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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
silicium en essentiële vetten.
Essentiële vetten zijn zeer belangrijk
voor het lichaam, maar worden niet
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Daarnaast is het zeer belangrijk om
voldoende water te drinken. Natuurlijk
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bevorderen. Alcohol, cafeïne, suiker
en nicotine putten de voorraden vitaHaaruitval
minen en mineralen in het lichaam
uit.
Fijn haar
Fijn haar ziet er meestal dof uit. Het
haarverlies is chronisch en gebeurt
zeer geleidelijk over de hele oppervlakte van de schedel. Door het feit
dat de haaruitval beperkt blijft, wordt
dit gedurende de beginperiode amper
Een weelderige haardos staat in onze opgemerkt. Naarmate de maanden
maatschappij symbool voor gezond- vorderen, wordt ook het probleem
heid, geluk en succes. Haaruitval steeds duidelijker. Enkel bij personen
wordt dan ook met alle mogelijke met zeer veel stress kan het voorkomiddelen bestreden. Haaruitval is een men dat de haaruitval wel zeer snel
natuurlijk proces. Het is normaal dat merkbaar is. Haaruitval wordt dikwijls
je elke dag wat haar verliest. Een in verband gebracht met bloedarmoehoofd telt ongeveer 100.000 haren . de. Uitputting, gebroken vingernagels
Blonde mensen hebben iets meer en bleekheid van de huid zijn hier de
haar, roodharigen iets minder. Per voornaamste symptomen.
dag verliezen we 50 tot 150 haren. Een bloedanalyse dringt zich in derOp elk moment is ongeveer 90% van gelijke gevallen op. Het kan immers
de haren op je hoofd aan het groeien zijn dat er te weinig ferritine (ijzer) in
en is 10% uitgegroeid. Na 2 tot 3 de bloedbaan aanwezig is. De ferritimaanden valt een uitgegroeide haar ne concentratie in het bloed moet
uit en groeit er een nieuwe haar op gelijk zijn of hoger liggen dan 40
dezelfde plaats. Gelukkig komen er nanogram per milliliter bloed. Indien
meestal iedere dag ook weer even- de concentratie lager ligt dan dit getal
veel nieuwe haren bij.
kan het tekort aan ijzer het probleem
Een haar groeit in 2 tot 6 jaar onge- van te fijn haar misschien definitief
veer 1 centimeter per maand. Dat is oplossen. Naast een bloedonderzoek
normaal. Wordt dit evenwicht (tijd- zal de behandelende dermatoloog
elijk) verstoord dan kun je spreken ook een haaranalyse uitvoeren.
van ongewone haaruitval. De oorza- Haarschilfertjes
ken kunnen soms duidelijk zijn. Meer
haaruitval komt vaak voor na een
bevalling, bij bepaald medicijngebruik
of tijdens een stressvolle periode en
zelfs bij de wisseling van seizoenen.
Met goede voeding, een aanvullende
vitaminekuur en voldoende ontspanning zijn deze tijdelijke perioden van
haarverlies snel weer verholpen.
Köllingserf 23, 7451 XA Holten

Haaruitval voorkomen
Een belangrijk punt om haar gezond
te houden, is om gezond te eten.
Haar wordt, zoals eerder gezegd,
opgebouwd uit proteïnen. Alhoewel
bepaalde factoren voor haaruitval
zorgen, moet je er toch aan denken
dat het onderdeel uitmaakt van een
compleet biologisch systeem, namelijk het menselijk lichaam. Een storing
in een bepaald deel zorgt voor storingen in andere delen, als een kettingreactie. Om een optimale gezondheid
te behouden, is het dus aangewezen
om gezond te eten en regelmatig
beweging te nemen.

Witte schilfertjes in het haar zijn afkomstig van een schimmelaandoening op de hoofdhuid. Mannen hebben veel meer de neiging om hoofdroos te ontwikkelen dan vrouwen. Dit
komt omdat de man van nature uit
veel meer sebum produceert dan de
vrouw. Sebum wordt ook talgvet
genoemd. Het is het vet dat op de
huid wordt vrijgegeven door de talgkliertjes.
Men maakt een onderscheid tussen
verschillende soorten haarschilfers:
Er zijn de droge haarschilfers die ontstaan door een te snelle ontwikkeling
Wat nu een gezond eetpatroon is om van nieuwe hoofdhuidcellen. De nieuhaaruitval te voorkomen, is iets com- we cellen krijgen de tijd niet de dode
plexer. Om het eenvoudig te zeggen: exemplaren netjes op te ruimen. De
de belangrijkste vitaminen en minera- droge haarschilfers kunnen zeer gelen voor gezonde hoofdhuid en haar makkelijk verwijderd worden.
zijn vitamine A, alle vitaminen B Verder zijn er ook de vette haarschil(zeker vitamine B6 en B12), folium- fers. Deze ontstaan door een teveel
zuur, biotine, vitamine C, vitamine E, aan talgproductie op de hoofdhuid.
koper, ijzer, zink, iodine, proteïnen, Deze vorm van schilfers is meestal

terug te vinden bij mensen met vettig
haar. Men herkent ze gemakkelijk
omdat ze geel zijn van kleur en werkelijk aan de hoofdhuid kleven.
Personen die last hebben van schilfertjes kunnen de aspirinetest uitproberen. De aspirine is immers de grote
vijand van de haarschilfers. Laat 5
aspirinen oplossen in een kom met
lauw water. Giet het mengsel op de
hoofdhuid, masseer de aspirinevloeistof goed over de hele schedel en
spoel het haar daarna grondig met
koud water.
Ook kan een regelmatige verhoogde
bloedsuiker haarschilvers veroorzaken, voornamelijk aan de voorzijde/
zijkant.

Wit brood - zoals vele andere verwerkte graanproducten - is dus calorierijk, maar weinig voedzaam. Mogelijk zijn die vitaminen 'broodnodig' om
het vet op de juiste plekken in het
lichaam op te slaan.
Moe door calorieën

Hoe haarschilfertjes beperken ?
Vermijd het veelvuldig haarwassen
en hoofdhuidmassages met een
shampoo. Het haar teveel in contact
brengen met een shampoo kan de
problemen nog erger maken. Zorg er
na het haarwassen voor dat alle
zeepresten zeer zorgvuldig van de
hoofdhuid en het haar verwijderd
worden. Veel mensen spoelen het
haar te weinig waardoor er restanten
van de shampoo opdroogt en de
hoofdhuid en het haar irriteert. Dit
resulteert in een verzuring van het
haar.
Gebruik liever een tot twee maal per
week een shampoo die speciaal gemaakt is om roos te bestrijden. Laat
je wel bijstaan door een dermatoloog.
Hij alleen kan bepalen of er sprake is
van droge of vettige schilfertjes. In
functie daarvan moet de juiste shampoo gekozen worden. Was het haar
ook niet te veel, want ook dat kan het
tegenovergestelde resultaat opleveren. Kies liever ook niet voor een gel,
een mousse of een spray die alcohol
bevat. Deze producten drogen het
haar uit en irriteren het. Vergeet tenslotte ook niet dat bepaalde dranken
en voeding zorgen voor een verzurende hoofdhuid. Denk aan koffie,
snoep, melkproducten, rood vlees en
bereide vleeswaren.

Hoe komt het dat we altijd moe zijn?
Aan brandstof (calorieën) komen we
niet tekort. Misschien zijn we zo moe
omdat we altijd de verkeerde calorieën kiezen. In een dieselmotor stop je
ook geen benzine…
Snoep en 'snelle koolhydraten'
(brood, aardappelen, rijst) geven een
snelle aanvoer van energie, maar die
aanvoer van energie valt heel snel
weer weg. Kort na zo'n energiestoot
zit je met een leeg gevoel, en wil je
weer eten. Op den duur geraakt het
lichaam helemaal in de war, en krijgen de hersenen continu een gevoel
van energieloosheid.
Geef daarom de voorkeur aan trage
koolhydraten. De koolhydraten in
aardpeer, boekweit en zoete aardappel worden veel langzamer verteerd,
zodat de energievoorziening beter
verspreid is tussen twee maaltijden
door. Bruine rijst, kleine aardappelen
in de schil en volkorenbrood verteren
langzamer dan witte rijst, geschilde
aardappelen en wit brood. Vul je
maaltijden zo veel mogelijk aan met
groenten en fruit, die bevatten vezels
die de opname van calorieën vertragen.

Maak je maaltijden niet te groot. Een
grote lunch zorgt ervoor dat je later in
de namiddag loom gaat voelen. Minder eten bij de lunch helpt je dus om
Wit brood oorzaak van ongezond je energieker te voelen later op de
middag!
vet

Wit brood of volkorenbrood, een juiste keuze kan het verschil maken.
Mensen die enkel volkoren brood
eten, hebben minder vetopslag rond
de organen. Vetopslag rond de organen is gevaarlijker dan vetopslag
onder huid: het leidt sneller
tot diabetes en cardiovasculaire aandoeningen.
Sinds het ontstaan van de landbouw
heeft de mens moeten zwoegen voor
zijn brood. Maar nu dat de landbouwtechnieken verbeterd zijn, en honger
in de westerse landen bijna onbestaande is, zijn we dit brood gaan
verarmen: tijdens de productie van
witte bloem worden immers de meeste vezels, vitamine B, vitamine
E, ijzer en magnesium eruit gezeefd.

Het probleem van
deze wereld is dat de
intelligente mensen
vol twijfels zitten,
terwijl de idioten
altijd vol vertrouwen
zijn.
Charles Bukowski

Behoefte aan snoepen door chromiumtekort
Hoe weet je dat je een chroomtekort
hebt?
Verhoogde cholesterolwaarden en problemen met het suikermetabolisme zijn
de klassieke kenmerken van een tekort
aan chroom. De eerste aanwijzingen van
een chroomtekort hebben echter nog
niets met een ziektebeeld te maken.
Mannen en vrouwen die een tekort
aan chroom hebben willen veel snoepen,
drinken grote hoeveelheden suikerrijke
frisdranken, ze zijn snel moe en hebben
het dikwijls moeilijk om zich te kunnen
concentreren. Dit alles heeft te maken
met een tijdelijk tekort aan suiker in de
hersenen.

Mensen nemen in dat geval wat snoep,
een koffie met suiker of een cola. Ze
voelen zich daardoor zeer snel terug beter. De bloedglucosewaarden stijgen
door de aanvoer van suiker immers zeer
snel. Op deze wijze ontstaat er een zoet
smakende vicieuze cirkel. Door snelle
suikers te consumeren worden de lage
hoeveelheden chroom nog verder uitgeput. Het lichaam maakt ook extra insuline aan om de hoge bloedsuikerwaarden
terug te normaliseren. Dit geeft mensen,
samen met een opnieuw optredend gevoel van vermoeidheid, terug de neiging
om te gaan snoepen of naar suikerrijke
frisdranken te grijpen. Dit fenomeen ligt
mee aan de basis van zwaarlijvigheid.
Zijn chroomsupplementen nuttig ?
We zochten het antwoord bij een specialist . Professor Xavier Leverve is een endocrinoloog en adviseert het volgende:
“Mensen die hun suikerverslaving willen
doorbreken moeten hun voedingsgewoonten aanpassen. Kies voor complexe
koolhydraten, dat wil zeggen volkorenproducten en neem iedere dag een degelijk chroomsupplement.”.
Bestaat er geen gevaar om teveel
chroom in te nemen? “Nee, ons lichaam
kan zich prima beschermen. Wanneer
we geen extra chroom nodig hebben,
wordt het gewoon niet door ons organisme opgenomen. Chroomsupplementen
hebben ook geen enkele invloed op de
werking van de schildklier”.
Professor Leverve stelt voor om dagelijks, en dit gedurende een periode van
drie maanden, 120 tot 180 microgram
elementair chroom te nemen. Na die periode is het aan te raden één maand
geen chroomsuppletie te gebruiken en
daarna terug een kuur van drie maanden
op te starten.

Vroege vogels eten gezonder

Een Amerikaans onderzoeksteam zag
dat ochtendmensen een ander voedingspatroon volgen dan avondtypes of nachtraven. Avondmensen eten minder proteïne (eiwitten) in het totaal en eten meer
suiker in de ochtend. 's Avonds zijn ze
geneigd meer sucrose, vet en verzadigde vetten te eten. Daarnaast eten ze onregelmatiger en hebben ze dubbel zo
frequent eetmomenten per dag. Verder
hebben ze een slechtere nachtrust en
doen ze minder vaak aan beweging.

Het oude gezegde, ontbijten als een keizer, lunchen als een koning en een nederig avondmaal als een clochard, krijgt
hier terug zijn volle betekenis.
Kies de juiste ontbijtgranen
Je bent wat je 's morgens eet. Cornflakes zijn erg populair, maar waarschijnlijk
zijn het een van de slechtste dingen
waarmee je je dag kunt beginnen. Een
onderzoek wees uit dat een eitje als ontbijt er vanzelf voor zorgt dat je 's middags en 's avonds minder calorieën eet.
De vergelijking werd gedaan met ontbijtgranen en een croissant als ontbijt.
De meeste van ontbijtgranen zoals cornflakes bevatten te veel koolhydraten en
te weinig vezels. Havermout is een van
de betere dingen die je kunt eten als ontbijt. Haver bevat vezels die opzwellen,
waardoor ze een vol gevoel in de maagstreek geven.
Andere ontbijtgranen zijn ronduit ongeschikt als voedsel: ze bestaan voor één
derde uit suiker en bevatten geen vezels. Toch zijn ze een van de meest populaire maaltijden waarmee mensen de
dag beginnen ...

De gegevens voor deze vaststellingen
komen uit een Finse bevolkingsstudie.
Wetenschappers gaan er al langer van
uit dat het gezonder is om een ochtendmens te zijn. Mogelijk heeft de biologische klok invloed op onze voedingskeuzes. Hoe de biologische klok precies
gerelateerd is met eet- en leefgedrag, is Begin je dag met een lage glycemische index!
voorwerp voor verder onderzoek.
Eet je een ontbijt met een lage glycemiGezond ontbijt cruciaal tegen overge- sche index, dan heb je gedurende de
rest van de dag minder last van pieken
wicht
Veel mensen tussen 40 en 75 jaar vra- in de bloedsuiker. Hierdoor ga je spongen zich af hoe ze overgewicht kunnen taan minder eten tijdens de rest van de
vermijden. Het (deel)antwoord is de een- dag, omdat je hongergevoel beter gerevoud zelf. Neem iedere ochtend vol- guleerd wordt. Zelfs de bloedsuiker na
doende tijd voor een gezond ontbijt. Dat de volgende maaltijd blijkt minder snel te
is de conclusie van een Brits onderzoek pieken!
dat werd gepubliceerd in de American
Journal of Epidemiology. Een groot aan- Het vermijden van te hoge pieken in de
tal mensen ontbijten niet, anderen eten bloedsuiker is niet alleen goed tegen
tijdens de ochtenduren te weinig. Weinig overgewicht, maar ook tegen diabetes.
eetlust na het ontwaken heeft veel te De belangrijkste reden waarom diabetes
maken met een teveel aan toxische stof- steeds vaker voorkomt, zijn immers de
fen in het lichaam en een niet optimale slechte eet- en leefgewoonten in de westerse landen. Een ontbijt met een laleverwerking.
ge glycemische index bevat bijvoorbeeld
Hoe dan ook, voldoende eten 's mor- noten, zaden, haver, volle granen, boekgens, en liefst 10 procent meer dan het weit.
klassieke ontbijt voorschrijft, helpt mee Vermijd bovenal toegevoegde suikers
om overgewicht te vermijden. De Britse die in vele ontbijtproducten aanwezig zijn
onderzoekers, onder leiding van Dokter (zelfs in de meeste mueslis).
Forouhi, zijn verbonden aan het Institute Ook een overvloed aan fructose (fruitof metobolic science in Cambridge. Ze suikers) moet men vermijden. Als men
volgden gedurende een periode van 3 een sinaasappel of appel eet gaat het
jaar 6800 mensen in de leeftijfscategorie maar om één vrucht. Als men vruchtentussen 40 en 75 jaar. Het besluit van de sap neemt is het vaak een veelvoud van
studie was dat hoe meer men 's mor- vruchten dus meer suikers die zich om
gens at, hoe kleiner de kans was om kunnen zetten in vetten die niet verbrand
worden bij te weinig beweging. Lees het
aan overgewicht te lijden.
na op de verpakking.

Spreuken en gezegden
Jongens zijn net
wiskundesommen,
je snapt er niets van.

