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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 onvermijdelijk een stevige hoeveelheid van
binnen. Maar onschuldig is deze witte
glans bepaald niet.

Uit een onderzoek van de universiteit
van Birmingham bleek dat, alhoewel
acute inname weinig gevolgen had,
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 slabakken…
Hoe E171 vermijden? Vermijd bewerkte voeding en snoep, en alles
wat er mooi wit uit ziet. En kijk de
etiketten na! Laat alles met E171 in
de rekken liggen!
Zeven voedingsadditieven mee
verantwoordelijk voor hyperactiviteit
Zeven voedingsadditieven (E-nummers), waaronder zes kleurstoffen en
een bewaarmiddel, moeten volgens
de Europese consumenten organisatie verboden worden omdat ze mee
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van hyperacitiviteit bij kinderen.
Het Europees voedselagentschap
negeert de studie, die einde vorig jaar
werd gepubliceerd in het gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift
'The Lancet'. Volgens het Europees
voedselagentschap hebben slechts
een beperkt aantal kinderen last van
de additieven.
De

volgende

voedingsadditieven

zouden moeten vermeden worden:
E 110, E 122, E 102, E 124, E 104, E
129 en E 211. De Europese consumentenorganisatie dringt er op aan
om de voedingsadditieven te mijden
en eist dat Europa de wetgeving
terzake drastisch zou wijzigen. Het
Europees voedselagentschap moet volgens de consumentenvereniging alle Europese burgers beschermen
en geen voedingadditieven toelaten
die ook maar een klein deel van de
bevolking schade kan berokkenen.

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,
Visoliesupplement beter dan
maar de patiënt moet het zelf doen.
Ritalin voor ADHD behandeling
Een supplement op basis van omega Dus niet: “Geef mij een pilletje, zodat
-3 vetzuren en teunisbloemolie ik gewoon verder ongezond kan
(omega-6 vetzuren) liet toe om de voortdoen.”
ADHD symtomen bij kinderen met 40 Maar gezond blijven is toch die moeitot 50 procent te verminderen. Twee te waard?
Australische onderzoeksters hebben
een klinisch onderzoek gedaan bij Investering in preventie onder104 kinderen die aan een erge vorm maats en zorgwekkend
van hyperactiviteit leden. De jonge De Europese Commissie stelde een
proefpersonen waren 7 tot 12 jaar rapport op van de gezondheidszorg in
jong. Gedurende een periode van 15 de EU, en het rapport van eurocomweken werden de kinderen ingedeeld missaris Vytenis Andriukaitis is zorgwekkend: “Slechts drie procent van
in drie groepen.
gezondheidszorgbudgetten
Groep een kreeg het visoliesupple- onze
ment, groep twee kreeg daarbij een gaan naar preventie, tegenover 80
vitaminen en mineralen pil, groep drie procent naar behandeling van ziekmoest het stellen met een placebo ten,…” België spendeerde zelfs maar
neppil. Na 15 weken bleek enkel het 2,1% aan preventieve gezondheidsvisolie supplement meer dan behoor- zorg in 2014. Europa, met voorop
lijke resultaten te geven. Het waren België, scoort dus zeer slecht op
de ouders en de leerkrachten die de gebied van gezondheidszorg, en
vooruitgang van de leerlingen evalu- houdt zich vooral bezig met
eerden en vaststelden dat de klach- ’ziektezorg’: dus de put vullen als het
ten zeker met de helft waren vermin- kalf verdronken is…
derd in deze relatief korte periode.
Nochtans zijn de hoofdmoot aan
De kinderen namen zes visoliepillen gezondheidsuitgaven het gevolg van
per dag in. Iedere capsule bevatte ‘niet besmettelijke ziekten’. Deze zijn
400 milligram visolie en 100 milligram meestal het gevolg van gedragsgereteunisbloemolie. In de visolie zat een lateerde en dus vermijdbare risicofacnatuurlijke verhouding van 93 milli- toren die mensen zelf in de hand
gram EPA en 29 milligram DHA per hebben: vooral een verkeerde eet- en
capsule. In de teunisbloemolie zit 10 leefstijl. Minstens 30% van de totale
milligram Gammalinoleenzuur (GLA). ziektelast!
Geen enkele van de kinderen nam Preventie is dus: zorgen dat de ziekvoor de start van de studie de klas- terisico’s aan de basis aangepakt, en
sieke
medicatie
tegen
ADHD dus voorkomen worden: investeren in
gezonde voeding, niet roken, vol(Ritalin).
doende beweging, minder alcohol,…
NB. ‘Preventieve screening’ is geen
Functionele geneeskunde
Chronische ziekten, van diabetes tot preventie maar opsporing!
kanker, over hartziekten en Alzheimer, kennen een explosieve epide- Korter leven door ongezonde voemie in onze ‘welvarende’ landen. We ding
leven langer, maar zijn vooral langer Als de sterk stijgende trend in overgeziek.
wicht en de dalende trend in groenten
en fruit consumptie doorzetten zal
onze levensverwachting gaan dalen.
Overgewicht en ongunstige voedingssamenstelling leiden elk afzonderlijk
tot 40.000 nieuwe gevallen van diabetes, hart- en vaatziekten en kanker
per jaar tezamen. Een ongunstige
voedingssamenstelling en overgewicht leiden tot 13.000 doden per
jaar.
Ons voedsel is veiliger dan ooit, maar
toch eten veel mensen teveel en
verkeerd. Gemiddeld genomen leven
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we nu 2 jaar korter omdat we niet
gevarieerd genoeg eten en meer dan
nodig is. Als de huidige trends aanhouden zal onze levensverwachting
in de toekomst nog verder gaan dalen. We eten ons immers letterlijk
doodziek. Als ongezonde voedingsgewoonten (weinig vis, groenten en
fruit en veel verzadigd- en transvet) in
combinatie met overgewicht voorkomt
zal dit de levensverwachting op individueel niveau met een veelvoud van 2
jaar verkorten.
Hoe gezonder eten?
De huidige voedingsdriehoek is vooral samengesteld door de voedingsen landbouwindustie, en die hebben
andere prioriteiten dan onze gezondheid: veel graanproducten, geen
onderscheid tussen gezonde (vette)
vis en ongezond bewerkt vlees, of
tussen industriële vetten en de essentiële omega 3-vetten die we te
weinig hebben.
De nieuwere ‘actieve voedingsdriehoek’ is in zoverre verbeterd dat beweging en gezonde dranken aan de
basis staan. Maar de brede balk koolhydraten blijft uitnodigen tot overconsumptie van (geraffineerde) graanproducten, inbegrepen pasta, rijst,
aardappelen, ontbijtgranen, gebak,...
Dit en veel stress is al decennialang
oorzaak van overgewicht, obesitas,
diabetes, enz…
vervolg op achterzijde

Laten we allen vrolijk
zijn en leven naar onze
middelen,
Zelfs al moeten we geld
lenen om dat te kunnen
doen.
Artemus Ward

De belangrijkste balk hoort te zijn: groenten en fruit (dagelijks minstens 8 porties), zoveel mogelijk soorten en kleuren.
Daarnaast voldoende eiwitten uit vis,
gezond vlees, eieren, paddenstoelen,…
en gezonde vetten: koudgeperste olijfolie
(extra vergine) , vlaszaadolie, kokosvet,..
Absoluut te mijden (of sterk beperken):
frisdranken en ook vruchtensap, bewerkt
vlees (charcuterie) en zoveel mogelijk
alle industriële voeding.
Kies voor vers bereid, indien mogelijk
biologisch. En zorg voor ruime variatie,
want afwisseling is belangrijk.

Minder stress op het werk met kauwgom
Het gebruik van kauwgom verlaagt
de stress op het werk. Mannen of vrouwen die op hun werk op kauwgom zitten
te bijten, verrichten meer taken, hebben
minder vermoeidheid en zijn in een betere stemming. De effecten laten zich ook
Bovendien oefent u zo de spieren die het
zien na het werk.
gewricht ondersteunen. Maar zware of
langdurige belasting kunt u de eerste tijd
Stress is een groot probleem op het
nog beter vermijden.
werk: 10 - 20 % van mensen lijdt eronGewrichtsklachten kunnen ook voorkoder. Stress leidt tot werkverzuim en vermen worden door gebruik te maken van
hoogt het risico op werkongevallen.
glucosamine en chondroitine. Deze stofKauwgom is een eenvoudig hulpmiddelfen zorgen voor de aanmaak van nieuw
tje om de werkdruk te verlichten, tenminkraakbeen. Ze houden de gewrichten
ste... als je collega's het kunnen verdraook soepel.
gen.
Leven met schoudergewrichtspijn
De belangrijkste oorzaak van een schouderongemak is ongetwijfeld het langdurig
overbelasten van het schoudergewricht.
Een ontsteking van de schouder is vaak
het pijnlijke gevolg. Tijdens het genezingsproces blijft bewegen zonder overbelasten van de schouder nodig. Het
schoudergewricht langdurig niet gebruiken is sterk af te raden.
Ook kunnen oorzaken liggen in het teDrink voldoende. Volwassenen hebben veel piekeren en zorgen maken op het
minstens 1,5 liter vocht per dag nodig! rationele en emotionele vlak.
Bij warm weer en verhoogde fysieke activiteit heeft men nog meer vocht nodig. Zoals voor vele andere soorten geWater is uiteraard een goede bron van wrichtspijnen behoort ook bij chronische
vocht.
schouderpijn het gebruik van eenvoudige pijnstillers tot de startbehandeling.
Schoudergewrichtspijn
De schouder is een verzameling van Ook het gebruik van ontstekingswerende
gewrichten die met elkaar verbonden zijn middeltjes wordt vaak toegepast bij de
via pezen en spieren. In vergelijking met behandeling van schouderpijn.
andere gewrichten bezit het schoudergewricht een grote beweeglijkheid. Een
draaibeweging van 360° behoort tot de
mogelijkheden.
Acute schouderongemakken zijn meestal het gevolg van een verkeerd gebruik
of een overbelasting van het schoudergewricht. Sommige activiteiten zoals het
voortdurend tillen van zware lasten boven schouderhoogte zorgen voor de nodige schouderongemakken.
Het uitoefenen van sommige beroepen
(lopende bandwerk) zorgt voor een extra
belasting van het schoudergewricht. Ook
het intensief uitoefenen van krachtsporten zoals tennis is belastend voor de
gewrichten. Andere mogelijke oorzaken
van schoudergewrichtspijn zijn: reuma,
een harde val,…
Wie last heeft van schouderongemakken
ervaart vooral pijn tijdens het naar binnen of buiten draaien van de arm. Het
zijwaarts opheffen van de arm kan eveneens voor de nodige pijnervaring zorgen.
Schouderpijn kan ook opduiken in rust
en soms zo erg zijn dat slapen niet mogelijk is.
Hoe gewrichtsklachten vermijden?
U kunt veel gewrichtsklachten voorkomen door uw gewicht op peil te houden
en regelmatig te bewegen. Zo nodig kunt
u een pijnstiller nemen. Geef uw gewricht rust als het dik, rood, warm en
pijnlijk is. Leg dan het gewricht hoog en
houd het koel met een natte doek of ijs.

Wikkel het ijs in een theedoek zodat de
huid niet bevriest. Zodra de klachten
minder worden, is het juist weer belangrijk om wél te bewegen. Dat voorkomt
stijfheid en vermindert op den duur de
pijn.

Zo moet het dus niet. Slecht voor het milieu .
Kauwgom moet worden weggegooid in de
afval bak.

Als deze middelen niet helpen is het niet
een zaak van door blijven slikken om
een zogenaamde spiegel op te bouwen.
Maar na een week deze middelen gebruik te hebben en er geen verbetering
optreed moet men andere maatregelen
nemen.
Wegens de vele schadelijke bijwerkingen is dat echter af te raden.
Soms is een chirurgische ingreep noodzakelijk, niet altijd aan te bevelen. Een
operatie kan de werking van de schouder wel verbeteren maar er vindt veel
krachtsverlies plaats. Hierdoor kan het
boven het hoofd werken ook weer problemen opleveren.
Door de evolutie van de heelkunde kan
dit vaak via een kijkoperatie zodat de
last voor de patiënt minimaal is.

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.

Spreuken en gezegden
Als je in de geest
investeert,
wordt je lichaam
vanzelf beter beheerd.

