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VoedingÊ enÊ mentaleÊ gezondheid:Ê
NutritioneleÊ psychiatrie,Ê deÊ toe-
komst?Ê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je verkeerde brandstof in je wa-
gen giet, maakt dat wat uit? Zoiets 
weet iedereen. 
Maar: maakt wat je eet iets uit voor je 
hersenen en je mentale gezondheid? 
Dat wordt al te vaak vergeten of ge-
negeerd. 
Je hoeft alleen maar de massale 
consumptie van fastfood en andere 
industriële producten te bekijken… 
naast de overconsumptie van antide-
pressiva, enz… 
 

Talloze recente studies tonen aan dat 
een gezonde eet- en leefstijl de basis 
is voor een gezond lichaam en geest. 
Alhoewel de factoren die dit bepalen 
zeer complex zijn, blijkt steeds meer 
de sterke associatie tussen ongezon-
de voeding en mentale problematiek: 
stemmingsstoornissen, angst, de- 
pressie, tot neuropsychiatrische 
stoornissen. En: cognitieve achteruit-
gang, dementie en ziekte van Alzhei-
mer. 
‘Nutritionele psychiatrie’ lijkt ontegen-
sprekelijk de toekomst, ook in de 
kliniek: van de begeleiding van toe-
komstige moeders om te zorgen voor 
mentaal sterke kinderen, tot behan-
deling bij diverse psychiatrische ziek-
ten, met onderzoek en remediëring 
van onderliggende fysiologische 
stoornissen en deficiënties.  

hebben - in de meeste gevallen - een 
impulsief karakter. 
 

ADHD wordt bij kinderen meestal 
gedurende de eerste schooljaren 
ontdekt. Veel volwassenen weten 
echter niet eens dat ze met dit pro-
bleem worden geconfronteerd. Men 
schat dat 67 procent van de kinderen 
die ADHD hebben dit probleem ook 
tijdens hun verdere leven meedragen. 
Dat blijkt uit een studie van de We-
reldgezondheidsorganisatie bij 7000 
werknemers in tien verschillende 
landen in de leeftijdscategorie tussen 
18 en 44 jaar.  
 

ConcentratieproblemenÊ oplossenÊ
doorÊritmeÊenÊvoedingÊ 
 
 
 
 
 
 
 

Niemand is gemaakt om uren aan 
een stuk dezelfde activiteiten uit te 
voeren. Wetenschappers die zich 
bezig houden met time-management 
hebben verschillende studies gepubli-
ceerd dat een werksessie in teorie 
niet langer mag duren dan 45 minu-
ten. Daarna moet men 15 minuten 
pauzeren of totaal met iets anders 
bezig zijn.Concentratie is ook een 
zaak van de juiste voeding. Geraffi-
neerde producten zijn taboe. Voor de 
energievoorziening zijn trage suikers 
op regelmatige tijdstippen een abso-
lute noodzaak. Zes kleine maaltijden 
per dag - bijvoorbeeld om 8u, 10u, 
12u, 14u, 16u en 18u zijn daarom 
veel beter dan de drie grote klassieke 
maaltijden. 
Behalve de voeding raden specialis-
ten ook aan niet langer dan 8 sessies 
per dag zeer geconcentreerd te wer-
ken of te studeren. Dit advies geldt 
enkel voor mensen die een maximum 
rendement willen halen uit hun dage-
lijkse prestaties. 
 

Een natuurlijk hulpmiddel voor een 
betere concentratie is lecithine. Leci-
thine komt in alle cellen van het li-
chaam voor. Het is een soort vet en 
het bevat o.a. vetzuren, B-vitaminen 
en fosfor. Vooral de hersenen, het 
hart, de lever en de huid hebben veel 
Lecithine nodig. Ons voedsel bevat in 
veel gevallen te weinig Lecithine om 
in onze behoefte te voorzien. Bij het 
ouder worden neemt het geheugen in 
min of meerdere mate af. Voor een 
optimale werking van het geheugen 
hebben de hersenen o.a. choline 
nodig. Lecithine is rijk aan choline. 
Volgens wetenschappelijke studies 
verbetert lecithine het geheugen. 
Zowel bij jong en oud. Hersenen, 
zenuwstelsel De hersenen en het 
zenuwstelsel bevatten veel Lecithine. 
Lecithine wordt door de hersenen 
gebruikt als energiebron. Verbruiken 
de hersenen veel Lecithine, dan kan 
een tekort ontstaan met als gevolg: 
prikkelbaarheid, zenuwachtigheid, 
gebrek aan geduld...en concentratie-
verlies. Maar ook koninginnebrij is, 
door het hoge gehalte aan opbouw-
stoffen (essentiële aminozuren, mine-
ralen, spoor-elementen,...), een 
krachtig hulpmiddel bij vermoeidheid 
en concentratieproblemen.  
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Een verstandig idee  
op het juiste ogenblik is 
beter dan een harde les. 
   Han Ying 

BacopaÊwerkzaamÊtegenÊADHDÊ 
Een kruid uit India biedt interessante 
mogelijkheden voor ouders die hun 
kinderen geen psychoactieve medi-
catie willen geven. Bacopa monnieri 
kent een lange traditie om de hersen-
activiteit scherp te houden. In een 
studie werd de werkzaamheid van 
bacopa ook bij ADHD aangetoond. 

Drie kwart van de kinderen onder-
vond een zichtbare verbetering van 
de symptomen van ADHD en ADD'! 
 
Meer bepaald verminderden sympto-
men van rusteloosheid met 93% en 
die van concentratieproblemen met 
85%. Leerproblemen en impulsiviteit 
daalden met respectievelijk 78% en 
67%. De studie werd in India uitge-
voerd en maakte gebruik van 225 mg 
bacopa monnieri-extract per dag, die 
gedurende 6 maanden genomen 
werd. 
 

VisoliesupplementÊ beterÊ danÊ Rita-
linÊvoorÊADHDÊbehandelingÊ 
Een supplement op basis van omega
-3 vetzuren en teunisbloemolie 
(omega-6 vetzuren) liet toe om de 
ADHD symtomen bij kinderen met 40 
tot 50 procent te verminderen. Twee 
Australische onderzoeksters hebben 
een klinisch onderzoek gedaan bij 
104 kinderen die aan een erge vorm 
van hyperactiviteit leden. De jonge 
proefpersonen waren 7 tot 12 jaar 
jong. Gedurende een periode van 15 
weken werden de kinderen ingedeeld 
in drie groepen. 
Groep een kreeg het visoliesupple-
ment, groep twee kreeg daarbij een 
vitaminen en mineralen pil, groep drie 
moest het stellen met een placebo 
neppil. Na 15 weken bleek enkel het 
visolie supplement meer dan behoor-
lijke resultaten te geven. Het waren 
de ouders en de leerkrachten die de 
vooruitgang van de leerlingen evalu-
eerden en vaststelden dat de klach-
ten zeker met de helft waren vermin-
derd in deze relatief korte periode. 
 

De kinderen namen zes visoliepillen 
per dag in. Iedere capsule bevatte 
400 milligram visolie en 100 milligram 
teunisbloemolie. In de visolie zat een 
natuurlijke verhouding van 93 milli-
gram EPA en 29 milligram DHA per 
capsule. In de teunisbloemolie zit 10 
milligram Gammalinoleenzuur (GLA). 
Geen enkele van de kinderen nam 
voor de start van de studie de klas-
sieke medicatie tegen ADHD 
(Ritalin). 
 

SteedsÊ meerÊ volwassenenÊ slikkenÊ
ADHD-medicatieÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgens verschillende studies van de 
Wereldgezondheidsorganisatie wor-
den steeds meer volwassenen in de 
geïndustrialiseerde landen behandeld 
voor ADHD. Men keek vooral naar 
volwassen mannen en vrouwen in de 
leeftijdsgroep tussen 20 en 44 jaar 
waar hyperactiviteit veel sneller toe-
neemt dan bij jonge kinderen. Het 
wetenschappelijk vakblad Occupatio-
nal and Environmental Medicine 
berekende dat een werknemer met 
ADHD gemiddeld 22 werkdagen 
minder presteert dan zijn 'normale' 
collega. Mensen met ADHD heb-
ben concentratieproblemen, ze wor-
den zeer gemakkelijk afgeleid en 

VerstedelijkingÊ enÊ ongezondeÊ
leefstijlÊgaanÊsamenÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oeganda heeft een brede verschei-
denheid van gemeenschappen, 
gaande van primitieve dorpen zonder 
elektriciteit en dorpen met enkel één 
openbare telefooncel tot gemoderni-
seerde steden. Britse wetenschap-
pers hebben er de invloed van ver-
stedelijking op de gezondheid gede-
tailleerd in kaart gebracht. Op die 
manier zagen ze dat zelfs kleine 
stappen in de richting van verstedelij-
king begeleid worden met een hoger 
risico op diabetes en hartproblemen. 
 
Verstedelijking heeft diverse gevol-
gen op de leefstijl van mensen. Men-
sen gaan minder bewegen, meer 
eten en meer alcohol drinken. Ze 
gaan ook minder groenten en fruit 
consumeren. Verstedelijking eist dus 
een zware tol op de volksgezond-
heid, ondanks belangrijke vooruit-
gang op vlak van opleiding en ge-
zondheidszorg. De graad van armoe-
de had geen invloed op de relatie 
tussen verstedelijking en gezond-
heid. 
 

SchrijfÊ jezelfÊ minstensÊ 2Ê uurÊ perÊ
weekÊnatuurÊvoorÊ 
Alhoewel er steeds meer bewijs is 
dat ‘contact met natuurlijke omge-
ving’ geassocieerd is met een betere 
gezondheid en welbevinden, komt dit 
zelden voor op een doktersvoor-
schrift. In Japan is het daarentegen 
wel gebruikelijk om bosbaden, 

‘Shinrin-yoku’ voor te schrijven aan 
chronisch zieken. Met goed resultaat. 
Maar wat is bewezen? 
 

Vervolg achterzijde 



Sowieso blijkt het leven in een groenere 
omgeving gezonder dan in verstedelijkte 
omgeving, zeker in een stad met weinig 
groen. 
 
Een Britse studie onderzocht het effect 
van meer of minder recreatief contact 
met de natuur. Ze hielden een bevraging 
over natuurcontact gedurende de laatste 
week, en een zelfscore voor gezond-
heid, welbevinden en geluk. Hieruit 
bleek dat de scores beter waren naar-
mate er meer dan 2 uur natuurcontact 
was, de piek lag rond de 200 à 300 mi-
nuten/week. Het patroon was consistent 
in de verschillende groepen, ook bij 
chronisch zieken. Hoe die ‘minuten’ ver-
deeld waren over de week -lange of kor-
te periodes- maakte geen verschil. 
 

HetÊbosÊisÊgezondÊvoorÊjeÊ 
Duik af en toe de natuur in: de bossen, 
bergen of parken. Veel tijd doorbrengen 
in de natuur is gezond, dat heeft weten-
schappelijk onderzoek meermaals aan-
getoond. 
De natuur maakt joggen, wandelen of 
fietsen leuker, veel leuker dan een ver-
blijf in een fitnesszaal. Alleen al de groe-
ne kleur van de omgeving maakt ons 
blijer. Het houdt onze hersenen fit en 
zelfs ADHD-kinderen gaan minder 
symptomen vertonen. Ook vele volwas-
senen 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 bergwan-
delingen doen. En wie vaak buiten is, 
produceert de meeste vitamine D, een 
vitamine waar je snel een tekort van 
kunt opdoen. 
 

Hyperactiviteit,Ê parkenÊ helpenÊ beterÊ
danÊmedicatie!Ê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderen, die last hebben van ADHD, 
hebben volgens een studie die ver-
scheen in de 'Journal of Attention Disor-
ders' meer baat bij een wandeling in een 
park of groene zone dan bij het innemen 
van medicijnen die de symptomen moe-
ten onderdrukken. Dat is in ieder geval 
de conclusie van Andrea Faber Taylor 
en Frances E. Kuo, twee wetenschap-
pers die verbonden zijn aan de universi-
teit van Illinois (VS). De onderzoekers 
onderzochten ook of een wandeling in 
een stedelijke omgeving (zonder groen 
en met relatief veel verkeerslawaai) kon 
helpen. Het werd snel duidelijk dat enkel 
een rustige park- of groenomgeving een 

rechtstreekse invloed had op het con-
centratievermogen en het gedrag van de 
kinderen. Dat bleek trouwens al bij wan-
delingen van twintig minuten. De bewe-
ging in de natuur had zelfs betere resul-
taten van de klassieke medicatie. Vol-
gens de auteurs van deze studie zijn er 
steeds meer aanwijzingen dat een ge-
brek aan beweging en gezonde lucht 
mee aan de basis liggen van de toene-
mende ADHD-problematiek. Men raadt 
de ouders aan hun kinderen - in de mate 
van het mogelijke - actief te laten zijn in 
een park-, bos- of natuurgebied. Dit kan 
een gratis middel zijn die heel veel kin-
deren met ADHD kan helpen, op voor-
waarde dat het bijna dagelijks gebeurt.  
 
AnanasÊtegenÊslechteÊspijsverteringÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De massale verkoop van maagzuurrem-
mers toont aan, dat heel wat mensen 
last hebben van een niet goed tot slecht 
werkende spijsvertering. Een niet opti-
maal werkende vertering is o.a. verant-
woordelijk voor zure oprispingen en 
maagbrand. Veel mensen zijn er zich 
niet van bewust dat een slechte vertering 
van eiwitten dikwijls aan de basis ligt van 
de klachten. Er is echter nog meer. Per-
sonen die eiwitten niet goed kunnen ver-
teren worden ook het slachtoffer van al-
lergische reacties en een vorm van zelf-
vergiftiging. 
 

Het overmatig gebruik van maagzuur-
remmers biedt daarom geen oplossing 
omdat deze producten op hun beurt te-
rug verantwoordelijk zijn voor een slech-
te opname van vitaminen en mineralen. 
Een degelijk, natuurlijk middel om de 
vertering van eiwitten te verbeteren is 
een ananasdessert te gebruiken. Ana-
nas is rijk aan bromelaïne. Dit is een en-
zym dat de afbraak van eiwitten 
(proteïnen) bevordert. Bromelaïne be-
schikt verder over ontstekingswerende 
eigenschappen. Eet dus een ananasdes-
sert, zeker indien uw maaltijd rijk was 
aan eiwitten (vlees, vis). 
 
DarmenÊuitÊevenwichtÊ 
Darmen uit evenwicht, iedereen heeft 
het al eens meegemaakt. Eén van de 
gevolgen is buikloop of diarree. Dit onge-
mak is niet alleen hinderlijk maar ook on-
prettig. 
Bij milde tot matig uitgesproken diarree 
is voldoende water drinken de bood-
schap. Vocht opnemen is van het groot-
ste belang bij de behandeling van diar-
ree bij zuigelingen, kleine kinderen en 
bejaarden. 

Als je niet moet braken heeft het volgen 
van een dieet heeft geen zin. Vanzelf-
sprekend moet je geen frieten met may-
onaise op het menu plaatsen. Het is aan 
te raden om een normale hoeveelheid 
licht verteerbaar voedsel in te nemen. 
Deze hoeveelheid kan men spreiden 
over verschillende maaltijden. Melk en 
melkprodukten worden soms niet goed 
verdragen gedurende de eerste dagen. 
Besteed voldoende aandacht aan hygi-
ëne en was je handen voor elke maaltijd 
en na elk toiletbezoek. Preparaten op 
basis van melkzuurbacteriën ondersteu-
nen de darmflora en hebben een gunsti-
ge invloed op de evolutie van diarree.  
 

RustÊkalmeertÊovergevoeligeÊdarmenÊ 
Darmen volgen het ritme van je levens-
stijl. Stress en een jachtig leven versto-
ren de regelmatigheid van de stoelgang. 
En mogelijk werkt het ook andersom: 
moeilijke darmen geven meer stress. 
Immers loop je de hele dag rond met 
'last van je darmen' en dat wordt op den 
duur een sleur. 
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 on-
afhankelijk van de echte hersenen. Er-
varen onze hersenen stress, dan onder-
vinden de darmen ook hier de gevolgen 
van. 
 

DarmverzorgendeÊtipsÊ 
Eet op regelmatige tijdstippen en sla 
geen maaltijden over. Op hetzelfde tijd-
stip eten zorgt voor regelmatige darmbe-
wegingen. 
Let op je voeding. Heb je vaak last van 
buikkrampen wees dan zuinig met vetrij-
ke maaltijden, alcohol, koffie en sterke 
kruiden. Bij winderigheid vermijd je het 
best bonen, uien, erwten, kolen en 
spruiten. Drink voldoende water. 1 tot 
1.5 liter per dag is aan te bevelen.  
Neem voldoende tijd voor een toiletbe-
zoek en onderdruk nooit de drang tot 
een toiletbezoek.  

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