben echt een averechts effect! 

• Zorg voor voldoende beweging; beweeg ’s morgens tot je honger krijgt, met rustige 
oefeningen en stretchen. Na een te grote maaltijd ga je compenseren met beweging via een 
goede wandeling van minstens drie kwartier. 

• Neem liefst bij elke maaltijd een beetje zuur, een beetje bitter, een beetje zout en een beetje 
pittig. Zo zorg je ervoor dat alle organen tevreden zijn en goed gaan samenwerken. Dit 
voorkomt ook dat je trek krijgt in ander of meer eten na een maaltijd. Kijk voor inspiratie eens 
bij de 5-elementen recepten op de website. 

• Kauw zo veel mogelijk; een Chinees gezegde is dat je voor elke hap net zo vaak moet 
kauwen als je leeftijd! Verteren begint al in je mond. 

• Geef je maag de ruimte om te kneden. Dit doe je door bij een driekwart volle maag te stoppen 
(kwestie van oefenen). Wanneer je maag echt vol is, moet hij namelijk een beetje uitrekken 
om toch te kunnen kneden (anders wordt er ook niet verteerd).Die steeds grotere maag 
maakt dat je ook steeds meer eten om dat volle gevoel te krijgen. 

• Adem rustig door! Klinkt als een open deur, maar het is moeilijker dan je denkt in deze 
stressvolle maatschappij. Adem daarom soms ook een tijdje heel bewust wat dieper. Zo 
masseer je je buik en stimuleer je je spijsvertering. Je kunt immers alleen verteren in rust. 

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit verhaal? Stel ze gerust, de volgende keer of via de 
mail! 

https://clarijn.mijnpraktijksite.nl/wp-content/uploads/2021/01/Recepten-5-elementen-Clarijn-Natuurgeneeskunde.pdf

