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Het herstel na mijn hartinfarct gaat
steeds beter, ik moet wel oppassen
dat ik mijn grenzen goed bewaak.
De cardioloog is tevreden en moet in
december weer terug voor controle.
Ik ben tevreden zoals het nu gaat en
heb wel het besef dat ik iets heb ingeleverd wat niet meer terug komt, het
zij zo.
René

Opletten voor herfstdepressie

Met het naderen van de winter dreigen
er - door gebrek aan zonlicht - duizenden mensen slachtoffer te worden van
seizoensgebondendepres-sies.
Het
pessimistisch ingestelde humeur heeft
te maken met de kortere dagen. Lichttherapie (zie foto) is een optie. De
laatste jaren hebben wetenschappers
het ook meer en meer over het gebruik van omega-3 supplementen om
dergelijke depressies te helpen behandelen. De seizoendepressie treft
vooral vrouwen (80% van de gevallen).
Artsen minimaliseren dikwijls de ernst
van een depressie. Tot dit besluit
kwamen onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Mensen die
lijden aan chronische ziekten zoals
artritis
(ontstoken
gewrichten), astma, diabetes of sommige
hartproblemen, zijn vaak erger getroffen.
Het probleem ligt o.a. in het feit dat
slechts 30 procent van de mensen
met een depressie de juiste behandeling krijgen. Voor de onderzoekers van
de Wereldgezondheidsorganisatie is
het dan ook van primordiaal belang depressies zo snel mogelijk op te
sporen en er een adequate behandeling voor op te starten.

Sint Janskruid, een natuurlijk antidepressivum zonder bijwerkingen
Steeds meer mensen
lijden aan diverse
vormen van depressies
die gepaard gaan
met perioden van
slapeloosheid, angstaanvallen, onrust,
geïrriteerdheid,
melancholie, schuldgevoelens en een
zeer laag zelfbeeld.
De klassieke geneeskunde stelt in die
gevallen meestal voor om de depressie te behandelen met chemische
antidepressiva. Artsen geven echter
zelf toe dat dit niet altijd de beste oplossing is. Uit klinische studies blijkt
dat het natuurlijke middel Sint Jans-

kruid beter werkt, enen met amper niet langer mag duren dan 45 minubijwerkingen, dan de meeste antide- ten. Daarna moet men 15 minuten
pressiva.
pauzeren of totaal met iets anders
bezig zijn.
Sint-janskruid geeft de depressieve Concentratie is ook een zaak van de
patiënt binnen de drie weken terug juiste voeding. Geraffineerde proeen meer optimistische kijk en een ducten zijn taboe. Voor de energiegrotere zelfwaardering. Daardoor ver- voorziening zijn trage suikers op redwijnen de depressieve gevoelens. gelmatige tijdstippen een absolute
Mensen die het vrij verkrijgbare Sint noodzaak. Zes kleine maaltijden per
Janskruid willen uitproberen mogen dag - bijvoorbeeld om 8u, 10u, 12u,
het echter niet samen innemen van 14u, 16u en 18u zijn daarom veel
de klassieke antidepressiva. Ook zijn beter dan de drie grote klassieke
interacties mogelijk met andere ge- maaltijden.
neesmiddelen. Verder adviseren Behalve de voeding raden specialisnatuurartsen om gedurende drie we- ten ook aan niet langer dan 8 sessies
ken driemaal per dag 300 milligram per dag zeer geconcentreerd te werSint Janskruid in te nemen met een ken of te studeren. Dit advies geldt
gestandaardiserde dosis van 0,3 enkel voor mensen die een maximum
procent hypericine. De depressieve rendement willen halen uit hun dagegevoelens zullen na die periode van lijkse prestaties.
drie weken duidelijk verminderen..
Een natuurlijk hulpmiddel voor een
Energiedrankjes en insecticiden ver- betere concentratie is lecithine. Lecithine komt in alle cellen van het lihogen ADHD
chaam voor. Het is een soort vet en
het bevat o.a. vetzuren, B-vitaminen
en fosfor. Vooral de hersenen, het
hart, de lever en de huid hebben veel
Lecithine nodig. Ons voedsel bevat in
veel gevallen te weinig Lecithine om
in onze behoefte te voorzien. Bij het
ouder worden neemt het geheugen in
min of meerdere mate af. Voor een
optimale werking van het geheugen
hebben de hersenen o.a. choline
nodig. Lecithine is rijk aan choline.
Volgens wetenschappelijke studies
verbetert lecithine het geheugen.
Kinderen van 11 tot 15 die veel gesui- Zowel bij jong en oud.
kerde energiedrank drinken, hebben
Hersenen, zenuwstelsel
66% meer kans op ADHD. Dat hebDe hersenen en het zenuwstelsel
ben Amerikaanse onderzoekers vastbevatten veel Lecithine. Lecithine
gesteld bij 1650 scholieren. De auwordt door de hersenen gebruikt als
teurs van deze studie raden kinderen
energiebron. Verbruiken de hersenen
daarom aan om energiedranken zoveel Lecithine, dan kan een tekort
veel mogelijk te vermijden. Die kunontstaan met als gevolg: prikkelbaarnen tot 40 gram suiker per verpakking
heid, zenuwachtigheid, gebrek aan
bevatten, terwijl gezondheidsexperts
geduld...en concentratieverlies. Maar
aanraden om ten hoogste 33 gram
ook koninginnebrij is, door het hoge
per dag te eten! In deze studie drongehalte
aan
opbouwstoffen
ken scholieren gemiddeld twee ener(essentiële aminozuren, mineralen,
giedrankjes per dag…
spoor-elementen,...), een krachtig
hulpmiddel bij vermoeidheid en concentratieproblemen.

Andere onderzoekers wijzen op de
impact van insecticiden op de hersenontwikkeling. Kinderen met resten
van pyretroïde in hun bloed hebben
dubbel zoveel kans om de diagnose
van ADHD te krijgen. Pyretroïden
worden niet alleen in de landbouw
gebruikt, maar ook in huishoudmiddeltjes, bv. om muggen te bestrijden.
Experimenten met muizen hadden
ook al aangetoond dat pyretroïden de
ontwikkeling van hersenen verstoren
en hyperactief gedrag uitlokken.

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

studies te wijten zijn aan de lage
kwaliteit van bepaalde glucosaminesupplementen.

Artritis aan de knie voorkomen.
Zorg voor sterke dijspieren
Mensen met overgewicht en zwakke
dijspieren lopen een grotere kans op
het krijgen van artritis aan de knieën.
De ziekte kenmerkt zich door hevige
pijn, stijfheid en opgezette gewrichten.
Amerikaanse onderzoekers uit Indianapolis onderzochten 280 mannen
en vrouwen ouder dan 65 die artritisproblemen hadden.
Wat opviel was dat de kracht van de
quadricepsspiergroep in het dijbeen
bij de proefpersonen 15 tot 18% minder was dan van de mensen die geen
artritis hadden gekregen.

De Amerikanen wisten dat overgewicht een risicofactor was bij het
ontstaan van de knieproblemen. Het
lijkt erop dat een verzwakte dijbeenspier de missende schakel is in de
verklaring hiervan. Dijbeenspieren
zijn immers essentieel voor een stabiele houding van de knie. Is dit niet
het geval dan kan het kraakbeen in
de knie beschadigen en het kniegewricht
zwaar
belast
worden.
Sportartsen adviseren iedereen om
dagelijks 30 tot 45 minuten te wandelen. Dit moet voldoende zijn om de
dijspieren aan te sterken. Mannen en
vrouwen met beginnende gewrichtsklachten kunnen via de drogist ook
glucosamine/chondroitine en MSM
supplementen kopen. Deze stoffen
kunnen binnen een periode van drie
tot zes maanden terug kraakbeen
Glucosamine en chondroïtine bij aanmaken en de artritisongemakken
artrose: even goed als medicatie!
fel verlichten of volledig wegnemen.
Nieuw
grootschalig
onderzoek
rond artrose heeft uitgewezen dat
voedingssupplementen niet onderdoen voor medicatie. Na zes maanden kunnen glucosamine en chondroïtine kniepijn door artrose met de
helft verminderen. De 600 deelnemers van dit onderzoek namen drie
keer per dag 500 mg glucosaminehydrochloride en 400 mg chondroïtinesulfaat. Een belangrijk resultaat, want ontstekingsremmers die
tegen artrose voorgeschreven worden, veroorzaaken maagzweren en
Wil je reizen aangenaam
verhogen zelfs het hartrisico!
Volgens
samenvattende
studies
is chondroïtinesulfaat gunstig, maar
over het effect van glucosamine bestaat minder eensgezindheid.
Sommige onderzoekers geloven dat
glucosaminesulfaat de aangewezen
vorm van glucosamine is. Andere
onderzoekers denken dan weer dat
de negatieve resultaten in sommige

maken, zorg dan dat je
een leuke plek hebt om
te verlaten en om naar
terug te keren.
Frederik B. Wilcox

Vetten zijn nooit ongezond geweest

Volgens Britse onderzoekers waren de
richtlijnen voor vetinname al in de jaren
tachtig onterecht. Geen enkele studie die
voor 1983 gepubliceerd werd - toen de
richtlijnen in werking traden -, kon aantonen dat een verlaging van vetinname
hartsterfte kan voorkomen. Het enige effect was een daling van cholesterol. Ook
een studie uit 2014 bevestigt dat er geen
goede wetenschappelijke bewijzen zijn
dat een lagere inname van vetten gunstig
is voor het hart.

Middellange vetzuren helpen om af te
slanken
Je zal het nooit verwacht hebben, maar
er bestaan verzadigde vetten die helpen
om te vermageren. De middellange vetten uit kokosvet zijn zo'n vetten die onder andere de thermogenese verhogen.
Je kent de twee werkwijzen om kilo's
kwijt te geraken. Ofwel eet je minder en
zorg je voor een verminderde calorieinname. Ofwel beweeg je meer en verhoog je de verbranding van calorieën.
Thermogenese is een derde denkpiste:
verbranding van calorieën via warmteproductie.
Warmteproductie kan je stimuleren met
middellange vetzuren (Eng. MCT's). Het
effect op het gewicht is enigszins beperkt, maar het kan andere regimes om
te vermageren aanvullen.

De bekendste bron van middellange vetzuren is kokosvet. Het zijn verzadigde
vetzuren die onmiddellijk naar de lever
gebracht worden, en niet zozeer naar
het vetweefsel. Middellange vetzuren
verlagen bovendien het hongergevoel na
een maaltijd. Kokosvet bevat ongeveer
Dit betekent nog niet dat een hoge vetin- 50% aan middellange vetten.
name onschadelijk zou zijn, maar het is
niet de grote boosdoener zoals elke diëtist ons voorgehouden heeft. Wetenschappers vermoeden nu dat de richtlijn
om minder vetten te gaan eten, schadelijke gevolgen heeft gehad. Ook gezonde
vetrijke producten kregen een slechte
imago, zoals noten, olijfolie en zelfs visolie. Diëtisten zijn bovendien de risico's
voor suiker uit het oog gaan verliezen.
Natuurwandelingen kneden het brein!
Geef je hart de optimale bescherming! We lopen vaak te tobben over de kleine
De trend in vele niet-westerse landen is en grote problemen des levens. Een
duidelijk: 'verwesterde' voedingsgewoon- wandeling 90 minuten in een rustig park
ten veroorzaken een sterke stijging van zorgt voor minder getob en kalmeert behet aantal hart- en vaataandoeningen.
paalde hersengebieden. Dat vond een
Onder westerse voedingsgewoonten re- doctoraatsstudent van de universiteit van
Stanford. Deelnemers die tijdens dit onkenen we:
derzoek langs een drukke baan wandel· veel suiker
den, ondervonden die verbeteringen
· veel geraffineerde koolhydraten
niet. Eindeloos getob kan via een spiraal
· veel transvetten
van negativiteit uitmonden in depressie
· weinig omega-3- maar veel omega-6en angstsyndromen.
vetzuren
· veel zout
Mensen die in steden wonen, hebben
· veel verzadigde vetten
effectief meer risico op angst, depres· weinig vezels
sie en andere mentale stoornissen.
Dit geldt nog meer voor stedelingen die
· weinig groenten en fruit
ver van een park wonen en vaak langs
Een aantal voedingssupplementen kun- drukke verkeersknooppunten moeten
nen het cardiovasculaire risico verder komen. Een bezoek aan een park ververlagen. Carnitine en co-enzym Q10 be- laagt onmiddellijk stresshormonen in het
schikken over een groot cardioprotectief lichaam. Welke aspecten van het park
potentieel. Vitamine B3 wordt al een hal- kalmerend werken, weten onderzoekers
ve eeuw gebruikt om cholesterol én hart- nog niet. Is het de groene omgeving? Of
is de stilte rondom je die rust in de hersterfte te verlagen,
toch is het nog steeds
senen brengt?
een ondergewaardeerde
Het bos is gezond voor je
behandeling.
Duik af en toe de natuur in: de bossen,
Heel belangrijk is
ook een voldoende
bergen of parken. Veel tijd doorbrengen
in de natuur is gezond, dat heeft weteninname van
schappelijk onderzoek meermaals aanvitamine C,
vitamine E
getoond.
De natuur maakt joggen, wandelen of
en selenium.

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.

Wintertijd en gezondheidsproblemen
Het menselijk organisme heeft volgens
een grote Duitse studie, waar 55000
mensen aan deelnamen, iets minder
moeilijkheden om zich terug aan te passen aan de normale wintertijd die op 25
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 uurtje verschil
zorgt ervoor dat het slaapritme van de
mens gedurende tien weken per jaar
voor niets wordt verstoord.

Bij de overschakeling naar de wintertijd,
is er een aanpassing van zes weken nodig, bij de zomertijd duurt de aanpassing
gemiddeld vier weken. Het veranderen
van uur resulteert in slaapproblemen, Concentratieproblemen op het
werk, depressies of agressie en eetproblemen. Sommige wetenschappers hebben echter een eenvoudige oplossing
voor de mensen die het zich kunnen veroorloven. Een dagelijkse siësta tussen
13u en 15u kan het probleem gedeeltelijk 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.

Spreuken en gezegden

Mannen zijn heren.
Sommigen houden zelfs de
parasol op als hun vrouw
de grasmaaier bedient.

