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Veneuze Insufficiëntie
(doorbloedingsproblemen)
CVI is de afkorting voor Chronische
Veneuze Insufficiëntie. CVI staat voor
aanhoudende (chronische) verminderde doorbloeding van de aderen in
de benen. Het hart pompt zuurstofrijk
bloed door ons lichaam. Wanneer het
bloed via de benen weer op weg is
richting het hart worden afvalstoffen
en zuurstofarm bloed afgevoerd. Het
bloed moet hierbij tegen de zwaartekracht in. Daarom zit er een ingenieus klepsysteem in de aderen van
onze benen dat er voor zorgt dat het
bloed niet terugzakt. De aderen moeten voldoende sterk en elastisch blijven om het bloed door dit klepsysteem te sturen.

Wanneer de aderen minder flexibel
worden, zijn ze namelijk niet meer in
staat om het bloed richting het hart te
stuwen. Het bloed blijft dan staan en
oefent druk uit op de aderen. Door
deze druk rekken de aderen uit, verliezen ze hun elasticiteit en worden
ze breder waardoor spataderen ontstaan. De kleppen sluiten niet goed
meer en het bloed blijft in de benen
staan. Hierdoor ontstaan zware, vermoeide, pijnlijke of onrustige benen.
Dit proces wordt aangeduid met CVI.
Bij CVI kan er sprake zijn van de
volgende klachten: zware, vermoeide
benen, vocht in de benen, verkleuring
van de huid en ontsierende aderen,
pijnlijke benen, onrustige benen en
spataderen.
Hoe chronische veneuze insufficiëntie (CVI) behandelen?
Wanneer er sprake is van CVI, is het
belangrijk dat men de doorbloeding in
de benen stimuleert en zorgt voor
sterke en elastische aderen. De volgende tips helpen.

De natuur helpt
Ook kan men bij CVI gebruik maken
van plantaardige gezondheidsproducten die de doorbloeding in de
benen stimuleren en de aderen weer
sterk en elastisch maken. Voor een
intensieve aanpak wordt de combinatie paardekastanje, muizedoorn en
wijnblad aanbevolen. De ingrediënten
van deze combinatie maken de aderen sterk en elastisch, zodat het
bloed vanuit de benen weer goed
teruggepompt kan worden naar het
hart. Verder wordt een slechte doorbloeding verbeterd. Klachten worden
niet alleen verlicht maar ook het echte probleem, de elasticiteit van de
aderen, wordt aangepakt. Ook gefermenteerd knoflook kan helpen om de
mindere kwaliteit van de vaatwanden
te verbeteren.
Zware benen
Venen hebben als taak bloed terug
naar het hart te stuwen om het opnieuw van zuurstof te voorzien. Het
hart pompt dit zuurstofarm bloed naar
de longen, waar het opnieuw met
zuurstof wordt verrijkt. Dit zuurstofrijk
bloed gaat dan via slagaders naar de
weefsels om die op hun beurt van
zuurstof te voorzien. Daarna pompen
de venen, tegen de zwaartekracht in,
bloed terug naar hart en zo is de
cirkel rond.
Voor de venen in onze benen is dit
geen gemakkelijke opdracht. Er is
immers een grote afstand te overbruggen tussen de voeten en het hart
en dit tegen de zwaartekracht in.
Hiervoor hebben we een extra krachtbron nl. onze spieren en de kuitspier
in het bijzonder. Bij spiersamentrekking worden de diepe venen als een
spons leeg gedrukt. Een ingenieus
kleppensysteem verhindert dat het
bloed terug naar beneden stroomt.
Als hier iets misloopt spreekt men
van veneuze insufficiëntie of zware
benen.
De gevolgen. Vorming van oedeem,
voeten en enkels die opzwellen na
lang zitten of staan.

Masseer de benen
Masseer de benen zachtjes richting
het hart, dus van beneden naar boven. Op deze manier bevordert men
de doorbloeding. Gebruik daarbij een
crème met werkstoffen als muizedoorn en paardekastanje. Deze bevorderen de doorbloeding.
Beweeg voldoende
Zorg voor dagelijkse lichaamsbeweging. Zwemmen is uitstekend omdat
het water de aderwand masseert
terwijl men beweegt. Maar ook ande- Deze zwelling is te wijten aan een
re vormen van beweging die de kuit- hoge druk, waardoor vocht door de
spieren sterk maken, zoals fietsen en wand van de kleine bloedvaten wordt

gedrukt en opgezwollen voeten het
gevolg zijn. Nachtelijke krampen en
slaapproblemen worden veroorzaakt
door een tekort aan zuurstof in de
spieren.
Tintelingen in onderste ledematen
ontstaan door zuurstoftekort naar de
huid toe.
Spataders verschijnen aan de binnen
- en buitenzijde van uw onderste
ledematen en evolueren al gauw tot
broze bloedvaten die gemakkelijk
kunnen uitzetten en ontsierend zijn.
Bovendien kunnen ze vaak ontsteken
en zeer pijnlijk zijn.
Hoe kun je zware benen verlichten?
Platliggen met de benen omhoog.
Bij het slapen het voeteneinde 5 tot
10 cm hoger leggen.
Regelmatig water drinken (verspreid
over de ganse dag).
Regelmatig sporten beoefenen die
goed zijn voor de terugstroom. Denk
aan zwemmen, fietsen en wandelen.
Oefeningen die je thuis kan doen. Ga
op je rug liggen en voer trappelbewegingen of cirkels uit met gestrekte
benen.
Gebruik zoveel mogelijk de trap en
plaats daarbij eerst de hiel op de trap.
Verminder het zoutverbruik.
Vermijd ook dat je te lang moet rechtstaan. Hoge hakken bevorderen zware benen. Draag geen knellende
sokken en broeken.
Het is ook beter warmte, bijvoorbeeld
hete douches en baden of sauna's te
vermijden.
Beoefen ook geen sport die de benen
verzwaren zoals tennis of volleybal.
Bij deze sportieve activiteiten moet je
teveel springen. Dat is slecht voor
venen die niet in optimale conditie
zijn.
Mensen die aan overgewicht lijden
moeten vermageren. Een halve kilogram per week is voldoende.
Moe door Vitamine D-tekort
Patiënten die aan chronische vermoeidheid lijden, kunnen een tekort
aan vitamine-D hebben. Veel zon en
vitamine-D-rijke voeding zijn dan ten
zeerste aanbevolen.
Om vitamine D aan te maken, heeft
de huid UV-straling van de zon nodig.
Tijdens de winter staat de zon te laag
en wordt het UV-licht grotendeels in
de atmosfeer weggefilterd. Bijna alle
inwoners van Noord-Europa kunnen
in de winter geen vitamine-D aanmaken via het zonlicht. Tegen het einde
van de winter is de reserve aan vitamine-D bij vele mensen ver op. Suppletie in de wintermaanden is daarom
raadzaam.
Vitamine D als seizoensvitamine
wordt ook geviseerd als oorzaak
van lentemoeheid. Tijdens de eerste
dagen van de lente kunnen we nog
geen vitamine-D aanmaken, maar
dan willen we wel terug in actie schieten.
vitamine D
Vitamine D is een vitamine die met
behulp van cholesterol en zonlicht in
het lichaam aangemaakt wordt. Omdat vele Europeanen te weinig in
contact komen met zonlicht, maken
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ze te weinig vitamine D aan. Voeding
bevat zeer weinig vitamine D, vandaar dat de meeste Europeanen een
tekort hebben aan vitamine D.

Van die tekorten merken we weinig,
maar op lange termijn zijn ze wel
gerelateerd aan vele ziekten:
- botontkalking/osteoporose
- infecties (m.n. turberculose)
De wereld loopt vol vermoeide mensen. Toch bestaan er enkele zeer
eenvoudige technieken die onvervangbaar zijn en die vele vormen
van vermoeidheid kunnen elimineren.
De meest gekende redenen waarom
mannen en vrouwen vermoeid zijn,
heten: spanningen en stress, een
voedingspatroon waarin onvoldoende
versterkende stoffen zitten, teveel
suikers en een gebrek aan gezonde
beweging.

Je bent geboren om te
winnen, maar om een
winnaar te zijn moet je
plannen om te winnen,
voorbereiden om te
winnen en verwachten
dat je wint.
Zig Ziglar

De zon hoeft niet te schijnen voor vi- Botpijn door vitamine D-gebrek
tamine D
Steeds meer mensen vertonen een tekort aan vitamine D. Dat is een rechtstreeks gevolg van een gebrek aan een
dagelijkse, kleine portie zon (15 tot 30
minuten). Een andere oorzaak is een
slechte opname van vitamine-D via de
darmen. Het gebruik van een aantal geneesmiddelen of een genetische afwijking kunnen hiervan de oorzaak zijn.
Een tekort aan vitamine-D3 veroorzaakt
bij volwassen mensen botpijnen tot zelfs
De aanmaak van vitamine D gebeurt in misvormingen aan de beenderen die in
de huid onder invloed van uv-licht. Wol- extreme gevallen voor pijnlijke, spontane
ken houden ongeveer 50 % van het uv- breuken kunnen zorgen. Wie over vollicht tegen, wat wil zeggen dat een groot doende vitamine-D3 wil beschikken moet
deel van het uv-licht toch nog het aard- ofwel dagelijks voldoende UV-straling
oppervlak bereikt. Je hoeft dus niet te krijgen of voedingssupplementen gebruiwachten op zonnig weer om vitamine ken.
D aan te maken. Het is alleszins beter
dan binnen zitten.
Uiteraard hangt dat af van de dikte van
het wolkendek, maar het kan wel eens
een nuttige tip zijn. Je moet immers een
gezond evenwicht weten te vinden tussen de aanmaak van vitamine D en het
risico op zonnebrand. In Nederland is
het vaak bewolkt, zonder dat het regent.
Vitamine D3 is moeilijk terug te vinden in
onze voeding. Enkel in levertraan kan er
voldoende vitamine-D3 gevonden worden. Iedere apotheek of natuurvoedingswinkel levert echter veilige en gestandaardiseerde vitamine-D3 supplementen
af in combinatie met calcium. VitamineD3 zorgt immers voor een optimale opname van calcium en fosfor door de
darm. Op die manier zorgt vitamine-D3
Het risico op een D-tekort is groot bij ou- mee voor een stevig en pijnvrij beenderdere mensen omdat zij vitamine gestel tot op hoge leeftijd.
D minder efficiënt uit het zonlicht aanmaken. Ze komen ook minder vaak in con- IJzer tegen rusteloze benen
tact met de zon.
Duitse artsen kregen de symptomen
Artsen geven vitamine D vooral om je te van rusteloze benen onder controle bij
beschermen tegen botontkalking omdat 12 van de 20 behandelde patiënten met
het de opname van calcium verhoogt.
het rustelozebenensyndroom. De artsen
volgden een speciaal protocol: ze injecSlappe spieren voorkomen
De allerbelangrijkste troef om zwakke teerden een eenmalige dosis van 500
spieren te vermijden is bewegen. Drie- mg van een ijzerpreparaat in het bloed.
maal per week een half uurtje sporten Na acht dagen was het effect, dat drie
doet wonderen. Zelf het huishouden weken bleef voortduren, al merkbaar.
doen of een fikse wandeling maken in de
buurt, maakt al een zee van verschil. Veel patiënten met het rustelozebenenWist je dat vallen - door verwaarloosde syndroom blijken dus een ijzertekort te
spiergroepen - meer doden eist dan het hebben, hoewel dat niet altijd tot uiting
verkeer. En toch wordt er nog steeds te komt in een bloedanalyse. Een dosis van
500 mg (yzercarboxymaltose), zoals in
weinig aandacht aan besteed.
Bij de jeugd levert een val enkel blauwe het onderzoek, is erg hoog. De vraag is
plekken op. Bij volwassenen en ouderen of zulke dosissen wel veilig zijn op lange
is de kans op ernstige letsels zeer groot. termijn. IJzer is nodig om bloedarmoede
Zwakke spieren kunnen dus op een zeer te voorkomen.
eenvoudige wijze worden voorkomen. Vitamine B6, B12, B2 en foliumzuur kunHet komt er enkel op aan de discipline nen ook helpen om bloedarmoede tegen
op te brengen om regelmatig te bewe- te gaan.
gen. Britse wetenschappers zijn volgens
de BBC wel bezig om een pil te ontwikkelen die de spierkracht zonder enige
vorm van inspanning tot op hoge leeftijd
intact houdt. Artsen hebben hierover
meer dan kritische bedenkingen. De pil
wordt momenteel uitgetest op luie dieren. Voor ons blijft bewegen de enige
optie.
Sterker met vitamine D
Oudere vrouwen met zwakke spieren en
verminderde mobiliteit hebben baat bij
extra vitamine D via suppletie. Deze vitamine verhoogt de spierkracht en mogelijk ook de coördinatie van de spieren tijdens het wandelen. Vooral bij vrouwen
met een lage vitamine D-status helpt
suppletie.

Hoe rusteloze benen stilhouden?
De behandeling van rusteloze benen berust in de eerste plaats op leefstijlveranderingen. Voldoende beweging onderdrukt de symptomen, maar te zware inspanningen hebben het tegengestelde
effect. Massages of een warm bad ontspannen de beenspieren en verbeteren
de bloedstroom. Hetzelfde geldt voor relaxatietechnieken zoals yoga en meditatie.
Een aantal zaken vermijd je best, zoals
cafeïne, alcohol en tabak. Cafeïne zit in
koffie, chocolade en bepaalde frisdranken (en in minder mate in thee). Sommige mensen hebben een tekort aan ijzer,
waardoor ze te rode bloedlichaampjes
aanmaken. Ook vitamine B2, vitamine
B6, foliumzuur en vitamine B12 zijn nodig voor de aanmaak van rode bloedlichaampjes.
Vitamine C en E kunnen de symptomen
verminderen.
Sommige artsen schrijven ontstekingsremmers en pijnstillers voor tegen rusteloze benen. Die kunnen symptomatische
verlichten geven, maar hebben ongewenste bijwerkingen of gaan op lange
termijn niet meer werken. Afhankelijk
van de ernst en het ongemak kun je voor
natuurlijke alternatieven van pijnstillers
en ontstekingsremmers kiezen.
Ribose, een remedie tegen rusteloze
benen?
Volgens artsen uit Minneapolis (VS) vermindert ribose drastisch de symptomen
van rusteloze benen. Ze noteerden hun
waarnemingen bij twee mannen, vader
en zoon, die uit een generatie van
'rusteloze-benenlijders' stammen. De dosering van ribose werd opgebouwd in
drie fasen:
- Drie weken 5 gram 's morgens
- Drie weken 5 gram 's morgens en
's middags
- Drie weken 5 gram 's morgens,
's middags en 's avonds.
Al in de eerste fase voelden de mannen
zich energieker, maar de rusteloze benen verminderden niet. In de derde fase
waren de symptomen overdag verdwenen, terwijl ze 's nachts drastisch waren
verminderd. De symptomen keerden terug zodra de mannen stopten met het
nemen van ribose.
Ribose maakt deel uit van ATP, een stof
die onmiddellijke energie levert aan de
cel. ATP wordt namelijk gevormd uit de
verbranding van suikers met zuurstof.

Spreuken en gezegden
De beste manier om
jezelf op te vrolijken is
om iemand anders op
te vrolijken.

