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Natuurlijke luizenverdelgers  
Luizen kunnen na  
een tijd resistent  
worden tegen  
een behan- 
deling met  
chemische lui- 
zeninsecticiden 
die door artsen  
voorgeschreven  
worden.  
In de natuur vind je echter tal van 
andere oplossingen tegen luizen, in 
de vorm van etherische  oliën. 
 
Vele etherische oliën bestrijden lui-
zen. Eucalyptusolie is een voor de 
hand liggende keuze, maar ook 
de etherische oliën van kruidnagel, 
lavendel, pepermunt, marjolein enzo-
voort doden luizen (en soms de lui-
zeneieren). Meestal zijn ze niet zo 
vernietigend als chemische luizenin-
secticiden, maar ze werken wel tegen 
de luizen die ondertussen resistent 
zijn geworden. 
 
Etherische oliën gebruik je niet in 
pure vorm; je verdunt ze best in een 
basisolie in een concentratie van 1% 
à 10%. 
Je kunt ook gebruikmaken van een 
badmuts, zodat de dampen van de 
essentiële olie goed tot bij de luizen 
geraken.  
 
Preventie en behandeling hoofd-
luis  
De beste manier om de verspreiding 
van hoofdluis en neten tegen te gaan 
is het haar van uw kind regelmatig te 
controleren, ten minste eenmaal per 
week, zodat u het in een vroeg stadi-
um ontdekt. Borstel het haar van uw 
kind elke ochtend en avond en kam 
het daarna zorgvuldig uit. Luizen die 
beschadigd worden bij het kammen of 
borstelen kunnen geen eitjes meer 
leggen. Er zijn onderzoeken die erop 
wijzen dat kammen met fijne metalen 
luizenkammen soms even effectief 
kan zijn als behandeling met chemi-
sche middelen.  
 
De haren moeten dan enkele keren 
per week systematisch worden uitge-
kamd met de speciale luizenkam. 
Zowel de luizen en de neten zullen 
vooral dicht bij de hoofdhuid worden 
aangetroffen. Door te kammen boven 
een wit papier kan de 'oogst' worden 
opgevangen en gecontroleerd. Na-
tuurlijk is het kammen een bijzonder 
arbeidsintensief werk en het zal niet 
altijd meevallen de kinderen al die tijd 
rustig te laten zitten (televisie aanzet-
ten is een optie). Vaak worden de 
behandeling met luis-dodende lotions 
en uitkammen met elkaar gecombi-
neerd.  

'vruchtensuiker' klinkt gezonder dan 
tafelsuiker (sucrose), maar schijn 
bedriegt. Meer en meer wetenschap-
pers trekken aan de alarmbel omdat 
we te veel fructose eten.  
Robert Lustig, professor Klinische 
Pediatrie aan de universiteit van 
Californië, is een van hen. Prof. Lus-
tig schuwt het woord 'vergif' niet en 
maakt de vergelijking met alcohol.  
'Niemand ontkent dat alcohol giftig is 
vanaf bepaalde hoeveelheden, nl. 
vanaf het moment dat de lever de 
alcohol niet meer kan verwerken. 
Daarom is alcohol in kleine hoeveel-
heden ongevaarlijk (en zelfs gunstig), 
want de lever kan alle alcohol detoxi-
ficeren', zo stelt hij. 
 
'Zo ook bij fructose: er zit nu zo veel 
fructose in ons [Amerikaans] dieet 
dat de lever het niet meer aan kan. 
Gevolg: de suiker- en vetstofwisse-
ling geraakt in een knoop; we worden 
alsmaar dikker en de kans op chroni-
sche ziekten stijgt enorm.' 
Amerikaanse frisdranken vormen de 
grootste dreiging, want die bevatten 
high-fructose corn syrup en worden 
tussen de maaltijden door gedron-
ken. Deze siroop is verrijkt met fruc-
tose zodat het een zoetere smaak 
krijgt.  
Ook in gewone kristalsuiker zit fructo-
se, al is die fructose verbonden aan 
een andere suikermolecule. Toch 
doen we er best aan om de con-
sumptie van tafelsuiker drastisch in te 
perken. 

Hoofdluizen houden van iedereen  
Hoofdluizen zijn krabachtige parasie-
ten die op de hoofdhuid kunnen voor-
komen. Hoofdluizen komen vrij alge-
meen op scholen voor, zijn erg be-
smettelijk en kunnen soms zorgen 
voor echte epidemieën. Het hebben 
van hoofdluis wijst niet op slechte 
hygiëne, zoals soms wordt veronder-
steld. De luizen klimmen met kleine 
klauwtjes van de ene haar op de 
andere en springen of vliegen dus 
niet. Dit klimmen gaat betrekkelijk 
snel, dus bij nauw contact tussen 
twee personen kunnen de luizen 
‘overstappen’.  
 
Ook kunnen luizen via kleding 
(jassen, mutsen etc.) van de ene 
persoon naar de ander worden over-
gebracht. Luizen leven van bloed dat 
zij opzuigen uit de hoofdhuid. Gemid-
deld ‘drinkt’ de luis 3 tot 6 keer per 
dag. Wanneer de luis de hoofdhuid 
niet regelmatig kan bezoeken verhon-
gert hij en sterft. De bijtplaatsen kun-
nen flink jeuken. Jeuk is daarom vaak 
het eerste teken van een luizenbe-
smetting op het behaarde hoofd. 
 

sneller het slachtoffer van zware 
ontstekingsreacties en kanker. 

· Een sedentair leven of net het om-
gekeerde, op een overdreven ma-
nier aan sport doen. 

· Slaapgebrek 

· Stress. Tijdens stressrijke toestan-
den maken de bijnieren een teveel 
van het stresshormoon cortisol aan, 
terwijl het sympathisch zenuwstelsel 
extra noradrenaline produceert. 
Beide stoffen verzwakken het im-
muunsysteem. 

· Het contact met giftige stoffen 
(toxines) die terug te vinden zijn in 
schoonmaakproducten, herbiciden 
om de tuin (uiterlijk) mooi te houden 
en het consumeren van met insecti-
ciden bespoten fruit en groenten. 

· Het onvermijdbare contact met ver-
vuilde lucht die veroorzaakt wordt 
door de industrie en het verkeer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afweerverhogende voedingsstof-
fen  
Zink en selenium zijn twee voedings-
stoffen die onmisbaar zijn voor een 
sterke afweer tegen virussen en bac-
teriën. Wanneer deze stoffen ontbre-
ken, schiet de immuniteit niet alleen 
tekort, ze gaat ook 'malafide' optre-
den. Een inefficiënte afweer kan op 
den duur vernietigend worden voor 
het eigen lichaam.  
Knoflook is vanouds een voedings-
middel dat gegeten wordt om de af-
weer kracht bij te zetten. Knoflook 
verhoogt het aantal witte bloedcellen, 
de cellen die bacteriën en virussen 
aanvallen. Zelf bevat het een aantal 
waardevolle antibacteriële stoffen. 
Onderzoekers hebben chlorella en 
spirulina intensief onderzocht als 
middel om de weerstand te onder-
steunen. Deze twee algen zijn erg 
voedzaam en verhogen de afweer bij 
mensen met een zwakkere immuni-
teit. Net zoals knoflook verhogen ze 
het aantal witte bloedcellen in het 
bloed.   

Geen fructose voor kinderen met 
buikpijn  
Fructose of vruchtensuiker, het klinkt 
onschuldig, maar bij sommige kin-
deren veroorzaakt het buikpijn. We 
spreken dan van 'fructose-intole-
rantie'. 
Een groep van 245 patiëntjes had 
voortdurend last van buikpijn zonder 
dat de artsen er onmiddellijk een 
verklaring voor hadden. De artsen 
wisten wel dat ze niet aan de ziekte 
van Crohn of andere ernstige darm-
aandoening leden. 
 
Met een ademtest kan de arts het 
vermoeden van een fructose-
intolerantie vaststellen. Meer dan de 
helft van de patiënten reageerden 
positief op de test: zij werden vervol-
gens op een fructosevrij dieet gezet. 
Bij twee derde van die patiënten 
verdween de buikpijn! 
Fructose zit in vele producten, onder 
andere in fruit. Vooral in de V.S. is 
het overvloedig aanwezig in het dieet 
wegens het gebruik van fructose-
siroop als zoetmiddel. 
 
Fructose: de grote boosdoener?  
De populaire benaming van fructose 
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Hoe een verzwakt afweersysteem 
herkennen?  
Het is van cruciaal belang dat ieder-
een de tekenen van een niet goed 
functionerend immuunsysteem leert 
kennen. Op deze wijze kan men voor 
een ziekte uitbreekt soms nog tijdig 
ingrijpen en door een versterking van 
de afweercellen een dreigende ziekte 
neutraliseren. 
Duidelijke tekenen van een verzwak-
te immuniteit zijn o.a. een gebrek aan 
concentratie en een duidelijk aanwe-
zige vermoeidheid. Dit zijn typische 
kenmerken 
van stress of slaapgebrek. Onvol-
doende nachtrust en spanningen 
verzwakken het menselijk afweersys-
teem. Indien de immuniteit reeds 
verder is aangetast zullen mensen 
sneller en over een langere periode 
last hebben van onschuldig lijkende 
verkoudheden, allergieën, urineweg-
infecties of kleine wondjes die maar 
zeer traag genezen. 
 
Factoren, die moeten vermeden of 
behandeld worden, zijn: 

· Onvoldoende gevarieerde voeding, 
het teveel gebruik van fastfood en 
voedingstekorten niet aanvullen met 
supplementen. 

· Het ouder worden van mensen 
zonder gebruik te maken van nutra-
ceuticals. Naarmate we een hogere 
leeftijd bereiken, maken we steeds 
minder beschermende stoffen in het 
lichaam aan. Daarom kunnen goed 
uitgebalanceerde en kwaliteitsvolle 
supplementen helpen om langer 
gezond te blijven. Senioren (65 
plussers) die dit niet doen worden 



Acne is vooral een jeugdprobleem  
Acne vulgaris, kortweg acne genoemd, 
is de medische term voor jeugdpuistjes. 
Vrijwel iedereen krijgt in de puberteit ac-
ne. Bij de één zijn het enkele puistjes, bij 
de ander is het een uitgebreide huidaan-
doening die veel psychische problemen 
kan geven en het plezier in het dagelijks 
leven kan vergallen. Acne ontstaat door 
een ontsteking van de huid rondom de 
talgklieren (talgklier-follikels). Bij het ont-
staan van acne spelen verschillende fac-
toren een rol.  
In de meeste gevallen begint acne in de 
puberteit, wanneer de huid onder invloed 
van hormonen allerlei veranderingen on-
dergaat.  
 
De talgklieren in het gezicht, op de rug 
en de borst worden groter en produceren 
meer huidsmeer of talg, die bovendien 
dikker is van samenstelling. Indien er te 
veel talg wordt afgescheiden, kan de talg 
zich ophopen en kan de uitvoergang van 
de talgklier verstopt raken. Deze talgop-
hopingen worden mee-eters genoemd. 
Er zijn oppervlakkige mee-eters (zwarte 
comedonen) en meer onderhuids gele-
gen mee-eters (witte comedonen). De 
talgophoping wordt nog versterkt door 
toegenomen verhoorning van de uitvoer-
gang van de talgklier, waardoor deze 
nauwer wordt. In de talgklieren bevinden 
zich bacteriën, die de talg omzetten in 
vetzuren. Door de opgehoopte talg en de 
irriterende vrije vetzuren zet de verstopte 
follikel steeds verder uit en scheurt uit-
eindelijk open. De irriterende stoffen ko-
men in de aangrenzende huid terecht en 
veroorzaken een ontsteking. Hierdoor 
ontstaan pukkels en puistjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe is acne te voorkomen?  
Een zorgvuldige reiniging van de huid 
met een zwavelhoudende zeep of met 
goed ontsmette, niet-irriterende reini-
gingsmiddelen vermindert de kans op 
een huidontsteking aanzienlijk.  
Zonnebaden met mate kan goed doen, 
dat geldt ook voor solaria.  
Eet niet teveel chocolade, noten, kaas of 
gerookte levensmiddelen. Ook gebruik 
van suikerhoudende dranken zoals cola 
en seven-up hierdoor kunnen namelijk 
soms meer pukkels optreden.  
 
Wees zuinig met cosmetica 
 

Ook voeding speelt een belangrijke rol 
bij acne. Niet dat vette voeding een vette 
huid geeft, maar geraffineerde voeding 
kan de darmen beïnvloeden en de darm-
flora aantasten. Dit heeft weer invloed op 
je stofwisselingsproces en is soms letter-
lijk van je gezicht 'af te lezen'. Als je ge-
durende lange tijd onvoldoende op je 
voeding let, vermindert je afweer en kun-
nen puistjes ontstaan.  
Dat geldt ook voor puistjes die op een 
andere manier ontstaan. Helemaal er 
vanaf kom je niet zo gemakkelijk. Alleen 
een hormonenkuur die de gevoeligheid 
voor mannelijke hormonen weet te be-
perken, heeft namelijk direct invloed op 
de talgproductie. Sommige artsen schrij-
ven hormoonkuren of de anti-conceptie-
pil bij vrouwen voor om acne te lijf te 
gaan. Heb je in ernstige mate last van 
acne, dan is een bezoek aan de huisarts 
aan te raden. In de andere gevallen, 
geeft aangepaste huidverzorging vaak al 
verbetering. Hierbij speelt het reinigen 
van de huid een belangrijke rol.  
 
Boter mag terug  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Boter is lange tijd verguisd geweest door 
diëtisten, maar daar is geen reden meer 
toe. Consumptie van boter heeft een ver-
waarloosbaar effect op het sterfterisico. 
Het risico op diabetes zou zelfs lager lig-
gen bij mensen die regelmatig boter 
eten. De gegevens komen uit een groot-
schalige studie waarbij gegevens van 
600.000 deelnemers geanalyseerd wer-
den. 
 
Boter is rijk aan verzadigde vetten en om 
die reden beschouwden voedingsexperts 
het lange tijd als ongezond. Enig ver-
band tussen verzadigde vetten en hart-
ziekte is al een tijd in twijfel getrokken. 
Huidige voedingsexperts vinden het 
daarom onzinnig om een complexe 
groep van voedingsstoffen - zoals verza-
digde vetten - afzonderlijk te bestuderen, 
laat staan om op basis daarvan richtlij-
nen op te stellen.  
Zo bevat boter ook een bijzonder verza-
digd vetzuur, pentadecaanzuur, dat wel 
eens gunstig kan uitvallen voor de ge-
zondheid. Een andere voedingsstof uit 
boter is geconjugeerd linolzuuren heeft 
ook troeven ten gunste van de gezond-
heid. 
 
Noten remmen ontstekingen  
Het eten van noten verlaagt het ontste-
kingsniveau in het lichaam. Uit Brits on-
derzoek blijkt dat verpleegsters die re-
gelmatig noten nuttigen, lagere waarden 
voor CRP en IL6 hebben. CRP en IL6 

zijn twee ontstekingsfactoren: ze worden 
in het lichaam aangemaakt wanneer af-
weercellen actief zijn. De onderzoekers 
berekenden ook dat het inruilen van 
vlees, eieren of geraffineerde granen 
voor noten ontstekingen significant doet 
dalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vele gezondheidsproblemen zijn terug te 
leiden naar milde ontstekingen die niet 
beëindigd geraken. Ontstekingen zijn no-
dig om ongewenste indringers te elimi-
neren of om weefsel te herstellen, maar 
in afwezigheid van indringers kunnen ze 
schadelijk worden. Ontstekingen aan de 
bloedvaten vormen de kiemen voor 
aderverkalking, terwijl hersenontstekin-
gen een drijvende kracht zijn achter vele 
hersenziekten. Noten zijn voedzaam, ze 
bevatten magnesium, vezels, arginine, 
gezonde vetzuren en antioxidanten. Het 
onderzoek bevestigt de gezondmakende 
kracht van noten voor diabetes en hart 
en vaatziekten, zoals gebleken uit bevol-
kingsstudies en klinische tests.  
 
Noten, de overtreffende trap van ge-
zond  
Nadat Spaanse onderzoekers meer dan 
7.000 mannen en vrouwen in het oog 
hielden gedurende een periode van bijna 
vijf jaar, zagen ze dat diegenen die meer 
dan drie porties noten per week aten, 
39% minder kans hadden om te overlij-
den. Een portie noten komt overeen met 
28 gram. Walnoten, die ook rijk zijn aan 
omega-3 en polyfenolen, hadden het 
sterkste effect: een reductie op sterfte 
van 45%! 
 
Noten zijn een kenmerkend onderdeel 
van het mediterraan dieet, samen met 
olijfolie. Mannen en vrouwen die het best 
een mediterraan voedingspatroon volg-
den, hadden zelfs een verlaagd risico op 
sterfte van 63%, ook vastgesteld na een 
periode van vijf jaar. Dat noten gezond 
zijn, komt overeen met al onze beschik-
bare kennis over voeding. Noten zijn 
zeer voedzaam, rijk aan gezonde vetten 
en koolhydraten.  

Spreuken en gezegden 
 

Piekeren neemt de  
zorgen van morgen niet 
weg, maar wel de 
kracht van vandaag. 


