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Welzijnscentrum

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
zond eten. Ons lichaam kan zelf geen
ijzer aanmaken, dus is het belangrijk
dat we het via de voeding binnenkrijRené van Velzen
gen. Daarbij gaat het er niet alleen
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om dat de voeding ijzerrijk is, maar
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ook dat het een vorm van ijzer is die
goed kan worden opgenomen en
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benut.
E: R.H.M.vanVelzen@kpnplanet.nl
IJzer is van groot belang voor de
aanmaak van rode bloedlichaampjes.
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heid. IJzer is extra belangrijk voor
Natuurlijke middelen tegen zwan- vrouwen, met name tijdens de zwangerschap en de periode van borstgerschapsmisselijkheid
De twee meest bestudeerde natuur- voeding.
producten tegen zwangerschapsmis- Andere belangrijke vitaminen en miselijkheid zijn vitamine B6 en gember. neralen zijn ondermeer vitamine C en
Vitamine B6 zit soms als hulpstof in echinacea voor meer weerstand,
bepaalde medicamenten tegen misse- tarwekiemen als bron van vitamine B
lijkheid. De dosering die in studies en kelp voor de belangrijkste mineratoegepast worden, liggen tussen de len
en
sporenelementen.
30 en 75 milligram.
Magnesium is van belang voor de
Köllingserf 23, 7451 XA Holten

Sommige studies geven de indruk
dat gember beter werkt; andere studies tonen een gelijkaardig effect
van gember. De dosering varieert: van
650 mg tot 2 gram gemberpoeder.
Waarom gember tegen misselijkheid
werkt, is nog onduidelijk. Men vermoedt een herstel van maagritmestoornissen, een mogelijke oorzaak
van de misselijkheid.

Misselijk wegens zwangerschap?
Stop met ijzersupplementen!
De meeste vrouwen ervaren misselijkheid tijdens de zwangerschap. Zwangerschap is ook de periode waarin
vrouwen multivitamines nemen. Als
deze multivitamines ijzer bevatten, is
dat echter niet zo'n goed idee.
In een ziekenhuis in Toronto wisten
onderzoekers bijna honderd vrouwen
te strikken die in ernstige mate aan
zwangerschapsmisselijkheid leden.
De vrouwen kregen het advies om te
stoppen met multivitaminesupplementen waarin ijzer zat. Ze moesten overschakelen naar een ander multivitaminesupplement of desnoods enkel een
foliumzuursupplement.
Twee derde van de vrouwen verhaalden een vermindering van de misselijkheidsymptomen!
De studie gebeurde tijdens het eerste
trimester. IJzer, hoewel een essentiële
voedingsstof, is potentieel schadelijk,
zoals dat tot uiting komt in ijzeropstapelingsziekten.
IJzer wordt voorgeschreven tegen
bloedarmoede. Foliumzuur, vitamine
B6 en vitamine B12 bieden mogelijk
ook hulp. Raadpleeg je huisarts in
geval van bloedarmoede.

en emotionele symptomen bij patiënten met eczeem, bij wie de levenskwaliteit er dan ook sterk op vooruitging. De test werd het daaropvolgende jaar herhaald, ook met goede
resultaten. Het niveau van IgE in het
bloed daalde dankzij de behandeling.
Allergische klachten kunnen divers en
ook van emotionele aard zijn: hoofdpijn, slapeloosheid, angst en frustratie. Pollen (stuifmeel) van de Japanse
ceder is in Japan een belangrijke
aanstichter van allergieën waartegen
gefermenteerd citroensap ook goed
blijkt te werken. Het probioticum werd
gemaakt van citroensap die gefermenteerd werd met Lactobacillus
plantarum YIT 0132, een melkzuurbacterie die zeer goed in citroensap
gedijt.

Eczeem en huidinfecties behandelen met kokosvet
Kokosvet bezit twee sterkte troeven
tegen eczeem. Het beschermt de
huid tegen uitdroging en het heeft
een antibacteriële werking. Veel mensen met eczeem hebben een droge
huid die hen gevoelig maakt voor eczeem. Bacteriële infecties in de huid
verergeren aanvallen van eczeem,
Gevolgen van junkvoeding tijdens vooral na het krabben van jeukende
plekken.
zwangerschap
Junkvoeding tijdens zwangerschap
Kokosvet dankt de antibacteriële
creëert 'junkvoedingkinderen'
Terwijl sommige mensen hun neus werking aan bijzondere vetzuren zoophalen voor vettig en zoet eten, zijn als laurinezuur en caprylzuur. De
andere mensen er zo goed als ver- bacteriedodende werking is zeker niet
slaafd aan. Mogelijk wordt dergelijk zo sterk als de klassieke antibiotica,
eetgedrag al bepaald tijdens de maar daartegenover staat dat kokosvet maar heel weinig bijwerkingen
zwangerschap.
Wetenschappers hebben dit experi- vertoont. Sommige mensen zijn er
menteel vastgesteld bij ratten. Wan- wel allergisch voor. Ook voor patiënneer de moederrat op junkfood leefde ten met psoriasis, acne en wondinfec– voeding rijk aan vetten en suikers, ties kan kokosvet verzachtend wermaar arm aan vitaminen –, hadden ken op de huid.
de jongen ook een hogere neiging om
Hoe kan men de psoriasisaanvalvetten te eten.
len verminderen
De onderzoekers keken vervolgens Het drinken van alcoholische dranken
wat er in de hersenen van de ratten- moet sterk verminderd worden en
jongen gebeurde. Hun hersenen liefst volledig gestaakt. Een aantal
maakten meer stoffen aan die genot- psoriasislijders zien een verbetering
gevoelens opwekken. Ze ervaren dus in hun toestand door gewicht te vereen grotere voldoening na een vetrij- liezen. Het is dus belangrijk er een
ke maaltijd dan normale rattenjongen. gezonde levenstijl op na te houden
Bij mensen zien we ook dat een vet- waarin regelmaat een belangrijke rol
rijk en suikerrijk dieet voor de geboor- speelt. Ook cruciaal is stressbeheerte het risico op zwaarlijvigheid ver- sing. Het staat vast dat spanningen
hoogt op latere leeftijd. Ongetwijfeld en angsten een rol spelen in het ontis dit een van de mechanismen waar- staan van psoriasisaanvallen.
om zwaarlijvigheid steeds vaker voorkomt.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat een psoriasispatiënt, die gedurenProbioticum van citroen vermin- de 20 weken werd gevolgd, duidelijk
meer aanvallen kreeg omdat hij in die
dert eczeem
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 psycholoGefermenteerd citroensap zou de gen.
Psoriasispatiënten hebben tot slot
klachten van eczeem verminderen.
huidverzorgingsproJapanse artsen hebben dit in een aangepaste
ducten
nodig
die
geen
parfums bevattweevoudige test aangetoond. Tijdens het eerste jaar vonden ze een ten.
spierontspanning, de zenuwen en het
hart. Het mineraal activeert maar
liefst 300 enzymen die betrokken zijn
bij de stofwisseling. Helaas treffen we
magnesium in onze voeding nauwelijks aan. Ook spirulina is van groot
belang omdat het een natuurlijke bron
is van foliumzuur. .

Belangrijke mineralen en vitaminen
bij zwangerschap
Bijna de helft van de vrouwen heeft
extra ijzer nodig, ondanks dat ze ge- opmerkelijke daling van allergische

Cafeïne zinloos bij langdurig slaaptekort
Slaapgebrek doet je aandacht verslappen en met enkele kopjes koffie
kun je dat een beetje verhelpen.
Toch, al na drie korte nachten van vijf
uur slaap verdwijnt het gunstige effect
van cafeïne. Cafeïne houdt je niet
scherp als je meerdere nachten te
weinig geslapen hebt. Dr. Tracy Jill
Doty heeft dit effect in opdracht van
het Amerikaanse ministerie van defensie bestudeerd.

Na drie dagen verstoorde nachtrust
scoorden 24 deelnemers die twee
keer per dag 200 mg cafeïne namen,
niet beter op een batterij van psychologische tests dan de 24 deelnemers
die een placebo namen. Cafeïne is
dus geen goede stimulans voor onuitgeslapen hersenen. Bovendien kan
koffie 's avonds of laat in de namiddag de nachtrust verstoren. Een kopje koffie bevat 60 tot 260 mg cafeïne.
Koffie verhoogt de concentratie
niet
We denken allemaal dat we van een
bakje koffie 's morgens alerter worden, maar eigenlijk klopt dat niet.
Het stimulerend effect van koffie is
eerder het gevolg van ontwenningsverschijnselen van cafeïne. Het is
omdat je even geen koffie meer gedronken hebt, dat je last krijgt
van vermoeidheid of zelfs hoofdpijn.
Door weer koffie te drinken, krijg je
het gevoel weer wakker te worden.
Onderzoekers van de universiteit van
Bristol kwamen tot die bevindingen
door het effect van cafeïne te vergelijken bij een groep van frequente koffiedrinkers en niet-koffiedrinkers. Bij
de niet-koffiedrinkers verhoogde de
alertheid niet na inname van cafeïne.
Bij frequente koffiedrinkers was de
alertheid eerst gedaald omdat ze een
dag lang geen koffie hadden gedronken. De cafeïne verhoogde bij hen de
alertheid wel, maar enkel omdat eerst
die gedaald was als ontwenningsverschijnsel.

Een glimlachend
gezicht verdrijft
het ongeluk.
Hausa spreekwoord

Darmklachten: Trage darmwerking
Industrieel veranderende
voeding en ongezonde
leefwijzen, het gebruik
van medicatie en psychische onevenwichtigheid leidt ertoe
dat 80% van de bevolking een
gestoorde darmflora
heeft. Verstoringen in de darm hebben
negatieve uitwerking op het totale menselijke immuunsysteem, het hormoon en
zenuwstelsel tot op het niveau van de
cel.
Darmreiniging en verzorging is het belangrijkste bestanddeel van de lichaamsverzorging en de instandhouding van uw
gezondheid.

heid (= peristaltiek) van meestal het gehele maag-darm-kanaal. Het irritablebowel 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 nachts- abnormaal vaak samen (= maag- en/of darmspasmen).
Omdat de gevoeligheid van de pijnreceptoren in de darmwand groter is dan
normaal zijn de krampen extra pijnlijk.

Mogelijke oorzaken (o.a.):
Erfelijke aanleg, verstoorde darmmotoriek, stress met verhoogde prikkelbaarDe meest voorkomende fouten zijn: te heid, angst en depressie
vet, te eenzijdig, slechte combinaties,
overvloedige
conserveringsmiddelen, Verstoorde galfunctie
emulgatoren, smaakversterkers, slechte We hebben allemaal wel eens last van
eetgewoonten, niet met de gedachten bij onze spijsvertering. Iedereen weet uit
het eten zijn, te weinig kauwen en drin- eigen ervaring wat het is om misselijk te
ken tijdens het eten. Verder ongezond zijn of een opgeblazen gevoel te hebzijn permanente spanningen, gebrek aan ben. Ook maagzuur zijn bij vele mensen
beweging, nicotine, alcohol, cafeïne me- bekend. Gelukkig zijn de meeste van dedicamenten en drugs. Met als resultaat ze klachten van korte duur maar daarom
een trage darm met ophoping van bal- niet minder vervelend.
laststoffen, in plaats van ”de basis van Overdadige maaltijden met bijhorende
gezondheid “.
pralines, aperitiefhapjes en borrels bezorgen maag en darmen vaak overuren.
Trage darmwerking: hoe voorkomen? Eén van de voedingsstoffen die moeten
Gebrek aan lichaamsbeweging -veel zit- verteerd worden zijn vetten. Hiervoor
ten-, zorgen, problemen kunnen ook een doet het lichaam een beroep op galsapoorzaak van verstopping zijn en vooral te pen. Is de galfunctie verstoord dan verweinig drinken. Als men aan verstopping loopt de vertering van vetten niet zoals
lijdt zou het wel eens heel verstandig zijn het moet.
om zo'n 3 liter vocht per dag tot zich te
nemen! Elke ochtend een groot glas lauw
water op de nuchtere maag en op de dag
veel drinken geeft al snel verbetering.
De darmwerking verschilt van mens tot
mens. Een iets trage darmwerking wil
niet zeggen dat men minder gezond is !
Diegenen die te lang en teveel laxeermiddelen hebben gebruikt en zodoende de
darmen gewoon "verlamd" hebben, moeten de darmen heropvoeden.
Dat de gal flink ontregeld kan raken als
Voeding die een trage darmwerking be- gevolg van vetrijke maaltijden is niet te
vorderen zijn chocolade, alle vormen van verwonderen. Ze is immers afgesteld op
snoep en witmeel producten.
een evenwichtige voeding op vaste tijdstippen en ze heeft zo haar eigen manier
Drink elke ochtend op de nuchtere maag om ons duidelijk te maken wanneer het
1 of 2 glazen lauw water. Train de dar- haar allemaal wat te veel wordt. Buikpijn,
men, want ze haten ‘flexibiliteit’ en zijn diarree, maagzuur, winderigheid,… het
‘verliefd’ op regelmaat. Met andere woor- zijn spijsverteringsongemakken die heel
den ga dus elke dag ongeveer op dezelf- vervelend kunnen zijn.
de tijd naar het toilet. Neem voldoende
lichaamsbeweging.
Hoe een volle maaggevoel voorkoEet ook voldoende volkorenbrood, zeme- men?
len, bladgroenten, kool, erwten, pruimen Eet vijf of zes kleine maaltijden in plaats
en vijgen.
van drie grote 'eetsessies' per dag. Hoe
Bij uw drogist kunt u ook natuurlijke hulp- vaker je lichte kleine maaltijden eet, hoe
middeltjes verkrijgen die uw darm zo te- scherper je geest en lichaam blijft reagerug op een gezond tempo laat functione- ren. Ook de snelheid van de spijsverteren.
ring verhoogt. Daardoor worden mensen
door meer (gezond) te eten minder dik.
Prikkelbare darm
Je lichaam wordt regelmatig van energie
Het prikkelbare-darm-syndroom is een voorzien en zal zijn pogingen om energie
verstoring van de spontane beweeglijk- te besparen en krampachtig vast te hou-

den (voorraad lichaamsvet) staken. Zorg
dat je in vijf of zes keer evenveel eet als
wat je normaal in drie keer doet.
Als dat goed gaat, kun je iets meer gaan
eten, het effect zal immers zijn dat je
meer gaat verbranden. Maar je moet dit
langzaam doen, want je lichaam moet
eraan wennen. Het is belangrijk dat je
streeft naar 5 of 6 volwaardige (kleine)
maaltijden in plaats van de 3 klassieke
maaltijden (ontbijt, lunch en diner) met
kleine tussendoortjes. Bij iedere drogist
zijn er ook natuurlijke producten te verkrijgen met melisse, nopal, artisjok, paardebloem, gentiaanwortel, duizendblad,
gemberwortel, curcuma, kamille, waterdrieblad, venkel, kardemom, sinaasappelschil, gezegende distel en/of minerale
zouten. Deze stoffen zorgen voor een
betere en rustige spijsvertering.

Neveneffecten geneesmiddelen
Het spijsverteringskanaal is een belangrijk onderdeel van het lichaam. Eén van
de taken is het afweersysteem in optimale conditie houden.
Met het spijsverteringsstelsel worden alle organen bedoeld die samen zorgen
voor de voedselvertering. Aan de basis
van verschillende spijsverteringsklachten
(winderigheid, buikkrampen, diarree,…)
liggen meestal ongezonde voedingsgewoonten: overvloedig alcohol gebruik,
sterk gekruid voedsel, te vetrijke maaltijden, overmatig gebruik van koolzuurhoudende dranken, …
Ook geneesmiddelen kunnen ongemakken van het spijsverteringsstelsel uitlokken. Het meest extreme voorbeeld is antibioticagebruik. Sommige breedspectrum antibiotica wijzigen de microbiële
darmflora drastisch. Ziekmakende microorganismen (bacteriën, gisten, schimmels) krijgen de kans om zich ongeremd
te ontwikkelen. De overgroei van sommige van deze ziekmakende soorten verstoort het evenwicht van de darmflora.
Vaak is diarree het gevolg.

Spreuken en gezegden
Waardering is het
geheugen van het
hart
Bill Beatie

