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Rol van de organen 

Deze les zal gaan over de rol van de organen in het ontstaan van ziekten. Vorige 
les is uitgelegd hoe ziekten kunnen ontstaan en welke factoren hierin 
meespelen, ook welke invloed deze factoren hebben op de organen van het 
uitscheidingsstelsel.  
Door de disbalansfactoren kunnen de uitscheidingsorganen uit balans raken 
met allerlei ziekten en problemen als gevolg.  
 
In deze les gaan we de rol van de organen, en dan meer gericht op de 
uitscheidingsorganen, bespreken. We gaan kijken wat hun normale functie is, 
en wat je ziet als deze organen uit balans raken of overbelast raken. Welke 
symptomen er optreden, zodat je aan de hand van de symptomen kunt 
bepalen welk orgaan, of welke organen, ondersteund moeten worden.  
Je vindt in deze module ook een hand-out met een checklist met de 
symptomen en daaraan gekoppelde organen zodat je snel kunt bepalen waar je 
kunt beginnen met een behandeling.  
De volgorde van behandelen van de organen en met welke middelen, wordt in 
de loop van dit programma stukje bij beetje uitgelegd.  
 
Organen zijn van belang voor het goed functioneren van het lichaam. Zo heb je 
de organen van het hormoonstelsel, bijvoorbeeld de hypothalamus, hypofyse, 
schildklieren, bijschildklieren, bijnieren, alvleesklier en geslachtsorganen, die 
een invloed hebben op de stofwisseling de groei en de regulatie. De nieren, 
lever, longen en darmen zijn van belang voor de uitscheiding van afvalstoffen, 
maar zijn ook van belang voor de opname van stoffen, aanmaak van bloed en 
het afweren van ongewenste indringers. Het hart, de longen, de lymfevaten en 
de spieren zijn van belang voor een goede circulatie.  
Zo zie je ook dat de organen bij heel veel verschillende processen betrokken 
zijn. Organen hebben vaak niet één functie, en je ziet ook dat er een samenspel 
van organen nodig is om het lichaam gezond en functioneel te houden. Als één 
van de organen overbelast raakt of zijn functie niet goed kan uitoefenen, 
ontstaan er dus ziektes. Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar 
het is een proces dat er langzaam insluipt en vaak pas duidelijk wordt als er 
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daadwerkelijk een ziektebeeld optreedt. Toch is al vroeg te zien dat het 
probleem zich aan het ontwikkelen is. Het is goed om op deze signalen bedacht 
te zijn, want ze geven aan dat het lichaam uit balans aan het raken is. En al veel 
eerder dan dat een bloedtest aan kan tonen zie je dus al problemen ontstaan. 
Bij de meeste orgaansystemen zie je een afwijking in het bloed pas als 70 
procent van dat orgaan niet meer functioneel is, terwijl als je bedacht ben op 
de vroege symptomen je al eerder kunt ingrijpen en erger kunt voorkomen.  
 
Naar deze vroege symptomen gaan we in deze les kijken, en dan de 
symptomen die ontstaan als de uitscheidingsorganen het moeilijk hebben. We 
gaan dus kijken naar welke symptomen je ziet wanneer darmen, lever, nieren 
en longen uit balans zijn.  
Deze symptomen kunnen al optreden zonder dat er al daadwerkelijk een 
structureel probleem in één van de organen aanwezig is. Dat is mooi, want als 
je die symptomen leert herkennen en op tijd kunt ingrijpen, voorkom je dat er 
structurele problemen gaan optreden en organen daadwerkelijk beschadigd 
raken.  
 
Als we gaan kijken naar de symptomen, dan kunnen deze zowel van fysieke 
oorsprong zijn, bijvoorbeeld schilferende huid of gewrichtsproblemen, of een 
mentale oorsprong hebben, bijvoorbeeld woede en angst. Dit komt doordat 
organen niet alleen een fysieke functie hebben, maar ook zorgen voor 
bepaalde gemoedstoestanden. In de hand-out vind je daar ook een stukje extra 
tekst over.  
In het vervolg van deze les ga je leren wat de functie van organen is en welke 
symptomen je ziet als er een disbalans aanwezig is.  
 
Laten we beginnen met de darmen. De darmen bestaan uit een dunne darm, 
een dikke darm en een blinde darm. De dunne darm is van belang voor het 
verteren en opnemen van voedsel. In de dikke darm worden de 
voedingsstoffen die nog niet opgenomen zijn, verder opgenomen en wordt de 
voedselbrij ingedikt doordat water opgenomen wordt. De blinde darm is bij de 
hond niet sterk ontwikkeld, maar het bevat wel belangrijke bacteriën en veel 
lymfoïd weefsel waarin dus afweercellen aanwezig zijn. De darmen spelen ook 
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een grote rol in het trainen van het afweersysteem, oftewel het 
immuunsysteem, zoals we in de vorige les besproken hebben. De darmflora, 
ook wel het microbioom, en de eilandjes met afweercellen spelen hier een 
grote rol in. De darmen zijn opgebouwd uit villi, oftewel darmvlokken, die 
uitstulpingen vormen. Hierdoor wordt het darmoppervlak vergroot en kunnen 
meer stoffen opgenomen worden. De villi worden weer gevormd door 
verschillende darmwandcellen met elk hun eigen functie.  

 
 
Deze darmwandcellen liggen bij gezonde darmen strak tegen elkaar aan, en 
hebben speciale kanalen waardoor selectief voedingsstoffen doorgelaten 
kunnen worden. En daar wil het nog wel eens fout gaan waardoor problemen 
ontstaan. De darmwandcellen kunnen beschadigd raken, waardoor er meer 
ruimte tussen de darmwandcellen komen. Dit noemen we een leaky gut. De 
darmwandcellen kunnen beschadigd raken door voeding, en dan vooral door 
suikers, koolhydraten en gluten, door medicatie, door vitaminedeficiëntie, 
ontstekingen, stress, een disbalans van de darmflora, de overgroei van gisten 
en door een disbalans van de organen.  
Door deze stoffen raken de verbindingen, oftewel de tight-junctions tussen de 
darmwandcellen beschadigd, en raken de darmwandcellen ontstoken. Hierdoor 
kunnen stoffen die normaal gesproken tegengehouden worden, zoals 
voedingsstoffen en pathogenen, bijvoorbeeld bacteriën, schimmels en gisten, 
door de darmwand. Ze komen dan in het darmwandweefsel en uiteindelijk in 
de bloedbaan terecht, waar ze het immuunsysteem triggeren. Dit wordt dus 
ook wel een leaky gut of een hyperpermeabele darmwand genoemd.  
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De stoffen die in de bloedbaan terechtkomen, kunnen allerlei allergische 
reacties veroorzaken doordat het immuunsysteem in aanraking komt met 
stoffen die eigenlijk niet het lichaam in moeten kunnen. Doordat het 
immuunsysteem continu getriggerd wordt, kan het overactief raken en gaat het 
op allerlei andere stoffen reageren, zoals bijvoorbeeld pollen of vlooien. Maar 
het kan ook onderdelen van het lichaam zelf gaan aanvallen, waardoor auto-
immuunziekten ontstaan. Het continu activeren van het immuunsysteem kan 
op den duur ook een verminderde werking van het immuunsysteem 
veroorzaken. Het immuunsysteem raakt uitgeput en daardoor is er weer meer 
kans op infecties, omdat het immuunsysteem niet meer in staat is om 
bacteriën, virussen en allerlei andere pathogenen goed af te weren.  
 
Symptomen of problemen die we zien bij verminderde darmwerking zijn:  

 verminderde opname van voedingsstoffen 
 minder aanwezig zijn van bouwstoffen. Hierdoor zie je dat de 

ontwikkeling achter kan blijven, dus je ziet dat een dier zich minder goed 
ontwikkeld, dat de bespiering wat achterblijft.  

 ontstaat ook een verminderde weerstand, want de darmen zijn heel erg 
van belang voor een goede weerstand.  

 verandering in de ontlasting zien. Als je kijkt op het plaatje links dan zie 
je daar type 3 en type 4. Dat zijn een beetje de normale 
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ontlastingsvormen, die zijn worstvormig met een licht barstje of een 
beetje een wat gladde, zachte worst. Maar dit is ontlasting wat je ook 
makkelijk op kan pakken, wat ook niet zacht is, of waar restjes van 
achterblijven. Daarnaast kun je zien dat, op het moment dat er wat meer 
indikking van de ontlasting is, dat het dus wat dikker gaat worden met 
wat klonteringen, harde, losse keutels, soms wat slijm en wat bloed. Dat 
zijn tekenen dat die darmen dus niet optimaal kunnen werken. Maar ook 
zachte keutels of een zachte brei, of bijvoorbeeld waterig, waar ook geen 
vaste delen meer in zitten; ook dat geeft aan dat de darmen niet goed 
meer kunnen functioneren.  

 gewichtstoename of –afname 
 mentale disbalans krijgen. Er is met steeds meer wetenschappelijk 

onderzoek aangetoond dat er communicatie tussen de darmen en de 
hersenen is. Dit wordt ook wel de darm-hersenas genoemd. En deze 
communicatie loopt via de stoffen die de darmbacteriën afgeven en de 
darmen opnemen, en via de zenuwuiteinden die in de darm aanwezig 
zijn en via stoffen, hormonen, die de darmen zelf aanmaken. Via deze 
drie wegen geven de darmen dus signalen door naar de hersenen en 
sturen de hersenen. Op het moment dat die signalen dus niet goed 
doorgegeven worden, dus de stoffen die de darmbacteriën afgeven 
worden niet goed opgenomen, de zenuwen worden niet goed 
aangestuurd of hormonen worden niet goed gevormd, dan kun je dus 
zien dat er ook een mentale disbalans ontstaat. Vermoeidheid is er daar 
een voorbeeld van.  

 huidontstekingen of huidproblemen kunnen aanwezig zijn. Dit komt door 
een verminderde weerstand.  

 winderigheid, dat is ook iets wat we zien bij een verminderde 
darmwerking. Dat komt doordat er een disbalans in het microbioom 
aanwezig is, en daardoor wordt het rottingsproces in de darm verstoord, 
waardoor er ook meer gas aangemaakt gaat worden.  

 
Het volgende uitscheidingsorgaan is de lever. En de lever heeft ook een groot 
aantal functies.  
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De lever is van belang voor de aanmaak van gal. Het vormt dus gal, en gal is 
heel erg van belang voor de vetstofwisseling in de dunne darm.  
Daarnaast is de lever van belang voor de koolhydraatstofwisseling. Het zorgt er 
ook voor dat glucose omgezet wordt als glycogeen en als energiebron 
opgeslagen wordt.  
De lever is van belang bij de eiwitstofwisseling. Het zorgt namelijk voor afbraak 
van aminozuren en zorgt ook voor opbouw van aminozuren, en aminozuren 
zijn weer de bouwstenen voor de eiwitten.  
De lever is ook van belang voor de vetstofwisseling en voor de 
hormoonhuishouding. De lever zorgt voor de opbouw van somatomedine. Dat 
is een belangrijk hormoon. De lever zorgt ook voor de afbraak van een aantal 
hormonen. Het is ook nodig om hormonen te activeren, zoals bijvoorbeeld het 
schildklierhormoon, dat moet geactiveerd worden in de lever. Dus als je ziet 
dat de lever niet goed werkt kun je dus ook een schildklierprobleem krijgen.  
De lever is ook voor een deel verantwoordelijk voor de vorming van 
antilichamen.  
Het is een opslagplaats voor vet, vitaminen, mineralen en ook voor 
aminozuren.  
De lever is van belang voor de vorming van bloedeiwitten die zorgen voor de 
bloedstolling, dus ook op het moment dat de bloedstolling niet goed loopt kan 
dat dus een relatie hebben met de lever. De lever speelt ook nog een rol bij de 
afbraak van bloedcellen, bij de afbraak van hemoglobine en de afvoer daarvan, 
en een hele belangrijke is het ontgiften en het reinigen.  
Het ontgiften en het reinigen, daar gaan we later in het programma nog verder 
op in.  
De lever is opgebouwd uit drie lobben en elke lob bevat allerlei levereilandjes. 
Deze eilandjes die bestaan uit kanalen van levercellen met centraal een 
afvoerkanaal, en aan de punten aanvoerende aders en slagaders, en het 
afvoerende galbuisje. Dat afvoerende galbuisje zorgt dat de gal naar de 
galblaas kan, en van daaruit door kan naar de dunne darm. Op het moment dat 
er dus problemen is of dat de lever niet goed kan functioneren, zien we dus een 
aantal symptomen of problemen bij een overbelaste lever.  
We zien een verminderde afscheiding van afvalstoffen. Hierdoor zie je vaak ook 
dat er wel een vettige vacht aanwezig is en ook wat vettige schilfers. Dat zie je 
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op het moment dat je over een hond zijn vacht heen gaat. Je voelt echt een 
vettige laag over je vingers. Een beetje huidvet is normaal, maar het moet niet 
zo'n hele vettige schilferige vacht zijn.  
Je ziet bij leverproblemen ook dat er dus verminderde bouwstoffen aanwezig 
zijn, omdat de afbraak en de vorming van aminozuren en dus eiwitten 
verminderd is. De eiwitten zijn nodig om weefsels op te bouwen.  
Ook bepaalde vitaminen kunnen moeilijker gemaakt worden, en opslag van 
vetten, vitaminen en mineralen kan verminderd zijn, waardoor ze minder 
beschikbaar zijn voor de opbouw van de weefsels.  
Problemen met hormonen, daar hebben we het ook al even over gehad. 
Bepaalde hormonen worden door de lever gevormd of moeten geactiveerd 
worden, en kunnen bij een disbalans dus minder aanwezig zijn. Andere 
hormonen worden door de lever afgebroken. Als de lever hier minder toe in 
staat is blijven ze dus langer in de bloedbaan aanwezig en kunnen dus zo 
hormonale problemen geven.  
Er kunnen ook spierproblemen ontstaan bij en lever die niet goed werkt, 
doordat er dus minder eiwitten beschikbaar zijn. Omdat de lever belangrijk is 
voor die eiwitstofwisseling, of doordat er minder glycogeen als brandstof 
opgeslagen is. Daarnaast is een goede leverenergie ook nodig voor een goede 
spierfunctie.  
Een verminderde leverenergie leidt ook nog tot oogproblemen, problemen met 
nagels en kan ook woede met zich meebrengen. Daarnaast kan woede ook de 
lever uit balans brengen. We zien dat bijvoorbeeld bij dieren die gefrustreerd 
zijn of die boos zijn. Die kunnen dus heel snel een leverprobleem opbouwen, 
een leverenergie-probleem.  
Bij een lever die uit balans is, zien we ook dat de klachten vaak erger worden 
door wind.  
Als laatste kunnen er ook problemen ontstaan als gevolg van een verminderde 
galproductie en dus een verminderde vetvertering.  
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De nieren behoren ook tot de uitscheidingsorganen. Die kennen we allemaal 
als de fabrieken die de urine produceren. De nieren bestaan uit de schors en 
een merg en zijn opgedeeld in nefronen die bestaan uit een deel merg en een 
deel schors. In het merg lopen de bloedvaten en urineverzamelbuizen, en in de 
schors liggen de glomeruli. De glomeruli werken als filters die allerlei stoffen uit 
het bloed filteren en afvoeren via de urine.  

 
 
De functies van de nieren zijn de regulatie van de waterhuishouding. De 
nierverzameltbuisjes zorgen ervoor dat er meer of minder water in de urine 
komt, zorgen voor regulatie van de pH, en dat is heel belangrijk omdat alleen 
bij een juiste pH het lichaam goed kan werken. Ze scheiden de schadelijke 
stoffen uit.  
De bloeddruk wordt geregeld door de nieren, en dat komt door het hormoon 
renine.  
Ze zorgen voor de activering van vitamine D, dus de nieren dragen ook bij aan 
sterke botten, en ze stimuleren de aanmaak van rode bloedcellen. Doordat ze 
het hormoon erytropoëtine afgeven.  
Als er een disbalans van de nieren aanwezig is, zien we de volgende problemen 
ontstaan. Deze problemen zijn enerzijds te herleiden tot functionele 
stoornissen, en anderzijds naar energetische blokkades. De problemen die we 
zien, zijn dus een verminderde afscheiding van afvalstoffen, waardoor dus 
meer afvalstoffen in het lichaam blijven, daardoor ook verminderde weerstand, 
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een verhoogde gevoeligheid voor een allergie, ook een verhoogde gevoeligheid 
voor het krijgen van chronische aandoeningen.  
Bloedarmoede staat ook in verband met de verminderde nierfunctie, maar ook 
gewrichtsproblemen, bijvoorbeeld artrose, artritis en onvruchtbaarheid.  
We zien vaak natte wonden, nat eczeem, problemen in het algeheel met de 
vacht. Ook zien we dat dieren die last hebben van de nieren problemen hebben 
met kou. Je kunt ook groeiproblemen zien, tandproblemen en een slechte 
eetlust.  
En de emotie angst kan ontstaan als gevolg van een disbalans in de nieren, 
maar kan ook zorgen voor disbalans met alle bijbehorende problemen. Zo kun 
je bij een hond die ineens angstig wordt bijvoorbeeld tegelijkertijd zien dat ook 
de vacht dof wordt.  
 
De longen zijn de laatste uitscheidingsorganen die we gaan bespreken. Een 
hond heeft twee longen die opgedeeld zijn in kwabben. Elke kwab heeft één 
hoofdbronchie die zich steeds verder vertakt tot bronchioli, met uiteindelijk de 
alveoli met de longblaasjes aan het uiteinde.  

 
 
In deze longblaasjes vindt aanvoer van zuurstof en afvoer van koolstofdioxide 
plaats. De koolstofdioxide is een stof die valt onder de afvalstoffen, vandaar dat 
de longen ook gezien worden als uitscheidingsorgaan. De luchtwegen en de 
longen bevatten ook cellen die zorgen voor een slijmlaagje waar ongewenste 
bacteriën en virussen in gevangen kunnen worden, zodat ze het lichaam niet 
binnen kunnen dringen.  
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In het longweefsel zijn ook veel cellen van het immuunsysteem aanwezig die 
ervoor zorgen dat ongewenste indringers snel opgeruimd worden. Wanneer de 
longen uit balans zijn, zie je dat luchtwegklachten ontstaan. Ook dikke 
darmproblemen hebben een relatie met de longen. Daarnaast zie je 
huidproblemen en een droge huid en vacht. Een slechte wondgenezing is ook 
een teken dat de longen ondersteuning nodig hebben en vaak zie je dat de 
klachten verergeren door droogte. Ook verdriet kan ervoor zorgen dat de 
longen uit balans raken.  
 
Ik wil nog even terugkomen op de energie van de organen. Zoals je gehoord en 
gelezen hebt kan een disbalans in de fysieke werking van een orgaan 
problemen geven. Maar ook een balans in de orgaanenergie kan zorgen voor 
problemen. De term orgaanenergie komt vanuit de Traditionele Chinese 
Geneeskunde. Hierin heeft elk orgaan een bepaalde energiebaan oftewel een 
meridiaan in het lichaam, en bepaalde systemen of organen die het 
ondersteunt. Elke energiebron krijgt energie aangevoerd van een andere 
energiebaan. Als deze aanvoer stagneert of geblokkeerd raakt, krijgt een 
orgaan te weinig energie en kunnen dus problemen ontstaan. Ook vanuit de 
westerse geneeskunde hebben organen grote invloed op elkaar en zijn 
afhankelijk van elkaar. De klachten die we zien geven een aanknoping bij welk 
orgaan we de ondersteuning moeten beginnen, en per systeem moet dan het 
juiste behandelplan samengesteld worden. Daarnaast moeten de factoren die 
zorgen voor een disbalans zo veel mogelijk vermeden worden en waar mogelijk 
zetten we alternatieven in. Hier gaan we in het vervolg van het programma nog 
uitgebreid naar kijken. 


