Nieuwsbrief

Jaargang 17 Nummer 5
augustus 2018

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
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
B-vitaminen voorkomen depressie
na beroerte
Een op de drie patiënten die een
beroerte achter de rug hebben, krijgt
een depressie.
Zo'n depressie bemoeilijkt de revalidatie; antidepressiva kunnen dit niet
voorkomen.
In een Australisch onderzoek bleken
B-vitamines het risico op een depressie te verlagen. Deelnemers van het
onderzoek hadden 50 % minder kans
op een depressie dan diegenen die
een placebo namen.

granen, zilvervliesrijst, sesamzaad,
zonnebloempitten en noten. Het is
echter van belang te weten dat
tryptofaan pas goed wordt opgenomen in de hersenen als er iets van
zoetigheid bij gegeven wordt. Het
advies warme melk met honing is
wat dat betreft zo gek nog niet.
Tryptofaan is ook verkrijgbaar in
capsules en werkt dan bovendien
als een goed inslaapmiddel. Begeleiding door een arts is noodzakelijk.
· Gebruik extra vitamine B-complex.
Dit kan de stemming duidelijk verbeteren. Foliumzuur, magnesium,
zink en vooral vitamine B6, zijn
nodig voor de omzetting van tryptofaan in serotonine. Veel depressieve mensen blijken een foliumzuurtekort te hebben. Aanvulling van dit
tekort bleek in een recent onderzoek binnen 6 maanden de depressieve klachten duidelijk te verminderen.
Saffraan is een veelbelovend en
veilig kruid. De afgelopen jaren zijn
een aantal studies verschenen die
een duidelijk, depressieverlagend
effect van saffraan hebben aangetoond.

krijgt een rode kleur en de patiënt
heeft de bijna onbedwingbare neiging
om de hevige jeuk te ‘beantwoorden’
door te krabben.

Mensen kunnen ook een allergische
huidreactie krijgen na het toedienen
van antibiotica op basis van penicilline, ontstekingswerende middelen,
het gebruik van (teveel) aspirines, het
inademen van pollen, het aanraken
van pelsdieren of na een insectenbeet. Teveel afvalstoffen in het bloed
kunnen ook huidirritaties veroorzaken, hier kan de oorzaak zijn dat er te
weinig water wordt gedronken, teveel
stress of plassen te lang uitstellen.
Een allergische huidreactie verplaatst
Foliumzuur, vitamine B6 en vitamine
zich ook dikwijls naar andere delen
B12 hebben een rol in de beschervan het lichaam. Een acute irritatie op
ming tegen beroerten. Ook versterde huid is het gevolg van histamine.
ken ze de werking van antidepressiva. De B-vitaminen zijn nodig om Chocolade tegen hartziekten en Histamine komt in het lichaam op een
aantal plaatsen voor. De meeste
bepaalde signaalstoffen aan te ma- beroerten
histamine zit in speciale blaasjes in
ken, zodat broze evenwichten in de
mestcellen. Mestcellen zijn gespeciahersenen hersteld worden.
liseerde cellen die zich bevinden in
Hoe het risico op een depressie
weefsels die in contact staan met de
verkleinen?
buitenwereld, dus in de huid. Tussen
histamine en de irriterende externe
· Eet 's ochtends en overdag veel
factor ontstaat er een ontstekingsrevers fruit en vers geperste vruchtenactie die de klachten veroorzaakt.
sappen en vooral voedsel dat rijk is
aan tyrosine. Tyrosine is een amiGevoelige hoofdhuid door stress
nozuur en is de voorloper van noren luchtvervuiling
adrenaline. Noradrenaline is een
Stress, luchtvervuiling en te agressiestof die je het gevoel geeft alsof je
ve haarverzorging verstikken of verflink gesport hebt: ontspannen maar
anderen de structuur van de hoofdtoch actief. Minstens drie keer per Chocolade is blijkbaar ook populair huid. De gevoelige hoofdhuid geeft in
week sporten is een goede manier bij gezondheidswetenschappers.
dergelijke gevallen lichte ongemakom het gehalte aan noradrenaline in Door de resultaten van zeven studies ken zoals o.a. jeuk.
samen
te
nemen,
berekende
de
unije bloed te verhogen. Tyrosine rijke
voedingsmiddelen kunnen je hierbij versiteit van Cambridge dat het eten Een gevoelige hoofdhuid kan nog
helpen. Er zit veel tyrosine in vis, van chocolade het risico op hart- en twee andere oorzaken hebben. Ofwel
noten (studentenhaver helpt echt bij vaatziekte met 37 % vermindert. is ze te droog. Natuurartsen raden in
het studeren!), zaden, rundvlees, Het risico op beroerte daalde met 29 dat geval aan ze tweemaal per week
zuurkool, zuivel en granen. Men kan %.
te behandelen met olijfolie of sesamook tyrosine in capsules verkrijgen De zeven studies onderzochten in het olie. De olie moet minimum 4 uur op
totaal
114.000
deelnemers.
Chocolazodat de dagelijkse dosis verhoogd
de schedel intrekken. Vervolgens
kan worden. Begeleiding door een de is rijk aan polyfenolen die voor wordt het haar gewassen een ph5
arts is dan noodzakelijk i.v.m. mo- verlaging van bloeddruk, insulinere- neutrale shampoo die de gevoelige
gelijke bijwerkingen en interacties sistentie en vetten in het bloed kun- hoofdhuid terug tot rust brengt. Genen zorgen.
met andere medicijnen.
bruik voor de verzorging van het haar
De onderzoekers geven wel een enkel natuurlijke materialen en zorg
waarschuwing mee. Chocolade is ervoor dat het haar niet gespannen
ook rijk aan calorieën. Het hoge sui- staat.
kergehalte is echter een risicofactor
voor hart en vaten. Vermoedelijk zal Een tweede bijkomende oorzaak van
pure chocolade nog beter zijn, maar een gevoelige hoofdhuid is een vorm
dat is minder goed onderzocht. Ver- van spasmofilie. In dat geval schrijgeet echter niet dat ook pure choco- ven natuurartsen calcium en magnelade een aanzienlijke hoeveelheid sium voor. In de klassieke geneeskunde kunnen ook bètablokkers worsuiker bevat.
den ingezet. Een dermatoloog biedt
· Eet 's avonds en wanneer je ge- Aspecten van huidirritatie
de snelste oplossing om problemen
spannen bent voedsel dat rijk is aan Een allergische huidirritatie is in de rond een gevoelige hoofdhuid op te
tryptofaan. Tryptofaan is een amino- meeste gevallen ongevaarlijk maar lossen.
zuur dat een voorloper is van sero- wel vervelend. De meeste mensen
tonine. Serotonine is een van de be- worden er vroeg of laat mee gecon- Het verschil tussen homeopathie
langrijkste stoffen die een rol spelen fronteerd. Men kan het slachtoffer en fytotherapie
bij slaapproblemen, angsten en van een allergische huidreactie wor- Hoewel ze allebei met plantenextracdepressies. Er zit veel tryptofaan in den na het eten van zeevruchten, vis, ten werken, bestaat er een hemelspompoenpitten, linzen, bananen, aardbeien, eieren of sommige melk- breed verschil tussen homeopathie
dadels, cottage cheese (hutten- producten. Bij dergelijke allergische en fytotherapie.
käse), biogarde, kwark, eieren, reactie zwelt de huid meestal op, ze Fytotherapie verschilt in essentie niet

veel van farmacotherapie (farmaceutische geneesmiddelen). Vele geneesmiddelen zijn immers afgeleid uit
planten. Farmacotherapie zuivert en
gebruikt echter één molecule uit de
plant. Fytotherapie daarentegen gelooft in de geneeskracht van de volledige plant. In een plant zijn immers
meerder actieve stoffen aanwezig.
Volgens de fytotherapie hebben die
stoffen een synergetische werking,
d.w.z. ze versterken elkaars geneeskracht.
Homeopathie gebruikt extreme verdunningen van plantenextracten.
Volgens aanhangers van de homeopathie laten de oorspronkelijke stoffen informatie achter in de verdunningen. Homeopaten spreken ook over
het geheugen van water: het water
onthoudt de geneeskracht van de
oorspronkelijke stoffen. De informatie
zit vervat in de energie van het water
en wordt doorgegeven aan zieke
cellen.
Homeopathie werkt bovendien volgens het “Similia” principe, d.w.z.. “
het gelijke het gelijkende genezen".
Afweerverhogende voedingsstoffen
Zink en selenium zijn twee voedingsstoffen 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 aantal witte bloedcellen,
de cellen die bacteriën en virussen
aanvallen. Zelf bevat het een aantal
waardevolle antibacteriële stoffen.
Onderzoekers hebben chlorella en
spirulina intensief onderzocht als
middel om de weerstand te ondersteunen. Deze twee algen zijn erg
voedzaam en verhogen 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
verscherpen.
Vervolg op achterzijde

Wat klein is, mag je
niet vergroten
en wat groot is, mag
je niet verkleinen.
Blaise Pascal

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 genomen wordt (tot acht gram per dag).

Hoe het gebruik van antibiotica vermijden?
Mensen met een ijzersterk immuunsysteem worden zelden of nooit ziek. Je
kent ze misschien, de senioren van zeventig of tachtig jaar oud die tijdens hun
hele leven nooit een huisarts hebben
gezien. Het zijn mensen die, bewust of
niet, heel gezond leven. Concreet betekent dit dat ze meer dan 8 uur per etmaal slapen, een geregeld leefpatroon
hebben zowel gedurende de werkweek
als tijdens het weekend. Ze eten gevarieerd en gezond. Hun voorkeur gaat uit
naar volkorenproducten, fruit, groenten,
vis en een zeer bescheiden hoeveelheid
alcoholische dranken. Het zijn ook mannen en vrouwen die dagelijks de nodige
beweging nemen. Ze wandelen of fietsen veel. Tot slot hebben ze weinig of
geen interesse in wat er ver van hun bed
gebeurt. De leefwereld klein en vertrouwd houden is een gratis medicijn op
zich.
Teveel informatieprikkels kan mensen
ziek maken. Het zijn vaak ook mensen
die geloven in 'grootmoeders geneeskunde'. Kleine kwaaltjes lossen ze op
door te vasten, veel water te drinken, te
rusten of bepaalde kruiden te gebruiken.
Sommigen kopen ook voedingssupplementen om hun afweersysteem optimaal
te houden. Ze weten dat ze het overgrote deel van hun gezondheid in eigen
handen hebben.
Aan mensen uit hun omgeving die ziek
worden en die antibiotica moeten innemen geven ze de raad om na de antibioticakuur bij de drogist langs te gaan. Hij
beschikt over een aantal middeltjes
waarvan bewezen is dat ze de negatieve
gevolgen van de antibiotica relatief snel
kunnen neutraliseren.
'Helft van de medicatie is nutteloos'
Bernard Debré (afgevaardigde UMP Parijs) en professor Philippe Even (exdecaan universiteit van Parijs) hebben
een bom gelegd onder de medische wereld. Ze beschreven 4000 medicamenten
in een rapport, en daaruit bleek dat de
helft van alle farmaceutische medicamenten nutteloos is. Bovendien wordt
een vijfde slecht verdragen en is 5%
zelfs heel gevaarlijk. Paradoxaal genoeg
wordt 75% terugbetaald …

De farmaceutische industrie komt slecht
uit het rapport. De twee Fransen noemen de farmaceutische industrie 'de lukratiefste, de meeste cynische en de
minst ethische van alle industrieën'. En
ze gaan nog verder: 'Het rapport had 30
jaar eerder geschreven moeten worden
ten behoeve van het welzijn van de burger.' Onder andere voor cholesterolverlagers is het rapport vernietigend: geslikt
door 3 à 5 miljoen Fransen terwijl het
twee miljard euro kost. Volledig nutteloos.
Nevenwerking medicijnen beperken
Als mensen medicijnen op een goede
manier gebruiken, kunnen ze de kwaliteit
van leven verbeteren. Maar hoe meer
medicijnen men gebruikt, hoe groter het
risico is op neveneffecten. Van alle mensen die langdurig geneesmiddelen gebruiken, gebruikt 17% vijf of meer verschillende geneesmiddelen tegelijk. Het
combineren van medicijnen is een ingewikkelde klus. Elk middel heeft zijn eigen
werking en zijn eigen mogelijke bijwerkingen. Bovendien hebben veel medicijnen invloed op elkaar. Ze kunnen elkaar
goed aanvullen, maar ze kunnen ook
mogelijke bijwerkingen versterken of
verzwakken.
Wanneer mensen verschillende medicijnen gebruiken, neemt de kans op bijwerkingen toe. In sommige gevallen kan dit
zelfs leiden tot ziekenhuisopnames. Ook
naarmate men ouder wordt, loopt iedereen meer kans op bijwerkingen. Medicijnen werken langer bij ouderen dan bij
jongere mensen. Dat komt doordat de
lever en nieren er langer over doen om
het medicijn af te breken en uit het lichaam te verwijderen.

mels) krijgen de kans om zich ongeremd
te ontwikkelen. De overgroei van sommige van deze ziekmakende soorten verstoort het evenwicht van de darmflora.
Vaak is diarree het gevolg.
Gelijkaardige ongemakken:
· Brandend maagzuur
· Constipatie
· Darmen beschermen tegen toxines
· Darmen uit evenwicht
· Darmklachten: Trage darmwerking
· Darmwerking in de problemen
· Irritable-bowel syndrome (IBS)
· Moeilijke spijsvertering
· Negatieve effecten van laxeermiddelen
· Obstipatie
· Prikkelbare darm
· Verstoorde galfunctie
· Vol, opgeblazen gevoel in de bovenbuik
· Wat veroorzaakt spijsverteringsaandoeningen?
Probiotica
Probiotica zijn levensvatbare microorganismen (bacteriën, soms ook gisten)
die een gunstige werking uitoefenen op
het lichaam. Sommige goede microorganismen treffen we aan in voedingsmiddelen (bv. yoghurt, kefir ...). Andere
probiotica worden aangeboden onder de
vorm van voedingssupplementen.

Probiotica worden vandaag aanbevolen
bij diarree, vooral diarree ten gevolge
van antibiotica. Mogelijk helpen ze ook
bij vele andere ziektebeelden:
· Obstipatie
· Prikkelbare darm
Neveneffecten geneesmiddelen
Het spijsverteringskanaal is een belang- · Lactose-intolerantie
rijk onderdeel van het lichaam. Eén van · Darmontstekingen zoals ziekte van
Crohn en darmzweren
de taken is het afweersysteem in optimale conditie houden.
Met het spijsverteringsstelsel worden Gebrek aan beweging, stress, ziekte,
alle organen bedoeld die samen zorgen eenzijdige en te vette voeding, en het
voor de voedselvertering. Aan de basis gebruik van sommige medicijnen vervan verschillende spijsverteringsklachten ziekten de darmflora en verstoren een
(winderigheid, buikkrampen, diarree,…) goede spijsvertering. Het innemen van
liggen meestal ongezonde voedingsge- een extra dagelijkse portie goede bactewoonten: overvloedig alcohol gebruik, riën kan het evenwicht in de darmflora
sterk gekruid voedsel, te vetrijke maaltij- herstellen. Veel onderzoek is nodig om
den, overmatig gebruik van koolzuurhou- te achterhalen welke bacteriestammen
het meest doeltreffend zijn, en bij welke
dende dranken, …
personen.

Spreuken en gezegden
Ook geneesmiddelen kunnen ongemakken van het spijsverteringsstelsel uitlokken. Het meest extreme voorbeeld is
antibioticagebruik. Sommige breedspectrum antibiotica wijzigen de microbiële
darmflora drastisch. Ziekmakende microorganismen (bacteriën, gisten, schim-

Wat maakt ’t uit dat je een
fout maakt of dat je langzaam vooruitgang boekt,
je ligt nog steeds voor op
iedereen die het niet eens
probeert!

