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Verstoringen van het CMIS (Common Mucosal Immune 
System) 
 
De buitenzijde van het lichaam is bekleed met huid, en alle holtes in het lichaam zijn 
bekleed met slijmvliesweefsel. Volgens de Fysiologie moeten we spreken van een 
Huid-Slijmvlies systeem als een samenhangend systeem. Zoals we ook een 
zenuwstelsel, een bloedvaatstelsel etc. hebben. Dit Huid-Slijmvlies systeem wordt 
wel aangeduid als het CMIS. Wij geven het vaak als volgt versimpeld weer: 
 
 

 
 
Dat CMIS is (volgens prof. Bram van Dam in “Van Nature”) feitelijk “een netwerk van 
immuunstructuren binnen slijmvliesorganen, die zorgen voor een basale 
bescherming tegen zowel interne als externe agressoren”. 
Onderdeel van dit netwerk zijn: 

� Lymfatisch weefsel in de darmen (lymfatisch weefsel is net als de amandelen 
een onderdeel van de eerste verdedigingslinie van ons lichaam) 

� Traanklieren 
� Uro-genitaal systeem (Urineweg stelsel en Geslachtsorganen) 
� Amandelen (zowel keel als neus) 
� Mondslijmvlies 
� Lymfatisch weefsel in de luchtwegen 

Spijsverteringsroute/uitscheiding 
afvalstoffen dikke darm. 
Van mond tot anus. 

 

Slijmvlies (volwassen, oppervlak ca. 200 m
2
) 

85% van het lymfatische weefsel 
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Buitenzijde lichaam (huid) 

   
   

Overige CMIS 
onderdelen 

Darmflora bacteriën 

Voedsel/drinken 



Patienten informatie CCG 

Copyright CCG Zeewolde/Amstelveen 

� Gewrichtsvloeistof (synovia) 
 
De toestand van het CMIS op darmniveau wordt bepaald door een veelheid van 
factoren. Twee heel belangrijke daarbij zijn een voldoende productie van 
spijsverteringssappen (maagzuur en enzymen) en een gezonde darmflora. 
Wanneer er onvoldoende spijsverteringssappen worden geproduceerd ontstaat er 
rotting en gisting in de darm. Dit leidt tot gasvorming, verhoogde productie van 
schadelijke bijproducten (toxines) en een verstoring van het milieu in de darm. 
Hierdoor kan er geen optimale verwerking van het gegeten voedsel plaatsvinden en 
is er vaak een gebrekkige opname van nutriënten (=voedingsstoffen).  
De darmbacteriën (darmflora genoemd) hebben een groot aantal zeer belangrijke 
functies in het menselijke organisme. De conditie van de darmflora is zo o.a. zeer 
bepalend voor de functie van immuunsysteem (afweer systeem). 
Veel klachten die elders in het CMIS optreden zijn uiteindelijk terug te voeren op een 
onderliggend darmprobleem. Ook wanneer mensen geen manifeste darmklachten 
ervaren en wanneer zelfs een inwendig darmonderzoek geen afwijkingen aan het 
licht brengt. U moet o.a. denken aan aandoeningen als: 

� Huidklachten (eczeem, psoriasis, etc). 
� Allergieën 
� Gewrichtsklachten tot aan Reumatoïde artritis 
� (Chronische) luchtwegproblemen, verhoogde infectiegevoeligheid 
� (Chronische) KNO klachten 
� Opgezette en/of ontstoken amandelen 
� Geen of gebrekkige eetlust (vooral bij kinderen) 
� Lusteloosheid (bij kleine kinderen) 
� (Chronische) urineweg infecties 
� (Chronische) weerstandsproblemen 
� Etc. 

 
CMIS gerelateerde klachten zijn doorgaans uitstekend te behandelen maar altijd met 
inachtneming van het herstel van een normale darmecologie.  
 

Second Brain: 

 

De meeste mensen zullen bij de vraag: ”Wat is de het Centrale Zenuwstelsel?” 
aangeven dat hiermee de hersenen en het ruggenmerg wordt bedoeld. Lange tijd 
was dat ook de juiste definitie. Echter, sinds het verschijnen van het boek “The 
Second Brain”(vert. “De tweede hersenen”) van Michael D. Gershon M.D., dient die 
definitie te worden uitgebreid met het Enteric Nervous System (het zenuwgestel van 
de darmen).  
De reden voor de uitbreiding van deze definitie is gelegen in het volgende. Veel 
wetenschappelijke studies hebben de laatste decennia aangetoond, dat ook het 
functioneren van de hersenen in hoge mate mede afhankelijk is van het functioneren 
van ons darmstelsel. De vrijwel alom bekende neurotransmitter Serotonine, een 
stofje in de hersenen dat veel invloed heeft op de stemmingen (een tekort aan 
Serotonine wekt depressiviteit in de hand), wordt hoofdzakelijk geproduceerd in de 
darmwand en vandaar getransporteerd via de zenuwbanen naar de hersenen. De 
bekende Griekse vader van de Westerse Geneeskunde Hippocrates, zat er niet zo 
ver naast toe hij beweerde: “de dood zit in de darm”. 
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E.e.a. betekent concreet dat een goede conditie van ons maagdarmstelsel niet alleen 
van belang is voor de totale conditie van ons huid-slijmvliessysteem (CMIS) en voor 
onze totale stofwisseling, maar tevens en zeker niet in de laatste plaats, voor het 
functioneren van onze geest (stemmingen, concentratievermogen etc.). Terecht pleit 
een bekende Wageningse hoogleraar voor behandeling van Autisme vanuit deze 
optiek, dus altijd ook de conditie van het maagdarmstelsel bij een behandeling 
betrekken. 
 


