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DeÊnatuurÊisÊgezondÊvoorÊjeÊ 
Duik af en toe de natuur in: de bos-
sen, bergen of parken. Veel tijd door-
brengen in de natuur is gezond, dat 
heeft wetenschappelijk onderzoek 
meermaals aangetoond. 
De natuur maakt joggen, wandelen of 
fietsen leuker, veel leuker dan een 
verblijf in een fitnesszaal. Alleen al de 
groene kleur van de omgeving maakt 
ons blijer. Het houdt onze hersenen fit 
en zelfs ADHD-kinderen gaan minder 
symptomen vertonen. Ook vele vol-
wassenen genieten van de rust in de 
natuur na een stressvolle werkweek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een verblijf hoog in de bergen versnelt 
gewichtsverlies, dat is mooi meegeno-
men voor diegenen die graag berg-
wandelingen doen. En wie vaak buiten 
is, produceert de meeste vitamine D, 
een vitamine waar je snel een tekort 
van kunt opdoen.  

· Onvoldoende gevarieerde voeding, 
het teveel gebruik van fastfood en 
voedingstekorten niet aanvullen met 
supplementen. 

· Het ouder worden van mensen 
zonder gebruik te maken van nutra-
ceuticals. Naarmate we een hogere 
leeftijd bereiken, maken we steeds 
minder beschermende stoffen in het 
lichaam aan. Daarom kunnen goed 
uitgebalanceerde en kwaliteitsvolle 
supplementen helpen om langer 
gezond te blijven. Senioren (65 
plussers) die dit niet doen worden 
sneller het slachtoffer van zware 
ontstekingsreacties en kanker. 

· Een sedentair leven of net het om-
gekeerde, op een overdreven ma-
nier aan sport doen. 

·  Slaapgebrek 

· Stress. Tijdens stressrijke toestan-
den maken de bijnieren een teveel 
van het stresshormoon cortisol aan, 
terwijl het sympathisch zenuwstelsel 
extra noradrenaline produceert. 
Beide stoffen verzwakken het im-
muunsysteem. 

· Het contact met giftige stoffen 
(toxines) die terug te vinden zijn in 
schoonmaakproducten, herbiciden 
om de tuin (uiterlijk) mooi te houden 
en het consumeren van met insecti-
ciden bespoten fruit en groenten. 

· Het onvermijdbare contact met 
vervuilde lucht die veroorzaakt 
wordt door de industrie en het ver-
keer.  

 
VerlaagdeÊimmuniteitÊbijÊkinderen 
Een volwassene maakt gemiddeld 
drie neusverkoudheden door per jaar. 
In vergelijking met volwassenen be-
schikken kinderen over minder weer-
stand (immuniteit) tegen virussen. 
Kinderen (jonger dan drie jaar) heb-
ben daarom zeven maal meer kans 
op een loopneus. Er bestaan honder-
den verschillende (corona-)virussen 
die u graag opzadelen met een 
‘snotneus’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kans dat we één van deze vieze 
gasten tegen het lijf lopen is dus erg 
groot. Of u al dan niet ziek wordt na 
contact met één van deze 
‘snotbeestjes’ hangt af van de afweer 
waarover je beschikt. Een immuun-
systeem of afweersysteem in topcon-
ditie is dus de beste remedie. Ver-
moeidheid, stress, slechte voedings-
gewoontes verzwakken onze afweer 
en geven vreemde beestjes meer 
kans om ons ziek te maken. Helaas 
bestaat er tegen verkoudheid geen 
remedie en kunnen we alleen de 
klachten wat verzachten. 

het slijm. Slijmvliezen komen op ver-
schillende plaatsen in het lichaam 
voor, bijvoorbeeld in mond en ogen. 
De slijmvliesproductie kan afnemen 
om verschillende redenen. De be-
langrijkste oorzaken zijn: 

· ongewenste neveneffecten van 
medicamenten, 

· het syndroom van Sjögren, een 
chronische ontsteking van de traan- 
en speekselklieren, 

· de verminderde werking van de 
slijmvliezen tijdens of na de meno-
pauze. 

Er zijn verschillende middelen en 
producten te koop bij de apotheker 
die echter kortstondig werken en/of 
enkel een tijdelijke verbetering bren-
gen. Sommige middelen zijn wegens 
hun bijwerkingen erger dan de kwaal 
en af te raden. Een vaak voorkomen-
de vorm is vaginale droogte. Niet 
minder dan 1/3de van de vrouwen 
tijdens of na de menopauze heeft 
hiermee te kampen. Hoewel in de 
meeste gevallen een behandeling 
aangewezen is, zoekt slechts 1/4de 
van de vrouwen medische hulp!  
 

SlijmvliesproblemenÊoplossenÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Chinese professor Dr Baoru Yang 
promoveerde aan de afdeling bioche-
mie en voedingschemie aan de uni-
versiteit van Turku in Finland met een 
studie over de weldoende eigen-
schappen van de duindoornbes, een 
wilde plant die zowel in Azië en Euro-
pa als in Noord-Amerika voorkomt. 
De bessen behoren tot de zeldzame 
vruchten met een hoog gehalte aan 
Omega-7 vetzuren. Bij droge huid 
(psoriasis en eczema) blijken onver-
zadigde vetzuren uiterst positieve 
voedingstoffen voor de opbouw van 
de huid. 
 

Omega-7 brengt de vochthuishouding 
van de huid in evenwicht en houdt de 
slijmvliezen in optimale conditie. Het 
product is reeds lang beschikbaar in 
de Scandinavische landen en al sinds 
2006 in Groot-Brittaninië en Neder-
land. Aangezien het geen giftige stof-
fen bevat en geen bijwerkingen heeft, 
kan het zonder probleem langere tijd 
genomen worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zink en selenium zijn twee voedings-
stoffen die onmisbaar zijn voor een 
sterke afweer tegen virussen en bac-
teriën. Wanneer deze stoffen ontbre-
ken, schiet de immuniteit niet alleen 
tekort, ze gaat ook 'malafide' optre-
den. Een inefficiënte afweer kan op 
den duur vernietigend worden voor 
het eigen lichaam. 
Knoflook is vanouds een voedings-
middel dat gegeten wordt om de af-
weer kracht bij te zetten. Knoflook 
verhoogt het aantal witte bloedcellen, 
de cellen die bacteriën en virussen 
aanvallen. Zelf bevat het een aantal 
waardevolle antibacteriële stoffen. 
Stevia is niet alleen een veilige, na-
tuurlijke zoetstof maar is ook een 
zeer sterk ontstekkingwerend antioxi-
dant. 
 

Onderzoekers hebben chlorella en 
spirulina intensief onderzocht als 
middel om de weerstand te onder-
steunen. Deze twee algen zijn erg 
voedzaam en verhogen de afweer bij 
mensen met een zwakkere immuni-
teit. Net zoals knoflook verhogen ze 
het aantal witte bloedcellen in het 
bloed. Spirulina doet dat zelfs bij 
hivpatiënten. 
Oxidatieve stress verzwakt de af-
weer, terwijl antioxidanten de afweer 
verscherpen. Van vitamine C wordt al 
tientallen jaren beweerd dat het ver-
koudheid kan voorkomen, maar on-
derzoeken spreken elkaar tegen. Het 
blijkt wel te helpen bij atleten, of wan-
neer hoge dosissen genomen wordt 
(tot acht gram per dag).  

DrogeÊslijmvliezenÊ 
Het menselijk lichaam wordt be-
schermd door huid en slijmvliezen. 
Een slijmvlies is een fijne cellenlaag 
die een beschermende film afscheid: 

VerzwaktÊafweersysteemÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is van cruciaal belang dat ieder-
een de tekenen van een niet goed 
functionerend immuunsysteem leert 
kennen. Op deze wijze kan men voor 
een ziekte uitbreekt soms nog tijdig 
ingrijpen en door een versterking van 
de afweercellen een dreigende ziekte 
neutraliseren. 
Duidelijke tekenen van een verzwakte 
immuniteit zijn o.a. een gebrek aan 
concentratie en een duidelijk aanwe-
zige vermoeidheid. Dit zijn typische 
kenmerken van stress of slaapge-
brek. Onvoldoende nachtrust en 
spanningen verzwakken het mense-
lijk afweersysteem. Indien de immuni-
teit reeds verder is aangetast zullen 
mensen sneller en over een langere 
periode last hebben van onschuldig 
lijkende verkoudheden, allergieën, 
urineweginfecties of kleine wondjes 
die maar zeer traag genezen. 
 

Factoren, die moeten vermeden of 
behandeld worden, zijn: 
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OptimaliseerÊ jeÊ weerstandÊ metÊ deÊ
juisteÊnutriëntenÊ 
Een gezonde en gevarieerde voeding 
is natuurlijk de basis om uw weerstand 
te ondersteunen. Maar helaas schiet 
de moderne voeding vaak tekort in 
nutriënten die belangrijk zijn om de 
immuniteit te optimaliseren. 
Zo zijn selenium en zink zeer belang-
rijk voor de eerstelijnsafweer tegen 
virale en bacteriële infecties: ze acti-
veren de immuuncellen en verminde-
ren het risico dat ziekteverwekkers 
een kans krijgen. Een voorbeeld: een 
goede zinkstatus vermindert bij oude-
ren het risico op pneumonie, verlaagt 
duur en ernst, antibioticagebruik én de 
mortaliteit. Selenium is (dosisaf-
hankelijk) zelfs effectief tegen MRSA 
(ziekenhuisbacterie). 
 

Maar ook antioxidanten zijn belangrijk, 
want immuuncellen doden indringers 
met vrije radicalen (ROS: reactive 
oxygen species). En die zijn hiervoor 
essentieel, maar ze moeten wel in 
bedwang gehouden worden, want 
anders veroorzaken ze schade en 
complicaties. Daarom is de combinatie 
met antioxidanten, zoals selenium 
(glutathion!) en vitamine A, vitamine 
B, vitamine C, vitamine E onmisbaar 
om de immuunreacties te ‘finetunen’, 
en zowel infecties als verwikkelingen 
te voorkomen.  
 

AfweerverhogendeÊvoedingsstoffenÊ 



Pro-Ê enÊ prebioticaÊ tegenÊ prikkelbareÊ
darmÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prebiotica en probiotica staan ervoor be-
kend dat ze diarree, veroorzaakt door het 
gebruik van antibiotica, helpen voorko-
men en behandelen. Sommige pre- en 
probiotica preparaten zijn ook uitermate 
efficiënt bij mensen die lijden aan 
het prikkelbare darmsyndroom. De ken-
merken van dit ongemak zijn altijd dezelf-
de; darmkrampen, darmtransitproblemen 
- de ene dag diarree, de andere 
dag obstipatie - een opgeblazen gevoel 
en soms winderigheid (flatulentie). Meer 
dan 15 procent van de bevolking wordt er 
mee geconfronteerd. Vrouwen hebben er 
meer last van dan mannen. 
Uit een studie, met bepaalde probiotica 
versus placebo, blijkt dat 43 procent van 
de mensen met een prikkelbare darm 
een duidelijke verbetering waarnamen 
nadat ze vier weken probiotica hadden 
ingenomen. De meeste klachten verdwe-
nen. Dit resultaat is zeker bevredigend 
indien men rekening houdt met het feit 
dat probiotica geen enkel negatief neven-
effect veroorzaakt. 
 

StressÊverergertÊdarmproblemenÊ 
Volgens Susan Levenstein, een onder-
zoekster van de Aventino Medical 
Group uit Rome, heeft stress meer dan 
waarschijnlijk een invloed op de darmen. 
'Stress veroorzaakt geen darmziekten, 
maar verergert ze wel', schrijft ze in het 
vakblad Inflammatory bowel diseases. 
'Depressie en angst kunnen ervoor zor-
gen dan crohnpatiënten meer aanvallen 
hebben', zegt ze. 'Ook bij colitis ulcerosa, 
een andere darmziekte, zien we dat 
stress de kans op terugkeer van de 
symptomen verhoogt.' 
Dat stressreductie via ontspanningsthera-
pieën helpt bij deze patiënten, is nog niet 
onomstotelijk aangetoond. Dat is ook niet 
altijd even gemakkelijk: onderzoekers 
moeten zeker zijn dat de techniek effec-
tief de stress verlaagt, anders heeft het 
geen zin. Lichte verbeteringen werden 
wel waargenomen.  
 

RustÊkalmeertÊovergevoeligeÊdarmenÊ 
Darmen volgen het ritme van je levens-
stijl. Stress en een jachtig leven verstoren 
de regelmatigheid van de stoelgang. En 
mogelijk werkt het ook andersom: moeilij-
ke darmen geven meer stress. Immers 
loop je de hele dag rond met 'last van je 
darmen' en dat wordt op den duur een 
sleur en heel erg vervelend. 
Wie heeft er geen last van zijn darmen 

als hij op reis gaat? Vaak ligt dat enkel 
aan de zenuwen en niet aan een of an-
dere voedselbesmetting. Ook bij exa-
menstress en plankenkoorts brengen 
veel mensen meer tijd door op het toilet. 

Meditatie, mindfulness, goede nachtrust, 
regelmatigheid in het leven enz. maken 
je darmen dus minder prikkelbaar. Ook 
zijn er kruidenpreparaten die de darmen 
minder prikkelbaar maken. 
Wetenschappers hebben hiervoor een 
verklaring. De darmen worden gestuurd 
door een eigen netwerk van zenuwcel-
len: de hersenen van de darmen. De 
'darmhersenen' werken niet geheel onaf-
hankelijk van de echte hersenen. Erva-
ren onze hersenen stress, dan ondervin-
den de darmen ook hier de gevolgen 
van.  
 

DarmÊminderÊprikkelbaarÊmetÊmuntÊ 
Muntolie vermindert de symptomen 
van prikkelbare darm sterker (40 %) dan 
placebo (24 %). Dat betekent dat munt-
olie buikpijn, diarree, constipatie en win-
derigheid vermindert, en de frequentie 
van dringende stoelgang verlaagt. Voor-
al de ernstige, ondraaglijke klachten wer-
den verlicht door muntolie. De muntolie 
zat verwerkt in capsule op zo'n manier 
dat de afgifte van de actieve componen-
ten trager dan normaal plaatsvindt 
(verspreid over vier uur). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prikkelbare darm treft een grote groep: 
zowel kinderen als volwassen mannen 
en vrouwen. Vaak zijn de symptomen 
enkel 'lastig' en is het prikkelbaredarm-
syndroom op zich een goedaardige ziek-
te, maar bij een vierde van de patiënten 
is er sprake van symptomen die erg sto-
rend zijn. Deze patiënten zouden er veel 
voor over hebben om de symptomen te 
verminderen. Aan deze studie namen 
vooral patiënten met ernstigere sympto-
men deel. Muntolie toonde nauwelijks 
bijwerkingen.  
 

IBSÊenÊlactose-intolerantieÊ 
Prikkelbare darm (Irritable Bowel Syn-
drome), is een veel voorkomend 
ongemak vooral in onze Westerse we-
reld met zijn chronische overmaat 
aan stress en geïndustrialiseerde voe-
ding. En dit zegt al veel over de oorza-
ken en mogelijke oplossingen: stress re-
duceren en gezonder eten. Al zijn er mo-
gelijks wel individuele (genetische?) fac-
toren, die bepalen wat je wel of niet ver-
draagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eén van de factoren die een rol kan spe-
len bij prikkelbare darm is lactose-
intolerantie: doordat de lactose niet net-
jes afgebroken en geabsorbeerd wordt in 
het begin van de dunne darm, komt ze 
terecht in de dikke darm. Daar zullen 
bacteriën de lactose al of niet afbreken, 
met darmgassen en/of diarree tot ge-
volg. Indien dit het geval is, kan uitge-
zocht worden of lactosevrije alternatie-
ven (vooral plantaardige melkproducten) 
en/of suppletie van lactase-enzymen een 
oplossing bieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommige mensen verdragen toch be-
perkte hoeveelheden lactose, en gefer-
menteerde producten en kazen bevatten 
er alleszins minder, zodat ook dit soms 
een oplossing kan zijn. 
 

WatÊteÊdoenÊbijÊlactose-intolerantieÊ 
De meest logische aanpak is het mijden 
van melk en melkproducten. Bij gefer-
menteerde melkproducten (yoghurt, ka-
zen) is de meeste lactose afgebroken, 
en deze geven dus minder of geen pro-
blemen. En er zijn natuurlijk ook veel 
plantaardige melkvervangers op de 
markt. Om voldoende eiwitten te nutti-
gen, zonder melk en lactose te drinken, 
zijn er dus wel alternatieve mogelijkhe-
den. Al of niet gewenst/makkelijk. 
 
Maar dan is er nog het overvloedig ge-
bruik van melk(poeder) en lactose in be-
reide en industriële voeding. En dat is 
vaak erg moeilijk te mijden. 
Lactose-intolerantie is er ook in verschil-
lende gradaties: sommige mensen ver-
dragen een kleine hoeveelheid lactose, 
anderen echt niets. En dat is moeilijk in 
onze Westerse wereld. 
Een goede oplossing is dan suppletie 
van lactase-enzymen bij de maaltijden.  
eze doen dan het werk waar de eigen 
spijsvertering tekort schiet, en dit kan 
veel ongemakken voorkomen. En deze 
reserve kan de levenskwaliteit en –
gemak beduidend verbeteren.  
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