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Stress

We hebben het tegenwoordig allemaal zo druk op het werk dat de leuze 'werken is gezond' steeds minder
geloofwaardig klinkt. Uit een Europese enquête over werkomstandigheden blijkt dat 28 procent van de Europese werknemers hun werk als een
bron van stress ervaren.
Stress kan onmiddellijk toeslaan - en
dan spreken we van acute stress en/of langdurig, en dan gaat het om
chronische stress. Versnelde hartslag, hoofdpijn, stijve nek en/of
schouders, rugpijn, snellere ademhaling, hevig transpireren, klamme handen, maagpijn, misselijkheid en diarree: het zijn allemaal gangbare
stresssymptomen.
Stress kan ook uw manier van denken, uw gedrag en uw stemming
beïnvloeden, en u prikkelbaar maken.
Gevolg: u raakt bij de minste tegenslag van streek en gefrustreerd, vaart
zonder reden uit tegen anderen, voelt
u de hele dag nerveus of uitgeput,
kampt met concentratieproblemen,
windt u op over pietluttigheden, twijfelt aan uw capaciteiten en u bereidt
zich voor op allerlei rampscenario's?
Stress verergert darmproblemen
Volgens Susan Levenstein, een onderzoekster 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 darmziekte, zien we dat stress de kans op
terugkeer van de symptomen verhoogt.'
Dat stressreductie via ontspanningstherapieën helpt bij deze patiënten, is
nog niet onomstotelijk aangetoond.
Dat is ook niet altijd even gemakkelijk: onderzoekers moeten zeker zijn
dat de techniek effectief de stress
verlaagt, anders heeft het geen zin.
Lichte verbeteringen werden wel
waargenomen.

Stressbeheersing is een manier
van denken
Stress heeft een bijzonder slechte
invloed op je gezondheid. Stress is
bovendien één van de beïnvloedbare
risicofactoren die mee aan de basis
kunnen liggen van hart- en vaatziektes. Hoe moeilijk het soms is, je gezondheid heeft er alle baat bij als je
stress de baas blijft.
Denk eraan: alleen jij kan stress beheersen door eens iets vaker te relativeren en iets minder perfectionistisch te zijn!
Pieker niet over iets, probeer er rustig
over te praten: het neemt vaak al een
stuk van de stress of de druk weg.
Zorg voor een goede nachtrust: vermijd koffie, opwekkende dranken
(cola)! Vermijd ook fysieke inspanningen vlak voor het slapengaan.
Bouw voldoende pauzes in tijdens je
werk.
Zorg dat een pauze ook echt een
moment van ontspanning en verstrooiing is... en dat je daarin dus niet
gestoord wordt! Doe enkel de dingen
die je graag doet: lezen, TV-kijken,
wandelen...
Toch last van stress? Probeer het
dan op een gezonde manier af te
reageren: door deel te nemen aan
ontspannende sporten.
Negatieve stress
Langdurige, negatieve stress is gevaarlijk en kan ernstige gezondheidsschade veroorzaken. Chronische,
negatieve stress kan schade veroorzaken aan het limbisch systeem en
het immuunsysteem. De schade van
een teveel aan cortisol (cortisol wordt
ook het stresshormoon genoemd)
bestaat uit een verminderde functie
van geheugen en concentratie, een
negatieve invloed op stemming en
slaap en chronische vermoeidheid.
Door de aantasting van het immuunsysteem neemt de afweer tegen
kankerverwekkende stoffen af.
Veel mensen die onder negatieve
stress lijden, hebben ook af te rekenen met een sterk verhoogde bloeddruk. Daardoor ontstaat er een groter
risico op een hartaanval.
Door de verminderde functie van het
immuunsysteem kan ook een burnout
ontstaan. Dit is niet makkelijk te bewijzen, omdat ook andere factoren
van invloed kunnen zijn, bijvoorbeeld
erfelijke aanleg. Personen die het
slachtoffer zijn van negatieve stress
moeten eerst nagaan of ze wel voldoende vitamine B via hun voeding
binnenkrijgen. Vraag anders advies
aan uw arts of apotheker. Er bestaan
voldoende versterkende middelen die
hulp bieden om de de negativiteit van
stress te elimineren.
Bescherm je lever tijdens de feestdagen!
De kans is groot dat het spijsverteringsysteem - en in het bijzonder de
lever -van heel wat mensen sterk
overbelast geraakt gedurende de
periode tussen 24 december en 2
januari. Vooral de lever krijgt het
lastig met de vele extra feestelijke
calorieën die in de vorm van voeding
en drank moeten verwerkt worden. In
de volgende regels geven we enkele
korte tips - voor gezonde mensen -
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die kunnen helpen om de feestweken
goed door te komen. Probeer voor
het begin van een copieuze maaltijd
het sap van een verse grapefruit,
citroen of sinaasappel te drinken.
Deze fruitsappen laten de bloedglucose dalen en ze verminderen ook de
productie van insuline door de pancreas. De sappen verhogen tegelijkertijd de snelheid van het metabolisme waardoor vetten sneller worden
verbrand.
Het beste plantenextract om uw lever
te beschermen is het Mariadistelextract (sylmarine). Dit micronutriënt
werkt nog beter indien het gebruikt
wordt in combinatie met selenium en
alfa liponzuur. Natuurartsen geven de
raad 200 milligram sylmarine en 200
milligram alfa liponzuur in te nemen
gedurende het ontbijt. Vlak voor, of
tijdens de aperitiefhapjes, die aan het
feestavondmaal voorafgaan, doet
men er goed aan opnieuw 200 milligram sylmarine te gebruiken, 200
milligram alfa liponzuur en 200 microgram selenium.

chaamswarmte die kan resulteren in
zeer lichte koorts (37 C° tot 37.3 C°)
welke dikwijls gepaard gaat met
transpireren of vervelende lichaamsgeur. Let op die bijna onmerkbare
signalen.
Gelukkig bestaan er een aantal producten die u helpen om 'de levenskwaliteit' van de lever te verbeteren.
Vraag hieromtrent raad aan uw arts,
apotheker of drogist.
Galondersteunende tips
Ons lichaam wordt regelmatig blootgesteld aan een overvloed van voedingsstoffen. Als onze organen de
stroom van deze stoffen niet meer
kan verwerken, ontstaat een toxische
overlast. De vraag stelt zich al lang
niet meer of we het lichaam moeten
zuiveren (ontgiften), maar wel hoe we
dit kunnen doen. Het kan vrij eenvoudig door lever, nieren, darmen, longen en huid in topconditie te houden.

Lever en nieren filteren de gifstoffen
uit bloed. Ongewenste stoffen worden in de lever bewerkt tot wateropDe eenvoud van het leverreinigend losbare stoffen die via de nieren uit
het lichaam worden afgevoerd. Voor
diëet
vetoplosbare gifstoffen heeft de lever
een andere oplossing: de aanmaak
van galvloeistof. Met de gal verdwijnen deze stoffen via de galblaas en
de darmen in de stoelgang. Een goede galwerking is dus nodig.
Aangepaste
voedingsgewoonten
kunnen spijsverteringsongemakken
Eet veel vers fruit en rauwe groenten. tot een minimum beperken. Soms is
Rauwe voeding is leverreinigend en een extra steuntje uit de natuur welzou minstens 40% van het dagelijkse kom. Tot de gal- en leverondersteudiëet moeten uitmaken. Wortelen, nende planten behoren artisjok, paarrode biet, donkergroene bladgroen- debloem en mariadistel.
ten, oranjerood gekleurde vruchten
en groenten bevatten levende enzymen, natuurlijke antibiotica, chlorofyl,
carotenoïden en bioflavonoïden die
de lever gezond kunnen maken en de
darm reinigen. Eet zo weinig mogelijk
dierlijke producten: geen melk, weinig
boter, kaas en yoghurt, geen ijscrème
of chips, gezouten of geroosterde
noten, geen zoete tussendoortjes,
suiker of fastfood maaltijden, beperk
zout en verzadigde vetten.
In geval van toxische overlast kan de
leverdetoxificatie geen gelijke tred
meer houden met de aanvoer van
giftige stoffen uit voeding en drank,
luchtvervuiling
en
stress.
Een overwerkte en toxische lever Charles P.Boyle
veroorzaakt een overmatige li-

Het is mogelijk om
de juiste fout te
maken.

Aromatherapie brengt rust

Stoppen met roken met aromatherapie
Een eenvoudig middeltje om het verlangen
naar
tabak
te
temperen,
zijn etherische oliën. Etherische olie van
zwarte peper en van engelwortel vermindert de drang naar roken en stelt het opsteken van een sigaret uit. Doe een
druppeltje van elke olie op een zakdoek
Etherische oliën die op de huid inge- en inhaleer de geur gedurende een volle
smeerd worden, verlagen de bloeddruk twee minuten, meer hoef je niet te doen.
en het hartritme sterker dan gewone De geur van etherische oliën kan bijzonmassageolie. Ze werken ook kalmerend dere effecten hebben op het lichaam, in
en relaxerend. Dat bleek uit een Thaïse het bijzonder op ons mentale welzijn. De
studie waar een mengsel van lavendel- effecten van zwarte peper en engelworen bergamotolie op de huid van veertig tel (angelica) zijn aanvullend: zwarte peproefpersonen ingesmeerd werd.
per vermindert vooral het verlangen naar
Etherische oliën zijn plantenextracten die tabak, terwijl engelwortel een langere
een sterke, meestal aangename geur uitstel van roken toelaat.
hebben. Ze zijn erg populair in de wellness om de levenskwaliteit te verbete- Hoe de zin in een sigaret verminderen. Geneeskundige toepassingen zijn er ren?
ook, bv. in de behandeling van depressie Roken is zonder
en andere psychische problemen. Maar meer een zware
hierover is nog weinig onderzoek ver- verslaving. Het is
dus niet verwonderricht.
Een andere manier om etherische oli- lijk dat mensen het
ën medicinaal te gebruiken, is verneve- zo moeilijk hebben
om
te
stoppen.
ling met een 'aromaverstuiver'.
Slechts weinig rokers kunnen ermee
Aromatherapie tijdens menopauze
kappen zonder begeleiding.
Vrouwen die last hebben van klachten Van de 100 mensen die proberen te
tijdens de menopauze, vinden soelaas in stoppen met roken zonder enige vorm
de aromatherapie. Aromatherapie maakt van begeleiding zijn er maar drie die er
gebruik van etherische olie, meestal via effectief in slagen.
verneveling of massage. Volgens een Roken is een psychologisch probleem.
studie bleek massage met de etherische Niemand heeft echt behoefte aan een
oliën van lavendel, geranium, rozen en sigaret. Als er een behoefte is, dan is die
rozemarijn - verdund in amandelolie - de louter psychisch. Roken heeft volgens
klachten van vrouwen in de overgang te specialisten heel veel te maken met
verminderen. De massage werd twee stresstoestanden, onzekerheden, faalkeer per week toegepast.
angst of opgekropte aggressiviteit.
In dezelfde studie kreeg een andere Een degelijk voedingspatroon, regelmaat
groep ook een massage, maar met een en beweging kunnen veel stress wegnemassageolie zonder etherische oliën. men zodat de zin naar een sigaret duideDie behandeling had veel minder effect, lijk afneemt. Bij iedere drogist zijn er
wat de therapeuten ervan overtuigden middelen te krijgen die de zin in een sidat de gunstige effecten gelegen zijn garet doen afnemen en de schadelijke
aan de etherische olie.
gevolgen van het roken gedeeltelijk neutraliseren.
Aromatherapie bij huilende baby's
Aromatherapie met lavendelolie vermin- Antioxidant
dert huilbuien bij baby's met kolieken Antioxidanten zijn noodzakelijk voor de
(huilbaby's). Dat bleek uit een studie met gezondheid omdat ze ons beschermen
40 baby's. Na een maand zorgde een tegen de schadelijke effecten van vrije
aromabehandeling voor een sterke ver- radicalen. Vrije radicalen behoren tot het
mindering van huilbuien. De resultaten normale metabolisme van een cel. Als
werden vergeleken met een groep ba- de cel de hoeveelheid vrije radicalen niet
by's die geen aromabehandeling kregen. meer kan verwerken, dan spreekt men
De baby's huilden ook veel minder dan van 'oxidatieve stress'. Er is dan een onvoor de aanvang van de studie.
balans tussen vrije radicalen en antioxiDe therapeuten gebruikten één druppel- danten.
tje lavendelolie in 20 ml amandelolie. De Vrijwel bij elke ziektebeeld treffen we
massage werd gedaan op de buik gedu- een verhoogde aanwezigheid van vrije
rende 5 à 15 min, direct na het begin van radicalen aan. Sommige aandoeningen
elke nieuwe huilbui. Lavendelolie zou zijn uitsluitend te wijten aan oxidatieve
spasmen verminderen in de darmen, stress, zoals cataract en zonnebrand.
maar andere etherische oliënkunnen ook Meestal is het een gevolg van andere
nuttig zijn. Sommige artsen raden aan storingen, maar gaan de vrije radicalen
om de buikmassage een half uur na het het ziekteverloop wel verergeren.
eten toe te passen, want dit zou de ont- Het lichaam maakt zelf antioxidanten;
lasting van gas en de stoelgang bevor- een deel van de antioxidanten moeten
deren.
we uit de voeding halen. Bekende voor-

beelden zijn vitamine C, vitamine E en
co-enzym Q10, al is de verscheidenheid
aan antioxidanten veel groter dan dat.
Vooral planten zijn een rijke bron van
antioxidanten, zoals de carotenoïden
(bètacaroteen,
lycopeen,
luteïne,
astaxanthine ...) en de flavonoïden
(quercitine, EGCG ...).
Het ene antioxidant is niet vervangbaar
door het andere: we hebben zelf nood
aan een grote verscheidenheid!
Stoppen met roken door te bewegen
Vijf minuten bewegen kan er tot vijftig
minuten voor zorgen dat mensen die willen stoppen met roken ook effectief geen
sigaret meer aanraken. Dat is kort samengevat het besluit van Britse wetenschappers die het verband onderzochten
tussen lichaamsbeweging en stoppen
met roken voor mannen en vrouwen die
dit echt willen. "Indien er een medicijn
bestond met dergelijk effect werd het onmiddellijk een beststeller", zegt professor Adrian Taylor die als psycholoog verbonden is aan de universiteit van
Exeter.
In alle onderzochte studies, waarin er
een duidelijk verband werd ontdekt tussen stoppen met roken en beweging
konden de deelnemers de sigaret tussen
dertig minuten en zeventien uur blijven
negeren. Wie regelmatig korte bewegingsmomenten per dag inlast heeft duidelijk minder zin in een sigaret en vertoont ook minder ontwenningsverschijnselen zoals stress, angst, concentratiemoeilijkheden en irritatie. Beweging
biedt - volgens de wetenschappers - ook
sneller hulp dan een nicotinekauwgom.
Sporten zorgt voor onmiddellijke hulp.
Een nicotinekauwgom helpt slechts binnen de tien minuten.
Van roken krijg je rimpels
Het gelaat van een roker ziet er meer
gerimpeld, uitgemergeld en uitgeleefd uit
dan van een niet-roker. Het verschil is
duidelijker merkbaar bij vrouwen dan bij
mannen. Tabaksrook maakt de huid
droog, fragiel en slap. Sommige artsen
herkennen dit snel en spreken zelfs in
dat geval van een 'rokersgezicht'.
Tabaksrook
versnelt
de
afbraak
van collageen en vertraagt het herstel
van bindweefsel in de huid. Opmerkelijk
is dat nicotine soms gunstige effecten
vertoont bij bepaalde huidaandoeningen.
Nicotine is echter maar één van de vele
componenten aanwezig in tabaksrook,
dat vele andere, schadelijke stoffen bevat.

Spreuken en gezegden
De realiteit is zoals
ze is,
niet zoals men wil
dat ze is.

