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Vol, opgeblazen gevoel in de bo-
venbuik  
Een vol, opgeblazen gevoel in de 
bovenbuik wordt vooral tijdens en in 
de eerste uren na een zware maaltijd 
waargenomen. Wanneer na het nutti-
gen van een normale maaltijd een 
onaangenaam vol gevoel in de bo-
venbuik ontstaat, wijst dit sterk in de 
richting van een stoornis in het bewe-
gingspatroon van de maag (maag-
motoriek). Hierbij kan het zowel gaan 
om een verminderde motoriek van 
het onderste deel van de maag als 
om een verminderd ontspannend 
vermogen (adaptieve relaxatie) van 
het bovenste deel van de maag.  
 
De grens tussen een normaal verza-
digingsgevoel en een onaangenaam 
vol gevoel is uiteraard vaag en van 
persoon tot persoon verschillend. De 
grens tussen een vol opgeblazen ge-
voel en pijnlijk gevoel in de bovenbuik 
is eveneens weinig scherp. De enige 
zinnige oplossing is nooit zoveel te 
eten dat je een vol gevoel in je maag 
krijgt. Stoppen met eten als je nog 
een beetje honger lijkt te hebben, is 
de beste remedie om nooit met een 
opgeblazen gevoel te moeten afreke-
nen. 
 
Hoe het volle maaggevoel voorko-
men?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eet vijf of zes kleine maaltijden in 
plaats van drie grote 'eetsessies' per 
dag. Hoe vaker je lichte kleine maal-
tijden eet, hoe scherper je geest en 
lichaam blijft reageren. Ook de snel-
heid van de spijsvertering verhoogt. 
Daardoor worden mensen door meer 
(gezond) te eten minder dik. Je li-
chaam wordt regelmatig van energie 
voorzien en zal zijn pogingen om 
energie te besparen en krampachtig 
vast te houden (voorraad lichaams-
vet) staken. Zorg dat je in vijf of zes 
keer evenveel eet als wat je normaal 
in drie keer doet.  
 
Als dat goed gaat, kun je iets meer 
gaan eten, het effect zal immers zijn 
dat je meer gaat verbranden. Maar je 
moet dit langzaam doen, want je 
lichaam moet eraan wennen. Het is 
belangrijk dat je streeft naar 5 of 6 

volwaardige (kleine) maaltijden in 
plaats van de 3 klassieke maaltijden 
(ontbijt, lunch en diner) met kleine 
tussendoortjes. Bij iedere drogist zijn 
er ook natuurlijke producten te verkrij-
gen met melisse, nopal, artisjok, 
paardebloem, gentiaanwortel, dui-
zendblad, gemberwortel, curcuma, 
kamille, waterdrieblad, venkel, karde-
mom, sinaasappelschil, gezegende 
distel en/of minerale zouten. Deze 
stoffen zorgen voor een betere en 
rustige spijsvertering. 
 
Moeilijke spijsvertering  
Wat zijn de symptomen van een pro-
blematische spijsvertering?  
Heel wat mensen klagen over spijs-
verteringsproblemen net nadat ze van 
een copieuze maaltijd hebben geno-
ten. Ze hebben een zwaar gevoel op 
hun maag. Ze voelen zich ‘opge-
blazen’. Deze klachten kunnen verer-
gerd worden door een constante, 
kneuzende pijn in de omgeving van 
de lever. Misselijkheid en braken 
staan ook op het ‘menu’, net als buik-
pijn die een hele dag kan duren.  
 
Deze symptomen worden meestal 
veroorzaakt door slechte, vette voe-
ding die problemen kan geven voor 
de galproductie. Andere problemen 
die met spijsverteringsproblemen 
hebben te maken zijn o.a. zuuropris-
pingen en ‘maagbrand’.  
 
Negatieve effecten van laxeermid-
delen  
De dikke darm is de plaats waar het 
lichaam onverteerde voedselbestand-
delen tijdelijk opslaat. Naast het be-
waren van voedselresten heeft de 
dikke darm nog een andere belangrij-
ke functie: het huisvesten van de 
darmflora gezondheidsondersteunen-
de micro-organismen). 
Verschillende factoren zoals een 
onevenwichtige voeding, stress of het 
volgen van een antibioticakuur ver-
storen het evenwicht van de darmflo-
ra. Dit bevordert het overwoekeren 
van ziekmakende bacteriën. Diarree, 
obstipatie of een verzwakt immuun-
systeem behoren tot de mogelijke 
gevolgen. 
 
Om de ongemakken verbonden aan 
constipatie op te lossen wordt vaak 
een beroep gedaan op stoelgangbe-
vorderende middeltjes. Deze pro-
ducten worden ook laxeermiddelen, 
laxativa of laxantia genoemd. Het 
langdurig of verkeerd gebruik van 
laxeermiddelen kan de darmflora uit 
evenwicht brengen. Het gebruik van 
laxativa gebeurt daarom het liefst na 
advies van je geneesheer of apothe-
ker.  

Rechtstreeks verband tussen 
stress en overgewicht  
Spanningen, angsten en onzekerheid 
veroorzaken een sterke stijging van 
de stressgerelateerde hormonen 
cortisol, insuline en adrenaline.  
Stress verplicht het menselijk orga-
nisme de vetreserves aan te spreken 
om de spieren voldoende energie te 
geven voor een vecht- of vluchtreac-
tie. In onze moderne samenleving 
worden de vetten gewoon in de 
bloedbaan vrijgegeven en worden 
dus terug opgeslagen in vetcellen.  

beweging een van de beste en voor 
iedereen gratis beschikbare middelen 
is om een hele reeks ziektebeelden te 
vermijden. Denk aan hypertensie 
(hartproblemen), insulineresistentie 
(diabetes) een te hoog cholesterolge-
halte (sommige vormen van demen-
tie) 
 
Dagelijks bewegen bestrijdt niet enkel 
het syndroom X. Beweging zet men-
sen ook onbewust aan gezonder te 
eten en te drinken. Hoe meer mensen 
aan een vorm van sport doen 
(wandelen is al voldoende), hoe gro-
ter de beschermingsfactor wordt te-
gen het syndroom X. Dit ziektebeeld 
was tot voor kort enkel aanwezig bij 
volwassenen. Nu krijgen ook meer 
kinderen met precies hetzelfde pro-
bleem af te rekenen. Ongezonde light 
voeding laat mensen echter nog meer 
eten. 'Gezonde kindertussendoortjes' 
zijn regelrechte caloriebommen. Art-
sen zijn ervan overtuigd dat het meta-
bool syndroom een grotere oorzaak is 
geworden van hart- en vaataandoe-
ningen, diabetes en dementie dan 
alle andere reeds bekende factoren 
samen. Het goede nieuws is dat ie-
dereen zelf kan beslissen er iets aan 
te doen of niet. 

Vervolg ander zijde 

Wie zelf gelukkig is, 
zal een ander nooit 
schaden. 
 
Boedhistisch spreekwoord 

Stressvetten worden opgeslagen in 
de buikstreek en veroorzaakt ver-
schillende ernstige risico's op o.a. 
hartaanvallen, bloeddrukverhoging 
(hypertensie)en diabetes.  
 
Wetenschappers adviseren om hoge 
dosissen, zeer zuivere omega-3 sup-
plementen in te nemen. Verder heb-
ben verschillende studies aangetoond 
dat ontspanningsoefeningen een 
gunstig effect hebben op het cortisol-
gehalte in het bloed. Een diepe yoga 
ademhaling voorziet het hele lichaam 
niet alleen van de zuiverende zuur-
stof, diep ademhalen verbrandt ook 
vetten. Dat is de reden waarom psy-
chosomatische relaxatietechnieken 
soms veel betere resultaten opleve-
ren op het vlak van gewichtverlies 
dan dieetplannen.  
 
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', 
schrijft ze in het vakblad Inflammatory 
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.  
 

Bewegen beste remedie tegen 
metabool syndroom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het metabool syndroom wordt ook 
wel syndroom X genoemd. Het treft 
meer dan 25 % van de bevolking, 
verhoogt het risico op cardiovascu-
laire aandoeningen, vertienvoudigt de 
kans op diabetesen dementie. De 
middelomtrek meten, is een uitste-
kende indicator voor een vroege 
diagnose. Mannen en vrouwen met 
een middelomtrek van 100 centimeter 
of meer hebben meestal af te reke-
nen met het metabool syndroom en 
de bijna niet op te merken gezond-
heidsrisico's. Gelukkig bestaat er een 
zeer eenvoudig en goedkoop middel 
om het syndroom X te bestrijden. 
Wandel iedere dag dertig minuten en 
je voorkomt of behandelt het pro-
bleem. Het is al dikwijls gezegd en 
geschreven dat dagelijkse lichaams-
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Waarom snel vermageren zwaarlijvig-
heid veroorzaakt!  
Het probleem van bijna alle vermage-
ringskuren is dat men te snel vermagert. 
Dat klinkt bizar, maar het is wetenschap-
pelijk wel gemakkelijk te verklaren. Bij 
mensen die in één week meer dan 2 ki-
logram vermageren is de kans zeer 
groot dat er niet alleen vet verbrandt, 
maar ook spierweefsel. Het menselijk 
lichaam beschouwt een tekort aan calo-
rieën als een crisisstoestand en gaat in 
reactie daarop allerlei weefsels afbreken 
om de belangrijkste levensfuncties in 
stand te kunnen houden. Een van de 
weefsels die wordt verbrand is spier-
weefsel. We hebben die spieren echter 
nodig bij de verbranding van vet en kool-
hydraten. Dat slankmakend proces vindt 
plaats in de spiercellen.  
 
De spieren van iedere mens zijn rond 
het twintigste levensjaar volgroeid. Spie-
ren blijven meestal in topvorm tot vlak na 
het dertigste levensjaar. Kijk naar de 
leeftijd van de topsporters en je zal zien 
dat alle topaltleten niet veel ouder zijn 
dan 30 jaar. Vanaf het begin van onze 
'derde jeugd' beginnen de spieren aan 
kracht in te boeten. Enkel dagelijkse, 
matige beweging kan dit proces duidelijk 
vertragen. Minder spieren betekent bij de 
meeste mensen dat er minder calorieën 
kunnen worden verbrand. Bij te weinig 
verbranding wordt energie omgezet in 
vet. Dat is ook de reden waarom oudere 
mannen en vrouwen minder gemakkelijk 
vet kwijtraken. Door te snel te vermage-
ren als gevolg van een snel dieet kan er 
zelfs extra spiermassa opbranden. Zo 
zorgen vermageringskuren, die bedoeld 
zijn om af te vallen, op termijn voor een 
gewichtstoename!  
 
Ouderen langer onafhankelijk door 
gezonde voeding  
Uit een onderzoek gepubliceerd in The 
Journal of Nutrition blijkt dat oudere 
vrouwen die een gezond dieet met vol-
waardige voeding zoals walnoten, fruit 
en groenten, minder risico lopen op het 
ontwikkelen van fysieke klachten. Hier-
door kunnen zij langer onafhankelijk ge-
nieten van hun oude dag. 54.752 vrou-
wen werden dertig jaar gevolgd om de 
relatie tussen voedingsgewoonten en 
fysiek functioneren te beoordelen. Het 
uitvoeren van fundamentele taken zoals 
het zelfstandig boodschappen doen of 
zich aan- en uitkleden bij het ouder wor-
den werden onderzocht. 
 
Het onderzoek toonde aan dat het totale 
dieet een groter effect had dan individue-
le producten op de levenskwaliteit. Voor-
al het consumeren van meer groenten 
en fruit en minder met suiker gezoete 
dranken, transvetten en natrium, en een 
beperkt alcoholgebruik hadden een gun-
stige invloed. Individuele producten met 
de sterkste invloed zijn appelen, peren, 
sinaasappel(sap), walnoten en Romein-
se of bladsla. 
 

Groenten en fruit voor een gezonder 
en langer leven  

Een nieuwe studie bevestigt dat con-
sumptie van groenten en fruit beschermt 
tegen bepaalde ziekten en hart- en vaat-
ziekten. Een Brits onderzoek bestudeer-
de tussen 2001 en 2013 de eetgewoon-
ten van 65.000 mensen. Conclusie: ie-
mand die zeven porties per dag groen-
ten en fruit eet, heeft 25% minder kans 
op ziekten en 31% minder risico op hart- 
en vaatziekten. De sterfte in deze groep 
lag ook 42% lager dan in de groep van 
mensen die hoogstens één portie groen-
te of fruit per dag eet.  
 

Groenten lijken beter dan fruit, terwijl 
verse groenten het sterkste effect heb-
ben. Volgens deze resultaten zou een 2 
+ 5 regel ideaal zijn: 2 porties fruit en 5 
porties groenten per dag. Fruitsap (bevat 
veel fruitsuiker) en fruit uit blik (bevat si-
roop) verhogen echter het risico op sterf-
te met 17%, dus dat zijn niet de gezonde 
vormen van fruit. 
De cijfers werden statistisch gecorri-
geerd voor leeftijd, geslacht, opleidings-
niveau, sociale klasse, BMI, alcoholcon-
sumptie en lichaamsbeweging.  
 
Gezond eten doet je er beter uitzien  
Ben je gezond? Dan straal je dat ook uit. 
Onderzoek bij een groep studenten toont 
aan dat een fruitdrankje rijk aan carote-
noïden de huid een tint geeft die mensen 
als mooier beoordelen. Carotenoïden 
zijn stoffen die felle kleuren geven aan 
groenten en fruit, zoals wortelen, toma-
ten en vele tropische vruchten. Ze wor-
den ook opgenomen door huidcellen. 
 

De 'smoothie' die de studenten dronken, 
bevatten vooral tropische vruchten uit 
Maleisië. Volgens Dr. Stephen die het 
onderzoek leidde, is de studie een teken 
dat mensen die er gezond uitzien, in fei-
te ook gezonder zijn. Hij hoop dat dit 
mensen zal aansporen om gezonder te 
gaan eten.  
 
Acht kilogram vermageren per jaar 
door fruit en groenten  
Mensen die meer fruit en groenten eten 
vermageren sneller, ongeacht de andere 
calorische daginname of fysieke activi-
teit. Tot die conclusie kwamen Brazili-
aanse wetenschappers toen ze 80 men-
sen met overgewicht in twee groepen 
van veertig personen verdeelden en on-
derzochten. De eerste groep kreeg het 
advies mee om zoveel mogelijk fruit en 
groenten te eten. De anderen hoefden 
niets aan hun eetgewoonten te verande-
ren. Na zes maanden was het duidelijk 

dat de fruit & groentengroep duidelijk 
meer lichaamsgewicht had verloren dan 
de mensen die niets aan hun eetge-
woonten hadden veranderd.  
 
Kort samengevat komt het hier op neer. 
Iedere 100 gram fruit die je per dag eet 
geeft na zes maanden een gewichtsver-
lies van 300 gram, ongeacht wat je an-
ders eet, aan sport doet of niet. Op jaar-
basis betekent dit 600 gram per 100 
gram fruit. Groenten geven nog een be-
ter resultaat. Iedere dagelijkse portie 
groenten van 100 gram zorgt binnen de 
zes maanden voor 500 gram minder op 
de weegschaal. De meeste mensen in 
dit kleine proefproject aten 500 gram 
groenten en 500 gram fruit per dag. Dit 
resulteerde na zes maanden in een ge-
wichtsverlies van 4 kilogram, op jaarba-
sis was dit 8 kilogram. Mannen en vrou-
wen die deze hoeveelheden groeten en 
fruit eten, hebben geen behoefte meer 
aan extra suikers of tussendoortjes. Het 
zijn de verborgen vezels in groenten en 
fruit die voor het gezonde verzadigings-
gevoel zorgen. Probeer het, het is (h)
eerlijk. 
 
Gevoelige hoofdhuid door stress en 
luchtvervuiling  
Stress, luchtvervuiling en te agressieve 
haarverzorging verstikken of veranderen 
de structuur van de hoofdhuid. De ge-
voelige hoofdhuid geeft in dergelijke ge-
vallen lichte ongemakken zoals o.a. jeuk. 
 
Een gevoelige hoofdhuid kan nog twee 
andere oorzaken hebben. Ofwel is ze te 
droog. Natuurartsen raden in dat geval 
aan ze tweemaal per week te behande-
len met olijfolie of sesamolie. De olie 
moet minimum 4 uur op de schedel in-
trekken. Vervolgens wordt het haar ge-
wassen een ph5 neutrale shampoo die 
de gevoelige hoofdhuid terug tot rust 
brengt. Gebruik voor de verzorging van 
het haar enkel natuurlijke materialen en 
zorg ervoor dat het haar niet gespannen 
staat.  
 
Een tweede bijkomende oorzaak van 
een gevoelige hoofdhuid is een vorm 
van spasmofilie. In dat geval schrijven 
natuurartsen calcium en magnesium 
voor. In de klassieke geneeskunde kun-
nen ook bètablokkers worden ingezet. 
Een dermatoloog biedt de snelste oplos-
sing om problemen rond een gevoelige 
hoofdhuid op te lossen. 

Spreuken en gezegden 
 

 Niets doen is  
 ontzettend moeilijk, 
 je weet nooit  wan-        
 neer je klaar bent. 


