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Geef botontkalking geen kans  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weinig mensen weten dat de strijd 
tegen botontkalking al tijdens de 
jeugdjaren begint. Een degelijk uitge-
balanceerde voeding die rijk is aan 
vers fruit en groenten is van vitaal 
belang. Jonge mensen zouden ook 
aan sport moeten doen. Sport gedu-
rende de tienerjaren vormt de basis 
voor een degelijke kwaliteit van het 
beendergestel op latere leeftijd. 
Osteoporosepreventie heeft, vanaf 
het 35ste levensjaar ook te maken 
met een voldoende dagelijkse aan-
voer van calcium, vitamine D en vita-
mine K2. 
De meeste mensen kennen de on-
schatbare waarde van calcium. 
Vitamine K2 heeft de eigenschap de 
kalk naar de juiste plaatsen in het 
lichaam te brengen. Zo wordt arterio-
sclerose voorkomen en het beender-
gestel door toedoen van K2 versterkt. 
Vitamine D is voor senioren belangrijk 
omdat ze dagelijks onvoldoende tijd 
doorbrengen in het zonlicht die een 
natuurlijke leverancier is van vitamine 
D. Wetenschappers raden 50 plus-
sers dan ook aan om een supplement 
te gebruiken waarin calcium en vita-        
mine D in een verpakking wordt aan-
geboden. 
 
Magnesium en kalium (potassium) 
zijn andere micronutriënten die be-
langrijk zijn om botontkalking te voor-
komen. 
Deze stoffen zijn terug te vinden in 
biologisch geteelde groene blad-
groenten, noten, volkoren granen en 
aardappelen. 
Bananen zijn de voornaamste kalium-
bron. 
Mensen die teveel vlees eten of ge-
raffineerd voedsel consumeren, heb-
ben een overschot aan zuren in het 
lichaam. Dit teveel aan zuren wordt 
door het menselijk organisme gecom-
penseerd door de calciumvoorraad 
aan te spreken. Op deze wijze ont-
staat er een nieuwe vorm van botont-
kalking die enkel kan vermeden wor-
den door aangepaste voeding en de 
hoger vermelde supplementen.  

chaam voor. Het is een soort vet en 
het bevat o.a. vetzuren, B-vitaminen 
en fosfor. Vooral de hersenen, het 
hart, de lever en de huid hebben veel 
Lecithine nodig. Ons voedsel bevat in 
veel gevallen te weinig Lecithine om 
in onze behoefte te voorzien. Bij het 
ouder worden neemt het geheugen in 
min of meerdere mate af. Voor een 
optimale werking van het geheugen 
hebben de hersenen o.a. choline 
nodig. Lecithine is rijk aan choline. 
Volgens wetenschappelijke studies 
verbetert lecithine het geheugen. 
Zowel bij jong en oud. Hersenen, 
zenuwstelsel De hersenen en het 
zenuwstelsel bevatten veel Lecithine. 
Lecithine wordt door de hersenen 
gebruikt als energiebron. Verbruiken 
de hersenen veel Lecithine, dan kan 
een tekort ontstaan met als gevolg: 
prikkelbaarheid, zenuwachtigheid, 
gebrek aan geduld...en concentratie-
verlies. Maar ook koninginnebrij is, 
door het hoge gehalte aan opbouw-
stoffen (essentiële aminozuren, mine-
ralen, spoor-elementen,...), een 
krachtig hulpmiddel bij vermoeidheid 
en concentratieproblemen.  
 
Visoliesupplement beter dan Rita-
lin voor ADHD behandeling  
Een supplement op basis van omega-
3 vetzuren en teunisbloemolie 
(omega-6 vetzuren) liet toe om de 
ADHD symtomen bij kinderen met 40 
tot 50 procent te verminderen. Twee 
Australische onderzoeksters hebben 
een klinisch onderzoek gedaan bij 
104 kinderen die aan een erge vorm 
van hyperactiviteit leden. De jonge 
proefpersonen waren 7 tot 12 jaar 
jong. Gedurende een periode van 15 
weken werden de kinderen ingedeeld 
in drie groepen. 
Groep een kreeg het visoliesupple-
ment, groep twee kreeg daarbij een 
vitaminen en mineralen pil, groep drie 
moest het stellen met een placebo 
neppil. Na 15 weken bleek enkel het 
visolie supplement meer dan behoor-
lijke resultaten te geven. Het waren 
de ouders en de leerkrachten die de 
vooruitgang van de leerlingen evalu-
eerden en vaststelden dat de klach-
ten zeker met de helft waren vermin-
derd in deze relatief korte periode. 
 
De kinderen namen zes visoliepillen 
per dag in. Iedere capsule bevatte 
400 milligram visolie en 100 milligram 
teunisbloemolie. In de visolie zat een 
natuurlijke verhouding van 93 milli-
gram EPA en 29 milligram DHA per 
capsule. In de teunisbloemolie zit 10 
milligram Gammalinoleenzuur (GLA). 
Geen enkele van de kinderen nam 
voor de start van de studie de klas-
sieke medicatie tegen ADHD (Ritalin).  

 

Moet je heel je leven vitaminen 
innemen?  
Vitaminen, mineralen en een aantal 
fytopreparaten (plantaardige extrac-
ten) vormen mee het basisvoedsel 
van het menselijk lichaam. Het is dan 
ook logisch dat mensen onder be-
paalde voorwaarden hun heel leven 
lang bepaalde supplementen kunnen 
gebruiken om gezond te blijven. Van-
daag bestaat er nogal wat discussie 
rond het feit of vitaminen wel of niet 
nodig zijn. In de medische wereld 
blijft men bij de gedachte dat een 
gevarieerde voeding de beste garan-
tie is om gezond te blijven. In theorie 
is dit juist. De praktijk bewijst het 
tegendeel. 
Een bedenkelijke voedingskwaliteit, 
flexibiliteit en stress zijn drie redenen 
waarom mensen vandaag veel meer 
vitaminen en andere voedingssupple-
menten nodig hebben dan 25 jaar 
geleden. Daarom zijn voldoende 
hoeveelheden vitamine C en vitamine 
B noodzakelijk. Mensen die roken en 
drinken - in de hoop daarmee 
de stress te beheersen - hebben nog 
meer vitaminen nodig. 
Een gebrek aan vitaminen en minera-
len komt veel meer voor dan de 
meeste mensen denken.  
 

Vervolg op achterzijde 

Ik wens iedereen 
      Prettige  

Kerstdagen 
en een  

Voorspoedig 2020                              

René 

Laat je niet  
ontmoedigen door het 
leven. 
Iedereen die bereikte 
wat hij is, moest  
beginnen met wat hij 
was. 
 
Richard L. Evans 

· een ADD of ADHD stoornis heeft, 

· zorgen heeft, 

· lichamelijke klachten heeft en men 
ten gevolge van de pijn/ongemak 
niet kan concentreren 

· zich misschien wel verveelt en 
daardoor de gedachte er niet bij 
kan houden, (veel hoog begaafde 
kinderen hebben concentratiepro-
blemen en daardoor bijvoorbeeld 
slechte schoolresultaten) 

· slaapstoornissen heeft waardoor je 
afwezig bent en ga zo maar door. 

 

Sommige vrouwen hebben alleen 
concentratieproblemen vlak voor, 
tijdens of na de menstruatie. Concen-
tratieproblemen ten gevolge van 
weersomstandigheden komen ook 
voor. 
Ook kinderen die het thuis niet mak-
kelijk hebben kunnen concentratie-
problemen ontwikkelen. Ten gevolge 
van woede, angst of verdriet is het 
mogelijk dat iemand zijn gedachten 
er niet meer bij kan houden. Iedereen 
kan zich wel eens niet concentreren, 
daar is niets mis mee. Zodra het 
chronisch gaat worden ligt het an-
ders.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concentratieproblemen oplossen 
door ritme en voeding  
Niemand is gemaakt om uren aan 
een stuk dezelfde activiteiten uit te 
voeren. Wetenschappers die zich 
bezig houden met time-management 
hebben verschillende studies gepubli-
ceerd dat een werksessie in teorie 
niet langer mag duren dan 45 minu-
ten. Daarna moet men 15 minuten 
pauzeren of totaal met iets anders 
bezig zijn. 
Concentratie is ook een zaak van de 
juiste voeding. Geraffineerde pro-
ducten zijn taboe. Voor de energie-
voorziening zijn trage suikers op 
regelmatige tijdstippen een absolute 
noodzaak. Zes kleine maaltijden per 
dag - bijvoorbeeld om 8u, 10u, 12u, 
14u, 16u en 18u zijn daarom veel 
beter dan de drie grote klassieke 
maaltijden. 
Behalve de voeding raden specialis-
ten ook aan niet langer dan 8 sessies 
per dag zeer geconcentreerd te wer-
ken of te studeren. Dit advies geldt 
enkel voor mensen die een maximum 
rendement willen halen uit hun dage-
lijkse prestaties. 
 

Een natuurlijk hulpmiddel voor een 
betere concentratie is lecithine. Leci-
thine komt in alle cellen van het li-
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Concentratieproblemen  
Er is een groot verschil of het pro-
bleem ontstaat doordat men: 

· door alles in de omgeving wordt 
afgeleid, 



Eigenlijk heeft iedere veertigplusser da-
gelijks zijn voedingssupplementen hard 
nodig. 
Nog een laatste advies. Neem de vitami-
nen altijd samen met de maaltijden, dit 
bevordert en optimaliseert hun werking. 
 

Belangrijke mineralen en vitaminen bij 
zwangerschap  
Bijna de helft van de vrouwen heeft extra 
ijzer nodig, ondanks dat ze gezond eten. 
Ons lichaam kan zelf geen ijzer aanma-
ken, dus is het belangrijk dat we het via 
de voeding binnenkrijgen. Daarbij gaat 
het er niet alleen om dat de voeding ij-
zerrijk is, maar ook dat het een vorm van 
ijzer is die goed kan worden opgenomen 
en benut. 
IJzer is van groot belang voor de aan-
maak van rode bloedlichaampjes. Een 
tekort aan ijzer kan onder meer leiden tot 
vermoeidheid en lusteloosheid. IJzer is 
extra belangrijk voor vrouwen, met name 
tijdens de zwangerschap en de periode 
van borstvoeding. 

 

Andere belangrijke vitaminen en minera-
len zijn ondermeer vitamine C en echina-
cea voor meer weerstand, tarwekiemen 
als bron van vitamine B en kelp voor de 
belangrijkste mineralen en sporenele-
menten. 
Magnesium is van belang voor de spier-
ontspanning, de zenuwen en het hart. 
Het mineraal activeert maar liefst 300 
enzymen die betrokken zijn bij de stof-
wisseling. Helaas treffen we magnesium 
in onze voeding nauwelijks aan. Ook 
spirulina is van groot belang omdat het 
een natuurlijke bron is van foliumzuur.  
 

Multivitaminen om je beter te voelen  
In Jakarta (Indonesië) zagen weten-
schappers dat de gezondheid van 350 
werknemers verbeterde na gedurende 
drie maanden een supplement met vita-
minen en mineralen te nemen. De werk-
nemers hadden bijna 50 % minder last 
van hoofdpijn, waterige ogen en een 
verstopte neus, en waren minder ver-
moeid. De wetenschappers veronder-
stelden dat de slechte gezondheid een 
gevolg was van het 'sick building syndro-
me'. 

De lucht binnens-
huis is soms van 
zodanig slechte 
kwaliteit dat ze 
ziekmakend is. Si-
garettenrook 
(gelukkig niet meer 
bij ons dankzij rook-
verbod), printers, 
fotokopieerappara- 
ten, druk verkeer  

van buitenaf en een slechte verluchting 
maken dat er veel fijn stof en veel aller-
genen in de werkruimte opstapelen. De 
symptomen gaan over nadat werkne-
mers een tijdlang niet meer in het ge-
bouw hoeven te werken. 
Dit sick building syndroom was vooral in 
de jaren tachtig een probleem, maar 
dankzij de betere ventilatie van werk-
plaatsen is het bij ons een minder fre-
quent probleem. 

Antidepressiva meestal nutteloos  
Antidepressiva werken niet bij mil-
de depressie of zelfs bij 'ernstige depres- 
sie'. Enkel bij 'zeer ernstige depressie' 
hebben ze een 'substantieel effect'. Dat 
schrijven Steven Hollon en collega's in 
het gezaghebbende 'Journal of the Ame-
rican Medical Association'. De mees-
te depressiepatiënten hebben daarom 
geen medicatie nodig. Een goed gesprek 
met een therapeut of zelfs een suikerpil 
werkt bij hen even goed. 
 

Minder dan een kwart van patiënten met 
een depressie die zich aandienen bij de 
arts, heeft een zeer zware depressie en 
komt in aanmerking voor medicatie. 
Nochtans blijft het gebruik van antide-
pressiva sterk stijgen. 
Meer dan een miljoen van de Nederlan-
ders slikken antidepressiva. In België is 
het gebruik op twintig jaar verdrievou-
digd... Er moeten dan ook vragen ge-
steld worden bij de vanzelfsprekendheid 
waarmee artsen deze voorschrijven. 
 

Ibuprofen en acuut nierfalen bij kin-
deren  
Het Belgisch Centrum voor Geneesmid-
delbewaking waarschuwt voor mogelijke 
verwikkelingen bij gebruik van koorts-
remmers zoals ibuprofen bij kinderen. 
Recent kregen drie kleine kinderen acuut 
nierfalen (stilvallen van de nierfunctie), 
vermoedelijk door (te) hoge doses ibu-
profen. 2 kinderen verslechterden nadien 
nog. Naast ibuprofen werd ook parace-
tamol gebruikt, maar de dosis ibuprofen 
was zeker bij 2 kinderen (per vergissing) 
te hoog. Acuut nierfalen bij kinderen 
werd vroeger al beschreven, vooral bij 
hoge dosering of vochttekort (braken, 
diarree, koorts, niet drinken). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het BCFI stelt dat paracetamol de eerste 
keuze is bij behandeling van koorts en 
pijn. (Red: maar ook snel overdosering 
bij kinderen én ernstige verwikkelingen: 
nier- en leverbeschadiging). En waar-
schuwt de preparaten goed na te zien en 
doseringen te respecteren, en deze 
‘geneesmiddelen’ te mijden bij vochtver-
lies, en urineproductie en kleur te contro-
leren (donker: vochttekort). 
En denk er aan: koorts is een normale 
en gezonde verdediging van het li-
chaam, laat deze indien mogelijk haar 
werk doen.  

 

Paracetamol veroorzaakt nierfalen  
Een Amerikaanse studie laat uitschijnen 
dat paracetamol nieraandoeningen kan 
veroorzaken wanneer het voorgeschre-
ven wordt door een arts. Paracetamol is 
een pijnstiller die je vrij bij de apotheker 
kunt kopen, maar hoge dosissen kun je 
enkel op voorschrift van een arts krijgen. 

Vooral acute hoge dosissen zijn dus be-
lastend voor de nieren: een dosis van 4 
gram per dag verviervoudigt het risico op 
een nieraandoening. Chronisch gebruik 
van paracetamol (lage dosissen) heeft 
geen grote invloed op de nieren. 

 

Het is al langer bekend dat een overdo-
sis van acetaminophen (paracetamol) 
nierfalen bij een gezonde persoon kan 
veroorzaken. Andere risicofactoren voor 
nierbeschadiging met betrekking  
tot paracetamolgebruik zijn overmatige 
alcoholconsumptie en chronische lever-
ziekte. Door een te grote dosis in één 
keer te nemen, wordt het ontgiftingsap-
paraat van het lichaam, dat zijn de lever 
en de nieren, overbelast.  

 

Hoe merk je dat je nieren niet meer zo 
goed werken?  
Meestal kom je daar pas laat achter en 
dat is een groot probleem. Bij een zoge-
noemde chronische nierinsufficiëntie 
gaan de nieren heel langzaam achteruit. 
De nieren hebben drie basisfuncties: ze 
regelen je vochthuishouding, ze helpen 
je afvalstoffen uitscheiden en ze zijn van 
belang bij de botstofwisseling en bloed-
aanmaak. 
Een acute nierinsufficiëntie, vaak als 
gevolg van nierfiltertjesontsteking, ver-
loopt vrij heftig: je kan ineens niet meer 
plassen. En als je niet meer plast, raak 
je op een gegeven moment 'overvuld': je 
krijgt hoofdpijn als gevolg van een hoge 
bloeddruk of je wordt kortademig, je 
krijgt oedemen (zwellingen) en je hebt 
het benauwd. 

 

Bij een chronische nierinsufficiëntie blijf 
je meestal wel goed plassen, maar je 
krijgt problemen met een van die andere 
functies. Je raakt je afvalstoffen niet kwijt 
of er ontstaat bloedarmoede. Dat heb je 
zelf niet echt in de gaten. Van een hoge 
bloeddruk ben je je ook niet altijd be-
wust. Klachten uiten zich vaak in de 
vorm van vermoeidheid, gebrek aan eet-
lust, misselijkheid, jeuk of kramp in de 
benen. 

 

Huisartsen krijgen in hun hele loopbaan 
misschien maar met twee of drie dialyse-
patiënten te maken. Daardoor sneeuwen 
nierproblemen vaak onder in de bulk van 
algemene, vage klachten waar een huis-
arts dagelijks mee geconfronteerd wordt. 
De Nierstichting is bezig met een lande-
lijke nascholingscursus voor huisartsen, 
om hen er op attent te maken dat zij bij 
patiënten met zulke 'vage' klachten ook 
aan een nierinsufficiëntie moeten den-
ken. Dat gebeurt vermoedelijk te weinig.  

Spreuken en gezegden 
 

Als je ergens naar toe 
wilt,  
zijn er altijd middelen 
om daar te komen. 
 

Langston Hughes 


