
Voor patiënten en belangstellenden die in het welzijnscentrum komen; ook uw reacties en suggesties zijn van harte welkom 

Nieuwsbrief 

Jaargang 16   Nummer 4 
juli 2017 

Welzijnscentrum 

Gezondheid in relatie tot inzicht en positiviteit 

Köllingserf 23, 7451 XA Holten 

Meer informatie 
www.gripholten.nl 

sauna voorzichtigheidshalve wel af in 
geval van ernstige aortastenose, 
onstabiele angina pectoris of een 
recent infarct.  
Voor mensen met een te hoge bloed-
druk is sauna geen enkele probleem; 
ze lijkt de bloeddruk zelfs te doen 
dalen in sommige studies.  
Astmalijders en bronchitispatiënten 
ervaren een verbeterde ademhaling 
na een saunabad. Sauna voorkomt 
dat je infecties opdoet aan de lucht-
wegen, maar iemand die met infectie 
rondloopt, kan de sauna beter even 
mijden.  
 
Volgens een klein aantal studies kan 
sauna de gewrichtspijn verminderen 
en soepelheid van de gewrichten bij 
reumatische patiënten verbeteren. 
Nochtans verergert de pijn vlak na 
een saunabad bij vele patiënten. Dit 
kan je voorkomen door een koude 
douche vlak na de sauna. 
Zwangere vrouwen mogen de sauna 
blijven bezoeken, tenzij de gynaeco-
loog dit wegens een of andere com-
plicatie zou afraden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is sauna goed voor reuma? 
Al in de oudheid maken artsen ge-
bruik van warmte als behandeling 
tegen reuma (artritis). Denk aan war-
me compressen en (stoom)baden. 
Sauna's zijn niet meer dan een vari-
ant op dit thema. Ondanks dat ieder-
een verkwikt uit een sauna stapt, zijn 
er weinig studies gedaan over de 
werkelijke medische waarde. Sauna 
blijft daarom in de wellness-sector 
hangen. Een alternatief voor klassie-
ke sauna is infraroodsauna, ook wel 
'droge sauna' genoemd. 
 
Een Nederlandse studie vormt hierop 
een uitzondering. Deze studie vond 
dat patiënten met reumatische artritis 
en met ankylosing spondylitis 
(gewrichtsontstek-ingen aan de wer-
velkolom) minder pijn hebben na acht 
infraroodsaunakuren.  
Vermoeidheid en stramme ledematen 
verminderen ook. Sommige van die 
effecten blijken van korte duur te zijn, 
maar de lichamelijke en emotionele 
conditie is vier weken na laatste be-
handeling nog steeds verbeterd.   
 
Klaart thermische therapie depres-
sie op?  
 
Iemand die met een milde  depres-
sie kampt, hoeft niet onmiddellijk 
medicatie te nemen. Japanse artsen 
vonden in een studie dat thermische 
therapie klachten van mil-
de depressie kan oplossen. Thermi-
sche therapie heeft een uitgesproken 
relaxerend effect en kan verlies van 
eetlust tegengaan. Dat laatste kwam 
ook tot uiting in de toename van ghre-
line, een hormoon dat de eetlust 
stimuleert. 
 
De artsen pasten daarbij infrarood 

men door enkele aanpassingen in de 
levenstijl door te voeren. Een degelijk 
uitgebalanceerde voeding die rijk is 
aan vers fruit en groenten is van vi-
taal belang. Jonge mensen zouden 
ook aan sport moeten doen. 
 
Osteoporosepreventie heeft, vanaf 
het 35ste levensjaar ook te maken 
met een voldoende dagelijkse aan-
voer van calcium, vitamine D en vita-
mine K2. De meeste mensen kennen 
de onschatbare waarde van calcium. 
Vitamine K2 heeft de eigenschap de 
kalk naar de juiste plaatsen in het 
lichaam te brengen. Zo wordt arterio-
sclerose voorkomen en het beender-
gestel door toedoen van K2 versterkt. 
Vitamine D is voor senioren belangrijk 
omdat ze dagelijks onvoldoende tijd 
doorbrengen in het zonlicht die een 
natuurlijke leverancier is van vitamine 
D. Wetenschappers raden 50 plus-
sers dan ook aan om een supplement 
te gebruiken waarin calcium en vita-
mine D in één verpakking wordt aan-
geboden.  
 
Osteoporose preventie  
 
Weinig mensen weten dat de strijd 
tegen botontkalking al tijdens de 
jeugdjaren begint. Sport gedurende 
de tienerjaren vormt de basis voor 
een degelijke kwaliteit van het been-
dergestel op latere leeftijd. 
 
We geven enkele eenvoudige tips.  
Zorg dat je dagelijks 100 tot 1200 
milligram calcium per dag inneemt via 
voeding of supplementen.  

· Neem teven 135 microgram vitami-
ne K2.  

· Vitamine D is op haar beurt ook 
mee verantwoordelijk voor de bete-
re opname van calcium via de 
darmwand. De zon is nog steeds, 
samen met visolie, de beste bron 
om dagelijks voldoende vitamine D 
op te nemen. Driemaal per week 
vijftien minuten zonder zonnecrème 
in de zon lopen is in principe vol-
doende om genoeg vitamine D op 
te slaan.  

· Magnesium en kalium (potassium) 
zijn andere micronutriënten die 
belangrijk zijn om botontkalking te 
voorkomen. 

· Drink geen alcohol en rook niet. 
Alcohol en nicotine versnellen de 
botafbraak en verhogen het risico 
op een breuk.  

· Tot slot wijzen meer en meer stu-
dies op het belang van een dage-
lijkse portie beweging. Bewegen 
voorkomt osteoporose op iedere 
leeftijd omdat het de osteoblasten, 
de cellen die de botvorming ver-
sterken, verbetert.  

straling toe die niet de lucht opwarmt, 
maar het huidoppervlak. Receptoren 
op de huid zullen de stralingswarmte 
snel voelen en warmteprikkels zen-
den naar de haarvaatjes in de huid en 
de zweetklieren. Er komt dus geen 
'verstikkende hitte' aan te pas, zoals 
in een gewone sauna, die soms 
zwaar kan liggen op de ademhaling 
en het hart. Artsen spreken soms ook 
van een 'droge sauna'. 

BMI zegt weinig over ge-
zondheid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgens een bevolkingsstudie krijgt 
50 miljoen Amerikanen met een hoge 
body mass index (BMI) onterecht het 
label 'ongezond'. Ze hebben last van 
overgewicht, maar er is geen sprake 
van te hoge bloeddruk, te hoge 
bloedglucose of te hoge bloedvetten. 
Uiteindelijk zou 29% van mensen met 
overwicht 'metabool gezond' zijn. Bij 
mensen met ernstige obesitas is dat 
aandeel veel kleiner: 15%. Ondertus-
sen is 30% van de mensen met een 
normaal gewicht wel metabool onge-
zond! 
 
De BMI heeft afgedaan als maat voor 
gezondheid, vinden vele onderzoe-
kers. Gewichtsverlies gaat zelden 
gepaard met een betere gezondheid, 
zo vonden studies in het verleden al. 
Jeffrey Hunger gelooft dat de focus 
op gezond leven moet liggen: een 
gezond voedingspatroon en rege-
matige beweging. Die obsessie met 
gewicht heeft mensen met overge-
wicht alleen maar gestigmatiseerd. 
Laten we de BMI maar ten grave 
dragen, klinkt het.  

Osteoporose  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osteoporose of botontkalking treft 
steeds meer vrouwen en mannen.  
De 'broze breekbare bottenziekte' is 
toch relatief gemakkelijk te voorko-

Is sauna gezond?  
 
In een sauna stijgt de huidtempera-
tuur naar 40°C. Overvloedig zweten 
zorgt ervoor dat het lichaam nog 
voldoende warmte kan verliezen via 
verdamping van water. Hierdoor zal 
het hart harder pompen om voldoen-
de bloed naar de huid te voeren. 
Voor de meeste hartpatiënten vormt 
dit zelden een risico, al raadt men 

Alleen maar leven  
is niet voldoende. 
Je moet ook  
zonneschijn,  
vrijheid  
en een paar  
bloemen hebben. 
 
Hans Christian Andersen 
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Zwitserland keurt homeopathie goed?  
Het Zwitsere ministerie van Binnenland-
se Zaken overweegt om vijf niet-
conventionele geneesmethoden dezelf-
de status als gewone geneeskunde toe 
te kennen, als het op ziekteverzekering 
aankomt. De erkenning komt nadat in 
2009 twee derde van de Zwitsers zich 
als voorstander uitliet om complementai-
re en alternatieve behandelingen op te 
nemen in de gezondheidszorg. Die be-
handelingen werden vervolgens al in 
2012 opgenomen in het ziekteverzeke-
ringspakket, bij wijze van testfase. 
 
De geneesmethoden die hiervoor in aan-
merking kwamen, waren homeopathie, 
holistische geneeskunde, kruidenge-
neeskunde, acupunctuur en traditionele 
Chinese geneeskunde. De bedoeling 
van de testfase was om deze genees-
methoden te evalueren op doeltreffend-
heid, kostefficiëntie en geschiktheid. 
Maar nu zegt de minister van Binnen-
landse Zaken dat het onmogelijk is om 
deze geneesmethoden als geheel we-
tenschappelijk te bewijzen. De behande-
lingen zouden dus terugbetaald gaan 
worden, op voorwaarde dat ze door ge-
diplomeerde artsen gegeven worden. 
 
Slechte eetlust bij  
kinderen  
 
Voor kinderen in volle  
groei is het belang- 
rijk om over  
goede voe- 
dingsge- 
woonten te  
beschikken.  
Evenwichtige en gevarieerde voeding is 
noodzakelijk voor de aanvoer van de no-
dige hoeveelheid vitaminen en minera-
len. Bovendien bevat een volwaardige 
voeding belangrijke bouwstenen voor de 
groeibehoeften van het kind. 
Verkeerde voedingsgewoontes (fastfood, 
onvoldoende beweging, chips, zoetighe-
den, extreem grote porties,…) bezorgen 
kinderen een ongezonde eetlust.  
 
Kinderen overtuigen om ‘goede’ voe-
dingsmiddelen te kiezen is niet altijd ge-
makkelijk. Weigeren kinderen fruit of 
groenten op hun bord dan wordt het aan-
leren van gezonde eetgewoontes extra 
moeilijk.  
Het langdurig aanhouden van slechte 
voedingsgewoontes (slechte eetlust) zal 
leiden tot tekorten. Volgende ongemak-
ken kunnen opduiken: smaak- en reuk-
stoornissen, huidafwijkingen, groeistoor-
nissen en een verminderde afweer tegen 
allerlei ziektes.  
 
Eetlust bevorderen bij kinderen zon-
der druk uit te oefenen. 
· Gevarieerde voeding is de beste bron 
om je lichaam te voorzien van de nodi-
ge vitaminen. 

· Het gebruik van een vitaminepreparaat 
bij kinderen in volle groei is soms nut-
tig. Vitaminen zijn noodzakelijk tijdens 

de eerste levensjaren voor de optimale 
ontwikkeling (spieren, skelet,…) van je 
lichaam en voorkomen een slechte eet-
lust. 

· Voor elk vitamine en mineraal bestaat 
er een optimale dosis, de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid (ADH), deze 
waarde staat meestal vermeld op de 
verpakking van het preparaat. Is dit niet 
het geval dan kan je terecht bij je arts, 
therapeut of drogist voor de nodige in-
formatie. 

· De gezondheid van kinderen wordt 
vooral in de herfst- en wintermaanden 
op de proef gesteld door o.a. een tekort 
aan vitamine D. Een vitamine dat voor 
70% wordt aangemaakt onder invloed 
van zonlicht. Naast vitamine D kan tij-
dens de herfst- en wintermaanden een 
extra inname van vitamine C nuttig zijn: 
het verhoogt je weerstand en verkort de 
duur van infecties. Vitamine C heeft 
ook een stimulerend effect. Vandaar 
het nut bij vermoeidheid.  

 
Groeiproblemen bij kinderen  
Wie goed wil functioneren, moet in een 
uitstekende conditie verkeren. Dat kan 
alleen wanneer in het lichaam alle nood-
zakelijke voedingsstoffen (vitaminen, mi-
neralen, vetten, eiwitten, suikers,…) aan-
wezig zijn. 
We onderscheiden twee groepen vitami-
nes: de wateroplosbare (o.a. vitamine C, 
B-complex en H) en de vetoplosbare 
(vitamine A, D, E, en K). Tot het vitamine 
B-complex behoren o.a. vitamine B1, B2, 
B3, B5, B6, B11 en B12. 
Vitaminen alléén volstaan niet voor een 
goede gezondheid. Ook mineralen zoals 
calcium mogen niet ontbreken in ons 
voedingspakket. 
Een tekort aan een welbepaald vitamine 
kan ernstige gevolgen hebben en zelfs 
ons lichaam in gevaar brengen. Een vita-
minetekort ontwikkelt zich geleidelijk. 
Ongemakken die kunnen opduiken als 
gevolg van een tekort aan een welbe-
paald vitamine zijn groeiproblemen bij 
kinderen, vermoeidheid, lusteloosheid of 
concentratieproblemen. 
 

Paardenkastanje tegen vermoeide be-
nen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De paardenkastanje (Aesculus hippo-
castanum) is een traditioneel middel om 
de doorbloeding in de benen te stimule-
ren. Ook de wetenschap heeft deze gun-
stige werking aangetoond. 
 
'Chronische Veneuze Insufficiëntie', zo 
heet het wanneer het bloed maar moei-
zaam van de benen naar het hart ge-
pompt wordt. Spataderen, etalagebenen, 

nachtelijke beenkrampen en oedeem zijn 
mogelijke symptomen hiervan. Ongeveer 
20% van de vrouwen (bij mannen rond 
de 15%) krijgt hiermee te maken in hun 
leven. 
Paardenkastanje is een middel dat al 
lang tegen een slechte doorbloeding in-
gezet wordt. In geval van veneuze insuf-
ficiëntie werkt het tegen beenzweren en 
vermindert het de vochtopstapeling in de 
lymfen (post-operatieve oedeem). Ook 
tegen aambeien en bepaalde gehoor-
stoornissen kan het nuttig zijn. 
 
De bijwerkingen van paardenkastanje 
zijn beperkt. Spijsverterings- 
ongemakken, duizeligheid,  
hoofdpijn en jeuken komen  
voor in 1 à 3% van de  
gevallen. Een paardenka- 
stanje-extract mag je zelf  
niet maken: rauwe paarden 
kastanjenoten, de bladeren,  
de schors en de bloemen  
bevatten het giftige esculine.  
De werkzame stof heet  
aescine, waarvan je een  
dosis van 100-150 mg nodig hebt om ef-
fect te hebben.  
 
Magnesium ontspant en zorgt voor 
diepe slaap  
Magnesium, een mineraal dat weinig in 
onze voeding voorkomt, speelt een rol bij 
(spier)spanning, de prikkeloverdracht, 
het hartritme, de botopbouw, werkt ont-
spannend en is onmisbaar voor de aan-
maak van enzymen en hormonen. Het 
kan verzuring tegen gaan en herstelt een 
verstoorde klierwerking. Magnesium is 
één van de belangrijkste mineralen in 
het lichaam dat ook borg staat voor een 
uitstekende nachtrust. Omdat magnesi-
um bij zoveel processen in het lichaam 
betrokken is en wij relatief weinig binnen 
krijgen (o.a. door verschraling van de 
voedingsbodem), hebben wij massaal 
een te kort aan dit mineraal.  
Een degelijk magensium supplement, al 
of niet in combinatie met calcium en kali-
um zorgt voor een rustige en herstellen-
de slaap. Volgens de wereldgezond-
heidsorganisatie heeft een volwassene 
dagelijke 460 milligram magnesium no-
dig. De westerse voeding zou gemiddeld 
120 milligram magnesium per dag leve-
ren. Met deze cijfers lijkt het logisch 
waarom zoveel mensen klagen over 
slaapproblemen.  

Spreuken en gezegden 
 

Je krijgt nooit een 
droom  
zonder ook de kracht 
hem waar te maken. 
 

Richard Bach 


