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hulpmiddeltjes verkrijgen die uw darm 
zo terug op een gezond tempo laat 
functioneren.  
 
Hoe obstipatie voorkomen?  
Met eenvoudige maatregelen kunt u 
verstopping vaak voorkomen of ver-
helpen. Eet vezelrijk voedsel zoals 
volkorenbrood, zilvervliesrijst, aardap-
pelen, groenten en peulvruchten. Ook 
sinaasappelen, pruimen en onge-
schilde appels stimuleren de stoel-
gang. U kunt eventueel extra zeme-
len nemen, bijvoorbeeld in uw yog-
hurt. Zemelen bevatten heel veel 
vezels. Zorg dan wel dat u daarbij 
veel drinkt (foto), anders zorgen de 
zemelen juist voor verstopping. Neem 
de tijd om rustig te eten en kauw uw 
eten goed. Drink minstens twee liter 
per dag. Begin bijvoorbeeld met een 
glas water ’s morgens op uw nuchte-
re maag. Ga direct naar het toilet als 
u aandrang heeft en neem dan rustig 
de tijd. Zorg voor voldoende lichaams 
beweging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik liever geen laxeermiddelen. 
Deze maken uw darmen lui en geven 
op den duur méér verstopping. Ge-
bruikt u ze toch, doe dat dan nooit 
lange tijd achter elkaar zonder over-
leg met uw huisarts. Eet liever wat 
rauwkost met een beetje extra (olijf-)
olie; dat werkt ook laxerend. Als u 
regelmatig last heeft, vindt u bij de 
drogist producten voor een regelmati-
ge en zachte stoelgang. Natuurlijke 
hulpmiddelen met vlozaad en de 
lactobacillus-acidophilus-bacteriën of 
vijgensiroop, die voor een goede 
darmflora zorg dragen, worden zeker 
aanbevolen.  

Inuline tegen constipatie  
Vezels zijn belangrijk voor een goede 
stoelgang. Inuline-vezels bijvoorbeeld 
verbeteren de spijsvertering en ver-
minderen constipatie. Een recente 
studie stelde dit ook vast bij oudere 
mensen, die vaak problemen hebben 
met een vlotte stoelgang. 
 
Inuline wordt niet door ons verteerd, 
maar wel door darmbacteriën. Ze 
zorgt daardoor voor een betere sa-
menstelling van de darmflora die door 
veroudering verslechtert. Bovendien 
gebruiken darmbacteriën het inuline 
om belangrijke voedingsstoffen aan 
te maken voor de darm. Inuline zit 
onder meer in cichorei, ajuin, aard-
peer, banaan en tarwe.  

 

Trage darmwerking:  
hoe voorkomen?  
Gebrek aan lichaamsbeweging -veel 
zitten-, zorgen, problemen kunnen 
ook een oorzaak van verstopping zijn 
en vooral te weinig drinken. Als men 
aan verstopping lijdt zou het wel eens 
heel verstandig zijn om zo'n 3 liter 
vocht per dag tot zich te nemen! Elke 
ochtend een groot glas lauw water op 
de nuchtere maag en op de dag veel 
drinken geeft al snel verbetering.  
De darmwerking verschilt van mens 
tot mens. Een iets trage darmwerking 
wil niet zeggen dat men minder ge-
zond is ! Diegenen die te lang en 
teveel laxeermiddelen hebben ge-
bruikt en zodoende de darmen ge-
woon "verlamd" hebben, moeten de 
darmen heropvoeden. 
Voeding die een trage darmwerking 
bevorderen zijn chocolade, alle vor-
men van snoep en witmeel pro-
ducten.  
 

Drink elke ochtend op de nuchtere 
maag 1 of 2 glazen lauw water. Train 
de darmen, want ze haten ‘flexibiliteit’ 
en zijn ‘verliefd’ op regelmaat. Met 
andere woorden ga dus elke dag 
ongeveer op dezelfde tijd naar het 
toilet. Neem voldoende lichaamsbe-
weging.  
Eet ook voldoende volkorenbrood, 
zemelen, bladgroenten, kool, erwten, 
pruimen en vijgen. 
Bij uw drogist kunt u ook natuurlijke 

Negatieve effecten van laxeermid-
delen  
De dikke darm is de plaats waar het 
lichaam onverteerde voedselbestand-
delen tijdelijk opslaat. Naast het be-
waren van voedselresten heeft de 
dikke darm nog een andere belangrij-
ke functie: het huisvesten van de 
darmflora gezondheidsondersteunen- 
de micro-organismen). 
Verschillende factoren zoals een 
onevenwichtige voeding, stress of het 
volgen van een antibioticakuur ver-
storen het evenwicht van de darmflo-
ra. Dit bevordert het overwoekeren 
van ziekmakende bacteriën. Diarree, 
obstipatie of een verzwakt immuun-
systeem behoren tot de mogelijke 
gevolgen. 
 
Om de ongemakken verbonden aan 
constipatie op te lossen wordt vaak 
een beroep gedaan op stoelgangbe-
vorderende middeltjes. Deze pro-
ducten worden ook laxeermiddelen, 
laxativa of laxantia genoemd. Het 
langdurig of verkeerd gebruik van 
laxeermiddelen kan de darmflora uit 
evenwicht brengen. Het gebruik van 
laxativa gebeurt daarom het liefst na 
advies van je geneesheer of apothe-
ker.  
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Leven met chronische schouderge-
wrichtspijn is niet nodig. 
Bij mij in de praktijk zijn er jaarlijks 
veel patiënten met dit probleem en na 
een aantal behandelingen hebben zij 
er geen last meer van.  

Chronische schouderpijn 
Vroeg of laat komt iedereen wel eens 
in aanraking met pijn van het bewe-
gingsapparaat. Vaak wordt de term 
reuma gebruikt. Wanneer de onge-
makken worden veroorzaakt door 
een aandoening van weke delen 
zoals de pezen, spieren en ge-
wrichtskapsels wordt de term ‘weke-
delenreuma’ gebruikt. 
Soms zijn gewrichtsklachten van 
korte duur maar spieren, gewrichten, 
pezen en bindweefsel kunnen ook 
aanhoudende, zeurende of chroni-
sche pijn veroorzaken. Eén daarvan 
is chronische schoudergewrichtspijn. 
 
Aanhoudende schouderongemakken 
kunnen het gevolg zijn van slijtage, 
overbelasting van het schouderge-
wricht maar ook een peesontsteking 
(tendinitis) kan de boosdoener zijn. 
Als naast de ontsteking een overmati-
ge kalkafzetting (calcificatie) opduikt 
wordt de term calcificerende tendinitis 
gebruikt. Ook in het schouderge-
wricht kan een sterke kalkafzetting 
optreden. 
Chronische schouderpijn maakt het 
bewegen van de schouder lastig. Dit 
vergroot het gevaar op een vastzit-
tende schouder (frozen shoulder). 

Leven met chronische schouder-
gewrichtspijn  
Chronische (langer dan 6 maanden 
durende) nek-/ schouderpijn komt 
vaak voor. Meestal kan een duidelijke 
oorzaak niet gevonden worden. 
Peesslijtage met of zonder bijkomen-
de kalkafzetting en slijtage van het 
schoudergewricht zijn de twee meest 
voorkomende redenen van chroni-
sche schouderpijn. 
 
Zoals voor vele andere soorten ge-
wrichtspijnen behoort ook bij chroni-
sche schouderpijn het gebruik van 
eenvoudige pijnstillers (bv. paraceta-
mol) tot de startbehandeling. De 
maximale dosis paracetamol voor 
volwassenen bedraagt 4 g per dag.  
ok het gebruik van ontstekingsweren-
de middeltjes wordt vaak toegepast 
bij de behandeling van schouderpijn. 
Schouderongemakken zijn zonder 
twijfel pijnlijk maar dit is geen reden 
om de schouder niet te bewegen. Het 
in beweging houden van het schou-
dergewricht is noodzakelijk. Overbe-
lasting van het schoudergewricht 

René 



die werd uitgevoerd door Dokter David 
Conen. Hij is verbonden aan de universi-
teit van Harvard in Boston. Hij en zijn 
team volgden gedurende een periode 
van 12 jaar meer dan 34000 gezonde 
mensen en ontdekten een rechtstreeks 
verband tussen de alcoholconsumptie en 
het optreden van hartritmestoornissen.  
 

Een verkoudheid is altijd besmettelijk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Verkoudheid is een besmettelijke aan-
doening aan de slijmvliezen van de bo-
venste luchtwegen die door een groot 
aantal verschillende typen virussen kan 
worden veroorzaakt, in het bijzonder rhi-
novirussen, coronavirussen en RSV. 
Vanwege het grote aantal virussen dat 
verkoudheid kan veroorzaken, kan het 
lichaam niet immuun worden tegen de 
infectie. Om die reden is verkoudheid 
een veelvoorkomende ziekte die meer-
dere keren per jaar kan optreden. 

 

De meest voorkomende symptomen van 
een verkoudheid zijn een loopneus, een 
pijnlijke keel, hoesten, niezen en vaak 
ook verhoging en hoofdpijn. Veel men-
sen die aan verkoudheid lijden voelen 
zich zwak en vermoeid. Het verstopt ra-
ken van de slijmvliezen kan extra bacte-
riële besmettingen van het strottenhoofd, 
de bronchiën, de longen, de oren en/of 
de bijholtes met zich meebrengen. On-
gecompliceerde besmettingen houden 
gewoonlijk drie tot tien dagen aan. 

 

Verkoudheid wordt meestal via mens-tot-
menscontact doorgegeven. Zo kan een 
verkouden persoon door te niezen een 
ander persoon met het virus besmetten. 
Bovendien kan het verkoudheidsvirus 
gedurende enige uren op voorwerpen 
zoals pennen, boeken en koffiekoppen in 
leven blijven, waardoor het gevaar voor 
besmetting ook bestaat als er geen ver-
kouden persoon in de buurt is. 
 
Wat het vermelden waard is, is dat het 
geven van een hand aan verkouden 
mensen niet verstandig is, omdat men-
sen vaak met de hand het gelaat (m.n. 
neus en ogen) aanraken. Zo vindt direc-
te overdracht van het virus plaats.  
 
Antibiotica zinloos bij griep  
Europese wetenschappers waarschu-
wen tegen het zinloos gebruik van antibi-
otica bij de bestrijding van infecties aan 
de luchtwegen. Er worden regelmatig 
artikelen gepubliceerd die artsen er moe-
ten van weerhouden om antibiotica voor 
te schrijven bij luchtweginfecties. De re-
sultaten van de studies spreken dan ook 
voor zich. Men volgde niet minder dan 
3.3 miljoen mensen die een infectie van 

Feestdagenstress en depressies  
De meeste mensen associëren Kerstmis 
en Nieuwjaar met aangename en geluk-
kige gedachten, familiereünies, heerlijke 
maaltijden en de jacht op cadeautjes 
voor bij de kerstboom en de overgang 
van oud naar nieuw. Toch ontstaat er bij 
een steeds groter wordende groep men-
sen tijdens die periode een vorm 
van depressieen melancholie. De oorza-
ken van depressies tijdens de feestperio-
des zijn velerlei, denk aan de gestoorde 
familiale contacten, waardoor heel wat 
familiebijeenkomsten op beleefdheid zijn 
gebaseerd in plaats van op echte feest-
vreugde, stress, vermoeidheid, een ge-
brek aan zon, overdreven verwachtingen 
en financiële moeilijkheden.  

 

Mannen en vrouwen die de neiging heb-
ben om depressief te worden gedurende 
de feestdagen hebben misschien iets 
aan de volgende korte tips.  
· Stel enkel haalbare doelen voor ogen, 

het is onmogelijk om goed te doen 
voor iedereen op deze wereld.  

· Plan vooraf wat je kan en wil doen.  
Weiger chaotische feesttoestanden en 
geef niet meer geld uit dan je budget 
dit toelaat.  

· Rust vooral voldoende en probeer je 
levensbatterijen terug op te laten tij-
dens de laatste week van het jaar.  
Vermijd overmatig alcoholgebruik en 
ga niet in op de overdreven eetfestij-
nen.  

· Iedere vorm van overdrijving geduren-
de de feesthype is slecht voor het hu-
meur en leidt bij veel mensen 
tot depressieve gedachten. Raar maar 
waar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eindejaarsfeesten en hartritmestoor-
nissen  
Kerstmis- en oudejaarsavond behoren 
tot de meest Bourgondische momenten 
van het hele jaar. De keerzijde van de 
medaille is dat het ook in die periode is 
dat veel mensen last krijgen 
van hartritmestoornissen, soms met een 
fatale afloop. Uit een Amerikaanse stu-
die, die op 3 december 2008 verscheen 
in de Journal of the American Medical 
Association, blijkt dat gezonde mensen 
geen verhoogd risico hebben op hartrit-
meproblemen zolang ze geen medicij-
nen nemen met een alcohol contra indi-
catie, niet aan hypertensie lijden of niet 
geregistreerd staan als hartpatiënt. De 
voorwaarde blijft wel dat men niet meer 
dan twee alcoholische drankjes per dag 
drinkt.  

 

Ook gezonde mannen en vrouwen die 
meer alcohol consumeren zien hun risico 
op hartritmeproblemen dan met een fac-
tor 1.6 toenemen. De Amerikaanse stu-

de bovenste luchtwegen hadden gekre-
gen. Volgens de onderzoekers hadden 
antibiotica slechts een zeer marginaal 
beschermingseffect tegen mogelijke 
complicaties. In concrete cijfers moest 
men aan meer dan 4000 patiënten anti-
biotica voorschrijven om één complicatie 
te voorkomen. Dit betekent dat antibioti-
ca in 99,99 procent van de gevallen 
waardeloos was.  

 

Ook de British Medical Journal publi-
ceerde de resultaten van een studie 
waar 119 kinderen aan deelnamen met 
een soortgelijke infectie. Het alarmeren-
de resultaat was dat 83 procent van de 
kinderen een resistentie hadden opge-
bouwd tegen antibiotica.  
 

De immuniteit verhogende eigen-
schappen 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 genezende 
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 as-
corbinezuur, die door het ministerie van 
Volksgezondheid wordt aanbevolen, vol-
doende is voor een optimale dagelijkse 
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 bekend maakte. Tijdens de 
afgelopen kwart eeuw verzamelden dui-
zenden wetenschappers een massa aan 
bewijzen die aantonen dat vitamine C, 
voldoende rust en een degelijke hygiëne 
de beste wapens zijn tegen griep. Daar-
naast bestaan er voldoende weerstand-
verhogende producten om (winter-) on-
gemakken te voorkomen.  

Spreuken en gezegden 
 

Vrijheid is niet doen 
waar je van houdt, 
maar houden van wat 
je doet 

                              Zenwijsheid    


