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Gezondheid in relatie tot inzicht en positiviteit
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Wat is een gevoelige huid?

Vooral vrouwen zijn het slachtoffer
van een gevoelige huid. Men schat
dat één op de vijf vrouwen af te rekenen krijgt met de gevolgen van een
gevoelige huid. Mensen die aan deze
aandoening lijden krijgen o.a. rode
plekken in het gelaat.
Typisch voor mannen en vrouwen
een gevoelige huid is dat zij bijna
geen cosmetica kunnen verdragen.
Voor vrouwen met dit gezondheidsprobleem zijn antirimpelcrèmes taboe.
Iedereen die met een gevoelige huid
wordt geconfronteerd doet er het
beste aan om een dermatoloog te
consulteren. Dat is noodzakelijk om
een juiste diagnose te laten vaststellen. De dermatoloog zal ook advies
geven welke producten wel en welke
niet mogen gebruikt worden. Meestal
zullen het producten zijn die zo neutraal mogelijk reageren op de gevoelige huid. Ze zullen dan ook zo weinig
mogelijk actieve, irriterende stoffen
bevatten

Huidirritatie
Een allergische huidirritatie is in de
meeste gevallen ongevaarlijk maar
wel vervelend. De meeste mensen
worden er vroeg of laat mee geconfronteerd. Men kan het slachtoffer
van een allergische huidreactie worden na het eten van zeevruchten, vis,
aardbeien, eieren of sommige melkproducten. Bij dergelijke allergische
reactie zwelt de huid meestal op, ze
krijgt een rode kleur en de patiënt
heeft de bijna onbedwingbare neiging
om de hevige jeuk te ‘beantwoorden’
door te krabben.
Mensen kunnen ook een allergische
huidreactie krijgen na het toedienen
van antibiotica op basis van penicilline, ontstekingswerende middelen,
het gebruik van (teveel) aspirines,
het inademen van pollen, het aanraken van pelsdieren of na een insectenbeet.

Een allergische huidreactie verplaatst
zich ook dikwijls naar andere delen
van het lichaam. Een acute irritatie op
de huid is het gevolg van histamine.
Histamine komt in het lichaam op een
aantal plaatsen voor. De meeste
histamine zit in speciale blaasjes in
mestcellen. Mestcellen zijn gespecialiseerde cellen die zich bevinden in
weefsels die in contact staan met de
buitenwereld, dus in de huid. Tussen
histamine en de irriterende externe
factor ontstaat er een ontstekingsreactie die de klachten veroorzaakt.

Blaasinfecties behandelen zonder
antibiotica?

Blaasinfecties worden te vaak behandeld met antibiotica. Antibiotica hebben vervelende bijwerkingen en ze
werken steeds minder goed. Enkele
fytopreparaten zijn daarom zeker
nuttig. Een aantal studies hebben
bewezen dat cranberry's het gebruik
van antibiotica kunnen verlagen bij
kinderen die vaak last hebben van
blaasinfecties. Een extract van mierikswortel en Oost-Indische kers is
een recenter ontdekte remedie tegen
blaasontsteking.

Vitamine C maakt de urine wat zuurder, maar sommige onderzoekers

vrezen dat vitamine C de kans op
nierstenen lichtjes verhoogt. Probiotica lijken waardevol, want in theorie
kunnen ze bacteriepopulaties in de
urinewegen beïnvloeden. Patiënten
die een slechte blaas hebben, moeten voldoende blijven drinken. Voor
hen is het interessant om oefeningen
te doen die de bekkenbodemspieren
trainen. Die spieren controleren de
urinelozing.

Blaasontsteking: Hoe het risico
verkleinen?
Heel wat blaasinfecties zijn te voorkomen door gewoon méér te drinken.
Iedere mens heeft minimaal twee liter
vocht per dag nodig. In een blaas die
regelmatig gevuld en geledigd wordt,
krijgen bacteriën immers niet of veel
minder kans om zich aan de blaaswand vast te hechten.
Een andere eenvoudige maar doeltreffende maatregel: ga altijd plassen
voor het slapengaan en na seksueel
contact.
Er bestaan ook kruidenthees die voor
een verhoogde urineproductie zorgen. Precies om die reden worden ze
aangeraden om urineweginfecties te
voorkomen: bosbessenthee, witte
dovenetelthee en berkenthee zijn hier
de bekendste theesoorten. Gebruik
één tot twee kopjes kruidenthee per
etmaal.

Voor de preventieve werking van
veenbessensap heeft men wél bewijzen. Veenbessensap en veenbessensupplementen zorgen voor ‘spiegelgladde’ urinewegen. Bacteriën kunnen zich onmogelijk vastzetten in de
blaas waardoor de ontstekingen weg
blijven.
Hoe het gebruik van antibiotica
vermijden?

Mensen met een ijzersterk immuunsysteem worden zelden of nooit ziek.
Je kent ze misschien, de senioren
van zeventig of tachtig jaar oud die
tijdens hun hele leven nooit een huisarts hebben gezien. Het zijn mensen
die, bewust of niet, heel gezond leven. Concreet betekent dit dat ze
meer dan 8 uur per etmaal slapen,
een geregeld leefpatroon hebben
zowel gedurende de werkweek als
tijdens het weekend. Ze eten gevarieerd en gezond. Hun voorkeur gaat
uit naar volkorenproducten, fruit,
groenten, vis en een zeer bescheiden
hoeveelheid alcoholische dranken.
et zijn ook mannen en vrouwen die
dagelijks de nodige beweging nemen.
Ze wandelen of fietsen veel. Tot slot
hebben ze weinig of geen interesse in
wat er ver van hun bed gebeurt. De
leefwereld klein en vertrouwd houden
is een gratis medicijn op zich.
Teveel informatieprikkels kan mensen
ziek maken. Het zijn vaak ook mensen die geloven in 'grootmoeders
geneeskunde'. Kleine kwaaltjes lossen ze op door te vasten, veel water
te drinken, te rusten of bepaalde
kruiden te gebruiken.
Sommigen kopen ook voedingssupplementen om hun afweersysteem
optimaal te houden. Ze weten dat ze
het overgrote deel van hun gezondheid in eigen handen hebben.
Aan mensen uit hun omgeving die
ziek worden en die antibiotica moeten
innemen geven ze de raad om na de
antibioticakuur bij de drogist langs te
gaan. Hij beschikt over een aantal
middeltjes waarvan bewezen is dat
ze de negatieve gevolgen van de
antibiotica relatief snel kunnen neutraliseren.

Darmwerking in de problemen
Eén stoelgang per dag is ideaal maar
hoeft niet. Er bestaat nog steeds
angst voor een te trage stoelgang. Dit
is terecht. Als je twijfelt over je stoelgangpatroon raadpleeg dan altijd je
arts of apotheker.
Oudere personen en vrouwen krijgen
er vaker last van maar obstipatie of
verstopping komt op elke leeftijd voor.
Meestal is de oorzaak van een te
trage darmwerking niet ernstig en
heeft het vooral te maken met je levenswijze (weinig water drinken, te
weinig vezelrijke voeding gebruiken,

onvoldoende bewegen,…). Andere
oorzaken waardoor je darmen verstopt kunnen geraken zijn: een plotse verandering van eetgewoonten
(bv. als je op reis bent), zwangerschap, te snel eten, overslaan van
het ontbijt, een dringende stoelgangdrang ontkennen (zich ophouden
met als reden stress, geen toilet in
de buurt,…). Ook het langdurig gebruik van geneesmiddelen (bv. codeïne) kan de activiteit van de darmbewegingen verminderen.
Darmverzorgende tips
Eet op regelmatige tijdstippen en sla
geen maaltijden over. Op hetzelfde
tijdstip eten zorgt voor regelmatige
darmbewegingen.
Let op je voeding. Heb je vaak last
van buikkrampen wees dan zuinig
met vetrijke maaltijden, alcohol,
koffie en sterke kruiden.
Bij winderigheid vermijd je het best
bonen, uien, erwten, kolen en spruiten.
Drink voldoende water. 1 tot 1.5 liter
per dag is aan te bevelen.
Neem voldoende tijd voor een toiletbezoek en onderdruk nooit de drang
tot een toiletbezoek.
Gebruik vezelrijke voeding. De toename van vezels in de voeding moet
geleidelijk aan gebeuren en er moet
voldoende water bij gedronken worden!
Onze darmen bevatten verschillende
soorten goedaardige bacteriën zoals
de lactobacillen. De verzameling van
bacteriën in onze darmen wordt de
darmflora genoemd. Een evenwichtige darmflora is noodzakelijk voor de
goede werking van de darmen. Elke
dag je darmflora in evenwicht brengen ondersteunt een vlotte stoelgang.
Na gebruik van antibiotica is het aan
te bevelen om de darmflora weer op
peil te brengen, dit kan men doen
door pro-biotica te gaan innemen.
Dit kan worden ingenomen totdat de
stoelgang weer normaal is voor het
persoonlijke gevoel.

Je kunt geven zonder
lief te hebben,
Maar niet liefhebben
zonder te geven.
Indianenspreekwoord
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1.Het lichaam zet aspartaam om naar
methanol. Methanol wordt op zijn beurt Zes natuurlijke pijnstillers
omgezet naar het giftige formaldehyde.
Vele mensen nemen te goeder trouw
2.Aspartaam bestaat onder andere uit ibuprofen tegen de pijn, maar beseffen
fenylalanine en aspartaat. Hoewel dit niet welke vervelende bijwerkingen ze
twee natuurlijke stoffen zijn, mogen ze uitlokken. Ze beschadigen de maagwand
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minder irritant voor de maag.
toepassingen:

Pijnstillers veroorzaken gehoorverlies
Een studie van de befaamde Harvard
Universiteit suggereert dat pijnstillers
een belangrijke factor zijn in gehoorverlies. Vrouwen die twee maal per week
een pijnstiller nemen, hebben een kwart
meer kans op gehoorverlies.
De onderzochte pijnstillers waren: ibuprofen en paracetamol. Aspirine verhoogt het risico niet.

Pijnstillers verlagen de bloedtoevoer
naar fijne structuren in het binnenoor.
Het binnenoor bevat fijne haarvaten die
snel onherstelbaar beschadigd geraken.
Voor vele mensen zijn pijnstillers onmisbaar, maar een hele groep van mensen
moet er dus bedachtzaam mee omgaan.

Pijnstillers kunnen bloeddruk verhogen
Welbekende pijnstillers zoals de aspirine, ibuprofen, tylénol en advil kunnen
voor een verhoging van de bloeddruk
zorgen bij mensen die ze regelmatig gebruiken. Tot dit besluit komen wetenschappers die verbonden zijn aan de
Amerikaanse Harvard universiteit.
Ze onderzochten gedurende een periode van vier jaar 16000 mannen, die bij
het begin van het onderzoek nog geen
hypertensieverschijnselen hadden. Mannen die 15 of meer pijnstillers per week
gebruikten (artritispatiënten) hadden 48
procent meer kans om hinder te ondervinden van een verhoogde bloeddruk,
dit in vergelijking met mannen die geen
pijnstillers gebruikten. Mensen die regelmatig ibuprofen innamen zagen de
grootste stijging van de bloeddruk. Bij de
klassieke aspirine was de bloeddrukverhoging beperkter.
De Harvard onderzoekers denken dat
pijnstillers het ontspanningsmechanisme
van de aders neutraliseert. Verder zouden de analgetica meer zout in het lichaam houden. Het minder elastisch
worden van de aders en een hogere sodiumconcentratie zijn twee factoren die
de bloeddruk ongunstig beïnvloeden.

Spreuken en gezegden

Als ik zou willen
dat je het begreep,
had ik het wel beter
uitgelegd.

