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de luchtwegen irriteren. Deze irritaties 
maken de luchtwegen ontvankelijker 
voor infecties. Met bleekmiddel kun je 
onmogelijk de hele omgeving sterili-
seren: altijd zullen we aan virussen 
blootgesteld zijn. Een steriele omge-
ving is zelfs geen goed idee, het 
maakt onze immuniteit lui.  
 
Weerstand verhogen bij kinderen 
Verkoudheden (aandoeningen van de 
bovenste luchtwegen) worden veroor-
zaakt door virussen. Jammer genoeg 
bestaat er geen behandelingsmetho-
de voor verkoudheden. Voorkomen is 
dus de beste remedie. Een besmet-
ting met een virus kan slechts gene-
zen wanneer ons lichaam de passen-
de afweerstoffen aanmaakt tegen 
deze vreemde indringers. Dit neemt 
enige tijd in beslag en duurt ongeveer 
3 tot 4 dagen. 
 
Omdat kinderen in vergelijking met 
volwassenen over minder afweerstof-
fen (weerstand) tegen virussen be-
schikken hebben ze daardoor een 
grotere kans op het ongewenst krij-
gen van een verschillende soorten 
ziektes (bv. loopneus). Het gebruik 
van antibiotica als behandeling van 
een gewone verkoudheid is zinloos. 
Kinderen hebben dus behoefte aan 
stoffen die hun weerstand verhogen. 
De aanvoer van de nodige vitaminen 
(bijvoorbeeld vitamine C) en minera-
len is een extra ondersteuning om 
hun afweer- of immuunsysteem in 
optimale conditie te houden.  
 
Handen wassen om winterinfecties 
te voorkomen  
Regelmatig je handen wassen is de 
basisregel om allerhande infecties, 
die meestal tijdens de wintermaanden 
voorkomen, te vermijden. Veel men-
sen weten echter niet hoe ze hun 
handen moeten wassen en drogen. 
De wereldgezondheidsorganisatie 
(WGO) raadt iedereen aan handen te 
wassen met zeep. Zonder zeep ver-
dwijnen de ziekmakende bacteriën en 
virussen onvoldoende van de huid. 
Het volstaat volgens de WGO om je 
handen gedurende 30 seconden te 
wassen en er voor te zorgen dat er 
voldoende gereinigd wordt tussen de 
vingers en onder de nagels.  
 
Ook op het vlak van het drogen van 
de handen bestaan er nogal wat 
misverstanden. Je handen drogen 
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Bleekmiddel maakt kinderen ge-
voelig voor infecties  
Kinderen die in huishoudens leven 
waar er regelmatig schoongemaakt 
wordt met bleekmiddel, hebben vaker 
last van infecties aan de luchtwegen. 
Dat blijkt uit een bevolkingsstudie 
waar Nederland, Spanje en Finland 
aan deelnamen. Bleekmiddel ver-
hoogt het risico op griep met 27%, 
terwijl het risico op sinusitis en aman-
delontsteking verdubbelt. Dat lijkt 
tegenstrijdig, want bleekmiddel wordt 
als desinfecterend middel gebruikt. 
 
Bleekmiddel, dezelfde chloorhouden-
de stof die in zwembaden gebruikt 
wordt, kan in de lucht verdampen en 

met warme lucht resulteert in nieuwe 
besmetting van de handen door de 
aanvoer van ziekmakende stofjes die 
in de warme lucht zitten. Droog je 
handen gewoon af met een onge-
bruikte, droge handboek of papieren 
zakdoek. 
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Alcoholisme is de grootste oorzaak 
van levercirrose in de westerse we-
reld. Het ontstaat bij vijftien procent 
van de alcoholisten. De werkende 
levercellen worden vernietigd en 
bindweefsel neemt de plaats in van 
de afgestorven cellen. De lever ver-
liest zijn functionaliteit. Dit is zeer 
ernstig. Levercirrose is levensbedrei-
gend en meestal niet te genezen. De 
ziekte kan echter jarenlang bestaan 
zonder dat er klachten optreden. 
 
Risico tegen alcoholdementie be-
perken!  
Alcohol is net als roken gevaarlijk 
voor de gezondheid van iedere mens. 
Volgens de wetenschappelijke litera-
tuur mag een man niet meer dan 21 
alcoholische consumpties per week 
drinken. Voor een vrouw ligt dat cijfer 
op 14. 
Gezonde mensen die meer drinken 
krijgen op termijn gezondheidsproble-
men die rechtstreeks gerelateerd 
kunnen worden aan alcoholmisbruik. 
Ieder mens zou zijn alcoholgebruik 
eigenlijk moeten beperken tot één 
glas wijn tijdens de hoofdmaaltijd van 
de dag, of een aperitief voor het eten, 
of een digestief na het voornaamste 
tafelgebeuren van de dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is ook verkeerd alle alcoholische 
consumpties op te sparen tot het 
weekend. Ook dan moet de lever 
teveel overuren presteren waardoor 
er toxisch bloed de hersenen kan 
bereiken en er schade wordt aange-
richt. Wie alcohol wil drinken doet dit 
best à rato van 1 tot 2 alcoholcon-
sumpties per etmaal. Het is nog beter 
indien men enkele dagen in de week 
geen alcoholische dranken gebruikt.  
Mensen die regelmatig alcohol con-
sumeren doen er goed aan hun li-
chaam aan te sterken met leverzuive-
rende en afweerversterkende pro-
ducten. 
Uw apotheker of drogist is hierbij een 
uitstekende, discrete raadgever.  

Let op voor schermverslaving  
Kinderen staren te veel naar het 
scherm, en wereldwijd zijn de gevol-
gen ervan merkbaar. In China wordt 
verslaving aan computerspelletjes 
zelfs erkend als klinische stoornis. 
Kinderen gamen uren achter elkaar 
zonder te slapen of te eten. In de VS 
heeft de American Academy of Pedi-
atrics berekend dat 8- tot 10-jarigen 
bijna acht uur per dag naar televisie 
of PC zitten te kijken. 
 
Weinig ouders zetten daar een limiet 
op. Ouders vinden het soms handig, 
de kinderen zijn dan stil. 'Toch is dit 
niet wat kinderen nodig hebben', zegt 
dr. Steiner-Adair in een interview met 
de New York Times. 'Kinderen moe-
ten met elkaar praten, dagdromen, 
leren omgaan met reële problemen 
en angsten ...' Sociale media die als 
vervangmiddel voor persoonlijke 
interactie gebruikt worden, kan een 
voedingsbodem zijn voor eenzaam-
heid en depressie. 

De ziekelijke gevolgen van teveel 
alcohol  
Een vette lever is één van de meest 
kenmerkende verschijnselen van 
overmatig alcoholgebruik. Door het 
regelmatig drinken heeft de lever te 
weinig tijd om andere stoffen af te 
breken. Hierdoor wordt vet opgesla-
gen in plaats van afgebroken. Gene-
zing is mogelijk als er langere tijd 
geen alcohol wordt gedronken. 
 
Leverontsteking (alcoholhepatitis) 
Ontsteking van de lever kan ontstaan 
na langgdurig overmatig gebruik van 
alcohol. Patiënten die hieraan lijden 
zijn ernstig ziek zonder dat ze het zelf 
beseffen. Klassieke kenmerken zijn: 
ontbrekende eetlust en buikpijn door 
zwelling van de lever. Het is een 
ernstige aandoening die dodelijk kan 
zijn (tien tot dertig procent overlijdt). 
Als de patiënt overleeft en doorgaat 
met drinken, ontstaat er een chroni-
sche ontsteking. Meer dan één derde 
van deze patiënten krijgt levercirro-
se.  

Eczeem en huidinfecties behande-
len met kokosvet  
 
Kokosvet  
bezit twee  
sterkte troe- 
ven tegen  
eczeem.  
Het beschermt  
de huid tegen  
uitdroging en  
het heeft een  
antibacteriële  
werking. Veel  
mensen met  
eczeem hebben een  
droge huid die hen gevoelig maakt 
voor eczeem. Bacteriële infecties in 
de huid verergeren aanvallen van 
eczeem, vooral na het krabben van 
jeukende plekken.  
 
Kokosvet dankt de antibacteriële 
werking aan bijzondere vetzuren 
zoals laurinezuur en caprylzuur. De 
bacteriedodende werking is zeker 
niet zo sterk als de klassieke antibio-
tica, maar daartegenover staat dat 
kokosvet maar heel weinig bijwerkin-
gen vertoont. Sommige mensen zijn 
er wel allergisch voor. Ook voor pati-
ënten met psoriasis, acne en wondin-
fecties kan kokosvet verzachtend 
werken op de huid. 



‘sleutel’ om spijsverteringsproblemen te-
gen te gaan. Concreet betekent dit dat 
mensen de tijd moeten nemen om rustig 
te eten en te kauwen. Voedsel goed kau-
wen is cruciaal voor een betere spijsver-
tering. Verder moet men zorgen dat de 
maaltijden niet de copieus, noch te vettig 
zijn. Het is verder raadzaam het gebruik 
van alcoholische dranken te beperken. 
Hetzelfde geldt voor drankjes met veel 
koolzuur. Sommige mensen krijgen 
maagdarm- en leverklachten door teveel 
chocolade of eieren te eten. Deze pro-
ducten moeten dan alvast tijdelijk ver-
bannen worden. 
 

Het opgeblazen gevoel in de maagstreek 
kan voorkomen worden door kleinere 
maaltijden te gebruiken. Indien de klach-
ten niet binnen één dag verdwijnen is het 
raadzaam een arts te consulteren. Ver-
geet echter ook niet de helende kracht 
van zuiverende planten . Zij zorgen er-
voor dat toxines (giftige stoffen) uit het 
lichaam verdwijnen. Vermijd tot slot de 
consumptie van rood vlees, gekruid 
voedsel en alcohol.  

 

Probiotica bestrijdt eczeem bij kin-
deren  
Probiotica kunnen helpen bij baby's en 
peuters met eczeem. Een kuur van vier 
weken verlaagt de eczeemlast bij hen 
aanzienlijk. Eczeem, zoals rini-
tis, astma en andere vormen van aller-
gie, heeft dus voor een groot deel te ma-
ken met een niet-optimale darmgezond-
heid. Inderdaad worden bij kinderen met 
eczeem een lager aantal bifidobacteriën 
in de darm geconstateerd. 
 
Chinese artsen bereikten dan ook goede 
resultaten met suppletie van Bifidobacte-
rium bifidum in een studie met 40 kin-
deren. Ze analyseerden ook de stoel-
gang van die kinderen en vonden dat het 
aantal bifidobacteriën effectief toegeno-
men was. De kinderen waren 1 tot 3 jaar 
oud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoe eczeem voorkomen en behande-
len?  
Bij eczeem is voorzichtigheid bij het ba-
den geboden. Vermijd zeep en andere 
irriterende producten. Gebruik een een-
voudige, natuurlijke en zachte zeep zon-
der kleurstoffen of parfums. Mensen met 
eczeem hebben heel vaak een droge 
huid, dan is een vochtinbrengend huid-
product nuttig. Droog je na het wassen 
niet te ruw af. Een bad met (colloïdaal) 
haver of met baksoda kan verzachtend 
werken. Elke dag een bad nemen is niet 
raadzaam, probeer het te doen met een 
korte douche.  
 

Een koude kompres of kompressen met 

Een vol, opgeblazen gevoel in de bo-
venbuik  
Een vol, opgeblazen gevoel in de buik 
wordt vooral tijdens en in de eerste uren 
na een zware maaltijd waargenomen. 
Wanneer na het nuttigen van een nor-
male maaltijd een onaangenaam vol ge-
voel in de bovenbuik ontstaat, wijst dit 
sterk in de richting van een stoornis in 
het bewegingspatroon van de maag 
(maagmotoriek). Hierbij kan het zowel 
gaan om een verminderde motoriek van 
het onderste deel van de maag als om 
een verminderd ontspannend vermogen 
(adaptieve relaxatie) van het bovenste 
deel van de maag.  

 

De grens tussen een normaal verzadi-
gingsgevoel en een onaangenaam vol 
gevoel is uiteraard vaag en van persoon 
tot persoon verschillend. De grens tus-
sen een vol opgeblazen gevoel en pijnlijk 
gevoel in de bovenbuik is eveneens wei-
nig scherp. De enige zinnige oplossing is 
nooit zoveel te eten dat je een vol gevoel 
in je maag krijgt. Stoppen met eten als je 
nog een beetje honger lijkt te hebben, is 
de beste remedie om nooit met een op-
geblazen gevoel te moeten afrekenen.  

Hoe een volle maaggevoel voorko-
men?  
Eet vijf of zes kleine maaltijden in plaats 
van drie grote 'eetsessies' per dag. Hoe 
vaker je lichte kleine maaltijden eet, hoe 
scherper je geest en lichaam blijft reage-
ren. Ook de snelheid van de spijsverte-
ring verhoogt. Daardoor worden mensen 
door meer (gezond) te eten minder dik. 
Je lichaam wordt regelmatig van energie 
voorzien en zal zijn pogingen om energie 
te besparen en krampachtig vast te hou-
den (voorraad lichaamsvet) staken. Zorg 
dat je in vijf of zes keer evenveel eet als 
wat je normaal in drie keer doet.  
 

Als dat goed gaat, kun je iets meer gaan 
eten, het effect zal immers zijn dat je 
meer gaat verbranden. Maar je moet dit 
langzaam doen, want je lichaam moet 
eraan wennen. Het is belangrijk dat je 
streeft naar 5 of 6 volwaardige (kleine) 
maaltijden in plaats van de 3 klassieke 
maaltijden (ontbijt, lunch en diner) met 
kleine tussendoortjes. Bij iedere drogist 
zijn er ook natuurlijke producten te ver-
krijgen met melisse, nopal, artisjok, paar-
debloem, gentiaanwortel, duizendblad, 
gemberwortel, curcuma, kamille, water-
drieblad, venkel, kardemom, sinaasap-
pelschil, gezegende distel en/of minerale 
zouten. Deze stoffen zorgen voor een 
betere en rustige spijsvertering.  
 

Hoe voorkom je een moeilijke spijs-
vertering  
Gezonde voedingsgewoonten zijn de 

kamillethee, teunisbloemolie of berna-
gieolie worden ook vaak gebruikt. 
Lichttherapie is een veilige therapie. Het 
eenvoudigst is gewoon de zon opzoe-
ken, maar met zonnebanken laat je sys-
tematisch je huid belichten met uvB. 
Wees matig met zonlicht en zonneban-
ken; overdaad versnelt huidveroudering! 
 
Eczeem komt steeds vaker voor in wes-
terse landen, maar ook in landen waar 
er een toenemende modernisering aan 
de gang is. Mogelijk wordt het immuun-
systeem op een slechte manier gevormd 
vlak na de geboorte door de moderne 
manier van leven. 
Zowel probiotica als prebiotica hebben 
een gunstige werking op het immuun-
systeem.  
 
Hoe giftige stoffen uit onze darmen 
weren?  
Natuurartsen gaan er van uit dat ruim 70 
% van de immuniteit, ofwel de natuurlijke 
weerstand, bepaald wordt in de darmen. 
We zijn ons daar niet bewust van, wel-
licht omdat we onze darmen niet kunnen 
zien of ervaren. Bij weerstand denken 
we meer aan de neus-, keel- en luchtwe-
gen. En toch komen we via ons maag-
darmkanaal het meest in kontakt met de 
buitenwereld. Het oppervlak van het 
maagdarmkanaal is vele malen groter 
dan dat van de huid en de longen teza-
men.  
 
Om dit alles te beschermen tegen indrin-
gers, zoals ziekteverwekkende bacteri-
ën, is onze afweer nodig. Deze wordt 
bepaald door o.a. de witte bloedlichaam-
pjes. Gelukkig krijgen we daarbij hulp 
van bacteriën, die ons geen kwaad 
doen, maar zelfs nuttig zijn. Alle darm-
bacteriën samen noemen we de darm-

flora. De verhouding tussen potentieel 
ziekteverwekkende- en goede bacteriën 
bepaalt of onze darmflora de weerstand 
verhoogt of niet. Bij iedere drogist zijn er 
degelijke middelen te vinden die de 
darmflora helpen beschermen tegen de 
giftige buitenwereld.  

Spreuken en gezegden 
 

Een tevreden mens  
ontvangt meer  
dan hij verwacht. 
 
Phil Bosmans 


