
Voor patiënten en belangstellenden die in het welzijnscentrum komen; ook uw reacties en suggesties zijn van harte welkom 

Nieuwsbrief 

Jaargang 15  Nummer 12 
maart 2017 

Welzijnscentrum 

Gezondheid in relatie tot inzicht en positiviteit 

Köllingserf 23, 7451 XA Holten 

Meer informatie 
www.gripholten.nl 

alcoholgebruik. Tegenwoordig is het 
ook een kunst met zo weinig mogelijk 
luchtvervuiling in aanraking te ko-
men.  
 
Buiten het beschermen van onze 
lichaamscellen is het even belangrijk 
- en zeker naarmate de leeftijd vor-
dert - om ook onze hersencellen in 
een prima conditie te houden. Gees-
telijk actief blijven, nieuwe zaken 
aanleren en contacten blijven onder-
houden met andere mensen zijn es-
sentieel om tot op hoge leeftijd ge-
zond te blijven en te kunnen genieten 
van een hoge levenskwaliteit.  
Kan men lang en gelukkig leven?  
Volgens statistieken zouden slechts 5 
procent van de mensen interesse 
hebben om 100 jaar oud te worden. 
Mannen en vrouwen willen wel weten 
of ze fit en gezond de leeftijd van 90 
jaar kunnen bereiken. Het antwoord 
daarop is genuanceerd. Voor een 
deel hangt dit af van de genetische 
erfenis die men van de ouders heeft 
gekregen, een andere factor hebben 
we zelf in de hand. Uit een Britse 
studie, die elf jaar duurde en waar 
20000 vrijwilligers aan deelnamen, 
blijkt dat 4 elementen uit de persoon-
lijke levensstijl sterk mee bepalend 
zijn.  
 

Mensen die op een kwalitatieve wijze 
oud willen worden moeten veel vers 
fruit en groenten eten, mogen niet 
roken, moeten hun alcoholgebruik 
beperken (1 tot maximaal 2 normale 
porties per dag) en zullen dagelijks 
wat beweging moeten nemen.  
Personen die deze vier factoren ne-
geren hebben slechts 4 procent kans 
om aan een 'negende jeugd' te begin-
nen. Zij die dat wel doen hebben 
bijna 50 procent kans om hun negen-
tigste verjaardag gelukkig te kunnen 
vieren.  

Mensen vergeten gelukkige mo-
menten  
Misschien is het u ook al opgevallen. 
We onthouden gemakkelijker onge-
lukkige episodes uit ons leven dan 
gelukkige. 
Jobverlies, een fikse boete, relatione-
le problemen, een mislukte vakantie 
wordt beter in ons geheugen opgesla-
gen dan perioden van puur geluk. 
Wetenschappers hebben via een MRI 
scan aangetoond hoe sterk de her-
senactiviteit in bepaalde zones is als 
mensen aan negatieve 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 hersenen in een voortduren-
de staat van paraatheid te houden. 
Het was daarom bijvoorbeeld beter 
zich te herinneren dat je best geen 
tijger aait dan een beeld vast te hou-
den hoe mooi een zonsondergang 
kon zijn. Deze voorouderlijke manier 
van denken werkt vandaag echter in 
ons nadeel, behalve in acute oorlog-
toestanden. In tijden van vrede wor-
den mensen door hun negatieve, 
donkere gedachten depressief. Me-
thoden om die pessimistische ideeën 
te vermijden zijn o.a. de schitterende 
levensmomenten te vereeuwigen via 
foto's en door het lezen van boeken 
over de onnoemlijke voordelen 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. Onze cellen zijn genetisch 
geprogrammeerd om een bepaalde 
tijd te leven en het verouderingspro-
ces 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 voeding en 
een dagelijkse portie beweging. Van-
zelfsprekend mogen mensen ook niet 
roken en zeer voorzichtig zijn met het 

Psychotherapie vermindert klach-
ten van prikkelbare darm  
Psychotherapie bewijst zijn nut bij het 
prikkelbare-darmsyndroom, en niet 
alleen op korte termijn. Een groot-
schalig literatuuronderzoek kon uit 41 
studies afleiden dat het gunstige 
effect van psychotherapie minstens 
zes maanden aanhoudt, soms zelfs 
tot een jaar. Deze vaststelling is niet 
onbelangrijk: een prikkelbare 
darm kan een chronisch probleem 
worden, waartegen een afdoende 
medische behandeling niet altijd voor 
handen is. 
 
De studie bevestigt ook de relatie 
tussen hersenen en darm, die tegen-
woordig bekend staat als de hersen-
darm-as. Angst en stress beïnvloe-
den de werking van de darm, terwijl 
darmklachten de symptomen van 
angst en stress versterken. Psycho-
therapie, zoals cognitietherapie, hyp-
nose en relaxatie, hoopt deze vicieu-
ze cirkel te doorbreken.  
 
Adviezen tegen prikkelbare darm  
Heb je regelmatig last van diarree, 
obstipatie of van allebei? 
Zit je met een onregelmatige stoel-
gang en regelmatig met buikkram-
pen? 
Dan heb je vast last van het prikkel-
bare-darmsyndroom (PDS) of Irritable
-bowel syndrome (IBS). 
 
Omdat IBS vele (soms vage) sympto-
men kent, moeten vele hulpmiddeltjes 
uitgetest worden: 

· Aanvankelijk dachten artsen dat 
een vezeltekort de belangrijkste 
oorzaak is van IBS. Momenteel is 
het enthousiasme omtrent het nut 
van vezels wat getemperd, maar 
het blijft een interessante piste. Kies 
voor oplosbare vezels zoals psylli-
um of FOS. 

· Pepermuntolie doet de darmcon-
tracties ontspannen. 

· Probiotica hebben waarschijnlijk 
ook nut, althans volgens sommige 
studies. 

· Kurkuma (bevat curcumine) heeft 
een veelbelovende ontstekingsrem-
mende werking. 

 
De oorzaak van IBS is niet bij ieder-
een dezelfde, daarom dat het nuttig is 
om meerdere middeltjes te proberen 
of zelfs te combineren.  
 
Stress verergert darmproblemen  
Volgens Susan Levenstein, een on-
derzoekster van de Aventino Medical 
Group uit Rome, heeft stress meer 
dan waarschijnlijk een invloed op de 
darmen. 'Stress veroorzaakt geen 
darmziekten, maar verergert ze wel', 

Door te willen zijn 
als iedereen  
wordt men niemand. 
 
Patrick Font 

schrijft ze in het vakblad Inflamma- 
tory bowel diseases. 
'Depressie en angst kunnen ervoor 
zorgen dan crohnpatiënten meer 
aanvallen hebben', zegt ze. 'Ook bij 
colitis ulcerosa, een andere darm-
ziekte, zien we dat stress de kans op 
terugkeer van de symptomen ver-
hoogt.' 
 
Dat stressreductie via ontspannings-
therapieën helpt bij deze patiënten, is 
nog niet onomstotelijk aangetoond. 
Dat is ook niet altijd even gemakke-
lijk: onderzoekers moeten zeker zijn 
dat de techniek effectief de stress 
verlaagt, anders heeft het geen zin. 
Lichte verbeteringen werden wel 
waargenomen.  

Ook op andere plaatsen krijgen men-
sen griep tijdens het winterseizoen, 
ook al wordt het daar niet echt koud. 
Enkel in tropische gebieden - waar 
mensen gedurende heel het  jaar 
vitamine D uit de zon 'scheppen' - 
bestaat er geen seizoensgebonden 
griepepidemie zoals bij ons.  
 
Vitamine D  
Vitamine D is een vitamine die met 
behulp van cholesterol en zonlicht in 
het lichaam aangemaakt wordt. Om-
dat vele Europeanen te weinig in 
contact komen met zonlicht, maken 
ze te weinig vitamine D aan. Voeding 
bevat zeer weinig vitamine D, van-
daar dat de meeste Europeanen een 
tekort hebben aan vitamine D. 

Van die tekorten merken we weinig, 
maar op lange termijn zijn ze wel 
gerelateerd aan vele ziekten: 

· botontkalking/osteoporose 

· infecties (m.n. turberculose) 

· prostaat-, borst- en darmkanker, 
non-Hodgkin's lymfoom, mela-
noom… 

· diabetes type 1 

· Artrose 

· Reuma 

· multiple sclerose 

· ziekte van Crohn 

· hoge bloeddruk 

· Hartfalen 

· Schizofrenie 

· Depressie 

· Astma 

· Allergie 

· Rokerslong 

· Epilepsie 

· Autisme 

· Nieraandoeningen 

·  ...  

Vitamine D-dip tijdens de winter  
Als het zonlicht in de zomer op onze 
huid schijnt, maken enzymen in de 
huid gebruik van het UV-licht van de 
zon om vitamine D aan te ma-
ken. Vitamine D kunnen we ook uit 
onze voeding halen, maar het groot-
ste deel moeten we van de zon heb-
ben. 
Tijdens de winter staat de zon te laag 
en verdwijnt het grootste deel van het 
UV-licht in de atmosfeer. De huid kan 
dan geen vitamine D aanmaken.  
Tijdens de winter worden we ook 
gemakkelijker ziek. Toeval of ligt dat 
enkel aan de winterse koude? 
 

Nee, het lijkt erop dat de vitamine D-
daling er alles mee te maken heeft. 
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De zomertijd start op zondag 26 
maart!  

In de nacht van zondag 26maart start de 
zomertijd. Iedereen slaapt die nacht één 
uur minder, indien men op de gebruikelij-
ke tijd opstaat. De westerse wereld gaat 
dus door met de zomertijd, en dit niette-
genstaande de vele wetenschappelijke 
rapporten die waarschuwen voor ge-
zondheidsproblemen bij zieke en gezon-
de mensen. Onderzoekers van de Uni-
versiteit van Turku in Finland Zomertijd 
stelden onlangs vast dat het voor- of 
achteruit zetten van de klok tijdelijk de 
kans op het krijgen van een beroerte 
verhoogt. 
 
De overschakeling naar de zomertijd 
verstoort onze biologische klok, waar-
door zeer veel lichaamsprocessen ook 
ontregeld worden. Ook de aanmaak van 
het slaaphormoon melatonine wordt uit 
zijn normale ritme gebracht. Sommige 
mensen hebben slechts enkele dagen 
nodig om zich aan te passen aan het zo-
meruur, anderen hebben een aantal we-
ken nodig. 
De aanpassing is moeilijker bij de men-
sen die ouder zijn dan 35 jaar of jonger 
dan 12 jaar. Ook depressieve mensen 
lijden duidelijk meer bij de overgang naar 
het zomeruur. 
Wetenschappers geven mensen de raad 
om een NADH- of melatoninesupple-
ment te bestellen. Melatonine is het 
slaaphormoon en NADH is een anti-
jetlag preparaat dat uurverschillen op 
een veilige manier neutraliseert.   
 
Zomertijd en vermoeidheid?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is het moeilijk om fris en monter op te 
staan 's morgens? Zorgt de zomertijd 
ook voor extra stress en vermoeidheid? 
Reageer dan op een smakelijke en doel-
treffende manier. Hier volgen twee tips. 
Verander je eetgewoonten en eet veel 
verse groenten en fruit, volkorenpro-
ducten, verse vis, olijfolie en een beetje 

wijn (niet meer dan 1 tot 2 glazen per 
dag). Vermijd zoveel mogelijk rood 
vlees, melkproducten, bereide vleeswa-
ren, voeding met een hoge glycemische 
index (snoep, patisserie en ijsjes) en vet-
tige spijzen en dito saus. Die zorgen 
voor nog meer vermoeidheid.  
 
Drink ook voldoende water per dag. Zes 
frisdrankglazen per etmaal volstaan. Wa-
ter is essentieel om snel vermoeiende 
stoffen uit het lichaam te verwijderen. 
Wie onvoldoende water drinkt, krijgt een 
lichaam dat niet genoeg gezond vocht 
bevat. Dat wordt onmiddellijk vertaald in 
een spectaculaire daling van de fysieke 
en mentale mogelijkheden. Kortom men-
sen worden nog meer moe.  
 
Hoe behandel je slapeloosheid op een 
natuurlijke wijze?  
De slaap is van cruciaal belang voor ons 
lichamelijk en mentaal evenwicht. We 
moeten slapen om de massa gegevens 
en gebeurtenissen van de voorbije dag 
te verwerken en tot rust te komen. Men-
sen slapen gemiddeld 7 uur per etmaal. 
Het slaap-waakritme wordt bepaald door 
verschillende stoffen die verbonden zijn 
met het circadiaans ritme (het uurwerk 
van ons organisme dat volgens een 24 
uur cyclus functioneert). Die stoffen zijn 
noradrenaline, acetylcholine en serotoni-
ne. Het is de laatste stof die melatonine 
aanmaakt. Melatonine wordt ook wel 
eens het slaaphormoon genoemd, waar-
van de precursor (voorloper) tryptofaaan 
is. Tryptofaan is terug te vinden in melk, 
eieren, vlees en volle graansoorten. Mits 
we voldoende van deze stoffen in ons 
lichaam hebben maken de hersenen me-
latonine aan vanaf de duisternis valt. De 
melatonineproductie ligt het hoogst tus-
sen 1 en 5 uur 's ochtends. 
 
Slapeloosheid natuurlijk behandelen via: 
· Dieettherapie: Eet licht 's avonds, ver-

mijd vetten en sausen. Drink ook geen 
koffie of alcohol. Kies voor voeding die 
rijk is aan vitamine A, B1, D en B6. 
Drink na de avondmaaltijd lindethee of 
een warm glas melk met wat honing. 

· Fytotherapie: Gebruik planten die de 
slaap bevorderen zoals valeriaan, hop, 
meidoorn en haver. 

 
Risico's van maagzuurremmers  
Maagzuur(uitscheidings)remmers zijn 
geneesmiddelen tegen brandend maag-
zuur, tamelijk veilig wanneer ze voor kor-
te duur gebruikt worden. 
Op lange termijn zijn er wel een aantal 
risico's: 
· Een tekort aan voedingsstoffen kan 

ontstaan, zoals van vitamine B12 bij 
oudere mensen. In zeldzame gevallen 
creëert het ook ernstige magnesi-
umtekorten. 

· Ook de opname van calcium kan ver-
minderen, wat de botten kan doen ver-
zwakken. Hoewel studies niet eenslui-
dend zijn, wordt nu wel een 'vermoeden 
van' risico op botbreuken op de bijslui-
ter gezet. 

· De onderdrukking van maagzuur heeft 
effect op de samenstelling van de 
darmflora. De pH in de darmen veran-
dert, wat het risico op darminfecties 
verhoogt. Diarree is dan ook de meest 
voorkomende bijwerking van maag-
zuurremmers. 

· Langdurig gebruik verhoogt risico op 
darmpoliepen en maagontstekingen. 
Dat laatste is op zijn beurt een risico-
factor voor maagkanker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandend maagzuur  
We spreken van brandend maagzuur of 
zuurbranden als het zure maagsap van 
de maag terugstroomt in de slokdarm. 
Dit terugstromen wordt ook wel ’reflux’ 
genoemd. De maag is aan de binnen-
kant bekleed met een dikke slijmvlies-
laag, die de maagwand beschermt te-
gen het agressieve maagzuur. De wand 
van de slokdarm heeft een dergelijke 
beschermende slijmvlieslaag niet. De 
slokdarmwand is daarom niet tegen het 
maagzuur bestand en raakt, als deze 
toch regelmatig met het maagzuur in 
contact komt, geïrriteerd en ontstoken. 
 
Brandend maagzuur of zuurbranden is 
een schrijnend, branderig gevoel achter 
het borstbeen, vaak vlak boven de 
maag. Sommige mensen voelen het als 
een drukkende of knijpende pijn achter 
het borstbeen die nogal eens wordt ver-
ward met hartklachten. Soms komt het 
zure maagsap zelfs tot in de keel, waar-
door men ook last kan krijgen van een 
geïrriteerde keel en hoestklachten.  
Veel mensen hebben er vooral last van 
na het eten, vooral na zware en vette 
maaltijden, ’s nachts, liggend in bed, bij 
voorover bukken, met knellende kleding 
aan, bij overgewicht, bij verstopping, bij 
hard persen, tijdens de zwangerschap. 
Bij het ’s nachts, liggend in bed en bij 
voorover bukken zit er waarschijnlijk een 
scheurtje in het middenrif. Hierdoor kan 
het gedeelte van de maag waar de 
“klep” zit boven het middenrif komen en 
hierdoor heeft men last van maagzuur. 
Maagzuur kan op langere termijn slok-
darmkanker veroorzaken. 

Spreuken en gezegden 
 

De kleinste daad is beter 
dan de grootste intentie. 

 
Roger Baldwin 


