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Oogontstekingen  
Oogontstekingen ontstaan wanneer 
gevoelige delen van het oog blootge-
steld worden aan stofdeeltjes die 
onder andere uit de lucht komen. 
Onze ogen zitten gelukkig goed be-
schut in de oogkassen; de wimpers 
en wenkbrauwen filteren vele grove 
stofdeeltjes. Het traanvocht vormt 
echter de belangrijkste bescherming. 
Traanvocht vangt alle stofdeeltjes op, 
zodat ze gemakkelijk weggespoeld 
kunnen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het laagje met traanvocht dat over 
de ogen ligt, bestaat uit drie delen. 
De eerste laag is een slijmlaag waar-
over de bovenste lagen kunnen glij-
den. Dat laagje bevat hyaluronzuur. 
De tweede laag is een waterige laag, 
het echte traanvocht. De bovenste 
laag is in feite een vetlaagje dat de 
verdamping van het traanvocht te-
genhoudt. Zowel een tekort aan 
traanvocht als een tekort aan bepaal-
de vetzuren (in het vetlaagje) kunnen 
dus uitdroging en ontstekingen ver-
oorzaken. Een juiste balans van 
omega-3- en omega-6-vetzuren is 
hierbij van cruciaal belang. 
 

Hoe onderdruk je oogontstekin-
gen?  
Een ontsteking is bedoeld om een 
vreemde indringers onschadelijk te 
maken en uit het lichaam te weren. 
Vaak zorgen die ontstekingen ook 
onbedoeld voor veel schade aan het 
weefsel, vooral wanneer de ontste-
kingsreactie niet op tijd gestopt 
wordt. Ook aan het oppervlak van de 
ogen ontstaan voortdurend ontste-
kingsreacties, die normaal snel ge-
stopt worden. Een onevenwichtige 
inname van vetzuren kan leiden tot 
ontstekingsreacties die niet tijdig 
gestopt worden. 
 

Belangrijke signaalstoffen die ontste-
kingsreacties doen aflopen (van  
zodra er geen dreiging meer is), zijn 
'resolvinen'. Resolvinen worden aan-
gemaakt uit het omega-3-vetzuur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DHA (docosahexaeenzuur). Vele 
mensen halen te weinig omega-3 uit 
de voeding, waardoor ze te weinig 
resolvinen aanmaken die de ontste-
kingsreactie doen ophouden. Ook 
omega-6-vetzuren zijn belangrijk voor 
een goede afloop van ontstekingen, 
maar daarvan hebben we normaal 
genoeg (mogelijk zelfs te veel).  
Omega-3- en omega-6-vetzuren zijn 
ook belangrijk voor het beschermend 
vetlaagje dat over de oogbol ligt.  
 

Kunsttranen  
Droge ogen zijn de meest voorko-
mende oogaandoening. Contactlen-
zen, televisie- en computerschermen, 
lezen en regelmatige blootstelling 
aan wind kunnen belastend zijn voor 
de ogen. De problemen treden vaker 
op met het ouder worden. Oogdrup-
peltjes met kunsttraan blijken de 
symptomen van droge ogen te ver-
lichten, wat belangrijk is om vererge-
ring van de symptomen en verlies 
van zichtscherpte te voorkomen. 
 

De meeste patiënten met droge ogen 
doen dat overigens al, als eerste 
toevlucht. Kunsttranen zijn oogdrup-
peltjes die in de eerste plaats de 
ogen bevochtigen, zodat de sympto-
men van droge ogen tijdelijk verlicht 
zijn. Oogdruppeltjes bestaan in veel 
verschillende vormen: zoutoplossin-
gen, gelachtige substanties of stoffen 
die de natuurlijke traanvloeistof beter 
benaderen (zoals hyaluronzuur). 
Soms worden vitamine A, antioxidan-
ten, antibiotica of omega-3 als addi-
tief toegevoegd, die het onderliggen-
de probleem van droge of jeukende 
ogen aanpakken.  

Kamille is rustgevend en heeft een 
kalmerende werking op de darmen. 
Dat laatste is nuttig bij darmkrampjes 
bij kinderen, flatulentie, indigestie, 
diarree, anorexie en misselijkheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In kamille zit apigenine, een flavono-
ïde dat zich kan binden aan 
'benzodiazepine-receptoren' in de 
hersenen. Ook antidepressiva bin-
den zich aan die receptoren. Vol-
gens laboratoriumstudies verhindert 
apigenine de groei van minstens 13 
verschillende weefseltumoren. Api-
genine zit ook in sint-janskruid, pe-
terselie, groene thee en tarwekie-
men.  
 

Waarom pepermunt de darmen 
kalmeert  
Wetenschappers hebben een biolo-
gisch mechanisme gevonden waar-
om pepermunt helpt tegen  het rrita-
ble-bowel syndrome (IBS) of prikkel-
baredarmsyndroom. 
In de darmen zitten pijnreceptoren 
(TRPM8) die gevoelig zijn voor prik-
kelende stimuli zoals pikante voe-
ding (rode peper ...). De receptoren 
worden 'afgekoeld' door een stof uit 
pepermunt, menthol. Het verfrissen-
de 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 om-
vat onregelmatigheden van de darm 
met buikpijn, diarree en/ of obstipatie 
als gevolg. Ongeveer 20 % van de 
mensen heeft er last van. Bij sommi-
ge mensen wordt het uitgelokt na 
een pikante maaltijd. Ook stress, 
voedselvergiftiging en antibiotica zijn 
mogelijke oorzaken van een prikkel- 
bare darm. 

Rimpels zijn strepen 
die je verdient in de 
strijd van het leven. 
 
John Peel  

Melatonine verlost je van migrai-
ne?  
Melatonine is waarschijnlijk een doel-
treffende behandeling tegen cluster-
hoofdpijn en migraine. Voor andere 
types van hoofdpijn is nog te weinig 
onderzoek voor handen om beteke-
nisvolle conclusies te trekken.  
De optimale hoeveelheid melatoni-
ne bedraagt ongeveer 3 mg voor 
migraine en 10 mg voor clusterhoofd-
pijn, maar hogere dosissen zijn mo-
gelijk efficiënter. Een gevalstudie 
documenteerde dat 30 mg melatoni-
ne nodig was om hemicrania conti-
nua te behandelen. In elk geval vor-
men hoge dosissen (tot 100 mg) 
geen grote gevaren voor de gezond-
heid. 
 

De rol van het 24-uursritme van het 
lichaam bij hoofdpijn wordt al sinds 
de jaren zeventig geëvalueerd .   
Melatonine, als dag-nacht-hormoon, 
kwam daardoor in aanmerking als 
mogelijke therapie, maar het precieze 
mechanisme van melato-nine blijft tot 
op de dag van vandaag speculatief. 
Mogelijk ondervinden patiënten een 
betere slaap en is dat al voldoende 

om een aanval van hoofdpijn te voor-
komen. De actieradius reikt echter 
verder dan het dag-nachtritme: mela- 
tonine werkt in op de darmen, is ont-
stekingsremmend en pijnstillend.  
 

Elimineer uw tekort aan magnesi-
um  
Een schrijnend tekort aan magnesium 
lijkt aan de basis te liggen van heel 
wat migraineklachten. De Amerikaan-
se hormoonspecialist, Dr. Kenneth 
Weaver, heeft duidelijk de rol van 
magnesium in het bestrijden van 
migraineklachten aangetoond. Bij 
meer dan 70 procent van de vrouwen 
die magnesium kregen toegediend 
verdwenen de migraine aanvallen. De 
volgende voedingsproducten zijn 
goede, natuurlijke bronnen van mag-
nesium: garnalen, volle granen 
(volkorenproducten), gedroogd fruit, 
noten, vette vis, spinazie en bananen. 
 
Magnesium heeft de eigenschap om 
alle spieren te ontspannen, angsten 
te verminderen, mensen een betere 
nachtrust te garanderen en vermoeid-
heid die te maken heeft met over-
spannen zenuwen te neutraliseren. 
Magnesium staat omwille van deze 
eigenschappen bekend als het anti-
stress mineraal bij uitstek. Teveel 
werk en stress zijn ook zeer grote 
‘consumenten’ van magnesium. Het 
is bijgevolg voor iedereen zeer be-
langrijk om de voorraad magnesium 
iedere dag terug aan te vullen, want 
een magnesiumtekort leidt onherroe-
pelijk tot nog meer stress, gespannen 
zenuwen en vermoeidheid. 
  

Link tussen aspartaam en migraine  
Een rapport van het 'Headache Insti-
tute' van New York maakt melding 
van twee gevallen van hoofdpijnaan-
vallen die door aspartaam opgewekt 
worden. Naar schatting is 8 % van 
de migrainelijders gevoelig voor as-
partaam. 
Een 14-jarige jongen met migraine 
had gedurende het laatste jaar twee 
keer per jaar een migraineaanval. De 
artsen kwamen via eliminatiediëten 
uiteindelijk uit bij aspartaambevatten-
de voedingsproducten als boosdoe-
ner. 
 

De jongen kreeg een migrainmedica-
ment in de vorm van een wafel voor-
geschreven, wat de migraineaanval-
len fel verergerde (hoewel de pilvorm 
wel werkte). Voor de jongen was zo'n 
wafel gemakkelijk om zijn medicatie 
op school in te nemen. De wafel 
bleek echter aspartaam te bevatten, 
amper een hoeveelheid van 3,75 mg, 
maar voldoende om hoofdpijn te indu-
ceren. 
Een 36-jarige vrouw bleek nitrieten, 
mononatriumglutamaat en aspartaam 
als migrainetriggers te hebben. Toen 
de vrouw ook zo'n rizatriptanwafel at, 
had ze een migraineaanval van zes 
uur. 
 

Kamille kalmeert en bevordert de 
slaap  
Kamille is een geneeskrachtig kruid 
met een eeuwenoude traditie. Het 
kruid stimuleert de slaap. Vanouds 
wordt het gebruikt  tegen slapeloos-
heid en nachtmerries. Kamille is rust-
gevend en heeft een kalmerende 
werking op de darmen.  
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Haver verlaagt cholesterol  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewone haver helpt de cholesterol laag 
te houden. Onderzoek, dat ondertussen 
al 50 jaar loopt, bevestigt dat haver de 
LDL-cholesterol, de non-HDL-
cholesterol en het apoB-niveau verlaagt. 
Canadese onderzoekers - Canada is 
een van de grootste producenten van 
haver ter wereld - beweren dat non-HDL
-cholesterol en apoB betere cardiovas-
culaire markers zijn dan LDL-cholesterol 
alleen. Non-HDL-cholesterol is de totale 
cholesterol waarvan de ('gunstige') HDL-
cholesterolfractie is afgetrokken. ApoB is 
een proteïne die cholesterol in het bloed 
transporteert en speelt een sleutelrol in 
de 'kleverigheid' van cholesterol in de 
bloedvaten. 
 
Dus door dagelijks 150 gram haver in je 
maaltijden te verwerken (muesli, 
brood ...) kun je de cholesterol laag hou-
den. Nog beter werken de haverzeme-
len, daar moet je slechts de helft van 
eten voor hetzelfde effect. De haverze-
melen bevatten al het bètaglucaan, een 
onverteerbaar koolhydraat (vezel) die 
verantwoordelijk is voor de gezonde ef-
fecten. Volgens recent onderzoek ver-
hinderen bètaglucanen de productie van 
gal. Minder gal betekent dat minder vet-
ten afgebroken worden en dat minder 
cholesterol opgenomen kan worden.  
 
Haver mag bij glutenallergie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patiënten met een glutenallergie of -
intolerantie (coeliakie) moeten strikt alle 
tarweproducten en alle andere graan-
producten vermijden. Haver vormt een 
uitzondering omdat het, in tegenstelling 
wat vroeger gemeend werd, geen gluten 
bevat.  
Haver (avena sativa) is een graangewas 
dat net zoals tarwe tot de grassoorten 
behoort. Het graan van de haver lijkt op 
dat van tarwe; je zou dan verwachten 
dat het gluten zou bevatten. Toch bevat 
het géén gluten, daarom dat er geen 
brood van gebakken kan worden. Het 
zijn de gluten die voor de kneedbaarheid 
van het deeg instaan. 
Een glutenvrij dieet volgen is aartsmoei-

lijk. Je mag immers geen brood meer 
eten, noch producten met tarwebloem 
als ingrediënt. Met haver kan je toch al 
een muesli als ontbijt eten. Haver is bo-
vendien erg gezond. Het is cholesterol-
verlagend en het stabiliseert de bloed-
suiker bij diabetici. 

 

Toch zijn er enkele kanttekeningen. Ha-
verzemelen zorgen voor een verminder-
de beschikbaarheid van mineralen, zo-
als ijzer en zink. Een mineralensupple-
ment kan dan aangeraden zijn. Je moet 
er ook voor oppassen dat je zuivere ha-
ver koopt. Haver is soms besmet door 
andere granen. 
 

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 ...  
 
IJzeraanvoer optimaliseren  
Bijna de helft van de vrouwen heeft extra 
ijzer nodig, ondanks dat ze gezond eten. 
Dat komt onder meer doordat ze maan-
delijks tijdens de menstruatie veel bloed 
verliezen. Zwangere vrouwen en jonge 
moeders die borstvoeding geven hebben 
nog meer ijzer nodig omdat de natuur er 
voor zorgt dat al het beschikbare ijzer 
eerst naar de baby gaat. De moeder 
komt - wat dit betreft - slechts op de 
tweede plaats. Ons lichaam kan zelf 
geen ijzer aanmaken, dus is het belang-
rijk dat we het via de voeding binnenkrij-
gen. Daarbij gaat het er niet alleen om 
dat de voeding ijzerrijk is, maar ook dat 
het een vorm van ijzer is die goed kan 
worden opgenomen. Bij uw drogist kunt 
u kiezen tussen ijzerpillen of elixers die 
ijzer bevatten. Het kruidenelixer is een 
natuurlijk ijzerpreparaat dat de ijzervoor-
raad snel aanvult. Het bevat ijzer in de 

vorm van ferrogluconaat (een rode pil), 
een goed opneembare vorm van ijzer.  
 
Vermijd tijdens de zwangerschap en de 
periode van borstvoeding zwarte thee, 
koffie of melkproducten, want dat ver-
mindert de ijzeropname aanzienlijk! Vita-
mine C bevordert de ijzeropname. Een 
elixer is een vloeibaar voedingssupple-
ment die een aantal voordelen biedt. Het 
bevat geen alcohol, geen chemische 
toevoegingen en geen dierlijke ingredi-
ënten. Een ijzerelixer wordt sneller door 
het lichaam opgenomen, het kan ver-
mengd worden met bijvoorbeeld vruch-
tensap en het is ideaal voor mensen die 
moeite hebben met het innemen van pil-
len.  
 
Sterkere darmbarrière = sterkere im-
muniteit  
Twee derde van de immuuncellen in het 
lichaam bevinden zich in de buurt de 
darmen. Een goede darmgezondheid is 
dus een voorwaarde voor een efficiënte 
afweer tegen virussen en bacteriën. Een 
goede darmgezondheid staat of valt met 
een intact darmbarrière. Probiotica hel-
pen daar zeker bij. Onderzoek op mui-
zen heeft dit duidelijk gemaakt: wanneer 
muizen geen bacteriën in de darm heb-
ben, dan zijn ze extreem gevoelig voor 
infecties. Probiotica (en prebiotica) her-
stellen de balans in de darmflora wat de 
immuniteit ten goede komt. Vezelrijke 
voeding is uiteraard ook een must om 
een efficiënte darmwerking te verzeke-
ren. 
 

Ook bestanddelen uit voeding hebben 
invloed op de darmbarrière. Darmcellen 
zijn dol op glutamine, een aminozuur dat 
de darmbarrière verstevigt. Bètagluca-
nen uit paddenstoelen en gist bijvoor-
beeld prikkelen de immuuncellen. Ze re-
ageren alerter op virussen en ziekma-
kende microben, maar zolang er geen 
dreiging is, blijven ze op non-actief 
staan. Ze veroorzaken daarom geen on-
nodige ontstekingen, zoals 'voedsel-
allergenen' dat wel doen.  
 
Voedselallergenen zijn ingrediënten 
waarop de darm immuniteit heftig kan 
reageren en die de darmbarrière vernie-
tigen. Bekende allergenen zijn tarwe 
(gluten), melk, pinda's, soja enzovoort. 
Niet iedereen heeft er last van, en niet 
altijd gaat het om een echte allergie. De 
meeste mensen beseffen echter niet dat 
ze bepaalde ingrediënten niet goed ver-
dragen. 

Spreuken en gezegden 
 

Je ‘mind” is als een 
parachute –  
hij functioneert  
alleen als hij open is. 


