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Tips tegen angst en stress  
Een steeds groter deel van de bevol-
king leeft onder de invloed van angst 
en stress. Alles is in verband te bren-
gen met een snel veranderende, 
meer onzekere leefomgeving en in-
ternationale gebeurtenissen. Minder 
angst en stress heeft in ieder geval te 
maken met een iets andere manier 
van leven. Om kalmte en rust terug te 
vinden kunnen de volgende hulpmid-
deltjes zeker van een zeer grote 
waarde zijn.  

Doe aan ontspannings- of meditatie-
oefeningen. Voor personen die nog 
meer stress ervaren, omdat ze zich 
trachten te ontspannen, is een rustige 
of net sportieve wandeling een uitste-
kend middel. Men elimineert hiermee 
de onbeantwoorde vlucht- of vechtre-
actie die het gevolg is van angst 
en stress. Na dergelijke wandeling of 
meditatie zal men gemakkelijker en 
beter slapen.  
Een goede nachtrust is de remedie bij 
uitstek bij angst en stress.  Slapeloos-
heid moet voorkomen worden. 
Tot slot speelt ook de voedingskeuze 
een grote rol in het wegwerken van 
angsten. Een voedingspatroon dat rijk 
is aan fruit, groenten en volkorengra-
nen zorgt voor een groter evenwicht 
van de neurotransmitters in de herse-
nen die verantwoordelijk zijn voor een 
optimistisch gevoel en zelfvertrou-
wen. 
 
Stressbeheersing is een manier 
van denken  
Stress heeft een bijzonder slechte 
invloed op je gezondheid. Stress is 
bovendien één van de beïnvloedbare 
risicofactoren die mee aan de basis 
kunnen liggen van hart- en vaatziek-
tes. Hoe moeilijk het soms is, je ge-
zondheid heeft er alle baat bij als je 
stress de baas blijft. 
Denk eraan: alleen jij kan stress be-
heersen door eens iets vaker te relati-
veren en iets minder perfectionistisch 
te zijn!  
Pieker niet over iets, probeer er rustig 
over te praten: het neemt vaak al een 
stuk van de stress of de druk weg.  
 
Zorg voor een goede nachtrust: ver-
mijd koffie, opwekkende dranken 
(cola)! Vermijd ook fysieke inspannin-

De slimsten zijn zij die 
mensen voor zich laten 
werken die slimmer zijn 
dan zijzelf. 
 

Ph.R. Nilson 

Lachen is gezond  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Volgens een onderzoeksgroep uit 
Oxford verlaagt lachen de pijngrens, 
omdat de hersenen dan 'endorfinen' 
aanmaken. Opmerkelijk is dat vooral 
de daad van het lachen - het maken 
van letterlijke hahaha-geluiden - hier-
voor verantwoordelijk is, en niet het 
feit dat je je goed in je vel voelt omdat 
je pret hebt. 
Lachtherapieën zijn hierop geba-
seerd, waarbij je in groep elkaar aan 
het lachen houdt zonder dat het per 
se grappig is. Bepaalde onderzoekers 
dringen erop aan om het aspect 
'humor' beter te integreren in zieken-
huizen. 
 

Lachen is een van de vreemdste 
gedragingen van de mens. Gedrags-
wetenschappers hebben nog steeds 
geen idee waarom we eigenlijk (zo 
graag) lachen. Lachen verhoogt de 
groepsband, net zoals dansen en 
zingen dat doet.  
 

Optimisme kun je eten!  
Een optimistische kijk op het leven is 
zeker goed voor de gezondheid en 
een 'jokerkaart' voor een succesvol 
bestaan. Mensen die onvoldoende 
serotonine in hun hersenen hebben 
worden pessimistisch, agressief en 
vormen op termijn een bedreiging 
voor zichzelf en de samenleving. 
Mentale zelfcontrole is waarschijnlijk 
de beste methode om positief denken 
en optimisme te stimuleren. Het goe-
de nieuws is dat de juiste voeding 
aardig meehelpt om mensen een 
meer positieve kijk op de wereld te 
geven.  
Volgens Deense wetenschappers is 
het mogelijk meer optimistisch door 
het leven te stappen door o.a. vol-
waardige granen te eten 
(volkorenproducten) tijdens het ont-
bijt.  
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gen vlak voor het slapengaan.  
Bouw voldoende pauzes in tijdens je 
werk.  
Zorg dat een pauze ook echt een 
moment van ontspanning en ver-
strooiing is... en dat je daarin dus niet 
gestoord wordt! Doe enkel de dingen 
die je graag doet: lezen, TV-kijken, 
wandelen...  
Toch last van stress? Probeer het 
dan op een gezonde manier af te 
reageren: door deel te nemen aan 
ontspannende sporten.  
 
Hoe hyperventilatie voorkomen?  
Er zijn enkele maatregelen die u kunt 
nemen om de genoemde angst- en 
spanningsklachten te voorkomen of 
te beëindigen. 
Als u een aanval heeft of voelt aanko-
men, probeer dan rustig te ademen. 
Neem bijvoorbeeld drie seconden om 
in te ademen en zes om uit te ade-
men. Het vergt wat moeite en discipli-
ne, maar het helpt. Soms helpt het 
om uzelf af te leiden. Bijvoorbeeld 
door bij een aanval oefeningen te 
gaan doen zoals kniebuigingen of 
door hardop te gaan lezen.  
 
Probeer na te gaan waarom bepaal-
de situaties spanningen oproepen. 
Het kan zijn dat u zich niet van angst 
of spanningen bewust bent, maar dat 
u wel last heeft van de verschijnse-
len. Het kan helpen wanneer u op-
schrijft in welke situatie u de ver-
schijnselen krijgt. Bespreek uw aan-
tekeningen met iemand die u goed 
kent. Dat geeft misschien een andere 
kijk op de situatie.  

geef de voorkeur aan vis boven 
vlees. Beperk je koffie en alcoholcon-
sumptie. Probeer minstens een half 
uurtje te bewegen per dag en probeer 
per etmaal minimaal zeven tot acht 
uur te slapen.  
 
Indien er dan toch nog spijsverte-
ringsklachten optreden kun je een 
natuurproduct gebruiken op basis van 
psylliumvezels (vlozaad). Ze kunnen 
25 maal hun eigen gewicht aan vocht 
opnemen. 
Het product bevat tevens lactobacil-
lus-acidophilus-bacteriën, die voor 
een goede darmflora zorgdragen. 
Psylliumvezels hebben een reinigend 
effect op het lichaam. Ze reguleren 
de darmwerking en bevorderen de 
stoelgang.  
 
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. 
 

Het opgeblazen gevoel in de maag-
streek kan voorkomen worden door 
kleinere maaltijden te gebruiken. 
Indien de klachten niet binnen één 
dag verdwijnen is het raadzaam een 
arts te consulteren. Vergeet echter 
ook niet de helende kracht van zuive-
rende planten . Zij zorgen ervoor dat 
toxines (giftige stoffen) uit het lichaam 
verdwijnen. Vermijd tot slot de con-
sumptie van rood vlees, gekruid 
voedsel en alcohol.  

De symptomen van een moeilijke 
spijsvertering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat zijn de symptomen van een 
problematische spijsvertering? Heel 
wat mensen klagen over spijsverte-
ringsproblemen net nadat ze van een 
copieuze maaltijd hebben genoten. 
Ze hebben een zwaar gevoel op hun 
maag. Ze voelen zich ‘opgeblazen’. 
Deze klachten kunnen verergerd 
worden door een constante, kneu-
zende pijn in de omgeving van de 
lever. Misselijkheid en braken staan 
ook op het ‘menu’, net als buikpijn die 
een hele dag kan duren. Deze symp-
tomen worden meestal veroorzaakt 
door slechte, vette voeding die pro-
blemen kan geven voor de galpro-
ductie. Andere problemen die met 
spijsverteringsproblemen hebben te 
maken zijn o.a. zuuroprispingen en 
‘maagbrand’.  
 
Hoe risico op spijsverteringsklach-
ten verminderen?  
Eet op vaste, regelmatige tijdstippen. 
Zorg dat je voldoende fruit en groen-
ten in je eetpatroon voorziet en zo 
weinig mogelijk geraffineerde voe-
ding. Kies voor volkorenproducten en 

Therapeutische werking van la-
chen  
Lachen heeft vele aangename effec-
ten in het lichaam. Het brengt spieren 
in beweging en het verbetert de 
ademhaling. De bloedsomloop wordt 
gestimuleerd en stresshormonen 
gaan omlaag. Regelmatig lachen 
verhoogt de afweer. We voelen de 
pijn minder en op mentaal vlak pres-
teren we beter.  

 

In de psychologie komen de gunstige 
effecten van lachen het duidelijkst tot 
uiting. We ervaren minder stress, 
angst, en depressie. Het geeft een 
gevoel van eigenwaarde. De creativi-
teit en het vermogen om problemen 
op te lossen gaan erop vooruit. Veel 
lachen komt ook onze relaties met 
anderen ten goede. Het versterkt 
banden en het maakt je aantrekkelij-
ker. Kortom, wat iedereen al wist, 
lachen doet ons beter voelen. 
  
 
 
 
 
 
 

 



Verbondenheid doet leven!  

Een goed sociaal leven is goed voor de 
gezondheid, en dat geldt voor elke leef-
tijdsklasse. Al vanaf de adoscelentie 
zorgt sociaal isolement voor hogere con-
centraties van C-reactief proteïne, een 
marker voor ontstekingen. Meer C-
reactief proteïne in het bloed betekent 
ruwweg dat je er minder gezond aan toe 
bent. Het besef dat je steeds op iemand 
kunt rekenen, verhindert ook een chroni-
sche toename van stresshormonen, die 
het risico op hoge bloeddruk en diabe-
tes verhogen. 
 
De meest voor zich sprekende resultaten 
komen uit een studie die in 2010 ver-
scheen. Toen vonden onderzoekers dat 
een sociaal netwerk het risico op vroeg-
tijdige sterfte met 50% verlaagt. Dat be-
tekent, cru uitgedrukt: eenzaamheid is 
even slecht als roken. 
 
Mensen vergeten gelukkige momen-
ten  
Misschien is het u ook al opgevallen. We 
onthouden gemakkelijker ongelukkige 
episodes uit ons leven dan gelukkige. 
Jobverlies, een fikse boete, relationele 
problemen, een mislukte vakantie wordt 
beter in ons geheugen opgeslagen dan 
perioden van puur geluk. Wetenschap-
pers hebben via een MRI scan aange-
toond hoe sterk de hersenactiviteit in be-
paalde zones is als mensen aan negatie-
ve herinneringen terugdenken.  
Dergelijke zichtbare MRI- 
reactie in de hersenen  
is veel sterker dan als  
men heel even een  
positief levensmoment  
terug voor de geest haalt.  
 
De reden waarom we meer geneigd zijn 
om negatief te denken heeft te maken 
met de menselijke evolutie. In de tijd van 
onze verre voorouders hadden mannen 
en vrouwen meer voordelen door de her-
senen in een voortdurende staat van pa-
raatheid te houden. Het was daarom bij-
voorbeeld beter zich te herinneren dat je 
best geen tijger aait dan een beeld vast 
te houden hoe mooi een zonsondergang 
kon zijn. Deze voorouderlijke manier van 
denken werkt vandaag echter in ons na-
deel, behalve in acute oorlogtoestanden. 
In tijden van vrede worden mensen door 
hun negatieve, donkere gedach-
ten depressief. Methoden om die pessi-
mistische ideeën te vermijden zijn o.a. 
de schitterende levensmomenten te ver-
eeuwigen via foto's en door het lezen 

van boeken over de onnoemlijke voorde-
len van positief denken. 
 

Gelukkig ouder worden  
Mensen verouderen vanaf de dag van 
hun geboorte. Het heeft daarom geen 
zin om hiervan een drama te maken. On-
ze cellen zijn genetisch geprogram-
meerd om een bepaalde tijd te leven en 
het verouderingsproces is niets anders 
dan het realiseren van dit programma. 
Mensen zijn wel in staat de levensduur 
van de cellen te verlengen. Om dat te 
realiseren beschikken we over twee 
machtige instrumenten, gezonde voe-
ding en een dagelijkse portie beweging. 
Vanzelfsprekend mogen mensen ook 
niet roken en zeer voorzichtig zijn met 
het alcoholgebruik. Tegenwoordig is het 
ook een kunst met zo weinig mogelijk 
luchtvervuiling in aanraking te komen.  
Buiten het beschermen van onze li-
chaamscellen is het even belangrijk - en 
zeker naarmate de leeftijd vordert - om 
ook onze hersencellen in een prima con-
ditie te houden. Geestelijk actief blijven, 
nieuwe zaken aanleren en contacten blij-
ven onderhouden met andere mensen 
zijn essentieel om tot op hoge leeftijd ge-
zond te blijven en te kunnen genieten 
van een hoge levenskwaliteit.  

 

Huwelijk bewijst zijn nut na chirurgie  
Een man of vrouw die gehuwd is, kent 
een voorspoediger herstel na een chirur-
gische ingreep. Patiënten die er thuis al-
leen voor staan, hebben een 40% hoger 
risico om te komen overlijden of om een 
handicap te krijgen. Dat blijkt uit gege-
vens van 1500 patiënten die pas geope-
reerd werden. 
 

De onderzoekers zijn er nog niet uit wel-
ke factoren precies aan de basis liggen 
van het betere herstel bij gehuwde pati-
ënten. Chirurgie is in elk geval niet enkel 
een kwestie van hoogtechnologische 
kunstgrepen. Een goede sociale nazorg, 
al klinkt dat minder chique, mag zeker 
niet verwaarloosd worden.  
 

Liefde is: drugs  
Amerikaanse wetenschappers hebben 
eens de hersenen van verliefde koppels 
in kaart gebracht. Ze baseerden zich 
daarvoor op oudere studies met her-
senscans. 
Liefde activeert maar liefst 12 verschil-
lende centra in de hersenen die er ver-
scheidene stoffen produceren. Die stof-
fen komen ook vrij bij mensen die een 
dosis cocaïne nemen! 
 
Een andere bevinding van het onder-
zoek is dat verliefd worden slechts een 

vijfde van een seconde in beslag neemt.  
 
Natuurwandelingen kneden het brein!  

We lopen vaak te tobben over de kleine 
en grote problemen des levens. Een 
wandeling 90 minuten in een rustig park 
zorgt voor minder getob en kalmeert be-
paalde hersengebieden. Dat vond een 
doctoraatsstudent van de universiteit van 
Stanford. Deelnemers die tijdens dit on-
derzoek langs een drukke baan wandel-
den, ondervonden die verbeteringen 
niet. Eindeloos getob kan via een spiraal 
van negativiteit uitmonden in  depres-
sie en angstsyndromen. 
Mensen die in steden wonen, hebben 
effectief meer risico op angst, depres-
sie en andere mentale stoornissen. Dit 
geldt nog meer voor stedelingen die ver 
van een park wonen en vaak langs druk-
ke verkeersknooppunten moeten komen. 
Een bezoek aan een park verlaagt on-
middellijk stresshormonen in het li-
chaam. Welke aspecten van het park 
kalmerend werken, weten onderzoekers 
nog niet. Is het de groene omgeving? Of 
is de stilte rondom je die rust in de her-
senen brengt? 
 
Het bos is gezond voor je 
Duik af en toe de natuur in: de bossen, 
bergen of parken. Veel tijd doorbrengen 
in de natuur is gezond, dat heeft weten-
schappelijk onderzoek meermaals aan-
getoond.  
De natuur maakt joggen, wandelen of 
fietsen leuker, veel leuker dan een ver-
blijf in een fitnesszaal. Alleen al de groe-
ne kleur van de omgeving maakt ons blij-
er. Het houdt onze hersenen fit en 
zelfs ADHD-kinderen gaan minder symp-
tomen vertonen. Ook vele volwassenen 
genieten van de rust in de natuur na 
een stressvolle werkweek.  
 
Een verblijf hoog in de bergen versnelt 
gewichtsverlies, dat is mooi meegeno-
men voor diegenen die graag bergwan-
delingen doen. En wie vaak buiten is, 
produceert de meeste vitamine D, een 
vitamine waar je snel een tekort van kunt 
opdoen. 

Spreuken en gezegden 
 

De hele wetenschap is niets 
meer dan een verfijning 
van het dagelijks denken. 


