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Hypericum

Extracten van
sint-janskruid
(Hypericum
perforatum) zijn
sinds enkele jaren
erkend als antidepressivum.
Ze verlichten
depressie, soms
beter dan klassieke antidepressiva, en ze hebben veel minder
bijwerkingen.
Sint-janskruidolie
wordt ook gebruikt
bij brandwonden, maar weet dan ook
dat de olie de huid tegelijk gevoeliger
maakt voor het opdoen van zonnebrand!

plaats kunnen de ziektekiemen zich
verder ontwikkelen. Het is dus belangrijk om constipatie te voorkomen. Mariadistel, artisjok of vitamine
C kunnen de essentiële hulp bieden.

De immuniteit verhogende eigenschappen van vitamine C
Vlierbessensiroop is zeer efficiënt De winter is het jaargetijde waarin
heel wat mensen last krijgen van
tegen griep
verkoudheden, keelontstekingen en
allerhande soorten griep. Uit onderzoeken van het Linus Pauling Instituut blijkt dat 95% van de volwassen
bevolking geen gebruik maakt van de
preventieve en genezende kracht van
hoge dosissen vitamine C.
Mensen die naargelang de kracht van
hun immuniteit 1000 tot 6000 milligram vitamine C per dag innemen,
beschermen zich niet alleen tegen de
typische winterkwaaltjes, maar voorkomen ook griepaanvallen.
Klinische studies hebben aangetoond
dat een extract van de zwarte vlierbessen, zoals Sambucol, een verhoging veroorzaakt van de productie
van cytokinen, dat zijn ontstekingswerende stoffen die het lichaam zelf
aanmaakt. Een cytokine is een proteïne die een belangrijke rol speelt bij
de weerstand van iedere mens. De
buitengewone kwaliteiten van de
zwarte vlierbes, de Sambucus Nigra
L., zijn al eeuwenlang bekend. Jarenlang is gezocht naar een procédé om
de stoffen van de zwarte vlierbes te
extraheren en te concentreren. Het
resultaat is Sambucol, met het gepatenteerde extract Antivirin. Een dagelijkse inname van Sambucol is noodzakelijk teneinde het afweersysteem
van het lichaam optimaal te houden.

Andere (minder erkende) toepassingen zijn stress, angstsymptomen,
dwangneurose en slapeloosheid. Sint
-janskruid kan interacties vertonen
met geneesmiddelen, dus win het
advies van een arts in wanneer je
andere medicatie neemt. Niet alle
extracten zijn hetzelfde, kijk dus uit
voor hoogwaardige extracten.
Sambucol is anders in vergelijking
met andere voedingssupplementen of
Rust, fruit en vitaminen tegen win- producten op basis van vlierbessen.
tervirussen
Sambucol is door zijn gepatenteerde
formule zo kwalitatief hoogstaand
ontwikkeld dat alle antioxidanten voor
het volle 100 procent in het product
bewaard blijven.

De beste manier om winterkwalen als
griep, buikgriep, bronchitis, verkoudheden (en andere virale aandoeningen) te voorkomen is het afweersysteem van het lichaam optimaal te
versterken. Probeer - in de mate van
het mogelijke - iedere vorm van overbelasting (mentaal en fysiek) te voorkomen. Zorg voor voldoende (nacht)
rust.
Mensen die al ziek zijn, doen er best
aan behalve te rusten ook het lichaam te zuiveren. Dit kan op een
smakelijke manier. Vervang een tot
twee dagen uw dagelijkse maaltijden
door fruit of fruitsappen. Het komt er
immers op aan de ziektekiemen zo
snel mogelijk uit het lichaam te verwijderen. Fruit speelt hierin een cruciale
rol. Zorg tevens voor een goede
darmwerking.
Vergeet niet dat 70 procent van het
menselijk afweersysteem zich in de
dunne darm bevindt. Maar ook op die

Cranberrysap is ook zuur en bitter,
maar is best wel lekker bij appel- of
ander fruitsap.
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Spijtig genoeg gebruiken slechts zeer
weinig mensen voldoende vitamine C
om echt te kunnen genieten van zijn
beschermende werking. Men gaat er
nog steeds van uit dat 75 tot 90 milligram ascorbinezuur, die door het
ministerie van Volksgezondheid wordt
aanbevolen, voldoende is voor een
optimale dagelijkse dosis.
De realiteit toont aan dat die hoeveelheid net volstaat om scheurbuik te
voorkomen, maar zeker geen garantie biedt om in een optimale gezondheid herfst en winter door te komen.

Prostaatkanker en PSA-waarden
PSA in het bloed wordt bepaald om
het risico op prostaatkanker in te
schatten. Toch is PSA geen goede
merker voor prostaatkanker: het
maakt geen onderscheid tussen
kwaadaardige en goedaardige tumoren. Prostaattumoren zijn meestal
goedaardig: ze ontwikkelen zich zo
traag dat ze geen onmiddellijke bedreiging vormen. Slechts één vierde
Nobelprijswinnaar Dokter Linus Pau- van mannen met een hoge PSA blijkt
ling was dertig jaar geleden de eerste een potentieel gevaarlijke kanker te
die het belang van hoge dosissen hebben na biopsie!
vitamine C beschreef en bekendmaakte. Tijdens de afgelopen kwart- Hoge PSA-waarden zijn dus een
eeuw verzamelden duizenden weten- onterechte reden om tot een behanschappers een massa aan bewijzen deling over te gaan die ernstige bijdie aantonen dat vitamine C, vol- werkingen inhoudt: storing blaas- en
doende rust en een degelijke hygiëne darmfunctie, seksuele disfuncties
de beste wapens zijn tegen griep. enzovoort. Inschatting van risico op
Daarnaast bestaan er voldoende prostaatkanker moet gebeuren op
weerstandverhogende producten om basis van een volledig plaatje. Zijn er
(winter-) ongemakken te voorkomen. andere symptomen aanwezig dan
prostaatproblemen? Hoe oud is de
Chronische ellebooggewrichtspijn patiënt? Wat vertelt de biopsie?
Onvoldoende aandacht besteden aan Opvolging van de toestand van de
beginnende
ellebooggewrichtspijn prostaat is vaak een betere oplossing
kan op lange termijn schadelijke ge- dan onmiddellijk overgaan tot behanvolgen hebben voor het elleboogge- deling. Een PSA die zeer snel stijgt,
wricht. Meestal hopen we dat het is bijvoorbeeld wel een veelzeggend
gewricht spontaan zal herstellen en en ernstig signaal.
dat alle pijn op lange termijn verdweVervolg op achterzijde
nen zal zijn. Erger is het om na gebruik van pijnstillers het aangetaste
gewricht te belasten. Pezen en spieren worden verder beschadigd en dit
kan leiden tot chronische ellebooggewrichtspijn.

Cranberry
Cranberry's, of Amerikaanse veenbessen, zijn veenbessen die aan lage
struiken groeien in de noordelijke
gebieden van de wereld. Ook in het
noorden van Nederland wordt cranberry gekweekt. Ze zijn eigenlijk te
zuur en te bitter om rauw te eten,
maar cranberrysap is wel populair.
De Noord-Amerikaanse indianen
kenden de medische eigenschappen
van cranberry's allang voordat Amerika gekoloniseerd werd door Europeanen.
Chronische
ellebooggewrichtspijn
ontstaat niet van de ene dag op de
andere. Meestal gaat er een periode
van maanden vooraf waarin steeds
dezelfde belastende beweging verschillende keren per dag werd herhaald.
Onderzoek heeft duidelijk gemaakt De beschadiging van de elleboogpedat cranberry's goed zijn tegen infec- zen heeft zich vaak uitgebreid als een
ties. Dit is het best aangetoond bij ontstekingsreactie met een chronisch
blaasinfecties. Maar ook tegen scha- karakter.
delijke mondbacteriën en tegen de Chronische ellebooggewrichtspijn kan
maagzweerbacterie is er voldoende ervoor zorgen dat het uitvoeren van
bewijs van effectiviteit. Tot slot bracht eenvoudige taken zoals het omdraairecent wetenschappelijk onderzoek en van een huissleutel, het geven van
een krachtige antikanker werking aan een hand, het uitwringen van een
doek pijnlijke opdrachten worden.
het licht.

Zalig hij die niets
verwacht, want hij
zal nooit ontgoogeld
worden.
Alexander Pope

Preventieve maatregelen tegen prostaatklachten
In het grote aanbod van natuurlijke middelen om prostaatklachten te voorkomen
is de dwergwaaierpalm zeker interessant. Stoffen van de dwergwaaierplam
zijn na 4 tot 6 weken in staat om het volume van de prostaat te verminderen.
Mannen ervaren dit doordat ze 's nachts
in plaats van drie toiletbeurten kunnen
overschakelen op één of zelfs terug een
hele nacht kunnen doorslapen. In sommige wetenschappelijke studies wordt
zelfs aangetoond dat de dwergwaaierpalm in staat is om prostaatkanker mee
te helpen behandelen.
Lycopeen is een andere, smakelijke stof.
Lycopeen is een anti-oxidant die zich
vooral in de prostaat concentreert. Lycopeen beschermt de prostaat samen met
selenium. Lycopeen komt enkel voor in
alle fel rood tot oranje gekleurde groenten en vruchten, zoals watermeloen, rode grape fruits en tomaten. Bij dat laatste moet wel worden opgemerkt dat de
stof lycopeen veel beter uit de tomaat
wordt opgenomen, als die gekookt is,
dus in de vorm van puree, ketchup,
soep, saus en sap.
Selenium zit vooral in paranoten. Mannen die tweemaal per week producten
eten waar lycopeen inzit hebben volgens
studies tot 34 procent minder kans om
prostaatkanker te krijgen. Mannen die
tien porties lycopeen per week eten zien
hun risico op het ontstaan van prostaatkanker met 53 procent verminderen.
Ook lycopeen is niet alleen belangrijk bij
de preventie van prostaatklachten, maar
helpt ook tijdens de behandeling er van.
Vergeet tot slot het voedingssupplement
zink niet. Tien tot vijftig milligram per dag
is voldoende om prostaatklachten op afstand te houden. Uiteraard is het ook belangrijk om een gezond voedingspatroon
te volgen dat rijk is aan fruit, groenten en
soja.
Lengte vingers voorspelt
prostaatkanker.
Mannen wiens wijsvinger langer is dan
hun ringvinger, hebben
een lager risico op prostaatkanker. Het klinkt als
een stadslegende, maar toch
wordt het idee wetenschappelijk ondersteund. Een grootschalig onderzoek uit
het Verenigd Koninkrijk vond zelfs een
33% lager risico bij mannen met een langere wijsvinger. In Zuid-Korea werd een
gelijkaardig verband vastgesteld.
Een sluitende verklaring voor het fenomeen hebben wetenschappers nog niet.
De lengte van vingers wordt mee bepaald door het oestrogeenniveau vlak
voor de geboorte. Oestrogenen beïnvloeden ook de ontwikkeling van de
prostaat. Wetenschappers zoeken nu
naar een link tussen oestrogeen en HOX
-genen, die in prostaattumoren buitensporig actief zijn.

Tea tree oil tegen puistjes
Tea tree oil helpt tegen acne. In een studie moesten 30 deelnemers met acne de
ontstoken plekken insmeren met een gel
met 5 % tea tree oil. Na 20 minuten
wordt de gel afgespoeld met kraanwater.
De gel met tea tree oil gaf na anderhalve
maand veel betere resultaten dan een
gewone gel (placebo).

naast een ander effectief en natuurlijk
middeltje om acne-wonden proper te
houden.
Nog een aantal plantenextracten onderdrukken de groei van de bacterie
die acne veroorzaakt. Vooral essentiële
oliën hebben een krachtige antimicrobiële werking, zoals eucalyptus- en tea
tree
olie.
Die bacterie is niet de enige oorzaak
van acne, ook de manier waarop de afweer op de aanwezigheid van die bacterie reageert, is belangrijk. De bacterie
die acne veroorzaakt, komt immers bij
iedereen voor op de huid. Een aantal
kruiden zorgen ervoor dat deze bacterie
geen ontsteking meer veroorzaakt: zoethout, centella asiatica, basilicumextract
en Rosa damascena (damascusroos).

Tea tree oil is een etherische olie die geoogst wordt uit de Australische theeboom (Melaleuca alternifolia) Die heeft
niets te maken met groene thee. Ze beschikt over antibacteriële en antiinflammatoire
eigenschappen,
en is daarom
geschikt bij de
behandeling
van acne.
Acne is een
Cacao houdt hart en hersenen gezond
ontsteking die
veroorzaakt wordt door de bacterie Propionibacterium acnes. Antibiotica behore
n tot de standaardbehandeling, maar resistentie vormt een groeiend probleem.
Hoe is acne te voorkomen?
Een zorgvuldige reiniging van de huid
met een zwavelhoudende zeep of met
goed ontsmette, niet-irriterende reinigingsmiddelen vermindert de kans op
een huidontsteking aanzienlijk.
Zonnebaden met mate kan goed doen,
dat geldt ook voor solaria.
Eet niet teveel chocolade, noten, kaas of
gerookte levensmiddelen. Hierdoor kunnen namelijk soms meer pukkels optreden. Wees zuinig met cosmetica.
Ook voeding speelt een belangrijke rol
bij acne. Niet dat vette voeding een vette
huid geeft, maar geraffineerde voeding
kan de darmen beïnvloeden en de darmflora aantasten, zoals seven up en cola.
Dit heeft weer invloed op je stofwisselingsproces en is soms letterlijk van je
gezicht 'af te lezen'. Als je gedurende
lange tijd onvoldoende op je voeding let,
vermindert je afweer en kunnen puistjes
ontstaan.
Dat geldt ook voor puistjes die op een
andere manier ontstaan. Helemaal er
vanaf kom je niet zo gemakkelijk. Alleen
een hormonenkuur die de gevoeligheid
voor mannelijke hormonen weet te beperken, heeft namelijk direct invloed op
de talgproductie. Sommige artsen schrijven hormoonkuren of de anti-conceptiepil bij vrouwen voor om acne te lijf te
gaan. Heb je in ernstige mate last van
acne, dan is een bezoek aan de huisarts
aan te raden. In de andere gevallen,
geeft aangepaste huidverzorging vaak al
verbetering. Hierbij speelt het reinigen
van de huid een belangrijke rol.
Natuurlijke hulpmiddeltjes tegen acne
De meest voorgeschreven, natuurlijke
stof tegen acne is vitamine A (of synthetische varianten ervan). Vitamine A onderdrukt de productie van talg, die een
voedingsbodem vormt voor bacteriën
die acneveroorzaken. Aloë vera is daar-

De flavonolen in cacao verbeteren de
doorbloeding in de hersenen, ze verbeteren dus de zuurstof en glucoseopname en hebben neuroprotectieve effecten (beschermend voor hersenzenuwcellen). Cacao en chocolade houden de
hersenen fit en alert, en verbeteren algemeen de hersenfunctie.
De effecten zouden groter zijn bij vrouwen, en ook helpen na een nacht slaaptekort. Maar vooral op oudere leeftijd, als
geheugen en cognitie verminderen, kan
chocolade een extra zetje geven. Een
stuk chocolade iedere dag blijkt de achteruitgang van hersenfunctie tegen te
gaan en aandacht, geheugen en zelfredzaamheid te verbeteren.
Bij jongeren en gezonde volwassenen
zijn de effecten subtieler, maar toch
waardvol in stressvolle periodes, zoals
examens.
Flavonolen zijn natuurlijke molecules uit
de klasse van de bioflavonoïden, de zo
gezonde kleurrijke molecules uit groenten en fruit, zoals donkere bessen en
druiven.
Maar de voordelen van de flavanolen in
cacao gelden voor donkere chocolade
(minstens 70% cacao), met zo weinig
mogelijk suiker! En teveel is ook teveel
(calorieën!). Anders krijg je weer negatieve gezondheidseffecten.

Spreuken en gezegden
Niet elke dag is
misschien goed,
maar er zit wel iets
goeds in elke dag.

