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ln het Kinesiologie vaktijdschrift
van december 2003 verscheen
een zêer goed arti<elover de
"Gut Brain", waarin eên vêrta ing
stond uit het boek ""Wenn
dês Eauchhirn das Geschehen
dikÍêrt"" door Harspeter Eckardt.

ook welde Buikhersenen of
Buikbrein genoemd, omdêt het
zondertussenkomst van de
hersenen kan functioneren. ln
het lichaam is er geen andeÍ
onderdeêldêt dit kan, het is
dus eÍg bijzonder. Dit Buikbrein
wordt ook wel hei "zenuwsielse
van de ingewanden" genoemd.

n vervolg hierop heb ik
onderstaand altikel geschreven,
omdat ik hei b€lêngrijk vind de
"buikhersenen" nosmaals onder
de aandachi te brengen en aan te
geven hoeje dii kan testen.
ln nijn praktiik merk ik dat de

Het omvat de s okdarm, Ínaag,
dun ne darm, pancreas, dlkke

.

darmen onizettend belangrijk
zijn bijalle processen (zowê
emotioneel, chemisch als fysiek)
diÊ in de Ínens plaatsvinden.
Goede voeding is be angrijk want
hiêr haaljeje energie uit, maar....
goede darmen zijn hiervoor
onontbêerlijk. Neem je bepaalde
voeding op? Weet je lichaam
bijvoorbeêld wat vitaminen en
mineralên zijn? Misschien al
generaties lang niet, omdat er
overtuigingen of ernoties onder
zitten waardoor hei lichaam

Kijk dêarom

ls de darmwand en zijn de
dêrmslijmv iezÊn in orde, dwz
is er wellicht sprake en zo
ja in welke nrate van "leakv

sut"" (lêkkende darmen) enl
of is er wellicht sprake van
"malêbsorptie", dwz een s echt
oPname van Voedingsstoffen,
Als er een dêrmonbalans is, waar
ligt de priorlteit van de onbalans:

+ in de dunne darm (test met
tesibuisjes);

+ de dikke darm of elders in het
"Enterische Zenuwstelse {EZS)",
ofwe Buikbrein (heeft iemand
bijvoorbeeld altijd Ínaêgzuur

viiaminen en mineralen nlet
opneemt. Belangrijk hiervoor
zijn goede darmen, het proces
van verteren en los kunnen laten
(zowel lichameliik als Êeesteliik).

darm, buik aorta en plexus
solaris. De plexus solaris is een
vlechtwerk van zenuwen dle a s
zonnestralen naar de organen in

*

etc.);
is er een onbalêns m.b.t.
seroionine (dé neurotransmitter
in de darmen) .

Cerebrum Abdominale, veriaald:
de "buik hersenen". De p exus
solaris igt bovenin de buikholte
t!ssen de alvleesklier en de grote
lichaamsslagader (N.b.: de plexus
solaris moet niet verward worden
mêt het zg. '?onnev echtchakra").
Hoe de informatie uitwisseling
tussen hersenen en buikbrein
plaatsvindt wetên we nog niet

precies. De darrn is rnet de
hersenen verbonden door de
Nervus Vagus, Deze bestaat voor
90% uit efferente (afvoerende)
veze s. Er gaan weinig prikkels van
de hersenen naar de darm, Het
is dus niet waarschijnlijk dat de

gecontroleerd dooÍ het EZS, een
conplex netwerk van ongeveer
100 miljoen zenuwcellen. Dit

hersenen de darm controleren
via zenuwbanen, Contact van de
hersenen naar de darm ver oopt
voorname ijk via de bloedbaan
door middel vên peptiden
Ímoleculen die bestaan uit een
kleine keten van aminozuren), die
in de hypofyse en hypothalamus

Ënterisch Zenuwstelsel wordt

worden geproduceerd.

a

bii de eerste testen
naar de darmen. Welke k achten
de patiënt ook heeft want
als de darmen niet in bêlans zijn
(en dit omvat ook de dêrmwand
en het mucosalsystem)werkt dit
door in het hele lichaam.
lk bedoel doarmee:
. hoe is de ontlasting? Neem geen
genoegen met het antwoord
"goed", vr.ag uit wat dit voor
deze persoon betekent. Goede
ont asting is nl. dêt je 2 x per
dag ontlasting hebt, in vaste
vorÍn, niet ioi weinig ruikend
en waarje Seen tot weinig
wc-papier bij nod;g hebt.
Een slechte dêrrnflora kan
b.v. komen door stress, de
pil, medicijngebruik of b.v ai
meegenomen van de moedeÍ
biide seboofte Íde moederhêd

de buikholte lopen. Een andere
benaming voor de plê)(us so aris is

Vanwaar deze interesse in de
daímen?
De hele spjjsvertering wordt
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Têchnisch gezien is het EZS
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onderdeêl van het perifere
zenuwstelsel mêár het volgt niet
persé de commando's op die het
ontvangt van het brein. Daarvoor
zijn er te weinig verbindingen
vênuit de hersenen naar de
darrn. Dit betekent dat het EZS
infornrabe kan verwerken die
zijn eigen Íeceptoren ze fstandig
oppikken en die de receptoren
stjmu eren tot bepaalde
effecten, die a een door het EZS
gecontroleerd worden.
Hêt EZS bevai naasr veK.hi êndê
types van neuronen ook een groot
aêntêl e ia cellen. Lange tijd werd
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aangênornen dat deze cellen enkel
ondeÍsteunende f unches hadden
(je vindt zê ook in de hersenen
in het centÍa e zenuwstelse, ze
vormen de b oedhersenbaÍière),
maar recent onderzoek toont aan
dat ze ook een be angrijke ro
spelen ln ontstekingsprocêssên
in de darm, darm degeneratie ên
het ondêrhouden van een goed

Omdat het enterisch zenuwstelse
niet spreekt met woordÊn, zie
je de reactie verschijnen in de
vorm van zuurbranden, krampen,
diêrree of constipatie. Ongêveer
40% van patiènten die een
internist bezoeken komt met
gastro-intestina e problemen.
De ingewanden doen het niet
goed, maar niemand wêet
waarom/ want er zijn vee al
gêên anatomische of chemische
defecten te vinden.
De conditie van het Buikbrein

heeft een verband met de
8 extra meridianen ofwel
wondernreridianen en wel met de
GV cV Vitàl ên RieÍn {8e t).
Blj de 8 extra Íneridianen heeft
* de cV te màken mer .lê órên

(emotie: verantwoordeiijk/
onveranrwoordelijk);

*
*
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zoek vervulline van mijn ieven en
zêl dit vo brengen."

Als belangrijkste functie van
de dikke darm wordt gezien
het terugnemên van water en
zouten. ofwel het lndikkên. n
de zonnêvlechi verwêrkpn we
onze gevoelens en emotionele
indrukken. Aêneezien de dikke
darm juisi dit gebied doorkruist,
kun je je voorstêllen dat onze

emotionele gesteldheid een
zeer grote weers ag heeft op
de verteringsprocessen in de
dikke dêrm. 30% van de in houd
van de dikke darm bestaat uit
een grote verscheidenheid aên
micro organismen, die daar een
ecologisch evenwlcht vormen;
hieÍvan zijn de twee meest
bekende groepên de (yange)
colibacterie en de (yinne)
candidaschimmel.

+ de

CV metde ogen (80%
van de binnênkomende lnfo
gaat via de ogen) (emotje:
geaccepteêrd/nr iskend);
de Vital Ínet de Hypotha amus
(start bijGV4 mingnren punt)

Bij de mens die gevoelsindrukken
noeilijk kan verwerken
en vormgeven zien we

(emotie: nodls/ovêrbodig);
de Riem (of BeLt) mêt de Epifvse
(ênrotier vervullins/volbrensins/
lees).

Met elkaarvorrnen deze emoties
het kader van het zich ln ba ans
voe en Van de mens op aarde,
het gaat dan om: "lk ben nodig,
ik word geaccepteerd, ik ben
verêntwoordelijk (voor rnezelf), ik

êen voedingsbodem voor
het uitgroeien van de
candidêschimme, de zogeheten
candidiasis, een reer veel
voorkomende ziekte. Candidê
kan een hoge concentratie

acêtvldehyde produceren,
wat een krêchtise tox ne is
die de b oedhersenbarriere
kan passeren. Dit geeft verlies
van brelnintêÊrahe íniet meer
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helder kunnên denken, enroties
en stemmingswisselingen en
hui bulen). Djt alles heeft dus te
maken met een goÊde condihe
van onze Buikhersênen.
n het boek ""ïhê Sê.on.l Bráin""
van Michae D. Gershon, M.D. egt
hii uit dai als men spreekt over

hei autonooÍr ?enuwstelse, dit
meestal wordt ingedêeld in twee
onderdelen: de PaÍêsympaticlrs
en Syrnpathicus. Dit ls naêr ziln
mening ten onrechte, want reeds
in 1921bewees de wetênschapper
LN. Lansley in zijn boek "rhe
Autonomic Nervous System"
dat ook het Enterlsche Brêin
zenuwstelsel onafhankelijk en
dus ook autonooÍn ln ons lichaam
werkt ên als derde "poot" gezien

/

dient te worden bijde indeling

van ons autonoom zenuwstelsel.
Als men b.v. blj wetenschappelijk
onderzoeken de connectie met dê
Nervus Vagus doorsneed wÊrkre
het Buikbrein nog steeds dooÍ en
regelde alles zell Dat is waarom
wll spreken over "l'let Tweêde
Brein" ln ons ichaam.
Een belangrijke

ro

spe en de

receptoren op dê cêlwand van de
weefsel en orgaance en, die het
moee ijk maken dat de ce als het
ware antwoord geeft op signêlen
van stoffen uit zijn omgeving.
Zenuwen "praten" met behulp van
chemische taê1.

Rêceptoren zijn als het ware
hel mo êculaire equivalent van
"oren". SjgnaalÍnolecu en/stoffen
binden aan deze receptoren. Na
binding wordt dit omgezet in een
fysio ogische reactie.
Bij de vecht/vlucht reactie

van de Sympaticus speelt
Noradrenaline êên grotê rol in
deze "chemische taê1"(volgens
Gershon in zijn boek gaat het
namelijk om Noradrenaline
en niet onr Adrenaline)en
bij de Parasympahcus de

neurotransÍnitter Aceltylcholine.
Blj het Buikbrein spee t
Serotonine een grote
rol. Serotonlne is een
weefselhormoon dat werkt als
neurotransmltter en dat voor 95%

wordt aangemaakt in de dikke
darm- Serotonine is belangrljk
voor hêt a gemeen we voe en en
een positieve levênshouding. Het
stimuleert tevens de voortstuwing
van dê darminhoud.
Een teveel aan serotonine kan
leiden tot hêt IBS ( rritable Bowel

Syndrome) en spêê t, volgens
Gershon in zijn boek, ook een ro
bij bijvoorbeeld botontka king en
Als de EZS niet in bolans is, kun je
gevoelens oak niet goed Íilteren
en zulje aak niet qoed in je vel

Dit kan b.v êên rolspelen bij
dyslexie ( k behande dit in
nrijn cursus Dys exie en dê
Biocomputer). De hersenen
draaien op glucose, Ínaar deze
rnoeten niet worden geleverd
door snelle koolhydraten maêr
via langzame sulkers- Dii alles
heeft te maken met êên goede
vêrtering, dus goede darmen.
Vraag daarorn altijd naar de
darmen bll dyslectjsche kinderen.
Meestal hebbên ze een slechte
ont astjng, zitten niet goêd in hun
vel, voe en zich nlet geaccepteerd
etc. A emaa dingen die wijzen
op een onbalans in het Buikbrein,
wat doorwerkt in dÊ hêrsênên

ln wetenschappelijke
onderzoeken zijn er verbanden
gevonden tussen ADHD, ADD,
specifieke leerstoornissen

(woordblindheid en

rekenblindheid), Asperger etc.
ên een slechte darmfunctie.
Lekkende darrnen beiekent in
de praktijk ook een lekkende

bloed-heÍsenbarrière (behoort toi
hetzelÍde zogenaamde "mucosal

systern" en is een splegelvan
e kaar ) waardoor toxines
makkelijker de hersenen kunnen
bereiken en hun lnv oed daarop
Bij het teslen in je praktijk kun
je dussneldoor m;ddelvan het

uittestên van Noradíenaline,
Acetylcholine en/of Serotonine
kijken of er een onba ans is ln
één vên de drie "poten" van het
autonoom zenuWste sel. Door
daarna verdêr uit te sp ltsen
door Ín dde vên alarmpunten of
organo's tezaÍnen rnet 1of meer
van deze neurotransrlritters, kun
je de bijbehorende orsênen/
hersenonderdelen vlnden waar de
on ba ans op dlt moment speelt.
ln mijn praktijk komt hier meestal

het Bulkbrein uit, vaak toegespitst
op dikke of dunne darm.

Febje een bepaêld "beeld",
bijvoorbee d een tekort aan
seroion ne. onbal.ns in dê
dunne darm, leaky gut en
rnalabsorptie, kijk ddn of dit

von de cliènt zelÍ aftansng is of
datdit een onbalans is die uit
eerdere generctíes komL fesl
uit en vrêas dlt ook uit {d.w.z.
bêspreek het metje cliént of hij
dit uit generaties herkent, zijn
vêder/moeder, opa/oma etc.).
le kunt het bolanceren door
de dna code uitte testen die
hiermee somenhonqt en hoeveel
qeneranes dit ol speelt. \lkle1
ult hoe je DNA codes uittest en
opzoekt in de cursussen die ik
bêgin 2012 weer ga geven, onder
andere "GeheLgenp aatsen en
Assemb agepunten" en de cursus
"Dys exie en de biocomputer").
Bljzo'n code horên meestal ook
overtuigingen enlof emoties die
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a genêraties lêng een rol spelen/
soms Ínoêt êr een symbool bij/

een klêur of g€!r of lets anders.
A s het hêlê p êatje compleet is
kun je de correctie maken om tot
balêns te komen en vergeet niet

om ook nêar celherinnerlng te
kijken en djt ook te bê anceren.
le kunt daarnê kijken of er we icht
nog een middel nodig is onr de
darrnwênd ie he pen bij herstel
en/of êên goêdê prê-of probioticê.
Bll Candida kun jê weer andere
midde en u tt€sten en eên dieet
meegeven.
Sêmenvattend zou lk willen
advisereni vraag aan het
begin van jê sessie naar de
darmen en verbêas je erover
hoeveel onbalansen hier mee
samenhangen en zle hoe de c iènt

zowe fysiek als psychisch, zodra
de darmen weer in ba ans ziln.
i\4r Karin B ok email:
krrlrrbloko sef @hotmal .conr
w\À/\,v. p rir
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