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Zoete aardappel, bron van gezon-
de koolhydraten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet alles wat zoet is, is slecht, al-
thans dat is het geval voor de zoete 
aardappel of bataat. De zoete aard-
appel is geen echte aardappelsoort, 
maar een knol die in Aziatische lan-
den zeer populair is. Het behoort tot 
de basisvoeding van de inwoners 
van Okinawa, een bevolkingsgroep 
die gemiddeld een hoge levensver-
wachting haalt. In feite is de zoete 
aardappel het op drie na meest ge-
kweekte gewas ter wereld. 
 
De voedzaamheid van de zoete 
aardappel is vergelijkbaar met die 
van de gewone aardappel, op twee 
punten na: de zoete aardappel is rijk 
aan het antioxidant bètacaroteen en 
heeft een lagere glycemische index. 
Het belang van de glycemische index 
voor onze gezondheid wordt steeds 
meer erkend, als we de wetenschap-
pelijke publicaties van de laatste tien 
jaar mogen geloven. 
De purperen versie van de zoete 
aardappel bevat bovendien dezelfde 
paarse polyfenolen (anthocyanen) 
als in bosbessen en rode druiven. 
Die beschermen ons tegen oxidatie-
ve stress en hersenveroudering. 

Elimineer uw tekort aan magnesi-
um  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een schrijnend tekort aan magnesi-
um lijkt aan de basis te liggen van 
heel wat migraineklachten. De Ame-
rikaanse hormoonspecialist, Dr. 
Kenneth Weaver, heeft duidelijk de 
rol van magnesium in het bestrijden 
van migraineklachten aangetoond. 
Bij meer dan 70 procent van de 
vrouwen die magnesium kregen 
toegediend verdwenen de migraine 
aanvallen. De volgende voedings-
producten zijn goede, natuurlijke 
bronnen van magnesium: garnalen, 
volle granen (volkorenproducten), 
gedroogd fruit, noten, vette vis, spi-
nazie en bananen. 
 
Magnesium heeft de eigenschap om 
alle spieren te ontspannen, angsten 
te verminderen, mensen een betere 
nachtrust te garanderen en ver-
moeidheid die te maken heeft met 
overspannen zenuwen te neutralise-
ren. Magnesium staat omwille van 
deze eigenschappen bekend als het 
antistress mineraal bij uitstek. Teveel 
werk en stress zijn ook zeer grote 
‘consumenten’ van magnesium. Het 
is bijgevolg voor iedereen zeer be-
langrijk om de voorraad magnesium 
iedere dag terug aan te vullen, want 
een magnesiumtekort leidt onherroe-
pelijk tot nog meer stress, gespan-
nen zenuwen en vermoeidheid.  

Probeer niet ver-
schillend te zijn van 
anderen. 
Wees gewoon goed. 
Goed zijn is al ver-
schillend genoeg. 
 
Arthur Freed 

belangrijke rol spelen. Tekorten aan 
deze mineralen verhogen significant 
het risico op hyperuricemie, dus op 
jicht. 
Belangrijkste preventie: veel groenten 
en fruit eten en minder rood vlees en 
graanproducten (fytaten binden mine-
ralen). En suppletie is natuurlijk een 
goede optie.  
 
Hoe gewrichtsklachten vermijden?  
U kunt veel gewrichtsklachten voor-
komen 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 be-
vriest. Zodra de klachten minder wor-
den, is het juist weer belangrijk om 
wél te bewegen. Dat voorkomt stijf-
heid en vermindert op den duur de 
pijn. 
 
Bovendien oefent u zo de spieren die 
het gewricht ondersteunen. Maar 
zware of langdurige belasting kunt u 
de eerste tijd nog beter vermijden. 
Gewrichtsklachten kunnen ook voor-
komen worden door gebruik te maken 
van glucosamine en chondroitine. 
Deze stoffen zorgen voor de aan-
maak van nieuw kraakbeen. Ze hou-
den de gewrichten ook soepel. 
 
De risico's van urinezuur  
Urinezuur is een noodzakelijk afval-
product, het is zelfs een belang-
rijk antioxidant in het bloed. Toch 
vormen verhoogde bloedwaarden van 
urinezuur een risico voor hart- en 
vaatziekten, nierziekten, jicht en 
zelfs diabetes. Een van de redenen is 
dat de productie van urinezuur via 
een schadelijk proces verloopt. 
 
Hoe remmen we de productie van 
urinezuur? Heel simpel: door minder 
vlees en minder fructose te eten.  
Fructose zit in gewone tafelsuiker, 
maar ook in fruit en fruitsap. Fruit is 
vezelrijk die de opname van fructose 
remmen, maar in fruitsap zitten die 
vezels niet. 
Proteïnen uit vlees verhogen het 
risico op hoge urinezuur terwijl prote-
ïnen uit planten urinezuur juist verla-
gen. Vis en zeevruchten zijn de groot-
se bronnen van urinezuur produce-
rende proteïnen, al zijn het wel voed-
zame bronnen van andere nutriënten. 
 
Lood veroorzaakt jicht  
In een belangrijke publicatie stellen 
Amerikaanse onderzoekers dat de 
(Amerikaanse) normen voor lood in 
het bloed te hoog liggen. Hun onder-
zoek stelt dat loodwaarden (in bloed) 
die lager zijn dan de toegelaten norm, 
jicht kunnen veroorzaken. 
 
Volgens de huidige norm mag het 
lood in het bloed de concentratie van 
25 µg/dl niet overschrijden. Uit dit 
onderzoek blijkt dat lood al schadelijk 
is vanaf een waarde van 4 µg/dl! 
Eerdere studies hadden al aange-
toond dat lage loodconcentraties in 
het bloed de leerprestaties bij kin-
deren en jongeren doen verminderen.  
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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-waak-
ritme wordt bepaald door verschillen-
de 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 eens het slaaphor-
moon genoemd, waarvan de precur-
sor (voorloper) tryptofaaan is. Trypto-
faan is terug te vinden in melk, eie-
ren, 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 vitami-
ne 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 slapengaan. 

· Fytotherapie: Gebruik planten die 
de slaap bevorderen zoals valeri-
aan, hop, meidoorn en haver  

Acupunctuur beter dan slaappillen 
Taiwanese onderzoekers zagen bij 
33 patiënten met slapeloosheid geen 
verschil tussen acupunctuur en een 
slaappil, toen ze de twee behandelin-
gen met elkaar vergeleken. Acupunc-
tuur hoefde slechts één keer per 
week ondergaan te worden, terwijl de 
andere groep dagelijks 10 mg van het 
slaapmiddel 'zolpidem' moest nemen. 
 

Een derde van de volwassenen heeft 
slaapproblemen en minstens 10% 
zoekt daar een arts voor op. Belgen 
nemen dagelijks 735.000 slaappillen. 
Zolpidem kan echter gedragsstoor-
nissen veroorzaken, zoals slaapwan-
delen en 'slaaprijden'. Bij dat laatste 
gaan mensen in hun slaap achter het 
stuur zitten, wat uiteraard levensge-
vaarlijk is! Van zolpidem kun je af-
hankelijk worden. 
 

Hoe behandel je slapeloosheid op 
een natuurlijke wijze?  
De slaap is van cruciaal belang voor 

Verhoogd urinezuurgehalte en 
mineralentekorten  
Hyperuricemie, een verhoogd urine-
zuurgehalte in het bloed, kan er toe 
leiden dat het overtollige urinezuur 
neerslaat onder vorm van (naald-)
kristallen in de weefsels. Dit gebeurt 
vooral in gewrichten, meestal aan de 
grote teen. Deze zorgt voor ontste-
king. Het gewricht is dan zeer pijnlijk, 
rood en gezwollen: jicht. Een ander 
gevolg is dat er ‘uraatkristallen’ ge-
vormd worden in de nieren, waaruit 
dan nierstenen gevormd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urinezuur wordt gevormd uit ‘purine’, 
bij afbraak van DNA. Een teveel kan 
ontstaan door: 

· afbraak van eigen cellen (b.v. bij 
kankerbehandeling), waarbij ook d 
deze purines vrijkomen 

· de consumptie van veel purines in 
de voeding: vooral uit rood vlees. 

· door onvoldoende uitscheiding via 
de nieren. 

Uit recent onderzoek blijkt dat gebrek 
aan magnesium en zink ook een 



Huidirritatie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een allergische huidirritatie is in de 
meeste gevallen ongevaarlijk maar wel 
vervelend. De meeste mensen worden 
er vroeg of laat mee geconfronteerd. 
Men kan het slachtoffer van een allergi-
sche huidreactie worden na het eten van 
zeevruchten, vis, aardbeien, eieren of 
sommige melkproducten. Bij dergelijke 
allergische reactie zwelt de huid meestal 
op, ze krijgt een rode kleur en de patiënt 
heeft de bijna onbedwingbare neiging 
om de hevige jeuk te ‘beantwoorden’ 
door te krabben. 
Mensen kunnen ook een allergische 
huidreactie krijgen na het toedienen van 
antibiotica op basis van penicilline, ont-
stekingswerende middelen, het gebruik 
van (teveel) aspirines, het inademen van 
pollen, het aanraken van pelsdieren of 
na een insectenbeet. 
 
Een allergische huidreactie verplaatst 
zich ook dikwijls naar andere delen van 
het lichaam. Een acute irritatie op de 
huid is het gevolg van histamine. Hista-
mine komt in het lichaam op een aantal 
plaatsen voor. De meeste histamine zit 
in speciale blaasjes in mestcellen. Mest-
cellen zijn gespecialiseerde cellen die 
zich bevinden in weefsels die in contact 
staan met de buitenwereld, dus in de 
huid. Tussen histamine en de irriterende 
externe factor ontstaat er een ontste-
kingsreactie die de klachten veroor-
zaakt.  
Ook kan er in de nierstreek op de rug 
jeuk optreden, dit heeft waarschijnlijk 
twee oorzaken: 
· Te weinig drinken en daardoor teveel 

afvalstoffen in het bloed 
· Emotionele stress die in het lichaam 

opgeslagen is, deze emotionele 
stress moet dan wel als zodanig wor-
den herkend en worden verwerkt 

 
Eenvoudige tips om huidirritaties te 
voorkomen  
Heel veel mensen hebben bij zomerse 
weersomstandigheden last van huidirri-
taties. Het is nochtans vrij eenvoudig 
om, mits het respecteren van enkele 
eenvoudige maatregelen, die ongemak-
ken te voorkomen. 
· Drink in de eerste plaats veel water. 

Een gezonde huid moet regelmatig ge-
voed worden met zuiver water. Opteer 
daarom om water te drinken tijdens de 
maaltijden in plaats van alcohol of 
drankjes op basis van cafeïne. Vermijd 
ook koffie en thee. 

· Bescherm de huid tegen de zonnestra-

len. Gebruik een zonnecrème met een 
beschermingsfactor 15 of hoger. Ver-
geet die ook niet aan te brengen bij be-
wolkt weer. 

· Zorg voor lichte kledij met lange mou-
wen om insectenbeten te voorkomen. 
Vermijd ook buitenactiviteiten bij val-
avond of vroeg in de ochtend. Muggen 
zijn tijdens die perioden zeer actief. 

 
Gevoelige hoofdhuid door stress en 
luchtvervuiling  
Stress, luchtvervuiling en te agressieve 
haarverzorging verstikken of veranderen 
de structuur van de hoofdhuid. De ge-
voelige hoofdhuid geeft in dergelijke ge-
vallen lichte ongemakken zoals o.a. jeuk. 
 
Een gevoelige hoofdhuid kan nog twee 
andere oorzaken hebben. Ofwel is ze te 
droog. Natuurartsen raden in dat geval 
aan ze tweemaal per week te behande-
len met olijfolie of sesamolie. De olie 
moet minimum 4 uur op de schedel in-
trekken. Vervolgens wordt het haar ge-
wassen een ph5 neutrale shampoo die 
de gevoelige hoofdhuid terug tot rust 
brengt. Gebruik voor de verzorging van 
het haar enkel natuurlijke materialen en 
zorg ervoor dat het haar niet gespannen 
staat. 
 

Een tweede bijkomende oorzaak van 
een gevoelige hoofdhuid is een vorm 
van spasmofilie. In dat geval schrijven 
natuurartsen calcium en magnesium 
voor. In de klassieke geneeskunde kun-
nen ook bètablokkers worden ingezet. 
Een dermatoloog biedt de snelste oplos-
sing om problemen rond een gevoelige 
hoofdhuid op te lossen. 
 
Met probioticum verrijkte artisjok te-
gen constipatie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artisjok waaraan een probioticum werd 
toegevoegd, verbetert de stoelgang bij 
mensen die veel last hebben van  consti-
patie. 
Artisjok zelf heeft al een gunstige invloed 
op de stoelgang, maar onderzoekers 
zien een sterker effect wanneer ze klaar-
gemaakte artisjok verrijken met een pro-
bioticum. In dit geval ging het om Lacto-
bacillus paracasei IMPC21. De tevreden-
heid bij de patiënten was erg hoog, om-
dat ze doorgaans weinig goede ervarin-
gen hadden met laxeermiddelen. 
 

Constipatie kan gepaard gaan met spijs-
verteringsongemakken, buikpijn, hoofd- 
pijn, duizeligheid en verminderde eetlust. 
Artisjok bevat stoffen die lever en darm 
ondersteunen, maar is rijk aan vezels die 
de darmtransit verhogen. Probiotica zijn 
belangrijk omdat constipatie vaak sa-

mengaat met een verstoorde darmflora. 
Door ze rechtstreeks aan artisjok toe te 
voegen, verhoog je de overlevingskan-
sen van probiotica. Probiotica zijn im-
mers levende bacteriën, een groot deel 
overleeft de zure maag niet. 
 
Hoe obstipatie voorkomen?  
Met eenvoudige maatregelen kunt u ver-
stopping vaak voorkomen of verhelpen. 
Eet vezelrijk voedsel zoals volkoren-
brood, zilvervliesrijst, aardappelen, 
groenten en peulvruchten. Ook sinaas-
appelen, pruimen en ongeschilde appels 
stimuleren de stoelgang. U kunt eventu-
eel extra zemelen nemen, bijvoorbeeld 
in uw yoghurt. Zemelen bevatten heel 
veel vezels. Zorg dan wel dat u daarbij 
veel drinkt (foto), anders zorgen de ze-
melen juist voor verstopping. Neem de 
tijd om rustig te eten en kauw uw eten 
goed. Drink minstens twee liter per dag. 
Begin bijvoorbeeld met een glas water ’s 
morgens op uw nuchtere maag. Ga di-
rect naar het toilet als u aandrang heeft 
en neem dan rustig de tijd. Zorg voor 
voldoende lichaamsbeweging. 
 
Gebruik liever geen laxeermiddelen. De-
ze maken uw darmen lui en geven op 
den duur méér verstopping. Gebruikt u 
ze toch, doe dat dan nooit lange tijd ach-
ter elkaar zonder overleg met uw huis-
arts. Eet liever wat rauwkost met een 
beetje extra (olijf-)olie; dat werkt ook 
laxerend. Als u regelmatig last heeft, 
vindt u bij de drogist producten voor een 
regelmatige en zachte stoelgang. Na-
tuurlijke hulpmiddelen met vlozaad en 
de lactobacillus-acidophilus-bacteriën of 
vijgensiroop, die voor een goede darm-
flora zorg dragen, worden zeker aanbe-
volen. 
 
Hoe een prikkelbare darm voorko-
men?  
Let op welke vezels u gebruikt! 
Men moet de voorkeur geven aan fruit 
en groenten die oplosbare vezels bevat-
ten. 
Vermijd zemelen omdat ze vezels bevat-
ten die onoplosbaar zijn. Zemelen kun-
nen de pijn dus nog verergeren. Laxeer-
middelen kunnen van nut zijn, maar 
moeten met mate worden voorgeschre-
ven. Ze hebben geen enkel effect op het 
mechanisme van de obstipatie en som-
mige laxeermiddelen verhogen boven-
dien de waterexcretie, wat de constipa-
tie nog in de hand werkt. Dat veroor-
zaakt een vicieuze cirkel. Vraag dus 
raad aan uw arts, apotheker of drogist. 

Spreuken en gezegden 
 

Wie wil, zoekt een  
mogelijkheid. 
Wie niet wil, zoekt een 
reden 


