
Het poepboek 



inhoud 

1. Inleiding 3 

 2. De weg van ons eten 4 

3. De stoelgang 6 

4. Poep kun je lezen 6 

5. Dieren en hun poep 7 

6. Poepsporen 16 

6. Poepweetjes 17 

7. Filmpjes 19 

 Pluskaarten A en B 20 

 Bronnen en foto’s 22 

 Colofon en voorwaarden 23 



1. Inleiding 

Dit is een boek met een luchtje.  
Het gaat over poep. 
Over de poep van mensen en dieren. 
Nettere woorden voor poep zijn ontlasting of uitwerpselen. 
Je leest in dit boek meer over hoe poep ontstaat na de 
spijsvertering. 
Verder lees je allerlei bijzonderheden over dierenpoep. 
Je leert ook poepsporen te herkennen. 
Het boek besluit met poepweetjes. 

 Serieus? Laten ze jou 
buiten poepen? 

 Jaaa! 



2. De weg van ons eten 

1. De weg van ons eten of de spijs-
vertering begint net voor de 
mond. Je ruikt en ziet het eten.  
In de mond gaan klieren extra 
speeksel in  je mond maken . 

2. Het speeksel in de mond maakt 
het eten papperig. In het speeksel 
zitten eiwitten die het eten helpen 
afbreken. Tanden en kiezen malen 
het eten extra fijn. 

3. Achter in de mond verdwijnt het 
eten in de slokdarm.  
In de slokdram zitten spieren die 
het eten naar beneden duwen. 

4. Onder aan de slokdarm 
bevindt zich de maag.  
Hierin zitten maagsappen die 
het eten verder afbreken.  
Het eten zit nu in maag als 
een waterige soep. 

5. Vanuit de maag passeert het 
voedsel de lever. De lever haalt uit 
de soep eiwitten, suikers en vet. 
Ook haalt de lever schadelijke 
stoffen uit het eten. 
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6. Via de lever gaat het voedsel de 
dunne darm in. In de dunne darm 
zitten darmvlokken. Zij helpen 
mee om alle voedingstoffen op te 
nemen in het bloed. De dunne 
darm ligt gekronkeld in de buik en 
heeft een lengte van ruim 6 meter. 

7. Daarna verdwijnt het eten 
in de dikke darm.  
Daar worden de laatste stof-
uit de waterige soep gehaald. 
Maar hier wordt vooral het 
vocht uit de soep gehaald.  
Dat vocht gaat naar de blaas. 
Je plast het vocht later uit als 
urine. 

8. De nu dikke brij zakt verder naar 
het eind van de dikke darm.  
Dat deel wordt de endeldarm 
genoemd. 

9. Aan het eind van de endeldarm 
zit de anus of je poepgaatje.  
Hier verdwijnt al het onbruikbare 
eten als ontlasting of poep uit het 
lichaam. 
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3. De stoelgang 

Het woord stoelgang betekent een grote bood-
schap doen of je ontlasten. 
Het komt uit de tijd dat mensen hun behoefte 
deden op een stoel met een po erin. 

Hoe lang doet je eten erover om verteerd te 
worden in je lichaam? Dat verschilt erg per 
persoon.  Sommige mensen doen 3 keer per dag 
een grote boodschap, maar er zijn ook mensen 
die maar drie keer per week het toilet bezoeken 
voor zo’n boodschap. 
Het belangrijkste is dat er een regelmaat in de 
stoelgang zit. Vaak gaan mensen dagelijks op 
eenzelfde tijd naar het toilet. Het is belangrijk 
om een regelmatige stoelgang te hebben. 

 

 

kapot 



Er zijn heel veel zaken die invloed 
hebben op de stoelgang: 
1. Het voedsel zelf: suiker verteert 

snel, maar vetten verteren juist heel 
langzaam. Vezelrijk eten als groen-
ten, bruin brood en fruit nemen veel 
water op. Ze zorgen voor een goede 
stoelgang. 

2. Stress; Ben je nerveus en gespannen 
dan moet je veel sneller naar het 
toilet. 

3. Bewegen: zonder beweging is de 
kans op verstopping groter. De 
ontlasting wordt hard. 

4. Water: regelmatig een glas water 
drinken, zorgt voor een betere 
stoelgang 

 



4. Poep kun je lezen 

Soort 1. Harde keutels als nootjes die er moeilijk uitkomen. 

Soort 2.  Als een worst, maar klonterig. Deze soort en soort 1 
vertellen de dokter dat je een verstopping hebt. 

Soort 3.  Als een worst, maar met barstjes. 

Soort 4.  Als een worst of slang, glad en zacht. Deze soort en 
soort 3 zijn de ideale, gezonde drol. 

Soort 5.  Zachte keutels met duidelijke randen. Ze komen er ge-
makkelijk uit. 

Soort 6.  Zachte, papperige stukjes met beschadigde randen. 

Soort 7.  Waterig, geen vast stukjes. Deze soort en de 
soorten 5 en 6 vertellen de dokter dat je diarree hebt. 



Kleur 
Een dokter vraagt vaak aan een patiënt om de ontlasting 
mee te nemen. Ook de kleur vertelt veel over de spijs-
vertering. Normale ontlasting is bruin. Die kleur ontstaat in 
de darmen. Dode, rode bloedcellen geven de bruine kleur 
aan de ontlasting. Witte of grijze ontlasting is niet gezond. 
Het kan zijn dat er iets niet met de lever in orde is. 
Het is normaal dat je pitten en vliesjes in de ontlasting ziet. 
Bij grote, onverteerde delen moet de arts bezocht worden. 

Geur 
Ontlasting ruikt niet prettig. De bacteriën in onze maag 
verteren het voedsel. Tijdens het verteren, komen daar-
bij gassen vrij. Die geven de geur aan winden en 
ontlasting. Vlees zorgt voor meer stank dan plantaardige 
voeding. Daarom stinkt een hondendrol veel meer dan 
de mest van een koe. 



5. Dieren en hun poep 

Poep is vies 
Mensen wordt geleerd om poep vies te vinden. Je leert al 
jong je handen te wassen na een bezoek aan de wc. In poep 
zitten bacteriën. Die bacteriën kunnen ziektes veroorzaken. 

Facebook 
Honden denken heel anders over poep. Het is niet 
vies. Een drol of een keutel kun je een beetje te 
vergelijken met het achterlaten van een bericht op 
Facebook. Een ander dier dat die poep tegenkomt, 
kan er allerlei informatie uit halen.   
Het andere dier weet dat er bezoek is geweest in 
zijn of haar leefgebied. Maar honden ruiken ook 
hormoonstoffen in de poep. Ze weten zo of de 
hond gestressed was, of het een reu of een teef 
was, en of de hond gezond was. 



Een geurig kopje koffie 
Eén van de duurste koffiesoorten is kopi 
Luwak (Luwakkoffie) (1). Deze koffie uit 
Indonesië is erg speciaal in de wereld door 
haar smaak. 
Waarom? 
Koffieplanters plukken de bessen van de 
koffieplanten. Die bessen worden gevoerd 
aan civetkatten (de luwak) (2).  
De koffieplanters verzamelen de poep van 
de dieren. In die poep zitten de zaden (de 
koffiebonen)(3). Die zijn niet verteerd.  
De witte koffiebonen worden schoon-
gemaakt en daarna gebrand. 
In Thailand gebeurt hetzelfde. 
Alleen worden hier de koffiebonen 
uit de  olifantenpoep gehaald. 
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Poepstrand 
Wie droomt er niet van een 
vakantie aan zo’n mooi wit strand 
in de Caraïben (1)? 
Je ligt op dat strand op de poep 
van de papegaaivis. Die vis eet 
koraal en poept dat later uit als wit 
zand. Zo kan een enkele vis zo’n 90 
kilo zand per jaar uitpoepen. 
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Poepgezond 
Koala’s, panda’s, olifanten, ratten, muizen en 
neushoorns voeren hun jongen hun eigen 
poep. De jongen missen in hun darmen 
bepaalde bacteriën om hun eten te ver-
teren. Gelukkig hebben de ouders die 
bacteriën wel. Ze zitten in hun poep. 



Poepschoon 
In India is de koe een 
heilig dier (1). De urine 
en de poep van de koe 
zijn daarom ook heilig. In dorpen 
worden muren en vloeren daarom 
besmeerd met koeienmest (2).  
Ze reinigen op deze manier de 
huizen. Onderzoek wijst uit dat 
koeienmest bepaalde bacteriën 
doodt die voor mensen schadelijk 
zijn. Ook duizendpoten, muggen en 
schorpioenen blijven buiten.  
Ook worden koeienplakken 
tegen de muur gedroogd (3).  
Ze worden later gebruikt als 
brandstof om op te koken (4). 
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Mest 
Boeren gebruiken mest van runderen 
om hun land vruchtbaarder te 
maken. In de mest (1) zitten ont-
lasting, urine en stro als de mest nog 
uit ouderwetse stallen komt.  
Uit moderne stallen stallen komt 
drijfmest. Het is een mix van vaste 
mest en gier (2) (vloeibare mest). 
Boeren spuiten deze mest met 
speciale machines in het grasland (3). 
Paardenmest wordt vooral 
gebruikt om chamginons op 
te kweken. 
Er zijn ook boeren die uit 
hun overschot aan mest 
biogas (4) winnen. Biogas is 
een uitstekende brandstof. 
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Mestkever 
Er zijn veel soorten mestkevers. De meeste 
soorten eten de mest van plantenetende 
zoogdieren.  
Mest is het voedsel waarmee vooral de larven 
mee groot gebracht worden. De kevers maken van 
de mest ballen die naar het nest gerold worden. 
Soms wordt er tussen twee kevers een robbertje 

Konijn 
Konijnen zijn planteneters. Ze eten grassen, kruiden, 
loten, knollen, wortels, boombast, granen en 
koolsoorten. Dat is allemaal zware kost voor het konijn 
en moeilijk te verteren. Daarom herkauwt het konijn 
zijn voedsel. Het eet zijn eigen verse keutels op. In 
die keutels zitten nog veel onverteerde resten. Die 
resten worden nu voor een tweede keer verteerd. 



Herkennen 
In de natuur, maar ook in en rond het huis vind 
je soms poepsporen. Zo herken je de sporen. 

6. Poepsporen 

huismuis 

rat 

konijn 

haas egel 

vos 

wild zwijn 

eekhoorn 

hert 



7. Poepweetjes 

Poep als medicijn 
Sommige mensen hebben hardnekkige darmontste-
kingen. Het evenwicht tussen alle bacteriën in de 
darmen is weg. Medicijnen helpen niet.  De oplossing: 
de darmen worden schoongespoeld. Daarna krijgt de 
patiënt gezonde poep toegediend via een slang door de 
neus of het achterwerk. Maar liefst 90% van de 
patiënten was verlost van de problemen. Men is bezig 
met het maken van een poeppil. 

Luiaard 
De luiaard hangt het grootste deel van zijn leven 
ondersteboven in bomen in Zuid-Amerika. Het dier 
beweegt heel traag en valt bijna niet op. Eén keer 
per week gaat de luiaard naar de grond om zijn 
behoefte te doen. Op de grond is het dier kwetsbaar. 



Gelukspoep? 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bracht de poep van 
de kameel geluk voor Duitse soldaten.  
Het eten van verse kameelpoep genas hen van de 
dodelijk darmziekte dyssentrie. Duitse tanks reden 
daarom altijd over een kamelenhoop heen dat bracht 
geluk. Totdat de vijand die gewoonte ontdekte.  
De vijand maakte landmijnen in de vorm van 
kamelenpoep. Toen was het klaar met het geluk. 

Dobbelsteen 
De wombat is een Australisch buideldier met bijzondere 
poep. De keutels zijn vierkant en lijken nog het meest op de 
dobbelsteen. Die dobbelstenen zijn handig in het 
rotsachtig gebied waar wombat wonen. De 
dobbelstenen blijven beter liggen. De wombat 
ruikt zo de weg naar zijn nest terug. 



Filmpje 

Het klokhuis: poep 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-poep/#q=poep  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-poep/#q=poep
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-poep/#q=poep






Bronnen en foto’s 

http://kids.lovetoknow.com/wiki/Digestive_System_for_Kids 

http://www.stoelgang.eu/ 

http://www.uv.es/zoobot/excrementos/guiavisual.html 

http://listverse.com/2014/01/16/10-bizarre-facts-about-poop/ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mestkevers 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontlasting 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spijsvertering 

http://kidsanimalstation.com/2012/12/14/10-cool-facts-about-animal-poop/ 

http://kickassfacts.com/25-weird-facts-about-poop/ 
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