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Visoliesupplement beter dan Rita-lin voor ADHD behandeling  Een supplement op basis van omega-3 vetzuren en teunisbloemolie (omega-6 vetzuren) liet toe om de ADHD symtomen bij kinderen met 40 tot 50 procent te verminderen. Twee Australische onderzoeksters hebben een klinisch onderzoek gedaan bij 104 kinderen die aan een erge vorm van hyperactiviteit leden. De jonge proefpersonen waren 7 tot 12 jaar jong. Gedurende een periode van 15 weken werden de kinderen ingedeeld in drie groepen. Groep een kreeg het visoliesupple-ment, groep twee kreeg daarbij een vitaminen en mineralen pil, groep drie moest het stellen met een placebo neppil. Na 15 weken bleek enkel het visolie supplement meer dan behoor-lijke resultaten te geven. Het waren de ouders en de leerkrachten die de vooruitgang van de leerlingen evalu-eerden en vaststelden dat de klach-ten zeker met de helft waren vermin-derd in deze relatief korte periode.   De kinderen namen zes visoliepillen per dag in. Iedere capsule bevatte 400 milligram visolie en 100 milligram teunisbloemolie. In de visolie zat een natuurlijke verhouding van 93 milli-gram EPA en 29 milligram DHA per capsule. In de teunisbloemolie zit 10 milligram Gammalinoleenzuur (GLA). Geen enkele van de kinderen nam voor de start van de studie de klas-sieke medicatie tegen ADHD (Ritalin).   Steeds meer volwassenen lijden aan ADHD Volgens verschillende studies van de Wereldgezondheidsorganisatie wor-den steeds meer volwassenen in de geïndustrialiseerde landen behandeld voor ADHD. Men keek vooral naar volwassen mannen en vrouwen in de leeftijdsgroep tussen 20 en 44 jaar waar hyperactiviteit veel sneller toe-neemt dan bij jonge kinderen. Het wetenschappelijk vakblad Occupatio-nal and Environmental Medicine be-rekende dat een werknemer met ADHD gemiddeld 22 werkdagen minder presteert dan zijn 'normale' collega. Mensen met ADHD hebben concentratieproblemen, ze worden zeer gemakkelijk afgeleid en hebben - in de meeste gevallen - een impul-sief karakter.   ADHD wordt bij kinderen meestal gedurende de eerste schooljaren ontdekt. Veel volwassenen weten echter niet eens dat ze met dit pro-bleem worden geconfronteerd. Men schat dat 67 procent van de kinderen die ADHD hebben dit probleem ook tijdens hun verdere leven meedragen. Dat blijkt uit een studie van de We-reldgezondheidsorganisatie bij 7000 werknemers in tien verschillende landen in de leeftijdscategorie tussen 18 en 44 jaar.  Speciale vetzuren tegen de ziekte van Crohn  Geconjugeerd linolzuur (CLA) houdt de ziekte van Crohn in toom. Crohn wordt gekenmerkt door hevige darm-ontstekingen die deels genetisch  

Magnesiumtekorten komen erg vaak voor. In de VS is de magnesiuminna-me bij bijna de helft van de bevolking ondermaats. In Nederland is het bij de jongeren nog erger gesteld: een niet-optimale inname bij 57-75%, terwijl dat bij volwassenen op 16-35% geschat wordt.  Zemelen, zaden en noten zijn goede voedingsbronnen van magnesium, zo ook cacao. 

             bepaald zijn en die blijvende schade aan de darmen kunnen aanrichten. De onderzoekers vonden dat de im-pact van CLA vergelijkbaar was met het medicament rosiglitazon.   De ziekte van Crohn is in principe ongeneeslijk, al kunnen de meeste patiënten de ziekte goed onder con-trole houden met medicatie. Extra hulpmiddelen die geen bijwerkingen veroorzaken, kunnen crohnpatiënten goed gebruiken. CLA is een natuurlijk vetzuur dat in kleine hoeveelheden in melk aanwezig is. Het activeert de-zelfde receptor als enkele medica-menten die tegen deze ziekte voorge-schreven worden. 

Fitter met magnesium Een dagelijks magnesiumsupplement stimuleert de fitheid van gezonde oudere vrouwen. Vrouwen (gemid-deld 71 jaar) die 300 mg magnesium namen, gingen kwieker wandelen en konden sneller rechtop staan van een stoel. De Italiaanse onderzoe-kers die de studie volgden, vonden dat de verbeteringen substantieel waren.  Deze studie suggereert dat magnesi-umsupplementen een rol hebben om fysieke aftakeling te bestrijden. Ver-oudering betekent minder activiteit en minder spiermassa, en vooral dat laatste verhoogt de kans op ziekte en leed. Vooral vrouwen met een lage magnesiuminname boekten het meest resultaat. In de VS heeft bijna 80% van de vrouwen een magnesi-umtekort.   Magnesium Voldoende magnesium in je voeding verlaagt het risico op overgewicht, diabetes, hartfalen, hartritmestoornis-sen, te hoge bloeddruk, botontkal-king, migraine, astma en vele andere aandoeningen. Magnesium activeert ATP, dit is het molecule die energie aan de cel levert. Mogelijk is dat de verklaring waarom magnesium tegen vermoeidheid helpt.   
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Enthousiasme is  besmettelijk. Geef het door. 
  Susan Rabin 
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Gezondheidsraad bezorgd over toename ADHD-medicatie Een vraag die nog te weinig gesteld wordt, is of ADHD al dan geen echte ziekte is. Misschien is het een pro-bleem van de samenleving? Sociologen en psychiaters zien pro-blemen in de definitie van ADHD: de diagnose zou erg subjectief zijn. Een arts moet op een bepaald moment beslissen of een kind al dan niet hin-der ondervindt van zijn concentratie-stoornissen en/of impulsief gedrag, maar daarvoor bestaan geen objec-tieve meetinstrumenten. Meestal is het zelfs niet de arts, maar de leer-kracht die de diagnose stelt.  ADHD is een fenomeen dat zich voor-al in de klas manifesteert, en niet op de speelplaats. Voorstanders van de ADHD-diagnose stellen dat de toe-komst van kinderen in het gedrang komt als er niets aan gedaan wordt. Want willen we dat niet allemaal: een kind dat goed studeert en alle kansen krijgt om een mooie carrière uit te bouwen? Maar dat is nu juist een maatschap-pelijk debat, geen geneeskundig of biologisch probleem. Kinderen kun-nen hun talenten ook op andere ma-nieren ontplooien dan hen enkel ach-ter hun schoolboeken te zetten. Een verminderde aandacht is dan wel niet handig bij het studeren, in andere situaties biedt het soms wel voorde-len. 
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Videospelletjes veroorzaken geheu-genproblemen 

Adolescenten tussen 12 en 14 jaar, die te lang met videospelletjes bezig zijn na-dat ze hun schooltaken hebben afge-maakt, blijken geheugenproblemen te hebben als het gaat om de pas geleerde stof te memoriseren. Verder kennen de-ze kinderen slaapproblemen. Dat blijkt uit een Duitse studie onder leiding van dokter Markus Dworak die verbonden is aan de universiteit van Keulen. Hij volg-de 11 kerngezonde jongens die 12 tot 14 jaar oud waren.  
 Volgens de Duitse wetenschappers zor-gen videospelletjes ervoor dat kinderen langer wakker blijven liggen en dat de kwaliteit van de nachtrust duidelijk slech-ter is. Dat zou een van de oorzaken kun-nen zijn dat de pas ingestudeerde leer-stof de andere dag al voor een deel ver-geten is. Mensen die slecht slapen ple-gen onbewust een aanslag op hun ge-heugen.  Concentratieproblemen oplossen  door ritme en voeding Niemand is gemaakt om uren aan een stuk dezelfde activiteiten uit te voeren. Wetenschappers die zich bezig houden met time-management hebben verschil-lende studies gepubliceerd dat een werksessie in theorie niet langer mag duren dan 45 minuten. Daarna moet men 15 minuten pauzeren of totaal met iets anders bezig zijn. Concentratie is ook een zaak van de juiste voeding. Geraffineerde producten zijn taboe. Voor de energievoorziening zijn trage suikers op regelmatige tijdstip-pen een absolute noodzaak. Zes kleine maaltijden per dag - bijvoorbeeld om 8u, 10u, 12u, 14u, 16u en 18u zijn daarom veel beter dan de drie grote klassieke maaltijden. Behalve de voeding raden specialisten ook aan niet langer dan 8 sessies per dag zeer geconcentreerd te werken of te studeren. Dit advies geldt enkel voor mensen die een maximum rendement willen halen uit hun dagelijkse prestaties. 
 Een natuurlijk hulpmiddel voor een bete-re concentratie is lecithine. Lecithine komt in alle cellen van het lichaam voor. Het is een soort vet en het bevat o.a. vetzuren, B-vitaminen en fosfor. Vooral de hersenen, het hart, de lever en de huid hebben veel Lecithine nodig. Ons 

voedsel bevat in veel gevallen te weinig Lecithine om in onze behoefte te voor-zien. Bij het ouder worden neemt het ge-heugen in min of meerdere mate af. Voor een optimale werking van het ge-heugen hebben de hersenen o.a. choli-ne nodig. Lecithine is rijk aan choline. Volgens wetenschappelijke studies ver-betert lecithine het geheugen. Zowel bij jong en oud. Hersenen, zenuwstelsel De hersenen en het zenuwstelsel bevatten veel Lecithine. Lecithine wordt door de hersenen gebruikt als energiebron. Ver-bruiken de hersenen veel Lecithine, dan kan een tekort ontstaan met als gevolg: prikkelbaarheid, zenuwachtigheid, ge-brek aan geduld...en concentratieverlies. Maar ook koninginnebrij is, door het ho-ge gehalte aan opbouwstoffen (essen-tiële aminozuren, mineralen, spoor-el-ementen,...), een krachtig hulpmiddel bij vermoeidheid en concentratieproblemen.    Paracetamol zinloos bij rugpijn          Bijna alle artsen schrijven paracetamol voor bij acute lage rugpijn, toch helpt het niet om herstel te bevorderen. Een ge-controleerde studie met 1500 patiënten zag geen verschil tussen drie tabletten paracetamol per dag (totaal 3990 mg) of placebo. De resultaten werden gepubli-ceerd in The Lancet en stellen een wijd-verbreide praktijk in vraag.  Vele artsen hebben dit allang aange-voeld. Ze hoopten door de pijn een beet-je te verlichten, het herstel wat te bevor-deren, maar meer niet. Ze rekenden op een sterker placebo-effect omdat het ontstekingsremmend werkt, maar zelfs dat blijkt niet te kloppen.  Acute lage rugpijn! Korte herstelperi-ode en dan bewegen  Uit studies blijkt dat de bedrust die ge-woonlijk voorgeschreven wordt bij acute lage rugpijn, funest is voor het verdere verloop van deze rugkwaal. Platte rust houdt namelijk het risico in dat de pijn chronisch wordt. Bij acute lage rugpijn heb je altijd de nei-ging om naar beneden te buigen. Dit is een goede reflex van het lichaam. Geef daar aan toe en ga liggen. Liggen bete-kent immers de zwaartekracht zo min mogelijk op het lichaam laten inwerken zodat spieren zich kunnen ontspannen.  Ga liggen in de houding die de minste klachten geeft. Het kan enige tijd duren voordat u deze houding gevonden heeft. Neem hier de tijd voor. Soms is er geen houding te vinden. Probeer dan op de rug te liggen, met de onderbenen op een 

verhoging, bijvoorbeeld een set kussens.  Langer dan twee dagen liggen bij acute lage rugklachten is niet nodig. Het is be-langrijk om zodra de klachten het toela-ten weer in de benen te komen. Afwisse-ling van activiteiten, houdingen (maar mijdt de eerste tijd vooroverbuigen), en rust bevordert het herstel meer dan al-leen bedrust. Lok de pijn niet uit door te lang met iets bezig te zijn. Bij een ge-stoorde nachtrust vanwege de pijn, kan een pijnstiller of slaaptablet soms hel-pen. Probeer ook een correcte houding na te streven. Dit kan de pijn verminde-ren. Vraag uw apotheker naar een product dat de eigenschap heeft de bloedvaten samen te trekken, waardoor er een ver-minderde bloeddoorstroming optreedt ter hoogte van de pijnlijke plaats. Binnen de 24 uur ontdekt u meestal een sterk pijn-stillend en herstellend effect. Ook is het zinvol om na te denken of er emotionele stress in het geding is. Teveel emoties wegdrukken kunnen ook een negatief (pijnlijk) effect hebben op de onderrug.  Neem vitamine D bij de grootste maal-tijd Wanneer je vitamine D-supplementen inneemt, neem ze dan tijdens de groot-ste maaltijd die je tijdens een dag eet. Door vitamine D op het juiste moment te nemen, kan je de concentraties van vita-mine D in het bloed verhogen met 56%. Onderzoekers van de Cleveland Clinic Foundation kwamen tot dat resultaat door 17 personen dosissen van 1000 à 50.000 eenheden vitamine D te geven.   De laatste jaren duiken vele studies op die aantonen dat grote groepen van de bevolking aan vitamine D-tekorten leiden en dat supplementen van 400 à 800 eenheden niet genoeg zijn om deze te-korten op te vangen. Bij bejaarden in een rusthuis zijn supplementen van min-stens 2000 eenheden nodig om het vita-mine D-gehalte in het bloed te normali-seren. Enkel diegenen die dagelijks in contact komen met de zon (behalve in de winter), maken nog voldoende vitami-ne D aan. 

Spreuken en gezegden 
 Pluk de dag  
voordat je in  
een vaas eindigt. 


