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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
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kers dat deelnemers na 10 weken
een veel beter gevoel voor evenwicht
Melatonine stilt chronische pijn
Een aantal kleinschalige studies heb- hadden.
ben reeds aangetoond dat melatonioverlene de pijn bij chronische aandoenin- 'Steeds meer mensen
gen vermindert, onder andere bij ven kanker, de aanpak van factoren
fibromyalgie, Chronische vermoeid- die levenskwaliteit van patiënten
heid,Irritable-bowel syndrome (IBS) verminderen is dus van enorm beof prikkelbaar darmsyndroom en lang', zegt Lise Worthen-Chaudhari
migraine. In sommige studies werd van de Ohio State University. Een
melatonine gecombineerd met een van die factoren is aftakeling van de
geneesmiddel; andere studies werk- zenuwen in benen en armen, een
rechtstreeks
gevolg
van
cheten enkel met melatonine.
mo. Kankerpatiënten verliezen vaak
Melatonine is een stof in het lichaam tijdelijk hun gevoel in de vingers en
met een dubbel gezicht. In de herse- tenen, en dat heeft een impact op het
nen werkt het als een slaaphormoon. evenwichtsgevoel. Beweging is nodig
De grootste hoeveelheden zitten om fit te blijven, maar juist kankerechter in de maag en de darmen, patiënten vinden het lastig om zich te
maar de functie in de spijsvertering is blijven engageren voor lichaamsbeweging.
nog niet helemaal gekend.
Melatoninezou onder andere als anti- Dat is een groot voordeel van tango:
oxidant de vorming van maag- en patiënten vinden het leuk en hebben
er geen moeite mee om deze
darmzweren verhinderen.
In vele studies zagen artsen ook 'therapie' vol te houden.
verbetering van de slaap.
Melatonine wordt als zeer veilig ervaren, tot doseringen van 3 milligram.
Populaire pijnstiller grootste oorzaak van leverschade!
Tal van medicaties veroorzaken leverschade, waarschuwt de AACN,
een Amerikaanse vereniging van
verpleegkundigen. Soms wordt die
schade hersteld, maar soms is de
schade permanent en kan het leverfalen en zelfs sterfte veroorzaken.
Veruit de belangrijkste boosdoener is
acetaminophen/paracetamol, die verantwoordelijk is voor 46% van alle
gevallen van acute leverfalen in de
VS. Paracetamol vormt een groot
gevaar omdat het vrij verkrijgbaar is
bij de apotheek en patiënten soms de
veilige dosis overschrijden. De AACN
waarschuwt ook dat sommige voedings- en kruidensupplementen evengoed de lever kunnen belasten, hoewel dat veel minder frequent voorkomt.

Veel vetten of veel koolhydraten?
De voedingswetenschappen hebben
grote flaters begaan in het verleden.
Lange tijd moesten we vetten mijden
om gezond te blijven. Niet alleen was
dit een verkeerd advies, het heeft ook
averechts uitgedraaid.
In de jaren vijftig trokken wetenschappers verkeerde conclusies uit
bevolkingsstudies. Ze beoordeelden
vetten als enige oorzaak van zwaarlijvigheid en hart- en vaatziekten. Recente studies geven een genuanceerder beeld: een dieet rijk aan
vetten en arm aan koolhydraten
werkt minstens even goed om te
De lever is het orgaan dat het leeu- vermageren!
wendeel van gifstoffen moet verwijde- Dezelfde studies brengen ook enkele
ren. De lever is daarom erg kwets- zwakheden aan het licht van dergelijbaar voor schade, ook door korteter- ke diëten: weinig koolhydraten staan
mijngebruik van hogere dosissen. quasi gelijk aan een vezelarm dieet,
Artsen moeten hiermee voldoende en vezels zijn nu wel erg belangrijk
rekening houden door aandacht te voor je gezondheid. Zowel bij een
hebben voor klinische symptomen die vetrijk als een koolhydraatrijk rijk
hierop kunnen wijzen. Herstel van
leverschade is meestal mogelijk,
maar soms is de schade onomkeerbaar.
Op het lijstje van potentieel leverbelastende stoffen staan ook nietsteroïdale ontstekingsremmers, bepaalde antibiotica, epilepsiemedicatie, statines, protonpompremmers,
methotrexaat, azathioprine en sulfasalazine.

dieet is de kans op tekorten aan voedingstekorten groot.
Dus wat moet het zijn?
Een voeding arm aan alles wat overbodig is: suiker, boter, room, zout ...
Beschouw groenten en fruit als de
basis en tel dan pas de calorieën van
aardappelen en boterhammen erbij.
Vetten hoef je niet speciaal te mijden
als je de juiste vetten maar kiest:
olijfolie, noten, vis , kokosvet ...
Vetten die helpen om af te slanken
Wanneer mensen denken aan maatregelen om gewicht te verliezen,
denken ze zeker niet aan vetten.
Nochtans is het verkeerd om alle
vettige substanties met de vinger te
wijzen. Omega-3 vetzuren, die vooral
teruggevonden worden in de visolie
van sardienen en zalm, staan bekend
om hun vermagerende eigenschappen. Omega-3 vetzuren ondersteunen o.a. ook daarom de hartfunctie.
Uit studies blijkt ook dat omega-3
vetzuren in staat zijn om het vetverlies met 14 procent te verhogen gedurende
sportieve
activiteiten
(wandelen, fitness of iedere andere
vorm van sport). Omega-3 stimuleert
tijdens fysieke activiteiten de productie van leptine.
Leptine is een hormoon dat er voor
zorgt dat we geen hongergevoel
krijgen. Volgens verschillende wetenschappers zijn omega-3 vetzuren er
ook verantwoordelijk voor dat er veel
minder genen worden geactiveerd die
vetcellen produceren.
Vetten zijn nooit ongezond geweest
Volgens Britse onderzoekers waren
de richtlijnen voor vetinname al in de
jaren tachtig onterecht. Geen enkele
studie die voor 1983 gepubliceerd
werd - toen de richtlijnen in werking
traden -, kon aantonen dat een verlaging van vetinname hartsterfte kan
voorkomen. Het enige effect was een
daling van cholesterol. Ook een studie uit 2014 bevestigt dat er geen
goede wetenschappelijke bewijzen
zijn dat een lagere inname van vetten
gunstig is voor het hart.
Dit betekent nog niet dat een hoge
vetinname onschadelijk zou zijn,
maar het is niet de grote boosdoener
zoals elke diëtist ons voorgehouden
heeft. Wetenschappers vermoeden
nu dat de richtlijn om minder vetten te
gaan eten, schadelijke gevolgen heeft
gehad. Ook gezonde vetrijke producten kregen een slechte imago,
zoals noten, olijfolie en zelfs visolie.
Diëtisten zijn bovendien de risico's
voor suiker uit het oog gaan verliezen.
Vermijd transvetten als de pest
De
Wereldgezondheidsorganisatie
raadt aan om het percentage van
transvetten onder de 1% van de totale energie-inname te houden. Transvetten vormen een groter gevaar voor
het hart dan de verzadigde (dierlijke)
vetten.
Vroeger bestonden de margarines
voor 30 à 60% uit transvetzuren.
Reeds in de jaren '50 bestond het

vermoeden dat deze transvetten
slecht zouden zijn voor het hart; pas
in 1990 werd dit onderzocht in grootschalige studies. Sinds de 21e eeuw
doet de margarine-industrie inspanningen om het transvetgehalte zo
laag mogelijk te houden.

Transvetten zitten nog in andere
producten. Fastfood, frietjes, koekjes,
cakes, donuts, snack en gedehydrateerde soepen zijn de voornaamste
bronnen van transvetten. Ze ontstaan
door verhitting van de anders zo
gezonde
onverzadigde
vetzuren
(vooral uit omega-3). Met de juiste
bakoliën (bijv. olijfolie en kokosolie)
en een niet te hoge baktemperatuur
zorg je voor een minimum aan transvetten.
In de natuur zijn transvetten nagenoeg onvindbaar, behalve in koemelk. Transvetten in koemelk zijn niet
(zo) schadelijk voor het hart als de
industrieel geproduceerde transvetten.
Transvetten snoeien in het geheugen!
Mannen die veel transvetten eten,
hebben een minder sterk geheugen.
Een studie die 1000 gezonde mannen jonger dan 45 onderzocht, vond
dat de grootste consumenten van
transvetten het slechtst presteerden
op geheugentesten. Transvetten zijn
mogelijk ook een oorzaak van overgewicht, hartziekten en zelfs agressief gedrag.
Transvetten zijn giftige vetten, die
ontstaan door verhitting van onverzadigde vetzuren. In het lichaam verhogen ze de oxidatieve stress. Ze komen in de natuur bijna niet voor. Je
treft ze aan in wat we 'industriële
voeding' noemen: diepvriespizza's,
fastfood, margarines, snacks enzovoort. De margarines die decennia
geleden (en nu nog steeds) zo gepromoot werden als 'gezond voor het
hart', bestonden uit meer dan 30%
transvetten!

Liefde en hoop
zijn tweelingen
Maria Brooks

Halsmassages verlagen de bloeddruk
Britse wetenschappers hebben een
rechtstreeks verband ontdekt tussen de
halsspieren, de bloeddruk en een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen. Concreet kwam men tot de
vaststelling dat het zacht stimuleren van
de zenuwen in de hals, door middel van
massage, kan leiden tot een daling van
de bloeddruk en een trager - lees gezonder - hartritme.
De onderzoekers ontdekten dat bepaalde zenuwweefsels in de hals een rechtstreekse invloed uitoefenen op een zone
in de hersenen die verantwoordelijk is
voor de bloeddruk en het hartslagritme.
Indien de zenuwweefsels door stress geblokkeerd worden, leidt dat tot bloeddrukverhoging (hypertensie) en een hoger hartritme.

Het is de allereerste keer dat onderzoekers een verband ontdekken tussen
spanningen in de hals, het schouderoppervlak en de hersenzone die mee voor
een gezonde hartfunctie verantwoordelijk is. Regelmatige hals- en schoudermassages kunnen volgens de Britten er
voor zorgen dat heel wat mensen terug
een betere bloeddruk en een lagere hartfrequentie krijgen. Daardoor worden wellicht veel cardiovasculaire aandoeningen
vermeden. Aarzel bij spanningen dus
niet om een hals en schoudermassage
te laten uitvoeren.

Tips tegen angst en stress
Een steeds groter deel van de bevolking
leeft onder de invloed van angst
en stress. Alles is in verband te brengen
met een snel veranderende, meer onzekere leefomgeving en internationale gebeurtenissen. Minder angst en stress
heeft in ieder geval te maken met een
iets andere manier van leven. Om kalmte en rust terug te vinden kunnen de volgende hulpmiddeltjes zeker van een
zeer grote waarde zijn.

gelmatig noten nuttigen, lagere waarden
voor CRP en IL6 hebben. CRP en IL6
zijn twee ontstekingsfactoren: ze worden
in het lichaam aangemaakt wanneer afweercellen actief zijn. De onderzoekers
berekenden ook dat het inruilen van
vlees, eieren of geraffineerde granen
voor noten ontstekingen significant doet
dalen.

Doe aan ontspannings- of meditatieoefeningen. Voor personen die nog
meer stress ervaren, omdat ze zich
trachten te ontspannen, is een rustige of
net sportieve wandeling een uitstekend
middel. Men elimineert hiermee de onbeantwoorde vlucht- of vechtreactie die het
gevolg is van angst en stress. Na dergelijke wandeling of meditatie zal men gemakkelijker en beter slapen.
Een goede nachtrust is de remedie bij
uitstek bij angst en stress.
Slapeloosheid moet voorkomen worden.
Tot slot speelt ook de voedingskeuze
een grote rol in het wegwerken van angsten. Een voedingspatroon dat rijk is aan
fruit, groenten en volkorengranen zorgt
voor een groter evenwicht van de neurotransmitters in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor een optimistisch gevoel en zelfvertrouwen.

Vele gezondheidsproblemen zijn terug te
leiden naar milde ontstekingen die niet
beëindigd geraken. Ontstekingen zijn nodig om ongewenste indringers te elimineren of om weefsel te herstellen, maar
in afwezigheid van indringers kunnen ze
schadelijk worden. Ontstekingen aan de
bloedvaten vormen de kiemen voor
aderverkalking, terwijl hersenontstekingen een drijvende kracht zijn achter vele
hersenziekten. Noten zijn voedzaam, ze
bevatten magnesium, vezels, arginine,
gezonde vetzuren en antioxidanten. Het
Gezond met een handvol noten
onderzoek bevestigt de gezondmakende
Een handvol noten vermindert het risico kracht van noten voor diabetes en hart
op kransslagaderziekte met bijna 30%, en vaatziekten, zoals gebleken uit bevolhet risico op hart- en vaatziekte met kingsstudies en klinische tests.
21%, het kankerrisico met 15%, het risico op diabetes met 40% en het risico op Noten, de overtreffende trap van gezond
een luchtwegaandoening met liefst 75%. Nadat Spaanse onderzoekers meer dan
Dat is wat 29 studies die wereldwijd wer- 7.000 mannen en vrouwen in het oog
den gedaan, ons vertellen. Het waren hielden gedurende een periode van bijna
Britse en Noorse onderzoekers die de vijf jaar, zagen ze dat diegenen die meer
relatie tussen noten en ziekte grondig dan drie porties noten per week aten,
hadden becijferd. De studies die ze ver- 39% minder kans hadden om te overlijzameld hadden, telden samen 800.000 den. Een portie noten komt overeen met
deelnemers.
28 gram. Walnoten, die ook rijk zijn aan
omega-3 en polyfenolen, hadden het
sterkste effect: een reductie op sterfte
van 45%!

Stressbeheersing is een manier van
denken
Stress heeft een bijzonder slechte invloed op je gezondheid. Stress is bovendien één van de beïnvloedbare risicofactoren die mee aan de basis kunnen liggen van hart- en vaatziektes. Hoe moeilijk het soms is, je gezondheid heeft er
alle baat bij als je stress de baas blijft.
Denk eraan: alleen jij kan stress beheersen door eens iets vaker te relativeren
en iets minder perfectionistisch te zijn!
Pieker niet over iets, probeer er rustig
over te praten: het neemt vaak al een De onderzoekers vonden bovendien dat
stuk van de stress of de druk weg.
4,4 miljoen voortijdige sterftes vermeden
Zorg voor een goede nachtrust: vermijd zouden kunnen worden moest iedereen
koffie, opwekkende dranken (cola)! minstens 20 gram noten per dag eten.
Vermijd ook fysieke inspanningen vlak Dat is ongeveer de dagelijkse dosis die
je moet eten om van de gezondheidsvoor het slapengaan.
Bouw voldoende pauzes in tijdens je voordelen te kunnen genieten. Noten zijn
erg voedzaam, ze verbeteren het suikerwerk.
Zorg dat een pauze ook echt een mo- metabolisme en verlagen ontsteking. Ze
ment van ontspanning en verstrooiing zijn calorierijk omdat ze veel vetten beis... en dat je daarin dus niet gestoord vatten, toch verlagen ze het risico op
wordt! Doe enkel de dingen die je graag overgewicht.
doet: lezen, TV-kijken, wandelen...
Toch last van stress? Probeer het dan Noten remmen ontstekingen
op een gezonde manier af te reageren: Het eten van noten verlaagt het ontstedoor deel te nemen aan ontspannende kingsniveau in het lichaam. Uit Brits onderzoek blijkt dat verpleegsters die resporten.

Noten zijn een kenmerkend onderdeel
van het mediterraan dieet, samen met
olijfolie. Mannen en vrouwen die het best
een mediterraan voedingspatroon volgden, hadden zelfs een verlaagd risico op
sterfte van 63%, ook vastgesteld na een
periode van vijf jaar. Dat noten gezond
zijn, komt overeen met al onze beschikbare kennis over voeding. Noten zijn
zeer voedzaam, rijk aan gezonde vetten
en koolhydraten.

Spreuken en gezegden
Succes is een taart
waarvan iedereen wil eten,
maar als hij op is
zie je niemand meer.

