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Hallo allemaal,
Op het moment dat ik dit schrijf gaat
het weer redelijk goed met mij en ben
ik weer thuis.

Op 25 juli, zondag- op maandagnacht , ben ik getroffen door een licht
hartinfarct. We waren er op tijd bij,
door 112 te bellen en binnen no time
lag ik in het MST in Enschede op de
operatietafel om gedotterd te worden
en de arts heeft twee stands geplaatst.
Het dotteren en de stand plaatsen is
via de rechterpols gedaan, erg knap
dat dit allemaal zo kan.
Maandagmiddag ben ik met de ziekenwagen naar het Deventer Ziekenhuis gebracht en heb daar de nacht
op de hartbewaking doorgebracht.
Om de paar uur wordt er bloed afgenomen en gecontroleerd hoe hoog
het enzymgehalte in het bloed is.
Tijdens het infarct en het dotteren
worden die enzymen aangemaakt.
Na een niet te bepalen tijd heeft de
aanmaak van enzymen de top bereikt, gecontroleerd na elke bloedafname, dit is dan het moment waarop
er rust komt en de artsen de volgende beslissing nemen.
Dinsdagmorgen naar de verpleegafdeling met een hartritme kastje om en
tot nu toe was het allemaal redelijk
goed verlopen. Het hart is meer tot
rust gekomen en dan kan de echo
worden gemaakt.
Woensdagmiddag een echo maken
van het hart, om te kijken hoeveel
schade het infarct had aangericht en
longfoto’s maken. De verpleging en
de opvang was uitstekend, zowel in
het MST als in het DZ.
Ik zal in het ziekenhuis bij de fysiotherapeut een fiets/conditietest moeten doen en dan verder revalideren
onder begeleiding van de fysiotherapeut. Het zijn acht trainingsmomenten
tweemaal in de week verspreid over
vier weken.
Ik hoop dat jullie niet teveel zijn geschrokken van dit verhaal, maar voor
mij is dit een moment om iedereen
goed te informeren.
Het komt wel weer in orde en zal in
de toekomst gewoon de dingen weer
kunnen doen die ik in het verleden
ook deed, waarschijnlijk wel een
tandje lager.
De mensen die telefonisch hiervan in
kennis zijn gesteld, omdat afspraken
vervielen worden weer gebeld voor
een nieuwe afspraak.
Iedereen die op de een of andere
manier blijk van steun heeft gegeven,
wil ik via deze weg ook hartelijk bedanken.
René

Lage rugpijn kan veroorzaakt worden door stress
Lage rugpijn wordt ook wel 'spit' of
‘ischias’ genoemd. Het komt veel
voor. Sommige mensen krijgen het
maar één keer, bij anderen komt het
geregeld terug. Vooral bewegen kan
voor een bijna verlammende pijn
zorgen. Van een stoel opstaan of uit
bed komen, lijkt een ware marteling.
Mensen met lage rugpijn bewegen
hun rug zo min mogelijk. Ook kan het
zijn dat zij zich zorgen maken over de
toekomst.

Lage rugpijn ontstaat meestal door
overbelasting van de rug: te vlug of te
zwaar tillen of een verkeerde beweging maken. Uw rugspieren langdurig
spannen, is ook een vorm van overbelasting. Mensen spannen hun rugspieren vaak zonder dat ze het in de
gaten hebben. Denk hier aan psychische stress.
Het is niet altijd duidelijk waardoor
iemand rugpijn krijgt. Het kan zijn dat
meerdere oorzaken tegelijk een rol
spelen. Bijvoorbeeld een slechte
lichamelijke conditie, veel autorijden
en spanningen.

Artrose aan de knieën? Doe meer kunnen verminderen.
Als het lastig wordt bepaalde beweaan beweging!
gingen uit te voeren, kan fysiotherapie helpen. Oefeningen voor de spieren rond het pijnlijke of stijve gewricht
kunnen de klachten verminderen. De
fysiotherapeut leert u oefeningen die
u ook thuis kunt doen.

Artrose mag geen excuus zijn om niet
te bewegen. Volwassenen met slechte knieën gaan er verder op achteruit
wanneer ze 'bij de pakken blijven
zitten'. Zij die hun jaren al zittend
doorbrengen, hebben een erg grote
kans dat hun knieën volledig onbruikbaar worden. Dat blijkt uit een recente studie. Vele andere studies hebben
bewezen dat beweging de conditie
van knieën effectief kan ondersteunen.

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.

Uiteraard is het geen gemakkelijke
opgave om nog veel lichaamsbeweging te ondernemen wanneer je knieën heel de tijd pijn doen. Een partijtje
tennis zal misschien niet meer lukken, wandelen en zwemmen zijn
meestal wel haalbaar. Iemand met
een bureaujob doet er goed aan om
elke 20 minuten even recht te staan.
Als we maar bewegen. Want door te
bewegen train je de spieren in de
dijen, billen en heupen. Zij moeten
het gebrek aan flexibiliteit immers De Amerikanen wisten dat overgewicht een risicofactor was bij het
compenseren.
ontstaan van de knieproblemen. Het
Hoe het risico op artroseklachten lijkt erop dat een verzwakte dijbeenspier de missende schakel is in de
verminderen?
Beweging is belangrijk om de klach- verklaring hiervan. Dijbeenspieren
ten te verminderen. Ook kunt u daar- zijn immers essentieel voor een stamee het terugkomen of verergeren biele houding van de knie. Is dit niet
van de pijn helpen voorkómen. Een het geval dan kan het kraakbeen in
gewricht waaromheen geoefende de knie beschadigen en het kniegezwaar
belast
worden.
spieren zitten, kan meer verdragen wricht
Sportartsen
adviseren
iedereen
om
en doet minder pijn.
dagelijks 30 tot 45 minuten te wandeWanneer u veel pijn heeft, kunt u het len. Dit moet voldoende zijn om de
gewricht tijdelijk enigszins ontzien. dijspieren aan te sterken. Mannen en
Zorg er in zo'n rustperiode voor dat u vrouwen met beginnende gewrichtshet gevoelige gewricht regelmatig klachten kunnen via de drogist ook
beweegt. Het aanbrengen van koude glucosamine/chondroitine en MSM
of warme kompressen kan soms wat supplementen kopen. Deze stoffen
verlichting geven. Zodra het iets beter kunnen binnen een periode van drie
gaat, moet u proberen uw dagelijkse tot zes maanden terug kraakbeen
bezigheden weer op te pakken. Bij aanmaken en de artritisongemakken
artrose van de heup of knie kan een fel verlichten of volledig wegnemen.
wandelstok uitkomst bieden. Bij overgewicht helpt afvallen de heup- en
kniegewrichten te ontlasten. Soms
kan het nodig zijn van hobby of beroep te veranderen om het pijnlijke
gewricht te ontlasten.

Chirurgische ingreep vermijden bij
lage rugpijn!
Volgens een analyse van een dertigtal studies, zijn door een fysiotherapeut of een kinesiologist voorgeschreven oefeningen, die tot viermaal
per week worden uitgevoerd, en
gericht zijn op de versterking van de
buik- en rugspieren, veel effectiever
in het bestrijden en voorkomen van
lage rugpijn, dan een chirurgische
ingreep. Volgens de onderzoekers
krijgt 70 tot 85 procent van de bevolking vroeg of laat af te rekenen met
lage rug klachten. Mensen kunnen
voor en na de oefeningen ook gebruik maken van natuurlijke ontstekingswerende stoffen, dit teneinde
Medicijnen kunnen artrose niet genepijn te voorkomen.
zen, maar wel de pijn verminderen.
Door het versterken van de buik- en Als pijnstiller kunt u paracetamol
rugspieren wordt de wervelkolom gebruiken, bijvoorbeeld als u door de
beter ondersteund, mensen krijgen pijn niet goed kunt bewegen of slaautomatisch een betere houding, en pen. Als de pijn steeds terugkomt,
ervaren door de betere bloedstroming kunt u dit voorkómen door de pijnstileen betere flexibiliteit in hun lichaam. ler met een vaste regelmaat in te
De oefeningen zorgen er in een aan- nemen. Neem zo nodig twee paracetal gevallen zelfs voor dat er sprake is tamol om de vijf uur (maximaal vier
ven een regeneratie van de tussen- keer per etmaal). Andere mogelijkhewervelschijven. De keuze van de den zijn bij uw apotheker of natuurjuiste oefeningen per patiënt is echter voedingswinkel perskindol of MSM te
van cruciaal belang. Precies daarom bestellen. Uit wetenschappelijke stuis de hulp van een fysiotherapeut dies blijkt dat deze middelen de ongemakken die door artrose ontstaan
absoluut noodzakelijk.

De toekomst
is de dageraad
van het verleden.
Texeira de Pascoaes

Munt verzacht mentale pijn

Van pepermuntblaadjes maken we een
heerlijk kopje thee, maar muntextracten
kunnen we ook gebruiken als pijnstiller,
antidepressivum en als angst verdrijvend
middel.
Als je misselijk bent (bijvoorbeeld een
kater) of je hebt last van migraine, dan is
een muntextract geen slecht idee. Al na
15 minuten verlicht het de pijn, wat vergelijkbaar is met het effect van paracetamol. Munt verlicht ook de 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 farmaceutische antidepressiva.
De verbetering van het geheugen is niet
het sterkste punt van munt, al tonen
sommige studie wel een AChEremmende activiteit. Farmaceutische
AChE-remmers worden ingezet om
de ziekte van Alzheimer te vertragen.
Een muntextract is veel sterker dan een
kopje thee, dus moet je er met de nodige
omzichtigheid mee omspringen. Voor de
kleinere ongemakken kan je het stellen
met een kopje muntthee.

Hoe het risico op een depressie verkleinen?
- Eet 's ochtends en overdag veel vers
fruit en vers geperste vruchtensappen en
vooral voedsel dat rijk is aan tyrosine.
Tyrosine is een aminozuur en is de voorloper van noradrenaline. Noradrenaline
is een stof die je het gevoel geeft alsof je
flink gesport hebt: ontspannen maar toch
actief. Minstens drie keer per week sporten is een goede manier om het gehalte
aan noradrenaline in je bloed te verhogen. Tyrosine rijke voedingsmiddelen
kunnen je hierbij helpen. Er zit veel tyrosine in vis, noten (studentenhaver helpt
echt bij het studeren!), zaden, rundvlees,
zuurkool, zuivel en granen. Men kan ook
tyrosine in capsules verkrijgen zodat de
dagelijkse dosis verhoogd kan worden.
Begeleiding door een arts is dan noodzakelijk i.v.m. mogelijke bijwerkingen en
interacties met andere medicijnen.

- Eet 's avonds en wanneer je gespannen bent voedsel dat rijk is aan tryptofaan. Tryptofaan is een aminozuur dat
een voorloper is van serotonine. Serotonine is een van de belangrijkste stoffen
die een rol spelen bij slaapproblemen,
angsten en depressies. Er zit veel tryptofaan in pompoenpitten, linzen, bananen,
dadels, cottage cheese (huttenkäse),
biogarde, kwark, eieren, granen, zilvervliesrijst, sesamzaad, zonnebloempitten
en noten. Het is echter van belang te
weten dat tryptofaan pas goed wordt opgenomen in de hersenen als er iets van
zoetigheid bij gegeven wordt. Het advies
warme melk met honing is wat dat betreft zo gek nog niet. Tryptofaan is ook
verkrijgbaar in capsules en werkt dan
bovendien als een goed inslaapmiddel.
Begeleiding door een arts is noodzakelijk.

- Gebruik extra vitamine B-complex. Dit
kan de stemming duidelijk verbeteren.
Foliumzuur, magnesium, zink en vooral
vitamine B6, zijn nodig voor de omzetting van tryptofaan in serotonine. Veel
depressieve mensen blijken een foliumzuurtekort te hebben. Aanvulling van dit
tekort bleek in een recent onderzoek binnen 6 maanden de depressieve klachten
duidelijk te verminderen.
Saffraan is een veelbelovend en veilig
kruid. De afgelopen jaren zijn een aantal
studies verschenen die een duidelijk, depressieverlagend effect van saffraan
hebben aangetoond.

antibiotica zijn mogelijke oorzaken van
een prikkelbare darm.

Adviezen tegen prikkelbare darm
Heb je regelmatig last van diarree, obstipatie of van allebei?
Zit je met een onregelmatige stoelgang
en regelmatig met buikkrampen?
Dan heb je vast last van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) of Irritable-bowel
syndrome (IBS).

Omdat IBS vele (soms vage) symptomen kent, moeten vele hulpmiddeltjes
uitgetest worden:
· Aanvankelijk dachten artsen dat een
vezeltekort de belangrijkste oorzaak is
van IBS. Momenteel is het enthousiasme omtrent het nut van vezels wat getemperd, maar het blijft een interessante piste. Kies voor oplosbare vezels
zoals psyllium of FOS.
· Pepermuntolie doet de darmcontracties ontspannen.
· Probiotica hebben waarschijnlijk ook
nut, althans volgens sommige studies.
· Kurkuma (bevat curcumine) heeft een
veelbelovende ontstekingsremmende
werking.
De oorzaak van IBS is niet bij iedereen
dezelfde, daarom dat het nuttig is om
meerdere middeltjes te proberen of zelfs
te combineren.

Waarom pepermunt de darmen kalmeert
Wetenschappers hebben een biologisch
mechanisme gevonden waarom pepermunt helpt tegen het Irritable-bowel syndrome (IBS) of prikkelbare darmsyndroom.
In de darmen zitten pijnreceptoren
(TRPM8) die gevoelig zijn voor prikkelende stimuli zoals pikante voeding (rode
peper ...). De receptoren worden
'afgekoeld' door een stof uit pepermunt,
menthol. Het verfrissende effect dat je in
de mond ervaart, lijkt dus ook te gelden
in de darm. Ook het kruid karwij vermindert de activiteit van de receptor.
Het prikkelbare darmsyndroom omvat
onregelmatigheden van de darm met
buikpijn, diarree en/of obstipatie als gevolg. Ongeveer 20 % van de mensen
heeft er last van. Bij sommige mensen
wordt het uitgelokt na een pikante maaltijd. Ook stress, voedselvergiftiging en

Hoe voorkom je een moeilijke spijsvertering
Gezonde voedingsgewoonten zijn de
‘sleutel’ om spijsverteringsproblemen tegen te gaan. Concreet betekent dit dat
mensen de tijd moeten nemen om rustig
te eten en te kauwen. Voedsel goed kauwen is cruciaal voor een betere spijsvertering. Verder moet men zorgen dat de
maaltijden niet de copieus, noch te vettig
zijn. Het is verder raadzaam het gebruik
van alcoholische dranken te beperken.
Hetzelfde geldt voor drankjes met veel
koolzuur. Sommige mensen krijgen
maagdarm- en leverklachten door teveel
chocolade of eieren te eten. Deze producten moeten dan alvast tijdelijk verbannen worden.

Spreuken en gezegden

Iemand willen zijn
die je niet bent
is zonde van degene
die je wel bent.

