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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
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Twee wetenschappers, die verbonden zijn aan de faculteit geneeskunde van de universiteit van Pittsburgh,
hebben diverse eenvoudige technieken onderzocht die vijftigplussers
in staat stellen om chronische pijn op
een niet toxische en natuurlijke wijze
te verminderen of zelfs te elimineren.
Ze maakten daarvoor een samenvatting van twintig wetenschappelijke
studies over dit thema. De reden voor
dit onderzoek was een poging om
een oplossing te zoeken voor de
ongewenste neveneffecten die klassieke pijnstillers kunnen veroorzaken.
Het besluit van de studie was dat
eenvoudig spierontspannende oefeningen goed werken tegen hoofpijn.
Meditatie en hypnose zijn doeltreffend tegen alle soorten lendepijn. Taichi, Qi Gong en yoga helpen om
gewrichtspijn beter onder controle te
krijgen, spierstijfheid te voorkomen
en om aan valpreventie te doen. De
rustige bewegingen die noodzakelijk
zijn om Tai-Chi, Qi Gong en Yoga te
beoefenen garanderen ook een betere stabiliteit en pijnloze bewegingsvrijheid van het lichaam. Dit alles
resulteert in een betere levenskwaliteit. De onderzoekers besluiten dat al
deze natuurlijke technieken gemakkelijk en risicovrij aan senioren kunnen worden aangeleerd.
Wat kun je doen bij fibromyalgie?
Bij fibromyalgie draait alles rond pijn;
pijn niet veroorzaakt door een letsel,
maar wel door een kortsluiting in de
hersenen. Een fibromyalgiepatiënt
moet daarom veel aandacht besteden aan de psyche en aan 'stress
management'. Tai chi, yoga en meditatie zijn bewezen methoden die de
pijn kunnen verlichten, de stress
verminderen en het bewegingsapparaat soepel houden.
Kies ook voor natuurlijke pijnstillers,
omdat die beter beschikt zijn voor
langdurig gebruik.
Veel blijven bewegen is belangrijk,

hoe moeilijk dat ook lijkt. Beweging
beschermt tegen aftakeling van de
gewrichten, en bevordert de bloedcirculatie.
Vermoeidheid is een frequent probleem: fibromyalgie wordt vaak vergeleken met het chronische vermoeidheidssyndroom. Carnitine en
co-enzym Q10 zijn twee natuurlijke
stoffen die voor een efficiëntere energieproductie zorgen. Een goede
slaap is ook belangrijk.
Draag zorg voor de darmen en ondersteun de weerstand. Mogelijk ligt
het immuunsysteem in de knoop: te
actief in sommige weefsels, maar
toch niet in staat om virussen op te
ruimen. Een gezonde, zuiver natuurlijke voeding kan helpen om de immuniteit terug op het juiste spoor te
brengen. Eet verse groenten en vers
fruit, en probeer additieven te vermijden.
Kun je pijn verdringen?
Pijn: soms zit het tussen je oren,
althans voor een deel. En dat is goed
nieuws, want het betekent dat je er
zelfs
iets
aan
kan
doen.
Mensen met chronische pijn hebben
vaak last van slapeloosheid. Niet
alleen omdat de pijn hen uit hun
slaap houdt, ook omdat ze 's avonds
continu piekeren over de gevolgen
van pijn. De pijn wordt dan uitvergroot. Gevolg: ze geraken moeilijk in
slaap en de volgende dag zijn de
pijnproblemen verergerd door de
slechte nachtrust.

dat curcumine als actieve stof bevat.
· Een zalf waarin de pikante stof uit
peper verwerkt is (capsaïne), kan
spierpijn en gewrichtsklachten
verlichten.
· Cat's claw (Uncaria tomentosa) is
een ontstekingsremmer uit ZuidAmerika. Let op: een te hoge dosis
kan diarree veroorzaken.
· Omega-3-vetzuren
DHA (Docosahexaeenzuur) en EPA
(Eicosapentaeenzuur) zijn een must
wanneer chronische ontstekingen
aangepakt moeten worden. Bewezen werking bij artrose en reuma.
· Vroeger kauwden mensen op wilgenbast, waarin een pijnstiller gelijkaardig aan aspirine zit. In tegenstelling tot aspirine is het extract
van wilgenbast minder irritant voor
de maag.

Doorbreek dus de vicieuze cirkel
van slapeloosheid en pijn. Gedragstherapie kan je van slechte
'piekergewoonten' afhelpen. Ook
mindfulness en relaxatietherapie
helpen om psychische problemen Pijnstillers veroorzaken gehoorniet te zwaar te laten wegen en om verlies
Een studie van de befaamde Harvard
een betere slaap te krijgen.
Universiteit suggereert dat pijnstillers
een belangrijke factor zijn in gehoorverlies. Vrouwen die twee maal per
week een pijnstiller nemen, hebben
een kwart meer kans op gehoorverlies.
De onderzochte pijnstillers waren:
ibuprofen en paracetamol.
Aspirine verhoogt het risico niet.

Zes natuurlijke pijnstillers
Vele mensen nemen te goeder trouw
ibuprofen tegen de pijn, maar beseffen niet welke vervelende bijwerkingen ze uitlokken. Ze beschadigen de
maagwand en volgens recente rapporten brengen ze een verhoogd
cardiovasculair risico met zich mee.
Hieronder staan vijf populaire en
natuurlijke pijnstillers/ontstekingsremmers beschreven die weinig of geen
bijwerkingen hebben.
· In India haalt men uit hars van de
wierookboom (boswellia serrata)
een extract dat gewrichtsontstekingen en astma kan behandelen.
Boswellia wordt vaak genomen
samen met kurkuma (geelwortel),

Pijnstillers verlagen de bloedtoevoer
naar fijne structuren in het binnenoor.
Het binnenoor bevat fijne haarvaten
die snel onherstelbaar beschadigd
geraken. Voor vele mensen zijn pijnstillers onmisbaar, maar een hele
groep van mensen moet er dus bedachtzaam mee omgaan.
Tips om hoofdpijn te voorkomen!
Wat voor soort hoofdpijn u ook heeft,
migraine, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn of hoofdpijn veroorzaakt
door geneesmiddelen, er zijn verschillende algemene tips die het
uitproberen
zeker
waard
zijn.
Wil je minder pijn? Hou dan rekening
met de volgende leefregels:
· Zorg voor voldoende nachtrust
(minimum 8 uur) en ontspanning
· Eet regelmatig, sla het ontbijt nooit
over
· Rook niet of probeer te minderen

· Drink niet te veel alcohol, koffie of
cola

· Tracht te onthaasten en te ontstressen

· Gebruik niet elke dag een pijnstiller

· Voorkom

·

hoofdpijnuitlokkende
factoren, zoals extreem harde
muziek of te zware lichamelijk
inspanning
Hou uw huisarts op de hoogte
indien de hoofdpijn niet binnen de
week verdwijnt

Pijnstillers kunnen bloeddruk
verhogen
Welbekende
pijnstillers
zoals
de aspirine, ibuprofen, tylénol en
advil kunnen voor een verhoging van
de bloeddruk zorgen bij mensen die
ze regelmatig gebruiken. Tot dit
besluit komen wetenschappers die
verbonden zijn aan de Amerikaanse
Harvard universiteit.
Ze onderzochten gedurende een
periode van vier jaar 16000 mannen,
die bij het begin van het onderzoek
nog geen hypertensieverschijnselen
hadden. Mannen die 15 of meer
pijnstillers per week gebruikten
(artritispatiënten) hadden 48 procent
meer kans om hinder te ondervinden
van een verhoogde bloeddruk, dit in
vergelijking met mannen die geen
pijnstillers gebruikten.
Vervolg op achterzijde

Je hoeft niet iets bijzonders te zeggen
of te doen om bijzonder te zijn.
Leonie van Seventer

Mensen die regelmatig ibuprofen innamen zagen de grootste stijging van de
bloeddruk.
Bij de klassieke aspirine was de bloeddrukverhoging beperkter.
De Harvard onderzoekers denken dat
pijnstillers het ontspanningsmechanisme
van de aders neutraliseert. Verder zouden de analgetica meer zout in het lichaam houden. Het minder elastisch
worden van de aders en een hogere sodiumconcentratie zijn twee factoren die
de bloeddruk ongunstig beïnvloeden.

vel ‘ontgift’ worden, en rooft dus
‘sulfatiecapaciteit’ voor andere belangrijke omzettingen.
De onderzoekers vergelijken deze
‘hormoonverstoring’ met 35 jaar veroudering, of met de veranderingen tijdens
de overgang.
Paracetamol is ook tijdens de zwanger–
schap de meest gebruikte pijnstiller. Uit
deze studie blijken echter onverwachte
bijwerkingen:
foetale
blootstelling
aan paracetamol zou een tekort aan gesulfeerde (actieve) geslachtshormonen
veroorzaken. En zelfs een verhoogd risiHypertensie
co geven op urogenitale malformatie
De druk in de bloedvaten (= bloeddruk) (afwijkingen aan de urinewegen en gewordt veroorzaakt door de kracht van de slachtsorganen) bij jongetjes.
pompwerking van het hart en mate waarin de bloedvaten zijn verwijd of ver- Populaire pijnstiller grootste oorzaak
nauwd (dit bepaalt de weerstand tegen van leverschade!
bloeddoorstroming).
De bloeddruk wordt -als zodanig- niet
gevoeld, maar wel de eventuele gevolgen van langdurige bloeddrukverhoging
(= chronische hypertensie).
Op middelbare en oudere leeftijd neemt
met name de bovendruk (= systolische
druk) geleidelijk toe.

Mogelijke klachten bij bloeddrukverhoging zijn o.a.:
· geringe tot matige verhoging : meestel
geen klachten
· ernstige verhoging (vanaf bovendruk
150): meestal op termijn o.a. hoofdpijn,
licht gevoel in het hoofd, duizeligheid,
rusteloosheid, misselijkheid, braken,
kortademigheid en wazig zien
· zeer ernstig (vanaf bovendruk 180): de
hiervoor genoemde verschijnselen,
slaperigheid en risico op bewusteloosheid en op termijn ernstige beschadiging van o.a. hart, hersenen, nieren en
ogen
Paracetamol beïnvloedt geslachtshormonen
Acetaminophen (paracetamol), de meest
courante, vrij verkrijgbare pijnstiller heeft
al een kwalijke reputatie omwille van
lever- en pancreasschade bij overdosering (de werkzame en schadelijke dosis
liggen niet ver uit elkaar). Maar ook de
hersenen ontsnappen niet.
Recent analyseerden onderzoekers de
invloed van paracetamol op de volledige
stofwisseling bij een grote groep mensen. Hieruit bleek dat paracetamolgebruik leidde tot een verminderde
‘sulfatering’ van geslachtshormonen
(oestrogeen, testosteron, DHEA, e.a.);
deze omzetting met zwavel is belangrijk
in het metabolisme van sexhormonen.
Paracetamol moet in de lever met zwa-

Tal van medicaties veroorzaken leverschade, waarschuwt de AACN, een
Amerikaanse vereniging van verpleegkundigen. Soms wordt die schade hersteld, maar soms is de schade permanent en kan het leverfalen en zelfs sterfte veroorzaken. Veruit de belangrijkste
boosdoener is acetaminophen/paracetamol, die verantwoordelijk is voor 46%
van alle gevallen van acute leverfalen in
de VS. Paracetamol vormt een groot
gevaar omdat het vrij verkrijgbaar is bij
de apotheek en patiënten soms de veilige dosis overschrijden. De AACN waarschuwt ook dat sommige voedings- en
kruidensupplementen evengoed de lever
kunnen belasten, hoewel dat veel minder
frequent voorkomt.
De lever is het orgaan dat het leeuwendeel van gifstoffen moet verwijderen. De
lever is daarom erg kwetsbaar voor
schade, ook door kortetermijngebruik
van hogere dosissen. Artsen moeten
hiermee voldoende rekening houden
door aandacht te hebben voor klinische
symptomen die hierop kunnen wijzen.
Herstel van leverschade is meestal mogelijk, maar soms is de schade onomkeerbaar.
Op het lijstje van potentieel leverbelastende stoffen staan ook niet-steroïdale
ontstekingsremmers, bepaalde antibiotica, epilepsiemedicatie, statines, protonpompremmers, methotrexaat, azathioprine en sulfasalazine.
Broccoli beschermt de lever
Volgens onderzoekster Elizabeth Jeffery
kan broccoli ons beschermen tegen leververvetting en leverkanker. Samen
met haar onderzoeksteam liet ze een
groep muizen veel broccoli eten, en een
andere groep muizen een typisch westers voedingspatroon. Terwijl de laatste

groep een toename kende van tumoren
in de lever, waren de muizen die broccoli
aten, grotendeels beschermd. Uit het
experiment bleek duidelijk dat broccoli
de vetopstapeling in de lever remt.
Leverkanker is voor een deel een voedingsprobleem: het komt vijf keer zo
vaak voor bij obese mensen. Het westerse voedingspatroon is zo rijk aan calorieën - vetten en suiker - dat het metabolisme in de lever verstoord geraakt. De
lever gaat zelf vetten opslaan, wat zeer
belastend is voor de lever. Littekenweefsel en kiemen voor tumoren kunnen
hieruit ontstaan. Broccoli kan dit tegengaan, maar, zo voegt Jeffery eraan toe,
mogelijk hebben andere koolsoorten
hetzelfde effect.
De eenvoud van het leverreinigend
diëet
Eet veel vers fruit en rauwe groenten.
Rauwe voeding is leverreinigend en zou
minstens 40% van het dagelijkse diëet
moeten uitmaken. Wortelen, rode biet,
donkergroene bladgroenten, oranjerood
gekleurde vruchten en groenten bevatten levende enzymen, natuurlijke antibiotica, chlorofyl, carotenoïden en bioflavonoïden die de lever gezond kunnen
maken en de darm reinigen. Eet zo weinig mogelijk dierlijke producten: geen
melk, weinig boter, kaas en yoghurt,
geen ijscrème of chips, gezouten of geroosterde noten, geen zoete tussendoortjes, suiker of fastfood maaltijden, beperk zout en verzadigde vetten.
In geval van toxische overlast kan de
leverdetoxificatie geen gelijke tred meer
houden met de aanvoer van giftige stoffen uit voeding en drank (alcohol), luchtvervuiling en stress.
Een overwerkte en toxische lever veroorzaakt een overmatige lichaamswarmte die kan resulteren in zeer lichte koorts
(37 C° tot 37.3 C°) welke dikwijls gepaard gaat met transpireren of vervelende lichaamsgeur. Let op die bijna onmerkbare signalen.
Gelukkig bestaan er een aantal producten die u helpen om 'de levenskwaliteit' van de lever te verbeteren. Vraag
hieromtrent raad aan uw arts, apotheker
of drogist.

Spreuken en gezegden

Wat is haasten,
als de tijd de
eeuwigheid kent.

