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Welzijnscentrum

Gezondheid in relatie tot inzicht en positiviteit

Voor patiënten en belangstellenden die in het welzijnscentrum komen; ook uw reacties en suggesties zijn van harte welkom
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Functionele geneeskunde

Chronische ziekten, van diabetes tot
kanker, over hartziekten en Alzheimer, kennen een explosieve epidemie in onze ‘welvarende’ landen. We
leven langer, maar zijn vooral langer
ziek.
Kan het werkelijk niet anders? Kunnen we ziekten niet gewoon voorkomen en gezond blijven tot op hoge
leeftijd? Of zelfs: ziekten terugdraaien
en genezen?
De functionele geneeskunde toont de
weg.
Moderne geneeskunde lapt op of
bestrijdt de symptomen, maar doet
zelden iets aan de oorzaken. Als je
een tumor wegneemt, maar niets
doet aan de reden waarom, kan je
een nieuwe verwachten…
Functionele geneeskunde gaat op
zoek naar oorzaken, en probeert daar
in te grijpen. Oorzaken kunnen extern
zijn (milieu, omgeving), maar heel
vaak liggen ze in (ongezonde) voeding en leefstijl.
Dit impliceert echter ook een grote
eigen verantwoordelijkheid: de dokter
kan de weg tonen naar gezondheid,
maar de patiënt moet het zelf doen.
Dus niet: “Geef mij een pilletje, zodat
ik gewoon verder ongezond kan
voortdoen.”
Maar gezond blijven is toch die moeite waard?
Nieuwe voedingsdriehoek:
een verbetering?

chronische opname de structuur en
functie van het darmslijmvlies ernstig
aantast. Opname van belangrijke
voedingsstoffen komt in het gedrang,
en ongewenste molecules sluipen
ongehinderd binnen doorheen de
lekke darm. En de tegen ziektekiemen beschermende darmbarrière
verzwakt, ontsteking viert hoogtij,
stofwisseling en immuniteit slabakEchte preventie begint bij gezonde ken…
voeding: vers en natuurlijk (bij voorkeur biologisch).
Veel groenten en fruit, veel omega-3vetzuren van kleine, vette visjes en
andere gezonde vetten zoals olijf-,
vlas- en kokosolie, en ja, boter (met
mate).
Koolhydraten: vooral van groenten en
fruit, en zo weinig mogelijk van be- Hoe E171 vermijden? Vermijd bewerkte graanproducten, inbegrepen werkte voeding en snoep, en alles
wat er mooi wit uit ziet. En kijk de
brood en pasta.
Voldoende gezonde eiwitten uit vis, etiketten na! Laat alles met E171 in
eieren en gevogelte (de rest met de rekken liggen!
mate).
En natuurlijk een gezonde leefstijl: Hoe giftige stoffen uit onze darmen
voldoende beweging, vermijden van weren?
ongezonde stress en emotionele Natuurartsen gaan er van uit dat ruim
stress, een gezond sociaal leven, een 70 % van de immuniteit, ofwel de
natuurlijke weerstand, bepaald wordt
positieve ingesteldheid,…
in de darmen. We zijn ons daar niet
Investering in preventie onder- bewust van, wellicht omdat we onze
darmen niet kunnen zien of ervaren.
maats en zorgwekkend
De Europese Commissie stelde een Bij weerstand denken we meer aan
rapport op van de gezondheidszorg in de neus-, keel- en luchtwegen. En
de EU, en het rapport van eurocom- toch komen we via ons maagdarmkamissaris Vytenis Andriukaitis is zorg- naal het meest in kontakt met de
wekkend: “Slechts drie procent van buitenwereld. Het oppervlak van het
onze
gezondheidszorgbudgetten maagdarmkanaal is vele malen groter
gaan naar preventie, tegenover 80 dan dat van de huid en de longen
procent naar behandeling van ziek- tezamen.
ten,…” België spendeerde zelfs maar
2,1% aan preventieve gezondheidszorg in 2014. Europa, met voorop
België, scoort dus zeer slecht op
gebied van gezondheidszorg, en
houdt zich vooral bezig met
’ziektezorg’: dus de put vullen als het
kalf verdronken is…
Ondanks de rode -te mijden- cirkel
van schadelijke bewerkte voedingsmiddelen, staan de meest ziekmakende nog in de groene balk bij
groenten en fruit: bewerkte vetten,
olies en margarines, en graanproducten. Het einde van de obesitas en chronische ziekten epidemie komt
zo nog niet in zicht…

Nochtans zijn de hoofdmoot aan
gezondheidsuitgaven het gevolg van
‘niet besmettelijke ziekten’. Deze zijn
meestal het gevolg van gedragsgerelateerde en dus vermijdbare risicofactoren die mensen zelf in de hand
hebben: vooral een verkeerde eet- en
leefstijl. Minstens 30% van de totale
ziektelast!
Preventie is dus: zorgen dat de ziekterisico’s aan de basis aangepakt, en
dus voorkomen worden: investeren in
gezonde voeding, niet roken, voldoende beweging, minder alcohol,…
NB. ‘Preventieve screening’ is geen
preventie maar opsporing!

Titaniumwit in opspraak
E171, titaniumdioxide, is een veel
gebruikte kleurstof. Het is nergens
voor nodig, integendeel, maar het
oog wil ook wat, dus wordt E171 in
alles gestopt dat er friswit moet uit
zien: van witte verf tot hagelwitte
verse kaas, van tandpasta tot medicijncapsules, van cosmetica tot
snoep. En zo krijg je er bijna onverVoor meer info, raadpleeg internet. mijdelijk een stevige hoeveelheid van
Onlangs werd in België een nieuwe binnen. Maar onschuldig is deze witte
voedingsdriehoek voorgesteld. Bij de glans bepaald niet.
huidige wetenschappelijke kennis
was de vorige onhoudbaar geworden. Uit een onderzoek van de universiteit
Helaas zijn alle grote belangen van van Birmingham bleek dat, alhoewel
de voedingsindustrie gevrijwaard. acute inname weinig gevolgen had,

Om dit alles te beschermen tegen
indringers, zoals ziekteverwekkende
bacteriën, is onze afweer nodig. Deze
wordt bepaald door o.a. de witte
bloedlichaampjes. Gelukkig krijgen
we daarbij hulp van bacteriën, die ons
geen kwaad doen, maar zelfs nuttig
zijn. Alle darmbacteriën samen noemen we de darmflora. De verhouding
tussen potentieel ziekteverwekkendeen goede bacteriën bepaalt of onze
darmflora de weerstand verhoogt of
niet. Bij iedere drogist zijn er degelijke
middelen te vinden die de darmflora
helpen beschermen tegen de giftige
buitenwereld.
Probiotica
Probiotica zijn levensvatbare microorganismen (bacteriën, soms ook
gisten) die een gunstige werking
uitoefenen op het lichaam. Sommige
goede micro-organismen treffen we
aan in voedingsmiddelen (bv. yoghurt, kefir ...). Andere probiotica worden aangeboden onder de vorm van
voedingssupplementen.

Vakantieplanning 2019
René van Velzen
ma 17 juni t/m ma 24 juni
en
ma 22 juli t/m ma 29 juli

Iedereen een fijne
vakantie gewenst.

Probiotica worden vandaag aanbevolen bij diarree, vooral diarree ten
gevolge van antibiotica. Mogelijk
helpen ze ook bij vele andere ziektebeelden:
- Obstipatie
- Prikkelbare darm
- Lactose-intolerantie
- Darmontstekingen zoals ziekte van
Crohn en darmzweren
- Darmkanker
- Immuniteitsstoornissen zoals
allergie, lage weerstand ...
- Zwaarlijvigheid
- Diabetes
- Depressie
- Hart- en vaatziekten
Gebrek aan beweging, stress, ziekte,
eenzijdige en te vette voeding, en het
gebruik van sommige medicijnen
verziekten de darmflora en verstoren
een goede spijsvertering. Het innemen van een extra dagelijkse portie
goede bacteriën kan het evenwicht in
de darmflora herstellen. Veel onderzoek is nodig om te achterhalen welke bacteriestammen het meest doeltreffend zijn, en bij welke personen.

Al het positive is
beter dan het
negatieve
Elbert Hubbard

Chiazaad ook een bron van omega-3
Chia levert oliezaadjes die voor 16 % uit
hetomega-3-vetzuur
ALA
(alfalinoleenzuur) bestaan. ALA wordt in het lichaam omgezet naar EPA (Eicosapentaeenzuur)
en
DHA (Docosahexaeenzuur), twee onmisbare omega
-3-vetzuren die we voornamelijk uit visolie moeten halen. Vrouwen die dagelijks
25 gram gemalen chiazaad eten, vertonen een meetbare stijging van ALA en
EPA in het bloed (maar niet van DHA).
Chia komt oorspronkelijk uit Mexico en
Guatemala. Het kan een belangrijke
aanvulling zijn op de voornaamste plantaardige omega-3-bron in onze contreien:
vlaszaad.
Planten leveren enkel ALA als omega-3vetzuur; in het lichaam moet het verder
omgezet worden naar EPA en DHA. Die
omzetting verloopt moeizaam, toch moeten we ons steeds meer gaan richten op
plantaardige omega-3-bronnen. De andere omega-3-vetzuren, EPA en DHA,
halen we bijna uitsluitend uit visolie, en
dat terwijl het visbestand in de zee
steeds meer aan het slinken is.

Chia als sportvoeding
Chia is zeer geschikt als energievoeding
voor duursporters. De zaden van chia
bevatten de juiste koolhydraten en veel
omega-3-vetzuren. Bovendien zijn ze rijk
aan antioxidanten, vezels en leveren ze
alle essentiële aminozuren. Antioxidanten beschermen het lichaam tijdens een
zware
inspanning,
terwijl
aminozuren nodig zijn voor het herstel van de
spieren. De oude Azteken bereidden
zich ook al voor op zware inspanningen
door chiazaad met brood te eten!
De chia-koolhydraten worden langzaam
afgebroken (lage glycemische index),
wat de sporters toelaat zeer efficiënt om
te gaan met hun koolhydraatreserves.
Wanneer die koolhydraatreserves uitgeput zijn, moet het lichaam overschakelen
naar vetten als energiebron. Deze omschakeling moet zo langzaam mogelijk
gebeuren, wilt de sporter optimaal presteren. Daarom kiezen duursporters het
best voor koolhydraten met een lage glycemische index.
Lijnzaad of lijnzaadolie?
Lijnzaadolie is één van de rijkste bronnen van plantaardige omega-3-vetzuren.
Er zijn sterke aanwijzingen dat het beschermt tegen hart- en vaatziekten. Jammer genoeg kun je het niet gebruiken om
te bakken, want dan vernietig je de omega-3-vetzuren.
De Duitse biochemicus Johanna Budwig

(1908 - 2003) raadde aan om lijnzaad- - Probeer gezond en evenwichtig te
olie met kwark te mengen, als onderdeel
eten (veel groenten en fruit)
van een antikankerdieet. Of het werke- - Doe dagelijks aan lichaamsbeweging
lijk kanker geneest, is nog maar de
door te sporten, te wandelen of te fiet
vraag, maar kwark en lijnzaad zijn beide
sen
bijzonder gezonde ingrediënten.
- Maak tijd voor u zelf, besteed meer
aandacht aan het uiterlijk, ga eens
vaker naar de kapper of een schoonheidssalon.
- Misschien wordt het tijd om eens een
sauna uit te proberen.
- Vergeet niet de sociale contacten te
onderhouden, maak tijd voor vrienden
en vriendinnen en doe plezierige
dingen samen
- Zorg voor een goede nachtrust.
Waarom de lijnzaadjes niet gebruiken - Gefermenteerde knoflook met de bijals ingrediënt? Dan heb je de al even
zondere werkstoffen s-allcysteïne
gezonde vezels er ook bij. Lijnzaad maal
SAC- en s-allylmercapto-cysteïne zorje best eerst fijn, omdat de zaadjes zelf
gen voor meer zuiver bloed en spirulinauwelijks verteerd worden. Je kunt ze
na verhoogt op natuurlijke wijze de
malen in een koffiemolen.
weerstand waardoor de klachten kunnen verminderen.
Lijnzaad vermindert opvliegers met
Wees voorzichtig met kalmeermiddelen.
de helft
Uit een zeer recente studie, die uitge- Zij nemen misschien wel sommige
voerd werd in de wereldberoemde Mayo symptomen weg, maar niet de oorzaak.
Clinic (VS), blijkt dat lijnzaad in staat is Deze middelen kunnen verslavend werom opvliegers tijdens de meno- ken.
pauze met de helft te verminderen. ProPsyllium (vlozaad) tegen constipatie
fessor Sandya Pruthi (zie foto) is o.a een
gynaecologe. Ze realiseerde met haar
team een preliminaire studie bij 29 vrouwen die heel veel hinder ondervonden
van opvliegers. De proefpersonen namen geen enkele vorm van medicijnen
om de klachten min of meer onder controle te houden. Professor Pruthi gaf hen
dagelijks 40 gram gemalen lijnzaad. De
vrouwen hadden na zes weken behandeling met dit natuurproduct 50 procent
De peultjes van psyllium (vlozaad,
minder opvliegers, een beter humeur en
ispaghula) zijn een probaat middel teook een duidelijke betere levenskwaliteit.
gen constipatie. Mogelijk werkt het tegeOok de spier- en gewrichtspijnen waren
lijk tegen diarree.
immers duidelijk afgenomen.
Constipatie treft 27 % van de wereldbeProfessor Pruthi noemt deze resultaten volking. Het nemen van maatregelen in
veelbelovend en wil nu een veel groter voedingsgewoonten vormt de eerstelijnsklinisch onderzoek organiseren. Feit is therapie tegen constipatie. Laxeermiddat lijnzaad een rijke bron is van omega- delen zouden pas op de tweede plaats
3 vet vetzuren, fytooestrogenen, anti-oxi- mogen komen omdat ze niet veilig zijn,
danten en vezels. De lijnzaadjes moeten zeker bij langdurig gebruik.
gemalen worden om ze goed absorbeerbaar te maken voor het menselijk orga- In Pakistan is psyllium (Plantago ovata)
nisme. Lijnzaad kan natuurlijk ook onder zowel populair bij traditionele genezers
de vorm van olie ingenomen worden. als bij gewone artsen. In feite is het een
Lijnzaden en lijnzaadolie worden zeer van de meest gebruikte middelen tegemakkelijk in de dagelijkse voeding ge- gen constipatie in de wereld!
ïntegreerd. Men kan ze aan granen, yog- De werking van de psylliumpeultjes werd
hurt, vlees of salades toevoegen. Lijn- vooral toegedicht aan zijn vezels, maar
zaadolie moet koud gebruikt worden, in volgens recent onderzoek heeft psyllium
een vinaigrette bijvoorbeeld. Twee eetle- ook een rechtstreekse invloed op de
pels lijnzaad of een theelepel lijnzaadolie darmbeweeglijkheid.
komen volgens professor Pruthi ook
overeen met onze dagelijkse behoefte
aan de veel besproken omega-3 vetzuren.

Spreuken en gezegden

Hoe menopauzeklachten verminderen?
De mentale gezondheid speelt een belangrijke rol tijdens de overgang. In deze
overgangsfase van het leven is een gezonde levensstijl en het leren positief
omgaan met stress van cruciaal belang.
Volg ook deze tips:

Mooi dat het
zo fijn was
en fijn dat het
zo mooi was.

