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Stress kan nog ernstigere infecties veroorzaken, zoals een candida-infectie. Spaanse onderzoekers uit Santiago de Compostella onderzochten de invloed van stress op candida bij ratten. Ratten onder stress hadden snel te kampen met een candida-overwoekering in de mond. Candida albicans is een gist die de darmen en de mond van vele gezon-de personen bewoont. Bij verzwakte immuniteit grijpt candida soms de kans om te groeien. Zo'n overwoeke-ring leidt niet alleen tot spijsverte-ringsongemakken, maar ook tot ver-moeidheid en overgevoeligheidsreac-ties zoals allergie en astma.   Hoe stress voorkomen?  Stress is nooit volledig te vermijden. Er bestaat immers ook positieve stress die er voor zorgt dat we gemo-tiveerd presteren. Een gezonde portie stress behoort tot het leven zelf. In-dien stress u echter begint te beletten normaal te functioneren moet u er iets aan doen.  Leer u te ontspannen en problemen van u af te zetten. Vermijd echter stress af te reageren door andere stresssituaties op te zoeken. Zo is het niet goed u onder te dompelen in nachtelijke escapades met keiharde discomuziek en door overdreven lawaaibelasting en gebrek aan nacht-rust uw lichaam nog verder te stres-seren. Sport en yoga kan voor sommigen een afdoende uitlaatklep zijn, maar doe het dan ook regelmatig (minimum 3 maal per week). Beoefen een hobby, hierdoor zet u regelmatig uw gedachten van de stresssituatie af. Leer positief denken.  Indien u het moeilijk hebt voor uzelf op te komen en dikwijls het slachtof-fer voelt van anderen, leer dan asser-tiever te worden door eventueel een assertiviteitscursus te volgen. Zoek regelmatig de stilte op, je ont-spant in de vrije natuur of aan en verlaten zeestrand. Loop niet weg voor problemen maar probeer ze zo degelijk mogelijk op te lossen. Indien dit niet voldoende is, hoeft u niet onmiddellijk naar de zware en verslavende kalmeerpillen te grijpen. Misschien slaagt u er wel in het te-veel aan stress te neutraliseren door gebruik te maken van natuurlijke hulpmiddelen als magnesium in te nemen. Heel veel mensen krijgen 'spanningsproblemen' door een tekort aan magnesium.  Door het hoge gehalte aan opbouw-stoffen (essentiële aminozuren, mine-ralen, spoor-elementen,...) is ook koninginnebrij een krachtig hulpmid-del bij stressbeheersing.  

van voeding tijdens de zwangerschap en de hersenontwikkeling van de baby. Voor het eerst is er een duide-lijk verband gelegd tussen prenatale voeding en de motorische ontwikke-ling op 18 maanden. “Kinderen heb-ben na 1 1/2 jaar een betere sponta-ne motoriek als ze bij de geboorte veel vetzuren afkomstig van vis in hun bloed hebben. Ze struikelen niet over speeltjes die ze zelf hebben neergelegd en bewegen zich vloeien-der, minder houterig”.   In dit onderzoek is de hoeveelheid én soort vetzuren in navelstrengbloed gemeten direct na de geboorte. Transvetzuren zoals die voorkomen in snacks en frieten hebben een ne-gatief effect op de ontwikkeling. De omega-3 vetzuren uit vis en vooral DHA heeft een positief effect op de hersenontwikkeling. Uit ander onderzoek blijkt dat een extra inname van 100 mg DHA het IQ met 0.13 punten verhoogt. Dit komt overeen met 1 tot 2 porties vette vis per week.  
Hoe schoolgaande kinderen ge-zonder doen eten?  Van jongs af aan gezond eetgewoon-ten aanleren is de sleutel tot een gezondere maatschappij. In de VS kunnen ze ervan meespreken: een derde van de kinderen heeft overge-wicht en de afgelopen tien jaar is daar nog geen verandering in ge-bracht. Twee voedingsexperts heb-ben gevonden hoe het gedrag van kinderen beïnvloed kan worden door maaltijden in de cafetaria vernuftig aan te bieden.  Ze stellen voor om de voedzaamheid van gerechten tentoon te stellen, bv. met een groen-oranje-rood-verkeers-licht. Kinderen zullen daardoor spon-taan dubbel zoveel groenten en fruit eten. Zet groenten en fruit vooraan, wanneer kinderen nog met lege scho-tels staan aan te schuiven. En be-langrijk: zorg ervoor dat de gezonde gerechten ook lekker zijn. De kok speelt hierin een sleutelrol.  Kinderen en vitaminen  Baby’s, kinderen en tieners hebben behoefte aan vitaminen (vooral vit. A, D, E, K, C, B9 en B2) en mineralen. Verkeerde voedingsgewoonten (uit het vuistje eten, fastfood, foutief lij-nen) kunnen ervoor zorgen dat je lichaam behoefte heeft aan een extra vitaminen en mineralen toevoer. Bo-vendien zijn vitaminen en mineralen noodzakelijk tijdens de eerste levens-jaren voor de optimale ontwikkeling (spieren, skelet,…) van je lichaam.  De hoeveelheid vitaminen die het lichaam aanmaakt, is onvoldoende. Daarom moeten er extra vitaminen worden opgenomen via voeding of voedingssupplementen (tabletjes, cap-sules, ampullen, drankjes,…). Vitamine D is een uitzondering. Bij voldoende zonlicht is de huid de grootste producent van deze stof. Wees wel voorzichtig met vitaminen: het zijn geen peppillen en vervangen nooit een volwaardige maaltijd. Wie stopt met eten en alleen maar vitami-nen slikt, leeft niet gezond!  

Hallo allemaal  Allereerst wil ik iedereen bedanken, via deze weg, voor alle kaarten en bloemen die ik heb gekregen als blijk van belangstelling Het herstel na mijn hartinfarct gaat de goede kant uit.  Ik heb binnen een korte tijd weer veel dingen kunnen doen, de praktijk en het verder werken in het huis gaat ook weer lekker. Wel in een lager tempo, maar ik kan wel een langere tijd actief zijn. Ik moest mij woensdag 31 augustus melden bij de fysiotherapeut. Zij gaan dan beoordelen in wat voor een groep ik geplaatst werd voor het ver-der werken aan mijn conditie.  Maandag 5 september de eerste afspraak bij de cardioloog en dan maar afwachten wat er verder gaat gebeuren. Als je eenmaal in de molen zit van het ziekenhuis is het elke keer weer een verrassing van wat er zal gaan gebeuren en bij wat voor afde-lingen je terecht komt. 

Wie in hoop leeft danst zonder muziek. 
 George Herbert 
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Vis moet je voorzichtig bakken            
 Vis beschermt tegen hart- en vaat-ziekten, zoveel is zeker. De manier waarop je vis klaarmaakt, is hier wel heel belangrijk. Vijf keer vis per week verlaagt het risico op een hartaanval met 30 %, als de vis gekookt of gebakken wordt. Het eten van gefrituurde of gegrilde vis (meer dan 1 keer per week) ver-hoogt het risico met 48 %! Dit stelden Amerikaanse onderzoekers vast door het voedingspatroon van 80.000 vrouwen in de menopauze na te gaan.  De omega-3-vetzuren in vis zijn niet bestand tegen hitte. Verhitting vernie-tigt de kwetsbare omega-3-vetzuren in vis of transformeert ze zelfs naar schadelijke transvetzuren. Vis dien je dus zorgvuldig te berei-den: langzaam bakken in eigen vocht. Gebruik olijfolie, citroensap en/of sterke kruiden die de schadelijke effecten van verhitting tegengaan.  Omega-3 uit visolie essentieel tij-dens zwangerschap  In het UMCG wordt baanbrekend onderzoek gedaan naar de relatie 

Steeds meer mensen lijden aan spierzwakte  Huisartsen krijgen veel te maken met patiënten die klagen over spierzwak-te. De diagnose van de arts begint met na te gaan of het om zwakte gaat die veroorzaakt wordt door vermoeid- heid die ontstaat door onregelmatig te eten en te slapen of een vorm van asthenie (algemene lichamelijke zwakte). Asthenie is in een aantal gevallen een voorloper van burnout. Spierzwakte kan trouwens nog heel wat andere oorzaken hebben. De voornaamste zijn spierzwakte door een actieve ontsteking in het lichaam, spierzwakte als gevolg van medicij-nen (denk aan kalmeermiddelen en slaappillen), spierzwakte door reuma-tische aandoeningen.  Bij vermoeidheid door onregelmatig te eten en te slapen zal iemand een bepaalde taak nog verschillende keren na elkaar kunnen uitvoeren. Bij asthenie is de uitputting zo groot dat dit niet meer kan. Astheniepatiënten lijden meestal aan het chronisch vermoeidheidsyndroom, slapeloos- heid, depressies, of een chronische long-, hart- of nierziekte. De meeste gevallen van spierzwakte beperken zich gelukkig tot onvoldoen-de regelmaat in het eet- en slaappa-troon waardoor er op termijn muscu-laire klachten ontstaan. Spierzwakte komt meest voor bij senioren die dan aan valpreventie moeten doen.         Slappe spieren voorkomen  De allerbelangrijkste troef om zwakke spieren te vermijden is bewegen. Driemaal per week een half uurtje sporten doet wonderen. Zelf het huis-houden doen of een fikse wandeling maken in de buurt, maakt al een zee van verschil. Wist je dat vallen - door verwaarloos-de spiergroepen - meer doden eist dan het verkeer. En toch wordt er nog steeds te weinig aandacht aan be-steed. Bij de jeugd levert een val enkel blau-we plekken op. Bij volwassenen en ouderen is de kans op ernstige letsels zeer groot.  
 Zwakke spieren kunnen dus op een zeer eenvoudige wijze worden voor-komen. Het komt er enkel op aan de discipline op te brengen om regelma-tig te bewegen. Britse wetenschap-pers zijn volgens de BBC wel bezig om een pil te ontwikkelen die de spierkracht zonder enige vorm van inspanning tot op hoge leeftijd intact houdt. Artsen hebben hierover meer dan kritische bedenkingen. De pil wordt momenteel uitgetest op luie dieren. Voor ons blijft bewegen de enige optie.  
Stress ondermijnt de immuniteit  Langdurige stress is funest voor de immuniteit. Mannen die op het werk veel stress ervaren, lopen sneller een verkoudheid op.  



Hoe giftige stoffen uit onze darmen weren?  Natuurartsen gaan er van uit dat ruim 70 % van de immuniteit, ofwel de na-tuurlijke weerstand, bepaald wordt in de darmen. We zijn ons daar niet bewust van, wellicht omdat we onze darmen niet kunnen zien of ervaren. Bij weer-stand denken we meer aan de neus-, keel- en luchtwegen. En toch komen we via ons maagdarmkanaal het meest in kontakt met de buitenwereld. Het opper-vlak van het maagdarmkanaal is vele malen groter dan dat van de huid en de longen tezamen.                Om dit alles te beschermen tegen in-dringers, zoals ziekteverwekkende bac-teriën, is onze afweer nodig. Deze wordt bepaald door o.a. de witte bloedli-chaampjes. Gelukkig krijgen we daarbij hulp van bacteriën, die ons geen kwaad doen, maar zelfs nuttig zijn. Alle darm-bacteriën samen noemen we de darm-flora. De verhouding tussen potentieel ziekteverwekkende- en goede bacteriën bepaalt of onze darmflora de weerstand verhoogt of niet. Bij iedere drogist zijn er degelijke middelen te vinden die de darmflora helpen beschermen tegen de giftige buitenwereld.   De immuniteit verhogende eigenschap-pen van vitamine C. De winter is het jaargetijde waarin heel wat mensen last krijgen van verkoudhe-den, keelontstekingen en allerhande soorten griep. Uit onderzoeken van het Linus Pauling Instituut blijkt dat 95% van de volwassen bevolking geen gebruik maakt van de preventieve en genezen-de kracht van hoge dosissen vitamine C.  Mensen die naargelang de kracht van hun immuniteit 1000 tot 6000 milligram vitamine C per dag innemen, bescher-men zich niet alleen tegen de typische winterkwaaltjes, maar voorkomen ook griepaanvallen. 

Spijtig genoeg gebruiken slechts zeer weinig mensen voldoende vitamine C om echt te kunnen genieten van zijn be-schermende werking. Men gaat er nog steeds van uit dat 75 tot 90 milligram ascorbinezuur, die door het ministerie van Volksgezondheid wordt aanbevo-len, voldoende is voor een optimale da-gelijkse dosis. De realiteit toont aan dat die hoeveel-heid net volstaat om scheurbuik te voor-komen, maar zeker geen garantie biedt om in een optimale gezondheid herfst en winter door te komen.  Nobelprijswinnaar Dokter Linus Pauling was dertig jaar geleden de eerste die het belang van hoge dosissen vitamine C beschreef en bekendmaakte. Tijdens de afgelopen kwarteeuw verzamelden duizenden wetenschappers een massa aan bewijzen die aantonen dat vitamine C, voldoende rust en een degelijke hy-giëne de beste wapens zijn tegen griep. Daarnaast bestaan er voldoende weer-standverhogende producten om (winter-) ongemakken te voorkomen.   Klaart thermische therapie depressie op?  Iemand die met een milde depres-sie kampt, hoeft niet onmiddellijk medi-catie te nemen. Japanse artsen vonden in een studie dat thermische therapie klachten van milde depressie kan oplos-sen. Thermische therapie heeft een uit-gesproken relaxerend effect en kan ver-lies van eetlust tegengaan. Dat laatste kwam ook tot uiting in de toename van ghreline, een hormoon dat de eetlust stimuleert. 

De artsen pasten daarbij infrarood stra-ling toe die niet de lucht opwarmt, maar het huidoppervlak. Receptoren op de huid zullen de stralingswarmte snel voe-len en warmteprikkels zenden naar de haarvaatjes in de huid en de zweetklie-ren. Er komt dus geen 'verstikkende hit-te' aan te pas, zoals in een gewone sauna, die soms zwaar kan liggen op de ademhaling en het hart. Artsen spre-ken soms ook van een 'droge sauna'.   Depressie  De twee belangrijkste klachten die op een depressie kunnen wijzen zijn som-berheid en lusteloosheid.  Er kan sprake zijn van zelfverwijt en schuldgevoelens. Men kan gaan twijfe-len bij het nemen van de meest simpele beslissingen. Men slaapt moeilijk in, wordt midden in 

de nacht vaak wakker, of men wordt erg vroeg wakker en kan niet meer inslapen. Sommige patiënten slapen juist te veel. Ongeveer de helft van de patiënten voelt zich ’s morgens veel slechter dan ’s avonds.             Ook de eetlust kan verstoord zijn. Meest-al is deze slecht, heeft men geen trek in eten of smaakt het eten niet. Veel pati-ënten met een depressie vallen af. Soms eet men te veel. De ontlasting komt vaak moeizaam. Wetenschappers hebben aangetoond dat veel depressies in verband te bren-gen zijn met een verkeerde vetzuurver-houding. Vis en visoliecapsules kunnen depressieve mensen soms helpen.  Hoe gezond is sauna?  n een sauna stijgt de huidtemperatuur naar 40°C. Overvloedig zweten zorgt ervoor dat het lichaam nog voldoende warmte kan verliezen via verdamping van water. Hierdoor zal het hart harder pompen om voldoende bloed naar de huid te voeren. Voor de meeste hartpa-tiënten vormt dit zelden een risico, al raadt men sauna voorzichtigheidshalve wel af in geval van ernstige aortasteno-se, onstabiele angina pectoris of een recent infarct.  Voor mensen met een te hoge bloed-druk is sauna geen enkele probleem; ze lijkt de bloeddruk zelfs te doen dalen in sommige studies.  Astmalijders en bronchitispatiënten er-varen een verbeterde ademhaling na een saunabad. Sauna voorkomt dat je infecties opdoet aan de luchtwegen, maar iemand die met infectie rondloopt, kan de sauna beter even mijden.   Volgens een klein aantal studies kan sauna de gewrichtspijn verminderen en soepelheid van de gewrichten bij reu-matische patiënten verbeteren. Noch-tans verergert de pijn vlak na een sau-nabad bij vele patiënten. Dit kan je voorkomen door een koude douche vlak na de sauna. Zwangere vrouwen mogen de sauna blijven bezoeken, tenzij de gynaecoloog dit wegens een of andere complicatie zou afraden.   

Spreuken en gezegden 
 Ik doe niet aan bijgeloof, 
want dat brengt ongeluk. 


