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olanda gaat verhuizen!

Op 26 mei is het precies 18½ jaar dat
ik met veel plezier
in de praktijk aan de Pastoriestraat in
Holten heb gewerkt.
Na al die jaren ,
waar mijn gezin en ik vanaf de eerste
steen bij betrokken waren,
zal het eerst wel wennen zijn om op
een andere stek verder te gaan.
Vanaf 1 juni 2015 ga ik namelijk bij
mij aan huis werken.
De omgang met collega’s , elkaar
tegenkomen in de wachtruimte ,
en de ‘kletspraatjes’ tussendoor,
die zal ik wel een beetje missen.
Tja!
Maar elke verandering geeft ook
weer energie!
Mijn man, zoon en ik zijn thuis druk
bezig om de nieuwe plek tot een
prettige en vooral gezellige plek te
maken.
Ik heb er veel zin in!!
Hoop jullie in mijn nieuwe praktijk
te ontvangen
vanaf 1 juni 2015 aan de
Diessenplasstraat 50 in Holten.
TOT ZIENS!

Afscheid
Na 22 jaar te hebben samen gewerkt
met Jolanda, neemt ook zij afscheid
van het therapeutencentrum Grip.
Ook haar zal ik missen waarvan ik in
de loop der jaren toch het een en
ander heb van geleerd.
In de in de Oranjestraat, waar ik de
praktijk ben begonnen, is Jolanda bij
ons in de praktijk gekomen. Hier was
het contact met elkaar anders, als je
elkaar wilde spreken moest dat worden afgesproken, we werkten daar
alleen.
Ik zal er aan moeten wennen dat ik
alleen in de praktijk aan het werk zal
zijn en dat overleg met anderen er

niet meer is.
Niet meer op de kalender kijken wie
wel of niet komt om de verwarming
open te draaien (in de winter).
Zorgen voor voldoende theewater.
Jolanda, bedankt voor alles.
René

Weinig goede zonnebrandoliën
De 'Environmental working group'
van Washington evalueerde 500
Amerikaanse zonnebrandoliën, maar
gaven slechts 39 producten een
voldoende.
Eerst en vooral beschermen ze wel
tegen UV(B)-straling, maar amper
tegen UV(A)-straling. UV(B)-straling
veroorzaakt zonnebrand, maar het is
de UV(A)-straling die huidkanker
doet ontstaan. Huidkanker is nog
altijd de belangrijkste reden waarom
je zonnebrandolie zou moeten gebruiken. Goed nieuws is dat de Europese zonnebrandoliën meestal wel
de UV(A)-straling tegenhouden!

Mensen die zich met zonnebrandolie
insmeren, voelen zich te veilig. Ze
lopen extra lang in de zon, zodat ze
zich na een tijd toch verbranden.
Regelmatig insmeren hoort er ook bij.
Sommige producten bevatten grote
hoeveelheden vitamine A. Dat klinkt
goed, maar vitamine A zou de ontwikkeling van huidkanker versnellen
(hiervoor geeft de wetenschap evenwel nog geen uitsluitsel).
Tot slot zitten er in zonnebrandoliën
chemicaliën, zoals oxybenzon, die de
hormoonhuishouding in het lichaam
verstoren.
Het gebruik van kledij en hoeden en
je toevlucht zoeken in de schaduw
zijn nog altijd de meest betrouwbare
maatregelen tegen zonnebrand. Eet
ook veel antioxidantrijke voeding, wat
zeker zinvol is in de preventie van
huidkanker.
Tips voor zonnekloppers
De zon brengt licht in je leven, maar
brengt ook leed. Zonlicht is nodig
voor de aanmaak van vitamine D,
maar zonlicht (met name uv-licht)
verhoogt ook het risico op huidkanker. Neem in de zomer steeds deze
tips in acht.
· Ga regelmatig de zon tegemoet,
maar nooit langdurig. Neem regelmatig een pauze uit de zon.
· Uv-licht veroorzaakt ALTIJD schade
in de huid, maar die schade wordt
normaal hersteld. Zonnebrand is
een teken dat de schade groter was
dan het vermogen op te herstellen.
Geef je huid steeds de kans om te
herstellen van een zonnebad.
· Vermijd de felle zon rond de middag. Zoek de zon vooral in de ochtend op.
· Zoek de zon al in de vroege lente
op, die is minder schadelijk. Op die
manier bruin je al een beetje, en
een bruine kleur (melanine) geeft
de beste bescherming tegen uvlicht.
· Denk erom: een bruine teint is
mooi, maar te veel zon doet je huid
sneller verouderen!

· We weten eigenlijk niet of zonnecrè- Prikkelbare darm
mes beschermen tegen melanomen, de gevaarlijkste vorm van
huidkanker. Ze geven vaak een vals
gevoel van veiligheid.
· Gezonde voeding beschermt ook
tegen huidkanker.
· Drink voldoende water.

Beschermen zonnecrèmes tegen
huidkanker?
Zonnecrème beschermt tegen zonnebrand en daarom tegen huidkanker ...
Het klinkt als de logica zelve, toch is
er geen hard bewijs dat zonnecrèmes
beschermen tegen melanomen, de
agressiefste vorm van huidkanker.
Integendeel, door regelmatig en kortstondig in de zon rond te lopen, bouw
je de beste bescherming op tegen die
melanomen.
Zonnecrèmes lijken wel te beschermen tegen mildere vormen van
huidkanker. Omdat zonnecrèmes
snel uitgewerkt zijn, geven ze vaak
een vals gevoel van veiligheid. Ze
worden vaak op het strand gebruikt,
waar je een dubbele dosis uv-straling
krijgt (weerkaat-sing van het zand).
Vele zonnecrèmes bevatten bovendien vitamine A, dat de celdeling kan
bevorderen.

Pre- en probiotica tegen prikkelbare darm

Prebiotica en probiotica staan ervoor
bekend dat ze diarree, veroorzaakt
door het gebruik van antibiotica, helpen voorkomen en behandelen. Sommige pre- en probiotica preparaten
zijn ook uitermate efficiënt bij mensen
die lijden aan het prikkelbare
darmsyndroom. De kenmerken van
dit ongemak zijn altijd dezelfde; darmkrampen, darmtransitproblemen - de
ene dag diarree, de andere dag obstipatie - een opgeblazen gevoel en
soms winderigheid (flatulentie). Meer
dan 15 procent van de bevolking
wordt er mee geconfronteerd. Vrouwen hebben er meer last van dan
mannen.
Uit een studie, met bepaalde probiotica versus placebo, blijkt dat 43 procent van de mensen met een prikkelbare darm een duidelijke verbetering
waarnamen nadat ze vier weken
probiotica hadden ingenomen. De
meeste klachten verdwenen. Dit resultaat is zeker bevredigend indien
men rekening houdt met het feit dat
probiotica geen enkel negatief neveneffect veroorzaakt.

Het prikkelbare-darm-syndroom is
een verstoring van de spontane beweeglijkheid (= peristaltiek) van
meestal het gehele maag-darmkanaal. Het irritable-bowel syndrome
komt bij ca. 2% van de bevolking
voor -meestal tussen het 15e en 65e
levensjaar- en 3 x vaker voor bij
vrouwen dan bij mannen.
Bij IBS is de maag-darmwand extra
gevoelig voor allerlei prikkels, waaronder voedsel, medicijnen en stress,
en trekt onder invloed daarvan meestal overdag en zelden 's nachtsabnormaal vaak samen (= maag- en/
of darmspasmen). Omdat de gevoeligheid van de pijn-receptoren in de
darmwand groter is dan normaal zijn
de krampen extra pijnlijk.
Mogelijke oorzaken (o.a.):
Erfelijke aanleg, verstoorde darmmotoriek, stress met verhoogde prikkelbaarheid, angst en depressie
Darmen uit evenwicht
Darmen uit evenwicht, iedereen heeft
het al eens meegemaakt. Eén van de
gevolgen is buikloop of diarree. Dit
ongemak is niet alleen hinderlijk
maar ook onprettig.
Bij milde tot matig uitgesproken diarree is voldoende water drinken de
boodschap. Vocht opnemen is van
het grootste belang bij de behandeling van diarree bij zuigelingen, kleine
kinderen en bejaarden.

Als je niet moet braken heeft het
volgen van een dieet geen zin. Vanzelfsprekend moet je geen frieten
met mayonaise op het menu plaatsen. Het is aan te raden om een
normale hoeveelheid licht verteerbaar voedsel in te nemen. Deze
hoeveelheid kan men spreiden over
verschillende maaltijden. Melk en
melkprodukten worden soms niet
goed verdragen gedurende de eerste
dagen.
Besteed voldoende aandacht aan
hygiëne en was je handen voor elke
maaltijd en na elk toiletbezoek. Preparaten op basis van melkzuurbacteriën ondersteunen de darmflora en
hebben een gunstige invloed op de
evolutie van diarree.

We kunnen bijna alles
verwezenlijken binnen
onze mogelijkheden,
als we maar voldoende
geloven dat we het
kunnen.
George M. Adams

Het bos is gezond voor je

Duik af en toe de natuur in: de bossen,
bergen of parken. Veel tijd doorbrengen
in de natuur is gezond, dat heeft wetenschappelijk onderzoek meermaals aangetoond.
De natuur maakt joggen, wandelen of
fietsen leuker, veel leuker dan een verblijf in een fitnesszaal. Alleen al de groene kleur van de omgeving maakt ons blijer. Het houdt onze hersenen fit en zelfs
ADHD-kinderen gaan minder symptomen vertonen. Ook vele volwassenen
genieten van de rust in de natuur na een
stressvolle werkweek.
Een verblijf hoog in de bergen versnelt
gewichtsverlies, dat is mooi meegenomen voor diegenen die graag bergwandelingen doen. En wie vaak buiten is,
produceert de meeste vitamine D, een
vitamine waar je snel een tekort van kunt
opdoen.

Hyperactiviteit, parken helpen beter
dan medicatie!

Kinderen, die last hebben van ADHD,
hebben volgens een studie die verscheen in de 'Journal of Attention Disorders' meer baat bij een wandeling in een
park of groene zone dan bij het innemen
van medicijnen die de symptomen moeten onderdrukken. Dat is in ieder geval
de conclusie van Andrea Faber Taylor
en Frances E. Kuo, twee wetenschappers die verbonden zijn aan de universiteit van Illinois (VS). De onderzoekers
onderzochten ook of een wandeling in
een stedelijke omgeving (zonder groen
en met relatief veel verkeerslawaai) kon
helpen. Het werd snel duidelijk dat enkel
een rustige park- of groenomgeving een
rechtstreekse invloed had op het concentratievermogen en het gedrag van de
kinderen. Dat bleek trouwens al bij wandelingen van twintig minuten. De beweging in de natuur had zelfs betere resultaten van de klassieke medicatie. Volgens de auteurs van deze studie zijn er
steeds meer aanwijzingen dat een gebrek aan beweging en gezonde lucht
mee aan de basis liggen van de toenemende ADHD-problematiek. Men raadt
de ouders aan hun kinderen - in de mate
van het mogelijke - actief te laten zijn in
een park-, bos- of natuurgebied. Dit kan
een gratis middel zijn die heel veel kinderen met ADHD kan helpen, op voorwaarde dat het bijna dagelijks gebeurt.
Zoethout en bosbes, twee natuurlijke
maagzuurremmers
De combinatie van zoethout en bosbes
onderdrukt de symptomen van brandend

maagzuur bij patiënten die regelmatig
'het zuur' voelen opkomen. Klachten zoals borstpijn, zuurbrand, buikpijn, zure
oprispingen, heesheid en hoest verminderen beduidend na acht weken. Alle patiënten, inclusief de controlegroep, namen ook een farmaceutische maagzuurremmer (2x 20 mg pantoprazole).

Vermijd voorover bukken, omdat het
maagsap dan gemakkelijk de slokdarm
in kan stromen.
Beter is het om met een rechte rug door
de knieën te zakken.
Vermijd knellende kleding. Knellende
kleding kan de maag omhoog duwen.
Streef naar een goed lichaamsgewicht.
Iemand met overgewicht heeft meer vetweefsel in de buik. De maag heeft hierdoor minder plaats en wordt omhoog geduwd.
Voorkom verstopping. Ook bij verstopping is de druk vanuit de buik op de
maag groter, waardoor er meer refluxklachten op kunnen treden.
Vermijd tabak, alcohol, pepermunt, koffie
en chocola. De stoffen in deze producten
verslappen het sluitspiertje waardoor reflux veel sneller kan ontstaan.

Brandend maagzuur

Het hedendaagse levensritme is hectisch. Dat is één van de redenen waarom
ook onze spijsvertering meer en meer in
de problemen geraakt. We nemen immers niet meer de tijd om gezond te
eten. Er zijn echter nog meer factoren
die er voor zorgen dat onze spijsvertering het bijzonder moeilijk krijgt. De
stress die ontstaat door conflicten tussen
het beroeps- en familieleven, de schrik
en de angsten die ontstaan door tijdsgebrek zorgen ervoor dat onze maag en
darmen mee de ongezonde druk ondergaan. En dit is niet alles.

Het actieve ingrediënt van zoethout heet
glycyrrhetinezuur, een stof die ook de
bloeddruk kan verhogen. Het supplement dat de onderzoekers aan de patiënten gaven, bevatte slechts 25 mg glycyrrhetinezuur, een dosis die veel te laag
is om invloed te hebben op de bloeddruk. De onderzoekers gebruikten alginaat als vulmiddel, zodat het actieve ingrediënt langer in contact bleef met de
maagwand. De blauwe anthocyaninen
uit bosbes (20 mg per supplement) beschermen ook de slijmvliezen van de
maagwand.
Moeilijke spijsvertering?

We spreken van brandend maagzuur of
zuurbranden als het zure maagsap van
de maag terugstroomt in de slokdarm.
Dit terugstromen wordt ook wel ’reflux’
genoemd. De maag is aan de binnenkant bekleed met een dikke slijmvlieslaag, die de maagwand beschermt tegen
het agressieve maagzuur. De wand van
de slokdarm heeft een dergelijke beschermende slijmvlieslaag niet. De slokdarmwand is daarom niet tegen het
maagzuur bestand en raakt, als deze
toch regelmatig met het maagzuur in
contact komt, geïrriteerd en ontstoken.
Als we dan toch denken de tijd te kunnen nemen om rustig te eten zorgt de
Brandend maagzuur of zuurbranden is
onbewuste innerlijke stress ervoor dat
een schrijnend, branderig gevoel achter
we af te rekenen krijgen met een zware
het borstbeen, vaak vlak boven de
maag. Indien we er van uitgaan dat een
maag. Sommige mensen voelen het als
moeilijke spijsvertering het gevolg is van
een drukkende of knijpende pijn achter
onze manier van leven, dat het vertehet borstbeen die nogal eens wordt verringsproces van voedsel in de mond beward met hartklachten. Soms komt het
gint, dat de normale duur van een maalzure maagsap zelfs tot in de keel, waartijd één uur zou moeten bedragen, en
door men ook last kan krijgen van een
dat we meestal een volledig eetmaal
geïrriteerde keel en hoestklachten.
slechts in de helft van de tijd verorberen,
Veel mensen hebben er vooral last van
is het niet zo abnormaal dat het gevolg
na het eten, vooral na zware en vette
een nog slechtere spijsvertering wordt.
maaltijden, ’s nachts, liggend in bed, bij
voorover bukken, met knellende kleding
aan, bij overgewicht, bij verstopping, bij
hard persen, tijdens de zwangerschap.
Brandend maagzuur: Hoe voorkomen?

Spreuken en gezegden

De dingen
veranderen niet,
wij veranderen.

Vermijd grote en vette maaltijden!
U krijgt eerder last van brandend maagzuur als uw maag erg vol zit. Neem liever kleine maaltijden, regelmatig verspreid over de dag. Ga na het eten niet
liggen.
Gebruik de laatste maaltijd bij voorkeur
circa drie uur voor het slapen gaan.
Zorg dat het hoofdeinde van uw bed wat
hoger komt te staan. Zo voorkomt u dat
het maagzuur naar de slokdarm stroomt. Henry David Thoreau
Bij langdurig contact van maagzuur met
de slokdarm, is de kans aanwezig van
het ontstaan van slokdarmkanker.

