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Gezondheid in relatie tot inzicht en positiviteit

Voor patiënten en belangstellenden die in het welzijnscentrum komen; ook uw reacties en suggesties zijn van harte welkom
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Meer informatie
www.gripholten.nl
Website
Welzijnscentrum Grip heeft een nieuwe website.
Ik hoop daarmee de informatie op
een goede manier te blijven geven en
de herkenbaarheid van de praktijk te
verstevigen.
Ook is het voor patiënten gemakkelijker om de praktijk te kunnen vinden
via de nu ingebouwde routeplanner.
Zijn er suggesties voor dingen die
voor verbetering vatbaar zijn, laat mij
dit even weten.
Parkeerplaats

psychologische stress die het gevolg
is van extremevermoeidheid of angst.
Natuurartsen houden ook rekening
met de bovenvermelde factoren maar
hebben duidelijke aanwijzingen dat
voeding en spijsvertering ook een rol
kunnen spelen bij het ontstaan van
de ziekte. Men richt de aandacht
vooral op een onvolledige vertering
van eiwitten, een overbelasting van
de lever door overmatig alcoholgebruik of dierlijke vetten, of en gebrek
aan vitamine A en zink.
Hoe kan men de psoriasisaanvallen
verminderen
Het drinken van alcoholische dranken
moet sterk verminderd worden en
liefst volledig gestaakt. Een aantal
psoriasislijders zien een verbetering
in hun toestand door gewicht te verliezen. Het is dus belangrijk er een
gezonde levensstijl op na te houden
waarin regelmaat een belangrijke rol
speelt. Ook cruciaal is stressbeheersing. Het staat vast dat spanningen
en angsten een rol spelen in het ontstaan van psoriasisaanvallen.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat een psoriasispatiënt, die gedurende 20 weken werd gevolgd, duidelijk
meer aanvallen kreeg omdat hij in die
periode vervelende ervaringen had
opgedaan waardoor zijn psychologisch evenwicht werd verstoord. Het
is dus van het grootste belang dat
psoriasispatiënten hun stressniveau
evalueren en zonodig veranderingen
doorvoeren in hun manier van leven
teneinde de stress zoveel mogelijk uit
hun leven te verbannen. Dikwijls is
daar de hulp bij nodig van psychologen.
Psoriasispatiënten hebben tot slot
aangepaste huidverzorgingsproducten nodig die geen parfums bevatten.

In de week van 29 oktober zijn wij
begonnen met het opnieuw inrichten
van de parkeerplaats voor ons huis.
De parkeerrichting van de auto wordt
duidelijk aangegeven doormiddel van
witte stenen in het straatwerk. Op de
eerste parkeerplaats ligt een rand
waartegen met de wielen gereden
kan worden om aan te geven dat de
auto goed staat.
Wij hopen dat, als het weer mee- Wintertijd en gezondheidsproblewerkt, de werkzaamheden begin men
Het menselijk organisme heeft volnovember klaar zullen zijn.
gens een grote Duitse studie, waar
Psoriasis door zenuwachtige
55000 mensen aan deelnamen, iets
levenstijl
minder moeilijkheden om zich terug
aan te passen aan de normale wintertijd die op 30 oktober terug van
toepassing wordt. Bij de invoering
van de zomertijd zijn de problemen
iets groter.
De wetenschappers waarschuwen de
overheid er voor dat men de gezondheidsgevolgen van de invoering van
zomer- en wintertijd zeer sterk onderschat. Het ogenschijnlijk banale uurVolgens de klassieke geneeskunde tje verschil zorgt ervoor dat het slaapis psoriasis het gevolg van een ver- ritme van de mens gedurende tien
keerde werking van het menselijk weken per jaar voor niets wordt verafweersysteem. Andere wetenschap- stoord.
pers spreken van een genetische
aanleg. Dit laatste klopt slechts voor Bij de overschakeling naar de wintereen deel. Slechts bij een derde van tijd, is er een aanpassing van zes
de psoriasispatiënten is er sprake van weken nodig, bij de zomertijd duurt
familieleden die ook met deze huid- de aanpassing gemiddeld vier weaandoening kregen af te rekenen. Er ken. Het veranderen van 1 uur resulzijn meer en meer aanwijzingen dat teert in slaapproblemen, concentralevensomstandigheden een belangrij- tieproblemen op het werk, depressies
ke rol spelen in het ontstaan van de of agressie en eetproblemen. Sommihuidziekte. Specialisten denken dan ge wetenschappers hebben echter
vooral aan fysieke stress die veroor- een eenvoudige oplossing voor de
zaakt wordt door ziekten, blessures, mensen die het zich kunnen veroorlochirurgische ingrepen of de gevolgen ven. Een dagelijkse siësta tussen
van medicatie. Het kan ook gaan om 13u en 15u kan het probleem gedeel-

telijk oplossen. Dat is de reden waarom zakenmensen en piloten, maar
ook een aantal politieke leiders dit
natuurlijke middel zelf toepassen. Die
praktijk wordt wel moeilijker op de
werkvloer.

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 ontspannend en is onmisbaar
voor de aanmaak 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 magnesium 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 kalium zorgt voor een rustige en
herstellende slaap. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie heeft een
volwassene dagelijke 460 milligram
magnesium nodig. De westerse voeding zou gemiddeld 120 milligram
magnesium per dag leveren. Met
deze cijfers lijkt het logisch waarom
zoveel mensen klagen over slaapproblemen.

Vergoeding verzekeraars
Per 1 januari 2017 veranderd
de vergoeding van mijn consulten van de verzekeraars.
Ik ben per 1 januari verplicht
om een HBO diploma medische basis kennis te hebben.
Daaraan voldoe ik niet en veranderd mijn status van
register therapeut naar
verenigings therapeut.
De rekeningen kunnen nog
wel bij de belastingaangifte
worden ingediend, mits de
drempel wordt gehaald.
Ik moet, omdat ik lid blijf van
de vereniging, wel intervisie
en bijscholing volgen.
Hebt u vragen, stel ze en ik
zal proberen daar een antwoord op te geven.
René
Wat doet cola met het lichaam?
Een Britse apotheker heeft een
infographic ontworpen waarin hij
stapsgewijs de gezondheidseffecten
van een blikje cola (met cafeïne)
toelicht:
1. Eerste 10 minuten
Tien theelepels suiker komen binnen.
Normaal zou je moeten braken, maar
het fosforzuur houdt dit effect tegen.
2. 20 minuten
Bloedsuiker piekt. De lever zet suiker
om in vet, omdat er een overmaat
aan energie beschikbaar is.
3. 40 minuten
Cafeïne zorgt voor een kick: de pupillen verwijden en de bloeddruk neemt
toe.
4. 45 minuten
Het lichaam produceert dopamine,
dat in de hersenen gevoel van plezier
activeert.

Bescherm je tegen de winterdepressie!
5. 60 minuten
In de winter zijn de dagen kort en de Fosforzuur bindt met calcium, magnenachten lang. Tijdens deze donkere sium en zink.
periode voelt iedereen zich minder fit
Vervolg
andere zijde
dan in de lente. Tijdens de winter
moet je er daarom extra op letten dat
je regelmatig de buitenlucht opzoekt.
Een dagelijkse portie lichaamsbeweging versterkt het dag- en nachtritme
en maakt je veerkrachtiger tegen een
winterdip.
Natuurlijke en doeltreffende middeltjes tegen de winterblues zijn sintjanskruid, SAMe, melatonine en omega-3.
Het
Omega-3
EPA
(Eicosapentaeenzuur) en sint-janskruid worden nu het best wetenschappelijk ondersteund en ze hebben minimale bijwerkingen.
Melatonine
versterkt
het
dagnachtritme dat bij vele mensen verstoord is, niet alleen in de winter.
Rond SAMe moet nog meer onderzoek gevoerd worden, maar vele
mensen lijken er veel baat bij te hebben.

Velen wegen andermans
argumenten af op een
vervalste weegschaal.
Freek Dumarais

6. Later dan 60 minuten
Cafeïne werkt vochtafdrijvend waardoor
het gebondenn calcium, magnesium en
zink naar de urine geloosd worden.
7. Later dan 60 minuten
De suikerspiegel crasht. Je wordt geïrriteerd of sloom. Al het vocht van het blikje cola heb je ondertussen uitgeplast,
samen met vele voedingsstoffen, die beter benut konden worden.
De kern van deze boodschap is dat frisdranken met veel suiker en cafeïne enkel stoffen bevat die het systeem belasten. Toegevoegde suiker is energie die
we praktisch nooit nodig hebben. Mensen die veel suiker innemen via frisdrank, gaan daarom nog niet minder
eten tijdens maaltijden. Frisdranken bevatten bovendien veel zout.

Belang van ademhaling bij paniekaanvallen
Ademhaling bepaalt de zuurtegraad van
het bloed. Diep ademhaling doet de CO2
-concentraties in het bloed dalen, waardoor het bloed minder zuur wordt. Oppervlakkig ademhaling doet de CO2concentraties stijgen, waardoor het
bloed zuurder wordt.
Paniekaanvallen gaan gepaard met een
onregelmatige ademhaling. Die onregelmatigheid kan een snelle stijging van
CO2 veroorzaken, waardoor de patiënt
gaat hyperventileren om die CO2 via de
long af te voeren. Tegelijk verzuren de
weefsels waardoor stoffen vrijkomen die
een paniekaanval in gang zetten.
Ademhalingsveranderingen zijn dus zowel een oorzaak als een gevolg van een
paniekaanval.
Mensen met paniek- en/of hyperventilatiesyndromen hebben dus baat bij
ademhalingstherapieën zoals biofeedback en meditatie. Die kunnen de noodzakelijke psychologische en farmacotherapieën aanvullen.
Hoe hyperventilatie voorkomen?
Er zijn enkele maatregelen die u kunt nemen om de genoemde angst- en spanningsklachten te voorkomen of te beëindigen.
Als u een aanval heeft of voelt aankomen, probeer dan rustig te ademen.
Neem bijvoorbeeld drie seconden om in
te ademen en zes om uit te ademen. Het
vergt wat moeite en discipline, maar het
helpt. Soms helpt het om uzelf af te leiden. Bijvoorbeeld door bij een aanval oefeningen te gaan doen zoals kniebuigin-

gen of door hardop te gaan lezen.
Probeer na te gaan waarom bepaalde
situaties spanningen oproepen. Het kan
zijn dat u zich niet van angst of spanningen bewust bent, maar dat u wel last
heeft van de verschijnselen. Het kan helpen wanneer u opschrijft in welke situatie u de verschijnselen krijgt. Bespreek
uw aantekeningen met iemand die u
goed kent. Dat geeft misschien een andere kijk op de situatie.
Stressbeheersing is een manier van
denken
Stress heeft een bijzonder slechte invloed op je gezondheid. Stress is bovendien één van de beïnvloedbare risicofactoren die mee aan de basis kunnen liggen van hart- en vaatziektes. Hoe moeilijk het soms is, je gezondheid heeft er
alle baat bij als je stress de baas blijft.
Denk eraan: alleen jij kan stress beheersen door eens iets vaker te relativeren
en iets minder perfectionistisch te zijn!
Dus proberen faalangst te voorkomen en
te herkennen.
Pieker niet over iets, probeer er rustig
over te praten: het neemt vaak al een
stuk van de stress of de druk weg.

kopje thee, dus moet je er met de nodige
omzichtigheid mee omspringen. Voor de
kleinere ongemakken kan je het stellen
met een kopje muntthee.

Natuurwandelingen kneden het brein!
We lopen vaak te tobben over de kleine
en grote problemen des levens. Een
wandeling 90 minuten in een rustig park
zorgt voor minder getob en kalmeert bepaalde hersengebieden. Dat vond een
doctoraatsstudent van de universiteit van
Stanford. Deelnemers die tijdens dit onderzoek langs een drukke baan wandelden, ondervonden die verbeteringen
niet. Eindeloos getob kan via een spiraal
van negativiteit uitmonden in depressie
en angstsyndromen.
Mensen die in steden wonen, hebben
effectief meer risico op angst, depressie
en andere mentale stoornissen. Dit geldt
nog meer voor stedelingen die ver van
een park wonen en vaak langs drukke
verkeersknooppunten moeten komen.
Een bezoek aan een park verlaagt onmiddellijk stresshormonen in het lichaam. Welke aspecten van het park
kalmerend werken, weten onderzoekers
nog niet. Is het de groene omgeving? Of
is de stilte rondom je die rust in de hersenen brengt?

Zorg voor een goede nachtrust: vermijd
koffie, opwekkende dranken (cola)! Vermijd ook fysieke inspanningen vlak voor
het slapengaan.
Bouw voldoende pauzes in tijdens je
werk.
Zorg dat een pauze ook echt een moment van ontspanning en verstrooiing
is... en dat je daarin dus niet gestoord
wordt! Doe enkel de dingen die je graag
doet: lezen, TV-kijken, wandelen...
Toch last van stress? Probeer het dan
op een gezonde manier af te reageren: Natuurlijke verdediging tegen burndoor deel te nemen aan ontspannende out
sporten.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan
dat dankzij saffraan de hersenen beter
Munt verzacht mentale pijn
blijven functioneren onder zware stress.
Van pepermuntblaadjes maken we een Dierexperimenten stellen vast dat safheerlijk kopje thee, maar muntextracten fraanextract op vele vlakken voor een
kunnen we ook gebruiken als pijnstiller, sterke stressbestendigheid zorgt. Andere
antidepressivum en als angst verdrijvend experimenten tonen dat saffraan rust in
middel.
de hersenen brengt en de slaap verbeAls je misselijk bent (bijvoorbeeld een tert, wat ook belangrijk is in de preventie
kater) of je hebt last van migraine, dan is van burn-out. Muizen gaan ook minder
een muntextract geen slecht idee. Al na angst en gedragsstoornissen verto15 minuten verlicht het de pijn, wat ver- nen. Saffraan beschermt bovendien het
gelijkbaar
is
met
het
effect geheugen van muizen die moeilijke tavan paracetamol. Munt verlicht ook de ken moeten uitvoeren.
krampen wanneer de darmen in de
knoop liggen.
Dat het idee van antidepressivum nog
niet zo gek is, komt van experimenten
die een MAO-remmende activiteit van
muntextracten aantonen. MAO-remmers
zijn een gekende groep van farmaceuti- Het probleem bij de
sche antidepressiva.
meeste mensen is dat ze

Spreuken en gezegden

De verbetering van het geheugen is niet liever geruïneerd worden
het sterkste punt van munt, al tonen door vlijerij dan
sommige studie wel een AChEremmende activiteit. Farmaceutische gered door kritiek.
AChE-remmers worden ingezet om
de ziekte van Alzheimer te vertragen. Norman Vincent Peale
Een muntextract is veel sterker dan een

