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den in de lever bewerkt tot waterop-losbare stoffen die via de nieren uit het lichaam worden afgevoerd. Voor vetoplosbare gifstoffen heeft de lever een andere oplossing: de aanmaak van galvloeistof. Met de gal verdwij-nen deze stoffen via de galblaas en de darmen in de stoelgang. Een goe-de galwerking is dus nodig. Aangepaste voedingsgewoonten kun- nen spijsverteringsongemakken tot een minimum beperken. Soms is een extra steuntje uit de natuur welkom. Tot de gal- en leverondersteunende planten behoren artisjok, paarde-bloem en mariadistel. 

veel dosissen in hun studies hebben gebruikt, en dat de blootstelling aan aspartaam te langdurig was. Niet volgens het boekje aldus de EFSA. Dat zijn schijnargumenten, reageren de wetenschappers van het Ramaz-zini Instituut nu. Goed toxicologisch onderzoek vereist nu eenmaal een voldoende aantal experimenten met een voldoende aantal proefdieren. De studies zijn voor de rest niet anders dan andere studies die rond aspar-taam gevoerd zijn. 
Waarom kan aspartaam toxische reacties veroorzaken?  Aspartaam is een kunstmatige zoet-stof die in vele dieet- en lightpro-ducten gebruikt wordt.  Aspartaam is onweerlegbaar een toxische stof: · Het lichaam zet aspartaam om 

naar methanol. Methanol wordt op zijn beurt omgezet naar het giftige formaldehyde. · Aspartaam bestaat onder andere 
uit fenylalanine en aspartaat. Hoe-wel dit twee natuurlijke stoffen zijn, mogen ze niet te snel in het bloed opgenomen worden. Het zijn neu-rotransmitters: ze activeren zenuw-cellen in de hersenen en in het hart. In een al wat oudere studie ondervond 16 % van een groep van 200 hartpatiënten een veran-dering van het hartritme na inname van aspartaam. · Diketopiperazine is een kankerver-
wekkende stof die ook uit aspar-     taam ontstaat.  Voorstanders (de industrie) bewe-ren dat aspartaam in lage doserin-gen veilig is voor consumptie. De stoffen die gevormd worden, zal het lichaam meestal snel verwijde-ren. Toch blijkt uit verschillende gevalstudies en rapporten dat as-partaam bij bepaalde mensen ern-stige reacties kan opwekken!   De Amerikaanse voedselinstanties ontvingen sinds 1987 duizenden klachten over aspartaam vanwege symptomen zoals hoofdpijn, duizelig- heid, geheugenverlies, diarree, mis-selijkheid, buikpijn, vermoeidheid, slaapstoornissen, huiduitslag, tintelin-gen en toevallen. Ondervind je gelijk-aardige symptomen, dan kan het nooit kwaad om aspartaam voor en-kele weken strikt te mijden.   Is aspartaam echt veilig?  Europa heeft vorig jaar geoordeeld dat de consumptie van aspartaam geen gezondheidsrisico's inhoudt. Toch zijn niet alle wetenschappers het eens met die stelling. Het Italiaan-se Ramazzini Instituut voerde zelf een reeks dierproeven met aspar-taam uit en stelde telkens vast dat aspartaam kankerverwekkend is. Ondertussen zijn er ook twee bevol-kingsstudies verschenen die een vermoedelijke link tussen aspartaam en kanker aan het licht hebben ge-bracht. Volgens de EFSA, de Europe-se instantie die over onze voedselvei-ligheid waakt, vertonen die studies te veel gebreken.  Zo beweert de EFSA onder meer dat de onderzoekers te veel dieren en te 

Verstoorde galfunctie  

We hebben allemaal wel eens last van onze spijsvertering. Iedereen weet uit eigen ervaring wat het is om misselijk te zijn of een opgeblazen gevoel te hebben. Ook maagzuur zijn bij vele mensen bekend. Gelukkig zijn de meeste van deze klachten van korte duur maar daarom niet minder vervelend.  Overdadige maaltijden met bijhoren-de pralines, aperitiefhapjes en borrels bezorgen maag en darmen vaak overuren. Eén van de voedingsstof-fen die moeten verteerd worden zijn vetten. Hiervoor doet het lichaam een beroep op galsappen. Is de galfunctie verstoord dan verloopt de vertering van vetten niet zoals het moet.  Dat de gal flink ontregeld kan raken als gevolg van vetrijke maaltijden is niet te verwonderen. Ze is immers afgesteld op een evenwichtige voe-ding op vaste tijdstippen en ze heeft zo haar eigen manier om ons duide-lijk te maken wanneer het haar alle-maal wat te veel wordt. Buikpijn, diarree, maagzuur, winderigheid,… het zijn spijsverteringsongemakken die heel vervelend kunnen zijn.   Galondersteunende tips  Ons lichaam wordt regelmatig bloot-gesteld aan een overvloed van voe-dingsstoffen. Als onze organen de stroom van deze stoffen niet meer kan verwerken, ontstaat een toxische overlast. De vraag stelt zich al lang niet meer of we het lichaam moeten zuiveren (ontgiften), maar wel hoe we dit kunnen doen. Het kan vrij eenvou-dig door lever, nieren, darmen, lon-gen en huid in topconditie te houden.  Lever en nieren filteren de gifstoffen uit bloed. Ongewenste stoffen wor-
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Vlaszaadolie tegen gevoelige huid  Ongeveer de helft van alle mensen beweert een gevoelige huid te heb-ben. Meestal grijpen mensen naar een lotion of een huidcrème, maar de huid kun je ook verbeteren via de voeding. Vlaszaadolie (of lijnzaadolie) is namelijk een goed middel. Een studie waarbij proefpersonen dagelijks twee gram lijnzaadolie-supplementen innamen, toonde een verlaging van de huidgevoeligheid en verhoogde de barrièrefunctie van de huid. Er was minder roodheid en de huid was beter gehydrateerd. Ook voelde de huid minder ruw aan.  Een gevoelige huid laat zich moeilijk omschrijven. Symptomen zoals uitge-droogde huid, huidschilfers, roodheid, 'gloed' op de huid, veranderingen in textuur, jeuk en branderigheid zijn typisch aangehaalde klachten. De huid heeft voedingsstoffen nodig, met name bepaalde vetzuren. Vlas-zaadolie is rijk aan die huidverzorgen-de vetzuren, in het bijzonder ALA (alfalinoleenzuur). Deze vetten zijn nodig voor de barrièrefunctie van de huid.    
        Eenvoudige tips om huidirritaties te voorkomen  Heel veel mensen hebben bij zomer-se weersomstandigheden last van huidirritaties. Het is nochtans vrij eenvoudig om, mits het respecteren van enkele eenvoudige maatregelen, die ongemakken te voorkomen. · Drink in de eerste plaats veel wa-

ter. Een gezonde huid moet regel-matig gevoed worden met zuiver water. Opteer daarom om water te drinken tijdens de maaltijden in plaats van alcohol of drankjes op basis van cafeïne. Vermijd ook koffie en thee. · Bescherm de huid tegen de zonne-
stralen. Gebruik een zonnecrème met een beschermingsfactor 15 of hoger. Vergeet die ook niet aan te brengen bij bewolkt weer. · Zorg voor lichte kledij met lange 
mouwen om insectenbeten te voor-komen. Vermijd ook buitenactivitei-ten bij valavond of vroeg in de ochtend. Muggen zijn tijdens die perioden zeer actief.  

Preventiemaatregelen tegen een gevoelige huid  Het aantal mensen dat last heeft van een gevoelige huid stijgt spectaculair. De huid is – door een veelheid aan factoren onderhevig aan heel wat irritaties. Alle oorzaken die tot een gevoelige huid kunnen leiden zijn nog niet be-kend. Toch staat nu al vast dat zeer kalkrijk water, bepaalde cosmetica crèmes, klimaatveranderingen, sterke temperatuurschommelingen tussen buiten- en binnenlucht, de (zure) regen, voedselintoleranties en be-paalde vormen van luchtvervuiling bijdragen tot een stijging van het aantal mensen die met dit ongemak af te rekenen krijgen.  Preventie is van cruciaal belang voor mensen die weten dat ze een gevoe-lig huidtype hebben. Het komt er vooral op aan allerhande soorten irritaties, temperatuurschommelingen, tabaksrook, alcohol en te warme dranken te vermijden. Alcohol en te warme dranken zorgen voor een snelle vaatverwijding. Dit kan voor huidproblemen zorgen. Mensen met een gevoelige huid moeten ook zo-veel mogelijk uit de zomerzon blijven.  



Overvloedig ontbijt is gevaarlijk voor het hart  

Het is een algemeen bekend begrip dat het ontbijt de voornaamste maaltijd van de dag is. Sommige mensen denken daarom dat ze een zeer rijkelijke och-tendmaaltijd moeten consumeren om de werkdag goed te beginnen. Cardiologen kwamen echter tot de ontdekking dat een te zwaar ontbijt, gekoppeld aan een hectische werkdag ronduit gevaarlijk is voor het hart. Ze deden de test bij dertig studenten die in twee groepen werden verdeeld. De eerste groep kreeg een rij-kelijk fastfood ontbijt. De andere deelne-mers aan de test aten een evenwichtige ochtendmaaltijd die bestond uit volkoren-granen, een stuk fruit, yoghurt en een warme drank. Beide ontbijttypes telden evenveel calorieën. Er was wel een zeer groot verschil in het verzadigd vetgehal-te.  Twee uur later werden bij alle deelne-mers bloedstalen afgenomen. De vrijwil-ligers werden ook onderworpen aan veeleisende testen. Gedurende de proe-ven werd ook het hartritme en de bloed-druk gevolgd. De jongeren die het fast-foodontbijt hadden gekregen, bleken veel meer last te hebben van stress. Verzadigde vetten blijken  het stress-niveau  drastisch te verhogen waardoor mensen af te rekenen krijgen met een verhoogde bloeddruk en een versnelde hartslag. Een combinatie van een vetrijk ontbijt en stress is gevaarlijk voor hart- en bloedvaten. Enkel een evenwichtige ochtendmaaltijd bestaande uit volkoren-granen, een mager zuivelproduct, een stuk fruit en een warme drank geeft de garantie om een stressvolle dag zonder extra gezondheidsrisico's af te werken.  Kies de juiste ontbijtgranen  

Je bent wat je 's morgens eet. Cornfla-kes zijn erg populair, maar waarschijnlijk zijn het een van de slechtste dingen waarmee je je dag kunt beginnen. Een 

onderzoek wees uit dat een eitje als ont-bijt er vanzelf voor zorgt dat je 's mid-dags en 's avonds minder calorieën eet. De vergelijking werd gedaan met ontbijt-granen en een croissant als ontbijt.   De meeste van ontbijtgranen zoals corn-flakes bevatten te veel koolhydraten en te weinig vezels. Havermout is een van de betere dingen die je kunt eten als ont-bijt. Haver bevat vezels die opzwellen, waardoor ze een vol gevoel in de maag-streek geven.  Andere ontbijtgranen zijn ronduit onge-schikt als voedsel: ze bestaan voor één derde uit suiker en bevatten geen ve-zels. Toch zijn ze een van de meest po-pulaire maaltijden waarmee mensen de dag beginnen …  Gezond ontbijt cruciaal tegen overge-wicht Veel mensen tussen 40 en 75 jaar vra-gen zich af hoe ze overgewicht kunnen vermijden. Het (deel)antwoord is de een-voud zelf. Neem iedere ochtend vol-doende tijd voor een gezond ontbijt. Dat is de conclusie van een Brits onderzoek dat werd gepubliceerd in de American Journal of Epidemiology. Een groot aan-tal mensen ontbijten niet, anderen eten tijdens de ochtenduren te weinig. Weinig eetlust na het ontwaken heeft veel te maken met een teveel aan toxische stof-fen in het lichaam en een niet optimale leverwerking. Hoe dan ook, voldoende eten 's mor-gens, en liefst 10 procent meer dan het klassieke ontbijt voorschrijft, helpt mee om overgewicht te vermijden. De Britse onderzoekers, onder leiding van Dokter Forouhi, zijn verbonden aan het Institute of metobolic science in Cambridge. Ze volgden gedurende een periode van 3 jaar 6800 mensen in de leeftijfscategorie tussen 40 en 75 jaar. Het besluit van de studie was dat hoe meer men 's mor-gens at, hoe kleiner de kans was om aan overgewicht te lijden. Het oude gezegde, ontbijten als een kei-zer, lunchen als een koning en een ne-derig avondmaal als een clochard, krijgt hier terug zijn volle betekenis.    Magnesium zeker niet vergeten  In de geïndustrialiseerde landen heeft iedereen toegang tot gezonde voeding, niettemin bestaat er een algemeen tekort aan magnesium. Volgens recent onder-zoek is magnesium nog belangrijker voor het geheugen dan voorheen gedacht. Het onderzoek dat plaatsvond aan de universiteit van Tel Aviv, maakte gebruik van een nieuw magnesium-supple-ment, magnesium-L-threonaat, omdat deze vorm van magnesium vlot in de hersenen geraakt. Beter is het om mag-nesium op een natuurlijke weg binnen te krijgen via het eten van groenten en vruchten.  Magnesium is belangrijk om nieuwe con-tacten te leggen tussen hersencellen. Hersenprocessen zoals geheugen en 

iets nieuw leren, kunnen enkel verlopen via het leggen van (talloze) nieuwe con-tacten in de hersenen. Slecht nieuws is dat de meeste supple-menten een vorm van magnesium bevat- ten die niet gemakkelijk in de hersenen geraakt. Groene bladgroenten, broccoli, noten en fruit zijn de ouderwetse metho-den om voldoende magnesium in te ne-men. Eet ze regelmatig, want juist door slechte voedingsgewoonten gaan je her-senen slecht werken.             Magnesium ontspant en zorgt voor diepe slaap  Magnesium, een mineraal dat weinig in onze voeding voorkomt, speelt een rol bij (spier)spanning, de prikkeloverdracht, het hartritme, de botopbouw, werkt ont-spannend en is onmisbaar voor de aan-maak van enzymen en hormonen. Het kan verzuring tegen gaan en herstelt een verstoorde klierwerking. Magnesium is één van de belangrijkste mineralen in het lichaam dat ook borg staat voor een uitstekende nachtrust. Omdat magnesi-um bij zoveel processen in het lichaam betrokken is en wij relatief weinig binnen krijgen (o.a. door verschraling van de voedingsbodem), hebben wij massaal een te kort aan dit mineraal.   Een degelijk magensium supplement, al of niet in combinatie met calcium en kali-um zorgt voor een rustige en herstellen-de slaap. Volgens de wereldgezond-heidsorganisatie heeft een volwassene dagelijke 460 milligram magnesium no-dig. De westerse voeding zou gemiddeld 120 milligram magnesium per dag leve-ren. Met deze cijfers lijkt het logisch waarom zoveel mensen klagen over slaapproblemen.  

Spreuken en gezegden 
 Wees jezelf.  
De wereld houd van het 
origineel. 
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