
Nieuwsbrief 

Jaargang 22  Nummer 12 
maart 2023 

Welzijnscentrum 

Gezondheid in relatie tot inzicht en positiviteit 

KöllingserfÊ23,Ê7451ÊXAÊHolten 

MeerÊinformatieÊ
 

stoornissen in stoelgang (vorm/
frequentie). 
Ontstaan en oorzaken zijn vaak on-
duidelijk en zo divers, dat de genees-
kunde er nog geen sluitende mening 
over kon produceren. Er is allicht niet 
één oorzaak, maar een cumulatief 
effect van diverse darmbelastende 
factoren, te beginnen bij en vóór de 
geboorte. 
 

Mogelijks is er een familiale aanleg, 
alhoewel dit eerder te maken kan 
hebben met voedingsgewoonten. Het 
blijkt trouwens vooral een ‘moderne, 
Westerse ziekte’. 
Stress, voeding en voedingsintoleran-
ties zijn de eerst aanwijsbare oorza-
ken, maar dat kan individueel zeer 
verschillend zijn. 
 

Recent onderzoek maakt ook duide-
lijk dat IBS een vicieuze cirkel is die 
onderhouden wordt door een over-
prikkelde darm-hersen-darm-as, waar
-door de zenuwen in de darmwand 
overgevoelig worden, en op steeds 
meer zaken gaan overreageren. 
Een andere piste is een lokale im-
muunrespons in de darmwand, na 
bijvoorbeeld een maagdarminfectie, 
waarbij histamine vrijgemaakt wordt 
door de ‘mastcellen’. Dit irriteert dan 
weer en maakt de lokale zenuwen 
overgevoelig.  … 
 

Zeker is ook dat de darmflora cruciaal 
is op dit gebied: verkeerde bacteriën 
in de dikke darm zijn reden genoeg 
om de darm chronisch te prikkelen. 
Rampzalige uitlokkende oorzaken zijn 
hierbij: keizersnede, flessenvoeding 
en antibiotica.  
 

VerstoordeÊgalfunctieÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We hebben allemaal wel eens last 
van onze spijsvertering. Iedereen 
weet uit eigen ervaring wat het is om 
misselijk te zijn of een opgeblazen 
gevoel te hebben. Ook maagzuur zijn 
bij vele mensen bekend. Gelukkig zijn 
de meeste van deze klachten van 
korte duur maar daarom niet minder 
vervelend. 
Overdadige maaltijden met bijhoren-
de pralines, aperitiefhapjes en borrels 
bezorgen maag en darmen vaak 
overuren. Eén van de voedingsstof-
fen die moeten verteerd worden zijn 
vetten. Hiervoor doet het lichaam een 
beroep op galsappen. 
 

Is de galfunctie verstoord dan ver-
loopt de vertering van vetten niet 
zoals het moet. 
Dat de gal flink ontregeld kan raken 
als gevolg van vetrijke maaltijden is 
niet te verwonderen. Ze is immers 
afgesteld op een evenwichtige voe-
ding op vaste tijdstippen en ze heeft 
zo haar eigen manier om ons duide-
lijk te maken wanneer het haar alle-
maal wat te veel wordt. Buikpijn, diar-
ree, maagzuur, winderigheid,… het 
zijn spijsverteringsongemakken die 
heel vervelend kunnen zijn. 

KoninginnebrijÊbijÊvermoeidheidÊenÊ
depressieÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koninginnebrij is onontbeerlijk bij het 
versterken van een zwakke weer-
stand of bij seizoensdepressies. Ko-
ninginnebrij vult andere substanties 
aan die bijdragen tot een energiek en 
positief gevoel. Het verhoogt het 
prestatievermogen op allerlei vlakken 
door de vele vitamines die zich in 
koninginnebrij bevinden. Ook studen-
ten en sporters hebben baat bij het 
innemen van koninginnebrij. Wie 
herstelt van een ongeval of operatie 
kan zijn reserve aanvullen met konin-
ginnebrij. 
Koninginnebrij bevat een schat aan 
eiwitten, mineralen, vitaminen en een 
andere stoffen. In koninginnebrij vindt 
men oa. vitamine A, vitamine D, vita-
mine E, vitamine K, vitamine 
C en vitamine B. De natuurlijke konin-
ginnebrij is een uitstekend stimule-
rend middel voor het hele organisme. 
Het rivaliseert en vult reserves aan na 
geestelijke of lichammlijke inspan-
ning. Koninginnebrij overtreft andere 
multivitamines van synthetische oor-
sprong. Daarom is koninginnebrij 
ideaal bij concentratiestoornis, ver- 
moeidheid, tekort aan vitamines of bij 
gebrek aan eetlust.  
 

Depressie  
De twee belangrijkste klachten die op 
een depressie kunnen wijzen zijn 
somberheid en lusteloosheid. 
Er kan sprake zijn van zelfverwijt en 
schuldgevoelens. Men kan gaan 
twijfelen bij het nemen van de meest 
simpele beslissingen. 
Men slaapt moeilijk in, wordt midden 
in de nacht vaak wakker, of men 
wordt erg vroeg wakker en kan niet 
meer inslapen. Sommige patiënten 
slapen juist te veel. Ongeveer de helft 
van de patiënten voelt zich ’s mor-
gens veel slechter dan ’s avonds. 
 

Ook de eetlust kan verstoord zijn. 
Meestal is deze slecht, heeft men 
geen trek in eten of smaakt het eten 
niet. Veel patiënten met een depres-
sie vallen af. Soms eet men te veel. 
De ontlasting komt vaak moeizaam. 
Wetenschappers hebben aangetoond 
dat veel depressies in verband te 
brengen zijn met een verkeerde vet-
zuurverhouding. Vis en visoliecapsu-
les kunnen depressieve mensen 
soms helpen.  

ConstipatieÊ 
Niet iedereen heeft even vaak ontlas-
ting. Sommige mensen hebben drie 
keer per dag ontlasting, anderen 
maar een paar keer per week. Ver-
stopping wil zeggen dat de ontlasting 
minder vaak komt en harder is dan u 
gewend bent. Verstopping wordt ook 
wel obstipatie genoemd. 
 

Verstopping kan verschillende oorza-
ken hebben. U kunt bijvoorbeeld last 
van verstopping krijgen als er weinig 
vezels in uw voeding zitten. Vezels 
houden vocht vast en zorgen daar-
door dat de ontlasting zacht blijft. 
Daarnaast stimuleren vezels de wer-
king van de darmen. Weinig drinken 
of weinig lichaamsbeweging kunnen 
ook verstopping veroorzaken, net als 
sommige medicijnen. 
 

Als u ergens druk mee bezig bent of 
spanningen heeft, houdt u misschien 
de ontlasting op. Een keertje uitstel-
len is niet erg, maar als u vaak wacht 
met naar het toilet gaan, kan de ont-
lasting hard worden.  
 

LaxeermiddelenÊ 
De dikke darm is de plaats waar het 
lichaam onverteerde voedselbe-
standdelen tijdelijk opslaat. Naast het 
bewaren van voedselresten heeft de 
dikke darm nog een andere belangrij-
ke functie: het huisvesten van de 
darmflora gezondheidsondersteunen-
de micro-organismen). 
Verschillende factoren zoals een 
onevenwichtige voeding, stress of 
het volgen van een antibioticakuur 
verstoren het evenwicht van de 
darmflora. Dit bevordert het overwoe-
keren van ziekmakende bacteriën en 
het is dan ook verstandig om in deze 
situati pro-biotica er bij in te nemen.  
Diarree, obstipatie of een verzwakt 
immuunsysteem behoren tot de mo-
gelijke gevolgen. 
Om de ongemakken verbonden aan 
constipatie op te lossen wordt vaak 
een beroep gedaan op stoelgangbe-
vorderende middeltjes. Deze pro-
ducten worden ook laxeermiddelen, 
laxativa of laxantia genoemd. Het 
langdurig of verkeerd gebruik van 
laxeermiddelen kan de darmflora uit 
evenwicht brengen. Het gebruik van 
laxativa gebeurt daarom het liefst na 
advies van je geneesheer of apothe-
ker.  
 

PrikkelbareÊdarmÊ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook wel Irritable-bowel syndrome 
(IBS) of ‘spastisch colon’ genoemd, 
is een veel voorkomende, chronische 
inflammatoire dikke-darmziekte die 
vooral vrouwen het leven zuur maakt. 
De belangrijkste symptomen zijn pijn, 
krampen, opgeblazen gevoel, en 

Fitness:ÊhouÊhetÊleukÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het succes van een bewegingspro-
gramma hangt in de eerste plaats af 
van de discipline die je aan de dag 
legt. Ga je het wel volhouden? Kies 
daarom voor een programma dat je 
leuk vindt. Vind je joggen of met ge-
wichten spelen saai, schrijf je dan in 
voor een ploegsport zoals voetbal of 
basketbal. Dansen is bewegen en 
sociaal. Vele mannen en vrouwen 
beleven veel plezier aan yoga en tai 
chi, programma's die ook voor oude-
re mensen prettig zijn. 
 

Of zet een hometrainer voor je tv-
scherm. Maak lichaamsbeweging 
deel van een dagelijkse routine, want 
daar zit de sleutel tot succes. Plan 
het goed in en zorg ervoor dat er 
geen ontsnappen aan is. Anders vind 
je altijd wel een flauw excuus om het 
uit te stellen. Leg de lat niet te hoog: 
begin met eenvoudige sessies en 
bouw langzaam op.  
 

HoeÊspierkrampenÊvermijden?Ê 
Wie is nooit wakker geworden in zijn 
slaap omwille van hevige spierkram-
pen in de kuit? Soms zijn ze zo hevig 
dat de spieren dagenlang stijf blijven, 
wat het sporten bemoeilijkt. Een fre-
quente oorzaak is tekort aan minera-
len zoals kalium, magnesium of calci-
um. Uitdroging is een grote risicofac-
tor, vandaar dat vele mensen kram-
pen krijgen tijdens het sporten bij 
warm weer. Ze hebben dan te weinig 
vocht ingenomen. 
 

Om spierkrampen te vermijden, moet 
je ervoor zorgen dat de bloedtoevoer 
naar de benen niet belemmerd wordt. 
Regelmatig bewegen houdt je spie-
ren en bloedvaten in goede conditie. 
Stretchen helpt zowel krampen te 
voorkomen als te verlichten. Massa-
ge, ijs of een koud-warm-douche kan 
ook nuttig zijn. Mensen die geregeld 
last hebben van krampen, kunnen B-
vitaminen uitproberen, die gaan de 
opstapeling van melkzuur in de spie-
ren tegen.  
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volharding, eenvoud en 
bescheidenheid zijn niet 
ver van de deugd. 

Confucius 



DeÊ ziekelijkeÊ gevolgenÊ vanÊ teveelÊ al-
coholÊ 
Een vette lever is één van de meest ken-
merkende verschijnselen van overmatig 
alcoholgebruik. Door het regelmatig drin-
ken heeft de lever te weinig tijd om an-
dere stoffen af te breken. Hierdoor wordt 
vet opgeslagen in plaats van afgebro-
ken. Genezing is mogelijk als er langere 
tijd geen alcohol wordt gedronken. 
 
Leverontsteking (alcoholhepatitis) 
Ontsteking van de lever kan ontstaan na 
langgdurig overmatig gebruik van alco-
hol. Patiënten die hieraan lijden zijn ern-
stig ziek zonder dat ze het zelf beseffen. 
Klassieke kenmerken zijn: ontbrekende 
eetlust en buikpijn door zwelling van de 
lever. Het is een ernstige aandoening die 
dodelijk kan zijn (tien tot dertig procent 
overlijdt). Als de patiënt overleeft en 
doorgaat met drinken, ontstaat er een 
chronische ontsteking. Meer dan één 
derde van deze patiënten krijgt levercir-
rose. 
Alcoholisme is de grootste oorzaak van 
levercirrose in de westerse wereld. Het 
ontstaat bij vijftien procent van de alco-
holisten. De werkende levercellen wor-
den vernietigd en bindweefsel neemt de 
plaats in van de afgestorven cellen. De 
lever verliest zijn functionaliteit. Dit is 
zeer ernstig. Levercirrose is levensbe-
dreigend en meestal niet te genezen. De 
ziekte kan echter jarenlang bestaan zon-
der dat er klachten optreden. 
 
HoeÊalcoholproblemenÊvoorkomen?Ê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cruciale rol van voeding, Dokter Julia 
Ross is verbonden aan het wereldbe-
roemde Betty Ford Instituut waar veel 
Amerikaanse beroemdheden hulp zoe-
ken om van hun drankverslaving verlost 
te raken. 
“Verslavingen overwinnen zonder de 
juiste voeding is onmogelijk. In de prak-
tijk komt het er op aan een dieet te ge-
bruiken dat rijk is aan eiwitten, hersen-
vriendelijke vetten (omega-3) en hoog-
waardige koolhydraten zoals volkeren-
producten. De tekorten in de hersencel-
len moeten verder weggewerkt worden 
door het gebruik van vitaminen, minera-
len en aminozuren. Het spijtige van de 
klassieke therapie is dat artsen en psy-
chiaters zich beperken tot het aanster-
ken van de vrije wil of het karakter van 
een verslaafde. 
 

De reden waarom zoveel verslavingsbe-
handelingen falen, is te vergelijken met 
een dieselauto die op benzine moet rij-
den. De vierwieler zal ook maar heel 

eventjes sputterend rijden en dan stilval-
len. Bij mensen met een verslavingspro-
bleem is dit precies hetzelfde. 
Voor de alcoholverslaafde is een opti-
maal metabolisme veel belangrijker dan 
de ‘vrije wil’. Ik beweer zelfs dat er zon-
der een ideaal voedingspatroon geen 
optimale vrije wil bestaat. Dat verklaart 
meteen de reden waarom zoveel ver-
slaafden in een vicieuze cirkel blijven le-
ven. “De hoeksteen om een verslaafde 
van zijn probleem af te helpen is het li-
chaam te ontwennen van de eenvoudige 
koolhydraten die, net als alcohol, zorgen 
voor een snelle stijging van de bloedsui-
kerspiegel. Denk hier vooral aan wit 
brood, pasta, witte rijst, snoep, suikerrij-
ke frisdranken en gebak. Zeer veel men-
sen die van een verslaving proberen af 
te geraken, schakelen precies over op 
dergelijke eenvoudige koolhydraten om-
dat ze een drang hebben naar een snel-
le glucosestijging in hun bloed. Dat is 
precies hetzelfde wat alcohol op dit ni-
veau doet. Zolang mensen ook die drang 
niet overwinnen zal de stap naar de 
‘crisisfles’ heel snel terug gezet worden."  
 

RisicoÊ tegenÊ alcoholdementieÊ beper-
ken!Ê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alcohol is niet als roken, gevaarlijk voor 
de gezondheid van iedere mens. Vol-
gens de wetenschappelijke literatuur 
mag een man niet meer dan 21 alcoholi-
sche consumpties per week drinken. 
Voor een vrouw ligt dat cijfer op 14. 
Gezonde mensen die meer drinken krij-
gen op termijn gezondheidsproblemen 
die rechtstreeks gerelateerd kunnen wor-
den aan alcoholmisbruik. 
Ieder mens zou zijn alcoholgebruik ei-
genlijk moeten beperken tot één glas 
wijn tijdens de hoofdmaaltijd van de dag, 
of een aperitief voor het eten, of een di-
gestief na het voornaamste tafelgebeu-
ren van de dag. 
 

Het is ook verkeerd alle alcoholische 
consumpties op te sparen tot het week-
end. Ook dan moet de lever teveel over-
uren presteren waardoor er toxisch 
bloed de hersenen kan bereiken en er 
schade wordt aangericht. Wie alcohol wil 
drinken doet dit best à rato van 1 tot 2 
alcoholconsumpties per etmaal. Het is 
nog beter indien men enkele dagen in de 
week geen alcoholische dranken ge-
bruikt. 
Mensen die regelmatig alcohol consu-
meren doen er goed aan hun lichaam 
aan te sterken met leverzuiverende en 
afweerversterkende producten. 

Uw apotheker of drogist is hierbij een 
uitstekende, discrete raadgever.  
 

Halitose:ÊonwelriekendeÊademÊ 
Een slecht ruikende adem is meestal het 
gevolg van ongewenste bacteriële activi-
teit in de mond of in de maag. Deze bac-
teriën kunnen betrokken zijn bij tandpla-
quevorming, tandvleesontstekingen en/
of parodontitis. Zulke ontstekingen kun 
je het beste vermijden, omdat ze ook 
een slechte invloed hebben op de bloed-
vaten. 
Andere oorzaken zijn droge mond, 
maagzuurreflux, maagzweren en andere 
slokdarmirritaties. Slechts in 4 % van de 
gevallen ligt de oorzaak bij de luchtwe-
gen. 
Sommige mensen hebben last van 
pseudohalitose: ze hebben geen bijzon-
dere slechte adem, maar ze denken het 
wel, en schamen zich daarvoor bij socia-
le contacten. Hun adem is een obsessie 
geworden: ze gebruiken voortdurend 
kauwgom en mondsprays en consulte-
ren regelmatig een arts voor hun onbe-
staand probleem. 
 

Tot slot veroorzaken sommige voedings-
middelen een riekende adem, bv. knof-
look, maar het stigma van slecht ruikend 
hangt hier eerder af van de sociale om-
geving. 
De diagnose van slechte adem kun je 
zelf moeilijk stellen. Ook een arts zal 
subjectief zijn. Zelden wordt het geme-
ten met gespecialiseerde apparatuur.  
 

HoeÊbehandelÊjeÊeenÊslechteÊadem?Ê 
Een slecht adem is niet alleen storend 
voor je naasten en voor jezelf, maar kan 
ook wijzen op onvoldoende mondhygi-
ëne. 
Een mondspoelmiddel wordt meestal als 
eerste optie aangeraden. Maar omdat 
mondhygiëne belangrijk is voor het hele 
lichaam op lange termijn, is het beter om 
je mond met natuurlijke producten te be-
handelen. Een tongschraper kan helpen, 
want bacteriën zitten ook rond de tong. 
Knoflook is gezond, maar sommige 
mensen vermijden het omwille van de 
geurhinder die het veroorzaakt. Melk 
helpt om de knoflookaroma's te ontgeu-
ren. Eigenaardig genoeg moet je dan de 
melk vlak vóór de knoflookmaaltijd drin-
ken.  
 

Etherische oliën zijn erg geschikt om de 
mondbacteriën die vluchtige stoffen aan-
maken, te doden. Eucalyptus is hierom 
bekend, maar andere oliën komen ook 
in aanmerking.  

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