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Maak groenten en fruit goedkoper  
Verlaag de prijs van fruit en groen-
ten, dat zal veel meer effect sorteren 
dan voorlichtings- of andere (massa)
mediacampagnes. Voor een 10%-
daling van de prijs berekenden on-
derzoekers een daling van hartsterfte 
van 1%. Een 30%-daling zou goed 
zijn voor 200.000 minder hartsterftes 
gedurende 15 jaar in de VS. Volgens 
de onderzoekers is dit belangrijke 
informatie om een efficiëntere strate-
gie voor ziektepreventie op bevol-
kingsniveau uit te zetten. 
 

Mediacampagnes die consumptie 
van groenten en fruit moeten promo-
ten, zijn een pak minder efficiënt: die 
reduceren het sterftecijfer met amper 
0,1%. Mediacampagnes kunnen 
uiteraard wel nuttig zijn om het be-
lang van gezonde voeding te blijven 
benadrukken. 
 

Helaas heeft de regering besloten 
om op deze artikelen een hoger BTW 
tarief op te leggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groenten en fruit voor een gezon-
der en langer leven  
Een nieuwe studie bevestigt dat 
consumptie van groenten en fruit kan 
zorgen voor een gezonder li-
chaam. Een Brits onderzoek bestu-
deerde tussen 2001 en 2013 de 
eetgewoonten van 65.000 mensen. 

Conclusie: iemand die regelmatig per 
dag groenten en fruit eet, heeft min-
der risico op hart- en vaatziekten.  
 
Groenten lijken beter dan fruit, terwijl 
verse groenten het sterkste effect 
hebben. Fruitsap (bevat veel fruitsui-
ker) en fruit uit blik (bevat siroop) 
verhogen echter het risico op sterfte 
met 17%, dus dat zijn niet de gezon-
de vormen van fruit. 
De cijfers werden statistisch gecorri-
geerd voor leeftijd, geslacht, oplei-
dingsniveau, sociale klasse, BMI, 
alcoholconsumptie en lichaamsbewe-
ging.  

De reden waarom er 
op de maan geen 
honden rondlopen, 
is dat daar geen  
bomen zijn. 
 

Dave Allen 

Slaapapneu  
Bij mensen met slaapapneu stopt de 
ademhaling tijdens de slaap geduren-
de korte perioden. Hun nachtrust 
wordt daardoor onderbroken, waar-
door ze overdag vermoeid zijn. Tus-
sen 2 % en 7% van de bevolking 
heeft er wel eens last van. Slaapap-
neu verhoogt ook het risico op hart- 
en vaatziekten. 
 
Slaapapneu komt vier keer vaker 
voor bij zwaarlijvige mensen. Zwaar-
lijvigheid verhoogt de vetopstapeling 
in de hals, wat de werking van boven-
ste luchtwegen belemmert. Ook leidt 
zwaarlijvigheid tot een daling van het 
longvolume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe de ademhaling verbeteren 
tijdens de slaap?  
Mensen met slaapapneu hebben last 
van een onderbroken ademhaling 
tijdens hun slaap. Lichaamsbeweging 
is een goede remedie. Dankzij bewe-
ging krijg je een betere lichaamsbouw 
zodat de longen vrijer kunnen ade-
men, en krijg je beter getrainde 
ademhalingsspieren.  
Vele mensen met slaapapneu zijn 
zwaarlijvig. Gewichtsverlies zal het 
gewicht op de borstkas verlagen, 
waardoor de longen terug maximaal 
zich kunnen uitzetten. 
 

Gezonde voeding helpt niet alleen bij 
gewichtsverlies, ze zorgt ook voor de 
nodige antioxidanten en ze onder-
drukt kleine ontstekingen in het li-
chaam, twee factoren die bij slaapap-

heid is dus een voorwaarde voor een 
efficiënte afweer tegen virussen en 
bacteriën. Een goede darmgezond-
heid staat of valt met een intact 
darmbarrière. Probiotica helpen daar 
zeker bij. Onderzoek op muizen heeft 
dit duidelijk gemaakt: wanneer mui-
zen geen bacteriën in de darm heb-
ben, dan zijn ze extreem gevoelig 
voor infecties. Probiotica (en prebioti-
ca) herstellen de balans in de darm-
flora wat de immuniteit ten goede 
komt. Vezelrijke voeding is uiteraard 
ook een must om een efficiënte 
darmwerking te verzekeren. 
 
Ook bestanddelen uit voeding heb-
ben invloed op de darmbarrière. 
Darmcellen zijn dol op glutamine, 
een aminozuur dat de darmbarrière 
verstevigt. Bètaglucanen uit padden-
stoelen en gist bijvoorbeeld prikkelen 
de immuuncellen. Ze reageren aler-
ter op virussen en ziekmakende 
microben, maar zolang er geen drei-
ging is, blijven ze op non-actief 
staan. Ze veroorzaken daarom geen 
onnodige ontstekingen, zoals 
'voedselallergenen' dat wel doen.  
 
Voedselallergenen zijn ingrediënten 
waarop de darm immuniteit heftig 
kan reageren en die de darmbarrière 
vernietigen. Bekende allergenen zijn 
tarwe (gluten), melk, pinda's, soja 
enzovoort. Niet iedereen heeft er last 
van, en niet altijd gaat het om een 
echte allergie. De meeste mensen 
beseffen echter niet dat ze bepaalde 
ingrediënten niet goed verdragen.  
 
Allergische reacties verminderen  
Quercetine is een stof die hooikoorts, 
sinusitis en astma-aanvallen vermin-
dert. Quercitine blokkeert immers 
allergische reacties tegenover pollen 
en vermindert in belangrijke mate 
ontstekingsreacties in de luchtwegen. 
Histamine is een stof die vooral in 
eiwitrijk voedsel voorkomt. Histamine 
is mee verantwoordelijk voor het 
ontstaan van allergieën en ontste-
kingsreacties. Wetenschappers heb-
ben ontdekt dat mensen die dagelijks 
quercitine innemen 96 procent min-
der histamine in hun bloedbaan heb-
ben. Dit leidt tot een drastische ver-
mindering van allergische reacties. 
Quercitine is terug te vinden in appe-
len, uien, rode druiven, frambozen 
en groene thee.   

Hoe allergieën voorkomen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allergieën zijn een enorm probleem 
geworden in de landen die het meest 
geïndustrialiseerd zijn (Australië, 
Europa en Noord-Amerika). Het is nu 
duidelijk dat allergieën een gevolg 
zijn van onze westerse leefstijl en dat 
allergie preventief aangepakt moet 
worden. 
 

Volgens Susan Prescott (universiteit 
Perth) en Anna Nowakegrzyn 
(universiteit New York) moet er speci-
fiek naar de eerste levensmaanden 
gekeken worden. Factoren die op dat 
moment een allergie kunnen veroor-
zaken, zijn volgens hen: 

· De balans in darmflora is verstoord 
door voeding, te veel hygiëne en 
antibioticagebruik. Sommige probio-
tica kunnen helpen, maar mogelijk 
zijn prebiotica effectiever. 

· Onze voeding is te arm aan antioxi-
danten en uit planten, zoals  vitami-
ne C , vitamine E, bètacaroteen, 
zink  en selenium.. 

· Omega-3-vetzuren en foliumzuur 
   zijn ook erg belangrijk. 

· Tekort aan vitamine D (komt erg 
vaak voor!) 

· Het acute tekort aan vezels in onze 
voeding 

· Luchtvervuiling speelt zeker mee. 
Op de eerste plaats komt sigaret-
tenrook, en daaraan kun je iets 
doen. Dieseluitstoot komt op de 
tweede plaats en is moeilijker te 
mijden. Ook alle chemische bestrij-
dingsmiddelen en voedseladditieven 
hebben een effect op het immuun-
systeem, en kunnen dus een aller-
gie veroorzaken. 

· De moeder hoeft bepaalde allergi-
sche voeding niet te mijden, zoals 
pinda's, tarwe of melk (ook het kind 
niet wanneer op vast voedsel over-
geschakeld wordt).  

 
Sterkere darmbarrière = sterkere 
immuniteit  
Twee derde van de immuuncellen in 
het lichaam bevinden zich in de buurt 
de darmen. Een goede darmgezond-

neu vaak van cruciaal belang zijn. 
Een verstoorde bloedstroom en be-
schadigingen in de allerkleinste 
bloedvaten liggen vaak aan de basis 
van apneu. Vitamine B6, foliumzuur 
en vitamine D helpen daarbij om die 
schade in te perken. 
 
Magnesium ontspant en zorgt voor 
diepe slaap  
Magnesium, een mineraal dat weinig 
in onze voeding voorkomt, speelt een 
rol bij (spier)spanning, de prikkelover-
dracht, 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 klier-
werking. Magnesium is één van de 
belangrijkste mineralen in het lichaam 
dat ook borg staat voor een uitsteken-
de nachtrust. Omdat magnesium bij 
zoveel processen in het lichaam be-
trokken 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 magnesium supplement, 
al of niet in combinatie met calcium 
en kalium zorgt voor een rustige en 
herstellende slaap. Volgens de we-
reldgezondheidsorganisatie heeft een 
volwassene dagelijke 460 milligram 
magnesium nodig. De westerse voe-
ding zou gemiddeld 120 milligram 
magnesium per dag leveren. Met 
deze cijfers lijkt het logisch waarom 
zoveel mensen klagen over slaappro-
blemen.  
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 Wilt u de nieuwsbrief 
elke maand in uw 
mailbox krijgen om 
op de hoogte te blij-
ven, meld dat bij mij. 



Ernstige gevolgen van Vitamine B12-
tekort  
Een 66-jarige gepensioneerde lerares 
had last van een depressie. Ze leed aan 
slaapstoornissen, had geen energie of 
interesse meer. Ze verloor meer dan 10 
kg lichaamsgewicht, terwijl ze heel de 
dag bedlegerig was. Ze moest gehospi-
taliseerd worden en kreeg medicatie 
voorgeschreven. Ze had geen echte zelf-
moordgedachten, maar was door en 
door ongelukkig en pessimistisch. 
Bij een check-up bleek dat de vrouw een 
ernstig tekort aan vitamine B12 in het 
bloed had. Ze kreeg onmiddellijk ex-
tra vitamine B12 (injectie) toegediend, 
waarna haar toestand fel verbeterde. 
Haar medicatie werd drastisch afge-
bouwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitamine B12-tekorten hebben ernstige 
gevolgen zoals bloedarmoede, zenuwpij-
nen en zenuwverval. Mogelijke neurolo-
gische symptomen zijn: gevoelloosheid, 
tintelingen in vingers, verminderd ge-
zichtsvermogen, gevoel van onvastheid, 
onhandig in bewegingen, mentale traag-
heid, verwarring, prikkelbaar, depressie 
en zelfs psychoses. 
Ca. 15% van zestigplussers zouden 
aan vitamine B12-tekorten lijden volgens 
een ruwe schatting, echter meestal zon-
der extreme gevolgen. Een slechte 
maagzuurproductie is een van de oorza-
ken van het tekort.   
 
Vitamine B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-vitaminen zijn belangrijk voor een goe-
de stofwisseling in het lichaam. Ze zet-
ten de vetten, koolhydraten en eiwitten in 
ons voedsel om in energie en bouwstof-
fen.  
Vitamine B verhogen het uithoudingsver-
mogen en energiepeil waardoor een be-
tere alertheid wordt ervaren. Naast hun 
belang voor ons haar, huid en nagels 
zijn ze ook essentieel voor onze rode 
bloedcellen en lichaamsweefsel en voor 
de productie van antilichamen. 

Onze hersenen en het zenuwstelsel heb-
ben een regelmatige toevoer van B-
vitaminen nodig om te kunnen fuctione-
ren.  
 
Een tekort aan B-vitaminen kan de oor-
zaak zijn van zenuwachtigheid, concen-
tratiestoornis, vermoeidheid en luste-
loosheid. 
Om het lichaam optimaal te laten functio-
neren is een dagelijkse suppletie nood-
zakelijk. Zeker voor risicogroepen als ve-
getariërs of veganisten.  
 
Vitamine D-tekort door medicijnen?  
Ouderen die vijf of meer medicamenten 
innemen lopen een verhoogd risico op 
een vitamine D-tekort. In het kader van 
een onderzoek bij 873 thuiswonende ou-
deren naar het verband tussen genees-
middelgebruik, ondervoeding en tekorten 
aan vitaminen en/of mineralen onder-
zocht de Universiteit van Wageningen de 
invloed van medicijngebruik en vitamine 
D-gehalte. 65 % van de groep nam vijf of 
meer verschillende medicijnen en 22 % 
zelfs tien of meer. 77 % van hen had een 
tekort aan vitamine D, 49 % zelfs een 
ernstig tekort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dat 152 van hen vrijwillig 
een vitamine D-supplement nam, had  
49 % nog steeds een vitamine D-tekort, 
17 % zelfs een ernstig tekort. Bij de an-
dere mensen bedroeg dit percentage 
zelfs 83 % en 57 % ! 
Het grootste risico op een tekort werd 
vastgesteld bij ouderen die tien of meer 
medicijnen namen. Sommige medica-
menten (o.a. tegen diabetes, antibiotica, 
antistollingsmiddelen, bloeddrukverla-
gers, plaspillen, antidepressiva) blijken 
een grotere invloed te hebben. Een re-
gelmatige vitamine D-controle bij gebruik 
van deze medicijnen is dus aangewe-
zen. 
 
Medicijnen verzwakken het afweer-
systeem  
Geneesmiddelen zijn goed om ziekte-
beelden mee te bestrijden. Dat neemt 
echter niet weg dat ze net als stress, 
luchtvervuiling, alcohol en gedenatu-
reerd voedsel het immuunsysteem van 
iedere man en vrouw verzwakken zodat 
nieuwe ziekten kunnen toeslaan. 
Medicijnen elimineren levensnoodzakelij-
ke vitaminen en mineralen uit het li-
chaam. Geneesmiddelen die hier een 
zeer duidelijke rol in spelen zijn antibioti-
ca, ontstekingsremmende producten, 
bloeddrukverlagers, cholesterolremmers, 
de pil en hormoon vervangende thera-
pieën met chemische medicijnen. 

Al deze geneesmiddelen zorgen voor 
een tekort aan vitaminen en mineralen 
die op hun beurt nieuwe gezondheid-
klachten kunnen veroorzaken. Antibioti-
ca staan er voor bekend dat ze de darm-
flora ernstig beschadigen. Hetzelfde 
geldt voor chemische laxeermiddelen. 
De klassieke aspirine put de kaliumre-
serves van het lichaam uit en verhoogt 
de behoefte aan Vitamine C. 
Alcohol liquideert alle zenuwbescher-
mende vitamine B reserves uit het men-
selijk organisme. 
 
Afweerverhogende voedingsstoffen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zink en selenium zijn twee voedingsstof-
fen die onmisbaar zijn voor een sterke 
afweer tegen virussen en bacteriën. 
Wanneer deze stoffen ontbreken, schiet 
de immuniteit niet alleen tekort, ze gaat 
ook 'malafide' optreden. Een inefficiënte 
afweer kan op den duur vernietigend 
worden voor het eigen lichaam.  
Knoflook is vanouds een voedingsmiddel 
dat gegeten wordt om de afweer kracht 
bij te zetten. Knoflook verhoogt het aan-
tal witte bloedcellen, de cellen die bacte-
riën en virussen aanvallen. Zelf bevat 
het een aantal waardevolle antibacteriële 
stoffen. 
 
Onderzoekers hebben chlorella en spi-
rulina intensief onderzocht als middel om 
de weerstand te ondersteunen. Deze 
twee algen zijn erg voedzaam en verho-
gen de afweer bij mensen met een 
zwakkere immuniteit. Net zoals knoflook 
verhogen ze het aantal witte bloedcellen 
in het bloed. Spirulina doet dat zelfs bij 
hivpatiënten. 
Oxidatieve stress verzwakt de afweer, 
terwijl antioxidanten de afweer verscher-
pen. Van vitamine C wordt al tientallen 
jaren beweerd dat het verkoudheid kan 
voorkomen, maar onderzoeken spreken 
elkaar tegen. Het blijkt wel te helpen bij 
atleten, of wanneer hoge dosissen geno-
men wordt (tot acht gram per dag).  

Spreuken en gezegden 
 

 Ik praat niet te snel,  
 je luistert te langzaam. 


