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MeerÊinformatieÊ
 

op die aantonen dat grote groepen 
van de bevolking aan vitamine D-
tekorten leiden en dat supplementen 
van 400 à 800 eenheden niet genoeg 
zijn om deze tekorten op te vangen. 
Bij bejaarden in een rusthuis zijn 
supplementen van minstens 2000 
eenheden nodig om het vitamine D-
gehalte in het bloed te normaliseren. 
 

Een adequaat vitamine D-niveau is 
eveneens een prima preventie tegen 
COVID-19. Bovendien is het een 
adequate acute behandeling die kan 
voorkomen dat infectie evolueert naar 
ernstige ziekte.  
 

KinderenÊenÊvitaminen 
Baby’s, kinderen en tieners hebben 
behoefte aan vitaminen (vooral vit. A, 
D, E, K, C, B9 en B2) en mineralen. 
Verkeerde voedingsgewoonten (uit 
het vuistje eten, fastfood, foutief lij-
nen) kunnen ervoor zorgen dat je 
lichaam nood heeft aan een extra 
vitaminen en mineralen toevoer. Bo-
vendien zijn vitaminen en mineralen 
noodzakelijk tijdens de eerste levens-
jaren voor de optimale ontwikkeling 
(spieren, skelet,…) van je lichaam. 
 

De hoeveelheid vitaminen die het 
lichaam aanmaakt, is onvoldoende. 
Daarom moeten er extra vitaminen 
worden opgenomen via voeding of 
voedingssupplementen (tabletjes, 
capsules, ampullen, drankjes,…). 
Vitamine D is een uitzondering. Bij 
voldoende zonlicht is de huid de 
grootste producent van deze stof. 
WeesÊ welÊ voorzichtigÊ metÊ vitami-
nen:Ê hetÊ zijnÊ geenÊ peppillenÊ enÊ
vervangenÊ nooitÊ eenÊ volwaardigeÊ
maaltijd.Ê WieÊ stoptÊ metÊ etenÊ enÊ
alleenÊ maarÊ vitaminenÊ slikt,Ê leeftÊ
nietÊgezond! 

NeemÊ vitamineÊ DÊ bijÊ uwÊ grootsteÊ
maaltijdÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer je vitamine D-supplementen 
inneemt, neem ze dan tijdens de 
grootste maaltijd die je tijdens een 
dag eet. Door vitamine D op het juiste 
moment te nemen, kan je de concen-
traties van vitamine D in het bloed 
verhogen met 56%. 
Onderzoekers van de Cleveland 
Clinic Foundation kwamen tot dat 
resultaat door 17 personen dosissen 
van 1000 à 50.000 eenheden vitami-
ne D te geven. 
 

De laatste jaren duiken vele studies 

dat antioxidant, betalaïne. Een ande-
re kenmerkende stof uit rode biet is 
nitraat. Nitraat helpt de bloedcircula-
tie lopend te houden, maar is ook een 
prikkel om ontstekingen en oxidatieve 
stress te onderdrukken. 
 

HoeÊ voorkomÊ jeÊ acuteÊ kniege-
wrichtspijn?Ê 
Er zijn knieblessures, bijvoorbeeld als 
gevolg van een ongeluk of een spor-
tieve activiteit, die nu eenmaal niet te 
voorkomen zijn. Veel andere kniepro-
blemen kunnen echter worden ver-
meden door met de volgende sug-
gesties rekening te houden. 
Wie aan sport doet zorgt best voor 
een warming-up door te lopen of te 
fietsen en vervolgens rekoefeningen 
te doen. Het stretchen van de spieren 
aan de voorkant van het dijbeen (de 
quadriceps) en aan de achterkant 
van het dijbeen (de hamstrings) ver-
mindert de spanning op de pezen en 
verlicht de druk op de knie tijdens 
inspanning. Ook mensen die gewoon 
willen wandelen of traplopen doen dit 
best zeer traag in het begin. Een 
kwestie van de spieren niet brutaal 
van totale rust naar maximale belas-
ting te brengen. 
Verstevig de beenspieren die het 
kniegewricht beschermen door speci-
fieke oefeningen zoals rustig trappen-
lopen of fietsen, of (onder begelei-
ding) te trainen met gewichten. Voer 
de zwaarte of de duur van de oefe-
ningen geleidelijk op. 
Draag vooral goed passend en kwali-
teitsvol schoeisel voor een optimale 
balans tijdens het wandelen, lopen of 
rennen.  
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WatÊisÊlithium?Ê 
Lithium is levens- 
noodzakelijk, al is  
zijn rol in het li- 
chaam veel minder  
duidelijk dan zijn  
broertjes natrium  
en kalium. Een interessante waarne-
ming is dat depressie en dementie 
minder vaak voorkomen in streken 
waar de lithiuminname via drinkwater 
hoog is. In Japan leven mensen het 
langst waar er veel lithium in het 
drinkwater zit. 
 

Mineraalrijk water is een belangrijk 
bron van lithium, maar ook groenten 
en fruit kunnen veel leveren. De lithi-
uminname is sterk afhankelijk van de 
bodem waarop voedsel geteeld wordt 
en varieert van 600 tot 3000 micro-
gram per dag. Een supplement met 4 
mg (4000 microgram) lithium kun je 
gerust nemen. 
Psychiaters durven veel hogere do-
sissen lithium voor te schrijven, tot 
1500 mg per dag. Lithium wordt al 
meer dan 50 jaar gebruikt in de psy-
chiatrie. Het wordt vooral toegepast 
bij behandeling van de manisch de-
pressieve stoornis (MDS), ook wel de 
bipolaire stoornis genoemd. Onder-
zoek bevestigde dat lithium effectief 
het aantal zelfmoorden onder psychi-
atrische patiënten vermindert. Hoge 
dosissen lithium zijn niet altijd even 
veilig en mogen enkel onder supervi-
sie van een arts genomen worden!  

 

Chinese 
Wijsheden 

Het is niet  
moeilijk om het goede  
te herkennen, maar wel 
het in daden om te  
zetten.              

nen dat paracetamol nieraandoening-
en kan veroorzaken wanneer het 
voorgeschreven wordt door een arts. 
Paracetamol is een pijnstiller die je 
vrij bij de apotheker kunt kopen, maar 
hoge dosissen kun je enkel op voor-
schrift van een arts krijgen. Vooral 
acute hoge dosissen zijn dus belas-
tend voor de nieren: een dosis van 4 
gram per dag verviervoudigt het risico 
op een nieraandoening. Chronisch 
gebruik van paracetamol (lage dosis-
sen) heeft geen grote invloed op de 
nieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is al langer bekend dat een over-
dosis van acetaminophen 
(paracetamol) nierfalen bij een ge-
zonde persoon kan veroorzaken. 
Andere risicofactoren voor nierbe-
schadiging met betrekking tot parace-
tamolgebruik zijn overmatige alcohol-
consumptie en chronische leverziek-
te. Door een te grote dosis in één 
keer te nemen, wordt het ontgiftings-
apparaat van het lichaam, dat zijn de 
lever en de nieren, overbelast.  
 

ParacetamolÊverhoogtÊastma 
Hoe meer paracetamol kinderen en 
volwassenen slikken, hoe groter de 
kans dat ze astma krijgen. Ook bij 
zwangere moeders is er een verband 
tussen paracetamolgebruik en astma-
voorkomen bij hun kinderen. Parace-
tamol verlaagt namelijk de concentra-
ties aan glutathion in de longen. 
 

Glutathion is een zeer belangrijke 
lichaamseigen antioxidant van welke 
de tekorten leiden tot ontstekingen. 
Astma is in de eerste plaats een 
ontstekingsziekte ter hoogte van de 
longen. 
Paracetamol is een van de meest 
voorgeschreven pijnstillers. Bij ons 
kan je het zonder voorschrift van de 
arts bij de apotheker krijgen.  

ParacetamolÊ zinloosÊ bijÊ lageÊ rug-
pijnÊ 
Vele artsen schrijven paracetamol  
voor bij acute lage rugpijn, toch helpt 
het niet om herstel te bevorderen. 
Een gecontroleerde studie met 1500 
patiënten zag geen verschil tussen 
drie tabletten paracetamol per dag 
(totaal 3990 mg) of placebo. De re-
sultaten werden gepubliceerd in The 
Lancet en stellen een wijdverbreide 
praktijk in vraag. 

 

Vele artsen hebben dit allang aange-
voeld. Ze hoopten door de pijn een 
beetje te verlichten, het herstel wat te 
bevorderen, maar meer niet. Ze re-
kenden op een sterker placebo-effect 
omdat het ontstekingsremmend 
werkt, maar zelfs dat blijkt niet te 
kloppen.  
 

Lage rugpijn, ischias wordt vaak ver-
oorzaakt door: 

·  te weinig drinken 

· Vaak nijdig zijn 

· Veel met de toekomst bezig zijn, 
zorgen maken over de toekomst 

 
NierfalenÊdoorÊparacetamolÊ 
Een Amerikaanse studie laat uitschij-

RodeÊbietÊvermindertÊknieklachtenÊ 
Heb je wel eens last van kniepijn? 
Dan kan rode biet misschien helpen. 
Een kleine studie toonde dat mannen 
en vrouwen met knieklachten al na 
tien dagen minder pijn hebben wan-
neer ze extract van rode biet nemen. 
Hun knieën gaan dan ook beter func-
tioneren. De effecten werden vergele-
ken met een groep van patiënten die 
een capsule met haverzemelen na-
men. 
 

Rode biet bevat unieke, rood gekleur-
de antioxidanten. Het extract dat de 
deelnemers van deze studie namen, 
bevatte een vaste hoeveelheid van 

Confucius 



CentellaÊvoorÊdeÊhuidÊ 
Het geneeskrachtige kruid 'centella asia-
tica' wordt in Aziatische landen al meer 
dan 3000 jaar gebruikt voor de meest 
uiteenlopende aandoeningen. In het 
Westen geniet dit kruid veel belang-
stelling voor de behandeling van huid-
problemen. Het kruid bespoedigt de ge-
nezing van wonden en remt 
'versuikering' in de huid. Versuikering 
van bindweefsel in de huid verhindert dat 
het bindweefsel zich op een correcte 
manier kan herstellen. Littekens en rim-
pels ontstaan dan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aziatische centella is doeltreffend in het 
behandeling van diverse huidaandoenin-
gen, zoals kleine wonden, slecht helen-
de wonden, brandwonden, psoriasis en 
de ernstige ziekte sclerodermie. Het ver-
betert de elasticiteit en trekkracht van 
nieuw gevormde huid. Onderzoek sug-
gereert dat het zelfs nuttig is tegen ver-
ouderde huid en cellulite. 
 
OorzakenÊvanÊeenÊdrogeÊhuidÊ 
Heel veel mensen ondervinden, zeker in 
de winter, last van een droge huid. Ex-
terne factoren zoals milieuvervuiling, 
maar ook bepaalde ziektebeelden of er-
felijkheid (genetica) spelen een bepalen-
de rol. Het is een feit dat alle mensen op 
iets latere leeftijd last krijgen met een te 
droge huid en de gevolgen daarvan. De 
werking van de huidklieren vermindert 
naarmate de leeftijd vordert. Niemand 
ontsnapt aan dit gegeven. Er zijn echter 
tal van andere — misschien onverwach-
te— oorzaken die het ontstaan van een 
droge huid bevorderen en drastisch ver-
snellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We geven de voornaamste voorbeelden. 
Mensen die uit een bad stappen en zich 
onvoldoende afdrogen, personen die re-
gelmatig die superkrachtige reinigings-
middelen voor de vloer, de keuken of de 
was gebruiken, zonder beschermende 
handschoenen te dragen, versnellen het 
ontstaan van een droge huid op een 
spectaculair snelle manier. 
Het lijkt misschien paradoxaal, maar je 
neemt best een stortbad zonder klassie-
ke zepen of met dermatologisch neutrale 
en natuurlijke producten. 

Veel voorkomende symptomen van een 
onvoldoende leverfunctie zijn: 
· zwakke vertering 
· opgezwollen buik 
· misselijkheid na het eten van vette voe-

ding 
· vetzucht rond de buik 
· Obstipatie 
· Depressiviteit 
· Geïrriteerdheid 
· Agressiviteit 
· overmatige lichaamswarmte 
· Transpiratie 
· lichaamsgeur  
 

VoorkomÊleverziektenÊmetÊeenÊgezon-
deÊeet-ÊenÊleefstijlÊ 
Leververvetting (leversteatose, NAFLD) 
is een progressieve leverziekte geken-
merkt door inflammatie (steatohepatitis-
NASH) die leidt naar leverschade en 
verhoogde mortaliteit.\ 
Aangezien een verkeerde eet- en leefstijl 
de belangrijkste oorzaak is, wordt het 
ook duidelijk wat preventie en behande-
ling is: gezonder eten, meer bewegen en 
gewichtsverlies. Zelfs matig gewichtsver-
lies kan helpen. Zelfs zonder dat blijken 
meer beweging en sport de ziekte te ver-
lichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar vooral voeding is erg belangrijk: 
een Mediterraan voedingspatroon (en 
vergelijkbare diëten), met weinig suiker 
en geraffineerde koolhydraten, veel 
groenten en fruit, en gezonde, ongeraffi-
neerde vetten. Omega 3-vetten verdie-
nen de voorkeur, en ook choline 
(eieren!) is zeer belangrijk voor het lever
-vetmetabolisme. Dit vormt de beste pre-
ventie en behandeling. 
Gezien de implicatie van oxidatieve 
stress en inflammatie zijn antioxidanten 
en anti-inflammatoire stoffen ook belang-
rijk, evenals leverondersteunende thera-
pie, zoals mariadistel, selenium, alfalip-
onzuur, curcumine, enz… 
Hoe meer van deze maatregelen toege-
past worden, hoe beter niet alleen pre-
ventie, maar ook herstel van de lever.  

Andere oorzaken van een droge huid 
zijn diabetes, verkeerde voedingsge-
woonten en nierinsufficiëntie (het niet 
optimaal functioneren van de nieren). 
 

BeterÊgeenÊantibacteriëleÊzeepÊgebrui-
kenÊ 
Aan consumenten worden desinfectantia 
steeds vaker aangeboden, vooral voor 
gebruik in het huishouden. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om antibacteriële hand-
zeep, desinfectiedoekjes en hygiënische’   
schoonmaakmiddelen. Er is echter geen 
wetenschappelijk bewijs dat het rou-
tinematig gebruik van desinfectiemidde-
len door consumenten thuis gezonder is 
dan schoonmaken met ‘gewoon’ water 
en zeep. Hetzelfde geldt voor het ge-
bruik van desinfectiemiddelen op kan-
toor. 
 

De Nederlandse gezondheidsraad advi-
seert om desinfecterende middelen al-
leen te gebruiken als ze echt nodig zijn. 
De middelen leveren een belangrijke bij-
drage aan het voorkomen van infecties 
(en dus ziekte) bij mensen en dieren. 
Overmatig of onjuist gebruik kan vergifti-
ging of allergie veroorzaken en leidt tot 
resistentie, waarbij ook resistentie te-
gen antibiotica kan ontstaan. 
Antibacteriële zeep doodt ook goede 
bacteriën, is slecht voor de huid, werkt 
hormoonverstorend en is heel erg slecht 
voor het milieu. 
De Amerikaanse Food and Drug Admi-
nistration (FDA) heeft daarom medio 
2016 het gebruik van antibacteriële ze-
pen en verzorgingsproducten zoals 
shampoo, tandpasta, deodorant enz. 
verboden.  
 
DeÊleverÊisÊeenÊ‘workaholic’Ê 
Voor onze lever zijn het geen gemakke-
lijke tijden. Het grootste orgaan in het 
menselijk lichaam dreigt ziek te worden 
door het vele werk dat er verricht moet 
worden. De lever krijgt het voor alle dui-
delijkheid niet alleen lastig door fastfood 
maaltijden die op onregelmatige tijdstip-
pen verwerkt moeten worden. 
Ook verkeerde vetten, voedingsadditie-
ven zoals kleurstoffen, bewaarmiddelen, 
smaakversterkers, de luchtvervuiling af-
komstig van de industrie en het autover-
keer, pesticiden in groenten en fruit en 
heel veel soorten medicatie, zoals pijn-
stillers en antibiotica plegen een aanslag 
op het levensbelangrijke zuiveringstation 
van ons lichaam. 
De lever is dus een ‘workaholic’ uit pure 
noodzaak. We eten, drinken, slikken, 
werken en rijden onze levercellen in de 
vernieling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O o s t ers e  
W i j s h e d e n 

 
 

 
            

Z el f ke nni s  i s  e en  d eu gd ,  
d ie  do or de  m ense n h et  
me es t  b evoc ht en m oe t  

w or de n.  


