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Welzijnscentrum

Gezondheid in relatie tot inzicht en positiviteit

Voor patiënten en belangstellenden die in het welzijnscentrum komen; ook uw reacties en suggesties zijn van harte welkom
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was. Propolis is een ander product
van de bij dat bacteriën en zelfs virussen doodt.

· Neem tevens 135 microgram vitami-

De toepassingen van propolis die het
onderwerp waren van wetenschappelijke studies, zijn velerlei.

mee verantwoordelijk voor de betere opname van calcium via de
darmwand. De zon is nog steeds,
samen met visolie, de beste bron
om dagelijks voldoende vitamine D
op te nemen. Driemaal per week
vijftien minuten zonder zonnecrème
in de zon lopen is in principe voldoende om genoeg vitamine D op te
slaan.
· Magnesium en kalium (potassium)
zijn andere micronutriënten die
belangrijk zijn om botontkalking te
voorkomen.
· Drink geen alcohol en rook niet.
Alcohol en nicotine versnellen de
botafbraak en verhogen het risico
op een breuk.
· Tot slot wijzen meer en meer studies op het belang van een dagelijkse portie beweging. Bewegen voorkomt osteoporose op iedere leeftijd
omdat het de osteoblasten, de cellen die de botvorming versterken,
verbetert.
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Keelpijn
Iedereen heeft wel eens keelpijn.
Soms heeft u alleen maar een vervelend gevoel, maar het kan ook zijn
dat u moeilijk kunt slikken of praten.
Vaak gaat keelpijn samen met verkoudheid.
Bij een ontsteking ziet het achter in
uw keel meestal flink rood. Soms zijn
er witachtige plekken of dik wit slijm
te zien. De klieren in uw hals kunnen
opgezet en gevoelig zijn. U kunt bij
keelpijn ook koorts krijgen.
Keelpijn kan verschillende oorzaken
hebben. Meestal is een ontsteking de
boosdoener, maar het kan ook ontstaan door overbelasting van de keel.
Roken, een rokerige omgeving, veel
praten of schreeuwen vormen een
belasting voor uw keel en kunnen
irritatie veroorzaken.
Keelpijn is vaak hinderlijk maar kan
zelden kwaad. Het gaat meestal binnen een week vanzelf over. Wanneer
u uw keel voortdurend belast door
roken, schreeuwen of veel praten,
kan keelpijn wel eens langer duren.
Hoe is keelpijn te voorkomen
Vermijd roken, te lang in de auto
zitten op drukke wegen (toxische
stofdeeltjes afkomstig van uitlaatgassen kunnen het ontstaan van keelontstekingen versnellen). Vermijd ook te
veel of verkeerd stemgebruik, het
inademen van prikkelende stoffen en
hete spijzen of dranken.
Mensen die gevoelig zijn voor keelpijn moeten hun keel voldoende bevochtigen. Dit kunt u doen door te
zuigen of sabbelen op een snoepje of
dropje. Dit bevordert de doorbloeding
van de keelspieren en het bevochtigt
de keel.
Koud drinken of een waterijsje kunnen ook keelpijn voorkomen.
Kamillethee kan ook preventief werken.
Keelpijn kan ook ontstaan door onvoldoende rust of vervuilde industrielucht. Gun uzelf in ieder geval voldoende nachtrust (minimum 7 tot 8
uur per etmaal). U doet er goed aan
om vooral uw stem nooit te overbelasten. Dat wil zeggen: drink regelmatig als u veel moet praten.
Keelpijn door een infectie kan het
best vermeden worden door er voor
te zorgen dat de weerstand optimaal
is.
Propolis
De nijvere bij slaagt er op wonderlijke
manier in om steriele producten te
maken. Honing is zo steriel dat zelfs
een potje honing gevonden in een
Egyptische graf nog niet bedorven

Sterker met vitamine D
Oudere vrouwen met zwakke spieren
en verminderde mobiliteit hebben
baat bij extra vitamine D via suppletie. Deze vitamine verhoogt de spierkracht en mogelijk ook de coördinatie
van de spieren tijdens het wandelen.
Vooral bij vrouwen met een lage vitamine D-status helpt suppletie.
Het risico op een D-tekort is groot bij
oudere mensen omdat zij vitamine
D minder efficiënt uit het zonlicht
aanmaken. Ze komen ook minder
vaak in contact met de zon.
Artsen geven vitamine D vooral om je
te beschermen tegen botontkalking
omdat het de opname van calcium
verhoogt.
Slappe spieren voorkomen
De allerbelangrijkste troef om zwakke
spieren te vermijden is bewegen.
Driemaal per week een half uurtje
sporten doet wonderen. Zelf het huishouden doen of een fikse wandeling
maken in de buurt, maakt al een zee
van verschil.
Wist je dat vallen - door verwaarloosde spiergroepen - meer doden eist
dan het verkeer. En toch wordt er nog
steeds te weinig aandacht aan besteed.
Bij de jeugd levert een val enkel blauwe plekken op. Bij volwassenen en
ouderen is de kans op ernstige letsels zeer groot.

ne K2.

· Vitamine D is op haar beurt ook

Noten remmen ontstekingen
Het eten van noten verlaagt het ontstekingsniveau in het lichaam. Uit
Brits onderzoek blijkt dat verpleegsters die regelmatig noten nuttigen,
lagere waarden voor CRP en IL6
hebben. CRP en IL6 zijn twee ontstekingsfactoren: ze worden in het lichaam aangemaakt wanneer afweercellen actief zijn. De onderzoekers
berekenden ook dat het inruilen van
vlees, eieren of geraffineerde granen
voor noten ontstekingen significant
doet dalen.

Zwakke spieren kunnen dus op een
zeer eenvoudige wijze worden voorkomen. Het komt er enkel op aan de
discipline op te brengen om regelmatig te bewegen. Britse wetenschappers 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.
Vele gezondheidsproblemen zijn
terug te leiden naar milde ontstekingen die niet beëindigd geraken. Ontstekingen zijn nodig om ongewenste
indringers te elimineren of om weefsel te herstellen, maar in afwezigheid
van indringers kunnen ze schadelijk
worden. Ontstekingen aan de bloedvaten vormen de kiemen voor aderWe geven enkele eenvoudige tips.
· Zorg dat je dagelijks 100 tot 1200 verkalking, terwijl hersenontstekingen
milligram calcium per dag inneemt een drijvende kracht zijn achter vele
hersenziekten. Noten zijn voedzaam,
via voeding of supplementen.
ze bevatten magnesium, vezels,
Osteoporose preventie
Weinig mensen weten dat de strijd
tegen botontkalking al tijdens de
jeugdjaren begint. Sport gedurende
de tienerjaren vormt de basis voor
een degelijke kwaliteit van het beendergestel op latere leeftijd.

Ik wens iedereen

Gezellige
Kerstdagen
en een

Voorspoedig 2018
arginine, gezonde vetzuren en
antioxidanten. Het onderzoek bevestigt de gezondmakende kracht van
noten voor diabetes en hart en vaatziekten, zoals gebleken uit bevolkingsstudies en klinische tests.
Noten, de overtreffende trap van
gezond
Nadat Spaanse onderzoekers meer
dan 7.000 mannen en vrouwen in het
oog hielden gedurende een periode
van bijna vijf jaar, zagen ze dat diegenen die meer dan drie porties noten
per week aten, 39% minder kans
hadden om te overlijden. Een portie
noten komt overeen met 28 gram.
Walnoten, die ook rijk zijn aan omega
-3 en polyfenolen, hadden het sterkste effect: een reductie op sterfte van
45%!
Noten zijn een kenmerkend onderdeel van het mediterraan dieet, samen met olijfolie. Mannen en vrouwen die het best een mediterraan
voedingspatroon volgden, hadden
zelfs een verlaagd risico op sterfte
van 63%, ook vastgesteld na een
periode van vijf jaar. Dat noten gezond zijn, komt overeen met al onze
beschikbare kennis over voeding.
Noten zijn zeer voedzaam, rijk aan
gezonde vetten en koolhydraten.

Wensen die in
vervulling gaan,
kun je niet meer
koesteren.
Lennaert Nijgh

Chronische Nekpijn
extra ondersteuning voor je nek, en
Chronische nekpijn komt vaak voor bij
een platte ondersteuning voor je hoofd.
mensen die een kantoorbaan hebben.
Dit kun je bv. doen door een 'rol' in je
Mogelijke oorzaken van aanhoudende of
kussensloop van een plat kussen te
chronische nekpijn zijn: slijtage (artrose)
steken.
van de nekwervels, botontkalking · Als je op je zij slaapt, kies een kussen
(osteoporose) van de nekwervels,
dat iets hoger is aan je nek. Zorg erweepslag (whiplash) tijdens een aanrijvoor dat je nek recht ligt.
ding, verhoogde spierspanning in de
· Een kussen met veren of een kussen
nekregio, nekhernia,…
van 'traagschuim' volgt de vorm van je
nek goed.
De halswervelkolom is opgebouwd uit
·
Een goede slaap is heel belangrijk.
zeven wervels. Met uitzondering van de
Een slechte slaap verhindert het noditwee bovenste halswervels ligt er tussen
ge herstel van de spieren en de getwee opeenvolgende nekwervels een
wrichten dat tijdens de nachtrust moet
laagje elastisch materiaal, de tussenwerplaatsvinden. Tijdens een slechte
velschijf. Als om de een of andere reden
nachtrust blijven die spieren daarenteeen tussenwervelschijf duwt tegen een
gen gespannen.
zenuwwortel ontstaan herniaverschijnselen. Gebeurt dit ter hoogte van de hals- Hoe brood zonder gluten bakken?
wervels dan spreken we van een nek- Glutenintolerantie komt bij 1% van de
hernia. Er ontstaat een pijnlijk gevoel in bevolking voor. Vele mensen weten zelfs
de halsregio met bewegingsbeperking niet dat ze gevoelig zijn voor gluten. Gluvan de hals als gevolg. Deze pijn kan tenvrij eten blijft echter een ware uitdauitstralen naar de arm. De meest voorko- ging.
mende nekhernia's liggen tussen de 5e In het vakblad van de Amerikaanse
en de 6e en tussen de 6e en de 7e hals- diëtistenvereniging stelden Braziliaanse
wervel.
onderzoekers een recept voor. Ze bakGouden regels bij chronische nekklachten
Enkele gouden regels kunnen je chronische nekongemakken tot een minimum
beperken:
· -blijf je nek bewegen zonder overbelasting (bv. met het hoofd rechtop je nek
draaien zover je kunt zonder te forceren)
· vermijd overdreven lange rustperiodes
(1 tot 2 dagen bedrust doet meer
kwaad dan goed)
· probeer zoveel mogelijk te ontspannen:
stress en spanningen zorgen voor verkrampte spieren en maken de nekproblemen alleen maar erger
· een slecht humeur zorgt voor een intensere pijnervaring
Er zijn verschillende manieren om chronische nekpijn te verzachten. De bedoeling is de pijn te beheersen zodat actief
blijven mogelijk wordt. Pijnstilling met paracetamol is een eenvoudige en veilige
manier. Paracetamol is een geneesmiddel lees daarom altijd zorgvuldig de bijsluiter en vraag advies aan je apotheker.
Bij chronische nekklachten kan het nuttig
zijn om de pijnlijke plaats in te smeren
met een pijnstillende zalf of crème.

ten een brood met een mengsel bestaande uit 3% psyllium, 18% rijst-room,
33% maïszetmeel en 45% aardappelzetmeel. Daarna werd aan dit mengsel bakkersgist toegevoegd met wat suiker
(10% van het mengselgewicht), melk
(56,5% van het mengselgewicht), eieren
(2% van het mengselgewicht), sojaolie
(24% van het mengselgewicht), zout en
aardappelpuree (47% van het mengselgewicht).
Het gerezen deeg werd op 180 °C gedurende 20 min gebakken.

Het brood werd onderworpen aan verschillende testen maar niemand verwierp
het brood op basis van de smaak. Een
iemand verwierp het brood wegens de
kleur, geur en textuur. Zo'n zelfgebakken
brood kost bovendien minder dan glutenvrije producten in de winkel. Het bevat
bovendien 40% minder vet dan commerciële glutenvrije broden.
Hoe nekpijn voorkomen?
Vele kleine aanpassingen van je ge- Psyllium is bovendien prebiotisch en onwoonten helpen het risico op chronische dersteunt de darmwerking.
nekpijn op latere leeftijd te voorkomen.
Binnen atmosfeer slechter dan buitenlucht
· Twee slaapposities zijn 'toegelaten': op
In onze moderne samenleving brengen
je zij en op je rug. Slapen op je buik
mensen 70 tot 90% van de tijd door in
zorgt dat bepaalde delen van de rug
auto’s, openbaar vervoer, kantoren, resgespannen blijven gedurende de
taurants, grootwarenhuizen en privénacht.
woningen. Iedereen wordt er, zonder het
· Een te hoog kussen is niet goed, want zelf te weten, voortdurend geconfrondat houdt je nek in een gebogen hou- teerd met verschillende luchtvervuilende
ding.
componenten. Via de ademhaling komen
· Als je op je rug slaapt, kies dan een die onzichtbare stofdeeltjes in onze lon-

gen en mogelijk ook in het bloed terecht.
Iedereen weet nu ongeveer dat het buitenmilieu deze maatschappij met enorme problemen en uitdagingen confronteert. Over de kwaliteit van de binnenlucht is er veel minder bekend.
Het is immers zeer moeilijk om ieder
kantoor, auto of privé-woning te screenen op gevaarlijke stofdeeltjes. Toch
blijkt uit bepaalde onderzoeken dat de
luchtkwaliteit in de gebouwen en in de
wagen veel slechter is dan in de ook bedreigde buiten atmosfeer. In gebouwen
zijn er veel meer vervuilende actoren tegelijkertijd actief. Denk aan alle chemische poetsmaterialen, kunststoffen, elektromagnetische velden. Onderzoekers
hechten de laatste jaren meer belang
aan de luchtkwaliteit binnen in de gebouwen. En dat is nodig!
Preventieve maatregelen tegen indoor
luchtvervuiling
Luchtvervuiling in woningen voorkomen
is in de allereerste plaats zorgen voor
voldoende
verluchting.
Onzichtbare
vochtigheid in te kleine woonruimten met
teveel bewoners, planten en huisdieren
zorgen voor vochtige stofpartikels die
bacterieel geladen kunnen zijn en mogelijk ziekten verwekken.
De gevolgen van een niet optimaal verluchte woning zijn:
· ontstaan of erger worden van aandoeningen van de luchtwegen, neus-, keel
en oorkwalen en gewrichtspijn
· Deze ongemakken ontstaan door de te
hoge aanwezigheid van vluchtige samengestelde stofdeeltjes. Zij vormen
de allergenen en de ziekteverwekkers.
Het is ook belangrijk om de luchtvochtigheid in de leef- en werkruimte rond
de 50% te houden. Mensen zullen onder die omstandigheden minder last
hebben van irritaties aan de luchtwegen. Eens de luchtvochtigheid hoger
wordt dan 55% krijg je ‘zware lucht’. Te
vochtige lucht laat bacteriën toe zich
sneller te vermenigvuldigen en meer
ziekten te verwekken. Een luchtvochtigheid van minder dan 50% zorgt ook
voor problemen. Mensen krijgen dan
droge ogen, de slijmvliezen van de
neus werken onvoldoende waardoor
de immuniteit afneemt en er spontane
ontstekingen kunnen optreden aan de
ogen en in de keel. Te droge lucht
zorgt tenslotte voor onaangename
elektrostatische elektriciteit.

Spreuken en gezegden
Succes is een taart
waarvan iedereen
wil eten,
maar als hij op is zie je
niemand meer.

