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Deze verschillen behoren tot de redenen 
waarom de weg naar welzijn geen duidelijk, 
recht pad is. Het is een lange en bochtige 
weg met veel omwegen, splitsingen en zelfs 
zo nu en dan een draai van 180 graden 
- en dat is een deel van het plezier. Het 
pad ontdekken dat bij u past is een zeer 
persoonlijke en verrijkende reis.

We leren zo veel over onszelf op de weg 
naar welzijn. Elke keer als we nieuwe 
voedingsmiddelen, recepten, oefeningen 
en ontspanningstechnieken uitproberen, 
begrijpen we iets beter hoe onze weg er 
uitziet. Dat is niet noodzakelijkerwijs een 
bewust inzicht, totdat we doelbewust bij 
onszelf naar binnen kijken. We kijken in 
onszelf en onderzoeken onze voorkeuren en 
aversies. Daarna vragen we ons af waarom. 
Waarom houd ik van worteltjes maar niet 
van doperwten? Waarom loop ik elke 
ochtend hard, terwijl ik veel liever fiets? 

Er bestaat geen draaiboek dat voor 
iedereen geschikt is. Maar hoewel we 
misschien verschillende paden volgen, 
zijn we niet alleen op de weg naar welzijn. 
Vrienden, familie, artsen en collega’s 
bewandelen samen met ons vergelijkbare, 
maar licht verschillende paden. Deze 
vervlochten reizen vormen een geweldig 
ondersteuningsmechanisme.

Wij worden allemaal geleid door ons 
eigen gezonde verstand, met vallen en 
opstaan, en een positief vooruitzicht. Een 
combinatie van deze innerlijke gevoelens, 
wetenschappelijke kennis en geavanceerd 
onderzoek helpt ons het beste pad te 
nemen op de weg naar welzijn.

De weg naar Welzijn
Veel mensen die ik in de loop der jaren heb ontmoet, beschrijven 
gezondheid als een statische toestand. Maar dat is niet 
noodzakelijkerwijs het geval. Wat het betekent om gezond te zijn 
als kind verschilt nogal van wat het betekent om gezond te zijn als 
senior. En iedere levensfase ertussen kent weer een iets andere 
versie van gezondheid.
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Voedingsnieuws
Vezelrijk voedsel

Het geschenk van gezond eten

Veel vezelrijk voedsel eten wordt gekoppeld 
aan succesvolle veroudering. In de loop van 
10 jaar hebben onderzoekers de voeding 
en gezondheid bijgehouden van 1609 
volwassenen boven de 50 jaar. Ze 
ontdekten dat diegenen die de meest 
vezelrijke voeding nuttigden, meer kans 
hadden om ziektevrij en volledig functioneel 
de oude dag te bereiken.  In het onderzoek 
werd in het kader van voorspoedige 
veroudering niet alleen gekeken naar de 
afwezigheid van ziekte en cognitieve 
verslechtering, maar er werd ook rekening 
gehouden met lichamelijke handicaps, 
maatschappelijke betrokkenheid en 
geestelijke gezondheid.

Omega 3-vetzuren kunnen de 
leesvaardigheid van kinderen helpen 
verbeteren. Volgens een onderzoek onder 
154 schoolkinderen uit het westen van 
Zweden, verbeterde de leesvaardigheid van 
kinderen na slechts drie maanden extra 
omega 3.  Een groot deel van onze 
hersenen bestaat uit deze gezonde vetten 
(EPA en DHA), dus het is geen wonder dat 
meer van deze vetten in de voeding van 
onze kinderen de mentale vaardigheden 
vergroten. 

Help uw huid stralend te houden tijdens de 
droge wintermaanden door meer groente te 
eten. Met bijna 950 microgram bètacaroteen 
(en slechts 8 calorieën) per kop, ondersteunt 
rauwe boerenkool een gezonde huidskleur 
en -textuur.

Pijn in het kraakbeen van het kniegewricht 
kan worden verlicht door in het water te 
lopen. Uit onderzoek aan de Universiteit van 
Jyväskylä, Finland, bleek dat 
weerstandsoefeningen met de onderbenen 
in het water de biochemische samenstelling 
van het kraakbeen van de knie hielpen 
verbeteren. Dit kan goed nieuws zijn voor 
iedereen die de algemeen aanvaarde 
opvatting huldigt dat het gewrichtskraakbeen 
goed kan worden onderhouden, maar niet 
verbeterd. Het onderzoek richtte zich op 87 
postmenopauzale vrouwen tussen de 60 en 
70 jaar met milde artrose van de knie. Drie 
keer per week, vier maanden lang, één uur 
intensieve weerstandsoefeningen met het 
onderbeen in het water, verbeterde de 
biochemische samenstelling van het 
kraakbeen, wat de pijn kan helpen verlichten 
en de mobiliteit kan verbeteren. 

Geef uw kinderen het geschenk van 
levenslang gezonde eetgewoonten door 
vandaag met hen te tuinieren. Uit een 
nieuw onderzoek, waarin 1351 studenten 
werden geïnterviewd, bleek dat studenten 
die als kind met hun ouders hadden 
getuinierd, als jonge volwassenen vaak 
meer groente aten. Studenten die op dat 
moment zelf tuinierden, kozen nog meer 
voor gezonde eetgewoonten. Een tuin 
hoeft niet groot te zijn om voor iedereen 
nuttig te zijn. Zelfs enkele potten met 
groenteplanten helpen een gezonde trek in 
verse groente te stimuleren. 

Eet meer groente

Weerstandsoefeningen

Stimuleer de mentale 
vaardigheden van uw kind



|    The Art of Growing Young

Onlangs hebben wetenschappers 
verbanden gevonden tussen mindfulness en 
de algehele lichamelijke gezondheid. 
Gewichtscontrole en mindfulness gaan hand 
in hand. Er is aangetoond dat mensen die 
mindfulness praktiseren tijdens maaltijden 
vaak minder aankomen. De simpele daad 
om ons bewust te zijn van onze acties 
wanneer we eten, helpt ons minder calorieën 
te consumeren. 

Het loont ook de moeite om mindful te zijn 
tijdens het sporten. Het beoefenen van 
mindfulness vóór, tijdens en na het sporten 
kan helpen de resultaten van uw activiteit te 
verbeteren, letsel te voorkomen en een 
regelmatige routine te behouden om fysiek fit 
te blijven.

Wanneer u uw gedachten laat afdwalen of 
uw aandacht richt op andere dingen, let u 
niet op de kleine pijntjes die een blessure 
kunnen aankondigen die u weken uit de 
sportschool houdt. 

U hoeft zich niet te richten op pijn; dit kan er 
ook toe leiden dat u stopt. Probeer in plaats 
daarvan een diep bewustzijn van uw lichaam 
te koesteren. Hoe voelen uw voeten als ze 
het wegdek raken? Hoe snel of langzaam 
gaat uw ademhaling? Voelt u dat u 
uitgedroogd raakt? Doelbewust uzelf in de 
gaten houden helpt u de resultaten te 
optimaliseren, terwijl het risico op letsel 
minimaal wordt.

Uit recent onderzoek bleek dat mensen 
die een mindful-oefening deden meer 
voldoening beleefden, waardoor ze minder 
dagen oversloegen.1  

Om te beginnen met mindful-oefeningen, 
nog voordat u uw eerste stap zet of in het 
water duikt, neemt u een paar momenten 
om aanwezig te zijn in uw lichaam. Hoe voelt 
u zich? Wat zijn uw doelen voor de sessie? 
Zorg dat u duidelijk weet wat u wilt bereiken. 
Hoe voelt u zich als u deze doelen bereikt?

Breid uw bewustzijn nu uit naar uw 
omgeving. Wat ziet u? Wat vertellen uw vijf 
zintuigen u? Hoe beïnvloedt uw omgeving 
uw bewustzijn van uzelf? De oefeningen 
moeten in het lichaam worden ervaren, niet 
buiten het lichaam, maar het kan ook 
gevaarlijk zijn om volledig voorbij te gaan aan 
uw omgeving. 

Probeer niet te multitasken tijdens een 
mindful-oefening. Het is onmogelijk om een 
mindful-activiteit te ondernemen wanneer u 
naar een audioboek luistert, televisie kijkt of 
telefoneert. 

Als u zich bewust bent van uw lichaam als 
geheel, voel dan van binnenuit de manier 
waarop het ruimte in de wereld inneemt.
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Mindfulness-oefeningen zijn vandaag de dag populair bij mensen 
die graag vrede en rust willen vinden te midden van de hectische 
moderne levensstijlen. Yoga en meditatie helpen mensen om de 
dagelijkse stress van zich af te laten glijden en zich doelbewust 
te richten op wat er op dat moment gebeurt. Het is niet nodig 
om te stoppen met ‘mindful’, aandachtsgericht, te zijn zodra u de 
yogastudio verlaat. 

Mindfulness-oefeningen

Fitness

Fysieke activiteit is extra 
bevredigend als u het van binnen 
uzelf bekijkt.

Laat deze dingen achterwege en 
laat via uw zintuigen uw innerlijke 
gedachten contact maken met de 
wereld om u heen. 

Of u nu hardloopt, zwemt, fietst of 
een andere fysieke activiteit uitvoert, 
blijf u bewust van hoe uw lichaam op 
elk moment voelt. 



januari/februari 2017   |

Zijn uw bewegingen natuurlijk en vloeiend of 
stijf? Bent u kleine pijntjes aan het 
compenseren of gebruikt u de juiste vorm? 
Als u op al deze dingen let, optimaliseert u 
uw inspanningen. 

Om mindful-oefeningen goed uit te voeren, 
is training nodig. Trek het u niet aan als u 
merkt dat uw gedachten afdrijven van uw 
lichaam naar uw huishoudelijke klusjes. 
Concentreer uw gedachten gewoon weer 
op uw lichaam en laat hen uw vooruitgang 
begeleiden. In de praktijk wordt het steeds 
gemakkelijker om mindful te blijven. 
Uiteindelijk wordt het een tweede natuur  
en zult u verbaasd zijn over hoeveel 
productiever uw oefeningen worden en  
hoe geweldig u zich tijdens en na de 
oefeningen voelt!
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Voel tijdens het sporten hoe uw 
lichaam verandert. Voel uw hartslag 
en ademhaling versnellen. Let op 
spanning (of losheid) van uw spieren. 

1 Tsafou KE, De Ridder DT, van Ee R, Lacroix JP. Mindfulness 
and satisfaction in physical activity: A cross-sectional study in 
the Dutch population. J Health Psychol. 2016 sep;21(9):1817-
27. doi: 10.1177/1359105314567207
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Waarom is slaap    
zo belangrijk?
De opkomst van personal fitness trackers biedt een fascinerend kijkje in onze 
dagelijkse routine. Recentere modellen geven nu ook informatie over hoe wij 
slapen. Met nieuwe, persoonlijke gegevens over hoe wij dat mysterieuze derde 
deel van ons leven slapend doorbrengen, onderzoeken veel mensen voor het 
eerst echt hun slaapgewoonten en leren ze hoe ze hun slaapervaring kunnen 
verbeteren. 

Hoofdartikel

|    The Art of Growing Young
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Ondanks een overvloed aan onderzoek en 
ontwikkelingen in onderzoekstechnologie, 
hebben veel van de exacte mechanismen 
van en de redenen voor slaap nog steeds 
iets van een mysterie. Wat wetenschappers 
zeker weten is dat slaap een cruciale 
activiteit is die op tal van manieren invloed 
heeft op ons lichaam - van energiereserves 
tot gewichtscontrole en van stemming tot 
immuunsysteem. 

Er bestaat een belangrijke wederzijdse relatie 
tussen stemming en slaap, want onze 
emoties en slaappatronen zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden.2 De hoogte- en 
dieptepunten die we voelen tijdens de dag 
beïnvloeden hoe we ‘s nachts slapen. En de 
kwaliteit en lengte van de slaap beïnvloedt 
onze emoties gedurende de dag. 

Uit onderzoek is gebleken dat vooral 
emotionele en stressvolle gebeurtenissen 
tijdens de dag van invloed zijn op de 
slaapfysiologie en droompatronen, de 
inhoud van de droom en de emotie in  
een droom. Onderzoekers hebben 
geconstateerd dat slaap een herstellende 
invloed heeft op het dagelijkse functioneren. 
Na voldoende goede slaap bent u 
emotioneel sterker de volgende dag. 
Omgekeerd kan een nacht woelen en 
draaien u gevoeliger maken voor emotionele 
en stressvolle gebeurtenissen de volgende 
dag. Deze effecten lijken diepgaander 
verband te houden met perioden van 
REM-slaap (rapid eye movement).3

Het verband tussen slaap en stemming gaat 
dieper dan hoe u zich voelt als u wakker 
wordt na een goede (of onrustige) nacht.  
De schatting is dat stemmingsstoornissen 
voorkomen bij een derde tot de helft van de 
patiënten met chronische slaapproblemen.4 

Naast invloed op de stemming kan slaap 
een grote impact hebben op het geheugen. 
Onderzoek heeft aangetoond dat bij mensen 
die beter slapen ook de geheugenfunctie 
beter werkt. Dit verband wordt beschouwd 
als bewijs dat slaap zorgt voor een pauze in 
de mentale activiteit die het vergeten 
bevordert met een soort aspecifieke 
interferentie.5

Bovendien hebben onderzoekers ontdekt 
dat de hoeveelheid tijd die verstrijkt tussen 
het leren van nieuwe dingen en gaan slapen, 
het vermogen beïnvloedt om de nieuwe 
informatie in het geheugen op te slaan. Uit 
één onderzoek bleek dat studenten meer 
nieuwe woorden konden onthouden als ze 
binnen drie uur na de les gingen slapen, dan 
wanneer ze pas meer dan tien uur later 
gingen slapen.6 Studenten die ‘s middags 
studeren en genieten van een goede 
nachtrust, zijn waarschijnlijk beter af dan 
studenten die de hele nacht blijven blokken 
voor een tentamen. 

Naast het beïnvloeden van stemming en 
geheugen, beïnvloedt slaap ook het gewicht. 
Er zijn aanwijzingen dat mensen die niet 
regelmatig genoeg slaap krijgen, meer kans 
hebben op overgewicht of obesitas. En 
wanneer iemand actief bezig is om af te 
vallen, hebben mensen met een goede 
nachtrust 33 procent meer kans op succes.7 

Slaapgebrek blijkt de productie van het 
hormoon ghreline te verhogen, waardoor de 
eetlust en de opslag van vetten toeneemt.

Meerdere studies hebben uitgewezen dat  
er een significant positieve relatie bestaat 
tussen de slaapduur en het verlies van 
lichaamsvet. Daarom is het verstandig dat 
iedereen die een nieuw dieet of 
activiteitenplan begint om af te vallen, ook 
nagaat hoe goed hij of zij ‘s nachts slaapt - 
dit om een zo goed mogelijk resultaat te 
boeken en teleurstellingen te voorkomen.8  

1 Rasch B, Born J. About Sleep’s Role in Memory. Physiol Rev. 
2013 apr; 93(2):681-766. doi: 10.1152/physrev.00032.2012
2 Moturu ST, Khayal I, Aharony N, et al. Sleep, mood 
and sociability in a healthy population. Conf Proc IEEE 
Eng Med Biol Soc. 2011;2011:5267-70. doi: 10.1109/
IEMBS.2011.6091303.
3 Vandekerckhove M, Cluydts R. The emotional brain and sleep: 
an intimate relationship. Sleep Med Rev 14: 219–226, 2010
4 Benca R, Okawa M, Uchiyama M, et al. Sleep and mood 
disorders. Sleep Med Rev. 1997 nov;1(1):45-56. 
 5 Wixted JT. The psychology and neuroscience of forgetting. 
Annu Rev Psychol 55: 235–269, 2004.

6 Gais S, Lucas B, Born J. Sleep after learning aids memory 
recall. Learn Mem 13: 259–262, 2006
7 Thomson CA, Morrow KL, Flatt SW, et al. Relationship 
between sleep quality and quantity and weight loss in women 
participating in a weight-loss intervention trial. Obesitas (Silver 
Spring). 2012 jul;20(7):1419-25. doi: 10.1038/oby.2012.62. 
Epub 2012 8 mrt. 
8 Chaput JP, Tremblay A. Sleeping habits predict the 
magnitude of fat loss in adults exposed to moderate 
caloric restriction. Obes Facts. 2012;5(4):561-6. doi: 
10.1159/000342054.
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Slapen vormt een factor bij 
het repareren van celweefsel, 
warmtehuishouding, metabolische 
regeling en adaptieve 
immuunfuncties.1

Met andere woorden, wanneer we 
wakker zijn, leiden onze normale en 
gezonde mentale processen ons 
genoeg af om de geheugenvorming 
te belemmeren. 
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GOEDE SLAAPGEWOONTEN

Wetenschappers en onderzoekers hebben 
jarenlang slaappatronen bestudeerd, op 
zoek naar manieren om zelfs de meest 
gejaagde mensen te helpen om beter te 
slapen. In het algemeen helpen gezonde 
eetgewoonten, weinig stress en veel 
lichaamsbeweging om ‘s nachts goed te 
slapen. We geven hier nog een paar andere 
specifieke tips voor gezonde 
slaapgewoonten. 

Vermijd dutjes gedurende de dag, vooral ‘s 
middags. Dutjes, zelfs korte slaapjes, 
kunnen normale slaappatronen verstoren. 

Vermijd stimulerende middelen zoals cafeïne, 
nicotine en alcohol vlak voor het slapengaan. 
U denkt misschien dat na een stressvolle 
dag een drankje voor het slapengaan helpt 
om te kalmeren en beter te slapen. 
Technisch gezien is dit waar; alcohol zorgt er 
vaak voor dat u sneller in slaap valt. Maar 
het verstoort uw slaap later. Wanneer het 
lichaam de alcohol begint te metaboliseren, 
wordt u wakker en hebt u moeite om weer in 
slaap te komen. Of u bereikt mogelijk geen 
diepe, gezonde slaap.

Sporten bevordert een goede slaap, maar 
niet vlak voordat u naar bed gaat. Bewaar 
zware inspanning voor de ochtend en de 
vroege middag.

Leer uw lichaam te ontspannen voor het 
slapengaan door een regelmatige, 
ontspannende bedtijdroutine te ontwikkelen. 
Vermijd stimulerende muziek, televisie, 
boeken en gesprekken twee uur voor het 
slapengaan. Uw slaapkamer en bed moeten 
een slaapparadijs zijn - zonder televisie, 
radio, computers of mobiele telefoons.9

Ook een warm kopje kamillethee ‘s avonds 
kan u helpen om te ontspannen en slaperig 
te worden. 

Ondanks het onmiskenbare belang 
beschouwen velen van ons slapen als een 
vervelend onderdeel van het leven dat de 
productiviteit beperkt. Misschien is het tijd 
dat we onze focus verleggen en slapen zien 
als een essentiële en gezonde nachtelijke 
activiteit waarop we ons verheugen.

    Hoe lang moet ik slapen?
     Leeftijd uren

     65+  5-9 
     26-64  6-10 
     18-25  6-11
     14-17  7-11
     6-13  7-12
     3-5  8-14
     Jonger dan  2 9-1911 
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9 Thorpy, Michael, MD. “Sleep Hygiene.” - National Sleep 
Foundation. National Sleep Foundation, n.d. Web. 09 Oct. 
2016.
10 Chang SM, Chen CH. Effects of an intervention with drinking 

chamomile tea on sleep quality and depression in sleep 
disturbed postnatal women: a randomized controlled trial. J 
Adv Nurs. 2016 Feb;72(2):306-15. doi: 10.1111/jan.12836. 
Epub 2015 Oct 20.

11 “How Much Sleep Do We Really Need?” How Sleep Works. 
National Sleep Foundation, n.d. Web. 09 Oct. 2016.

Het kruid kamille, dat ook 
ontstekingsremmende en 
antibacteriële eigenschappen bezit, 
is een oude volksremedie tegen 
slapeloosheid. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat het 
de slaap bevordert. 10

Een middagdutje kan na een lange 
dag hard werken verfrissend voelen, 
maar het kan er uiteindelijk toe leiden 
dat u ‘s avonds moeilijker in slaap 
komt, wat het nog moeilijker maakt 
om de volgende dag zonder een 
dutje door te komen. 
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EPA en DHA dragen bij tot de normale 
functie van het hart. Het gunstige effect
wordt verkregen bij een dagelijkse inname 
van 250 mg van EPA en DHA. Daarnaast is 
een dagelijkse inname van 250 mg DHA
goed voor het normale functioneren van de 
hersenen en het gezichtsvermogen.

De Omega-3 oliën zijn geweldig 
voor het ondersteunen van 
een aantal van de belangrijkste 
lichaamsfuncties.

VEGAN OMEGOLD®

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
© 2017 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over het product vinden.
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Wanneer we aan zee de zon zien 
ondergaan, gebruiken we ons 
gezichtsvermogen om ons te concentreren 
op de kleuren van de lucht en het water. 
Wanneer we eten, concentreren we ons op 
de smaak van het voedsel. Tijdens een 
gesprek met een vrienden, luisteren we met 
onze oren naar hun woorden. Maar in elk 
van deze voorbeelden zijn onze vijf zintuigen 
actief en nemen informatie op.

Laten we het voorbeeld van de 
zonsondergang nemen. Voelt u het zand 
onder uw blote voeten? Ruikt u het zout van 
de zee? Hoort u de golven zachtjes klotsen? 
Proeft u de zilte lucht? Wanneer al onze 
zintuigen worden geactiveerd, voelt het 
moment rijker en blijft de herinnering veel 
levendiger.

Als u niet gewend bent om alle zintuigen te 
gebruiken, voelt het in eerste instantie 
misschien niet natuurlijk aan. Er is 
‘mindfulness’ voor nodig om te vertragen en 
uw andere zintuigen te laten werken. Maar 
omdat de schoonheid van de wereld voor u 
opengaat op een manier die u nooit had 
kunnen bedenken, wordt deze nieuwe 
manier van het leven ervaren al snel een 
tweede natuur. 

Het is onmogelijk om al uw zintuigen in te 
zetten als ze versuft worden door afleiding. 
Vooral jongere generaties zijn eraan gewend 
om een scherm te plaatsen tussen zichzelf 
en de wereld om hen heen. Moet je echt een 
mooie zonsondergang op Facebook 
plaatsen of contact opnemen met vrienden 
om te zien wat ze aan het doen zijn? 

Overmatige mediaconsumptie, constant 
multitasken en negatieve gedachtepatronen 
zijn allemaal veelvoorkomende afleidingen 
die uw zintuigen afstompen. Het is gewoon 
niet mogelijk om al uw zintuigen de ruimte te 
geven als afleidingen zoals smartphones 
hinderlijk aanwezig zijn. Wanneer we de tijd nemen om de wereld 

met al onze zintuigen te ervaren, laten we  
op natuurlijke wijze alle geprogrammeerde 
gedragingen en patronen los. Hoe meer 
betrokken we bij elk moment zijn, des te 
gemakkelijker verdwijnen alle afleidingen  
die we onbewust creëren. 

Wanneer u simpelweg naar een 
zonsondergang kijkt, dwalen uw gedachten 
af naar andere dingen.  

10

Leef met volle teugen en 
al uw zintuigen

Lifestyle

Wanneer we ons bewust worden 
van al onze zintuigen, kan elke 
ervaring intenser worden.

Leg uw smartphone weg en probeer 
in het moment te leven. 

Misschien pakt u onwillekeurig uw 
telefoon om te zien wat uw vrienden 
aan het doen zijn. Maar als u het 
moment echt met al uw zintuigen 
beleeft, vergeet u misschien zelfs 
een paar minuten dat u een telefoon 
hebt. Klinkt dat niet bevrijdend? 

Hoe vaak betrekt u alle vijf zintuigen bij uw ervaring van het leven? 
De meeste mensen beantwoorden deze vraag waarschijnlijk met 
‘zelden’ of ‘nooit’. Dat komt omdat we de neiging hebben om ons op 
slechts een of twee zintuigen tegelijk te concentreren. 
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Leven met volle teugen door al onze 
zintuigen in te zetten, leidt dikwijls tot een 
gelukkiger leven omdat negatieve 
gedachtepatronen verdwijnen. We hoeven 
een mooie ervaring niet te bezitten. 

Gezichtsvermogen, gehoor, gevoel, smaak 
en geur creëren een compleet, bevredigend 
moment. Leven in dat moment is leuker en 
positiever dan verlangens najagen. 

Wanneer we leven met al onze zintuigen, 
verdwijnen angsten en zorgen, ontstaan 
positieve emoties en beleven we een 
moment van zintuiglijke verwennerij en 
verbinding met onze omgeving.

Als we druk bezig zijn om ons zorgen te 
maken, te analyseren, vast te leggen en te 
delen, zijn we niet betrokken bij de wereld 
om ons heen en kunnen we er niet volledig 
van genieten. Pas wanneer we een stap 
terug doen en afstemmen op al onze 
zintuigen, kunnen we met volle teugen leven.

11

We hoeven niet op zoek naar 
manieren om het beter te maken of 
om te proberen het te kopen.
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Een van de meest invloedrijke bewijzen van 
deze aangeboren voedingswijsheid werd 
gevonden in 1939, toen een onderzoeker 
een groep peuters zichzelf liet voeden 
zonder inmenging van volwassenen. Vergeet 
niet dat in 1939 de voedingsmiddelenin-
dustrie zich nog niet had ontwikkeld tot wat 
het nu is. De meeste mensen consumeerden 
nog voedsel zoals de natuur het aanreikte of 
mengden voedsel eenvoudigweg en kookten 
dit met geurige kruiden en specerijen. 

Tijdens het onderzoek kregen de peuters 
een selectie van 34 verschillende 
onbewerkte voedingsmiddelen. Denk 
bijvoorbeeld aan water, aardappelen, 
rundvlees, gelatine, wortelen, kip, granen, 
bananen en melk. 

Ouders van vandaag zouden waarschijnlijk 
verwachten dat hun kinderen naar het meest 
suikerrijke voedsel zouden trekken. Maar dit 
onderzoek toonde aan dat de peuters 
werden aangetrokken door 
voedingsmiddelen die hun lichaam in die 
fase nodig had. Peuters die midden in een 
groeispurt zaten, hadden de neiging om 
meer eiwitten te eten. Als ze druk bezig 
waren, aten ze meer koolhydraten en vetten. 
Het is ongelooflijk, maar één kind in het 
onderzoek dat gebrek aan vitamine D had, 
dronk zelfs uit eigen beweging levertraan.2

De kleuters hadden geen voedingsonderwijs 
gevolgd. Ze hadden geen idee wat 
koolhydraten, vetten, gluten of suikers 
waren. Ze aten eenvoudigweg wat hen goed 
smaakte. Hoe is het mogelijk dat ze kozen 
voor voedingsmiddelen die zo goed bij hun 
voedingsbehoeften pasten?

Er zijn aanwijzingen dat onze smaakpapillen 
worden gekoppeld aan voedingsstoffen. 
Vluchtige aroma’s (organische verbindingen) 
worden afgeleid van een scala aan 
voedingsstoffen, waaronder aminozuren, 
vetzuren en carotenoïden. Een tomaat, 
bijvoorbeeld, haalt de meeste van zijn 
belangrijke vluchtige aroma’s uit essentiële 
voedingsstoffen. Deze vluchtige aroma’s 
voorzien smaakpapillen van belangrijke 
informatie over de nutritionele samenstelling 
van de tomaat. Met andere woorden, de 
voedingsstoffen die een tomaat gezond 
maken, zijn verantwoordelijk voor zijn 
heerlijke smaak.3

Al honderdduizenden jaren lang heeft onze 
voeding zich laten leiden door smaak. Nu 
wordt dit proces gekaapt door de 
voedselverwerkende industrie. Laten we nog 
eens kijken naar tomaten; onze 
smaakpapillen weten al eeuwenlang dat ze 
gezond zijn. Maar tegenwoordig zijn de 
meeste soorten tomaten gekweekt en 
genetisch gemanipuleerd om bestand te zijn 
tegen de ruige omgevingen en 
vervoersomstandigheden die nodig zijn om 
ze over de hele wereld in supermarkten te 
krijgen. Dit proces houdt geen rekening met 
de werkelijke voedingswaarde. 

Veel van de kant-en-klare levensmiddelen 
die wij vandaag de dag kopen zijn niet wat 
ze lijken voor onze smaakpapillen. Een kind 
kan vruchtensap heerlijk vinden, maar als de  
 

ouders het etiket niet lezen, realiseren ze 
zich niet dat het sap veel minder voedings-
waarde heeft dan een gewoon stuk fruit. 
Bovendien bevatten tal van producten veel 
extra suikers, kunstmatige smaakstoffen en 
MSG (mononatriumglutamaat, dat de 
zenuwen in de tong rechtstreeks activeert 
om een bericht naar de hersenen te sturen 
dat het goed smaakt).

De vijf smaaksensaties - zoet, zuur, zout, 
bitter en umami - fungeerden als leidraad om 
gezonde keuzen te maken. Na decennia 
lang nepvoedsel e ten, kunnen velen van ons 
niet meer op onze smaakpapillen vertrouwen. 
We zijn er te veel aan gewend geraakt om 
voedsel te eten dat is gemaakt om geld te 
verdienen, in plaats van voedsel dat is 
verbouwd om gezond te blijven. Hoewel veel 
westers eten volop nepvoedsel bevat, is dit 
is niet een probleem dat uitsluitend geldt 
voor een deel van de wereld. 

Lang geleden werden mensen over de hele 
wereld door hun smaakpapillen naar gezonde 
eetgewoonten geleid. Door verschillen in 
beschikbare smaakstoffen, religieuze 
voedselwetten, tradities, gewoonten en de 
voorkeur voor het gebruik van bepaalde 
ingrediënten, zijn de keukens overal ter wereld 
anders. Maar er was altijd een verscheidenheid 
aan fruit, groenten, kruiden en specerijen om 
het gehemelte en het lichaam gelukkig te 
houden, waar de mensen ook woonden. 

Ondanks dat de Scandinavische 
eetgewoonten danig verschillen van die in 
Noord-Amerika, kregen mensen in beide 
gebieden voldoende voedingsstoffen binnen 
om gezond te blijven. Hetzelfde geldt voor 
de Duitse en Japanse keuken. 

Ze deden dit door een grote verscheidenheid 
van voedsel in hun natuurlijke vorm te 
consumeren. Vandaag kunnen we 
terugkeren naar deze gezondere 
eetgewoonten door voor lokaal 
geproduceerde, biologische producten te 
kiezen, en tegelijkertijd kant-en-klaar en 
bewerkt voedsel, met een voedingswaarde 
die drastisch verschilt van de voeding die 
onze voorouders gezond hield, te vermijden. 

13

In een wereld zonder reclame, kant-en-klaar maaltijden, kunstmatige smaakstoffen of genetisch 
gemanipuleerde levensmiddelen, welke smaken zouden mensen dan lekker vinden? Volgens 
gedragsbiologen is het herkennen van smaken de manier waarop het lichaam voedingsstoffen 
identificeert en onthoudt van welk voedsel ze komen.1 

De smaak van voeding
Voeding

De kinderen mochten helemaal zelf 
kiezen welk voedsel zij wilden en de 
resultaten waren niets minder dan 
verbazingwekkend. 
 

1 Schatzker, Mark. “How Flavor Drives Nutrition.” WSJ. Wsj.
com, 09 Apr. 2015. Web. 25 Sept. 2016.
2 Davis CM. Results of the self-selection of diets by young 
children. Can Med Assoc J 1939;41:257-61.

3 Stephen A. Goff, Harry J. Klee. Plant Volatile Compounds: 
Sensory Cues for Health and Nutritional Value? Science 10 
Feb 2006 : 815-819
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De betekenis van voeding 
en de vijf zintuigen

Hoofdartikel

Proeven, aanraken, zien, horen en ruiken - dit zijn de vijf primaire 
zintuigen die we gebruiken om te communiceren met de wereld 
en met ons bord. Aan tafel zien, voelen, ruiken en proeven we ons 
voedsel; we horen hoe voedingsmiddelen worden gebakken in de 
koekenpan; we zien en horen onze vrienden terwijl 
we eten; we voelen het bestek in onze handen en  
het servet op onze lippen. 

|    The Art of Growing Young
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Eten is een geweldige zintuiglijke reis. Maar 
wat gebeurt er met die reis als wij een van 
onze zintuigen kwijtraken? Hoe beïnvloedt 
dat onze maaltijden en onze voeding?

Naarmate we ouder worden, ervaren de 
meesten van ons veranderingen in ten 
minste een van onze vijf zintuigen. In een 
onderzoek, gepubliceerd in het Journal of 
the American Geriatrics Society, ontdekten 
onderzoekers van de Universiteit van 
Chicago dat 94% van de deelnemers aan 
het onderzoek verlies van ten minste een van 
hun zintuigen ervoeren! Meer dan de helft 
van de deelnemers ervoeren twee of meer 
zintuiglijke verliezen.1 Onderzoekers denken 
dat dit verlies van zintuigen kan helpen 
verklaren waarom zo veel oudere 
volwassenen aangeven dat de kwaliteit van 
hun leven minder wordt en dat ze steeds 
meer moeite hebben om te communiceren 
met de wereld om hen heen. Ook kan het 
bepaalde voedingstekorten bij ouderen 
helpen verklaren. 

Staar, glaucoom en leeftijdgerelateerde 
maculadegeneratie zijn drie van de meest 
voorkomende vormen van slechtziendheid 
bij ouderen. Veranderingen in voeding en 
levensstijl kunnen hier een goede of slechte 
invloed op hebben. 

Het niveau van vitamine C, een antioxidant 
die het gezichtsvermogen ondersteunt, in de 
ogen neemt vaak af naarmate we ouder 
worden. Deze afname in bescherming kan 
leiden tot een toename van vrije radicalen in 
de ogen, die het gezichtsvermogen 
aantasten. Gelukkig is gebleken dat 
langdurige aanvulling van vitamine C helpt 
om dit te voorkomen. Bovendien lijkt 
voldoende nutritionele ondersteuning voor 
de ogen het risico op het ontwikkelen van 
staar te verkleinen. Volgens een van de 
onderzoeken kan inname van een 
combinatie van vitamine C en E gedurende 
meer dan tien jaar, het risico op het 
ontwikkelen van staar met maar liefst  
60 procent terugdringen.2

Diëten die rijk zijn aan verse koudwatervis 
lijken de ogen ook te beschermen, vooral 
met betrekking tot open hoek glaucoom, 
waarschijnlijk vanwege het hoge niveau van 
omega 3-vetzuren in vis en andere 
zeedieren.3 We kunnen onze ogen ook van 
buitenaf beschermen door langdurige 
blootstelling aan direct zonlicht te vermijden, 
evenals blootstelling aan milieuverontreiniging 
en kankerverwekkende stoffen. 

Onderzoek bevestigt dat gehoorverlies en 
slechte voeding hand in hand gaan. Uit een 
Australisch onderzoek, gepubliceerd in het 
Journal of Nutrition, bleek dat diëten met veel 
gewone suikers en geraffineerde 
koolhydraten het gehoor nadelig 
beïnvloeden.4 Uit ander onderzoek bleek 
verband te bestaan tussen onvoldoende 
inname van foliumzuur en B12, en schade 
aan de beschermlaag van de cochleaire 
zenuw - veel van die schade is te wijten aan 
hoge niveaus van vrije radicalen.5

Vrije radicalen kunnen het lichaam ook 
binnendringen via sigarettenrook, smog, 
bestrijdingsmiddelen en andere 
omgevingsbronnen. Andere vrije radicalen 
worden gevormd door gezonde, essentiële 
processen in het lichaam, zoals brandstof 
voor energie of bestrijding van virussen. 
Wanneer het lichaam niet voldoende 
antioxidanten binnenkrijgt en er zich te veel 
vrije radicalen ophopen, kan schade 
ontstaan aan uw oren, ogen en elk ander 
deel van het lichaam. De schade die ze 
aanrichten kan worden verergerd door 
slechte voeding en stress. Daarom kan 
antioxidantrijke voeding ook helpen bij het 
bestrijden van de schade die sommige 
ototoxische medicijnen - denk aan 
medicijnen tegen depressie, infecties en 
kanker - kunnen toebrengen aan het 
binnenoor.

Niet iedereen koppelt het verlies van 
zintuigen zoals horen, aanraken en 
gezichtsvermogen aan gebrekkige 
voeding, maar deze zintuigen verbinden 
mensen wel met de wereld om hen heen. 
Wanneer ouderen vrienden en familie niet 
meer kunnen zien, horen of voelen, trekken 
veel van hen zich terug uit de wereld om 
hen heen. Dit zelfgekozen isolement  
vormt een risicofactor voor veel 
gezondheidsproblemen, waaronder 
suboptimale eetgewoonten, die kunnen 
leiden tot slechte voeding en extra 
zintuiglijk verlies. 
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Kiezen voor een levensstijl die dit 
gedrag aanmoedigt, kan een van 
onze meest dierbare en onmisbare 
zintuigen een leven lang helpen 
beschermen.

1 Correia C, Lopez KJ, Wroblewski KE, et al. Global Sensory 
Impairment in Older Adults in the United States. J Am Geriatr 
Soc. 2016 Feb;64(2):306-13. doi: 10.1111/jgs.13955.
2 American Optometric Association. “Vitamin C.” Vitamin C. 
AOA, n.d. Web. 02 Oct. 2016.
3 Renard JP, Rouland JF, Bron A, et al. Nutritional, lifestyle 
and environmental factors in ocular hypertension and primary 
open-angle glaucoma: an exploratory case-control study. Acta 

Ophthalmol. 2013 Sep;91(6):505-13. doi: 10.1111/j.1755-
3768.2011.02356.x. Epub 2012 Mar 6.  
4 B Gopinath, V Flood, C McMahon, et al. Dietary Glycemic 
Load Is a Predictor of Age-Related Hearing Loss in Older 
Adults. J. Nutr. December 1, 2010 vol. 140 no. 12 2207-2212
5 Houston DK, Johnson MA, Nozza RJ, et al. Age-related 
hearing loss, vitamin B-12, and folate in elderly women. Am J 
Clin Nutr. 1999 Mar;69(3):564-71.
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Hoewel het verschillende zintuigen zijn, zijn 
smaak en geur onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Genieten van de geur van 
voedsel brengt een kettingreactie op gang in 
het lichaam om het voor te bereiden op eten. 

Uit een onderzoek aan de Universiteit van 
Chicago bleek dat verlies van reukzin een 
sterke indicatie was voor sterfte binnen vijf 
jaar.6

Verlies van reukvermogen kan een dramatisch 
effect hebben op voedingsinname. Voedsel 
ruiken maakt een belangrijk deel uit van eten, 
en wanneer het reukvermogen vermindert of 
verdwijnt, hebben veel mensen weinig trek 
meer in eten. Wanneer mensen minder eten 
(in het algemeen minder dan 1200 kcal per 
dag), krijgen ze gewoon niet genoeg 
vitaminen en mineralen binnen om zo gezond 
mogelijk te blijven. 

Van de vijf zintuigen kan smaakverlies het 
grootste negatieve effect op gezonde 
voeding veroorzaken. Mensen met een 
verhoogd risico op smaakverlies zijn onder 
meer ouderen, mensen met bepaalde 
allergieën of mensen die buitensporig veel 
neusdruppels gebruiken. Bepaalde 
medicatie kan ook leiden tot verandering in 
smaak en smaakverlies. Roken, slechte 
mondhygiëne en een niet-passend 
kunstgebit kan de smaaksensatie ook 
verminderen.

Ongeacht de reden voor het verlies, het 
onvermogen om de smaak van voedsel te 
proeven, leidt vaak tot voedingsproblemen. 
Mensen die niet meer kunnen ruiken of 
proeven, verliezen hun belangstelling voor 
eten, tot het punt van ondervoeding. 
Omgekeerd kunnen sommige mensen te 
veel gaan eten, tot aan obesitas toe, in een 
poging om van eten te genieten. Veel 
mensen die hun smaakvermogen verliezen, 
gaan uiteindelijk ook veel te veel zout, suiker 
en vetten gebruiken, in een poging het 
gebrek aan smaak te compenseren.

Verlies van smaak of reuk heeft vaak een 
diepgaande invloed op de eetlust. Maar al 
onze zintuigen worden geactiveerd wanneer 
we eten. De volgende tips kunnen u helpen 
om de eetlust en gezondere eetgewoonten 
aan te moedigen bij mensen die niet langer 
genieten van eten zoals ze vroeger deden. 

Moedig lang voordat de maaltijd op tafel 
staat, gezonde gewoonten aan, zoals goede 
mondhygiëne en regelmatige 
lichaamsbeweging. Gezonde tanden en 
tandvlees helpen de smaakpapillen te 
beschermen en lichaamsbeweging 
stimuleert de eetlust. 

Dek de tafel met kleurrijke placemats en 
servetten om de zintuigen nog meer te 
prikkelen. Nodig dierbaren uit voor de 
maaltijd en een boeiend gesprek.

Sommige mensen met zintuiglijk verlies eten 
liever gerechten die ze kennen, terwijl 
anderen juist nieuwe gerechten nodig 
hebben, die geen herinneringen oproepen. In 
beide gevallen kunt u met allerlei kruiden en 
sterke aroma’s de smaakpapillen zo veel 
mogelijk stimuleren. 

Moedig uw dierbaren aan zo gevarieerd 
mogelijk te eten. Mensen die het plezier in 
eten verliezen, kiezen vaak voor eenvoud in 
plaats van variëteit. Maar met steeds 
hetzelfde eten krijgt het lichaam niet de 
nutritionele ondersteuning die nodig is om 
gezond te blijven. 
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Uw reukvermogen is meer dan alleen 
een eetlustopwekker, het kan ook 
een belangrijk signaal zijn voor uw 
gezondheid in het algemeen. 

Vergeet niet dat er meer aan eten 
vast zit dan smaak alleen. Bereid 
maaltijden die alle vijf zintuigen 
stimuleren door te experimenteren 
met verschillende texturen, 
temperaturen en kleuren. 

6 Pinto JM, Wroblewski KE, Kern DW, Schumm LP, 
McClintock MK (2014) Olfactory Dysfunction Predicts 
5-Year Mortality in Older Adults. PLoS ONE 9(10): e107541. 
doi:10.1371/journal.pone.0107541
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Help uw lichaam zich tegen oxidatieve
stress te beschermen!

Proanthenols® 

100

Deze synergetische formule bevat tevens 
vitamine C, waarvan is aangetoond dat het 
bijdraagt aan de bescherming van cellen 
tegen oxidatieve schade.

Proanthenols, een hoogwaardige 
formule die gebaseerd is op  
50 jaar onderzoek, is 
opgebouwd uit Real OPC’s, een 
geconcentreerd extract van 
specifieke druivenzaden en 
bepaalde soorten schors van de 
pijnboom die in Zuid-Frankrijk 
groeit.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
© 2017 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over het product vinden.
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Kruiden en specerijen zijn vaak buitengewoon 
rijk aan voedingswaarde - vooral 
antioxidanten die het lichaam beschermen 
tegen vrije radicalen, ook wel bekend als 
‘oxidatieve stress’. Regelmatig nieuwe 
recepten koken die vragen om een breed 
scala aan antioxidantrijke kruiden, helpt uw 
lichaam aan voldoende antioxidanten om het 
te beschermen tegen oxidatieve stress, 
veroorzaakt door vrije radicalen.

Bescherming tegen vrije radicalen is lang niet 
het enige gezondheidsvoordeel dat verse 
kruiden bieden. Elk kruid heeft een unieke 
voedingswaarde, daarom biedt elk kruid 
weer een andere ondersteuning van uw 
lichaam. Basilicum is rijk aan vitamine A, 
waarvan is aangetoond dat het een gezond 
zicht ondersteunt. Salie bezit in het 
algemeen een hoge niveau aan foliumzuur, 
een voedingsstof die belangrijk is voor 
zwangere vrouwen. Dragon bezit hoge 
niveaus van de belangrijke mineralen 
calcium, mangaan en ijzer. Dille is een goede 
bron van de antioxidant vitamine C. 

Kruiden zijn ook bijzonder rijk aan 
antikankerverbindingen, die op veel 
verschillende manieren gezonde stamcellen 
gezond houden, zodat ze geen gebreken 
ontwikkelen die kunnen leiden tot kanker.¹

Elke keuken heeft een eigen basis van 
kruiden en specerijen. De beschikbaarheid 
van kruiden en de smaakvoorkeuren 
bepalen welke kruiden het meest worden  
gebruikt en hoe ze worden gecombineerd.  
In het algemeen zijn er echter een paar 
fundamentele combinaties die overal goed 
ontvangen worden: basilicum/tijm/oregano, 
dille/bieslook/peterselie, koriander/zoete 
marjolein/tijm, citroenverbena/mint/kamille 
en peterselie/tijm/laurier.

Experimenteer met smaak en 
voedingswaarde door de kruiden in uw 
recept te vervangen door soortgelijke, maar 
toch duidelijk andere keuzes. Voeg marjolein 
toe in plaats van oregano, peterselie in 
plaats van koriander, anijs in plaats van 
venkel of bonenkruid voor tijm. Niet alleen 
geeft u uw smaakpapillen de kans om iets 
nieuws te proberen, maar het helpt ook om 
de gezondheidsbevorderende 
voedingsstoffen in uw lichaam te variëren. 

Een gemakkelijke manier om nieuwe 
combinaties te testen voordat u de verse 
kruiden in de stoofpot mikt, is een kleine 
hoeveelheid door zachte boter of roomkaas 
te mengen. Smeer dit op een cracker of een 
stukje brood. Uw smaakpapillen zullen u 
meteen laten weten of uw experiment is 
geslaagd. 

Als u verse kruiden gebruikt, bedenk dan  
dat recepten in het algemeen de hoeveelheid 
gedroogde kruiden aangeven. Een eetlepel 
fijngesneden verse kruiden is gelijk aan een 
theelepel verkruimelde gedroogde kruiden  
of ongeveer een halve theelepel gemalen 
gedroogde kruiden. Gedroogde kruiden 
kunnen eerder in het kookproces worden 
toegevoegd, maar verse kruiden niet. 

Bij gerechten die langer moeten koken, 
voegt u de verse kruiden in de laatste  
45-60 minuten van de bereiding toe. 
Behandel verse kruiden voorzichtig, want 
hun oliën kunnen kwetsbaar zijn. Niets kan 
de smaak en voedingswaarde van uw 
favoriete gerechten oppeppen als het 
toevoegen van enkele verse kruiden.  

Als u niet weet waar u moet 
beginnen, probeer dan deze 
standaardcombinaties eens:

Hartige soep: tijm, peterselie, laurierblad, 
dille, dragon.

Heet en kruidig: paprika, chilipepertjes, 
knoflook, piment, tijm, cayennepeper.

Heerlijke desserts: kaneel, kruidnagel, 
koriander, gember, nootmuskaat, foelie.

Klassiek Frans: bieslook, kervel, peterselie, 
tijm, dragon.

Indiamix: komijn, koriander, kardemom, 
kerrie.

Italiaanse mix: oregano, basilicum, 
marjolein, dragon, peterselie.

Mexicaanse combinatie: knoflook, komijn, 
oregano, koriander.

Als u de basiscombinaties van verse kruiden 
en specerijen onder de knie hebt, leert u al 
snel welke smaakcombinaties u het lekkerst 
vindt. Blijf dan experimenteren om ervoor te 
zorgen dat uw maaltijden een smaakfeestje 
zijn en uw lichaam een breed scala aan 
nutritionele ondersteuning krijgt. 

Met de toevoeging van enkele 
verse kruiden aan uw maaltijd kunt 
u uw lichaam verwennen met een 
breed spectrum van nutritionele 
ondersteuning.

Koriander is een bijzonder goed kruid 
om te gebruiken in visgerechten, 
omdat het de ontgifting van kwik 
bevordert, dat vaak in vis voorkomt, 
vooral in grotere vis met een langere 
levensduur, zoals tonijn.
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Kruiden zitten boordevol smaak en voedingswaarde. Experimenteren met nieuwe combinaties kan 
gewone gerechten lekkerder maken dan u misschien voor mogelijk houdt, terwijl u tegelijkertijd uw 
lichaam de nutritionele ondersteuning geeft die het zo nodig heeft. 

Heerlijke en gezonde 
kruidencombinaties  

Kruiden en supplementen

1 Aggarwhal, Bharat, Yost, Deobrah: Healing Spices: How to 
Use 50 Everyday and Exotic Spices to Boost Health and Beat 
Disease, 2011.
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Het bevordert onmiddellijk de hechting, 
vermindert stress en activeert heilzame 
hormonen in moeder en baby. Uit onderzoek 
blijkt dat doorgaan met knuffelen naarmate 
onze kinderen opgroeien, net zo belangrijk 
kan zijn als die allereerste huid-op-huid 
interactie. 

Uit een Roemeens onderzoek in de jaren 
tachtig bleek dat de hoeveelheid van het 
stresshormoon cortisol bij kinderen die meer 
dan acht maanden in weeshuizen verbleven, 
veel groter was dan bij degenen die werden 
geadopteerd voordat ze vier maanden 
waren.1

Meer recent onderzoek heeft aangetoond 
dat knuffelen ook helpt bij het verminderen 
van stress omdat het vrijkomen van het 
peptidehormoon met de naam oxytocine uit 
de achterkwab wordt gestimuleerd. Bij 
kinderen die meer huid-op-huidcontact 
ervaren in de vroegste fasen van hun leven 
en veel knuffels krijgen, komt oxytocine vrij in 
hun lichaam, waar het cortisol neutraliseert 
en vermindert, en een gevoel van rust en 
een band met andere mensen bevordert. 

Dit effect heeft ertoe geleid dat veel 
neonatale intensive care-artsen nieuwe 
ouders aanmoedigen om zoveel mogelijk tijd 
met hun prematuur geboren kinderen door 
te brengen, omdat dit de groeikracht van 
deze baby’s helpt stimuleren.

Uit een onafhankelijk onderzoek bleek dat 
een hechte band met de moeder met veel 
knuffelen tijdens de vroegste kindertijd een 
krachtige invloed heeft op de hippocampale 
groei. De hippocampus is het deel van de 
hersenen waar naar alle waarschijnlijkheid 
het centrum van emoties, het geheugen en 
het autonome zenuwstelsel zich bevindt. 
Gegevens uit dit onderzoek suggereren dat 
hoewel knuffels en genegenheid gedurende 
het hele leven belangrijk zijn, de vroegste 
kindertijd een bijzonder gevoelige periode is, 
waarin deze steun een nog krachtiger effect 
heeft op de hippocampale groei in het jonge, 
zich ontwikkelende brein. Het geobserveerde 
traject van de hippocampale groei werd 
geassocieerd met een betere emotieregulatie 
in de vroege adolescentie. Al deze 
bevindingen suggereren dat veel knuffels en 
genegenheid in de vroege kindertijd kunnen 
helpen om een gezonde ontwikkeling van de 
hersenen en het emotioneel functioneren te 
bevorderen.2

Knuffels zijn niet alleen belangrijk voor een 
gezonde neurologische ontwikkeling van 
kinderen. Kinderen hebben liefde en affectie 
van hun ouders nodig om zich emotioneel 
en fysiek veilig te voelen. 

Dit gevoel van veiligheid helpt kinderen ook 
een gezond gevoel van eigenwaarde te 
ontwikkelen. De liefde die we onze kinderen 
geven, vaak in de vorm van fysieke aanraking, 
bouwt een fundament van zelfvertrouwen op 
dat hen helpt om een goed gevoel over 
zichzelf te hebben. Kortom, met meerdere 
dagelijkse knuffels stimuleert u het 
zelfvertrouwen, het vertrouwen en de 
eigenwaarde van uw kind enorm.

Knuffels maken kinderen (en volwassenen!) 
gelukkig. Knuffels stimuleren het vrijkomen 
van serotonine in de hersenen, dat is een 
natuurlijk feel-good hormoon. Dit kan de 
reden waarom we graag een knuffel willen als 
we gedeprimeerd of verdrietig zijn. Misschien 
zijn we niet op de hoogte van de chemische 
oorzaken ervan, maar we weten dat we ons 
door knuffels letterlijk beter voelen.3
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Wanneer baby’s worden geboren, worden moeders 
aangemoedigd om de pasgeborene op hun blote huid te 
leggen, vanwege de enorme voordelen die deze allereerste 
knuffel heeft. 

Een knuffel
kan het verschil maken

Gezondheid van het gezin

Kinderen die zijn opgegroeid in 
gezinnen met veel knuffelen en 
vertoon van genegenheid laten heel 
andere hormoonspiegels zien dan 
kinderen die zonder aanrakingen zijn 
opgegroeid - en dit effect blijft lang 
na de babyjaren merkbaar. 

Knuffels helpen vertrouwen en een 
gevoel van veiligheid op te bouwen, 
die kinderen helpen om open te 
staan voor nieuwe ervaringen. 
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Het is aangetoond dat knuffels ook het 
immuunsysteem kunnen stimuleren. 
Onderzoek toont aan dat de lichte druk  
op het borstbeen, in combinatie met de 
emotionele impuls van een knuffel, de 
thymusklier stimuleert, die verantwoordelijk  
is voor het produceren en reguleren van 
gespecialiseerde lymfocyten, T-cellen 
genaamd - knuffels houden ons gezond van 
geest en lichaam!4

Omdat zowel ouders als kinderen van de 
voordelen (en het fijne gevoel) genieten, 
helpen knuffels ook om kinderen te leren dat 
liefde van twee kanten moet komen.

De wetenschap is duidelijk: de kracht van 
knuffels is ongelooflijk. 
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Knuffels helpen vertrouwen en een 
gevoel van veiligheid op te bouwen, 
die kinderen helpen om open te 
staan voor nieuwe ervaringen.
Maar dit is niet de enige kracht van 
knuffels. 

1 Gunnar MR, Morison SJ, Chisholm K, Schuder M; Salivary 
cortisol levels in children adopted from Romanian orphanages; 
Dev Psychopathol. Zomer 2001;13(3):611-28.
2 Joan L. Luby, Andy Belden, Michael P. Harms, et al. Mother 
nurture and the social definition of neurodevelopment; Proc. 
Natl. Acad. Sci. USA 2016 0 (2016) 1605859113v1-201605859
3 Richardson, Josh. “8 Ways Science Reveals That Hugging 
Creates a Physiological Response Equivalent To Drugs.” 8 
Ways Science Reveals That Hugging Creates a Physiological 
Response Equivalent To Drugs. Prevent Disease, 22 jan. 2015. 
Web. 25 sept. 2016.
4 Rea, Shilo. “Hugs Help Protect Against Stress and Infection, 
Say Carnegie Mellon Researchers-CMU News - Carnegie 
Mellon University.” Hugs Help Protect Against Stress and 
Infection, Sak Carnegie Mellon Researchers-CMU News - 
Carnegie Mellon University. Carnegie Mellon University, 17 dec. 
2014. Web. 25 sept. 2016.
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Mannen en vrouwen zien de wereld letterlijk 
anders. Uit onderzoek bij de City University 
of New York bleek dat vrouwen beter in staat 
zijn om onderscheid te maken tussen 
subtiele schakeringen van primaire kleuren 
(rood, geel en blauw) dan mannen.1 Terwijl 
vrouwen doorgaans beter kleuren kunnen 
onderscheiden, zijn mannen meestal in het 
voordeel als het gaat om het volgen van snel 
bewegende objecten en het op afstand 
onderscheiden van details. Deze verschillen 
kunnen hun oorsprong vinden in ons 
verleden van jager/verzamelaar, toen 
vrouwen vruchten en bessen plukten terwijl 
mannen jaagden of de wacht hielden. 

De genetische aandoening die een 
pigmentprobleem veroorzaakt en het moeilijk 
maakt om onderscheid te maken tussen 
kleuren, komt zelden voor bij vrouwen. In 
evolutionaire termen is het waarschijnlijk dat 
vrouwen een gezichtsvermogen hebben 
ontwikkeld dat beter geschikt is om giftige 
planten van gezonde te onderscheiden.

De tendens dat vrouwen bij geurtests beter 
presteren dan mannen is al lange tijd 
duidelijk, maar pas relatief kort geleden 
hebben wetenschappers een mogelijke 
verklaring voor het verschijnsel gevonden. 
Een onderzoek in PLoS One wees uit dat de 
olfactorische centra in de hersenen van 
vrouwen ongeveer 43 procent meer cellen 
en bijna 50 procent meer neuronen bevatten 
dan de hersenen van mannen.

Omdat enkele cellen na de initiële 
ontwikkeling aan onze hersenen worden 
toegevoegd, worden vrouwen waarschijnlijk 
geboren met deze extra cellen, die hun 
oorsprong vinden in het reproductieve 
gedrag, zoals het vinden van een geschikte 
partner, paarvorming en herkenning van de 
zuigeling.2

Of vrouwen ook beter horen dan mannen is 
een onderwerp dat al generaties lang 
onderwerp van gesprek is. Volgens recent 
onderzoek horen vrouwen niet 
noodzakelijkerwijs beter dan mannen, maar 
ze horen wel degelijk anders. 

Een onderzoek waarbij de hersenactiviteit in 
de temporale kwab werd gemeten bij actief 
luisteren, leverde duidelijke verschillen op 
tussen de gebieden die werden geactiveerd 
bij mannen en vrouwen. De hersenen van 
mannen hadden de neiging uitsluitend 
activiteit te vertonen aan de linkerzijde van 
de hersenen, die van oudsher wordt 
geassocieerd met luisteren en spreken. 
Vrouwen daarentegen vertoonden activiteit 
aan weerszijden van de hersenen, hoewel 
de meeste activiteit aan de linkerkant te zien 
was. De rechter temporale kwab is 
gekoppeld aan niet-taalgerichte auditieve 
functies. 

Deze bevindingen suggereren taal- en 
gehoorverschillen in mannelijke en 
vrouwelijke hersenen, maar dat hoeft niet per 
se te betekenen dat een van beide 
geslachten beter of slechter presteert. De 
onderzoekers theoretiseren dat de 
menselijke evolutie twee verschillende 
soorten hersenen heeft voortgebracht, 
ontwikkeld voor even intelligent en 
complementair gedrag. 

Naast de verschillen in de manier waarop 
hun hersenen geluiden verwerken, lijkt ook 
het gehoorverlies van mannen en vrouwen te 
verschillen. Naarmate ze ouder worden, 
lopen zowel mannen als vrouwen het risico 
van leeftijdsgebonden gehoorverlies. Maar 
vrouwen die de pensioengerechtigde leeftijd 
naderen, horen hoge frequenties beter dan 
mannen. Vrouwen van 60 jaar en ouder lijken 
doorgaans minder lage frequenties te horen 
dan mannen.3

Al deze verschillen kunnen helpen verklaren 
waarom mannen en vrouwen in verschillende 
soorten taken uitblinken - de een is niet 
beter dan de ander, maar gewoon anders, 
en ze vullen elkaar aan. Het toont ook aan 
hoe contact maken met je ‘gevoelige’ kant 
iedereen kan helpen om het leven zo te 
leven dat het meer voldoening geeft. Door te 
weten waar de kracht van uw gevoel schuilt 
en meer aandacht aan deze eigenschappen 
te besteden, kan elke vrouw de wereld ten 
volle ervaren.
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Zijn vrouwen echt gevoeliger dan mannen? Als het gaat om het leven ervaren 
via de vijf zintuigen, beleven vrouwen dingen beslist anders dan mannen. Er zijn 
aanwijzingen dat mannelijke en vrouwelijke hersenen op verschillende manieren 
reageren bij het verwerken van sensorische input. 

De gevoelige 
kant van vrouwen

Gezondheid van het gezin

Naast het vermogen om beter 
kleuren te onderscheiden, zijn 
vrouwen ook minder gevoelig voor 
kleurenblindheid. 

Vrouwen kunnen ook beter ruiken 
dan de meeste mannen.

1 Israël Abramov, James Gordon, Olga Feldman en 
Alla Chavarga. Sex and vision II: color appearance of 
monochromatic lights. Biol Sex Differ. 2012; 3: 21.
2 Oliveira-Pinto AV, Santos RM, Coutinho RA, Oliveira LM, 
et al. (2014) Sexual Dimorphism in the Human Olfactory 
Bulb: Females Have More Neurons and Glial Cells than 
Males. PLoS ONE 9(11): e111733. doi:10.1371/journal.
pone.0111733
3 “Medscape Log In.” Medscape, Medscape General 
Medicine, 1997, http://www.medscape.com/
viewarticle/719262_1.
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Volgens het Journal of the American Medical 
Association is gehoorverlies de derde meest 
voorkomende chronische aandoening bij 
oudere volwassenen.1 Ongeveer 25 tot 40 
procent van de mensen van 65 jaar en ouder 
lijdt aan gehoorverlies, terwijl het percentage 
stijgt naar 66 procent bij een leeftijd van 75 
jaar en naar meer dan 80 procent voor 
mensen boven de 85.

Gehoorverlies kent verschillende oorzaken, 
waaronder veroudering, overmatig geluid, 
oorontstekingen, reactie op medicijnen en 
lichamelijk letsel. Gehoorverlies is cumulatief 
- dit betekent dat toenemend gehoorverlies 
kan worden veroorzaakt door een 
combinatie van verschillende of van al deze 
factoren die tijdens het leven optreden. 

Om de mate van gehoorverlies in een 
mensenleven te beperken, is het verstandig 
om u tegen hard geluid te beschermen. 
Draag gehoorbescherming, zoals oordopjes 
of oorbeschermers, wanneer u wordt 
blootgesteld aan harde geluiden zoals 
concerten, grasmaaiers en elektrisch 
gereedschap. Zet het volume zachter 
wanneer u naar muziek luistert, vooral als u 
een hoofdtelefoon gebruikt. 

Ondanks dat een groot aantal senioren te 
kampen heeft met gehoorverlies, geeft 
volgens sommige schattingen minder dan 
13 procent van de patiënten aan dat hun 
gehoor wordt getest tijdens hun jaarlijkse 
lichamelijke onderzoek. Helaas 
onderschrijven veel patiënten de mythe dat 
als ze een hoorprobleem hadden, hun arts 
dat wel zou hebben gezegd. Dit, in 
combinatie met tegenzin om te aanvaarden 
wat er gebeurt, heeft ertoe geleid dat naar 
schatting 80 procent van de mensen met 
gehoorverlies niet wordt behandeld.

Onbehandeld gehoorverlies wordt vaak 
gekoppeld aan een aantal andere 
lichamelijke en emotionele problemen, 
potentieel minder gaan presteren of 
verdienen, angst, stress, verslechtering van 
het geheugen en vermoeidheid.2 Vaak 
trekken mensen die moeite hebben om 
gesprekken te volgen, zich uiteindelijk terug 
uit sociale situaties. Zij realiseren zich niet 
wat er gebeurt of schamen zich om het toe 
te geven, en vinden het gemakkelijker om 
geen gesprekken meer te voeren dan te 
worstelen om te horen wat er wordt gezegd.

De negatieve gevolgen van onbehandeld 
gehoorverlies heeft niet alleen gevolgen voor 
het individu zelf, maar ook voor hun familie. 
Volwassen kinderen van senioren kunnen 
gefrustreerd raken als ze het gevoel hebben 
dat ze moeten schreeuwen of voortdurend 
moeten herhalen wat ze zeggen.

Familieleden moeten beseffen dat het 
gehoorverlies van een ouder of grootouder 
gevolgen kan hebben voor de hele familie. 

Als een ouder of grootouder ongemakkelijk 
begint over lompe gehoorapparaten, vertel 
dan dat vandaag de dag gehoorapparaten 
zo klein zijn, dat ze vrijwel onzichtbaar zijn. 
De huidige generatie gehoorapparaten 
kunnen vaak ook worden gekoppeld aan 
elektronische apparaten, zoals mobiele 
telefoons, om het horen gemakkelijker te 
maken en het schrille gepiep te voorkomen 
waarmee gebruikers van de vorige generatie 
gehoorapparaten te maken hadden.

24

De meerderheid van de bevolking krijgt bij het ouder worden 
te maken met een bepaalde mate van gehoorverlies. Passende 
maatregelen nemen om iets te doen aan uw gehoorverlies begint 
met begrip voor wat er gebeurt met uw lichaam en het besef dat 
het niet iets is om je voor te schamen.

Omgaan met gehoorverlies

Gezondheid van het gezin

Als iemand anders het geluid van 
uw hoofdtelefoon kan horen, is dit 
vaak een indicatie dat de muziek luid 
genoeg is om de gevoelige zenuwen 
in het binnenoor, de ‘haarcellen’, te 
beschadigen.

Een van de beste dingen die een 
familielid kan doen om een persoon 
met gehoorverlies te steunen, is 
hem of haar voorzichtig en liefdevol 
aan te moedigen om zich te laten 
behandelen.

1 Parmet S, Lynm C, Glass RM. Adult Hearing Loss. JAMA. 
2007;298(1):130. doi:10.1001/jama.298.1.130.
2 Your Guide to Better Hearing. Bettering Hearing Institute. 
2005
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Als de persoon er nog niet aan toe is om 
een gehoorapparaat te proberen, bestaat er 
ook een keur aan handige technologische 
hulpjes die kunnen worden uitgeprobeerd. 
Extra geluidversterkende telefoons kunnen 
helpen het gehoorverlies te compenseren 
dat anders bellen bijna onmogelijk zou 
maken. Voor wie de tv niet duidelijk meer 
kan horen, hebben de meeste moderne 
televisies een functie voor ondertiteling. De 
deurbel kan worden gekoppeld aan lampjes 
die knipperen, in plaats van hoorbare 
geluidssignalen die mogelijk niet worden 
opgemerkt. 

Er zijn een heleboel andere strategieën die 
familieleden kunnen toepassen om de 
communicatie te verbeteren en om mensen 
met gehoorverlies bij het gesprek te 
betrekken. 

Gehoorverlies is een onzichtbare handicap 
die, onbehandeld, de kwaliteit van leven van 
iemand aanzienlijk negatief kan beïnvloeden 
- maar dat hoeft niet. Met een onderste-
unende familie en de bereidheid om 
technologische hulpmiddelen en/of een 
gehoorapparaat uit te proberen, kan bijna 
iedereen weer een levendige conversatie 
voeren en contact met de omgeving 
houden.
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Probeer altijd geduldig, positief 
en ontspannen te blijven. Schakel 
alle radio’s, televisies, apparaten 
of andere luidruchtige afleidingen 
uit. Kijk de persoon in kwestie recht 
aan in een goed verlichte ruimte 
en beweeg uw handen zo weinig 
mogelijk als u praat. 
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AANRAKEN
Stoere mannen hebben de neiging terug te 
deinzen voor knuffels en tekenen van 
genegenheid die lichamelijk contact met zich 
meebrengen. Dit kan leiden tot gevoelens 
van depressie, angst en eenzaamheid. 
Volgens onderzoek aan de Universiteit van 
North Carolina, hebben mensen die hun 
partner regelmatig knuffelen een lagere 
hartslag en een lagere bloeddruk. Een ander 
onderzoek wees zelfs uit dat knuffels het 
immuunsysteem kunnen beschermen.

PROEVEN
Mannen die geleerd wordt om stoïcijns te 
zijn en die denken dat alleen vrouwen 
emoties mogen tonen, missen ook vaak 
plezier aan de eettafel. Voor veel mannen is 
eten een karweitje. Zij hebben misschien 
best bepaalde voorkeuren en aversies, maar 
eten is weinig meer dan een taak die moet 
worden uitgevoerd. 

Wanneer een man kan laten zien hoe hij 
geniet van bepaalde smaken, dit deelt met 
dierbaren en met gevoel over eten spreekt, 
kan het plezier in het eten terugkeren. 
Daarmee wordt het vermogen ontwikkeld 
om nieuwe voedingsmiddelen en 
smaakcombinaties uit te proberen, die een 
breed scala aan gezonde groenten en fruit 
omvatten.  

ZIEN
Stoere mannen proberen vaak problemen  
te verbergen omdat ze geen zwakte willen 
tonen, of het gevoel hebben dat ze 
simpelweg geen tijd over hebben om hulp  
te zoeken. Door zichtproblemen kan een 
man minder genieten van veel van de goede 
dingen in het leven. Regelmatige 
oogcontrole, of iemand nu een bril draagt of 
niet, helpt eventuele kleine problemen aan te 
pakken voordat ze groot worden. Met een 
gezond zicht kan een man zijn vrouw zien 
glimlachen, zijn favoriete team zien spelen, 
een goed boek lezen en getuige zijn van 
talloze andere mensen, ervaringen en dingen 
die vreugde brengen in zijn leven. 

RUIKEN
Mannen drijven aanvankelijk misschien de 
spot met aromatherapie, maar genieten van 
geuren kan helpen de stress te verminderen 
na een zware dag op kantoor of hen helpen 
op te houden met piekeren en in slaap te 
vallen na een bijzonder zware dag. Citroen 
en andere citrusgeuren zijn geweldig om de 
stemming een oppepper te geven. Op 
lavendel gebaseerde geuren zijn 
ontspannend en rustgevend. 

Er is een afzonderlijke geur met een uniek 
effect op lichaam en geest waarvan iedere 
man kan profiteren.
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Traditioneel opgevoede mannen die waarde hechten 
aan incasseringsvermogen, kracht en andere mannelijke 
eigenschappen, lopen het risico veel van de prachtige kleine 
genoegens in het leven te missen. Leren om het ervaren van de 
zintuigen te beschermen en te benadrukken kan elke man een 
gelukkiger, gezonder leven bezorgen.

De genoegens van de
gevoelige man

Gezondheid van het gezin

De smaak van voedsel en dranken 
ervaren kan worden beperkt 
wanneer een man zijn emoties te 
veel binnenhoudt; dit kan er weer 
toe leiden dat hij niet voldoende 
gevarieerd eet en niet het brede 
spectrum van nutritionele 
ondersteuning krijgt dat een man 
nodig heeft. 

Knuffels lijken ook de productie van 
oxytocine, dopamine en serotonine 
te stimuleren - drie krachtige feel-
good hormonen die zorgen voor een 
gevoel van tevredenheid, geluk en 
ontspanning.

Tijm, met dat zoete en kruidige aroma, 
is een geweldige ochtendgeur die 
energie geeft, terwijl het langdurige, 
bitterzoete aroma van salieolie wordt 
gebruikt als kalmerend middel. 
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HOREN
Net als met zicht, proberen veel mannen 
problemen met hun gehoor te verbergen, 
omdat ze zich schamen voor hun 
‘zwakheid’. Mannen kunnen ook een groter 
risico lopen op gehoorverlies als gevolg van 
de harde geluiden die gepaard gaan met 
traditioneel mannelijke activiteiten zoals 
grasmaaien, het gebruik van elektrisch 
gereedschap en motorrijden. Mannen 
moeten de tijd beperken die ze worden 
blootgesteld aan harde geluiden en 
gehoorbescherming dragen (zelfs als ze dat 
niet mannelijk vinden) bij het werken met 
luide apparatuur. 

Om dan nog maar niet de 
gezondheidsaspecten van gehoorverlies te 
noemen, zoals depressie, geheugenverlies 
en dementie. Wanneer een man zijn gehoor 
beschermt, kan hij contact houden met de 
wereld om hem heen. 
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Gehoorverlies betekent niet langer 
kunnen deelnemen aan gesprekken 
met dierbaren, niet langer het gejoel 
van de menigte kunnen horen tijdens 
een wedstrijd of niet langer kunnen 
telefoneren met volwassen kinderen. 
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Met een uitgebreide selectie van
vitaminen, mineralen, kruidenextracten
en vezels, levert ons innovatieve en 
gepatenteerde mengproces een product
dat met iedere portie optimaal presteert.

Voor een algemeen welzijn en 
goede dagelijkse prestaties is 
het belangrijk dat ons lichaam 
een optimale inname van 
essentiële vitaminen, mineralen en 
sporenelementen krijgt.

Onze voedingskrachtcentrale: een stevige balans van essentiële,
belangrijke voedingsstoffen die zorgen voor een doelgerichte
ondersteuning van een algehele gezondheid.

Daily 
BioBasics™

28

© 2017 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u
alle informatie over het product vinden.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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Bent u ooit gaan hardlopen na een bijzonder 
stressvolle dag, waarna u zich uiteindelijk 
veel beter voelde? Dat gebeurt omdat er een 
duidelijk verband is tussen fysieke activiteit 
en stemming. 

Hoe vaker u kunt sporten, des te beter zijn 
de resultaten voor uw stemming en 
cognitieve functie, omdat dezelfde 
endorfines die ervoor zorgen dat u zich 
mentaal beter voelt, u ook helpen 
concentreren en scherp blijven. Actief 
bewegen kan ook invloed hebben op uw 
stemming door negatieve denkpatronen te 
doorbreken. Het is gemakkelijk om in een 
slecht humeur te blijven hangen als u alleen 
binnen zit. Het is veel moeilijker als u fysiek 
actief bent. Wanneer u zich concentreert op 
uw activiteit en die heerlijke stemming-
verbeterende hormonen komen vrij, kunnen 
negatieve denkpatronen verdwijnen en voelt 
u zich in een oogwenk gelukkiger en 
energieker. 

De snacks die u graag eet, zijn lekker omdat 
ze veel vet, suiker en zout bevatten, en 
dikwijls ook synthetische kunstmatige 
smaakstoffen en MSG. Junkfood vervangen 
door light frisdrank en vetvrije snacks kan 
een goed idee lijken, maar vaak is het lood 
om oud ijzer. Wanneer één van deze drie 
ingrediënten wordt uitgebannen om een 
‘gezondere’ versie te maken, verhogen 
fabrikanten de hoeveelheid van de andere 
twee. Het eindresultaat is een vetarm 
tussendoortje dat meer suiker en zout bevat. 
Of nog erger, volgestouwd met kunstmatige 
imitatie-ingrediënten die in een laboratorium 
zijn ontwikkeld. En omdat we denken dat dit 
soort ‘vetarm’ verwerkte voedingsmiddelen 
gezondere snacks zijn, hebben we vaak de 
neiging om er meer van te eten, waardoor 
we veel meer geraffineerde suiker, zout en 
kunstmatige smaakstoffen binnenkrijgen. 
Het blijft het allerbeste om bewerkte snacks 
terzijde te schuiven en in plaats daarvan te 
knabbelen aan hele vruchten, groenten, volle 
granen en proteïnebronnen, boordevol 
voedingsstoffen en voedingsvezels die het 
lichaam ondersteuning bieden en u langer 
een vol en tevreden gevoel geven. 

De term ‘eat the rainbow’ is een 
eenvoudige manier om te onthouden dat u 
een breed scala aan groenten en fruit moet 
eten om uw lichaam de nutritionele 
ondersteuning te bieden die het nodig 
heeft. De regenboog eten verwijst naar een 
dieet vol met de kleuren van de regenboog: 
rode bieten, oranje wortelen, gele 
pompoen, groene spinazie, blauwe 
bosbessen, paarse aubergine. De 
voedingswaarde van elke vrucht en groente 
is anders, en één of twee ervan kunnen uw 
lichaam niet alles bieden wat het nodig 
heeft. U hoeft niet elke maaltijd de hele 
regenboog te eten, maar mik op twee tot 
drie kleuren als u gaat eten. Elk van deze 
kleuren geeft de aanwezigheid weer van 
een bepaalde klasse voedingsgroepen die 
de gezondheid beschermt, zoals 
carotenoïden (rood, oranje en geel), 
chlorofyl (groen) en anthocyanen (blauw, 
paars, violet en zwart).
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Zijn vetarme snacks een 
gezonde optie?

Wat betekent ‘eat the rainbow’ 
(eet de regenboog) eigenlijk 
precies?

Vraag het  de expert

Tijdens het sporten komen feel-
good hormonen vrij die letterlijk uw 
stemming verbeteren. 

Beïnvloedt sporten je 
stemming?
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Met de Naturalii-collectie verfrist
u uw huid in 5 eenvoudige, dagelijkse
stappen: reinigen, egaliseren,
versterken, hydrateren en revitaliseren.

Alle producten zijn gemaakt
met natuurlijke ingrediënten zoals
avocado-olie, natuurlijke deeltjes
uit de Açaipalm, kamille, aloë vera,
kaneel en rozenbottel om uw huid
de juiste verzorging te geven.

Geef uw huid een verfrissende 
behandeling met onze 
natuurlijke, organische
huidverzorgingsproducten.

Natuurlijk, eerlijk, puur.
We presenteren Naturalii, onze nieuwe natuurlijke, 
organische huidverzorgingsproducten die u en uw huid 
optimale verzorging bieden.

www.naturalii.lifeplus.com


