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Depressie door vitamine D-tekort
Volgens een Nederlandse studie, die
verscheen in het wetenschappelijk
tijdschrift Archives of General Psychiatry, hebben 38,8 procent van de
mannen en 56,9 procent van de
vrouwen een tekort aan vitamine-D.
Dergelijke toestanden leiden niet
enkel tot osteoporose, maar tevens
tot zware depressies en andere neurologische problemen. Volgens de
onderzoekers leven de mensen veel
te veel binnen, er is onvoldoende
blootstelling aan de zon door het
toenemende gevaar voor huidkanker.
Mensen zitten ook veel meer voor
hun televisietoestel dan ze aan buitenactiviteiten doen. Dit resulteert in
een veel lagere natuurlijke opname
van vitamine-D via daglicht.
Zelfs bij een bewolkte hemel levert
de onzichtbare zon nog 80 procent
van het vitamine D niveau dat bij
helder weer wordt gegeven. Uit het
Nederlands onderzoek blijkt ook
dat depressieve mensen een vitamine-D bloedspiegel hebben die minimaal 14 procent lager ligt dan bij
gezonde mannen en vrouwen. De
wetenschappers ontdekten tevens
dat een tekort aan vitamine-D resulteert in een hyperactiviteit van het
parathyroide hormoon. Dit hormoon
wordt geproduceerd door de bijschildklieren wanneer de calciumconcentratie van het bloed onder een
bepaalde drempelwaarde daalt. Een
te hoge activiteit van de bijschildklieren wordt dikwijls in verband gebracht met het ontstaan van depressies. Een calcium en vitamine-D3
preparaat kunnen in dergelijke gevallen zeer waardevol zijn.
Hoe het risico op een depressie
verkleinen?

· Eet 's ochtends en overdag veel

vers fruit en vers geperste vruchtensappen en vooral voedsel dat rijk is
aan tyrosine. Tyrosine is een aminozuur en is de voorloper van noradrenaline. Noradrenaline is een stof die
je het gevoel geeft alsof je flink gesport hebt: ontspannen maar toch
actief. Minstens drie keer per week
sporten is een goede manier om het

gehalte aan noradrenaline in je bloed
te verhogen. Tyrosine rijke voedingsmiddelen kunnen je hierbij helpen. Er
zit veel tyrosine in vis, noten
(studentenhaver helpt echt bij het
studeren!), zaden, rundvlees, zuurkool, zuivel en granen. Men kan ook
tyrosine in capsules verkrijgen zodat
de dagelijkse dosis verhoogd kan
worden. Begeleiding door een arts is
dan noodzakelijk i.v.m. mogelijke
bijwerkingen en interacties met andere medicijnen.
· Eet 's avonds en wanneer je gespannen bent voedsel dat rijk is aan
tryptofaan. Tryptofaan is een aminozuur dat een voorloper is van serotonine. Serotonine is een van de belangrijkste stoffen die een rol spelen
bij slaapproblemen, angsten en depressies. Er zit veel tryptofaan in
pompoenpitten, linzen, bananen,
dadels, cottage cheese (huttenkäse),
biogarde, kwark, eieren, 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.
Kinderen en vitaminen
Baby’s, kinderen en tieners hebben
behoefte aan vitaminen (vooral vit. A,
D, E, K, C, B9 en B2) en mineralen.
Verkeerde voedingsgewoonten (uit
het vuistje eten, fastfood, foutief lijnen) kunnen ervoor zorgen dat je
lichaam nood heeft aan een extra
vitaminen en mineralen toevoer.
Bovendien zijn vitaminen en mineralen noodzakelijk tijdens de eerste
levensjaren voor de optimale ontwikkeling (spieren, skelet,…) van je
lichaam.
De hoeveelheid vitaminen die het
lichaam aanmaakt, is onvoldoende.
Daarom moeten er extra vitaminen
worden opgenomen via voeding of
voedingssupplementen
(tabletjes,
capsules, ampullen, drankjes,…).
Vitamine D is een uitzondering. Bij
voldoende zonlicht is de huid de
grootste producent van deze stof.
Wees wel voorzichtig met vitaminen:
het zijn geen peppillen en vervangen
nooit een volwaardige maaltijd. Wie
stopt met eten en alleen maar vitaminen slikt, leeft niet gezond!

Vitamine D is een pro-hormoon dat
in de huid, met behulp van zonlicht,
wordt gevormd uit cholesterol. Hoe
donkerder de huidskleur des te meer
zonlicht nodig is. Ook is het in beperkte mate aanwezig in de voeding,
met name vis. Door de lever en de
nieren wordt deze vitamine D3
(cholecalciferol) omgezet in het hormoon dat de lichaamsactieve vorm is
van deze vitamine D (calcitriol of 1,25
-dihydroxy-vitamine D genoemd).
Deze actieve vitamine D bindt aan
vitamine D receptoren (VDR), die
aanwezig zijn in de cellen van de
meeste organen, en opdrachten uitvoeren van het DNA.
Enkele functies van vitamine D zijn:
· Regulering van het calcium- en
fosforgehalte in het bloed en de
opname van deze mineralen uit de
darmen.
· Het bevordert de vorming van botweefsel.
· Regulerende rol in het immuunsysteem.
· Remt celwoekering (proliferatie) en
bevordert celontwikkeling
· differentiatie).
· Zorgt mede voor spierontspanning
en daarmee voor spierkracht.
Een tekort, dat doorgaans veroorzaakt wordt door te weinig blootstelling aan de zon, speelt een rol bij het
ontstaan van botontkalking, zwakke
spieren, auto-immuunziektes zoals
multiple sclerose, diabetes en reumatische artritis en het ontstaan van
verschillende vormen van kanker
zoals darm- borst- en prostaatkanker
en mogelijk ook bij hoge bloeddruk en
hartfalen.
Kinderen hebben voor een gezonde
ontwikkeling van hun lichaam veel
vitamine D nodig. Baby’s die voldoende vitamine D krijgen hebben aanzienlijk minder kans op het krijgen
van diabetes.
Lage vitamine D gehaltes worden
aangetroffen bij Europese kinderen
en jonge volwassenen gedurende de
wintermaanden, bij ouderen echter
het hele jaar door. Hetzelfde geldt
voor mensen die lijden aan tuberculose, reumatische artritis, multiple sclerose, IBD (Crohn en colitis ulcerosa),
hoge bloeddruk en sommige vormen
van kanker.
Mensen die corticosteroïden gebruiken lopen extra kans op een tekort.
Deze medicijnen belemmeren de
aanmaak van vitamine D. De omzetting van vitamine D (calcidiol) in de
lichaamsactieve vorm kan verlaagd zijn bij nierziekten, en verhoogd
bij sarcoïdose en een overactieve
bijschildklier. Laatstgenoemde aandoening kan mede ontstaan door
een chronisch vitamine D tekort.
Tijdens de zomermaanden kunnen 10
minuten onbeschermde blootstelling
aan de felle zon per dag voldoende
zijn om optimale vitamine D gehaltes
te verkrijgen, vergelijkbaar met een
inname van 2000 IE vitamine D. Tij-

dens de herfst en wintermaanden is
dit niet mogelijk zodat in een land als
Nederland in de winter nagenoeg
iedereen te lage vitamine D gehaltes
heeft. In Canada, waar het grootste
gedeelte van de bevolking niet aan
minder zonlicht wordt blootgesteld,
heeft het nationaal kankerinstituut
onlangs de aanbeveling gedaan dat
iedereen gedurende de herfst en
winter per dag 1000ie vitamine D
extra zou moeten nemen. Mensen
met een donkere huidskleur, ouderen en mensen die de zon schuwen
liefst het hele jaar door.(bron)
Vitamine D vergiftiging kan optreden
bij doses boven 10000 IE (250 mcg)
(bron) https://vita-info.nl/

Sociale
netwerken
bedreigen
mentale gezondheid jongeren
De snelle ontwikkeling van sociale
netwerken heeft de manier waarop
mensen, vooral jongeren, met elkaar
communiceren grondig veranderd.
Snelle communicatie wereldwijd
heeft zeker voordelen, maar er
schuilen ook gevaren in. Vooral bij
overmatig gebruik door onervaren
jongeren. Velen zijn echt verslaafd,
en spenderen er meer tijd aan dan
aan direct sociaal contact, ze verwaarlozen soms schoolwerk en slapen zeker te weinig. Maar online
sociale netwerken blijken ook geassocieerd met veel psychische problemen.
Uit een recente poll onder 14- tot 24jarigen blijken de beschadigende
effecten voor jonge mensen. Vooral
Instagram, maar ook Facebook,
Snapchat en Twitter verhogen gevoelens van angst en ondergraven
het zelfbeeld bij jongeren. (Enkel
YouTube blijkt positief.) De gevolgen: angst en gevoel van uitsluiting,
eenzaamheid, depressie, slaapproblemen,… tot zelfs zelfmoord.
Wetenschappers waarschuwen dat
dit in de toekomst een ernstig gevaar
zou kunnen betekenen voor de
volksgezondheid. Er is dus dringend
bescherming nodig voor jonge gebruikers. Ouders, waak over uw
kinderen!

Bezit is een valstrik.
Wat we denken te
bezitten, bezit ons.
Alphonse Karr

Ontbijt met een lage glycemische in- zijn vaker zwaarlijvig. Italiaanse onderzoe- Lecithine wordt door de hersenen gebruikt
dex!
kers verklaren dat aan verschillende factoren: als energiebron. Verbruiken de hersenen
· Het overslaan van een ontbijt verstoort het veel Lecithine, dan kan een tekort ontstaan
eetgedrag. Kinderen gaan meer eten tijdens
de volgende maaltijden.
· Ontbijt bevat doorgaans vezelrijke graanproducten en yoghurts, die de honger tijdens de dag onderdrukken. Dus door te
ontbijten ga je automatisch minder eten tijdens de volgende maaltijden.
· Kinderen die het ontbijt overslaan, hebben
slechtere voedings- gewoonten. Ze eten
vaker snacks en minder groenten en fruit.

Ontbijt is belangrijk om kinderen de nodige
hersenbrandstof te leveren die ze nodig hebben op school. Niet-ontbijters lijken meer verstrooid te zijn in de klas.
Ook voor volwassenen is ontbijt belangrijk.
Kies als gezin voor een goed ontbijt:
· Ontbijt samen, met heel de familie.
· Geef als ouder het goede voorbeeld.
· Zorg voor een gebalanceerd ontbijt
Het vermijden van te hoge pieken in de
(bijv. melkproduct + fruit + vezelrijke
bloedsuiker is niet alleen goed tegranen).
genovergewicht, maar ook tegen diabetes.
· Zorg voor voldoende afwisseling.
De belangrijkste redenen waarom diabetes
steeds vaker voorkomt, zijn immers de slechConcentratieproblemen oplossen door
te eet- en leefgewoonten in de westerse lanritme en voeding
den. Een ontbijt met een lage glycemische
index bevat bijvoorbeeld noten, zaden, haver, volle granen, boekweit.
Vermijd vooral toegevoegde suikers die in
vele ontbijtproducten aanwezig zijn (zelfs in
de meeste mueslis).

met als gevolg: prikkelbaarheid, zenuwachtigheid, gebrek aan geduld...en concentratieverlies. Maar ook koninginnebrij is, door het
hoge gehalte aan opbouwstoffen (essentiële
aminozuren, mineralen, spoor-elementen,...),
een krachtig hulpmiddel bij vermoeidheid en
concentratieproblemen.
Overvloedig ontbijt is gevaarlijk voor het
hart

Eet je een ontbijt met een lage glycemische
index, dan heb je gedurende de rest van de
dag minder last van pieken in de bloedsuiker.
Hierdoor ga je spontaan minder eten tijdens
de rest van de dag, omdat je hongergevoel
beter gereguleerd wordt. Zelfs de bloedsuiker na de volgende maaltijd blijkt minder
hard te pieken!

Goede gewoonten voorkomen zwaarlijvigheid

Op het probleem rond overgewicht bestaat
geen pasklaar antwoord. Zonder twijfel ligt
dikwijls een slecht eetpatroon aan de basis
van overgewicht. Maar ook als je gezond eet,
kun je enkele kilo's bijkomen als je een jaartje ouder wordt. En waarschijnlijk is dat niet
eens zo ongezond. Zolang je maar gezond
eet en je er goed bij voelt. Dat is ook een opgave, want televisie en reclame houden ons
een absurd schoonheidsideaal voor.
Eet nooit 's avonds. Geef je lichaam om ten
laatste acht uur de kans om zich te herstellen. Elke 24 uur moet er een periode van 12
uur zijn dat je niets eet. Op die manier is je
lichaam veel meer vergevingsgezind voor
alles wat je overdag eet.

Niemand is gemaakt om uren aan een stuk
dezelfde activiteiten uit te voeren. Wetenschappers die zich bezig houden met timemanagement hebben verschillende studies
gepubliceerd dat een werksessie in teorie
niet langer mag duren dan 45 minuten. Daarna moet men 15 minuten pauzeren of totaal
met iets anders bezig zijn.
Concentratie is ook een zaak van de juiste
voeding. Geraffineerde producten zijn taboe.
Voor de energievoorziening zijn trage suikers
op regelmatige tijdstippen een absolute
noodzaak. Zes kleine maaltijden per dag bijvoorbeeld om 8u, 10u, 12u, 14u, 16u en
18u zijn daarom veel beter dan de drie grote
klassieke maaltijden.
Behalve de voeding raden specialisten ook
aan niet langer dan 8 sessies per dag zeer
geconcentreerd te werken of te studeren. Dit
advies geldt enkel voor mensen die een
maximum rendement willen halen uit hun dagelijkse prestaties.

Een natuurlijk hulpmiddel voor een betere
concentratie is lecithine. Lecithine komt in
alle cellen van het lichaam voor. Het is een
soort vet en het bevat o.a. vetzuren, Bvitaminen en fosfor. Vooral de hersenen, het
hart, de lever en de huid hebben veel Lecithine nodig. Ons voedsel bevat in veel gevallen
te weinig Lecithine om in onze behoefte te
voorzien. Bij het ouder worden neemt het geheugen in min of meerdere mate af. Voor een
optimale werking van het geheugen hebben
de hersenen o.a. choline nodig. Lecithine is
rijk aan choline. Volgens wetenschappelijke
studies verbetert lecithine het geheugen. Zowel bij jong en oud. Hersenen, zenuwstelsel
Kinderen die ontbijten minder zwaarlijvig De hersenen en het zenuwstelsel bevatten
Kinderen die het ontbijt geregeld overslaan, veel Lecithine.
Gebrek aan lichaamsbeweging is een van de
belangrijke oorzaken van overgewicht. 's
Avond zitten we voor de televisie, nadat we
al een hele dag zittend hebben gewerkt. Zo
ziet de dag van vele mensen eruit ... Zorg
ervoor dat je jezelf kansen aanbiedt om regelmatig aan beweging te doen. Zet bv. een
hometrainer in de huiskamer. Leg een yogamat goed zichtbaar naast je bed. Heb je een
fitnessabonnement aangeschaft, maar je
komt er niet aan toe? Probeer gewoon iets
anders. Wie weet liggen tai chi of tafeltennis
je veel beter?

Het is een algemeen bekend begrip dat het
ontbijt de voornaamste maaltijd van de dag
is. Sommige mensen denken daarom dat ze
een zeer rijkelijke ochtendmaaltijd moeten
consumeren omp de werkdag goed te beginnen. Cardiologen kwamen echter tot de ontdekking dat een te zwaar ontbijt, gekoppeld
aan een hectische werkdag ronduit gevaarlijk
is voor het hart. Ze deden de test bij dertig
studenten die in twee groepen werden verdeeld. De eerste groep kreeg een rijkelijk
fastfood ontbijt. De andere deelnemers aan
de test aten een evenwichtige ochtendmaaltijd die bestond uit volkorengranen, een stuk
fruit, yoghurt en een warme drank. Beide
ontbijttypes telden evenveel calorieën. Er
was wel een zeer groot verschil in het verzadigd vetgehalte.
Twee uur later werden bij alle deelnemers
bloedstalen afgenomen. De vrijwilligers werden ook onderworpen aan veeleisende testen. Gedurende de proeven werd ook het
hartritme en de bloeddruk gevolgd. De jongeren die het fastfoodontbijt hadden gekregen, bleken veel meer last te hebben
van stress. Verzadigde vetten blijken
het stressniveau drastisch te verhogen waardoor mensen af te rekenen krijgen met een
verhoogde bloeddruk en een versnelde hartslag. Een combinatie van een vetrijk ontbijt
en stress is gevaarlijk voor hart- en bloedvaten. Enkel een evenwichtige ochtendmaaltijd
bestaande uit volkorengranen, een mager
zuivelproduct, een stuk fruit en een warme
drank geeft de garantie om een stressvolle
dag zonder extra gezondheidsrisico's af te
werken.

Spreuken en gezegden
Beloof niets als je blij bent.
Geef geen antwoord als je
boos bent.
Beslist niet wanneer je
verdrietig bent.

