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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
Köllingserf 23, 7451 XA Holten

Hoe ontstaan allergieën?

René van Velzen
Paranormaal therapeut/
Magnetiseur
T: 0548 - 366572
E: R.H.M.vanVelzen@kpnplanet.nl
Telefonisch spreekuur 18.00-18.30 u
Meer informatie
www.gripholten.nl
Beter geen antibacteriële zeep
gebruiken
Aan consumenten worden desinfectantia steeds vaker aangeboden,
vooral voor gebruik in het huishouden. Het gaat dan bijvoorbeeld om
antibacteriële handzeep, desinfectiedoekjes en ‘hygiënische’ schoonmaakmiddelen. Er is echter geen
wetenschappelijk bewijs dat het routinematig gebruik van desinfectiemiddelen door consumenten thuis gezonder is dan schoonmaken met
‘gewoon’ water en zeep. Hetzelfde
geldt voor het gebruik van desinfectiemiddelen op kantoor.
De Nederlandse gezondheidsraad
adviseert om desinfecterende middelen alleen te gebruiken als ze echt
nodig zijn. De middelen leveren een
belangrijke bijdrage aan het voorkomen van infecties (en dus ziekte) bij
mensen en dieren. Overmatig of onjuist gebruik kan vergiftiging of allergie veroorzaken en leidt tot resistentie, waarbij ook resistentie tegen antibiotica kan ontstaan.
Antibacteriële zeep doodt ook goede
bacteriën, is slecht voor de huid,
werkt hormoonverstorend, kan kanker kanker veroorzaken en is heel erg
slecht voor het milieu.
De Amerikaanse Food and Drug
Administration (FDA) heeft daarom
medio 2016 het gebruik van antibacteriële zepen en verzorgingsproducten zoals shampoo, tandpasta,
deodorant enz. verboden.
Weerstand verhogen bij kinderen
Verkoudheden (aandoeningen van de
bovenste luchtwegen) worden veroorzaakt door virussen. Jammer genoeg
bestaat er geen behandelingsmethode voor verkoudheden. Voorkomen is
dus de beste remedie. Een besmetting met een virus kan slechts genezen wanneer ons lichaam de passende afweerstoffen aanmaakt tegen
deze vreemde indringers. Dit neemt
enige tijd in beslag en duurt ongeveer
3 tot 4 dagen.

Een allergie is een overdreven immunologische reactie van het lichaam
op een stof die in feite ongevaarlijk
is. Pollen in de lucht of excretieproducten van de huisstofmijt zijn stoffen
die bij vele mensen een allergische
reactie opwekken.
Belgen zijn koplopers in de allergiestatistieken. Bijna 30% van de mensen hebben een allergie op gras- en
boompollen of op de huisstofmijt.
Waar ligt de oorzaak van deze opwaartse trend?
Reeds vanaf de geboorte krijgt het
immuunsysteem een bepaalde configuratie of instelling mee. De eerste
levensjaren van het kind zijn dan ook
heel belangrijk.
Volgens sommige onderzoekers
leven we (vooral tijdens de eerste
kinderjaren) te proper. We komen te
weinig in contact met vuil, zodat ons
immuunsysteem 'lui' wordt. Het vindt
dan die onnozele graspollen ineens
wel belangrijk.
Antibiotica: stevenen we af op een
apocalyps?
De
Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) waarschuwt voor een 'postantibiotisch tijdperk', waarin veel van
de toepassingen van de moderne
geneeskunde onmogelijk zijn geworden. Drie kwart van alle landen ter
wereld hebben geen plan om duurzaam met antibiotica om te gaan. De
toestand is ook nijpend voor geneesmiddelen tegen hiv en malaria. Ook
die ziekten geraken steeds meer
resistent.

Resistentie tegen antibiotica is in
feite een natuurlijk fenomeen, maar
Omdat kinderen in vergelijking met kan in de hand gewerkt worden wanvolwassenen over minder afweerstof- neer ze onbedachtzaam voorgefen (weerstand) tegen virussen be- schreven worden. Vele mensen geloschikken hebben ze daardoor een ven nog steeds onterecht dat antibiogrotere kans op het ongewenst krij- tica tegen griep en verkoudheid wergen van een verschillende soorten ken. Resistentie kan ervoor zorgen
ziektes (bv. loopneus). Het gebruik dat een ziekte zoals tuberculosis
van antibiotica als behandeling van terug dodelijk kan worden en dat
een gewone verkoudheid is zinloos. complicaties na chirurgische ingreKinderen hebben dus behoefte aan pen onbehandelaar worden. De
stoffen die hun weerstand verhogen. WHO vraagt dringend overleg tussen
De aanvoer van de nodige vitaminen alle landen zodat een gezamenlijk
(bijvoorbeeld vitamine C) en minera- plan kan uitgewerkt worden. Infecties
len is een extra ondersteuning om kunnen in de toekomst de grootste
hun afweer- of immuunsysteem in bedreiging vormen voor de wereldgezondheid!
optimale conditie te houden.

Eczeem
Eczeem is een oppervlakkig teken
dat er iets fout loopt met de afweer
van het lichaam. Meestal gaat het om
een aangeboren afwijking, maar omgevingsfactoren spelen een grote rol.
Stress, zweten, snelle veranderingen
in de temperatuur, detergenten, oplosmiddelen, wol, synthetische kledij,
stof, zand, henna tatoeages, tabaksrook en luchtvervuiling: dit is maar
een kleine greep van factoren die
eczeem uitlokken.
Eczeem kan ook het gevolg zijn van
een voedselallergie, denk maar aan
allergie voor eieren, melk, vis, soja en
gluten.

zwaarlijvigheidsepidemie geholpen.
Misschien hebben ze die epidemie
zelfs veroorzaakt?

In bevolkingsstudies zien we dat
mensen die lightproducten gebruiken
vaker zwaarlijvig zijn en sneller dik
worden. Andere studies melden dat
Synthetische zoetstoffen in moe- lightproducten niet helpen om te
vermageren.
dermelk en bloed
Mensen die lightproducten gebruiken,
eten dus meer. Lightproducten doen
je sneller verlangen naar een nieuwe
maaltijd omdat ze zelf geen calorieën
leveren en de honger onvoldoende
stillen. De zoete smaak geeft een
zeker genot, maar die is van korte
duur. Al snel zul je opnieuw trek krijgen in meer (zoet) eten.
Kinderen hebben dubbel zoveel sucralose in hun bloed dan volwassenen wanneer ze een blikje frisdrank
drinken. Kinderen hebben blijkbaar
een lagere capaciteit om synthetische
zoetstoffen via de nieren te verwijderen dan volwassenen. Onderzoekers
vrezen ervoor dat zulke vroege blootstelling aan kunstmatige zoetstoffen
de toekomstige smaak, voedingskeuzes en zelfs metabolisme van jongs
af aan in ongunstige zin gaan bepalen. Kinderen houden van zoet en
vooral daarom zijn ze kwetsbaar voor
de intense zoete kracht van zoetstoffen.
Amerikaanse onderzoekers van het
Nationaal Instituut voor Diabetes en
Nierziekte hadden bloedstalen van 22
gezonde volwassenen en 11 gezonde
kinderen (6 tot 12 jaar) geanalyseerd
op synthetische zoetstoffen. Ook in
moedermelk zitten kunstmatige zoetstoffen wanneer moeders voedingsmiddelen of medicatie innemen die
deze bevatten. De impact van zoetstoffen moet beter worden onderzocht, nu dat de consumptie ervan
wereldwijd sterk toeneemt, omdat
suiker gezondheidsproblemen zoals
zwaarlijvigheid kan veroorzaken.
Nochtans is de bewering dat kunstmatige zoetstoffen overgewicht kunnen bestrijden, mogelijk onjuist.
Van lightproducten word je sneller
dik
Consumenten verkiezen vaak dieeten lightproducten om hun gewicht
onder controle te houden. Lightproducten bevatten kunstmatige zoetstoffen die geen calorische inhoud
hebben. Hun voedzaamheid is doorgaans verwaarloosbaar of gelijk aan
nul.
Kunstmatige zoetstoffen worden al
meer dan honderd jaar gebruikt.
Sinds de jaren '60 is het gebruik sterk
gestegen. Tegelijkertijd is ook het
aantal zwaarlijvige mensen toegenomen. Kunstmatige zoetstoffen hebben in ieder geval niet veel tegen de

Waarom kan aspartaam toxische
reacties veroorzaken?
Aspartaam is een kunstmatige zoetstof die in vele dieet- en lightproducten gebruikt wordt.
Aspartaam is onweerlegbaar een
toxische stof:
1. Het lichaam zet aspartaam om
naar methanol. Methanol wordt op
zijn beurt omgezet naar het giftige
formaldehyde.
2.Aspartaam bestaat onder andere
uit fenylalanine en aspartaat. Hoewel dit twee natuurlijke stoffen zijn,
mogen ze niet te snel in het bloed
opgenomen worden. Het zijn neurotransmitters: ze activeren zenuwcellen in de hersenen en in het
hart. In een al wat oudere studie
ondervond 16 % van een groep
van 200 hartpatiënten een verandering van het hartritme na inname
van aspartaam.
3.Diketopiperazine is een kankerverwekkende stof die ook uit aspartaam ontstaat.
Voorstanders (de industrie) beweren dat aspartaam in lage doseringen veilig is voor consumptie. De
stoffen die gevormd worden, zal
het lichaam meestal snel verwijderen. Toch blijkt uit verschillende
gevalstudies en rapporten dat aspartaam bij bepaalde mensen ernstige reacties kan opwekken!

Als u op perfectie
mikt, merkt u dat
u mikt op een
bewegend doel.
George Fisher

Wie heeft extra vitamine B12 nodig ?
Vele bevolkingsgroepen hebben een vrij
groot risico op vitamine B12-tekort. Vegetariërs en veganisten bijvoorbeeld
moeten opletten, vooral wanneer ze
geen speciale voedingsmaatregelen nemen.
Ook vijftigplussers hebben een hoger
risico. Vitamine B12 wordt niet opgenomen wanneer te weinig maagzuur wordt
aangemaakt. Ongeveer 30% van de oudere bevolking heeft een verminderde
maagzuurproductie.
Milde vormen van vitamine B12-tekorten
komen bij 38% van de bevolking voor.
Het Amerikaanse Institute of Medicine
heeft vijftigplussers al aanbevolen om
voldoende B12 in te nemen, hetzij via
verrijkte voeding, hetzij via supplementen.

Goede bronnen van B12 zijn schapenvlees, kip, schelpdieren (oesters) en
skipjacktonijn. Er zijn weinig vegetarische bronnen van vitamine B12. Nori
(zeewierblaadjes), chlorella en tempeh
(gefermenteerde sojabonen) zijn belangrijke uitzonderingen.
Paddenstoelen een degelijke vleesvervanger
In vele voedingsdriehoeken vinden ze
blijkbaar geen plaats voor de paddenstoelen. Het zijn geen planten noch dieren; wel behoren ze tot de gisten en
schimmels. Een categorie werd daarmee
over het hoofd gezien.

Paddenstoelen zijn inderdaad moeilijk te
plaatsen. Ze zijn een goed alternatief
voor vlees omdat ze een waardevolle
bron zijn van proteïnen. Helemaal het
vlees vervangen kunnen ze evenwel
niet, zo zeggen voedingsdeskundigen,
omdat vlees nog andere voedingsstoffen
bevat die de paddenstoel niet heeft.

Paddenstoelen zijn bovendien zo arm Darmflora bij baby's
aan calorieën en rijk aan vitamines en
mineralen. De weinige koolhydraten en
vetten in paddenstoelen zijn van hoge
kwaliteit.
Een eventueel nadeel is dat paddenstoelen geneigd zijn om zware metalen op te
stapelen. Dit hangt natuurlijk af van de
concentratie aan zware metalen die in
de bodem aanwezig is. Kies daarom
voor gekweekte paddenstoelen, omdat
je van de zuiverheid van sommige (bos)
bodems niet zeker bent.
Een baby heeft vlak na de geboorte een
steriele darm. Welke bacteriën er op dat
Apen depressief door westers dieet
moment intrede in de darmen doen, is
Gedragsbiologen hebben een groep van van belang voor de rest van het leven.
java-apen willen 'verwennen' met het Bij een normale geboorte wordt de baby
westers dieet. Na iets meer dan twee 'besmet' door bacteriën uit de vagina
jaar zagen ze dat 42 % van de van de moeder. De vaginale bacteriën
apen depressief gedrag vertoonde. De zijn eigenlijk darmbacteriën die verhuisd
apen vertoonden evenwel geen ge- zijn naar een andere plek. Een gezonde
wichtstoename.
darmflora zorgt voor een stuk ook voor
Na bloedanalyse noteerden ze een ho- een gezonde vaginale flora.
gere cholesterolwaarde in het bloed en
een lagere HDL-cholesterolfractie bij de Baby's die geboren worden met een keiapen met depressief gedrag. Bij mensen zersnede, hebben een andere darmflobestaan gelijkaardige gegevens:
ra. Mogelijk hebben ze daarom een hodepressie gaat vaak gepaard met een ger risico op allergieën en eczeem. Onlagere ('goede') HDL-cholesterol.
derzoekers en artsen zoeken daarom
naar het potentieel van probiotica om
Het dieet was erg rijk aan vetten met een goede samenstelling van de darmvooral (45 %) verzadigde vetten, relatief flora vanaf de geboorte te verzekeren.
veel omega-6- en weinig omega-3vetzuren. Consumptie van geconjugeerd Allergieën en probiotica
linolzuur (omega-6) verhoogt de kans op Meer en meer studies wijzen op het bede depressie en abnormaal gedrag. Li- lang van probiotica om allergieën te benolzuur treffen we typisch aan in dierlijke handelen of alleszins te voorkomen.
voedingsmiddelen en vele plantaardig Probiotica verbeteren de samenstelling
oliën, terwijl omega-3 in vis, groenten en van de darmflora die veel invloed heeft
lijnzaad-, hennep- en walnootolie zit. Li- op het immuunsysteem. Bij mensen met
nolzuur is op zich niet ongezond, maar een allergie staat het immuunsysteem
het moet in balans zijn met omega-3- slecht afgesteld. Probiotica kunnen deze
vetzuren.
fout soms corrigeren, zodat het immuunDe gedragsbiologen geloven dat dit ex- systeem minder aandacht zal besteden
periment een verklaring geeft voor het aan allergische stoffen, maar eerder aan
verband tussen depressie en hart- en infecties.
vaatziekten.
Enkele studies hebben aangetoond
Hoe verhoog je de HDL-cholesterol?
dat probiotica helpen om allergieën te
HDL-cholesterol is de 'goede' choleste- voorkomen. Bij een van die studies zarol: hoe hoger deze cholesterolfractie, gen artsen dat probiotica aan zwangere
hoe lager de kans op een hart- en vaat- vrouwen ook hielpen om een allergie bij
aandoening. Een hoge HDL-cholesterol de baby te voorkomen.
is even belangrijk als een lage (LDL-) Ondertussen stellen artsen dat het nog
cholesterol.
te vroeg is om probiotica zomaar aan
Gezonde voeding en lichaamsbeweging iedereen aan te bevelen. Meer onderzijn belangrijk om de HDL-cholesterol zo zoek is hiervoor nodig.
hoog mogelijk te houden. Stress, slaapproblemen, neerslachtigheid en bepaalde cholesterolverlagers (!) kunnen de
HDL-cholesterol verlagen.
Te veel cholesterol in het bloed verhoogt
het risico op hart- en vaataandoeningen.
Het transport van cholesterol gebeurt in
microscopische druppeltjes, de LDL- en
de HDL-partikels. LDL-cholesterol wordt
de slechte cholesterol genoemd omdat
deze hun cholesterol achterlaten in de
bloedvaten. HDL-cholesterol doet het
omgekeerde en brengt cholesterol van
de bloedvaten naar de lever.

Spreuken en gezegden

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

