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Ouderdomsdiabetes Het vervelende van diabetes mellitus is dat mensen er jaren kunnen mee rondlopen zonder het zelf te weten. Er zijn nauwelijks symptomen. Na een lange aanloopperiode mani-festeert de ziekte zich o.a. door: · een onverklaarbare en extreme 
vermoeidheid · onduidelijk zien · Het meer voorkomen van huidont-
stekingen, ontstekingen van het tandvlees, en ontstekingen aan de urinewegen, de schaamspleet of de voorhuid · Wondjes genezen veel minder snel 
dan bij een gezond iemand · Een tinteling of verdovingsverschijn-
selen in de handen en voeten Indien er zich geen symptomen voordoen kan enkel een controle van de bloedsuikerwaarde door een arts de diagnose bepalen. Risicofactoren · Westerse eetgewoonten waar veel 
verzadigde vetten en dierlijke pro-ducten in worden gebruikt. Het dieet is arm aan plantaardige vezels. · Veel emotionele stressmomenten 
waardoor eetgewoonten veranderen · Een zittend leven · Ouder zijn dan 45 jaar, dit is niet 
een vast gegeven  Ouderdomsdiabetes : preventie Een gezonde en gevarieerde voeding speelt een cruciale rol in het voorko-men van diabetes van het type 2. Een juiste voeding is niet enkel een factor om overgewicht te voorkomen. Goe-de voedingsgewoonten, waarbij zeker magnesium en vitamine E niet mogen vergeten worden zorgen ook voor een betere stabiliteit van de bloedglu-cose. Uit een Amerikaanse studie met oudere vrouwen blijkt dat een magnesiumtekort, gekoppeld aan een tekort van volle granen en vezels het risico op het ontstaan van diabetes mellitus verhoogd.  Verschillende voedingsstoffen be-schermen preventief tegen diabetes van het type 2: · Vette vissoorten zoals makreel, 
zalm en haring zijn rijk aan be-schermende omega-3 vetzuren.  · Ook de eenvoudig onverzadigde 
vetzuren zoals olijfolie zijn goed · Het ook belangrijk voldoende vol-
korenproducten en vezels in het dagelijks voedingspatroon op te nemen.  · Tot slot is het vermijden van emoti-
nele stressmoment ook een be-langrijke factor om op te letten, dit beïnvloed ook het eetgedrag 

Plaspil oorzaak van kaliumtekort? Sommige plaspillen (diuretica) verja-gen het kalium uit het bloed. Plaspil-len stimuleren de verwijdering van water en mineralen naar de urine door de nieren, en vaak zit daar ook kalium bij. De symptomen van te weinig kalium zijn zwakte, vermoeid-heid, spierkrampen, constipatie en hartritmestoornissen.   Gezonde voeding kan helpen om een gezonde vocht- en zoutbalans in het bloed te behouden. We eten te veel zout (natrium), maar te weinig groen-ten en fruit, voorname bronnen van kalium. Sommige hartpatiënten kun-nen zeker kaliumsupplementen ge-bruiken om hun bloeddruk in orde te krijgen. Niet alle plaspillen verlagen kalium (bv. spironlacton, eplerenon en triamterene doen dat niet).  

Zes natuurlijke pijnstillers Vele mensen nemen te goeder trouw ibuprofen tegen de pijn, maar besef-fen niet welke vervelende bijwerkin-gen ze uitlokken. Ze beschadigen de maagwand en volgens recente rap-porten brengen ze een verhoogd cardiovasculair risico met zich mee. Hieronder staan vijf populaire en natuurlijke pijnstillers/ontstekingsrem-mers beschreven die weinig of geen bijwerkingen hebben.  1. In India haalt men uit hars van de 
wierookboom (boswellia serrata) een extract dat gewrichtsontstekin-gen en astma kan behandelen. Boswellia wordt vaak genomen samen met kurkuma (geelwortel), dat curcumine als actieve stof be-vat.  2. Een zalf waarin de pikante stof uit 
peper verwerkt is (capsaïne), kan spierpijn en gewrichtsklachten verlichten. 3. Cat's claw (Uncaria tomentosa) is 
een ontstekingsremmer uit Zuid-Amerika. Let op: een te hoge dosis kan diarree veroorzaken.  4. Omega-3-vetzuren DHA (Docosah-
exaeenzuur) en EPA (Eicosapen-taeenzuur) zijn een must wanneer chronische ontstekingen aangepakt moeten worden. Bewezen werking bij artrose en reuma. 5. Vroeger kauwden mensen op wil-
genbast, waarin een pijnstiller ge-lijkaardig aan aspirine zit. In tegen-stelling tot aspirine is het extract van wilgenbast minder irritant voor de maag. 

Je hart weet vaak meer  dan je denkt. 
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remmen, maar in fruitsap zitten die vezels niet.  Proteïnen uit vlees verhogen het risico op hoge urinezuur terwijl prote-ïnen uit planten urinezuur juist verla-gen. Vis en zeevruchten zijn de grootse bronnen van urinezuur pro-ducerende proteïnen, al zijn het wel voedzame bronnen van andere nutri-ënten.  Fructose slecht voor de bloed-druk. 

In 1897 stelde Alexander Haig dat urinezuur oorzaak was van jicht, hoge bloeddruk, dementie en hart- en vaatziekten. Recente studies hebben deze link ondertussen beves-tigd. Ongeveer 88% van adolescen-ten die aan een te hoge bloeddruk lijden, hebben verhoogde urinezuur-waarden in hun bloed. Een mogelijke oorzaak van verhoog-de urinezuurwaarden is fructose.  Fructose is de enige suiker dat het urinezuurmetabolisme kan beïnvloe-den. Een belangrijke bron van fructo-se zijn suikerhoudende frisdranken. Kinderen die vaak frisdrank drinken, hebben vaker hogere urinezuurcon-centraties die bovendien geassoci-eerd zijn met een hogere bloeddruk.  In Amerika is de consumptie van fructose gestegen van 225 gram naar 28 kilogram sinds de introductie van fructosesiroop uit maïs. Fructose-siroop is goedkoper dan gewone kristalsuiker. Gewone suiker bestaat voor 50% uit fructose, maar dit is gebonden aan een andere suikermo-lecule (glucose). Om die reden heeft gewone suiker geen invloed op het urinezuurmetabolisme, al heeft ze wel andere nadelige effecten. 

De risico's van urinezuur  Urinezuur is een noodzakelijk afval-product, het is zelfs een belangrijk antioxidant in het bloed. Toch vormen verhoogde bloedwaarden van urine-zuur een risico voor hart- en vaatziek-ten, nierziekten, jicht en zelfs diabe-tes. Een van de redenen is dat de productie van urinezuur via een scha-delijk proces verloopt. 
 Hoe remmen we de productie van urinezuur? Heel simpel: door minder vlees en minder fructose te eten. Fructose zit in gewone tafelsuiker, maar ook in fruit en fruitsap. Fruit is vezelrijk die de opname van fructose 

         dingsrijke fruitsoorten, rijk aan vitami-ne C, vitamine E en vezels. Kiwive-zels zwellen enorm op wanneer ze water opnemen. Er zijn verschillende soorten laxeer-middelen ter beschikking bij de apo-theek en er heerst veel onduidelijk-heid welke je nu moet nemen. Con-stipatielijders verkiezen niettemin een natuurlijk voedingsproduct boven geneesmiddelen.  Hoe obstipatie voorkomen? Met eenvoudige maatregelen kunt u verstopping vaak voorkomen of ver-helpen. Eet vezelrijk voedsel zoals volkorenbrood, zilvervliesrijst, aard-appelen, groenten en peulvruchten. Ook sinaasappelen, pruimen en on-geschilde appels stimuleren de stoel-gang. U kunt eventueel extra zeme-len nemen, bijvoorbeeld in uw yog-hurt. Zemelen bevatten heel veel vezels. Zorg dan wel dat u daarbij veel drinkt (foto), anders zorgen de zemelen juist voor verstopping. Neem de tijd om rustig te eten en kauw uw eten goed. Drink minstens twee liter per dag. Begin bijvoorbeeld met een glas water ’s morgens op uw nuchtere maag. Ga direct naar het toilet als u aandrang heeft en neem dan rustig de tijd. Zorg voor voldoen-de lichaamsbeweging.   Gebruik liever geen laxeermiddelen. Deze maken uw darmen lui en geven op den duur méér verstopping. Ge-bruikt u ze toch, doe dat dan nooit lange tijd achter elkaar zonder over-leg met uw huisarts. Eet liever wat rauwkost met een beetje extra (olijf-)olie; dat werkt ook laxerend. Als u regelmatig last heeft, vindt u bij de drogist producten voor een regelmati-ge en zachte stoelgang. Natuurlijke hulpmiddelen met vlozaad en de lactobacillus-acidophilus-bacteriën of vijgensiroop, die voor een goede darmflora zorg dragen, worden zeker aanbevolen.  

Kiwi helpt tegen constipatie Het eten van kiwi's verhoogt de fre-quentie en het volume van de ontlas-ting. Volgens wetenschappers dankt kiwi zijn laxerend effect aan zijn in-werking op de textuur van de stoel-gang. Kiwi is een van de meest voe 



Vervolg van laatste artikel voorzijde Negatieve effecten van laxeermidde-len De dikke darm is de plaats waar het li-chaam onverteerde voedselbestandde-len tijdelijk opslaat. Naast het bewaren van voedselresten heeft de dikke darm nog een andere belangrijke functie: het huisvesten van de darmflora (gezond-heidsondersteunende microorganismen). Verschillende factoren zoals een on-evenwichtige voeding, stress of het vol-gen van een antibioticakuur verstoren het evenwicht van de darmflora. Dit be-vordert het overwoekeren van ziekma-kende bacteriën. Diarree, obstipatie of een verzwakt immuunsysteem behoren tot de mogelijke gevolgen.  Om de ongemakken verbonden aan con-stipatie op te lossen wordt vaak een be-roep gedaan op stoelgangbevorderende middeltjes. Deze producten worden ook laxeermiddelen, laxativa of laxantia ge-noemd. Het langdurig of verkeerd ge-bruik van laxeermiddelen kan de darm-flora uit evenwicht brengen. Het gebruik van laxativa gebeurt daarom het liefst na advies van je geneesheer of apotheker.   Gebruik van laxeermiddel voorkomen Verstopping is te voorkomen door vezel-rijk voedsel te eten en door voldoende te drinken. Voor volwassenen geldt min-stens twee liter vocht per dag. Probeer regelmatig te eten en kauw uw voedsel goed. Zorg ook voor voldoende li-chaamsbeweging. Als u meer vezelrijk voedsel gaat gebruiken, zal het maag-darmkanaal hieraan moeten wennen. U kunt de eerste tijd last krijgen van winde-righeid.   Ga zodra u aandrang voelt naar het toilet en neem hiervoor rustig de tijd. Het op-houden van ontlasting kan ervoor zorgen dat de ontlasting hard wordt met verstop-ping tot gevolg. Het is gezond om vezelrijke voeding te eten. Dit werkt prikkelend op de darmen en bevordert daardoor de stoelgang. Ve-zelrijke producten zijn volkoren , rogge , bruin , krenten en rozijnenbrood. Ook grove graanproducten zoals gort, haver-mout, boekweit, muesli, tarwekiemen en zemelen zijn rijk aan vezels. Dit geldt ook voor zilvervliesrijst, dadels, vijgen, noten, pinda's, sesam en maanzaad en peulvruchten (witte en bruine bonen, ka-pucijners en linzen). Gedroogde en ge-weekte zuidvruchten als abrikozen, kren-ten, pruimen, rozijnen en tutti frutti zijn eveneens vezelrijk.  Sommige voedingsmiddelen kunnen een laxerende werking hebben. Voorbeelden hiervan zijn karnemelk, yoghurt, stroop, ontbijtkoek, vocht van geweekte zuid-vruchten, rozenbottelsiroop of sinaasap-pelsap.  Cholesterolverlaging: beter gezonde dan vetarme voeding Nog steeds denken mensen dat een vet-arm 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.  
 De ene groep werd op een vetarm, ve-zelrijk dieet gezet, de andere groep kreeg advies over gezonde voeding, en moest regelmatig sojaproducten, haver-vezels, noten en voedingsmiddelen met plantensterolen gebruiken. Het vetarm dieet verlaagde de LDL-cholesterolverlaging met amper 3 %. De andere groep met gezonde voeding on-dervond na zes maanden een LDL-daling van 13 %. 
 Teveel cholesterol?  Verander je eetpatroon! Indien er gesproken wordt van een te hoog cholesterolgehalte denken mensen meestal dat de arts hen onmiddellijk me-dicijnen zal voorschrijven. De medische richtlijn is echter de patiënt eerst een po-ging te laten ondernemen om het te hoog cholesterolgehalte weg te werken via een verandering van het voedingspa-troon. Het cholesterol vriendelijk menu is gebaseerd op vier basisprincipes. Een vermindering van de verzadigde vetten (boter, kaas, bereide vleeswaren), een duidelijke stijging in het gebruik van ver-se groenten en fruit (de natuurlijke ve-zels zorgen mee voor een daling van het cholesterolniveau), meer vleesmaaltijden vervangen door vis (de omega-3 vetzu-ren in vis verlagen het risico op hartpro-blemen) en het gebruik van voedingswa-ren die verrijkt zijn met plantensterolen.   Het is pas indien de arts na 3 tot 6 maanden merkt dat de patiënt zich niet aan deze voedingsadviezen houdt dat er sprake is van medicijngebruik. De be-handelende geneesheer kan bij een ma-tige verhoging van de cholesterolwaar-den zelfs beslissen de 'voedingstherapie' langer toe te passen. De voorwaarde is dan wel dan men een geleidelijke daling meet van de cholesterolconcentraties in het bloed. 
 Wat kunt u zelf doen om uw choleste-rolniveau te verlagen? Met de volgende maatregelen kunt u uw risico op hart- en vaatziekten verlagen: ¨ Stop met roken. Voor uw hart en vaten is roken heel slecht.  ¨ Eet gezond en gevarieerd, niet te veel, niet te zout en niet te vet. Vooral groente, fruit, aardappelen en graan-producten zijn goed voor u.  ¨ Kies voor magere melkproducten en magere kaas, vis, mager vlees (kip, kalkoen) of plantaardige vleesvervan-gers.  ¨ Eet weinig verzadigde vetten. Kies in plaats daarvan voor onverzadigde vet-ten zoals in vette vis, olie en vloeibare dieetmargarine en braadproducten. Vaak staat op de verpakking van pro-ducten vermeld wat voor vetten er in zitten.  

¨ Drink niet meer dan twee glazen alco-hol per dag en liefst niet elke dag.  ¨ Zorg voor voldoende lichaamsbewe-ging: ten minste vijf dagen per week een halfuur intensief bewegen zodanig dat u er sneller door gaat ademen (stevig wandelen, fietsen, zwemmen, dansen, traplopen of tuinieren).  ¨ Bewegen is goed voor uw cholesterol en glucosegehalte (suiker) van uw bloed, én goed voor uw bloeddruk en gewicht.  ¨ Als u te zwaar bent (overgewicht), pro-beer dan af te vallen door gezond en niet te veel te eten en meer te bewe-gen. ¨ Mensen die hun cholesterolprobleem sneller willen verlagen vinden bij hun drogist een groot scala van preparaten die hen daarbij onmiddellijk helpen.  Selenium  Een grootschalige studie met 500 ge-zonde senioren over zes maanden illu-streert het belang van selenium voor de algemene gezondheid. Een dagelijkse dosis van 100 à 200 microgram seleni-um verlaagt de totale en 'slechte' cho-lesterol in het bloed. De dosis van 300 microgram verhoogde zelfs de 'goede' cholesterol HDL.  Vandaag krijgen men-sen massaal statines voorgeschreven, ter-wijl nauwelijks naar voedingstekorten ge-keken wordt. Verho-ging van cholesterol in het bloed is vooral het gevolg van slechte voedings- en leefgewoonten, in-clusief stress! Vooralsnog is er geen verklaring gevonden waarom selenium het cholesterolniveau in het bloed kan beïnvloeden. Mogelijk is de toename van cholesterol in het bloed een gevolg van oxidatieve stress, waartegen seleni-um bescherming biedt. Selenium is een essentieel mineraal dat in de Europese voeding vaak tekort is.  

Spreuken en gezegden 
 

Je kunt beter een  
optimist zijn die  
ongelijk heeft,  
dan een pessimist  
die gelijk heeft. 


