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Televisie doet meer eten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Televisie kijken is niet gezond. Bij 
volwassenen verhoogt de TV de kans 
op een fatale hartaandoening en op 
een vroegtijdig levenseinde. Per uur 
dat je dagelijks voor de televisie zit, 
verhoogt het risico op sterfte met 
11%, zo wees een onderzoek uit 
Australië uit. Bij kinderen verstoort de 
televisie het maaltijdritme.  
Correctie: het is niet de televisie, 
maar het zitten in de zetel dat zo 
schadelijk is. Sommige mensen han-
gen liefst vier uur per dag voor de 
televisie. Men spreekt dan ook van 
een sedentaire levenswijze.  
 
Kinderen eten meer als ze televisie 
kijken. Canadees onderzoek heeft dit 
uitgewezen.  
Televisie kijken is nefast voor de 
bloedsuiker. Veel ellende begint bij 
een slechte suikerspiegel, zoals dia-
betes en hart- en vaatziekten. Bewe-
ging is zeer goed voor de bloedsui-
ker, wat ons tot het tweede probleem 
leidt: televisie kijkende kinderen doen 
te weinig aan sport. Bovendien zijn 
kinderen geneigd om er een blikje 
cola bij te halen; dat merk je als je 
een bezoekje brengt aan de cinema. 
Allemaal calorieën die noch gecom-
penseerd worden door beweging, 
noch door een verminderde eetlust.  
 
Ook is het slecht voor de spijsverte-
ring, de hersenen zijn bezig om de 
informatie die de televisie verstrekt te 
verwerken en de maag moet het eten  
gaan verwerken. Deze combinatie is 
niet wenselijk.  
Ook de sociale vaardigheden, zoals 
communiceren met elkaar tijdens de 
maaltijd, worden daardoor min of 
meer afgeleerd. 

Tenniselleboog niet behandelen 
met corticosteroïden  
Injecties met corticosteroïden vertra-
gen het herstel van ontstekingen aan 
de elleboog, bijvoorbeeld bij een 
'tenniselleboog'. Corticosteroïden 
remmen ontstekingen en verzachten 
de pijn, maar juist daarom belemme-
ren ze het herstel. Fysiotherapie helpt 
veel beter, omdat matige beweging 
het herstel bevordert. 
 
Bij een tenniselleboog zijn de pezen 
in de elleboog overbelast en moet je 
ze tijd gunnen om te herstellen. Wel 
bewegen, maar niet overbelasten is 
dan de boodschap. Pijnstillende mid-
delen verhogen de kans op overbe-
lasting van de pezen, wat het pro-
bleem alleen maar zal verergeren.  

Peesontsteking  
Een peesontsteking (ook wel: tendini-
tis) ontstaat vaak door overbelasting 
(bijvoorbeeld bij sporten, werk, huis-
houdelijke arbeid) al dan niet in com-
binatie met slijtage van de pees. An-
dere oorzaken zijn ongevallen en 
reuma. Maar ook de manier van den-
ken en met gevoelens omgaan heb-
ben invloed op een evntuele ontse-
king. De ontsteking komt vaak voor 
op de plaats waar de pees aan het 
bot hecht of over een bot heen loopt. 
Peesontstekingen komen het meest 
voor aan de elleboog en de schouder. 
Ook de achillespees is een beruchte 
plaats.  
 
De diagnose is niet moeilijk te stellen. 
De plaats waar de pees aanhecht op 
het bot is bij druk erg pijnlijk. Verder 
zijn bepaalde bewegingen waarbij de 
pees betrokken is pijnlijk. Bij de 
schouder uit zich dit in het zoge-
naamde painfull arc-symptoom. Het 
vooral zijwaartse heffen van de aan-
gedane schouder is erg pijnlijk. Zo is 
voor iemand met een peesontsteking 
aan de schouder het aantrekken van 
een jas vaak erg pijnlijk. 
 
Hoe peesklachten behandelen?  
Voor versleten pezen (ook verkeerde-
lijk tendinitis genoemd) bestaan vele, 
soms experimentele behandelingen: 
 

· fysiotherapie, 

· extracorporele schokgolfbehande-
ling, 

· lasertherapie, 

· acupunctuur, 

· paranomale therapie 

· injecties, 

· Chirurgische ingrepen. 
 
Bij injecties worden meestal corti-
costeroïden ingespoten, die ontste-
kingen remmen en de pijn verzach-
ten. Maar dat leidt niet tot een sneller 
herstel en eigenlijk niet aan te raden. 
 
In sommige landen worden al jaren 
injecties met hyaluronzuur toegepast. 
Hyaluronzuur is een natuurlijke stof 
die in de pezen aangemaakt wordt 
als smeer- en vulmiddel. Hyaluron-
zuur werkt ook als een spons, langs 
welke voedingsstoffen aangezogen 
kunnen worden. 
Vaak worden supplementen met 
enzymen, zoals bromelaïne (enzym 
uit ananas) en papaïne gebruikt. Zij 
versnellen wondgenezing en het 
herstel van schade in de gewrichten 
en pezen. Andere supplementen die 
de genezing ondersteunen, zijn colla-
geen, vitamine C en MSM.  

Het bewijsbare is  
altijd te simpel  
om waar te zijn. 
 
Jan Greshoff 

voedingsmiddelen. Suikers verzwak-
ken het immuunsysteem. Een voor-
beeld. Honderd gram suiker per dag, 
dit komt ongeveer overeen met het 
drinken van twee blikjes frisdrank per 
etmaal, kan het vermogen van de 
natuurlijke killer cellen om je te be-
schermen drastisch verlagen. Geluk-
kig bestaan er meerdere voedings-
supplementen die de mens helpen 
om zijn immuunsysteem toch gezond 
te houden. 
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hun zeer laag caloriegehalte, drie 
risicovolle nadelen.  
 
Ten eerste veroorzaken ze een kleine 
insuline secretie wat minder goed is 
om echt gewicht te verliezen. Ten 
tweede accentueren light drankjes de 
aantrekkingskracht naar suikers. Ze 
verstoren het natuurlijke smaakme-
chanisme. Tot slot versterken light-
drankjes voor en na het eten de 
drang naar vettige en zoutrijke pro-
ducten zoals chips, snoep of pro-
ducten uit een frituur. Alles heeft te 
maken met het feit dat de calorie-
arme frisdranken het verzadigingsge-
voel op het einde van een maaltijd 
uitstellen, waardoor mensen toch 
meer verkeerde dingen gaan eten. 
 
Frisdranken even ongezond voor 
slanke mensen  
Gesuikerde frisdranken verhogen het 
risico op diabetes, ook bij slanke 
mensen. Alweer een kwalijk effect 
van frisdrank, die Britse wetenschap-
pers hebben gemeld in de British 
Medical Journal. Tot nog toe be-
schouwden experts zwaarlijvigheid 
als de link tussen frisdrank (calorieën) 
en diabetes. Iedereen doet er dus 
goed aan om de consumptie van 
frisdrank te verminderen. 
 
Andere experts beweren dat leeftijd, 
zwaarlijvigheid en te weinig beweging 
belangrijkere factoren voor diabetes 
zijn dan frisdrank.  
'Immers zijn er nog geen trials die 
aantonen dat daling van frisdrankcon-
sumptie diabetes kan voorkomen', 
klinkt het bij hen. Maar voor vele 
experts is dit nog eens een bewijs dat 
suiker slecht is voor de gezondheid. 
'We hebben de plicht om onze kin-
deren te beschermen tegen de agres-
sieve marketing van de industrie', 
zegt Kawther Hashem van Action on 
Sugar.  
 
Suiker verzwakt het immuunsys-
teem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De mexicaanse griep hangt nog 
steeds in de Europese lucht. Iedere 
dag worden er nieuwe gevallen be-
kend gemaakt. Het goede nieuws is 
dat de meeste patiënten zeer goed 
reageren op de virusremmers. De 
beste benadering voor iedereen blijft 
vanzelfsprekend omv de griep niet te 
krijgen. Mensen kunnen veel voor-
zorgsmaatregelen nemen om gezond 
te blijven. Het ondersteunen van het 
immuunsysteem speelt hier de be-
langrijkste rol in. Enkele eenvoudige, 
maar doeltreffende tips zijn: slaap 
voldoende (7-9uur per nacht). Eet zo 
gezond mogelijk door groenten, fruit 
en vis een voorname plaats in je 
weekmenu te geven.  
 

Mijd de eenvoudige suikers, met 
inbegrip van fructose die men terug-
vindt in frisdrank en veel bewerkte 

Verband tussen lightproducten en 
obesitas  
Frisdranken die kunstmatige zoetstof-
fen gebruiken, de zogenaamde light 
producten, zouden evenveel zwaarlij-
vigheid veroorzaken als de klassieke 
versies met suiker. Dat blijkt uit een 
onderzoek dat aantoont aan dat men-
sen die meer dan 21 lightdrankjes per 
week drinken twee maal meer het 
risico lopen om zwaarlijvig te worden 
dan de mannen en vrouwen die dit 
niet doen. Light drankjes hebben 
volgens de wetenschappers, ondanks 



Chronische knieklachten meestal leef-
tijdsgebonden  
Wanneer een meniscus volledig wordt 
weggehaald treedt in 75% van de geval-
len na tien jaar slijtage op van dat deel 
van de knie waar de meniscus is verwij-
derd. In de meeste gevallen is er echter 
geen oorzaak te vinden van de slijtage. 
Bij het ouder worden vermindert de kwa-
liteit van het kraakbeen en ontstaat er 
slijtage. Slijtage van de knie veroorzaakt 
pijn. De pijn wordt niet veroorzaakt door 
het kraakbeen zelf of het onderliggende 
bot. De oorzaak van de pijn ligt bij kleine 
stukjes kraakbeen welke losraken van 
het gewrichtsoppervlak, door het ge-
wrichtskapsel worden ingevangen en 
daar voor lokale irritaties verantwoorde-
lijk zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het beginstadium treedt de pijn dan 
ook niet op tijdens een inspanning maar 
meestal enkele uren daarna. In een ver-
gevorderd stadium is de pijn de hele dag 
door aanwezig. De klachten zijn 's mor-
gens het ergst als de patiënt op gang 
moet komen. Dit wordt wel startpijn ge-
noemd. Na een minuut of tien in bewe-
ging te zijn geweest, worden de pijn-
klachten dan weer minder.  
Knieartrose of chronische kniegewrichts-
pijn kan vermeden worden door een cor-
rect lichaamsgewicht, gedoseerde li-
chaamsbeweging en de juiste voeding.  
 
Leven met chronische kniegewrichts-
pijn  
Bij zwaarlijvige personen met chronische 
kniegewrichtspijn is het aan te raden om 
te vermageren zodat de belasting op het 
kniegewricht afneemt. Een ander be-
langrijk aspect bij het behandelen van 
chronische kniegewrichtspijn is dat rus-
ten geen goede raadgever is. Het blijft 
belangrijk om het pijnlijke gewricht in be-
weging te houden zonder het te willen 
overbelasten. Fietsen of zwemmen zijn 
beter dan wandelen. Zo wordt vermeden 
dat het volledige lichaamsgewicht te-
recht komt op het pijnlijke kniegewricht.  
 
Bovendien zorgt bewegen ervoor dat de 
spieren die het kniegewricht ondersteu-
nen in goede conditie verkeren. Soms is 
het gebruik van pijnstillers onvermijd-
baar. Pijnstillers zoals paracetamol en 
ontstekingsremmers worden vaak ge-
bruikt. Maar ook kraakbeenondersteu-
nende stoffen zoals o.a. glucosamine en 
chondroïtine kunnen nuttig zijn. Het lo-

kaal toepassen van pijnstillende zalfjes 
of crèmes verzacht het leed bij chroni-
sche kniegewrichtspijn.  
 
Reuma: bewegen maar niet overbe-
lasten  
In het beginstadium van reuma is het be-
langrijk dat preventieve maatregelen 
worden ingevoerd. Bij zwaarlijvige perso-
nen met knie-artrose is het aan te raden 
om te vermageren zodat de belasting op 
het kniegewricht afneemt. 
Tijdens het uitvoeren van huishoudelijke 
taken zoals stofzuigen of dweilen moet 
een voldoende lang handvat gebruikt 
worden. 
De afwas doen gebeurt het best aan een 
voldoende hoge werktafel (rechte rug). 
Rusten is geen goede raadgever. Het 
blijft belangrijk om het pijnlijke gewricht 
in beweging te houden zonder het te wil-
len overbelasten. Bewegen zorgt ervoor 
dat de spieren die het gewricht onder-
steunen in goede conditie verkeren. 
 
Wanneer preventieve maatregelen hun 
effect verliezen zit er niets anders op 
dan het starten van een behandeling. 
Pijnstillende maatregelen (bv. inname 
van paracetamol, MSM, koude therapie,
…) kunnen gebruikt worden. Ook kraak-
beenondersteunende stoffen zoals glu-
cosamine en chondroïtine hebben al hun 
nut bewezen.  
 
Hoe voorkom je acute kniegewrichts-
pijn?  
Er zijn knieblessures, bijvoorbeeld als 
gevolg van een ongeluk of een sportieve 
activiteit, die nu eenmaal niet te voorko-
men zijn. Veel andere knieproblemen 
kunnen echter worden vermeden door 
met de volgende suggesties rekening te 
houden.  
Wie aan sport doet zorgt best voor een 
warming-up door te lopen of te fietsen en 

vervolgens rekoefeningen te doen. Het 
stretchen van de spieren aan de voor-
kant van het dijbeen (de quadriceps) en 
aan de achterkant van het dijbeen (de 
hamstrings) vermindert de spanning op 
de pezen en verlicht de druk op de knie 
tijdens inspanning. Ook mensen die ge-
woon willen wandelen of traplopen doen 
dit best zeer traag in het begin. Een 
kwestie van de spieren niet brutaal van 
totale rust naar maximale belasting te 
brengen.  
Verstevig de beenspieren die het kniege-
wricht beschermen door specifieke oefe-
ningen zoals rustig trappenlopen of fiet-
sen, of (onder begeleiding) te trainen 
met gewichten. Voer de zwaarte of de 
duur van de oefeningen geleidelijk op.  

Draag vooral goed passend en kwali-
teitsvol schoeisel voor een optimale ba-
lans tijdens het wandelen, lopen of ren-
nen.  
 
Overgewicht verhoogt het risico op de-
generatieve aandoeningen als artritis 
van de knie. Het is dan ook belangrijk 
een gezond gewicht te houden, zodat de 
knieën niet te zwaar worden belast.  
Bij de apotheek ontdekt u hulpmiddeltjes 
tegen acute kniegewrichtspijn. Vraag uw 
apotheker naar een product dat de ei-
genschap heeft de bloedvaten samen te 
trekken, waardoor er een verminderde 
bloeddoorstroming optreedt ter hoogte 
van de pijnlijke plaats. Binnen de 24 uur 
ontdekt u een sterk pijnstillend en her-
stellend effect. 

  

Magnesium tegen migraine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnesiumsupplementen kunnen voor 
sommige migrainelijders een belangrijke 
rol spelen om hun migraineaanvallen on-
der controle te houden. Als voedingssup-
plement kan je het preventief innemen; 
intraveneuze toediening van magnesium 
is een optie voor acute hoofdpijnen. 
 
Migraine is een beetje te vergelijken 
met epilepsie. Sommige plekken in de 
hersenen zijn te gevoelig en worden on-
gecontroleerd geactiveerd. De hersenac-
tiviteit ontspoort even tijdens  een     mi-
graine aanval. Ook de bloedvaten in de 
hersenen gedragen zich anders.  
 
Magnesium is nodig voor een goede 
werking van de hersencellen. Migrai-
nelijders hebben bovendien gemiddeld 
minder magnesium in het bloed of in het 
hersenvocht zitten. 
In klinische studies geven artsen door-
gaans een dosis van 600mg magnesium 
(bij voorkeur een chelaatvorm). Slechts 
één studie werkte met een intraveneuze 
toediening van één gram magnesium. 
De therapie hielp bij 27 van de dertig pa-
tiënten om van hun migraine af te gera-
ken.   

Spreuken en gezegden 
 

Een glimlach is de 
sleutel die past op 
het slot van ieders 
hart. 
Anthony J. D’Angelo 


