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BlaasÊinÊdeÊproblemenÊ 
 
 
 
 
 
 
 
De nieren zijn het filtersysteem voor 
ons lichaam. Tijdens het zuiveren van 
bloed wordt er vocht of urine gepro-
duceerd. De aangemaakte urine 
wordt onder lage druk naar een tijde-
lijke opslagplaats gestuurd, de blaas. 
De blaas is niets anders dan een 
opvangzakje omringd door spieren. 
Van zodra de blaas vol is, ontstaat 
het plasgevoel. Onder druk wordt de 
urine afgevoerd naar de plasbuis. 
 

Urine bevat normaal geen bacteriën 
of andere ziekmakende kiemen. Urine 
wordt daarom als steriel beschouwd. 
De meeste urineweginfecties worden 
veroorzaakt door bacteriën afkomstig 
uit de darm (bv. E. coli) of de vagina. 
Omdat dames een vijf maal kortere 
plasbuis bezitten dan mannen heb-
ben ze het moeilijker om de blaas 
proper te houden. Dit kan aanleiding 
geven tot infecties van de urinewe-
gen. Tot de ongemakken behoren pijn 
tijdens het plassen, voortdurend klei-
ne hoeveelheden urine moeten plas-
sen, troebele urine produceren en 
soms kunnen er sporen van bloed in 
de urine aanwezig zijn. Ervaar je 
deze ongemakken raadpleeg dan 
altijd je arts.  
 

Blaasontsteking:Ê HoeÊ hetÊ risicoÊ
verkleinen?Ê 
Heel wat blaasinfecties zijn te voorko-
men door gewoon méér te drinken. 
Iedere mens heeft minimaal twee liter 
vocht per dag nodig. In een blaas die 
regelmatig gevuld en geledigd wordt, 
krijgen bacteriën immers niet of veel 
minder kans om zich aan de blaas-
wand vast te hechten. 
Een andere eenvoudige maar doel-
treffende maatregel: ga altijd plassen 
voor het slapengaan en na seksueel 
contact. 
 

Er bestaan ook kruidenthees die voor 
een verhoogde urineproductie zor-
gen. Precies om die reden worden ze 
aangeraden om urineweginfecties te 
voorkomen: bosbessenthee, witte 
dovenetelthee en berkenthee zijn hier 
de bekendste theesoorten. Gebruik 
één tot twee kopjes kruidenthee per 
etmaal. 
 
 
 
 
 
 
Voor de preventieve werking van 
veenbessensap heeft men wél bewij-

·  Zorg voor een gebalanceerd ontbijt 
(bijv. (soja-)melkproduct + fruit + 
vezelrijke granen). 

· Zorg voor voldoende afwisseling.  
 

HoeÊgezonderÊeten?Ê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De huidige voedingsdriehoek is voor-
al samengesteld door de voedings- 
en landbouwindustie, en die hebben 
andere prioriteiten dan onze gezond-
heid: veel graanproducten, geen 
onderscheid tussen gezonde (vette)
vis en ongezond bewerkt vlees, of 
tussen industriële vetten en de es-
sentiële omega 3-vetten die we te 
weinig hebben. 
De nieuwere ‘actieve voedingsdrie-
hoek’ is in zoverre verbeterd dat 
beweging en gezonde dranken aan 
de basis staan. Maar de brede balk 
koolhydraten blijft uitnodigen tot over-
consumptie van (geraffineerde) graan
-producten, inbegrepen pasta, rijst, 
aardappelen, ontbijtgranen, gebak,... 
Dit is al decennialang oorzaak van 
overgewicht, obesitas, enz… 
 

De belangrijkste balk hoort te zijn: 
groenten en fruit (dagelijks minstens 
8 porties), zoveel mogelijk soorten en 
kleuren. Daarnaast voldoende eiwit-
ten uit vis, gezond vlees, eieren, 
paddenstoelen,… en gezonde vetten: 
koudgeperste olijfolie (extra vergine) , 
vlaszaadolie, kokosvet,.. 
Absoluut te mijden (of sterk beper-
ken): frisdranken en ook vruchten-
sap, bewerkt vlees (charcuterie) en 
zoveel mogelijk alle industriële voe-
ding. 
Kies voor vers bereid, indien mogelijk 
biologisch. En zorg voor ruime varia-
tie, want afwisseling is belangrijk. 
 

Drink voldoende. Volwassenen heb-
ben minstens 1,5 liter vocht per dag 
nodig! Bij warm weer en verhoogde 
fysieke activiteit heeft men nog meer 
vocht nodig. Water is uiteraard een 
goede bron van vocht.  
 

KiesÊhetÊjuisteÊontbijtÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je bent wat je 's morgens eet. Corn-
flakes zijn erg populair, maar waar-
schijnlijk zijn het een van de slechtste 
dingen waarmee je je dag kunt begin-
nen. Een onderzoek wees uit dat een 
eitje als ontbijt er vanzelf voor zorgt 
dat je 's middags en 's avonds minder 

zen. Veenbessensap en veenbessen-
supplementen zorgen voor ‘spiegel-
gladde’ urinewegen. Bacteriën kun-
nen zich onmogelijk vastzetten in de 
blaas waardoor de ontstekingen weg 
blijven.  
 

Blaasproblemen,ÊeenÊtypischÊvrou-
welijkÊongemakÊ 
Blaasproblemen zijn een typisch 
vrouwelijk ongemak. Dit heeft alles te 
maken met de vrouwelijke anatomie. 
Als je de juiste plastechniek gebruikt 
kunnen heel wat blaasproblemen 
voorkomen worden op een eenvoudi-
ge manier: meer water drinken! 1.5  
liter per dag is een goed begin maar 
een noodzakelijk minimum. 
De blaas wordt gevuld met vloeibaar 
afval uit het bloed, de urine. Het re-
gelmatig vullen en ledigen van de 
blaas geeft aan vreemde micro-
organismen minder kans om de 
blaas, de urineleiders en de plasbuis 
te vervuilen. 
 

Hoe langer de urine in de blaas blijft 
hoe groter de kans dat ongewenste 
bacteriën zich zullen vasthechten aan 
de blaaswand met alle gevolgen van 
dien. Stel daarom het plassen niet 
uit en ga altijd plassen voor het 
slapengaan. 
Naast het drinken van water bestaan 
er ook heel wat vochtafdrijvende 
middeltjes. Ze bevorderen het spoe-
len van de blaas. Ideaal om de net-
heid van de blaaswand en de urine-
wegen te bevorderen.  

calorieën eet. De vergelijking werd 
gedaan met ontbijtgranen en een 
croissant als ontbijt. 
 

De meeste van ontbijtgranen zoals 
cornflakes bevatten te veel koolhy-
draten en te weinig vezels. Haver-
mout is een van de betere dingen die 
je kunt eten als ontbijt. Haver bevat 
vezels die opzwellen, waardoor ze 
een vol gevoel in de maagstreek 
geven. 
Andere ontbijtgranen zijn ronduit 
ongeschikt als voedsel: ze bestaan 
voor één derde uit suiker en bevatten 
geen vezels. Toch zijn ze een van de 
meest populaire maaltijden waarmee 
mensen de dag beginnen ...  
 

Havermout of eitjes als ontbijt?  
Haver is een graansoort die we voor-
al eten in de vorm van havermout 
(havergraankorrels die verhit en ge-
plet zijn). Ook te verkrijgen zijn haver-
meel en haverzemelen. Haverzeme-
len bestaan voor 50% uit vezels en 
ze zijn bijzonder rijk aan mineralen en 
vitamine B3. Haver bevat geen glu-
ten, al is de haver in de handel vaak 
'besmet' met andere glutenhoudende 
graansoorten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Haver bevat hoogkwalitatieve vezels 
die een gunstige invloed uitoefenen 
op het cholesterolniveau en op de 
darmen. Avenanthramiden zijn een 
groep van stoffen die typisch voor 
haver zijn en die ontstekingsrem-
mend werken. Van de groene plan-
tendelen en de groen-gele zaden kan 
een extract gemaakt worden waarvan 
beweerd wordt dat ze angstwerend, 
stressonderdrukkend en libidoverho-
gend werkt. Kleine onderzoeken op 
mensen lijken dit te bevestigen.  

Niet-ontbijtersÊvakerÊzwaarlijvigÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kinderen die het ontbijt geregeld 
overslaan, hebben vaker overge-
wicht.  
Italiaanse onderzoekers verklaren dat 
aan verschillende factoren: 

· Het overslaan van een ontbijt ver-
stoort het eetgedrag. Kinderen gaan 
meer eten tijdens de volgende 
maaltijden. 

· Ontbijt bevat doorgaans vezelrijke 
graanproducten en yoghurts, die de 
honger tijdens de dag onderdruk-
ken. Dus door te ontbijten ga je 
automatisch minder eten tijdens de 
volgende maaltijden. 

· Kinderen die het ontbijt overslaan, 
hebben slechtere voedings- ge-
woonten. Ze eten vaker snacks en 
minder groenten en fruit. 

 

Ontbijt is belangrijk om kinderen de 
nodige hersenbrandstof te leveren 
die ze nodig hebben op school. Niet-
ontbijters lijken meer verstrooid te 
zijn in de klas. 
Ook voor volwassenen is ontbijt be-
langrijk. Kies als gezin voor een goed 
ontbijt: 

· Ontbijt samen, met heel de familie. 

· Geef als ouder het goede voor-
beeld. 
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De edele mens ver-
langt dat de mensen 
goed zijn, maar hij 
dwingt hen er niet 
daartoe.          Li Chi     

Chinese 
Wijsheden 



VoorkomÊspierverliesÊbijÊhetÊveroude-
renÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voedingsdeskundigen trekken aan de 
alarmbel: 45 % van de 70-plussers zou 
risico lopen op ondervoeding; 12 % van 
de ouderen is werkelijk ondervoed. In 
woonzorgcentra (16%) en ziekenhuizen 
(30-40%) blijkt de toestand nog erger. 
Sarcopenie is de wetenschappelijke term 
voor ernstig spierverlies bij het veroude-
ren. Dit verhoogt sterk het risico op val-
len, meer ziektecomplicaties en mortali-
teit. De oorzaken: onvoldoende goede 
voeding/eetlust en te weinig beweging, 
met als gevolg verlies van zelfredzaam-
heid en zelfstandigheid, en dit leidt tot 
nog meer ondervoeding en minder be-
weging. Een vicieuze cirkel. 
 

Zorg dus goed voor jezelf met gezonde, 
volwaardige voeding, met voldoende ei-
witten. En beweeg: enkel spieren die be-
wegen worden goed gevoed! 
Wees ook alert voor ouderen in je omge-
ving. Voorkom dat ze in deze situatie te-
rechtkomen omdat ze niet meer beschik-
ken over voldoende toegang tot voedza-
me voeding, te weinig eetlust of slik-
stoornissen hebben, en vooral bij opna-
me in woonzorgcentrum of ziekenhuis! 
 

Bewegen:Ê hetÊ beste,Ê kostenlozeÊ ge-
neesmiddelÊ 
Artsen zouden de meeste van hun pati-
ënten het gratis geneesmiddel 'bewegen' 
moeten voorschrijven. Enkel een dokter 
kan bepalen wat een niet fitte man of 
vrouw op het vlak van fysieke activiteit 
echt aan kan. Dat is in ieder geval de 
mening van de Amerikaanse dokter Eri-
ca Oberg, die verbonden is aan de uni-
versiteit van Washington. Niettegen-
staande het feit dat meer dan tweedui-
zend studies het belang van beweging 
zeer duidelijk aantonen, haalt slechts 40 
procent van de bevolking de minimale 
bewegingstijd van 150 minuten per week 
(5 dagen 30 minuten wandelen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beweging en sport zijn een gratis medi-
cijn tegen de volgende ziektebeelden: 
hart- en vaataandoeningen, depressies, 
zwaarlijvigheid, dementie spierziekten,  
hypertensie en osteoporose.  
Verder zorgt beweging ervoor dat het 
verouderingsproces van de mens ver-
traagt en dat mannen, vrouwen en kin-

deren veel beter gewapend zijn tegen 
alle gevolgen van stress. 
 

SlappeÊspierenÊvoorkomenÊ 
De allerbelangrijkste troef om zwakke 
spieren te vermijden is bewegen. Drie-
maal per week een half uurtje sporten 
doet wonderen. Zelf het huishouden 
doen of een fikse wandeling maken in de 
buurt, maakt al een zee van verschil. 
Wist je dat vallen - door verwaarloosde 
spiergroepen - meer doden eist dan het 
verkeer. En toch wordt er nog steeds te 
weinig aandacht aan besteed. 
Bij de jeugd levert een val enkel blauwe 
plekken op. Bij volwassenen en ouderen 
is de kans op ernstige letsels zeer groot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwakke spieren kunnen dus op een zeer 
eenvoudige wijze worden voorkomen. 
Het komt er enkel op aan de discipline 
op te brengen om regelmatig te bewe-
gen. Britse wetenschappers zijn volgens 
de BBC wel bezig om een pil te ontwik-
kelen die de spierkracht zonder enige 
vorm van inspanning tot op hoge leeftijd 
intact houdt. Artsen hebben hierover 
meer dan kritische bedenkingen. De pil 
wordt momenteel uitgetest op luie die-
ren. Voor ons blijft bewegen de enige 
optie. 

 

BewegenÊomÊminderÊteÊeten!Ê 
Een wetenschappelijke studie toont dui-
delijk aan dat dagelijkse beweging de 
productie van een eiwit stimuleert dat er 
voor zorgt dat sportieve mensen minder 
honger hebben en dus eigenaardig ge-
noeg minder eten dan sedentair levende 
mannen en vrouwen. 
Wilt u gewicht verliezen? Doe dan aan 
sport! 
Het team van Dokter Veronica Araya, 
dat verbonden is aan de universiteit van 
Santiago in Chili, vroeg aan vijftien men-
sen met overgewicht om dagelijks tus-
sen 45 minuten en een uur aan sport te 
doen, en dit zonder iets te wijzigen aan 
hun voedingsgewoonten. Na drie maan-
den stelde men bij alle deelnemers vast 
dat ze niet alleen lichaamsvet hadden 
verloren, maar dat de vrijwillige proefper-
sonen ook minder aten. Hoe is dit uit te 
leggen? 

 

Fysiek actief zijn stimuleert de productie 
van de BDNF proteïne (brain derived 
neurotrophique factor). Die zorgt er voor 
dat mensen minder eten. Drie maanden 
sporten resulteerde in een aanzienlijke 
stijging van de BDNF proteïne. 
 

VetÊverbrandenÊzonderÊteÊbewegen?Ê 
Je hoeft niet noodzakelijk de zetel verla-
ten om je lichaam vetten te doen ver-
branden. Kou doet dat wel in jouw 
plaats. Een kwartier rillen verbrandt mo-
gelijk evenveel vetten als een uurtje re-

creatief fietsen. Je moet dus wel een 
beetje afzien. Rillen doet het lichaam 
vanaf een temperatuur van 14 - 16 gra-
den Celsius. Een frisse duik of 's och-
tends vroeg wandelen helpt je om sneller 
gewicht te verliezen. 
 

Het is de logica zelve: in koudere om-
standigheden moet het lichaam meer 
energie verbranden. Bij voorkeur worden 
de vetreserves aangesproken. Speciaal 
weefsel staat in voor de warmteproduc-
tie, bruin vet, dat slechts sporadisch in 
het lichaam voorkomt. Regelmatig de 
kou opzoeken is dus een gezonde ge-
woonte. Als je maar geen kou vat.  
 

BewegingÊmaaktÊwitÊvetÊ'bruin'Ê 
Normaal (wit) vetweefsel slaat vetten op 
als energiereserve. Voor onze voorou-
ders was dit een levensnoodzakelijke 
eigenschap om de winter of om droogtes 
te overleven. In onze maatschappij hoe-
ven we nog nauwelijks gebruik te maken 
van het vetweefsel als energiereserve. 
 

Tussen het witte vetweefsel zit ook 'bruin 
vet'. Bruin vetweefsel doet het omge-
keerde: het verbrandt vetten. Het groot-
ste deel van die energie wordt aange-
wend om warmte te produceren. Bruin 
vet zou een kenmerk zijn van 'gezond 
overgewicht', dus overgewicht dat niet 
gepaard gaat met allerlei gezondheids-
kwalen.   
Een manier om meer bruin vet te krijgen, 
is regelmatige lichaamsbeweging. Li-
chaamsbeweging doet niet alleen je vet-
ten verbranden tijdens een inspanning, 
maar ook na het sporten wordt er meer 
energie verbrand dankzij de activiteit van 
het bruin vetweefsel. 
 

SlapenÊomÊvetÊteÊverliezenÊ 
Te weinig slaap zorgt ervoor dat je de 
helft minder snel vet kwijtgeraakt. Op het 
eerste gezicht is dat tegenstrijdig: als je 
niet slaapt, ben je toch actiever en ver-
brand je meer energie? 
 

Niet dus. Slaap inkorten verhoogt wel 
het verlies van spiermassa - wat even-
min gunstig is. De onderzoekers keken 
ook naar de 'hongerhormonen', die 
na slaapgebrek gestegen waren. 
Nochtans aten de proefpersonen die ge-
noeg slaap kregen (8,5 uur) even veel 
als diegenen die te weinig moesten sla-
pen (5,5 uur). Het onderzoek werd ge-
daan aan het University of Chicago's 
General Clinical Resource Center. 

O o s ters e  
W ij s h ed en  

 
              

            
   D e wij ze   
waa rs ch uw t mi j  da t  h et  
lev en sl ech t s  e en   
da uw dr upp el  i s  o p  e en  
lo t usblad .  

T a go r e  


