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Jolanda

Met je
nieuwe werkplek
Ontbijters zijn minder zwaarlijvig

Kinderen die het ontbijt geregeld
overslaan, zijn vaker zwaarlijvig. Italiaanse onderzoekers verklaren dat
aan verschillende factoren:
· Het overslaan van een ontbijt verstoort het eetgedrag. Kinderen gaan
meer eten tijdens de volgende
maaltijden.
· Ontbijt bevat doorgaans vezelrijke
graanproducten en yoghurts, die de
honger tijdens de dag onderdrukken. Dus door te ontbijten ga je
automatisch minder eten tijdens de
volgende maaltijden.
· Kinderen die niet ontbijten, hebben
slechtere voedings-gewoonten, eten
vaker snacks en minder groenten
en fruit.

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 verschillende 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 tijdstippen 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.

· Geef als ouder het goede voorbeeld.

(bijv. melkproduct + fruit + vezelrijke
granen).
Dagelijks een half uurtje bewegen
· Zorg voor voldoende afwisseling.
zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe hersencellen in de hippocampus.
Dat is het deel van de hersenen die
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Wetenschappers halen het voorbeeld
aan van 273 kinderen uit de lagere
school. Jongens en meisjes die iedere week 150 minuten aan sport deden
behaalden duidelijk betere resultaten
Toegewenst door
dan de groep die de klassieke schoolRené
opleiding zonder sportieve activiteiten
afwerkten. Meer nog, leerlingen die
zonder sport slechte schoolresultaten
behaalden, scoorden dankzij de sport
veel betere examenuitslagen. Dit is
een tip voor alle studenten die nu hun Geheugenproblemen door cholesexamens doen.
terolverlagende statine

Groene thee
Een natuurlijk hulpmiddel voor een
betere concentratie is lecithine. Leci- Studies bij dieren en mensen tonen
thine komt in alle cellen van het li- vele gezondheidseigenschappen van
chaam voor. Het is een soort vet en groene thee:
het bevat o.a. vetzuren, B-vitaminen
en fosfor. Vooral de hersenen, het · Groene thee verlaagt de bloeddruk.
hart, de lever en de huid hebben veel · Volgens studies bij dieren verlaagt
Lecithine nodig. Ons voedsel bevat in
groene thee de bloedsuiker en het
veel gevallen te weinig Lecithine om
lichaamsgewicht.
in onze behoefte te voorzien. Bij het · In de Chinese oudheid werd groeouder worden neemt het geheugen in
ne thee gebruikt om diarree te
min of meerdere mate af. Voor een
behandelen.
optimale werking van het geheugen
hebben de hersenen o.a. choline · Stoffen uit groene thee remmen de
groei van de maagzweerbacterie.
nodig. Lecithine is rijk aan choline.
Volgens wetenschappelijke studies · Groene thee werkt tegen Candida
verbetert lecithine het geheugen.
albicans, een gist/schimmel die in
Zowel bij jong en oud. De hersenen
de darmen kan woekeren.
en het zenuwstelsel bevatten veel
·
Het drinken van groene thee beLecithine. Lecithine wordt door de
schermt tegen heupbreuken.
hersenen gebruikt als energiebron.
Verbruiken de hersenen veel Lecithi- · Groene thee zou de hersencellen
ne, dan kan een tekort ontstaan met
beschermen, wat gunstig is bij de
als gevolg: prikkelbaarheid, zenuwziekte van Alzheimer en Parkinson.
achtigheid, gebrek aan geduld...en · Heeft immuunstimulerende effecten
concentratieverlies. Maar ook koninginnebrij is, door het hoge gehalte · Heeft antivirale effecten tegen het
griepvirus en herpes.
aan opbouwstoffen (essentiële aminozuren,
mineralen,
spoor- · De polyfenolen uit groene thee beelementen,...), een krachtig hulpmidschermen tegen cataract (staar).
del bij vermoeidheid en concentratieproblemen.

Voor betere studieresultaten: beOntbijt is belangrijk om kinderen de wegen!
nodige hersenbrandstof te leveren die
ze nodig hebben op school. Nietontbijters lijken meer verstrooid te zijn
in de klas.
Ook voor volwassenen is ontbijt belangrijk. Kies als gezin voor een goed
ontbijt:
· Ontbijt samen, met heel de familie.

· Zorg voor een gebalanceerd ontbijt

voor een optimale functie van het
geheugen zorgt. Recreatief sporten
verbetert ook de activiteit van de
bestaande neuronen en voorkomt het
vroegtijdig afsterven van hersencellen.
Studies tonen aan dat meer sport op
school en iets minder theoretische
lessen er kunnen voor zorgen dat
studenten niet alleen betere examenresultaten behalen, maar dat ze tevens over een betere, en meer
stressbestendige fysieke conditie
beschikken.

Groene thee bestaat uit blaadjes die
gestoomd worden onmiddellijk na de
pluk.

De blaadjes van zwarte thee daarentegen ontstaan door hen te beschadigen en te laten blootstellen aan de
lucht. De belangrijkste werkzame stof
in groene thee is EGCG.

Australisch onderzoek suggereert dat
statinegebruikers meer last van geheugenproblemen hebben. Dat blijkt
uit metingen gedaan bij 70-plussers
die al 2 tot 20 jaar statines namen om
hun cholesterol te verlagen. Andere
mentale problemen werden niet waargenomen, zoals taalgevoel, verwerkingssnelheid en het uitvoeren van
taken.
Er bestaan allang vermoedens dat
statines het geheugen aantasten. Dit
onderzoek hield rekening met factoren zoals hoge bloeddruk, roken,
diabetes, hartziekte, zwaarlijvigheid
en beroerte. Een eerder opgedane
beroerte verhoogt het risico op geheugenproblemen bij statinegebruikers.

Cholesterolverlaging: beter gezonde dan vetarme voeding
Nog steeds denken mensen dat een
vetarm dieet gezonder is, maar
steeds meer zien we dat vetarm eten
er minder toe doet. Een studie verschenen in de JAMA bewijst dit eens
te meer.
Het dieet van twee groepen werd met
elkaar vergeleken.
Vervolg op achterzijde

De ene groep werd op een

Soms is tegenstand
wat je nodig hebt
om succes te
hebben.
Zig Ziglar

vetarm, vezelrijk dieet gezet, de andere Verstoorde nachtrust even nadelig als nele toepassingen zijn dan ook aan het
groep kreeg advies over gezonde voe- slaapgebrek
gebruik van kamille verbonden: darmkoding, en moest regelmatig sojaprolieken, winderigheid, hysterie, koortsaanducten, havervezels, noten en voedingsvallen.
middelen met plantensterolen gebruiken.
Het vetarm dieet verlaagde de LDLKamille werkt rustgevend en angstwecholesterolverlaging met amper 3 %. De
rend, dat is ook uit enkele wetenschapandere groep met gezonde voeding onpelijke studies gebleken. Populair is het
dervond na zes maanden een LDLgebruik voor een betere slaap en bij
daling van 13 %.
wondheling, bv. als mondspoelmiddel
om mondwondjes te genezen of als
Wat kunt u zelf doen om uw cholestecomponent van een wondzalf. Kamillerolniveau te verlagen?
thee-doekjes worden soms op geïrriteerde ogen gelegd. Let op: in zeldzame
Met de volgende maatregelen kunt u uw
gevallen kan dit een allergische reactie
risico op hart- en vaatziekten verlagen.
uitlokken.
· Stop met roken. Voor uw hart en vaten Vaak gewekt worden 's nachts is even
is roken heel slecht.
afmattend als een korte ononderbroken Betere slaap met zure kersen
· Eet gezond en gevarieerd, niet te veel, slaap van vier uur. Zelfs al zijn de onderniet te zout en niet te vet. Vooral brekingen van korte duur. 's Anderdaags
groente, fruit, aardappelen en graan- ben je uit je humeur, kun je je aandacht
producten zijn goed voor u.
er slecht bij houden en ben je minder
· Kies voor magere melkproducten en scherp van geest.
magere kaas, vis, mager vlees (kip,
kalkoen) of plantaardige vleesvervang- Vele mensen zijn vertrouwd met deze
klacht, maar eigenaardig genoeg is dit
ers.
nooit echt onderzocht geweest. Al vijftig
jaar houden slaapexperts zich bezig met
slaapgebrek. Voor kersverse ouders is
slaaponderbreking echter een pijnlijke
realiteit: een baby die elk uur aandacht
nodig heeft. Denk ook aan artsen en
anderen die 's nachts telefonisch bereikbaar moeten zijn vanwege hun beroep.
Ze slapen gemiddeld wel voldoende, Twee glazen kersensap kan de slaaptijd
maar ze worden vaak gewekt.
met bijna anderhalf uur verhogen bij senioren met slapeloosheid. Slapeloosheid
Magnesium ontspant en zorgt voor is een frequent probleem bij mensen
diepe slaap
ouder dan 65. Niet alleen is het irritant
Magnesium, een mineraal dat weinig in en vermoeiend, slapeloosheid verhoogt
onze voeding voorkomt, speelt een rol bij ook pijnklachten, bloeddruk en storingen
(spier)spanning, de prikkeloverdracht, aan het suikermetabolisme.
het hartritme, de botopbouw, werkt ontspannend en is onmisbaar voor de aan- Zure kersen (krieken) zijn een natuurlijke
· Eet weinig verzadigde vetten. Kies in maak van enzymen en hormonen. Het bron van melatonine, de stof die de herplaats daarvan voor onverzadigde vet- kan verzuring tegen gaan en herstelt een senen een signaal geeft dat de nacht is
ten zoals in vette vis, olie en vloeibare verstoorde klierwerking. Magnesium is begonnen. De robijnrode kleurstoffen uit
dieetmargarine en braadproducten. één van de belangrijkste mineralen in kersen zouden ook een rol spelen. VolVaak staat op de verpakking van pro- het lichaam dat ook borg staat voor een gens wetenschappers verhinderen deze
ducten vermeld wat voor vetten er in uitstekende nachtrust. Omdat magnesi- stoffen de afbraak van tryptofaan, de stof
um bij zoveel processen in het lichaam waaruit serotonine wordt gemaakt. Slazitten.
· Drink niet meer dan twee glazen alco- betrokken is en wij relatief weinig binnen peloze mensen breken tryptofaan te snel
krijgen (o.a. door verschraling van de af, waardoor een disbalans ontstaat in
hol per dag en liefst niet elke dag.
voedingsbodem), hebben wij massaal hersenstoffen die de slaap regelen.
· Zorg voor voldoende lichaamsbeweeen te kort aan dit mineraal.
ging: ten minste vijf dagen per week
een halfuur intensief bewegen zodanig
Een degelijk magnesium supplement, al
dat u er sneller door gaat ademen
of niet in combinatie met calcium en kali(stevig wandelen, fietsen, zwemmen,
um zorgt voor een rustige en herstellendansen, traplopen of tuinieren).
de slaap. Volgens de wereldgezond· Bewegen is goed voor uw cholesterol heidsorganisatie heeft een volwassene
en glucosegehalte (suiker) van uw dagelijke 460 milligram magnesium nobloed, én goed voor uw bloeddruk en dig. De westerse voeding zou gemiddeld
gewicht.
120 milligram magnesium per dag leve· Als u te zwaar bent (overgewicht), pro- ren. Met deze cijfers lijkt het logisch
beer dan af te vallen door gezond en waarom zoveel mensen klagen over
niet te veel te eten en meer te bewe- slaapproblemen.
gen.
· Mensen die hun cholesterolprobleem Kamille
sneller willen verlagen vinden bij hun Al van oudsher is medicinaal gebruik van
drogist een groot scala van preparaten kamille grondig beschreven geweest.
die hen daarbij onmiddellijk helpen.
Volgens de oude Britten behoorde kamilLangston Hughes
le tot de 9 heilige kruiden aan ons geschonken door de goden. Vele traditio-

Spreuken en gezegden

Als je ergens
naar toe wilt,
zijn er altijd
middelen
om daar te komen.

