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pauzeren of totaal met iets anders bezig zijn. Concentratie is ook een zaak van de juiste voeding. Geraffineerde pro-ducten zijn taboe. Voor de energie-voorziening zijn trage suikers op regelmatige tijdstippen een absolute noodzaak. Zes kleine maaltijden per dag - bijvoorbeeld om 8u, 10u, 12u, 14u, 16u en 18u zijn daarom veel beter dan de drie grote klassieke maaltijden. Behalve de voeding raden specialis-ten ook aan niet langer dan 8 sessies per dag zeer geconcentreerd te wer-ken of te studeren. Dit advies geldt enkel voor mensen die een maximum rendement willen halen uit hun dage-lijkse prestaties.  Een natuurlijk hulpmiddel voor een betere concentratie is lecithine. Leci-thine komt in alle cellen van het li-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. Zowel bij jong en oud. Hersenen, zenuwstelsel De hersenen en het zenuwstelsel bevatten veel Lecithine. Lecithine wordt door de hersenen gebruikt als energiebron. Verbruiken de hersenen veel Lecithine, dan kan een tekort ontstaan met als gevolg: prikkelbaarheid, zenuwachtigheid, gebrek aan geduld...en concentratie-verlies. Maar ook koninginnebrij is, door het hoge gehalte aan opbouw-stoffen (essentiële aminozuren, mine-ralen, spoor-elementen,...), een krachtig hulpmiddel bij vermoeidheid en concentratieproblemen.  

daling van de voedselkwaliteit en de verslechtering van het milieu.  De Amerikaanse professor David Pimentel is formeel. "Het aantal bur-noutpatiënten zal de komende jaren met een factor honderd tot duizend toenemen. Dit geldt trouwens ook voor een groot aantal andere ziekte-beelden die in direct verband staan met onze opgedrongen levenswijze. Ook het aantal nieuwe gevallen van kanker stijgt jaarlijks met zeven mil-joen." Pimentel besluit met de gedachte dat mensen meer moeten luisteren naar hun lichaam. Ochtendstijfheid is een teken dat er iets fout loopt in het li-chaam. Je afweersysteem versterken is hier een eerste vereiste.  Hoe ochtendstijfheid voorkomen? Het meest voorkomende spierpro-bleem, stramme spieren, kan met een goede trainingsopbouw en een goe-de, trage warming up vaak voorko-men worden. Dit geldt niet alleen voor sportmensen maar ook voor u en ik. De beste manier om de stramme spieren op te warmen is traag bewe-gen. Door beweging gaat het hart sneller en krachtiger pompen waar-door er meer zuurstofrijk bloed naar de spieren gaat. Door de spierarbeid vindt er verbranding plaats waardoor warmte ontstaat. Het gevolg is dat de spieren goed doorbloed raken en in hun functie getraind worden. Na de warming up van meestal ca 15 minu-ten kunt u meestal echt aan de slag.   Na het werk volgt de cooling down. De cooling down dient om u op adem te laten komen en de afvalstoffen van de spierarbeid goed af te voeren. Massage van spieren met een pro-duct dat de spieren verwarmt en de doorbloeding stimuleert kan bij de warming up en cooling down zeker helpen. Een betere doorbloeding stimuleert de afvoer van de afvalstof-fen en verbetert de aanvoer van voe-dingstoffen. De pijnlijke vergissing die de meeste mensen maken die nog geen burnout hebben is dat ze zich de tijd niet gun-nen om zichzelf en hun spieren goed wakker te laten worden. Het is wel handig een product in de medicijnkast te hebben staan dat ochtendstijfheid helpt voorkomen.  

foon in een hemdzakje of in een broek op termijn gezondheidsrisico's kan veroorzaken. Plaats een mobiele telefoon nooit tegen je hart, je broek-riem of je heupen (dames met een tas). Gebruik tijdens het telefoneren zoveel mogelijk een oortje, dat meestal wordt meegeleverd. Het is de bedoeling dat het apparaat zover mogelijk van de hersenen verwijderd is op het ogenblik van een gesprek. Beperk de duur van iedere oproep doet twee tot drie minuten en probeer het aantal gesprekken tot 5 per dag te limiteren. Sms-berichten zijn veili-ger. Gebruik de mobiele telefoon niet als het ontvangstsignaal zwak is. De straling die de mobiele telefoon uit-zendt verdubbelt telkens het ont-vangstsignaal met 25 procent daalt. Telefoneer nooit in de wagen, ook niet al stilstaand. De kooi van Fara-day die de auto is houdt alle straling van de mobiele telefoon gevangen. De maximale straling bevindt zich in het centrum van de wagen, dus heel dicht bij de passagiers. Leg uw mo-biele telefoon 's nachts minstens op 50 centimeter van uw hoofd.  Bronnen: 01. Sadetzki, S., et al., Cellular phone use and risk of benign and malignant parotid gland tumors--a nationwide case-control study 
Beweging als ADHD-medicijn      Laat kinderen tijdens de schooluren een uurtje sporten. Daar worden ze niet alleen fitter van, het verbetert ook hun mentale vaardigheden. In een 9 maanden durende studie liet professor Hillman kinderen het FIT-Kids-programma volgen. FITKids helpt kinderen dagelijks minstens een uur aan lichamelijke beweging te doen. Concreet voerden ze intensie-ve oefeningen uit, verspreid over twee uur.   Kinderen die aan dit programma deelnamen, scoorden veel beter op concentratietests. Ze konden beter aan de verleiding weerstaan zich te laten afleiden. In vergelijking met de controlegroep konden ze zich scher-per focussen op een bepaalde taak. Opmerkelijk is dat, in parallel, ook gunstige veranderingen in hersen-functie werden waargenomen op 'elektro-encefalogrammen'. Kinderen moeten elke dag een uur kunnen bewegen. Amper een derde komt daaraan toe! Sporten geeft sterke spieren en botten, en helpt een gezond lichaamsgewicht te be-houden.  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 gepu-bliceerd dat een werksessie in teorie niet langer mag duren dan 45 minu-ten. Daarna moet men 15 minuten 

Mobiele telefoon op nachtkastje verstoort nachtrust 
          Mensen, die hun mobiele telefoon op hun nachtkastje leggen, verliezen tot één uur slaap per nacht. De elektro-magnetische stralingen vertragen en verstoren het inslapen. Ze kunnen zelfs hoofdpijn veroorzaken bij gevoe-lige mensen (vooral vrouwen). Deze gegevens, die opgetekend werden door de wetenschappers van het gerenommeerde Karolinska Instituut in het Zweedse Uppsala, zijn niet alleen belangrijk voor volwassenen, maar zeker voor kinderen en adoles-centen die hun mobiele telefoon het meest 's avonds gebruiken.   Net die groep van jonge mensen heeft - nog meer dan volwassenen - nood aan een degelijke, herstellende nachtrust. Het gebruik en de nabij-heid van de mobiele telefoon, vlak voor het slapen, resulteert op termijn in veranderingen van het humeur en de persoonlijkheid. Kinderen krijgen - volgens de wetenschappers - sneller ADHD of depressieve symptomen (denk aan de zelfmoord internet-clubs). Dit alles heeft ook gevolgen op de schoolresultaten omdat het concentratievermogen en het aanle-ren van nieuwe kennis veel moeilijker verloopt door een gebrek aan slaap.  Gsm-straling beschadigt geheugen  We worden steeds vaker blootgesteld aan elektromagnetische straling, terwijl we de lange termijn effecten ervan niet goed kennen. Dat gsm-straling niet onschuldig is, blijkt eens te meer in een studie met muizen. Muizen die 90 minuten per dag be-straald werden met een mobieltje, hadden na twee weken moeite om een object te herkennen. Weten-schappers konden dit zien aan het snuffelgedrag van muizen. Ze denken dat straling de informatie-overdracht naar bepaalde hersendelen verhin-dert. Ook bij mensen zijn er aanwijzingen dat gsm-gebruik het geheugen kan beïnvloeden.  Bescherm u tegen de elektromag-netische straling van uw telefoon!  Wetenschappers (1) waarschuwen dat het dragen van een mobiele tele-
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 Wanneer je bang bent om van je fiets te vallen, zul je er nooit  opklimmen. 

Ochtendstijfheid serieus nemen           Ochtendstijfheid is een frequent voor-komende klacht bij fibromyal-giepatiënten. Doordat de spieren 's nachts niet voldoende ontspannen ervaart de patiënt 's morgens een gevoel van stijfheid.  Stramme spieren. Volgens de Wereldgezondheidsorga-nisatie (WGO) zijn verstijfde spieren het eerste signaal van oververmoeid- heid, burnout, chronische vermoeid-heid en fibromyalgie. Het aantal men-sen die met deze pijnlijke spieren moet leven zal de komende jaren enkel maar dramatisch toenemen. Het is de tol die mensen moeten betalen voor een combinatie van verschillende factoren zoals een hec-tische, lees flexibele levenswijze, een 



Geen energiedrankjes bij hoge bloed-druk!  Mensen die een te hoge bloeddruk heb-ben (hoger dan 140 over 90 mm Hg) drinken beter geen energiedrankjes die het hartritme verhogen en de hyperten-sie laat toenemen. Deze drankjes op basis van cafeïne, taurine en ginseng zijn vrij ongevaarlijk voor gezonde, vol-wassen mensen. Personen met bloed-drukverhoging (hypertensie), of begin-nende hartproblemen, laten deze vloei-bare energieleveranciers beter staan.   Uit een Amerikaanse studie blijkt dat twee energiedrankjes per dag de bloed-druk en het hartritme met tien procent de hoogte injaagt. "Dergelijke verhoging is geen probleem voor gezonde mensen met een bloeddruk van 120 over 80 mm Hg. Personen met hartproblemen, zoals hartritmestoornissen, doen er goed aan de extra nodige energie via vers fruit op te slaan", besluiten de wetenschappers in hun studie. Cafeïne en taurine zijn twee stoffen die in bijna alle energie-dranken zitten. Ze hebben een belas-tend effect op hart- en bloedvaten.  
 Suiker is een energiedief       
 De bloedsuikerspiegel behoort zich tus-sen een bepaald minimum en maximum te bevinden. Daaronder en daarboven ontstaan klachten. Bij hyperglycemie is er sprake van een te hoge bloedsuiker-spiegel. Dit komt af en toe kort voor bij mensen die te lang naar een spannende film hebben zitten kijken. Hyperglycemie komt ook voor bij mensen met suiker-ziekte. Het hormoon insuline zorgt er-voor dat bloedsuiker in de lichaamscel-len wordt opgenomen of in de reserve-voorraden wordt opgeslagen. Omdat in-suline bij hen niet voldoende wordt aan-gemaakt, kan er hyperglycemie ont-staan als ze niet de optimale medicatie krijgen. Bij hyperglycemie met insuline-tekort bevat het bloed teveel glucose, maar de lichaamscellen krijgen het niet binnen. Je merkt dit door een gevoel van flauwte en in ernstige gevallen kan je zelfs in coma raken.  Hypoglycemie is een te lage bloedsui-kerspiegel. Hierbij hebben de lichaams-cellen ook een tekort aan suiker doordat het bloed op dat moment te weinig glu-cose bevat. Ook dit veroorzaakt een ge-voel van zwakte, vermoeidheid en flauwte. Dit kan voorkomen bij mensen die wel of geen diabetes hebben.  Hoe is hypoglycemie te voorkomen?  Sla nooit een maaltijd over en eet iedere dag rond dezelfde uren. 

Praktisch is het duidelijk dat uitstel van noodzakelijke maaltijden (koolhydraten, glucoseaanvoer) te vermijden is.  Bij fysieke inspanning (sport, tuinieren, …) met veel glucoseverbruik zijn extra koolhydraten nodig. Bevoorrading met gezonde koolhydraten rijke tussendoor-tjes is dan ook essentieel bij duurspor-ten. Kaneel heeft een gunstige invloed op een stabiele suikerwaarde. Indien je toch een abnormale daling van je energieniveau voelt is het aan te ra-den om 'snelle koolhydraten' te gebrui-ken. Concreet betekent dit 1 à 2 stukjes ruwe rietsuiker of 2 à 3 stukjes druiven-suiker. Een andere mogelijkheid is 100 cc (1/2 glas) frisdrank: (nu geen light!!). Als de geplande maaltijd in aantocht is kan je die na een 10-tal minuten nutti-gen. Als de hypo echt tussendoor of nachtelijk komt vul je veiligheidshalve aan met traagwerkende koolhydraten.   Informeer je omgeving in verband met de juiste behandeling bij een ernstige hypo waarbij je zelf niet meer kan ingrij-pen. Bij bewusteloosheid (hetzelfde als niet wekbaar zijn, coma) mag eten of drinken niet in de mond gedwongen worden, er bestaat immers het gevaar van verslikking. Glucagen inspuiting is de juiste beslissing. In deze, gelukkig zeldzame, situaties moet de arts ook bijgeroepen worden voor het geval het tij niet zo snel keert als verwacht. Mensen die gevoelig zijn voor hypogly-cemie doen er goed aan bij de drogist een preparaat te kopen waar kaneel, chroom en zink in verwerkt zitten. Deze stoffen helpen om de suikerwaarden binnen veilige grenzen te houden.   Amandelnoten voorkomen hypergly-cemie            Hyperglycemie , of in gewone mensen-taal teveel suiker in het bloed, is een steeds groter probleem in de Westerse wereld. Om hyperglycemie te vermijden is het zeer belangrijk iedere dag op de-zelfde uren te eten. Ook een gezond tussendoortje rond 11u en 16u kan hel-pen. Iets wat weinig mensen weten is het feit dat amandelnoten in staat zijn om de bloedglucose te regelen, zelfs na het eten van een suikerrijke maaltijd. Een handvol amandelnoten telt 160 ca-lorieën.  
 Een studie die uitgevoerd werd aan de universiteit van Toronto (Canada) geeft echter duidelijk aan dat amandelnoten in staat zijn hyperglycemie te voorko-men bij iedereen die een te zware en te 

suikerrijke lunch heeft geconsumeerd. Deze ontdekking is belangrijk voor ge-zonde mannen en vrouwen, maar van levensbelang voor diabetespatiënten. Amandelnoten hebben de bijkomende eigenschap dat ze iedere vorm van oxi-datieve stress helpen neutraliseren.  Gezonde eigenschappen van aman-delolie  Amandelolie heeft een ontstekingsrem-mende en leverbeschermende werking. Inwendig verbetert het de darmbewegin-gen en daarom zou het nuttig zijn bij darmontstekingen zoals Irritable-bowel syndrome (IBS), en in de preventie van darmkanker.  Toch wordt amandelolie veeleer uitwen-dig gebruikt, als massageolie of om etherische oliën te verdunnen. Niet ver-wonderlijk, want de olie is heel mild voor de huid en spreidt zich gemakkelijk uit. Bijzondere uitwendige toepassingen zijn: spataders, vermindering van littekenvor-ming, aambeien en bepaalde oorproble-men (otosclerose). Voor andere huidpro-blemen zoals psoriasis en eczeem zal amandelolie de ideale drager zijn van actieve stoffen.  Kaneel        Kaneel kan helpen de bloedsuiker te controleren en de gevoeligheid voor in-suline te verbeteren. Studies met men-sen geven tegenstrijdige resultaten, maar verwacht wordt dat een goed pre-paraat nuttig is in de natuurlijke behan-deling van diabetes. Zo toonde een stu-die een betere suikercontrole bij diabe-tespatiënten die weinig effect ondervon-den van medicatie.  Kaneel doet nog veel meer: dierstudies tonen dat het de bloeddruk kan verla-gen en de bloedvaten beschermt. Labo-ratoriumtesten tonen vele antitumorei-genschappen van kaneel. Bij muizen verhindert kaneelextract de vorming van alzheimerplaques in de hersenen. Een extract van kaneel verhindert de deling van HIV-virussen (HIV-1 en HIV-2).  

Spreuken en gezegden 
 Als er geen wolken  
waren,  
zouden we niet van de 
zon kunnen genieten. 
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