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Urineweginfectie
Een blaasontsteking is veruit de meest
voorkomende vorm van een urineweginfectie. Deze vorm van ontsteking
treft bijna uitsluitend vrouwen. In de
meeste gevallen wordt de ontsteking
veroorzaakt door de groei van darmbacteriën zoals de Escherichia coli die
zich aan de urinewegen gaan vasthechten en voor de ontstekingsreactie
zorgen. De voornaamste risicogroepen zijn vrouwen die seksueel actief
zijn. De infectiekans is 50 keer hoger
dan bij mannen. Zwangere vrouwen
lopen een bijzonder risico omdat de
druk van de baby op de urinewegen
groot is, maar ook hormonale veranderingen die samenhangen met zwangerschap, zorgen voor dergelijke vervelende klachten.
Blaasontstekingen kunnen zeer goed
voorkomen worden door een natuurlijke hygiëne en het gebruik van veenbessen (cranberry). De cranberry
wordt al zeer lang gebruikt ter preventie en behandeling van urineweginfecties. Studies hebben aangetoond dat
veenbessen het gunstige vermogen
hebben om te voorkomen dat bacteriën zich in de plasbuis en de blaas
kunnen vasthechten.

Blaasontsteking
Bij een blaasontsteking is de wand
aan de binnenkant van de blaas ontstoken. Een blaasontsteking geeft
meestal pijn bij het plassen. Het kan
zijn dat u vaak naar het toilet moet en
dan telkens een klein beetje plast.
Sommige mensen hebben aldoor het
gevoel dat ze moeten plassen. Een
blaasontsteking kan een drukkend of
pijnlijk gevoel in uw onderbuik of in
uw rug veroorzaken. De urine ruikt
soms onaangenaam of is troebel.
Soms zit er bloed in de urine.
Een blaasontsteking ontstaat meestal
door bacteriën. Vrouwen hebben
vaker blaasontsteking dan mannen,
omdat vrouwen een kortere urinebuis
hebben. Daardoor kunnen bacteriën
van buitenaf bij vrouwen gemakkelijker de blaas binnendringen.
Mensen die hun blaas niet goed kunnen leegplassen, bijvoorbeeld mannen met een vergrote prostaat of
vrouwen met een verzakking, hebben
meer kans op een ontsteking. Bij hen
blijft er telkens een beetje urine in de
blaas achter, waarin bacteriën zich
kunnen vermenigvuldigen.

dezelfde eigenschappen als een
probiotische yoghurt. Het kefirdrankje
bevat veel soorten van microorganismen. Kefir korrels zitten vol
goede bacteriën en actieve gist. Na
het gistingsproces bevat het uiteindelijke product genoeg levende bacteriën om te evolueren tot een krachtig
probioticum. Het woord "probiotica"
staat in scherpe tegensstelling tot
hegt begrip antibiotica.
Probiotica zorgen voor de opbouw
van de darmflora, antibiotica vernietigen diezelfde darmflora die in staat
voor meer dan 70 procent van ons
immuunsysteem.
De goede kefirbacteriën vermenigvuldigen zich in de darm en bestrijden er
pathogene (lees ziekmakende) bacteriën.
Volgens de medische literatuur werkt
kefir preventief in het voorkomen van
vele gezondheidsproblemen zoals
maagzweren, astma, longontsteking,
chronische
ontsteking van
de darmen en
nerveuze
stoornissen.

Gember tegen reisziekte
Gember, een pittig kruid uit de Aziatische keuken, is gekend omwille van
zijn stimulerende werking op het
spijsverteringsstelsel. Zee- en wagenziekte bevinden zich typisch ter hoogte van het spijsverteringsstelsel, dus
kan gember daartegen helpen?

Een Deense studie toonde dat gember helpt tegen zeeziekte (koud
zweet, braken). Een andere studie
gaf aan dat gember even goed is
tegen misselijkheid na een operatie
als een 'anti-emeticum', een geneesmiddel tegen misselijkheid.
Pillen tegen misselijkheid die je bij de
apotheek zonder voorschrift kunt
krijgen, hebben vaak bijwerkingen en
dan kan gember een betere keuze
zijn.

Misselijk wegens zwangerschap?
Stop met ijzersupplementen!
De meeste vrouwen ervaren misselijkheid tijdens de zwangerschap.
Zwangerschap is ook de periode
waarin vrouwen multivitamines nemen. Als deze multivitamines ijzer
bevatten, is dat echter niet zo'n goed
idee.
In een ziekenhuis in Toronto wisten
onderzoekers bijna honderd vrouwen
te strikken die in ernstige mate aan
zwangerschapsmisselijkheid leden.
De vrouwen kregen het advies om te
stoppen met multivitaminesupplementen waarin ijzer zat. Ze moesten
overschakelen naar een ander multivitaminesupplement of desnoods
enkel een foliumzuursupplement.
Twee derde van de vrouwen verhaalden een vermindering van de misselijkheidsymptomen!
De studie gebeurde tijdens het eerste
trimester. IJzer, hoewel een essentiële voedingsstof, is potentieel schadelijk, zoals dat tot uiting komt in
ijzeropstapelingsziekten.
IJzer wordt voorgeschreven tegen
bloedarmoede. Foliumzuur, vitamine
Indien het geneesmiddel tot lichtover- B6 en vitamine B12 bieden mogelijk
gevoeligheid (fotosensibiliteit) leidt, ook hulp. Raadpleeg je huisarts in
kunnen patiënten sneller bepaalde geval van bloedarmoede.
symptomen van een zonneslag krijgen. Dit heeft te maken met allergische en toxische interacties die ontstaan tussen de UV-stralen en de
gebruikte medicijnen. De reacties
kunnen ernstig zijn en ofwel een
stopzetting vereisen van het medicijngebruik, of te opteren voor een vakantie in de schaduw. Mensen die
door medicijngebruik aan lichtovergevoeligheid lijden moeten hun hele
huid beschermen tegen de zon (ook
de handen). De meest bekende groe- Positief denken zal je
pen medicijnen die tot fotosensibiliteit alles beter laten doen
kunnen leiden zijn antidepressiva,
bêtablokkers, chemische oestroge- dan negatief denken
nenen
derivaten
van
aspirine ooit vermag.
(Algipan).

Als er regelmatig blaasontstekingen
voorkomen en daardoor veel antibiotica wordt voorgeschreven is het gebruik van probiotica een aanbeveling.
Ook dient men na te denken of een
afspraak en een onderzoek bij de
uroloog wenselijk is, als de huisarts al
een aantal kuren heeft voorgeschreven. De huisarts verwijst niet vaak uit
zichzelf door, vraag ernaar of dring er
op aan.
Blaaskanker kan op deze manier op Zon en medicijnen kunnen gevaarde loer liggen.
lijk zijn
Het is belangrijk om weten dat een
Kefir, een gezonde probiotische groot aantal veel gebruikte medicijdrank
nen problemen kunnen veroorzaken
Kefir is een gefermenteerd melk- als mensen in de zon liggen te geniedrankje oorspronkelijk afkomstig uit ten. De ultraviolette zonnestralen
de Kaukasus. Terwijl yoghurt maar (ook die van zonnebanken) veroorzaenkele bacteriestammen bevat, be- ken toxische chemische reacties met
staat kefir uit tientallen bacterie- en een aantal moleculen die voorkomen
giststammen.
in bepaalde medicijnen. Het werHet zijn deze organismen die voor kingsmechanisme is eenvoudig. Menvele gezondheidseigenschappen
sen nemen geneesmiddelen in, de
zorgen:
actieve stof komt in de bloedbaan
· afbraak van schadelijke stoffen terecht, dus ook in de kleine, fijne
vooraleer ze opgenomen worden in capillaire bloedvaatjes vlak onder de
de darm
huid.
· antioxidanten

Blaasontsteking:
Hoe het risico verkleinen?
Heel wat blaasinfecties zijn te voorkomen door gewoon méér te drinken.
Iedere mens heeft minimaal twee liter
vocht per dag nodig. In een blaas die
regelmatig gevuld en geledigd wordt, · verlaging van de bloeddruk
krijgen bacteriën immers niet of veel · Cholesterolverlagend
minder kans om zich aan de blaas- · doodt ongewenste bacteriën in de
wand vast te hechten.
darm
Een andere eenvoudige maar doeltref- · versterkt de immuniteit
fende maatregel: ga altijd plassen · geschikt voor mensen die lactose
niet goed verdragen
voor het slapengaan en na seksueel
Kefir kun je thuis zelf bereiden mits je
contact.
een startcultuur van kefirkorrels hebt.
Er bestaan ook kruidenthees die voor De kefirkorrels groeien aan naarmate
een verhoogde urineproductie zorgen. de fermentatie vordert.
Precies om die reden worden ze aangeraden om urineweginfecties te voor- Kefir en een lang leven!
komen: bosbessenthee, witte dovene- Kefir is een (h)eerlijk drankje dat
telthee en berkenthee zijn hier de gemaakt wordt door gisting van melk
bekendste theesoorten. Gebruik één of gezoet vruchtensap. Kefir bevat
tot twee kopjes kruidenthee per etmaal.
Voor de preventieve werking van
veenbessensap heeft men wél bewijzen. Veenbessensap en veenbessensupplementen zorgen voor ‘spiegelgladde’ urinewegen. Bacteriën kunnen
Praat hierover met uw behandelenzich onmogelijk vastzetten in de blaas
de arts of apotheker.
waardoor de ontstekingen weg blijven.

Zig Ziglar

Ouderdomsdiabetes
Het vervelende van diabetes mellitus of
diabetes type 2 is dat mensen er jaren
kunnen mee rondlopen zonder het zelf te
weten. Er zijn nauwelijks symptomen.
Na een lange aanloopperiode manifesteert de ziekte zich o.a. door:
· een onverklaarbare en extreme vermoeidheid
· onduidelijk zien
· Het meer voorkomen van huidontstekingen, ontstekingen van het tandvlees,
en ontstekingen aan de urinewegen, de
schaamspleet of de voorhuid
· Wondjes genezen veel minder snel dan
bij een gezond iemand
· Een tinteling of verdovingsverschijnselen in de handen en voeten
· Indien er zich geen symptomen voordoen kan enkel een controle van de
bloedsuikerwaarde door een arts de diagnose bepalen.
Risicofactoren
· Westerse eetgewoonten waar veel verzadigde vetten en dierlijke producten in
worden gebruikt. Het dieet is arm aan
plantaardige vezels.
· Een zittend leven
· Ouder zijn dan 45 jaar. (Maar ook jongeren kunnen het krijgen.)
Medicijnen tegen diabetes type 2 werken
eigenlijk niet als geneesmiddel, ze verminderen in het beste geval enkel de
symptomen een beetje.
Diabetes type 2 kun je omkeren door het
drastisch veranderen van de leefstijl: anders eten (minder koolhydraten, meer
vet), afvallen, niet roken, meer bewegen
en verminderen van stress.
Ouderdomsdiabetes : preventie
Een gezonde en gevarieerde voeding
speelt een cruciale rol in het voorkomen
van diabetes van het type 2. Een juiste
voeding is niet enkel een factor om overgewicht te voorkomen. Goede voedingsgewoonten, waarbij zeker magnesium en
vitamine E niet mogen vergeten worden
zorgen ook voor een betere stabiliteit van
de bloedglucose. Uit een Amerikaanse
studie met oudere vrouwen blijkt dat een
magnesiumtekort, gekoppeld aan een tekort van volle granen en vezels het risico
op het ontstaan van diabetes mellitus
verhoogd.
Verschillende voedingsstoffen beschermen preventief tegen diabetes van het
type 2:
· Vette vissoorten zoals makreel, zalm
en haring zijn rijk aan beschermende
omega-3 vetzuren.
· Ook de eenvoudig onverzadigde vetzuren zoals olijfolie zijn goed
· Tot slot is het ook belangrijk voldoende
volkorenproducten en vezels in het dagelijks voedingspatroon op te nemen.

chaamsfuncties. Het schildklierhormoon
thyroxine ‘geeft toelating’, bijvoorbeeld
voor activiteit, groei, en reproductie, reguleert de stofwisseling en warmteproductie, enz… Een goed functionerende
schildklier is dus essentieel voor de gezondheid: zowat alle belangrijke organen
hebben receptoren voor thyroxine, en
staan dus onder invloed van de schildklier. Hypo- en hyperthyreoïdie (te weinig
en te veel activiteit) komen echter vaak
voor.
In een grote studie werden vrouwen en
hun baby’s jarenlang gevolgd, waarbij
een verband gelegd werd tussen jodiuminname/concentraties en de schildklierfunctie van moeder en kind.
Hieruit bleek dat bij gemiddeld tot ernstig
jodiumtekort gedurende de zwangerschap en borstvoeding, het risico op hypofunctie van de schildklier bij de kinderen 4 maal hoger was. De ‘eerste
1000 dagen’ blijken dus van cruciaal belang voor de schildklierfunctie voor de
rest van het leven.
Naast voldoende jodium, zijn ook selenium en zink zeer belangrijk voor de productie van thyroxine.
Belangrijke mineralen en vitaminen
bij zwangerschap
Bijna de helft van de vrouwen heeft extra
ijzer nodig, ondanks dat ze gezond eten.
Ons lichaam kan zelf geen ijzer aanmaken, dus is het belangrijk dat we het via
de voeding binnenkrijgen. Daarbij gaat
het er niet alleen om dat de voeding ijzerrijk is, maar ook dat het een vorm van
ijzer is die goed kan worden opgenomen
en benut.
IJzer is van groot belang voor de aanmaak van rode bloedlichaampjes. Een
tekort aan ijzer kan onder meer leiden tot
vermoeidheid en lusteloosheid. IJzer is
extra belangrijk voor vrouwen, met name
tijdens de zwangerschap en de periode
van borstvoeding.

Andere belangrijke vitaminen en mineralen zijn ondermeer vitamine C en echinacea voor meer weerstand, tarwekiemen
als bron van vitamine B en kelp voor de
belangrijkste mineralen en sporenelementen.
Magnesium is van belang voor de spierontspanning, de zenuwen en het hart.
Het mineraal activeert maar liefst 300
enzymen die betrokken zijn bij de stofwisseling. Helaas treffen we magnesium
in onze voeding nauwelijks aan. Ook spirulina is van groot belang omdat het een
natuurlijke bron is van foliumzuur.

Voldoende jodium essentieel eerste
levensjaren
Moedermelk essentieel voor darmgeDe schildklier (=thyroid) heeft een zeer zondheid van de baby
belangrijke functie als regulator van li-

Moedermelk bevat antilichamen die de
darmfunctie van de baby voor lange tijd
ondersteunen, waardoor infecties voorkomen worden. Borstvoeding is voor het
kind de eerst bron van antilichamen in
de darm, essentieel om ongewenste
bacteriën op een afstand te houden. Ze
zijn dus nodig voor de ontwikkeling van
een gezonde darmflora voor de rest van
het leven.
Onderzoekers van de universiteit van
Washington deden deze vaststelling bij
muizen. Wanneer pasgeboren muizen
geen antilichamen uit moedermelk binnenkrijgen, lopen ze een grote kans op
schade aan de darmwand. Hierdoor
gaan ze allergieën en ontstekingsziekten
ontwikkelen. Inderdaad lopen kinderen
die geen borstvoeding hebben gekregen,
meer kans op darmziekten en allergieën.

Groeiproblemen bij kinderen
Wie goed wil functioneren, moet in een
uitstekende conditie verkeren. Dat kan
alleen wanneer in het lichaam alle noodzakelijke voedingsstoffen (vitaminen, mineralen, vetten, eiwitten, suikers,…) aanwezig zijn.
We onderscheiden twee groepen vitamines: de wateroplosbare (o.a. vitamine C,
B-complex en H) en de vetoplosbare
(vitamine A, D, E, en K). Tot het vitamine
B-complex behoren o.a. vitamine B1, B2,
B3, B5, B6, B11 en B12.
Vitaminen alléén volstaan niet voor een
goede gezondheid. Ook mineralen zoals
calcium mogen niet ontbreken in ons
voedingspakket.
Een tekort aan een welbepaald vitamine
kan ernstige gevolgen hebben en zelfs
ons lichaam in gevaar brengen. Een vitaminetekort ontwikkelt zich geleidelijk.
Ongemakken die kunnen opduiken als
gevolg van een tekort aan een welbepaald vitamine zijn groeiproblemen bij
kinderen, vermoeidheid, lusteloosheid of
concentratieproblemen.

Spreuken en gezegden
Een man is altijd de baas,
alleen in gedachten, helaas.

