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Voeding om beter te slapen  
Een op de drie  volwassene slaapt 
slecht.  
Slaapproblemen zijn dikwijls het  
gevolg van stress of angsttoestan-
den. Het komt er bijgevolg op aan de 
oorzaak van de angstige spanningen 
zelf te elimineren.  
Dit kan door zeer eenvoudige maat-
regelen te nemen. Mensen die beter 
willen slapen gedurende de donkere 
uren van ieder etmaal moeten  
's avonds licht verteerbare koolhydra-
ten eten. Concreet betekent dit volko-
renbrood, volkorenpasta's of andere 
graanbereidingen. Zij genieten de 
voorkeur op eiwitrijke maaltijden die 
beter als ontbijt worden geconsu-
meerd. Koolhydraten, ook aardappe-
len behoren tot die categorie, verho-
gen de productie van serotonine. Dat 
is een stof die in de hersenen wordt 
aangemaakt en er voor zorgt dat 
mensen zich rustiger gaan voelen. 
Koolhydraten werken licht slaapver-
wekkend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is wel belangrijk 's avonds geen 
al te copieuze maaltijden te gebrui-
ken. Wie te grote hoeveelheden eet 
kan 's nachts wakker worden door 
een plots suikertekort (hypoglycemie) 
of last hebben van een moeilijke 
spijsvertering. Vermijd gedurende de 
avonduren ook koffie, cola en alco-
hol.  
Kies een rustgevende kamillethee. 
Melk met honing blijft ook een aanra-
der. Melk bevat tryptofaan, dit amino-
zuur is een precursor (voorloper) van 
serotonine. 
 
Magnesium ontspant en zorgt voor 
diepe slaap  
Magnesium, een mineraal dat weinig 
in onze voeding voorkomt, speelt een 
rol bij (spier)spanning, de prikkel-
overdracht, het hartritme, de botop-
bouw, werkt ontspannend en is on-
misbaar voor de aanmaak van enzy-
men en hormonen. Het kan verzuring 
tegen gaan en herstelt een verstoor-
de klierwerking. Magnesium is één 
van de belangrijkste mineralen in het 
lichaam dat ook borg staat voor een 
uitstekende nachtrust. Omdat mag-
nesium bij zoveel processen in het 
lichaam betrokken is en wij relatief 
weinig binnen krijgen (o.a. door ver-
schraling van de voedingsbodem), 
hebben wij massaal een te kort aan 
dit mineraal.  
 
Een degelijk magensium supplement, 
al of niet in combinatie met calcium 
en kalium zorgt voor een rustige en 
herstellende slaap. Volgens de we-
reldgezondheidsorganisatie heeft  
een volwassene dagelijke 460 milli-
gram magnesium nodig. De westerse 
voeding zou gemiddeld 120 milligram 
magnesium per dag leveren. Met 
deze cijfers lijkt het logisch waarom 
zoveel mensen klagen over slaappro-
blemen.  

Hoe behandel je slapeloosheid op 
een natuurlijke wijze?  
De slaap is van cruciaal belang voor 
ons lichamelijk en mentaal even-
wicht. We moeten slapen om de 
massa gegevens en gebeurtenissen 
van de voorbije dag te verwerken en 
tot rust te komen. Mensen slapen 
gemiddeld 7 uur per etmaal. Het 
slaap-waakritme wordt bepaald door 
verschillende stoffen die verbonden 
zijn met het circadiaans ritme (het 
uurwerk van ons organisme dat vol-
gens een 24 uur cyclus functioneert). 
Die stoffen zijn noradrenaline, acetyl-
choline en serotonine. Het is de laat-
ste stof die melatonine aanmaakt. 
Melatonine wordt ook wel eens het 
slaaphormoon genoemd, waarvan de 
precursor (voorloper) tryptofaaan is. 
Tryptofaan is terug te vinden in melk, 
eieren, vlees en volle graansoorten. 
Mits we voldoende van deze stoffen 
in ons lichaam hebben maken de 
hersenen melatonine aan vanaf de 
duisternis valt. De melatonineproduc-
tie ligt het hoogst tussen 1 en 5 uur 's 
ochtends. 
 
Slapeloosheid natuurlijk behandelen 
via: 
-Dieettherapie: Eet licht 's avonds, 
vermijd vetten en sausen. Drink ook 
geen koffie of alcohol. Kies voor voe-
ding die rijk is aan vitamine A, B1, D 
en B6. Drink na de avondmaaltijd 
lindethee of een warm glas melk met 
wat honing, en neem een tabletje 
melatonine voor het slapengaan. 
-Fytotherapie: Gebruik planten die de 
slaap bevorderen zoals valeriaan, 
hop, meidoorn en haver. 

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

Stijve nek, de oorzaken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een stijve nek is een veelvoorkomen-
de, pijnlijke en brutaal optredende 
klacht. In de meeste gevallen is de 
oorzaak van een stijve nek gelegen in 
de spieren van de nek. De nekspie-
ren zorgen ervoor dat het hoofd 
rechtop blijft staan en gedraaid kan 
worden. Lange tijd in één en dezelfde 
houding (bijv.: computer- en kantoor-
werk) of te grote krachtbelasting van 
de nekspieren kan spierpijn en zo ook 
spierverkramping veroorzaken. Een 
andere mogelijkheid van acute nek-
pijn is een bijverschijnsel van griep.  
 
Door de pijn in de spieren houden de 
patiënten de hals schuin en gespan-
nen. De spieren, pezen en zelfs de 
nekwervels kunnen hierbij bescha-
digd raken. Pijn en een sterke beper-
king van de bewegingsvrijheid van de 
hals zijn de voornaamste symptomen. 
De pijn kan uitstralen over de schou-
ders, de rug tot zelfs in de armen en 
de handen.  
 
Gouden regels bij chronische nek-
klachten  
Enkele gouden regels kunnen je 
chronische nekongemakken tot een 
minimum beperken: 

· blijf je nek bewegen zonder overbe-
lasting (bv. met het hoofd rechtop 
je nek draaien zover je kunt zonder 
te forceren) 

· vermijd overdreven lange rustperio-
des (1 tot 2 dagen bedrust doet 
meer kwaad dan goed) 

· probeer zoveel mogelijk te ont-
spannen: stress en spanningen 
zorgen voor verkrampte spieren en 
maken de nekproblemen alleen 
maar erger 

· een slecht humeur zorgt voor een 
intensere pijnervaring 

 
Er zijn verschillende manieren om 
chronische nekpijn te verzachten. De 
bedoeling is de pijn te beheersen 
zodat actief blijven mogelijk wordt. 
Pijnstilling met paracetamol is een 
eenvoudige maar onveilige manier 
omdat het zeer schadelijk is voor 
lever en pancreas. 
Bij chronische nekklachten kan het 
nuttig zijn om de pijnlijke plaats in te 
smeren met een pijnstillende zalf of 
crème.  

Kruiden tegen angst  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er bestaan heel wat traditionele na-
tuurlijke middelen tegen angststoor-
nissen : passiflora, kava, B-vitami-
nen, omega-3-vetzuren, inositol, 
choline, SAM-e, magnolia, sint-jans-
kruid, ginkgo biloba, valeriaanwortel, 
lysine en magnesium. Maar hoe goed 
doen deze middelen het in weten-
schappelijke studies? 
 
Een studie gepubliceerd in Nutrition 
journal toont dat uit 71% van de kwa-
liteitsvolle klinische studies die na-
tuurlijke middelen tegen migraine 
onderzochten, een positief effect 
bleek om angst te behandelen. Passi-
flora, kava en sint-janskruid konden 
de beste resultaten voorleggen.  
Wat niet wil zeggen dat de andere 
middelen niet helpen; wel dat ze nog 
onvoldoende onderzocht zijn. De 
beste behandeling voor angststoor-
nissen is gedragstherapie. Antide-
pressiva worden vaak ook voorge-
schreven, maar die hebben onge-
wenste bijwerkingen zoals zelfmoord-
neigingen, concentratieproblemen, 
seksuele stoornissen en afhankelijk-
heid. 
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Lage rugpijn kan veroorzaakt wor-
den door stress  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lage rugpijn wordt ook wel 'spit' 
genoemd. Het komt veel voor. Som-
mige mensen krijgen het maar één 
keer, bij anderen komt het geregeld 
terug. Vooral bewegen kan voor een 
bijna verlammende pijn zorgen. Van 
een stoel opstaan of uit bed komen, 
lijkt een ware marteling. Mensen met 
lage rugpijn bewegen hun rug zo min 
mogelijk. 
 

Lage rugpijn ontstaat meestal door 
overbelasting van de rug: te vlug of 
te zwaar tillen of een verkeerde be-
weging maken. Uw rugspieren lang-
durig spannen, is ook een vorm van 
overbelasting. Mensen spannen hun 
rugspieren vaak zonder dat ze het in 
de gaten hebben. Denk hier aan 
psychische stress. 
Het is niet altijd duidelijk waardoor 
iemand rugpijn krijgt. Het kan zijn dat 
meerdere oorzaken tegelijk een rol 
spelen. Bijvoorbeeld een slechte 
lichamelijke conditie, veel autorijden 
en spanningen.  
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Tips tegen angst en stress  
Een steeds groter deel van de bevolking 
leeft onder de invloed van angst 
en stress. Alles is in verband te brengen 
met een snel veranderende, meer onze-
kere leefomgeving en internationale ge-
beurtenissen. Minder angst en stress 
heeft in ieder geval te maken met een 
iets andere manier van leven. Om kalm-
te en rust terug te vinden kunnen de vol-
gende hulpmiddeltjes zeker van een 
zeer grote waarde zijn.  

 

Doe aan ontspannings- of meditatie-
oefeningen. Voor personen die nog 
meer stress ervaren, omdat ze zich 
trachten te ontspannen, is een rustige of 
net sportieve wandeling een uitstekend 
middel. Men elimineert hiermee de onbe-
antwoorde vlucht- of vechtreactie die het 
gevolg is van angst en stress. Na derge-
lijke wandeling of meditatie zal men ge-
makkelijker en beter slapen.  
Een goede nachtrust is de remedie bij 
uitstek bij angst en stress.  
Slapeloosheid moet voorkomen worden. 
Tot slot speelt ook de voedingskeuze 
een grote rol in het wegwerken van ang-
sten. Een voedingspatroon dat rijk is aan 
fruit, groenten en volkorengranen zorgt 
voor een groter evenwicht van de neuro-
transmitters in de hersenen die verant-
woordelijk zijn voor een optimistisch ge-
voel en zelfvertrouwen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stressbeheersing is een manier van 
denken  
Stress heeft een bijzonder slechte in-
vloed op je gezondheid. Stress is boven-
dien één van de beïnvloedbare risicofac-
toren die mee aan de basis kunnen lig-
gen van hart- en vaatziektes. Hoe moei-
lijk het soms is, je gezondheid heeft er 
alle baat bij als je stress de baas blijft. 
Denk eraan: alleen jij kan stress beheer-
sen 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)! Ver-
mijd ook fysieke inspanningen vlak voor 
het slapengaan.  
Bouw voldoende pauzes in tijdens je 
werk.  
Zorg dat een pauze ook echt een mo-
ment 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ga wandelen met de hond…  
Een grootschalige Zweedse studie (80 
wetenschappers, 3,4 miljoen Zweden, 
over 12 jaar) bestudeerde de associatie 
tussen het hebben van een hond en car-
diovasculaire gezondheid. Ze kwamen 
tot de conclusie dat hondeneigenaars 
een lager risico lopen om te overlijden 
aan hart- en vaatziekten. Met de hond 
gaan wandelen zou de sleutel kunnen 
zijn voor een actief leven als je ouder 
bent.  
 

Hondeneigenaars bleken tijdens de 12 
jaar follow-up een 11% lager risico te 
hebben op hart- en vaatziekten, en zelfs 
33% minder kans op overlijden.  
Regelmatig gaan wandelen boost het 
niveau van fysieke activiteit bij ouderen, 
vooral tijdens de winter. En opvallend in 
de studie was dat een hond vooral al-
leenstaande ouderen beschermt. Moge-
lijks is er ook een beter gevoel van wel-
zijn, en meer sociaal contact, of mis-
schien heeft het microbioom (darmflora) 
van de hond een weldoend effect. En 
misschien is er vooraf al een verschil 
tussen de mensen die een hond aan-
schaffen. Maar toch…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minder stilzitten of meer bewegen?  
Voortdurend hameren gezondheidsspe-
cialisten erop dat we vaker aan sport 
moeten doen. Maar het probleem kan 
ook uit een andere hoek komen: mis-
schien zitten wij te vaak stil? 
Meer bewegen is mogelijk gezond omdat 
we dan minder stilzitten (bedrust, zitten 
en weinig wandelbeweging). Het subtiele 
verschil zit in het feit dat vooral stilzitten 
als ongezond beschouwd wordt. Onder-
zoek toont aan dat lang stilzitten kwalijke 
gevolgen met zich meebrengt: het veran-
dert de stofwisseling in een ongunstige 
richting en verhoogt de risicofactoren 
voor diabetes. 

Mensen met een zittend beroep doen er 
dus goed aan om extra beweging in te 
lassen tijdens hun werkuren. De moder-
ne technologieën hebben een groot deel 
van onze bewegingsvrijheid ontnomen: 
de auto, de pc, huishoudelijke toestellen 
enzovoort. Minder handenarbeid moeten 
we vervolgens compenseren met sport 
en fitness ...   
 
Minder vermoeid door meer te bewe-
gen  
Het lijkt een paradox. Wie moe is moet 
bewegen om zich terug fitter te voelen. 
Volgens Amerikaanse wetenschappers, 
die verbonden zijn een de de universiteit 
van Georgia, zorgt beweging voor een 
betere bloedsomloop en meer zuurstof in 
de bloedbanen. Daardoor worden ver-
moeide mannen en vrouwen terug fitter. 
De onderzoekers bestudeerden zeventig 
klinische studies die een verband legden 
tussen bewegen en het wegnemen 
van vermoeidheidsverschijnselen. Aan 
de diverse studies namen 6807 mensen 
deel. Een aantal onder hen was gezond 
maar regelmatig vermoeid. Anderen le-
den aan ziekten zoals fibromyalgie, long-
aandoeningen of depressies. De weten-
schappers kwamen tot de klinische vast-
stelling dat gemodereerde sportbeoefe-
ning (wandelen) in 90 procent van de ge-
vallen voor een duidelijke verbetering 
van de levenskwaliteit zorgde. "Mensen 
die blijven zitten verzuren hun lichaam", 
zeggen de onderzoekers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewegen resulteert zowel bij gezonde 
als bij zieke mensen in meer vitaliteit. De 
meeste deelnemers aan de diverse stu-
dies deden dagelijkse wandelingen van 
dertig minuten tot een uur. Zieke men-
sen verdeelden de wandeltijd soms in 
twaalf keer vijf minuten of zesmaal 10 
minuten. Andere beoefenden yoga of de-
den strekoefeningen. Iedere vorm van 
matige beweging zorgde voor minder 
moeheid en meer energie. De weten-
schappers ontdekten ook dat fysieke ac-
tiviteit beter tegen de moeheid werkte 
dan het gebruik van medicijnen die het 
gebrek aan energie moest elimineren.  

Spreuken en gezegden 
 

Vergeef je vijanden, 
maar vergeet nooit  
hun namen. 


