Nieuwsbrief

Jaargang 16 Nummer 5
augustus 2017

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

zoveel mensen klagen over slaapproblemen.

René van Velzen
Paranormaal therapeut/
Magnetiseur

Biotine probaat middel tegen
spierkrampen
Sommige patiënten die nierdialyse
volgen, hebben last van hevige spierT: 0548 - 366572
krampen. Een test heeft uitgewezen
E: R.H.M.vanVelzen@kpnplanet.nl
dat deze spierkrampen snel verminderen wanneer deze patiënten dageTelefonisch spreekuur 18.00-18.30 u
lijks 1 mg biotine nemen. De resultaMeer informatie
ten waren spectaculair: bij iedereen
www.gripholten.nl
daalde de frequentie van spierkrampen sterk; bij sommige patiënten
Voetkrampen 's nachts: wat doe je verdwenen ze zelfs volledig.
ertegen?
Biotine is belangrijk voor de verbranding van energie in de spieren en om
verzuring van de spieren te voorkomen. Biotine halen we uit de voeding.
Eigeel, lever en bepaalde groenten
bevatten veel biotine. Een deel wordt
aangemaakt door bacteriën in de
darm. Mogelijk belemmeren antibiotica de productie van biotine in de
darmen.
Als je 's nachts in bed ligt kunnen
spieren in de kuiten of voeten plots
pijnlijk samentrekken. Al zijn krampen
meestal onschadelijk, je kunt er wel
iets aan doen. Het eerste waarop je
dan moet letten, is dat je genoeg
water drinkt tijdens de dag. Een andere oorzaak is een slechte balans
van magnesium, kalium, natrium
en calcium in het lichaam. Eet voldoende bladgroenten en fruit, zodat
je verzekerd bent dat je genoeg magnesium en kalium binnenkrijgt.
Lichaamsbeweging is belangrijk,
vooral om de doorbloeding in de benen te onderhouden. Tegelijk kunnen
krampen het gevolg zijn van overbelasting en oververmoeide spieren.
Zorg dat je jezelf niet overschat tijdens het sporten. Elke dag stretchen
is ook een nuttige maatregel. Tot slot
kan slecht passend schoeisel, zoals
hoge hakken, het optreden van krampen bevorderen.
Magnesium ontspant en zorgt voor
diepe slaap
Magnesium, een mineraal dat weinig
in onze voeding voorkomt, speelt een
rol bij (spier)spanning, de prikkeloverdracht, het hartritme, de botopbouw,
werkt ontspannend en is onmisbaar
voor de aanmaak van enzymen en
hormonen. Het kan verzuring tegen
gaan en herstelt een verstoorde klierwerking. Magnesium is één van de
belangrijkste mineralen in het lichaam
dat ook borg staat voor een uitstekende nachtrust. Omdat magnesium bij
zoveel processen in het lichaam betrokken is en wij relatief weinig binnen
krijgen (o.a. door verschraling van de
voedingsbodem), hebben wij massaal
een te kort aan dit mineraal.
Een degelijk magensium supplement,
al of niet in combinatie met calcium
en kalium zorgt voor een rustige en
herstellende slaap. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie heeft een
volwassene dagelijke 460 milligram
magnesium nodig. De westerse voeding zou gemiddeld 120 milligram
magnesium per dag leveren. Met
deze cijfers lijkt het logisch waarom

Paracetamol verhoogt astma
Hoe meer paracetamol kinderen en
volwassenen slikken, hoe groter de
kans dat ze astma krijgen. Ook bij
zwangere moeders is er een verband
tussen paracetamolgebruik en astma
voorkomen bij hun kinderen.
Paracetamol verlaagt namelijk de
concentraties aan glutathion in de
longen.
Glutathion is een zeer belangrijke
lichaamseigen antioxidant van welke
de tekorten leiden tot ontstekingen. Astma is in de eerste plaats een
ontstekingsziekte ter hoogte van de
longen.
Paracetamol is een van de meest
voorgeschreven pijnstillers. Bij ons
kan je het zonder voorschrift van de
arts bij de apotheker krijgen

Waarom komt astma steeds vaker
voor?
In het begin van de twintigste eeuw
leed er naar schatting minder dan
0,1% van de bevolking aan astma;
naar het einde toe van de twintigste
eeuw steeg dit percentage naar meer
dan 1% tot bijna 10% in landen zoals
Nieuw-Zeeland en het Verenigd
Koninkrijk.
Wat zijn nu de oorzaken van deze
sterke stijging? Natuurlijk speelt de
verouderde bevolking een rol,
maar astma is ook een ziekte die
vaak bij jongeren voorkomt.
· De kwaliteit van de lucht is niet
onbelangrijk; zowel de fijnestofdeeltjes in de buitenlucht als de schimmel- en allergische deeltjes binnenshuis brengen schade aan de
longen.
· In drie kwart van de astma gaat het
om een allergische reactie waarbij
de luchtpijpen zich vernauwen.
Onderzoek dus of je al dan niet lijdt

aan een voedselallergie. Vermijd
voedseladditieven die allergische
reacties kunnen veroorzaken.
· Virusinfecties maken de luchtwegen
gevoeliger voor een astma-aanval.
Behandel ze zo snel mogelijk. Antibiotica helpen niet; je kan dus niet
anders dan je toevlucht zoeken in
natuurlijke remedies. Behandel ook
alle andere infecties: voetschimmels, vaginitis, candida-infecties... .
· De toename in zwaarlijvigheid in de
Westerse wereld zorgde eveneens
voor een toename in het aantal astmagevallen. Let dus op uw
gewicht.
· Matig het gebruik van geneesmiddelen. Astmageneesmiddelen bieden wel de nodige comfort, maar
overmatig
gebruik
kan
de astmaproblematiek op lange
termijn verergeren, zo heeft men dit
in het verleden reeds ervaren!
· Tot slot menen sommige wetenschappers dat we tegenwoordig te
hygiënisch zijn en dat daardoor het
immuunsysteem niet meer naar
behoren functioneert. Vooral het
contact met microben op jonge
leeftijd zou hier cruciaal zijn.

(TRPM8) die gevoelig zijn voor prikkelende stimuli zoals pikante voeding
(rode peper ...). De receptoren worden 'afgekoeld' door een stof uit pepermunt, menthol. Het verfrissende
effect dat je in de mond ervaart, lijkt
dus ook te gelden in de darm. Ook
het kruid karwij vermindert de activiteit van de receptor.
Het prikkelbare darmsyndroom omvat
onregelmatigheden van de darm met
buikpijn, diarree en/of obstipatie als
gevolg. Ongeveer 20 % van de mensen heeft er last van. Bij sommige
mensen wordt het uitgelokt na een
pikante maaltijd. Ook stress, voedselvergiftiging en antibiotica zijn mogelijke oorzaken van een prikkelbare
darm.
Adviezen tegen prikkelbare darm
Heb je regelmatig last van diarree,
obstipatie of van allebei?
Zit je met een onregelmatige stoelgang en regelmatig met buikkrampen?
Dan heb je vast last van het prikkelbare-darmsyndroom (PDS) of Irritable
-bowel syndrome (IBS).

Omdat IBS vele (soms vage) symptoDeze stelling moet nog nader onder- men kent, moeten vele hulpmiddeltjes
zocht worden vooraleer hierover ad- uitgetest worden:
viezen gegeven kunnen worden.
Sommige
studies
tonen
aan · Aanvankelijk dachten artsen dat een
vezeltekort de belangrijkste oorzaak
dat probiotica op prille leeftijd helpen
is van IBS. Momenteel is het enom allergie op latere leeftijd te voorthousiasme omtrent het nut van
komen.
vezels wat getemperd, maar het
blijft een interessante piste. Kies
Prikkelbare darm en pepermunt
voor oplosbare vezels zoals psylliVolgens Italiaanse auteurs is peperum of FOS.
muntolie mogelijk de eerste keuze in
·
Pepermuntolie doet de darmconde behandeling van het Irritabletracties ontspannen.
bowel syndrome (IBS) of prikkelbare
darmsyndroom
. · Probiotica hebben waarschijnlijk ook
Hun onderzoek wees uit dat inname
nut, althans volgens sommige stuvan twee capsules pepermuntolie per
dies.
dag gedurende vier weken werkzaam · Kurkuma (bevat curcumine) heeft
is om de IBS-symptomen te vermineen veelbelovende ontstekingsremderen. De effecten van deze therapie
mende werking.
waren na een maand nog steeds
zichtbaar bij de helft van de patiënDe oorzaak van IBS is niet bij iederten!
een dezelfde, daarom dat het nuttig is
om meerdere middeltjes te proberen
Meestal is de oorsprong van IBS te
vinden bij een verstoorde darmtransit.
Vandaar dat zowel diarree als obstipatie beide de belangrijkste symptomen van IBS zijn. Pepermunt ontspant de spieren van de darmen en
normaliseert de stoelgang.
Waarom pepermunt de darmen kalmeert

Zonder halt te houden,
één doel blijven volgen:
dat is het geheim van
succes.
Wetenschappers hebben een biologisch mechanisme gevonden waarom
pepermunt helpt tegen het Irritablebowel syndrome (IBS)of prikkelbare
darmsyndroom.
In de darmen zitten pijnreceptoren

Anna Pavlova

Kantoorwerk veroorzaakt overgewicht
Intellectueel werk en presteren voor een
beeldscherm zijn de oorzaak van de toenemende stress- en obesitasepidemie.
Tot dat besluit komen wetenschappers
die verbonden zijn aan de universiteit
van Laval (Canada). Sedentaire denkprestaties gaan gepaard met een duidelijke toename van het caloriegebruik. De
onderzoekers vergeleken de eetgewoonten van 14 studenten die intellectuele
proeven uitvoerden en evenveel jonge
mensen die gedurende dezelfde periode
konden rusten. Na 45 minuten werd iedereen uitgenodigd om te eten wat ze
wilden.
Artsen wisten al langer dat mensen die
denkwerk verrichten slechts 3 calorieën
per 45 minuten meer verbranden, dan
personen die rusten. Niettegenstaande
dat consumeerden de studenten die intellectuele testen hadden afgelegd 230
caloriën meer dan de jonge lotgenoten
die 45 minuten rust hadden gekregen.
Denkwerk zorgt, door de bewuste of onbewuste stress, voor een zeer sterke
schommeling van het glucose- en
insulineniveau. Dit is meteen de reden
waarom de jonge mensen die onder
mentale druk hadden gestaan veel meer
aten.

want televisie en reclame houden ons Kersen zijn supergezond
een absurd schoonheidsideaal voor. Kersen zijn rijk aan stoffen die tegen hartziekten beschermen. De meest
Eet nooit 's avonds. Geef je lichaam om spectaculaire effecten van kersen zien
ten laatste acht uur de kans om zich te we bij gewrichtspijnen, zo schrijven
herstellen. Elke 24 uur moet er een peri- Amerikaanse wetenschappers in 'Critical
ode van 12 uur zijn dat je niets eet. Op reviews in food science and nutrition'.
die manier is je lichaam veel meer ver- De stoffen die kersen rood tot purper
gevingsgezind voor alles wat je overdag kleuren, heten 'anthocyaninen', die je
eet.
ook in bessen terugvindt. Hoe donkerder
de kersen zijn, hoe meer anthocyaninen
erin zitten. Deze anthocyaninen zijn sterke ontstekingsremmers, op papier sterker dan ibuprofen, een populaire en vrij
verkrijgbare pijnstiller.
Studies bij gezonde
mensen tonen dat
ontstekingen in het bloed
dalen na vier weken
280 gram kersen per
dag te eten.
Kersen verlagen ook het
urinezuurgehalte
van het bloed: daarom zijn ze mogelijk
gezond voor lijders van jicht en andere
vormen van artritis.
Kersen zijn een goede bron van vezels
en kalium. Kalium, de tegenhanger van
natrium uit keukenzout, is nodig voor
een ideale bloeddruk. Kaliumtekorten
veroorzaken bovendien hartritmestoornis
-sen.

Gebrek aan lichaamsbeweging is een
van de belangrijke oorzaken van overgewicht. 's Avond zitten we voor de televisie, nadat we al een hele dag zittend
hebben gewerkt. Zo ziet de dag van vele
mensen eruit ... Zorg ervoor dat je jezelf
kansen aanbiedt om regelmatig aan beweging te doen. Zet bv. een hometrainer
in de huiskamer. Leg een yogamat goed
zichtbaar naast je bed. Heb je een fitnessabonnement aangeschaft, maar je komt
Zwaarlijvigheid niet te licht opnemen er niet aan toe? Probeer gewoon iets anHet is al langer geweten dat heel wat ders. Wie weet liggen tai chi of tafeltenmensen met overgewicht kampen. We- nis je veel beter?
Betere slaap met zure kersen
tenschappers publiceerden onlangs cijTwee glazen kersensap kan de slaaptijd
Bewegen
om
minder
te
eten!
fers waaruit bleek dat één op twee menmet bijna anderhalf uur verhogen bij sesen te dik is. Zwaarlijvigheid geldt op ternioren
mijn als een zeer ernstig gezondheidsrimet slapeloosheid. Slapeloosheid is een
sico. Overtollig gewicht kan de levensfrequent probleem bij mensen ouder dan
duur en de levenskwaliteit sterk doen da65. Niet alleen is het irritant en vermoeilen.
end, slapeloosheid verhoogt ook pijnklachten, bloeddruk en storingen aan het
Volgens de onderzoekers lijdt 36% van
suikermetabolisme.
de bevolking aan overgewicht en 12%
heeft een Body Mass Index van meer
dan 30. Deze mensen hebben af te reke- Een wetenschappelijke studie toont dui- Zure kersen (krieken) zijn een natuurlijke
delijk aan dat dagelijkse beweging de bron van melatonine, de stof die de hernen met obesitas.
productie van een eiwit stimuleert dat er senen een signaal geeft dat de nacht is
Obesitas is een chronische ziekte die voor zorgt dat sportieve mensen minder begonnen. De robijnrode kleurstoffen uit
ontstaat door een onevenwichtige ener- honger hebben en dus eigenaardig ge- kersen zouden ook een rol spelen. Volgiebalans. Onderzoeken hebben aange- noeg minder eten dan sedentair levende gens wetenschappers verhinderen deze
toond dat obesitas het risico op een hele mannen en vrouwen.
stoffen de afbraak van tryptofaan, de stof
reeks aandoeningen (hypertensie, diabe- Wilt u gewicht verliezen? Doe dan aan waaruit serotonine wordt gemaakt. Slates, artrose, cholesterol, hart- en vaat- sport!
peloze mensen breken tryptofaan te snel
ziekten, galsteenvorming,...) sterk ver- Het team van Dokter Veronica Araya, af, waardoor een disbalans ontstaat in
hoogt.
dat verbonden is aan de universiteit van hersenstoffen die de slaap regelen.
Santiago in Chili, vroeg aan vijftien menZwaarlijvigheid en obesitas dienen aansen met overgewicht om dagelijks tusgepakt te worden door het nastreven van
sen 45 minuten en een uur aan sport te
een evenwichtige en aangepaste voe- doen, en dit zonder iets te wijzigen aan
ding, meer lichaamsbeweging en dit onhun voedingsgewoonten. Na drie maander medische begeleiding.
den stelde men bij alle deelnemers vast
Goede gewoonten voorkomen zwaarlijvig- dat ze niet alleen lichaamsvet hadden Bijna alles wat u doet is
verloren, maar dat de vrijwillige proefperheid
Op het probleem rond overgewicht be- sonen ook minder aten. Hoe is dit uit te onbelangrijk, maar het
staat geen pasklaar antwoord. Zonder leggen?
twijfel ligt dikwijls een slecht eetpatroon
is erg belangrijk dat u
aan de basis van overgewicht. Maar ook Fysiek actief zijn stimuleert de productie
als je gezond eet, kun je enkele kilo's bij- van de BDNF proteïne (brain derived
komen als je een jaartje ouder wordt. En neurotrophique factor). Die zorgt er voor het doet.
waarschijnlijk is dat niet eens zo onge- dat mensen minder eten. Drie maanden Mahatma Gandhi
zond. Zolang je maar gezond eet en je sporten resulteerde in een aanzienlijke
er goed bij voelt. Dat is ook een opgave, stijging van de BDNF proteïne.

Spreuken en gezegden

