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Verstoorde galfunctie  
We hebben allemaal wel eens last 
van onze spijsvertering. Iedereen 
weet uit eigen ervaring wat het is om 
misselijk te zijn of een opgeblazen 
gevoel te hebben. Ook maagzuur zijn 
bij vele mensen bekend. Gelukkig zijn 
de meeste van deze klachten van 
korte duur maar daarom niet minder 
vervelend. 
Overdadige maaltijden met bijhoren-
de pralines, aperitiefhapjes en borrels 
bezorgen maag en darmen vaak 
overuren. Eén van de voedingsstoffen 
die moeten verteerd worden zijn vet-
ten. Hiervoor doet het lichaam een 
beroep op galsappen. Is de galfunctie 
verstoord dan verloopt de vertering 
van vetten niet zoals het moet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dat de gal flink ontregeld kan raken 
als gevolg van vetrijke maaltijden is 
niet te verwonderen. Ze is immers 
afgesteld op een evenwichtige voe-
ding op vaste tijdstippen en ze heeft 
zo haar eigen manier om ons duidelijk 
te maken wanneer het haar allemaal 
wat te veel wordt. Buikpijn, diarree, 
maagzuur, winderigheid,… het zijn 
spijsverteringsongemakken die heel 
vervelend kunnen zijn.  
 

Galondersteunende tips  
Ons lichaam wordt regelmatig bloot-
gesteld aan een overvloed van voe-
dingsstoffen. Als onze organen de 
stroom van deze stoffen niet meer 
kan verwerken, ontstaat een toxische 
overlast. De vraag stelt zich al lang 
niet meer of we het lichaam moeten 
zuiveren (ontgiften), maar wel hoe we 
dit kunnen doen. Het kan vrij eenvou-
dig door lever, nieren, darmen, lon-
gen en huid in topconditie te houden. 
 

Lever en nieren filteren de gifstoffen 
uit bloed. Ongewenste stoffen worden 
in de lever bewerkt tot wateroplosba-
re stoffen die via de nieren uit het 
lichaam worden afgevoerd. Voor 
vetoplosbare gifstoffen heeft de lever 
een andere oplossing: de aanmaak 

Chocolade met een zeer hoog cacao-
gehalte (minimum 70 procent) heeft 
nog andere goede eigenschappen. 
De chocolade produceert in de her-
senen endorfinen. Dat zijn 'feel good' 
stoffen die soms in extreme mate 
geconsumeerd worden door depres-
sieve mensen of personen die bloot-
gesteld worden aan chroni-
sche stresstoestanden. 
Uit een Amerikaanse studie blijkt tot 
slot dat het wekelijks eten van een 
kleine hoeveelheid donkere chocola-
de mensen iets meer optimistisch 
stemt. 
De onderzoekers waarschuwen wel 
dat meer donkere chocolade eten 
dan weer slecht is voor de gezond-
heid. Een kleine portie per week 
volstaat en is zelfs aan te raden. 
 

Ogen verraden drang naar choco-
lade  
Dr. Jennifer Nasser van de Drexel 
Universiteit vond een manier om via 
de ogen de toename aan dopamine 
te meten. Dopamine wordt aange-
maakt in de hersenen wanneer we 
plezier hebben, of wanneer we iets 
plezierig verwachten, zoals het eten 
van een chocolade brownie. De cho-
colade brownie wekte een even ster-
ke respons in de ogen op als het 
stimulans methylfenidaat (ADHD-
medicijn). 
 

Opvallend is dat het dopamine in de 
ogen dus ook iets vertelt over het 
dopamine in de hersenen. Dr. Nasser 
hoopt met deze test het verslavend 
effect van voeding beter te kunnen 
bestuderen:' Voeding moet maximaal 
plezier brengen, maar ook een maxi-
male hoeveelheid aan voedingsstof-
fen. We willen echter de bijwerkingen 
niet zoals overgewicht .'  

 

Cacao houdt hart en hersenen 
gezond  
 
 
 
 
 

 
 
 
De flavonolen in cacao verbeteren de 
doorbloeding in de hersenen, ze 
verbeteren dus de zuurstof en gluco-
se-opname en hebben neuroprotec-
tieve effecten (beschermend voor 
hersenzenuwcellen). Cacao en cho-
colade houden de hersenen fit en 
alert, en verbeteren algemeen de 
hersenfunctie. 
De effecten zouden groter zijn bij 
vrouwen, en ook helpen na een nacht 
slaaptekort. Maar vooral op oudere 
leeftijd, als geheugen en cognitie 
verminderen, kan chocolade een 
extra zetje geven. Een stuk chocola-
de iedere dag blijkt de achteruitgang 
van hersenfunctie tegen te gaan en 
aandacht, geheugen en zelfredzaam-
heid te verbeteren. 
Bij jongeren en gezonde volwasse-
nen zijn de effecten subtieler, maar 
toch waardvol in stressvolle periodes, 
zoals examens. 
 

Flavonolen zijn natuurlijke molecules 
uit de klasse van de bioflavonoïden, 
de zo gezonde kleurrijke molecules 
uit groenten en fruit, zoals donkere 

van galvloeistof. Met de gal verdwij-
nen deze stoffen via de galblaas en 
de darmen in de stoelgang. Een goe-
de galwerking is dus nodig. 
Aangepaste voedingsgewoonten kun-
nen spijsverteringsongemakken tot  
een minimum beperken. Soms is een 
extra steuntje uit de natuur welkom. 
Tot de gal- en leverondersteunende 
planten behoren artisjok, paarde-
bloem en mariadistel. 
 
Hoe een volle maaggevoel voorko-
men?  
Eet vijf of zes kleine maaltijden in 
plaats van drie grote 'eetsessies' per 
dag. Hoe vaker je lichte kleine maal-
tijden eet, hoe scherper je geest en 
lichaam blijft reageren. Ook de snel-
heid van de spijsvertering verhoogt. 
Daardoor worden mensen door meer 
(gezond) te eten minder dik. Je li-
chaam wordt regelmatig van energie 
voorzien en zal zijn pogingen om 
energie te besparen en krampachtig 
vast te houden (voorraad lichaams-
vet) staken. Zorg dat je in vijf of zes 
keer evenveel eet als wat je normaal 
in drie keer doet. 
 
Als dat goed gaat, kun je iets meer 
gaan eten, het effect zal immers zijn 
dat je meer gaat verbranden. Maar je 
moet dit langzaam doen, want je 
lichaam moet eraan wennen. Het is 
belangrijk dat je streeft naar 5 of 6 
volwaardige (kleine) maaltijden in 
plaats van de 3 klassieke maaltijden 
(ontbijt, lunch en diner) met kleine 
tussendoortjes. Bij iedere drogist zijn 
er ook natuurlijke producten te verkrij-
gen met melisse, nopal, artisjok, 
paardebloem, gentiaanwortel, dui-
zendblad, gemberwortel, curcuma, 
kamille, waterdrieblad, venkel, karde-
mom, sinaasappelschil, gezegende 
distel en/of minerale zouten. Deze 
stoffen zorgen voor een betere en 
rustige spijsvertering. 

bessen en druiven. 
Maar de voordelen van de flavanolen 
in cacao gelden voor donkere choco-
lade (minstens 70% cacao), met zo 
weinig mogelijk suiker! En teveel is 
ook teveel (calorieën!). Anders krijg je 
weer negatieve gezondheidseffecten. 

De gezonde eigenschappen van 
pure chocolade  
Chocolade werd lang bekeken als 
lekker snoep maar waarvan het ge-
bruik schadelijk zou zijn voor de ge-
zondheid. Zwarte cacaoproducten 
beschikken echter over gezondheids-
bevorderende eigenschappen. 
Donkere chocolade dankt die 
'gezonde interesse' omdat het polyfe-
nolen bevat. Polyfenolen zijn antioxi- 
van hetzelfde type dat terug gevon-
den wordt in rode wijn of groene 
thee. In zwarte chocolade zitten ook 
fytosterolen die de absorptie van 
slechte cholesterol afremt en het 
menselijk organisme beschermt te-
gen de vorming van bloedklonters. 
Donkere chocolade beschikt tot slot 
ook over een vetzuur die de vorming 
van goede cholesterol positief beïn-
vloedt. Samengevat bevordert donke-
re chocolade de gezondheid van hart
- en bloedvaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe meer men deelt, 
hoe meer men bezit. 
 
Leonard Nimoy 
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Chia is zeer geschikt als energievoe-
ding voor duursporters. De zaden van 
chia bevatten de juiste koolhydraten 
en veel omega-3-vetzuren. Boven-
dien zijn ze rijk aan antioxidanten, 
vezels en leveren ze alle essenti-
ële aminozuren. 
Antioxidanten beschermen het li-
chaam tijdens een zware inspanning, 
terwijl aminozuren nodig zijn voor het 
herstel van de spieren. De oude Azte-
ken bereidden zich ook al voor op 
zware inspanningen door chiazaad 
met brood te eten. 
 

De chia-koolhydraten worden lang-
zaam afgebroken, 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 om-
schakeling moet zo langzaam moge-
lijk gebeuren, wil de sporter optimaal 
presteren. Daarom kiezen duurspor-
ters het best voor koolhydraten met 
een lage glycemische index.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
-3-vetzuur; in het lichaam moet het 
verder omgezet worden naar EPA en 
DHA. Die omzetting verloopt moei-
zaam, 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. 



Artisjok tegen spijsverteringsonge-
makken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artisjok kent een lange traditie als middel 
om een slechte spijsvertering te behan-
delen. Studies tonen dat artisjok (extract 
van het blad) inderdaad beter werkt dan 
een placebo. Het lost een vol gevoel in 
de maag op, mogelijk omdat artisjok de 
gal stimuleert. 

 

Voor een arts is het niet altijd even dui-
delijk wat de oorzaak is van spijsverte-
ringsongemakken. Het medicijn cisapri-
de blijkt te helpen, maar kampt met zeer 
ernstige bijwerkingen. Een andere bena-
dering die artsen soms toepassen, is de 
uitroeiing van Helicobacter pylori, de 
maagzweerbacterie. Van die benadering 
is zelfs aangetoond dat het niet werkt.  
 
Spijsvertering heeft nood aan  
(bio)ritme  
Net zoals wat je eet, is wanneer je eet 
bepalend voor de gezondheid. Eet de 
grootste maaltijd zo vroeg mogelijk op de 
dag, dat zou het beste zijn. Studies to-
nen ook aan dat mannen of vrouwen die 
het ontbijt overslaan, het veel lastiger 
hebben om gewicht te verliezen. Dat is 
zonder meer merkwaardig: ontbijters ne-
men via hun ontbijt gemiddeld meer ca-
lorieën in dan mannen en vrouwen die 
hun ontbijt systematisch overslaan. Het 
ontbijt wordt vaak overgeslagen net om 
gewicht te verliezen ... Onderzoekers ra-
den ook aan om zo regelmatig mogelijk 
te eten en vooral om maaltijden laat in 
de avond te vermijden. 

 

Hun argumentatie is dat vele processen 
in het lichaam een dag-nachtritme vol-
gen. Regelmaat in spijsvertering ver-
sterkt dat ritme alleen maar. Andere pro-
cessen in het lichaam - van glucose-
metabolisme en cholesterolregeling tot 
herstel van weefsel - zullen daardoor ef-
ficiënter verlopen. Samen met het gezin 
aan tafel eten, dat zou dus een gezonde 
gewoonte zijn en bijdragen tot een ge-
zonde houding tegenover voeding bij je 
kinderen.  
 

Tips om vermoeidheid na sportpresta-
ties tegen te gaan 
Gebruik ‘s avonds een lichte maaltijd. 
Geef de voorkeur aan een energie- en 
vitaminerijk ontbijt in plaats van een 
overvloedig diner. Een te rijkelijke maal-
tijd ’s avonds kan de kwaliteit van uw 
slaap schaden. En een goede, verkwik-
kende slaap blijft uw beste bondgenoot 
om vermoeidheid te vermijden. 

 

Eet gevarieerd en evenwichtig. 
Onze voeding moet al onze dagelijkse 
behoeften aan eiwitten, vitaminen, mine-

rale zouten en spoorelementen invullen. 
Eet dus gevarieerd en sla geen maaltij-
den over. Als u lijdt aan voedingstekor-
ten, zult u zeker moe zijn! Zo vermijdt u 
ook best alcohol en roken. De met drank 
overgoten maaltijden, die u zogezegd 
moeten opmonteren, zullen net het om-
gekeerde effect hebben wanneer u ver-
moeid bent. Ze zijn de ergste vijand van 
uw vorm en de beste vriend van uw ver-
moeidheid! 
Denk ook aan de nodige voedingssup-
plementen. Het kan immers best dat uw 
voeding onvoldoende vitaminen en mi-
neralen bevat om u toe te laten op een 
normale termijn te herstellen van uw 
sportprestatie. 
 

Probeer goed te slapen. 
Niet te veel, niet te weinig en vooral re-
gelmatig. Pas uw nacht aan uw eigen 
behoeftes aan. Sommigen hebben vol-
doende aan 6 uur slaap om fit te zijn, ter-
wijl anderen 8 tot 10 uur nodig hebben. 
Respecteer een regelmatig tijdschema 
en uw eigen slaapritme. 
 

Overvloedig ontbijt is gevaarlijk voor 
het hart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het is een algemeen bekend begrip dat 
het ontbijt de voornaamste maaltijd van 
de dag is. Sommige mensen denken 
daarom dat ze een zeer rijkelijke och-
tendmaaltijd moeten consumeren omp 
de werkdag goed te beginnen. Cardiolo-
gen kwamen echter tot de ontdekking 
dat een te zwaar ontbijt, gekoppeld aan 
een hectische werkdag ronduit gevaarlijk 
is voor het hart. Ze deden de test bij der-
tig studenten die in twee groepen wer-
den verdeeld. De eerste groep kreeg 
een rijkelijk fastfood ontbijt. De andere 
deelnemers aan de test aten een even-
wichtige ochtendmaaltijd die bestond uit 
volkorengranen, een stuk fruit, yoghurt 
en een warme drank. Beide ontbijttypes 
telden evenveel calorieën. Er was wel 
een zeer groot verschil in het verzadigd 
vetgehalte. 
 
Twee uur later werden bij alle deelne-
mers bloedstalen afgenomen. De vrijwil-
ligers werden ook onderworpen aan 
veeleisende testen. Gedurende de proe-
ven werd ook het hartritme en de bloed-
druk gevolgd. De jongeren die het fast-
foodontbijt hadden gekregen, bleken 
veel meer last te hebben van stress. 
Verzadigde vetten blijken het  stress-
niveau drastisch te verhogen waardoor 
mensen af te rekenen krijgen met een 

verhoogde bloeddruk en een versnelde 
hartslag. Een combinatie van een vetrijk 
ontbijt en stress is gevaarlijk voor hart- 
en bloedvaten. Enkel een evenwichtige 
ochtendmaaltijd bestaande uit volkoren-
granen, een mager zuivelproduct, een 
stuk fruit en een warme drank geeft de 
garantie om een stressvolle dag zonder 
extra gezondheidsrisico's af te werken.  
 
Kies de juiste ontbijtgranen  
Je bent wat je 's morgens eet. Cornfla-
kes zijn erg populair, maar waarschijnlijk 
zijn het een van de slechtste dingen 
waarmee je je dag kunt beginnen. Een 
onderzoek wees uit dat een eitje als ont-
bijt er vanzelf voor zorgt dat je 's mid-
dags en 's avonds minder calorieën eet. 
De vergelijking werd gedaan met ontbijt-
granen en een croissant als ontbijt. 
 
De meeste van ontbijtgranen zoals corn-
flakes bevatten te veel koolhydraten en 
te weinig vezels. Havermout is een van 
de betere dingen die je kunt eten als ont-
bijt. Haver bevat vezels die opzwellen, 
waardoor ze een vol gevoel in de maag-
streek geven. 
Andere ontbijtgranen zijn ronduit onge-
schikt als voedsel: ze bestaan voor één 
derde uit suiker en bevatten geen ve-
zels. Toch zijn ze een van de meest po-
pulaire maaltijden waarmee mensen de 
dag beginnen ..  
 

Optimisme kun je eten!  
Een optimistische kijk op het leven is ze-
ker goed voor de gezondheid en een 
'jokerkaart' voor een succesvol bestaan. 
Mensen die onvoldoende serotonine in 
hun hersenen hebben worden pessimis-
tisch, agressief en vormen op termijn 
een bedreiging voor zichzelf en de sa-
menleving. Mentale zelfcontrole is waar-
schijnlijk de beste methode om positief 
denken en optimisme te stimuleren. Het 
goede nieuws is dat de juiste voeding 
aardig meehelpt om mensen een meer 
positieve kijk op de wereld te geven. 
 
Volgens Deense wetenschappers is het 
mogelijk meer optimistisch door het le-
ven te stappen door o.a. volwaardige 
granen te eten (volkorenproducten) tij-
dens het ontbijt. Volkorenproducten ver-
teren trager waardoor er in de hersenen 
meer serotonine kan gevormd worden. 
Het is verder belangrijk producten te 
eten die rijk zijn aan natuur-
lijk ijzer, vitamine C, vitaminen van de B-
groep, in het bijzonder vitamine B6, 
en magnesium. 

Spreuken en gezegden 
 

Ik denk nooit aan de  
toekomst; 
zij komt gauw genoeg. 
 
Albert Einstein 


