15 vragen over detoxen

Grote
schoonmaak
Is dat wel nodig?
Je lichaam van binnen eens flink
reinigen. Dat klinkt als iets wat
iedereen een keer zou moeten
doen. Toch heeft het lichaam
voor een interne reiniging geen
hulp van buitenaf nodig.
Tekst Mary Stottelaar
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ontgiften

Actieve koolstof zou de
reiniging van het lichaam
ondersteunen

1

Detoxen:
wat is dat?

Detoxen, oftewel ontgiften,,
is een kuur die vaak wordt
aangeprezen als ‘ultieme reini
ging’ of ‘ontslakken’ van je
lichaam. Meestal duurt zo’n kuur
een aantal dagen tot een week.
De talloze aanbieders ervan
beloven zo de opgehoopte afvalen gifstoffen uit je lichaam te
kunnen verwijderen.
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Welke detoxvormen zijn er?

Wie op internet zoekt, ziet
dat er veel vormen van
ontgiften zijn. Elke kuur heeft
zijn eigen specifieke voorschrif
ten en behandelingen. Wat de
meeste kuren gemeen hebben is
een tijdje vasten, of op z’n minst
heel weinig eten. Ook laxeren in
de vorm van een darmspoeling,
al dan niet met een klysma, is
vaak onderdeel van de kuur.
Daarnaast zegt de aanbieder
soms dat je specifieke producten
moet gebruiken, die de reiniging
van het lichaam zouden onder
steunen. Denk aan zuiverings
zout, klei, kalebas, kalk of actieve
koolstof (norit). Ook ‘oil pulling’
wordt nogal eens voorgeschre
ven. Daarbij moet je 20 minuten
lang je mond spoelen met een
slok plantaardige olie.
Een tijdje geleden ging er zelfs
een video viraal waarin topmo
del Doutzen Kroes uitlegde hoe
ze via een zogeheten leverclean
sing haar lichaam reinigde van
galstenen. Ze deed dat door
appelsap en olijfolie te drinken
en dat te combineren met
laxeermiddelen.
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Waarom is dit
allemaal zo
populair?

Net zoals een grote
schoonmaak van je huis een
goed gevoel geeft, spelen de
aanbieders van detoxkuren in op
de behoefte om met een schone
lei te beginnen. Als er dan ook
nog BN’ers zijn die voordoen
hoe het moet, en daarbij enthou
siast vertellen over de kuren die
ze hebben gedaan, wordt het
vanzelf populair.
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Maar waarom zou
het lichaam
überhaupt ontgift
moeten worden?

De voorstanders van detoxen
zeggen dat diverse afval- en gif
stoffen zich ophopen in het
lichaam en de stofwisseling ver
storen. Ook zouden ze allerlei
ziektes veroorzaken en leiden tot
een te hoog gewicht.

Het is een regelrechte
fabel dat een lichaam
ontgift moet worden

Is detoxen dan
nodig?

Nee. Het is een regelrech
te fabel dat een lichaam
ontgift moet worden. Je lichaam
is prima in staat om via verschil
lende mechanismen afval- en
gifstoffen te verwijderen. Zo
speelt de lever een rol bij de
afbraak van afvalstoffen die ont
staan in het lichaam. En bij de
afbraak van gifstoffen die we
binnenkrijgen via voeding en
medicijnen. Ook de nieren wer
ken hieraan mee en voeren over
tollige stoffen af.
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Dus afval- en
gifstoffen hopen
zich helemaal niet
op in het lichaam?

Nee, normaal gesproken niet.
Het lichaam produceert voort
durend afvalstoffen. Bij een nor
male stofwisseling ontstaat
bijvoorbeeld melkzuur bij ver
branding in de spieren en ureum
bij afbraak van eiwitten. Deze
afvalstoffen komen in het bloed
terecht.
De lever en de nieren hebben
een soort filterende functie
waarmee ze de afvalstoffen uit
het bloed filteren. Dat doen ze 24
uur per dag, 7 dagen per week.
Ook (resten van) medicijnen en
verontreinigende stoffen, zoals
eventuele resten bestrijdings
middel op een appel, worden in
de lever afgebroken. Daarna
verlaten de stoffen het lichaam
via de urine of ontlasting. Dit
zelfreinigend proces stopt niet,
zolang er geen sprake is van een
lever- of nierziekte.
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Sommige kuren
gebruiken vreemde
middelen als kalebas
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Hoe werkt dat
dan in de lever?

De lever is een soort che
mische fabriek met twee
belangrijke mechanismen om te
ontgiften. Het eerste mechanis
me is dat waarin gal (in de lever
gemaakt) wordt gebonden aan
schadelijke stoffen. De stoffen
komen, door die binding aan gal,
in de galblaas terecht. En de
galblaas leegt zich van tijd tot
tijd in de darm. Zo verlaten de
aan gal gebonden stoffen met de
ontlasting het lichaam.
Het tweede mechanisme werkt
via een zogeheten biotransforma
tie. Schadelijke stoffen worden
hierbij met enzymen in de lever
wateroplosbaar gemaakt, waarna
de nieren via de urine zorgen
voor de afvoer ervan.
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En hoe doen
de nieren dat?

De nieren zorgen in het
lichaam voor uitscheiding
van water via de urine. In de
urine komen stoffen die het
lichaam kwijt wil. Denk hierbij
aan de stoffen die de lever water
oplosbaar heeft gemaakt en aan
afvalstoffen die bij de stofwisse
ling ontstaan. Maar ook aan zout
uit onze voeding.
Als er te veel glucose (suiker)
in het bloed blijft circuleren – bij
een onbehandelde diabetes
bijvoorbeeld – dan plas je die
glucose uit. Dat laatste is geen
gezonde situatie, maar het geeft
wel aan dat de nieren voortdu
rend hard werken om het bloed
te zuiveren.
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Maar je darmen
af en toe schoon
spoelen is toch
wel gezond?

Nee, dat is juist niet gezond en
werkt eigenlijk averechts. Je dar
men zijn niet vergelijkbaar met
een riool dat alleen maar voor de
afvoer van ontlasting zorgt. De
darmen zijn een orgaan met
belangrijke functies. Zo neemt
de dikke darm vocht en minera
len op en vindt daar de produc
tie van vitamine K plaats. En er
leven veel micro-organismen
(het darmmicrobioom) die gun
stig zijn voor het lichaam. Die
processen kun je beter niet ver
storen, en al helemaal niet rigou
reus met een of andere spoeling.
Gunstige melkzuurbacteriën
in de dikke darm zorgen bijvoor
beeld voor een zure omgeving
waarin ziekteverwekkers niet
kunnen overleven. Met spoelen
of laxeren haal je de darmen met
geweld leeg en verdwijnen dus
ook die gunstige micro-organis
men. En het duurt wel even
voordat het gunstige darm
microbioom weer is opgebouwd.

Met spoelen of
laxeren haal je
de darmen met
geweld leeg
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En als je
onverhoopt
toch een keer te
veel giftige
stoffen binnenkrijgt?
Bij blootstelling aan schadelijke
stoffen uit het milieu of via de
voeding – denk aan dioxines,
polychloorbifenylen (pcb’s) en
zware metalen – komt zoals ge
zegd de lever in actie. Die bindt
de stoffen aan gal om ze uit het
lichaam te kunnen verwijderen.
Maar bij grote blootstelling
aan schadelijke stoffen wordt
ook een deel ervan in het vet
weefsel van het lichaam opgesla
gen. De stoffen verdwijnen wel
weer uit dat vetweefsel, maar
kenmerkend voor schadelijke
stoffen is dat dat heel langzaam
gaat. Afhankelijk van de chemi
sche samenstelling breekt het
lichaam het vanzelf in enkele
maanden tot jaren af. Dit alles
gaat ook via de lever en de bin
ding aan gal.
Gelukkig is de blootstelling
aan deze schadelijke stoffen via
voeding en milieu in Nederland
heel beperkt. Gemiddeld krijgen
we zo weinig dioxines, pcb’s en
zware metalen binnen dat het
niet schadelijk is.
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Dus de lever kan
dat allemaal aan?

In principe heeft de
lever een grote capaci
teit, zelfs een overcapaciteit.
Maar bij extreem grote hoeveel
heden aan bijvoorbeeld dioxines
of zware metalen in een keer,
kan de lever wel beschadigd
raken. Dan – en als er veel van
de lever wordt gevraagd – zou de
ontgiftende werking in proble
men kunnen komen. Ook kan
een lever beschadigd raken door
overmatig alcoholgebruik of
langdurig gebruik van bepaalde
medicijnen. Er treedt dan lever
cirrose op waarbij de functie van
de lever sterk afneemt.
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Om je lichaam te
ontgiften is een
detoxkuur dus
niet nodig. Maar
zo’n kuur werkt wel goed
om af te vallen, toch?
Omdat detoxen meestal gepaard
gaat met meerdere dagen vasten
en veel water drinken, leidt zo’n
kuur altijd tot snel gewichtsver
lies. In de eerste dagen is het
vooral vocht dat je kwijtraakt.
Na zo’n kuur zitten die kilo’s er
meestal weer snel aan.

Is detoxen dan
wel gezond?

Als je gezond bent,
kan een keer een
paar dagen vasten of heel weinig
eten geen kwaad. Maar extreem
laxeren is niet gezond voor je
lichaam. Het wordt steeds dui
delijker dat juist het darmmicro
bioom belangrijk is voor een
goede gezondheid.
Pas bovendien op met detox
kuren waarbij je vreemde mid
delen als klei, kalebas of kalk
moet innemen. Deze producten
kunnen verontreinigd zijn met
zware metalen zoals lood. Bo
vendien is hier nauwelijks toe
zicht op. Zo’n kuur kan dan juist
een tegengesteld effect hebben.
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houden?

Wat kun je wél
doen om je
lichaam schoon
te maken en te

Het lichaam zorgt daar zelf voor,
zolang de lever en de nieren goed
werken. Gezond eten en een ge
zonde leefstijl helpen deze orga
nen in goede conditie te houden.
Om de leverfunctie goed te hou
den, is het verstandig het gebruik
van alcohol zo veel mogelijk te
beperken. Alcohol is immers een
giftige stof. Voor gezonde nieren is
het verder aan te raden niet te
veel zout (maximaal 6 gram per
dag) te gebruiken.
Natuurlijk moet je ook de in
name van verontreinigende stof
fen zo veel mogelijk vermijden.
Dat betekent niet roken, geen
onnodig medicijngebruik, en
– nogmaals – zo min mogelijk
alcohol drinken.
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En helpt bio
logisch eten?
Daar zitten
minder veront
reinigende stoffen in.

Bij biologisch geproduceerd
voedsel worden geen chemische
bestrijdingsmiddelen gebruikt.
Voedingsmiddelen uit de regu
liere voedselproductie zijn ech
ter steeds meer op biologische
producten gaan lijken als het
gaat om bestrijdingsmiddelen.
Vroeger was er een groot verschil
tussen resten van bestrijdings
middelen in reguliere groente of
fruit en in biologische.
De richtlijnen voor de land
bouw zijn inmiddels verscherpt,
waardoor ook niet-biologische
boeren nu veel minder bestrij
dingsmiddelen kunnen gebrui
ken. Toch worden er nog wel
resten van bestrijdingsmiddelen
aangetroffen in reguliere pro
ducten, vooral in producten die
uit het buitenland komen.
Meestal blijven die resten bin
nen de toegestane limieten,
maar als je daar niet op durft te
vertrouwen, kun je het best bio
logische producten kopen. ■
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Smaakt dit
naar meer?

Lees alles over gezond leven in de Gezondgids. Met kritische artikelen
over voeding, beweging en zelfzorg. Probeer nu met korting.
Bekijk de aanbieding

