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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
Minder snakken naar een snack
Heb je zin in een tussendoortje? Eet
dan geen volledige snack, maar
René van Velzen
neem slechts een klein hapje. Want
Paranormaal therapeut/
een verschil in honger zul je een
Magnetiseur
kwartier later niet merken. De onderzoeksgroep van Brian Wansink
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104 volwassenen een snack eten
(chocolade, appeltaart en chips),
Telefonisch spreekuur 18.00-18.30 u
terwijl een andere groep kleine beetMeer informatie
jes van dezelfde snacks kreeg. Een
www.gripholten.nl
kwartier later was de eetlust in beide
Meer antioxidanten in popcorn dan groepen even sterk gedaald, hoewel
de eerste groep 77% meer calorieën
in fruit
had ingenomen.
Köllingserf 23, 7451 XA Holten

Een snack hoeft dus letterlijk niet
meer te zijn dan een hapje. Het probleem is echter dat we niet gedreven
worden door honger, maar door de
beschikbaarheid van voedsel, in het
bijzonder als je al er een hapje van
gegeten hebt. We eten gewoonweg
omdat we domweg een grote portie
op ons bord hebben gelegd, en niet
omdat we bepaald honger hebben.
Een tip van Brian Wansink: 'Neem
een hapje en wacht 15 minuten, is
het advies van deze studie. Na 15
minuten weet je in je hoofd en in je
maag dat je iets lekkers gegeten
hebt, (niet dat je véél gegeten hebt).
Je komt toe met minder dan de helft
dan gewoonlijk!'

Volgens onderzoeker Joe Vinson
bevat popcorn meer antioxidanten dan
groenten en fruit. De belangrijkste
reden hiervoor is het lage watergehalte van popcorn. Popcorn bestaat
slechts voor 4 % uit water; groenten
en fruit voor 90 %. Het merendeel van Minder honger met kaneel en azijn
de antioxidanten zit in de taaie pel van Kaneel en azijn zijn twee 'voedingspopcorn.
additieven' die het hongergevoel
tijdens een maaltijd sneller doen verPopcorn is dus een gezond tussen- minderen. Deze ingrediënten dempen
doortje. Veel hangt nog wel af van de ook de glucoseschommelingen in het
bereidingswijze, zo waarschuwt Joe bloed.
Vinson. Popcorn op zich is gezond, Zowel zwaarlijvigheid als diabetes
maar door veel zout, suiker, boter of zijn aan een steile opmars bezig. De
bakolie te gebruiken, maak je er al- link tussen zwaarlijvigheid en diaweer een 'caloriebom' van. Popcorn betes zijn de abrupte schommelingen
kunnen groenten en fruit niet vervan- van de bloedglucose na een suikerrijgen, want die laatste bevatten ook ke maaltijd.
vitaminen en mineralen. En variatie De glycemische index van een maalblijft hoe dan ook nodig.
tijd is daar een maat voor.
Snacks na ontbijt verpesten afslankpogingen
Vrouwen en natuurlijk ook mannen op
dieet verliezen minder snel gewicht
wanneer ze tussen het ontbijt en middagmaal naar een tussendoortje grijpen. Dat bleek uit een Amerikaanse
studie uitgevoerd door het Fred Hutchinson's onderzoekscentrum. Het
probleem ligt vooral bij het feit dat er Kaneel en azijn vertragen het leegin de korte periode tussen twee maal- maken van de maag, zodat de vertering van de maaltijd over een langere
tijden nog gegeten wordt.
periode wordt gespreid. Hoe langer
het voedsel in de maag verblijft, hoe
sneller het hongergevoel zal verminderen. Kaneel en azijn verlagen hiermee ook de glycemische index van
een maaltijd.
De truc blijft natuurlijk om deze ingrediënten in een maaltijd te verwerken.
Van kaneel heb je minstens 4 gram
Een snack tussendoor is zeker niet nodig; van azijn minstens 17 à 34
verboden, maar je dient er wel op te gram (met een concentratie van 5% à
letten dat dit niet vlak na een maaltijd 10% aan azijnzuur).
gebeurt. Een gezonde snack kan op
andere momenten toch nuttig zijn om
je ontembare honger te stillen: yoghurt, noten, stukje (magere) kaas, vers
fruit, volkorenbeschuiten, rijstwafels,
muesli, ongezoete popcorn en nietcalorische dranken (thee, water, koffie).
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goede Rooibos: gezond en verkwikkend
voor iedereen
Koffie en thee zijn bij ons gangbare
warme dranken, maar Zuid-Afrikanen
zijn liefhebbers van rooibosthee.
Rooibos wordt uitsluitend in ZuidAfrika geteeld, maar krijgt meer en
meer internationale belangstelling.
Voor de thee gebruikt men de naaldachtige blaadjes die tijdens verwerking bruinrood worden. Over de gezondheidseffecten van rooibos is veel
minder bekend dan van koffie of thee.
Groene thee is een ideaal mond- Rooibos bevat geen cafeïne, dat is al
spoelmiddel. Spoelen met groene een groot voordeel voor vele mensen
thee werkt minstens even goed als die daar last van ondervinden.
chlorhexidine en fluorideoplossing
tegen tanderosie. Groene thee onder- Rooibos is erg rijk aan antioxidanten
drukt de bacteriën in de mond die en bevat unieke bioactieve stoffen.
tandbederf veroorzaken en vermin- Zes kopjes rooibosthee per dag verdert de vorming van zuren die het minderen oxidatieve schade in het
tandglazuur aantasten.
lichaam bij personen die een hoger
Groene thee is ook gekend voor haar
antivirale eigenschappen, wat voor
een mondspoelmiddel een ontzettend
interessante eigenschap is. Vele
virussen, zoals het griepvirus, komen
immers via de mond binnen.
Tot slot helpt groene thee tegen een
slechte adem, vermindert het schade
veroorzaakt door tabaksrook.
Afslanken met groene thee?
Groene thee geeft de afvaller wel een
duwtje in de rug.
In enkele studies zien we dat obese
mensen sneller afvallen door groenetheecapsules te nemen of polyfenolrijke groenetheedranken te drinken. Als we de effecten van groene
thee van alle studies zouden optellen,
dan draagt groene thee bij tot een
gemiddeld extra (totaal) gewichtsverlies van 1,3 kg. Sporten doet dit effect
lichtjes verhogen. Niet erg veel, maar
het aandeel van gewichtsverlies ten
gevolge van een aangepast dieet zit
er niet bij (de 1,3 kg is uitsluitend te
danken aan het nemen van groene
thee).
Anderhalve kilogram gewichtsverlies
is zeker geen spectaculair resultaat,
dus een drastisch afslankmiddel is
het niet. Snel afvallen is trouwens niet
zo gezond en de kans op het jojoeffect is groter.
Mondhygiëne voorkomt longinfecties
De ervaring leert ons dat een goede
mondhygiëne de frequentie van infecties aan de luchtwegen bij oudere
mensen vermindert.
De mond is een verblijfplaats voor
ziekmakende bacteriën. Met een
goede afweer zal je daar nauwelijks
last van hebben, maar tijdens een
onbewaakt moment slaan ze wel hard
toe. Vooral in rusthuizen en ziekenhuizen vormen ze een bedreiging.
Mondhygiëne is er dan ook niet de
belangrijkste bekommernis en oudere
mensen hebben bovendien al geen al
te beste afweer meer.
Het poetsen van tanden en mondspoelingen zijn eenvoudige, voor de
hand liggende oplossingen. Ook preparaten met probiotica speciaal voor
de mond lijken de mondhygiëne te
verbeteren.
Daarnaast zijn cranberry's goed gekend omwille van hun antibacteriële
werking.

cardiovasculair risico hebben. Rooibosthee verbetert ook de verdeling
van cholesterol in het lichaam: meer
HDL, maar minder LDL.
Net zoals groene thee kan een kopje
rooibosthee dus een goede bijdrage
leveren aan onze dagelijkse gezondheid.
Antioxidant
Antioxidanten zijn noodzakelijk voor
de gezondheid omdat ze ons beschermen tegen de schadelijke effecten van vrije radicalen. Vrije radicalen
behoren tot het normale metabolisme
van een cel. Als de cel de hoeveelheid vrije radicalen niet meer kan
verwerken, dan spreekt men van
'oxidatieve stress'. Er is dan een onbalans tussen vrije radicalen en antioxidanten.
Vrijwel bij elke ziektebeeld treffen we
een verhoogde aanwezigheid van
vrije radicalen aan. Sommige aandoeningen zijn uitsluitend te wijten
aan oxidatieve stress, zoals cataract
en zonnebrand. Meestal is het een
gevolg van andere storingen, maar
gaan de vrije radicalen het ziekteverloop wel verergeren.
Het lichaam maakt zelf antioxidanten;
een deel van de antioxidanten moeten we uit de voeding halen. Bekende
voorbeelden zijn vitamine C, vitamine
E en co-enzym Q10, al is de verscheidenheid aan antioxidanten veel
groter dan dat. Vooral planten zijn
een rijke bron van antioxidanten,
zoals de carotenoïden (bètacaroteen,
lycopeen, luteïne, astaxanthine ...) en
de flavonoïden (quercitine, EGCG ...).
Het ene antioxidant is niet vervangbaar door het andere: we hebben zelf
nood aan een grote verscheidenheid!

Elke hand die geeft
is mooi.
Pools spreekwoord

Slaapgebrek als gevolg van sociale Natuurlijke stoffen kunnen helpen: fytojetlag
therapie, magnesium, tryptofaan of Griffonia, melatonine…

In het weekend slapen veel mensen langer dan tijdens de week. Meestal omdat
ze tijdens de week sociale verplichtingen
hebben: werken, school, kinderen. We
hebben een wekker nodig om wakker te
worden, en slaapmiddelen om sneller in
te slapen. Dat geeft al aan dat we ons
biologisch slaapritme niet volgen en dat
we voortdurend lijden aan slaapgebrek.
Wetenschappers hebben aan dat fenomeen een naam gegeven: sociale jetlag.
We slapen tijdens het weekeinde alsof
we in een andere tijdszone zitten. Op vrijdagavond maken we een vlucht van enkele tijdszones naar het westen, en
maandagochtend vliegen we terug, zo
lijkt het dan. Daarom zijn we overdag
meestal niet uitgeslapen en dus vermoeid.
Volgens een Duitse studie lijdt één derde
van de bevolking aan een sociale jetlag
van twee uren, en twee derde aan een
sociale jetlag van één uur. De grootste
lijders blijken adolescenten te zijn, omdat
zij op die leeftijd daaraan gevoeliger zijn.

dracht van informatie van het kortetermijn-geheugen naar het langetermijngeheugen. Studenten die tot in de nacht
blokken voor een examen stoppen informatie in hun kortetermijn-geheugen.
Het slaapgebrek zorgt ervoor dat deze
informatie niet naar het langetermijngeheugen wordt overgebracht. De student kan zich de stof waarschijnlijk nog
wel de volgende dag herinneren, maar
een week later al veel moeilijker. Bovendien leidt het slaapgebrek tot een prestatieverlies. Je leeft het langst als je gewoonlijk ongeveer acht uur per dag
slaapt. Bij een grootschalig onderzoek
werden de hoogste sterftecijfers gevonden bij mensen die minder dan 4 uur of
meer dan 9 uur per nacht sliepen.

Hoe behandel je slapeloosheid op een
natuurlijke wijze?
De slaap is van cruciaal belang voor ons
lichamelijk en mentaal evenwicht. 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 volgens een 24
uur cyclus functioneert). Die stoffen zijn
noradrenaline, acetylcholine en serotonine. Het is de laatste stof die melatonine
aanmaakt. Melatonine wordt ook wel Hoe de ademhaling verbeteren tijdens
eens het slaaphormoon genoemd, waar- de slaap?
van 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
melatonineproductie 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 voeding 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
Een goede slaaphygiëne voor een slapengaan.
* Fytotherapie: Gebruik planten die de
goede slaap
Vaak ligt de oorzaak van slaapproblemen slaap bevorderen zoals valeriaan, hop,
gewoon bij een slechte slaaphygiëne. meidoorn en haver.
Enkele gezonde slaaptips:
* Zorg voor een goede slaapomgeving: De gevolgen van te weinig slaap
een rustige, frisse, verduisterde slaapkamer, die enkel dient om te slapen (of te
vrijen). Dus geen TV, smartphones, computers…
* Als je slecht slaapt, vermijd dan dutjes
overdag, teveel cafeïne en zware maaltijden ’s avonds.
* Doe lichamelijke activiteiten overdag,
liefst buitenshuis, zorgt voor een gezonde
moeheid.
* Vermijd piekeren, stress en zenuwachtigheid, zorg voor ontspanning en relaxe- Mensen die niet gezond slapen hebben
rende activiteiten voor het slapengaan.
minder energie, een slechter humeur,
zijn minder gezond, hebben een
Respecteer je bioritme:
'haperend' geheugen en leven minder
* Sta op tijd op, wees actief overdag, en lang dan mensen die goed slapen.
De energie spreekt voor zich. Mensen
hou het rustig ’s avonds.
die gezond slapen zijn de hele dag door
* Zorg voor helder (blauw) licht ’s ochfit. Onderzoek heeft uitgewezen, dat ook
tends, breng voldoende tijd buitenshuis
het humeur lijdt onder slaapgebrek. Net
door.
zoals de hoeveelheid T-cellen (een soort
* Vermijd blauw licht (TV, computer,
immuuncellen) daar onder lijdt. Mensen
smartphones…) dat je wakker houdt na
die in een nacht een paar uur slaap miszonsondergang. Installeer op zoveel moten bleken tot zo'n 30% minder T-cellen
gelijk apparaten het gratis f.lux dat na
in hun bloed te hebben. Als je te weinig
zonsondergang het blauw licht uitschaslaapt ben je dus veel vatbaarder voor
kelt op je scherm. (+ 50% slaapstoornisallerlei ziektes.
sen sinds explosie TV, internet en
smartphones!)
Slaap is ook heel belangrijk bij de over-

Mensen met slaapapneu hebben last van
een onderbroken ademhaling tijdens hun
slaap. Lichaamsbeweging is een goede remedie. Dankzij beweging krijg je een betere
lichaamsbouw zodat de longen vrijer kunnen
ademen, en krijg je beter getrainde ademhalingsspieren.
Vele mensen met slaapapneu zijn zwaarlijvig.
Gewichtsverlies zal het gewicht op de borstkas verlagen, waardoor de longen terug
maximaal zich kunnen uitzetten.
Gezonde voeding helpt niet alleen bij gewichtsverlies, ze zorgt ook voor de nodige
antioxidanten en ze onderdrukt kleine ontstekingen in het lichaam, twee factoren die bij
slaapapneu vaak van cruciaal belang zijn.
Een verstoorde bloedstroom en beschadigingen in de allerkleinste bloedvaten liggen vaak
aan de basis van apneu. Vitamine B6, foliumzuur en vitamine D helpen daarbij om die
schade in te perken.

Spreuken en gezegden
De beste manier om
je woord te houden
is het niet geven.
Napoleon I

