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MeerÊinformatieÊ
SolventenÊ veroorzakenÊ hersenschadeÊ
Mensen die vaak blootgesteld staan
aan dampen afkomstig van verf, lijm
of ontvettingsmiddelen zullen sneller
te maken krijgen met geheugen- en
verstandsproblemen. Die dampen
bevatten benzeen en andere vluchtige, schadelijke solventen. Hoge
blootstelling verhoogt het risico op
geheugenproblemen
met
66%.

heid hoger wordt dan 55% krijg je
‘zware lucht’. Te vochtige lucht laat
bacteriën toe zich sneller te vermenigvuldigen en meer ziekten te verwekken. Een luchtvochtigheid van
minder dan 50% zorgt ook voor problemen. Mensen krijgen dan droge
ogen, de slijmvliezen van de neus
werken onvoldoende waardoor de
immuniteit afneemt en er spontane
ontstekingen kunnen optreden aan
de ogen en in de keel. Te droge lucht
zorgt tenslotte voor onaangename
elektrostatische elektriciteit.
DeÊgevarenÊvanÊurinezuurÊ
Urinezuur is een noodzakelijk afvalproduct, het is zelfs een belangrijk 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.

Verstandsproblemen duiken zelfs op
bij arbeiders die 50 jaar geleden intensief contact hadden met producten
die dampen afgeven. Opgelopen
schade is dus permanent. Verf- en
lijmdampen creëren littekens in het
hersenweefsel die niet meer door de
tijd geheeld kunnen worden. Arbeiders moeten zich dus goed beschermen tegen solventen, en bedrijven
moeten meer inspanningen doen om
blootstelling te vermijden.
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
rijk aan vezels die de opname van
fructose remmen, maar in fruitsap
zitten die vezels niet.
Proteïnen uit vlees verhogen het
risico op hoge urinezuur terwijl proteïnen uit planten urinezuur juist verlagen. Vis en zeevruchten zijn de
grootse bronnen van urinezuur producerende proteïnen, al zijn het wel
voedzame bronnen van andere nutritegenÊ ënten.

PreventieveÊ maatregelenÊ
indoorÊluchtvervuilingÊ
Luchtvervuiling in woningen voorkomen is in de allereerste plaats zorgen
voor voldoende verluchting. Indien
men verf op terpentinebasis gebruikt
moet er ook goed geventileerd worden. Onzichtbare vochtigheid in te
kleine woonruimten met teveel bewoners, planten en huisdieren zorgen
voor vochtige stofpartikels die bacterieel geladen kunnen zijn en mogelijk
ziekten verwekken.
De gevolgen van een niet optimaal
verluchte woning zijn:
· ontstaan of erger worden van aandoeningen van de luchtwegen, neus
· keel- en oorkwalen en gewrichtspijn

· Deze ongemakken ontstaan door de

te hoge aanwezigheid van vluchtige
samengestelde stofdeeltjes. Zij
vormen de allergenen en de ziekteverwekkers.
Het is ook belangrijk om de luchtvochtigheid in de leef- en werkruimte
rond de 50% te houden. Mensen
zullen onder die omstandigheden
minder last hebben van irritaties aan
de luchtwegen. Eens de luchtvochtig-
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VerhoogdÊ urinezuurgehalteÊ enÊ
mineralentekortenÊ
Hyperuricemie, een verhoogd urinezuurgehalte 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 ontsteking. Het gewricht is dan zeer pijnlijk,
rood en gezwollen: jicht. Een ander
gevolg is dat er ‘uraatkristallen’ gevormd 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
deze purines vrijkomen
· de consumptie van veel purines in
de voeding: vooral uit rood vlees.
· door onvoldoende uitscheiding via
de nieren.

Gezondheid in relatie tot inzicht en positiviteit

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 mineralen). En suppletie is natuurlijk een
goede optie.
WesterseÊ voedingÊ slechtÊ voorÊ deÊ
nierenÊ
Europeanen en Amerikanen eten te
veel zout, suiker, vet en rood vlees,
en dat is erg belastend voor de nieren. We eten hoe dan ook te veel:
dessertjes, gesuikerde dranken en
geraffineerde voeding. Hoe meer je
dit voedingspatroon volgt, hoe hoger
de kans dat je op termijn een chronische nieraandoening oploopt.

Kokosvet dankt de antibacteriële
werking aan bijzondere vetzuren
zoals laurinezuur en caprylzuur. De
bacteriedodende werking is zeker niet
zo sterk als de klassieke antibiotica,
maar daartegenover staat dat kokosvet maar heel weinig bijwerkingen
vertoont. Sommige mensen zijn er
wel allergisch voor. Ook voor patiënVetten zijn schadelijk, vooral wanneer ten met psoriasis, acne en wondinfecwe de verkeerde vetten eten. We ties kan kokosvet verzachtend wereten te veel verzadigde vetten en ken op de huid.
transvetten, maar te weinig gezonde DarmproblemenÊ vaakÊ oorzaakÊ vanÊ
vetzuren, zoals omega-3- en olijfolie- eczeemÊ
vetzuren. Proteïnen zijn belangrijk Volgens een doctoraatsonderzoek
voor het lichaam, maar een overmaat kunnen de oorzaken van eczeem
belast de nieren. Suiker verhoogt het vaak in de darm gevonden worden.
urinezuur in het bloed, wat de bloed- Hij ontwikkelde een protocol waarbij
druk verhoogt, waardoor de nieren hij darminfecties aanpakt met probioonder een grotere druk moeten wer- tica en een 'darmsorbens', die snel na
ken. Te veel zout verstoort de filter- een eczeemaanval toegediend moewerking van de nieren en versnelt de ten worden.
vorming van nierstenen.
Acute infecties in de darm kunnen
inderdaad ernstige eczeem uitlokken
ZureÊkersenÊvoorÊbetereÊslaapÊ
en hebben een impact op de verteTwee glazen kersensap kan de ring van potentieel schadelijke voeslaaptijd met bijna anderhalf uur ver- dingscomponenten. Heel vaak ligt
hogen bij senioren met slapeloosheid. een voedselallergie aan de basis van
Slapeloosheid is een frequent pro- eczeem, zoals melk dat onvolledig
bleem bij mensen ouder dan 65. Niet verteerd wordt door acute infecties.
alleen is het irritant en vermoeiend, Ook ingehouden emotie kan en rol
slapeloosheid verhoogt ook pijnklach- hierin spelen
ten, bloeddruk en storingen aan het Ook de samenstelling van de darmsuikermetabolisme.
flora verandert. Dr. Valerievych vond
tijdens zijn onderzoek ook dat de
immuniteit daardoor helemaal uit
balans is gebracht. Darmen zijn overbevolkt met immuuncellen en eens
dat die geactiveerd geraken, gaan ze
elders in het lichaam ook amok maken, zelfs in de huid.
Voor de behandeling van huidirritaties
kan een basiscrème in combinatie
met honing gebruikt worden. Dat
Zure kersen (krieken) zijn een natuur- brengt de geïrriteerde huid tot rust en
lijke bron van melatonine, de stof die stimuleert het herstel van wondjes.
de hersenen een signaal geeft dat de Zuivere honing biedt eveneens benacht is begonnen. De robijnrode scherming tegen infecties die kunnen
kleurstoffen uit kersen zouden ook ontstaan door te krabben.
een rol spelen. Volgens wetenschappers verhinderen deze stoffen de
afbraak van tryptofaan, de stof waaruit serotonine wordt gemaakt. Slapeloze mensen breken tryptofaan te
snel af, waardoor een disbalans ontstaat in hersenstoffen die de slaap
regelen.

KokosvetÊ tegenÊ huidinfectiesÊ enÊ
eczeemÊ
Kokosvet bezit twee sterkte troeven
tegen eczeem. Het beschermt de
huid tegen uitdroging en het heeft
een antibacteriële werking. Veel mensen met eczeem hebben een droge
huid die hen gevoelig maakt voor
eczeem. Bacteriële infecties in de
huid verergeren aanvallen van eczeem, vooral na het krabben van
Uit recent onderzoek blijkt dat gebrek jeukende plekken.
aan magnesium en zink ook een
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De mens
is van nature slecht;
goedheid is het
resultaat van
bewuste activiteit.

Hsún Tzoe

NegatieveÊstressÊ

Langdurige, negatieve stress is gevaarlijk en kan ernstige gezondheidsschade
veroorzaken. Chronische, negatieve
stress kan schade veroorzaken aan het
limbisch systeem en het immuunsysteem. De schade van een teveel aan
cortisol (cortisol wordt ook het stresshormoon genoemd) bestaat uit een verminderde functie van geheugen en concentratie, een negatieve invloed op
stemming en slaap en chronische vermoeidheid. Door de aantasting van het
immuunsysteem neemt de afweer tegen
kankerverwekkende stoffen af.
Veel mensen die onder negatieve stress
lijden, hebben ook af te rekenen met
een sterk verhoogde bloeddruk. Daardoor ontstaat er een groter risico op een
hartaanval.
Door de verminderde functie van het immuunsysteem kan ook een burnout ontstaan. Dit is niet makkelijk te bewijzen,
omdat ook andere factoren van invloed
kunnen zijn, bijvoorbeeld erfelijke aanleg. Personen die het slachtoffer zijn
van negatieve stress moeten eerst nagaan of ze wel voldoende vitamine B via
hun voeding binnenkrijgen. Vraag anders advies aan uw arts of apotheker.
Er bestaan voldoende versterkende
middelen die hulp bieden om de de negativiteit van stress te elimineren.
Huilbaby'sÊ
(Baby)kolieken veroorzaken oncontroleerbare huilbuien bij baby's die voor de
rest gezond zijn. Huilbuien van meer dan
drie uur per dag kunnen al in de eerste
weken na de geboorte beginnen en houden soms zes maanden aan. Zulke huilbuien komen bij 10-30% van alle baby's
voor. Niet verwonderlijk vormen huilbaby's een grote bron van stress en frustraties voor de ouders.
De precieze oorzaken van de huilbuien
zijn nog niet gekend. Meestal wordt de
oorzaak gezocht bij darmkrampen of opkomend maagzuur, vandaar de naam
kolieken. Andere mogelijke factoren zijn
allergie of intolerantie voor bepaalde
voedingsproducten, zoals koemelk en
soja. Infecties, groeistoornissen en trage
hersenontwikkeling kunnen ook aan de
basis liggen, maar meestal is er geen reden tot ongerustheid. Raadpleeg een
arts om te bepalen of het onderliggende
probleem ernstig is.
StressÊ
We hebben het tegenwoordig allemaal
zo druk op het werk dat de leuze 'werken
is gezond' steeds minder geloofwaardig

klinkt. Uit een Europese enquête over
werkomstandigheden blijkt dat 28 procent van de Europese werknemers hun
werk als een bron van stress ervaren.
Stress kan onmiddellijk toeslaan - en
dan spreken we van acute stress - en/of
langdurig, en dan gaat het om chronische stress. Versnelde hartslag, hoofdpijn, stijve nek en/of schouders, rugpijn,
snellere ademhaling, hevig transpireren,
klamme handen, maagpijn, misselijkheid
en diarree: het zijn allemaal gangbare
stresssymptomen.

Volgens statistieken zouden slechts 5
procent van de mensen interesse hebben om 100 jaar oud te worden. Mannen
en vrouwen willen wel weten of ze fit en
gezond de leeftijd van 90 jaar kunnen
bereiken. Het antwoord daarop is genuanceerd. Voor een deel hangt dit af van
de genetische erfenis die men van de
ouders heeft gekregen, een andere factor hebben we zelf in de hand. Uit een
Britse studie, die elf jaar duurde en waar
20000 vrijwilligers aan deelnamen, blijkt
dat 4 elementen uit de persoonlijke levensstijl sterk mee bepalend zijn.

Mensen die op een kwalitatieve wijze
oud willen worden moeten veel vers fruit
en groenten eten, mogen niet roken,
moeten hun alcoholgebruik beperken (1
tot maximaal 2 normale porties per dag)
en moeten dagelijks wat beweging nemen.
Personen die deze vier factoren negeren
hebben slechts 4 procent kans om aan
een 'negende jeugd' te beginnen. Zij die
dat wel doen hebben bijna 50 procent
Stress kan ook uw manier van denken, kans om hun negentigste verjaardag geuw gedrag en uw stemming beïnvloe- lukkig te kunnen vieren.
den, en u prikkelbaar maken. Gevolg: u
raakt bij de minste tegenslag van streek WandelenÊomÊlangÊteÊlevenÊ
en gefrustreerd, vaart zonder reden uit Wandelen is het kenmerk van een lang
tegen anderen, voelt u de hele dag ner- leven. De Italiaanse onderzoekster
veus of uitgeput, kampt met concentra- Cristina Fortes bestudeerde gedurende
tieproblemen, windt u op over pietluttig- tien jaar 150 oudere mensen (gemiddeld
heden, twijfelt aan uw capaciteiten en u 80 jaar) en zag dat diegenen die regelbereidt zich voor op allerlei rampscena- matig buiten gingen wandelen, 40% minder kans hadden om te sterven in die perio's?
riode. Naast roken was wandelen de
StressÊverergertÊdarmproblemenÊ
meest bepalende factor voor een lang
Volgens Susan Levenstein, een onder- leven volgens haar onderzoek.
zoekster van de Aventino Medical
Group uit Rome, heeft stress meer dan Wandelen
waarschijnlijk een invloed op de darmen. verhoogt
'Stress veroorzaakt geen darmziekten, de capaciom
maar verergert ze wel', schrijft ze in het teit
vakblad Inflammatory bowel diseases. zuurstof
'Depressie en angst kunnen ervoor zor- op te negen dan crohnpatiënten meer aanvallen men in het
hebben', zegt ze. 'Ook bij colitis ulcero- lichaam, het verhoogt de gunstige HDLsa, een andere darmziekte, zien we dat cholesterol, het voorkomt hypertensie,
stress de kans op terugkeer van de het verbetert het suikermetabolisme, het
verhoogt de botdichtheid (osteoporose)
symptomen verhoogt.'
en het versterkt de afweer. Dat laatste is
Dat stressreductie via ontspanningsthe- erg belangrijk: door de immuniteit in het
rapieën helpt bij deze patiënten, is nog gareel te houden zijn we niet alleen beniet onomstotelijk aangetoond. Dat is ter beschermd tegen infecties, maar ook
ook niet altijd even gemakkelijk: onder- tegen allergieën, auto-immuunziekten
zoekers moeten zeker zijn dat de tech- en kanker.
niek effectief de stress verlaagt, anders Wandelen is dus een panacee
heeft het geen zin. Lichte verbeteringen (geneesmiddel uit de Griekse mythologie
werden wel waargenomen.
dat overal voor zou helpen ) voor jong en
oud!
LangÊenÊgelukkigÊleven?Ê
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