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Door het eten van veel drop of het 
drinken van veel zoethoutthee houd 
je vocht vast en daardoor kan je 
bloeddruk stijgen. Dit effect van de 
stof glycyrhizeine verdwijnt als je 
stopt met drop eten. Een volwassen 
man of vrouw kan op een dag zonder 
problemen 120 gram drop eten of een 
halve liter zoethoutthee drinken, dat 
komt neer op 20 tot 25 dropjes of 3 
tot 4 kopjes thee.  Mensen met 
(aanleg voor) een hoge bloeddruk of 
het vasthouden van vocht moeten 
voorzichtiger zijn, voor hen geldt een 
advies van maximaal 8 dropjes per 
dag en 1 tot 2 kopjes zoethoutthee. 
Ook kinderen zijn gevoelig voor de 
effecten van lycyrhizeine, 5 dropjes 
per dag is de grens. 

veranderingen in zijn lichaam. Men 
noemt dit de andropauze. 
De symptomen van de andropauze 
zijn een sterke daling van het ener-
gieniveau en de vitaliteit. Mannen 
krijgen in die periode ongewild ook 
veel meer buikvet. Mannen vertonen 
in die periode ook een gebrek aan 
ambitie die kan leiden tot een depres-
sie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Al die klachten zijn het gevolg van 
een sterke daling van het testosteron-
niveau, het mannelijk hormoon. Tes-
tosteron is niet alleen belangrijk voor 
het seksuele leven van de man. Tes-
tosteron is een essentieel hormoon 
die de gezondheid van de man be-
paalt. Een te sterke daling van dit 
hormoon kan leiden tot hart- en vaat-
ziekten, spierproblemen, osteoporo-
se en zenuwaandoeningen. 
De natuurlijke oplossingen om de 
gevolgen van de andropauze te be-
perken bestaan uit lichaamsbewe-
ging, een aangepast eet- en drinkge-
drag en het gebruik van bepaalde 
voedingssupplementen.  

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.  

positief omgaan met stress van cruci-
aal belang. Volg ook deze tips: 

· Probeer gezond en evenwichtig te 
eten (veel groenten en fruit) 

· Doe dagelijks aan lichaamsbewe-
ging door te sporten, te wandelen of 
te fietsen 

· Maak tijd voor u zelf, besteed meer 
aandacht aan het uiterlijk, ga eens 
vaker naar de kapper of een 
schoonheidssalon. 

· Misschien wordt het tijd om eens 
een sauna uit te proberen. 

· Vergeet niet de sociale contacten te 
onderhouden, maak tijd voor vrien-
den en vriendinnen en doe plezieri-
ge dingen samen 

· Zorg voor een goede nachtrust. 

· Gefermenteerde knoflook met de 
bijzondere werkstoffen s-allcysteïne  

· SAC- en s-allylmercapto-cysteïne 
zorgen voor meer zuiver bloed en 
spirulina verhoogt op natuurlijke 
wijze de weerstand waardoor de 
klachten kunnen verminderen. 

Wees voorzichtig met kalmeermidde-
len. Zij nemen misschien wel sommi-
ge symptomen weg, maar niet de 
oorzaak. Deze middelen kunnen 
verslavend werken.  

 

VermijdÊ ongemakkenÊ vanÊ deÊ me-
nopauzeÊ 
Opvliegers zijn het meest voorko-
mende ongemak bij vrouwen in 
de menopauze. Omdat hormoonsub-
stitutietherapie niet zonder risico's is, 
zoeken veel vrouwen hun toevlucht 
bij kruidenpreparaten of voedingssup-
plementen. 
Hormonen hebben er wel veel mee te 
maken, maar soms zijn er ook andere 
oorzaken. Voedingsadditieven provo-
ceren soms ook een opvlieger, terwijl 
roken en stress de situatie vererge-
ren. 
Een andere hormonale behandeling 
van de menopauzale kwaaltjes zijn 
de fyto-oestrogenen.  
Fyto-oestrogenen zijn geen echte 
hormonen: hun activiteit is 100 tot 
1.000 keer zwakker dan echte oestro-
genen. Nochtans kunnen ze het plot-
se tekort aan hormonen in de meno-
pauze voor een deel compenseren. 
 

De meest bekende fyto-oestrogenen 
zitten in soja, maar ook in de zilver-
kaars, rode klaver en de wilde yam 
zitten fyto-oestrogenen. 
Een kruid uit de Chinese geneeskun-
de, Dong Quai, wordt ook tegen me-
nopauzale klachten aanbevolen. 
Dong Quai is overigens het tweede 
meest verkochte kruid in China. 
De olie van de theunisbloem en vita-
mine E zijn twee andere voedings-
supplementen die tijdens de meno-
pauze van pas kunnen komen. Vita-
mine E verbetert de bloedtoevoer 
naar de vagina en gaat dus vaginale 
droogte tegen. 
Melatonine is veelbelovend om de 
hormonale on-evenwichten te herstel-
len. 
 

Andropause,Ê deÊmannelijkeÊmeno-
pauzeÊ 
Menopauze is een begrip dat uitslui-
tend voor vrouwen wordt gebruikt. 
Nochtans ervaart iedere mannelijke 
vijftigplusser ook ernstige hormonale 
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CafeïneÊ verergertÊ menopauzaleÊ
klachtenÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het drinken van koffie en andere 
cafeïnehoudende dranken kan meno-
pauze klachten verergeren, zoals 
opvliegers en nachtelijk zweten. Bijna 
80% van vrouwen die de menopauze 
doormaken, kampen met zulke klach-
ten. Ook wanneer de overgang ach-
ter de rug is, blijven de meeste vrou-
wen klachten hebben. Cafeïne zou 
wel stemming en concentratie bevor-
deren. 
 

Nederlanders en Belgen horen tot de 
grootste koffiedrinkers ter wereld, 
maar koffie is niet de enige drank 
waarin cafeïne zit. Ook energiedran-
ken bevatten veel cafeïne, die niet de 
gezonde polyfenolen leveren die wel 
in koffie aanwezig zijn. Zich volledig 
onthouden van koffie is dus niet altijd 
nodig. Wees bewust van de hoeveel-
heid cafeïne die je inneemt en pro-
beer een periode te leven zonder 
cafeïne of koffie. Dan merk je welk 
effect dat heeft op je klachten. 
 

HoeÊ menopauzeklachtenÊ vermin-
deren?Ê 
De mentale gezondheid speelt een 
belangrijke rol tijdens de overgang. In 
deze overgangsfase van het leven is 
een gezonde levensstijl en het leren 

DROP 

CafeïneÊ zinloosÊ bijÊ langdurigÊ
slaaptekortÊ 
Slaapgebrek doet je aandacht ver-
slappen en met enkele kopjes koffie 
kun je dat een beetje verhelpen. 
Toch, al na drie korte nachten van vijf 

uur slaap verdwijnt het gunstige effect 
van cafeïne. Cafeïne houdt je niet 
scherp als je meerdere nachten te 
weinig geslapen hebt. Dr. Tracy Jill 
Doty heeft dit effect in opdracht van 
het Amerikaanse ministerie van de-
fensie bestudeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na drie dagen verstoorde nachtrust 
scoorden 24 deelnemers die twee 
keer per dag 200 mg cafeïne namen, 
niet beter op een batterij van psycho-
logische tests dan de 24 deelnemers 
die een placebo namen. Cafeïne is 
dus geen goede stimulans voor onuit-
geslapen hersenen. Bovendien kan 
koffie 's avonds of laat in de namid-
dag de nachtrust verstoren. Een kop-
je koffie bevat 60 tot 260 mg cafeïne.  



KoffieÊverhoogtÊdeÊconcentratieÊnietÊ 
We denken allemaal dat we van een 
bakje koffie 's morgens alerter worden, 
maar eigenlijk klopt dat niet. 
Het stimulerend effect van koffie is eer-
der het gevolg van ontwenningsver-
schijnselen van cafeïne. Het is omdat je 
even geen koffie meer gedronken hebt, 
dat je last krijgt van vermoeidheid of 
zelfs hoofdpijn. Door weer koffie te drin-
ken, krijg je het gevoel weer wakker te 
worden. 

 

Onderzoekers van de universiteit van 
Bristol kwamen tot die bevindingen door 
het effect van cafeïne te vergelijken bij 
een groep van frequente koffiedrinkers 
en niet-koffiedrinkers. Bij de niet-
koffiedrinkers verhoogde de alertheid 
niet na inname van cafeïne. Bij frequente 
koffiedrinkers was de alertheid eerst ge-
daald omdat ze een dag lang geen koffie 
hadden gedronken. De cafeïne verhoog-
de bij hen de alertheid wel, maar enkel 
omdat eerst die gedaald was als ontwen-
ningsverschijnsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
SlaapÊtussenÊ7ÊenÊ9ÊuurÊperÊnachtÊ 
Slaapgebrek kan zeer zware gevolgen 
hebben voor de gezondheid van iedere 
man of vrouw. De gevolgen zijn zelfs 
veel ernstiger dan eerst werd gedacht. 
Volgens Britse wetenschappers kunnen 
mensen sterven door chronisch slaapte-
kort. 
Mannen en vrouwen die onvoldoende 
slapen hebben tweemaal zoveel kans 
om een hartaanval te krijgen. Om tot dat 
besluit te komen volgden de Britse on-
derzoekers 10.000 mensen gedurende 
een periode van 17 jaar. De proefperso-
nen die slechts vijf tot zeven uur per 
nacht sliepen zagen hun kans 
op hartproblemen en andere ernstige 
ziektebeelden drastisch toenemen. Wie 
minder dan vijf uur per nacht slaapt 
pleegt een regelrechte roofbouw op zijn 
lichaam en pleegt zachtjes zelfmoord. 
 

De onderzoekers geven toe dat het te-
kort aan slaap bij veel mensen verbon-
den is met hun te flexibel beroepsleven 
waar de natuurlijke regelmaat van dag 
en nacht bijna onmogelijk is geworden. 
De Britten ontdekten nog een ander 
merkwaardig feit. Teveel slapen is ook 
niet goed voor de gezondheid. Mannen 
en vrouwen die meer dan negen uur per 
etmaal horizontaal doorbrengen sterven 
ook sneller. Het zijn hier niet hart- en 

vaatproblemen die aan de orde zijn, 
maar wel andere degeneratieve ziekten. 
 

VerstoordeÊnachtrustÊevenÊnadeligÊalsÊ
slaapgebrekÊ 
Vaak gewekt worden 's nachts is even 
afmattend als een korte ononderbroken 
slaap van vier uur. Zelfs al zijn de onder-
brekingen van korte duur. 's Anderdaags 
ben je uit je humeur, kun je je aandacht 
er slecht bij houden en ben je minder 
scherp van geest. 
 
Vele mensen zijn vertrouwd met deze 
klacht, maar eigenaardig genoeg is dit 
nooit echt onderzocht geweest. Al vijftig 
jaar houden slaapexperts zich bezig 
met slaapgebrek. Voor kersverse ouders 
is slaaponderbreking echter een pijnlijke 
realiteit: een baby die elk uur aandacht 
nodig heeft. Denk ook aan artsen en an-
deren die 's nachts telefonisch bereik-
baar moeten zijn vanwege hun beroep. 
Ze slapen gemiddeld wel voldoende, 
maar ze worden vaak gewekt. 
 

VermoeidÊ doorÊ drangÊ naarÊ snelleÊ re-
sultatenÊ 
Ondanks alle goede voornemens kan 
het voorkomen dat iemand die voor zijn 
lichamelijke conditie te intensief sport 
allerlei klachten krijgt. Lichte spierpijn 
bijvoorbeeld en vermoeidheid. Dit zijn 
vaak waarschuwingssignalen van een 
dreigende overbelasting. Als de klachten 
steeds terugkomen, is het goed u door 
uw huisarts te laten onderzoeken. 
 

Wie na een lange periode van inactiviteit 
intensief gaat bewegen kan spierpijn krij-
gen. Om dit te voorkomen is er maar één 
advies: bouw de zwaarte van uw training 
langzaam op. Een dag trainen wordt af-
gewisseld met een dag rust. Forceren is 
nergens goed voor. 
Vooral beginnende sporters kunnen hier 
last van krijgen. Meestal gaat deze ver-
moeidheid snel weer over. Is dat niet zo, 
dan is het raadzaam uw huisarts te raad-
plegen. Bij een snelle opbouw forceert u 
uw bewegingsstelsel, met als gevolg een 
grote kans op klachten en blessures en 
vermoeidheid.   
 

TipsÊomÊvermoeidheidÊnaÊsportpresta-
tiesÊtegenÊteÊgaanÊ 
Gebruik ‘s avonds een lichte maaltijd 
Geef de voorkeur aan een energie- en 
vitaminerijk ontbijt in plaats van een 
overvloedig diner. Een te rijkelijke maal-
tijd ’s avonds kan de kwaliteit van uw 
slaap schaden. En een goede, verkwik-
kende slaap blijft uw beste bondgenoot 
om vermoeidheid te vermijden. 
 

Eet gevarieerd en evenwichtig. 
Onze voeding moet al onze dagelijkse 
behoeften aan eiwitten, vitaminen, mine-
rale zouten en spoorelementen invullen. 
Eet dus gevarieerd en sla geen maaltij-
den over. Als u lijdt aan voedingstekor-
ten, zult u zeker moe zijn! Zo vermijdt u 
ook best alcohol en roken. De met drank 
overgoten maaltijden, die u zogezegd 
moeten opmonteren, zullen net het om-
gekeerde effect hebben wanneer u ver-

moeid bent. Ze zijn de ergste vijand van 
uw vorm en de beste vriend van uw ver-
moeidheid! 
Denk ook aan de nodige voedingssup-
plementen. Het kan immers best dat uw 
voeding onvoldoende vitaminen en mi-
neralen bevat om u toe te laten op een 
normale termijn te herstellen van uw 
sportprestatie. 
 

ProbeerÊgoedÊteÊslapen. 
Niet te veel, niet te weinig en vooral re-
gelmatig. Pas uw nacht aan uw eigen 
behoeftes aan. Sommigen hebben vol-
doende aan 6 uur slaap om fit te zijn, ter-
wijl anderen 8 tot 10 uur nodig hebben. 
Respecteer een regelmatig tijdschema 
en uw eigen slaapritme.  
 
SpierpijnÊ 
Door overbelasting van het lichamelijk 
bewegingsstelsel (spieren, gewrichten, 
pezen e.d.) kunnen de spieren en ge-
wrichten stijf en pijnlijk worden. 
 
Klachten en symptomen: 
Iemand met spierpijn heeft, vooral bij het 
maken van bewegingen, een stijf en pijn-
lijk gevoel. 
 
Oorzaken: 
Spierpijn ontstaat wanneer mensen hun 
spieren op een voor hen ongewone wijze 
belasten. Soms zijn ook de gewrichten 
aangedaan. Spierpijn ontstaat vooral bij 
gebruik van spieren, die normaal niet of 
nauwelijks worden gebruikt. Ook bij 
mensen die regelmatig sporten komt 
overbelasting van de spieren nog regel-
matig voor. 
Spierpijn kan ook worden veroorzaakt 
door te lang in een bepaalde houding te 
zitten, bijvoorbeeld tijdens een lange au-
torit. Spierpijn en stijfheid kunnen ook 
het gevolg zijn van kou of een verkeerde 
lichaamshouding of blootstelling aan 
plotselinge temperatuursveranderingen, 
koude, wind of tocht. Tenslotte kunnen 
spanningen leiden tot spierpijn in de 
schouder en nekstreek. Ook griep kan 
gepaard gaan met spierpijn. 
Bij overbelasting van de spier hoopt zich 
in het spierweefsel melkzuur op. Hier-
door kan de spier verstijven, met kramp 
als gevolg. Opgroeiende kinderen kun-
nen kramp krijgen zonder dat spieren 
overbelast zijn. Dit is een normaal, zij het 
pijnlijk, groeiverschijnsel.  
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