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Wat je over lithium hoort te weten

Lithium is levensnoodzakelijk, al is
zijn rol in het lichaam veel minder
duidelijk dan zijn broertjes natrium en
kalium. Een interessante waarneming
is dat depressie en dementie minder
vaak voorkomen in streken waar de
lithiuminname via drinkwater hoog is.
In Japan leven mensen het langst
waar er veel lithium in het drinkwater
zit.

Mineraalrijk water is een belangrijk
bron van lithium, maar ook groenten
en fruit kunnen veel leveren. De lithiuminname is sterk afhankelijk van de
bodem waarop voedsel geteeld wordt
en varieert van 600 tot 3000 microgram per dag. Een supplement met 4
mg (4000 microgram) lithium kun je
gerust nemen.

Psychiaters durven veel hogere dosissen lithium voor te schrijven, tot
1500 mg per dag. Lithium wordt al
meer dan 50 jaar gebruikt in de psychiatrie. Onlangs bevestigde onderzoek dat lithium effectief het aantal
zelfmoorden onder psychiatrische
patiënten vermindert.
Hoge dosissen lithium zijn niet
altijd even veilig en mogen enkel
onder supervisie van een arts genomen worden!

Minder knieklachten met rode biet

Heb je wel
eens last van
kniepijn?
Dan kan
rode biet
misschien
helpen. Een
kleine studie
toonde dat mannen en vrouwen
met knieklachten al na tien
dagen minder pijn
hebben wanneer ze extract van rode
biet nemen. Hun knieën gaan dan ook
beter functioneren. De effecten werden vergeleken met een groep van
patiënten die een capsule met haverzemelen namen.

Rode biet bevat unieke, rood gekleurde antioxidanten. Het extract dat de
deelnemers van deze studie namen,
bevatte een vaste hoeveelheid van
dat antioxidant, betalaïne. Een andere
kenmerkende stof uit rode biet is
nitraat. Nitraat helpt de bloedcirculatie
lopend te houden, maar is ook een
prikkel om ontstekingen en oxidatieve
stress te onderdrukken.

Hoe voorkom je acute kniege- Eet 's avonds niet later dan 19u.
wrichtspijn?
Goed slapen kan immers pas vier uur
na de laatste maaltijd van de dag.
Er zijn knieblessures, bijvoorbeeld als Heb je toch nog een hongergevoel,
gevolg van een ongeluk of een spor- eet dan een appel.
tieve activiteit, die nu eenmaal niet te
voorkomen zijn. Veel andere knieproblemen kunnen echter worden ver- De gevaren van energiedranken
meden door met de volgende suggesties
rekening
te
houden.
Wie aan sport doet zorgt best voor
een warming-up door te lopen of te
fietsen en vervolgens rekoefeningen
te doen. Het stretchen van de spieren
aan de voorkant van het dijbeen (de
quadriceps) en aan de achterkant
van het dijbeen (de hamstrings) vermindert de spanning op de pezen en
verlicht de druk op de knie tijdens
inspanning. Ook mensen die gewoon
willen wandelen of traplopen doen dit
best zeer traag in het begin. Een
kwestie van de spieren niet brutaal Energiedranken zoals Red Bull en
van totale rust naar maximale belas- Monster bevatten grote hoeveelheting te brengen.
den cafeïne. Hoewel de meeste menVerstevig de beenspieren die het sen dagelijks cafeïne innemen via
kniegewricht beschermen door speci- een kopje koffie of een glas cola,
fieke oefeningen zoals rustig trappen- houden grote dosissen bepaalde
lopen of fietsen, of (onder begelei- gezondheidsrisico's in.
ding) te trainen met gewichten. Voer De cijfers liegen er niet om: sommige
de zwaarte of de duur van de oefe- 'energy drinks' bevatten 500 mg cafeningen geleidelijk op.
ïne per blikje. Een kop koffie bevat
Draag vooral goed passend en kwali- tussen de 77 tot 150 mg. Iedereen
teitsvol schoeisel voor een optimale weet dat je met koffie niet mag overbalans tijdens het wandelen, lopen of drijven, terwijl de agressieve markerennen.
ting van energiedranken ons wilt
doen geloven dat enig plezier zonder
Overgewicht verhoogt het risico op energiedrank onmogelijk is.
degeneratieve aandoeningen als Cafeïne verhoogt de zenuwachtigartritis van de knie. Het is dan ook heid, de angstgevoelens, de slapebelangrijk een gezond gewicht te loosheid, de geïrriteerdheid en het
houden, zodat de knieën niet te hartritme. Over het prestatieverhozwaar worden belast.
gend effect is wetenschappelijk geBij de apotheek ontdekt u hulpmiddel- zien niet zoveel geweten. Het vertjes tegen acute kniegewrichtspijn. hoogt misschien tijdelijk de alertheid,
Vraag uw apotheker naar een pro- maar dan vooral in geval van slaapteduct dat de eigenschap heeft de kort. Cafeïne geeft de indruk dat je
bloedvaten samen te trekken, waar- minder dronken wordt na alcoholcondoor er een verminderde bloeddoor- sumptie, maar dat is louter schijn. Tot
stroming optreedt ter hoogte van de slot kan cafeïne verslavend werken
pijnlijke plaats. Binnen de 24 uur en kan het andere verslavingen in
ontdekt u een sterk pijnstillend en stand houden.
herstellend effect.
De hoge doseringen van cafeïne in
Gratis tips voor een energievolle dranken werden toegestaan omdat
de drankindustrie cafeïne als smaakdag
versterker beschouwde. Dat is naWat heeft een mens nodig zich om tuurlijk tegenstrijdig met hetgeen dat
voorschotelen.
iedere dag beter, positiever en ge- reclamecampagnes
zonder te kunnen voelen? Het zijn Bovendien bestaat er een absurde
drie basisregeltjes die we meestal tegenstrijdigheid in de regulatie van
vergeten. Begin de dag met een licht cafeïne als geneesmiddel. Cafeïne in
verteerbaar ontbijt. Volkorengranen geneesmiddelen zijn volgens de FDA
en fruit staan hier zeker op het menu. verplicht om vanaf 100 mg cafeïne
Mensen die ontbijten krijgen snel waarschuwingen te vermelden, zoals
meer energie en voelen zich daar- 'niet geschikt voor kinderen onder de
12 jaar' en het advies om de dosis
door beter.
Verlucht ook werk-, woon- en slaap- van 100 à 200 mg cafeïne per 3 à 4
niet
te
overschrijden.
kamers gedurende de winter. Men- uur
sen worden o.a. verkouden omdat de Cafeïne heeft ook gezonde eigenluchtvochtigheid in de leefkamers te schappen, maar die haal je liever (en
hoog is en de vervuilde lucht niet met mate) uit koffie.
wordt aangepakt door verse zuurstof
via de ramen binnen te laten. Tien De gezonde kwaliteiten van chocominuten de ramen openzetten en lade
gezondere lucht binnenlaten is een Chocolade bevat polyfenolen.
must.
Dat zijn antioxidanten die ook terug te
Probeer ook zelf, goed ingeduffeld, vinden zijn in rode wijn of in groene
dagelijks te genieten van wat extra thee. Chocolade bevat verder ook
zuurstof door een natuur- of parkwan- fytosterolen. Ze remmen de vorming
deling te doen.
van slechte cholesterol af, en helpen
mee om de vorming van bloedklonTot slot nog een gouden regel.
ters in de bloedvaten te voorkomen.
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Toegewenst door
René
In chocolade zit tevens een vetzuur
dat het niveau van de goede HDL
cholesterol
verhoogt.
Chocolade
bevordert, via de hersenen, tevens de
aanmaak van stoffen die voor een
opgewekte stemming kunnen zorgen.
Dit is meteen de reden waarom mensen die onder stress staan of depressief zijn naar chocolade zullen grijpen. Maar opgelet, een recente Amerikaanse studie bevestigt een daling
van de mortaliteit bij mensen die twee
tot drie keer per week wat chocolade
eten. De gunstige effecten worden
negatief bij een groter gebruik.
Tot slot is het belangrijk om te weten
dat enkel zwarte chocolade, die minimum 70 procent cacao bevat, in kleine hoeveelheden goed is voor onze
gezondheid.
Conclusie: Een klein stukje chocolade, een tot twee keer per week iseen
aangename manier om je gezondheid
smakelijk te ondersteunen.

Voor de vorige trein
ben je altijd te laat
en voor de trein die
nog komen moet op
tijd.
Piet Hein

Onvruchtbaarheid

Verschillende factoren veroorzaken onvruchtbaarheid. Algemeen zijn er vier
categorieën van oorzaken:
· genetische defecten;
· leefstijl;
· blootstelling van toxische stoffen
(milieu of beroepsgebonden);
·aandoening aan het voortplantingsstelsel.
Met de omgevingsfactoren moet je dus
zeker rekening houden. Daarbij denken
we vooral aan onaangepaste voeding, te
veel alcohol- en tabaksgebruik. In het
bijzonder voor mannen is strakke kledij,
warme baden, laptopgebruik (op de
schoot) en mogelijk gsm-gebruik niet
goed voor de vruchtbaarheid.

tien studies over zink bestudeerde. Verkoudheid duikt ieder jaar terug op aan
het begin van het schooljaar. Kinderen
geraken snel besmet door hun klasgenoten via kleine, lokale epidemieën.
Zink vermindert de duur van verkoudheid
en de ernst van de symptomen. Zink beschermt ook tegen een opkomende verkoudheid en zorgt dat minder antibiotica
voorgeschreven moeten worden. Bij kinderen zorgt zink ook voor minder afwezigheid op school.

Ananas als dessert tegen slechte
spijsvertering
De massale verkoop van maagzuurremmers toont aan, dat heel wat mensen
last hebben van een niet goed tot slecht
werkende spijsvertering. Een niet optimaal werkende vertering is o.a. verantwoordelijk voor zure oprispingen en
Bijwerkingen zijn mild: slechte smaak en maagbrand. Veel mensen zijn er zich
misselijkheid. Over de vraag welke
zinkformule er gebruikt moet worden, is
er nog discussie. Volgens sommige onderzoekers zijn zinkacetaat of zinkgluconaat de beste zinkleveranciers bij verkoudheid.

Toxische stoffen, zoals zware metalen
en hormoon-stoorders, hebben ook een
zware invloed op de vruchtbaarheid.
Slechts kleine concentraties zijn voldoende voor een schadelijk effect. Ze
komen meer en meer voor, in plastics,
cosmetica, geneesmiddelen en het
drinkwater.
Overgewicht kan ook een rol spelen bij
mannen: dat verstoort ook de hormonenbalans in het voordeel van de oestrogenen.

Zink
Zink is overal in het lichaam belangrijk:
meer dan 300 enzymen hebben dit mineraal nodig! Tekorten leiden tot anorexie, verlies van eetlust en smaakgevoel, zwakkere immuniteit, bloedarmoede, en mogelijk arteriosclerose, kanker,
aids-symptomen, hartfalen, groeiachterstand (kinderen), diabetes en vele andere aandoeningen. Zelfs een mild tekort
aan zink gaat gepaard met DNA-schade,
wat tot vroegtijdige veroudering leidt.

Supplementen met visolie kunnen belangrijk zijn. Jammer genoeg voor de
man komen de omega-3-vetzuren uit visolie niet onmiddellijk terecht in de zaadcellen; daarvoor is tijd nodig. Omega-3vetzuren uit vlaszaad zijn daarom een
betere keuze.
Zink en vitamine B6 zijn nodig om de
omega-3-vetzuren uit vlaszaad om te
zetten naar omega-3-vetzuren die in vis
zitten (EPA en DHA).
Antioxidanten zijn een belangrijke ondersteuning: vitamine E, acetylcysteïne, vitamine C en vooral co-enzym Q10.
Carnitine speelt een belangrijke rol in
vorming van zaadcellen, terwijl foliumzuur en vitamine B12 beschermen tegen
genetische storingen, zowel bij de man
als de vrouw.
Veel van deze voedingsstoffen vind je in
groenten en fruit: een gezond dieet kan
zeker helpen om in verwachting te geraken!
Zink onderdrukt verkoudheden
Zuigtabletten met zink helpen bij verkoudheid, zo besluit een rapport dat vijf-

Verminder artritispijn door voeding

Behandeling van onvruchtbaarheid
De ontwikkeling van in-vitrofertilisatie betekende een ware revolutie in de behandeling van onvruchtbaarheid. Toch is dit
niet de ideale oplossing. IVF gaat gepaard met een hoger risico op genetische defecten, ontwikkelingsstoornissen
en zelfs een hoger voorkomen van bepaalde kankers. Daarom is er nu een
hernieuwde belangstelling om de leefstijl
van het onvruchtbare koppel erbij te betrekken.

de voeding inderdaad helpen om minder
pijnlijke gewrichten te krijgen. Zo hebben
meervoudig onverzadigde oliën en omega-3 supplementen een gunstig effect.

Een Belgische meting in 2001 gaf aan
dat 28% van de ziekenhuispatiënten een
zinktekort had. In Nederland ligt de zinkinname bij 10 - 16% van de mannelijke
bevolking en 5 - 24% van de vrouwelijke
bevolking onder de minimum inname
van 9,4 mg/dag.
Een interessante therapeutische toepassing van hogere doseringen van zink (>
40 mg zink/tablet) is de behandeling van
(virale) verkoudheid en brandend gevoel
in de mond.
Al jaren vermoeden mensen dat voeding
een belangrijke factor is in de ontwikkeling van reumatoïde artritis (ontstoken
gewrichten). Velen stellen een verbetering vast in hun toestand wanneer zij zuivelproducten, citrusvruchten, tomaten,
eierplanten en bepaalde andere voedingsmiddelen vermijden.
Een onderzoek uit 1989, waar meer dan
duizend artritis patiënten aan deelnamen, toonde aan dat voedingsmiddelen
zoals rood vlees, suikerwaren, alsook
vetten, zout, cafeïne en tomaten hun
toestand slechter maakte. Zodra deze
'pijnlijke' voeding volledig achterwege
gelaten werd, trad er binnen de acht weken een verbetering van de toestand in.

Zuivelproducten zijn wellicht het meest
storend, en het probleem is vooral de
zuivelproteïne, eerder dan het vet. Afgeroomde producten vormen dus een even
groot
probleem
als
volle
melk.
Een toenemend aantal onderzoeken
toont aan dat bepaalde veranderingen in

niet van bewust dat een slechte vertering
van eiwitten dikwijls aan de basis ligt van
de klachten. Er is echter nog meer. Personen die eiwitten niet goed kunnen verteren worden ook het slachtoffer van allergische reacties en een vorm van zelfvergiftiging.
Het overmatig gebruik
van maagzuurremmers biedt daarom
geen oplossing omdat
deze producten op hun
beurt terug verantwoordelijk zijn voor een slechte
opname van vitaminen
en mineralen. Een degelijk, natuurlijk
middel om de vertering van eiwitten te
verbeteren is een ananasdessert te gebruiken. Ananas is rijk aan bromelaïne.
Dit is een enzym dat de afbraak van eiwitten (proteïnen) bevordert. Bromelaïne
beschikt verder over ontstekingswerende
eigenschappen. Eet dus een ananasdessert, zeker indien uw maaltijd rijk was
aan eiwitten (vlees, vis).

Spreuken en gezegden

Praat niet alleen
uit ervaring,
zwijg ook eens uit
ervaring.

