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Er is een beroemd citaat dat zegt: “Wees 
aardig, want iedereen die je tegenkomt vecht 
een harde strijd”. Het maakt niet uit of die 
strijd een gevecht is om de huur te betalen 
om een dak boven je hoofd te houden of 
om een deadline te halen op je werk. Het 
kan zelfs zoiets zijn als het proberen te 
vermijden van junkfood, of het verbreken van 
een verslaving aan suiker, alcohol, tabak of 
drugs. We hebben allemaal dag in dag uit 
te kampen met problemen en we zijn ons 
vaak niet bewust van de strijd die mensen 
die we ontmoeten, zelfs degenen die we 
goed kennen, doormaken. Wanneer we met 
vriendelijkheid worden geconfronteerd, is het 
veel gemakkelijker om onze strijd te voeren, 
of die nu groot of klein is. 

Wordt u liever vriendelijk, onverschillig 
of gemeen benaderd in de omgang met 
vrienden, familie, collega’s en vreemden? 
U ervaart natuurlijk liever vriendelijkheid. En 
dat geldt ook voor alle mensen met wie u 
dagelijks contact hebt. 

Vriendelijk zijn helpt uw gedachten en 
gevoelens in lijn te houden met positieve 
regelmaat. Dit helpt ons om meer positieve 
gedachten, gevoelens, mensen en 
ervaringen in ons leven te krijgen. Vriendelijk 
zijn tegen anderen is in feite aardig zijn voor 
jezelf. Vriendelijkheid is misschien wel een 
van de belangrijkste hulpmiddelen die we 
hebben om ons leven vorm te geven. 

We weten niet waar andere mensen mee 
worstelen. En zij weten ook niet waar wij 
mee te maken hebben. Maar als we allemaal 
wat aardiger doen, zou iedereen op aarde 
baat hebben bij de positieve energie die we 
kunnen creëren. 

Wees aardig 
Er is een mooi artikel in deze uitgave van The Art of Growing Young 
dat ingaat op de verbazingwekkende gezondheidsvoordelen 
van positief denken. Het is echt ongelofelijk hoe ons lichaam 
reageert op goede daden, daden van vriendelijkheid en positief 
denken. Hoewel u zelf kunt lezen hoe u uw leven ten goede 
kunt veranderen door de kracht van denken en waar we ons op 
richten, wil ik hier iets soortgelijks bespreken: het concept dat 
vriendelijkheid vriendelijkheid aantrekt.
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Voedingsnieuws
Makkelijker ademen met vitamine D

Mensen met astma kunnen makkelijker 
ademen als zij hun vitamine D-spiegel 
verhogen door meer tijd in de zon door te 
brengen of supplementen in te nemen. 
Onlangs ontdekten wetenschappers dat 
vitamine D de reactie van het immuunsysteem 
op luchtwegvirussen kan stimuleren en 
schadelijke ontstekingen in de luchtwegen 
kan dempen - twee essentiële 
componenten om astmapatiënten te helpen 
hun luchtwegen vrij te houden. 

Derdehands meeroken kan schadelijker zijn 
voor ons lichaam dan eerder werd gedacht. 
Derdehands meeroken wordt geclassificeerd 
als het residu dat wordt achtergelaten door 
sigarettenrook op gordijnen, stoffen, kleding 
en meubels. Wetenschappers van de 
University of California, Riverside, hebben 
muizen aan meeroken blootgesteld via 
gordijnen en stoffering. Binnen een maand 
hadden de muizen ongeveer 50 procent 
meer ontstekingsmoleculen in hun bloed en 
lever. Ontsteking is een belangrijke oorzaak 
van een breed scala aan ziekten en 
gezondheidsproblemen. 

Volgens een nieuw onderzoek uit Australië 
kan regelmatig bewegen helpen bij het 
voorkomen van depressies. Het tien jaar 
durende onderzoek wees uit dat mensen die 
minstens één tot twee uur per week 
bewegen, op latere leeftijd waarschijnlijk 
minder snel depressiviteit zullen ontwikkelen. 

Buiten spelen kan ervoor zorgen dat 
kinderen later geen bril hoeven. Volgens 
nieuw onderzoek kunnen kinderen, zelfs als 
beide ouders bijziend zijn, als ze ongeveer 
14 uur per week buiten spelen, het 
genetisch risico op bijziendheid bijna volledig 
neutraliseren. 

Voedingsstoffen in thee kunnen een 
afslankeffect hebben door darmbacteriën op 
een positieve manier te veranderen. 
Onderzoek gepubliceerd in het European 
Journal of Nutrition heeft aangetoond dat het 
drinken van zwarte thee het 
energiemetabolisme in de lever kan 
veranderen door de darmmetabolieten te 
veranderen, wat kan bijdragen aan een 
goede gezondheid en gewichtsverlies. Het 
lijkt erop dat zowel zwarte als groene thee 
kan helpen bij gewichtsbeheersing. 

Het nieuwste onderzoek naar langer leven 
door meer beweging bracht goed nieuws voor 
mensen die het gevoel hebben dat ze veel tijd 
besteden aan het schoonmaken van hun huis. 
Onderzoekers kwamen tot de ontdekking dat 
het niet nodig is om hard te lopen, te zwemmen 
of te trainen in de sportschool om gezond te 
blijven. Huishoudelijke klusjes, zoals stofzuigen 
of poetsen, bieden voldoende beweging om het 
hart te beschermen en langer te leven. De 
Wereldgezondheidsorganisatie adviseert voor 
volwassenen ten minste 150 minuten 
middelzware lichaamsbeweging per week. Nu 
kunt u stofzuigen en andere middelgrote 
schoonmaakklussen dus als onderdeel van 
die 150 minuten rekenen. 

Bewegen voor geluk

Zonlicht beschermt het 
gezichtsvermogen

Theedrinkers hebben een stapje 
voor bij afvallen

Langer leven door vaker te 
stofzuigen

Vermijd rokers en plaatsen waar 
ze samenkomen
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Verschillende onderzoeken suggereren tal 
van voordelen voor degenen die in 
groepsverband bewegen ten opzichte van 
degenen die dat alleen doen. Met een groep 
bewegen kan een informele bijeenkomst zijn 
van mede-fitnessliefhebbers of een meer 
formele les onder leiding van een instructeur. 
Ontdek hoe u de kracht van gelijkgestemden 
kunt gebruiken om dit jaar uw fitnessdoelen 
te bereiken. 

Sociale kansen en plezier
Groepsactiviteiten kunnen een leuke manier 
zijn voor volwassenen om samen met 
anderen fysiek actief te zijn, om hun lichaam 
anders te bewegen dan ze doen in hun 
dagelijks leven (vaak zittend op het werk), en 
te socialiseren en quality time door te 
brengen met anderen. 

Sterker nog, een onderzoek heeft 
aangetoond dat lichaamsbeweging met 
anderen een groter gevoel van rust kan 
geven, in vergelijking met alleen bewegen. 

Wanneer volwassenen deelnemen aan 
groepssporten, zijn ze meer geneigd iets 
leuks en nieuws te proberen. Verveling is 
voor veel mensen een van de belangrijkste 
redenen om te stoppen met sporten of 
trainen. Activiteiten in een groep kunnen u 
helpen om buiten uw comfortzone te 
stappen en een nieuwe les te proberen, en 
andere groepsleden kunnen verschillende 
doelen of strategieën stimuleren. 

Of als u in een dans- of bewegingsles van 
danspartner moet wisselen of verschillende 
soorten dans kunt proberen, zorgt dat ook 
voor variatie. Zelfs tijdens yogalessen 
proberen instructeurs vaak de volgorde en 
variatie van houdingen en intensiteit te 
wisselen. 

Fysiologische voordelen 
Een onderzoek aan het Oxford Institute of 
Cognitive and Evolutionary Anthropology keek 
naar de fysiologische verschillen tussen leden 
van het roeiteam van de universiteit. De leden 
werden verdeeld in twee afzonderlijke groepen 
- een deel van het team kreeg oefeningen 
toegewezen om samen te doen, en het 
andere deel van het team kreeg de taak om 
dezelfde oefeningen individueel uit te voeren. 
De verdeelde teamleden werden vervolgens 
gevraagd om hun pijnniveau te rapporteren 
tijdens het meten van hun bloeddruk na de 
training. De uitkomst was dat de groep die 
met hun teamgenoten sportte pijn tolereerde 
op een niveau dat twee keer zo hoog lag in 
vergelijking met degenen die de oefeningen 
alleen deden. Onderzoekers denken dat de 
teamleden een ‘verhoogde endorfinegolf 
hebben ervaren in vergelijking met een 
vergelijkbaar trainingsregime dat alleen wordt 
uitgevoerd’, net als andere sociale activiteiten 
waar we plezier in hebben, zoals dansen, 
eten en lachen.2 

Volgens een onderzoek dat werd uitgevoerd 
door de Medical School at University of  
East Anglia in het Verenigd Koninkrijk en 
werd gepubliceerd in het British Journal  
of Sports Medicine, hadden volwassenen 
die in groepsverband wandelingen  
maakten, een lagere hartslag, optimalere 
bloeddrukmetingen en minder lichaamsvet.3 

Motivatie en focus
Onze gedachten en gevoelens hangen 
onderling samen met onze acties. Onze 
intenties en gedachten worden onze acties 
en dicteren daarom onze realiteit. Uzelf 
omringen met andere actieve volwassenen 
die deelnemen aan positieve veranderingen 
voor hun gezondheid, zal u ook motiveren. 
Die mensen zullen u motiveren om vast te 
houden aan uw doelen en zullen ervoor 
zorgen dat u komt opdagen en uw best doet.4
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Mensen zijn van nature sociale wezens. Al vanaf dat we heel 
jong zijn, beïnvloedt onze referentiegroep onze activiteiten, 
perspectieven en gewoonten. 

Teamwork: samen fit 
worden, samen fit blijven

Fitness

Met andere woorden, 
groepsactiviteiten kunnen fungeren 
als een spel voor volwassenen - het 
kan volwassenen een manier bieden 
zich weer jong te voelen. 

In sommige jogging- en 
hardloopgroepen kunnen leden 
bijvoorbeeld de ene dag een 
langzamere, langere duurloop 
lopen en de andere dag kortere, 
intensievere sprints. 

1 Plante, Thomas G., et al. “Does Exercising with 
Another Enhance the Stress-Reducing Benefits of 
Exercise?” SpringerLink, Kluwer Academic Publishers-
Plenum Publishers, July 2001, link.springer.com/
article/10.1023/A:1011339025532.

2 Cohen, Emma E. A., et al. “Rowers’ high: behavioural 
synchrony is correlated with elevated pain thresholds.” Biology 
Letters; Oxford University, The Royal Society, 15 Sept. 2009, 
rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2009/09/14/
rsbl.2009.0670.
3 Hanson S., Jones A. Is there evidence that walking groups 
have health benefits? A systematic review and meta-analysis. 
Br J Sports Med. Published Online First: 19 Jan. 2015. doi: 
10.1136/bjsports-2014-094157.

4 Irwin, B. C., Scorniaenchi, J., Kerr, N. L., Eisenmann, J. 
C., & Feltz, D. L. (2012). Aerobic exercise is promoted when 
individual performance affects the group: A test of the Kohler 
motivation gain effect. Retrieved from http://krex.ksu.edu.
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We zijn meer geneigd te handelen wanneer 
we een klik hebben met anderen of een 
verplichting hebben tegenover andere 
mensen naast onszelf. Als we weten dat 
mensen er afhankelijk van zijn dat wij komen 
sporten, kan dit de motivatie zijn die 
voorkomt dat we ‘s ochtends op de 
snooze-knop drukken in plaats van samen 
te komen met onze wandelgroep. Een 
onderzoek heeft aangetoond dat slechts 
6,3% van de volwassenen die met hun 
partner naar de sportschool gingen, 
afhaakte terwijl maar liefst 43% van degenen 
die alleen gingen afhaakte!5 

In een ander onderzoek werd aan 
volwassenen gevraagd om de plankoefening 
te doen, alleen, met een virtuele partner of 
met een real-life partner. Van de drie opties 
konden de mensen die met iemand anders 
samen trainden, de plankpositie een minuut 
en 20 seconden langer vasthouden dan 
degenen die het alleen deden.6 

In het eerder genoemde onderzoek van het 
roeiteam suggereerden de auteurs dat een 
reden waarom groepstraining meer 
endorfines triggert, is dat het een gedeeld 
doel is en een gevoel van kameraadschap 
biedt. Wanneer mensen naar een 
gemeenschappelijk doel toewerken, heerst 
er een gevoel dat ze het gemakkelijker 
kunnen bereiken dan wanneer ze het alleen 
proberen. Met andere woorden, het geeft 
een gevoel van externe verantwoordelijkheid 
en meer vastberaden focus, wat ook weer 
kan bijdragen aan individuele motivatie.

Kortom, mensen zijn sociale wezens  
en we doen bijna alles dat goed voor  
ons is beter samen dan alleen. De kracht 
van kleine groepen in het ondersteunen  
van blijvende gedragsverandering,  
van gezondheidsuitputtende naar 
gezondheidsherhalende praktijken, is 
werkelijk verbazingwekkend en wordt in 
toenemende mate ondersteund en bewezen 
door wetenschappelijk onderzoek. 
Gemeenschap is een krachtig medicijn!

5 Wallace, J. P., et al. “Twelve month adherence of adults who 
joined a fitness program with a spouse vs without a spouse.” 
The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. U.S. 
National Library of Medicine, Sept. 1995, www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/8775648. Accessed 1 Sept. 2017.
6 Feltz Deborah L., Forlenza Samuel T., Winn Brian, and Kerr 
Norbert L. Games for Health Journal. April 2014, 3(2): 98-105. 
https://doi.org/10.1089/g4h.2013.0088.
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De winterdepressie op 
een natuurlijke manier 
overwinnen
De winter kan een tijd zijn waarin we van nature weinig energie hebben, 
met een sterk verlangen om een winterslaap te houden. De koude, 
donkere dagen kunnen bijzonder moeilijk zijn voor mensen die worstelen 
met seizoensgebonden affectieve stoornis (SAD) - veel mensen voelen 
zich in de winter depressief of somber. 

Hoofdartikel

|    The Art of Growing Young
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SAD is een vorm van depressie die optreedt 
in de tijd van het jaar wanneer er minder 
zonlicht is, in de meeste gevallen in de herfst 
en de winter. Gedacht wordt dat het 
circadiane ritme - de interne klok van het 
lichaam - wordt verstoord door verminderde 
blootstelling aan zonlicht, wat kan leiden tot 
gevoelens van depressie en angst. Door 
minder zonlicht kan ook het gehalte aan 
serotonine (een chemische stof in de 
hersenen die stemmingen beïnvloedt) en 
melatonine (een hormoon dat een belangrijke 
rol speelt bij het slapen en in het functioneren 
van het immuunsysteem) afnemen.  

Om met SAD om te kunnen gaan, is het 
belangrijk om op zonnige dagen naar buiten 
te gaan. Sommige zorgverleners adviseren 
zelfs lichttherapie met een speciaal licht dat 
het licht van de zon moet nabootsen. Er zijn 
ook manieren om te werken aan een grotere 
innerlijke rust, zodat u het deze winter niet 
zo moeilijk heeft met SAD. Een van de 
belangrijkste hulpmiddelen is de kracht om 
bewust positieve gedachten op te wekken.

We communiceren dagelijks met 
verschillende mensen en we hebben te 
maken met omstandigheden die variëren 
van zeer positief tot zeer negatief. Hoe we 
hierop reageren, heeft veel meer invloed dan 
we vaak beseffen. Onze gevoelens, 
gedachten en acties zijn allemaal van elkaar 
afhankelijk. Wanneer we ons realiseren hoe 
verbonden deze drie dingen met elkaar zijn, 
kunnen we er één van veranderen en heeft 
dat direct invloed op de andere twee. 

Ons van onze denkpatronen bewust te zijn 
kan een van de meest transformerende 
acties zijn die we kunnen ondernemen om 
onze gevoelens te veranderen en minder last 
te hebben van de symptomen van SAD. 

Begin met het observeren van uw 
gedachten. Oordeel niet over uw gedachten 
of schaam u niet voor negatieve gedachten 
- we hebben geleerd om ons zorgen te 
maken en kritiek te leveren. Observeer uw 
gedachten en creëer bewustzijn rond uw 
gedachten. Als u merkt dat er veel negatieve 
gevoelens zijn, probeer dan uw gedachten 
opnieuw te formuleren. Maak daar een 
gewoonte van. Het kan in eerste instantie 
helpen om een paar keer per dag een alarm 
op uw telefoon in te stellen om uzelf eraan te 
herinneren dat u met uw gedachten aan de 
slag gaat. 

Net als elke andere oefening in het leven - 
zoals een instrument bespelen of een 
nieuwe routine beginnen - is het cultiveren 
van positieve gedachten een vaardigheid die 
moet worden geleerd en aangewend. 

Dit is vooral belangrijk in de wintermaanden, 
wanneer SAD vaker voorkomt. U merkt 
misschien dat u bij uzelf te rade moet gaan 
en uw gedachten vaker moet herformuleren 
in de winter of op sombere dagen. Het is 
ook mogelijk dat u uzelf er vaker aan moet 
herinneren of dat u een dankdagboek moet 
opnemen in uw dagelijkse routine. 

Andere acties die u kunt ondernemen zijn 
bijvoorbeeld het beperken van interactie met 
mensen in uw leven die veel klagen of u kunt 
gaan mediteren. Sommige gezinnen zeggen 
dank bij het avondeten of voor het slapen 
gaan, waarbij elk gezinslid spreekt over een 
gevoel van dankbaarheid en een positieve 
ervaring die die ze die dag hebben gehad. 

Het betekent niet dat u moet negeren wat er 
mis is in uw leven. Het betekent eerder dat u 
probeert iets negatiefs in iets positiefs om te 
zetten, of dat u het goede ziet in het slechte. 
Het betekent gewoon dat u meer nadruk 
legt op dat wat goed is.

Er gebeuren ook moeilijke dingen in het 
leven. Een positieve kijk houden op die 
moeilijke dingen betekent niet dat u ze 
negeert. Sta uzelf toe de problemen te 
erkennen, benoem ze en leg de nadruk op 
wat u voelt. Het is belangrijk om negatieve 
emoties te erkennen en te verwerken voor 
wat ze zijn; wees realistisch. Maar in plaats 
van te blijven hangen in het slechte, 
verplaatst u uw energie juist weg hiervan.
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Wanneer we ons gericht bewust 
worden van onze gedachten, 
hebben we meer controle over wat 
we aanhalen in ons leven.

Wanneer u zich lichter voelt van 
binnen en niet zo bezorgd bent, weet 
u dat u zich richt op de positieve 
dingen in het leven. 

Wees niet te hard voor uzelf als u 
negatieve gedachten bemerkt en 
bekijk die gedachte open en zacht 
om een positiever perspectief te 
krijgen. 
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Afgezien van het maken van cognitieve 
wijzigingen, zijn er eenvoudige dingen die u 
kunt doen om ervoor te zorgen dat u meer 
zonlicht en blootstelling aan natuurlijk licht 
krijgt. Open de gordijnen en jaloezieën en ga 
zodra het kan ‘s morgens naar buiten. Maak 
een lange wandeling of ga lekker lunchen in 
het park. Ga overdag in de buurt van een 
raam zitten. Breng meer tijd door in de 
kamers in uw huis die het lichtst zijn. Breng 
een bezoek aan de lokale botanische 
binnentuin en ga op een bankje in de serre 
zitten. Zelfs als het in de winter bewolkt is, 
kan blootstelling aan het natuurlijke daglicht 
helpen, vooral als u wordt omringd door 
weelderig groen. 

Het zal niet als een verrassing komen dat 
een lange wandeling u blootstelt aan twee 
dingen - het broodnodige daglicht en 
lichaamsbeweging. Lichaamsbeweging is 
een essentieel onderdeel voor gezond leven 
in het algemeen, maar is vooral belangrijk 
wanneer het te maken heeft met emoties en 
geestelijke gezondheid. Yoga is een goede 
optie om bewuste dankbaarheid te oefenen 
en tegelijkertijd lichaamsbeweging in uw 
leven te integreren. Als u het moeilijk vindt 
om uzelf te motiveren, kan zelfs een 
eenvoudige en ontspannende stretch-sessie 
in de ochtend en voordat u naar bed gaat 
SAD-symptomen verbeteren.

Vitamine D is ook een belangrijke 
stemmingsbooster die op natuurlijke wijze in 
het lichaam in de koudere, donkere tijden 
van het jaar kan afnemen. Omdat vitamine D 
in het lichaam wordt gemaakt in combinatie 
met zonlicht, is het vooral belangrijk om 
ervoor te zorgen dat u daar geen tekort aan 
hebt als u voelt dat u lijdt aan SAD. Daarom 
zullen sommige zorgverleners een bloedtest 
laten doen om de vitamine D-spiegel te 
controleren wanneer patiënten in de winter 
gevoelens van somberheid melden.

 

Hoewel niet volledig begrepen waarom, is 
B-12 een vitamine die bij een tekort wordt 
geassocieerd met depressieve symptomen. 
B-12 is ook nuttig bij het verbeteren van de 
reactie van het immuunsysteem en het 
geven van extra energie aan mensen.

Het is noodzakelijk om geduldig met uzelf te 
zijn en uzelf de ruimte te geven om de 
veranderingen in stemming en emoties te 
ervaren wanneer u SAD hebt. Begrijp dat het 
iets is dat, hopelijk, van tijdelijke aard is - als 
het jaargetijde verandert, kan ook uw 
gemoedstoestand veranderen. Zorg ervoor 
dat u uzelf voorzichtig een duwtje in de goede 
richting geeft om actie te ondernemen en om 
om te gaan met de gevoelens die SAD met 
zich meebrengt. U bent misschien niet in staat 
om alle besproken ideeën uit te voeren, maar 
zelfs een enkele aanpassing kan een positieve 
impact hebben. Omdat onze gevoelens, 
gedachten en handelingen van elkaar 
afhankelijk zijn, kan iets simpels als nadenken 
over een positief moment voor het slapen 
gaan van invloed zijn op uw gevoelens. Of 
vijf minuten stretchen als u ‘s morgens 
wakker wordt, kan van invloed zijn op uw 
gedachten over hoe de dag zal verlopen. 

Kleine veranderingen in onze gedachten, 
gevoelens en acties kunnen leiden tot meer 
positieve ervaringen in ons leven. Het is heel 
belangrijk om hierop te focussen wanneer 
het seizoen onze innerlijke geest uitdaagt. 
Het hoeft geen groot project te zijn dat u 
aangaat - zelfs een kleine stap in de richting 
van positieve gedachten zal verandering 
teweegbrengen.

08

Zorg ervoor dat u voldoende 
voedingsstoffen binnenkrijgt die de 
gemoedstoestand stimuleren, zoals 
omega-3-vetzuren. Onderzoeken 
tonen vaak aan dat deze gezonde 
vetten stemmingsbevorderend 
werken. 
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Ga naar www.naturalii.lifeplus.com voor meer informatie  
over onze nieuwe reeks lichaamsverzorgingsproducten.

Maak kennis met onze nieuwe
lichaamsverzorgingslijn, zo puur als 
de natuur, die uw huid van top tot 
teen voedt, verkwikt en hydrateert.

Onze Naturalii lichaamsverzorgingslijn zit vol 
pure, organische goedheid met een voedende 
bodylotion, een verfrissende bodywash, een 
reinigende zachte handwash en een 
verkwikkende handcrème.

Creëer dus elke dag een speciaal moment voor 
uzelf met de organische huidverzorging van 
Lifeplus.

© 2018 Lifeplus International
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Misschien hebt u het zelf ook wel eens 
gezegd! Maar het maken van goede 
voornemens voor het nieuwe jaar is een 
krachtige, persoonlijke daad voor 
constructieve verandering. Door een 
haalbaar doel te stellen, een gevoel van 
verantwoordelijkheid te stimuleren en te 
focussen op het positieve, kunt u integriteit 
en goedheid aantrekken.1 

Misschien wel het meest essentiële 
onderdeel van het bereiken van een doel is 
het kiezen van een doel dat belangrijk voor u 
en uw levensstijl is en dat realistisch haalbaar 
is. S.M.A.R.T. doelencriteria - een handig 
acroniem dat vaak wordt gebruikt bij het 
vormen van gezondheidsgerelateerde 
onderzoeksprojecten - kan ook worden 
gebruikt voor het slagen van persoonlijke 
doelen. S.M.A.R.T. staat voor specific 
(specifiek), measurable (meetbaar), 
attainable (haalbaar), realistic (realistisch) en 
time-bound (tijdgebonden).2 In plaats van 
een vaag doel te stellen, zoals ‘Ik wil 
gezonder eten’, gaat u specifieker te werk, 
zoals ‘De helft van mijn bord bestaat uit 
groenten’. De ‘helft’ in dit doel dekt dan 
bovendien het aspect van meetbaarheid.

Kijk waar u een kleine stap zet in de richting 
van uw vooruitgang. Misschien kookt u nooit 
groenten voor het avondeten. In dat geval zou 
een meer haalbare en realistische optie zijn 
om eenvoudigweg een soort groente in elke 
bereiding van het avondeten op te nemen. 

Als de winter voorbij is, kunt u kijken naar 
een variatie op het thema voor het voorjaar, 
of misschien kunt u iets toevoegen aan wat 
u hebt bereikt. Weten dat er een tijdspanne 
is, helpt ons verantwoordelijk te blijven.

Iets dat ons nog meer verantwoording geeft, 
is rekenen op anderen voor ondersteuning. 
Onszelf binden aan een groepsdoel geeft 
ons externe, positieve kracht die onze 
prestaties in de gaten houdt. Als u een 
haalbaar, realistisch voornemen voor het 
nieuwe jaar maakt, overweeg dan om het te 
delen met anderen zodat zij u er naar 
kunnen vragen en kunnen controleren hoe 
het gaat. 

Beter nog, overweeg om samen te werken 
met anderen om deel te nemen. Als uw doel 
is om drie keer per week een bepaald aantal 
kilometers af te leggen, sluit u dan minstens 
een keer per week aan bij een lokale 
loopgroep. Dit zal u helpen op het gebied 
van verantwoordelijkheid, en een 
gemeenschappelijk doel kan een sociale tijd 
zijn - een manier om op een positieve manier 
contact te maken met andere mensen. 
Wanneer u met anderen samenwerkt om uw 
doelen te bereiken, geeft u iemand de 
toestemming om u aansprakelijk te stellen. 
Een ander idee is om uw doelen en hoe u 
deze wilt bereiken op sociale media te 
plaatsen.3,4 Hierdoor krijgt u bemoedigende 
woorden of felicitaties van anderen, die 
zorgen voor een stimulerend effect. 
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Een nieuw jaar, nieuwe 
doelen en een nieuwe 
manier om ze te bereiken

Lifestyle

Of u uw bord nu wel of niet wilt 
vullen met groenten, vraag uzelf af of 
uw doel echt haalbaar en realistisch 
is voor u.  

Het tijdgebonden onderdeel kan 
bijvoorbeeld bestaan uit ‘De helft van 
mijn bord bevat drie keer per week 
groente’ of ‘Ik voeg de rest van de 
winter een groene groente toe aan 
mijn avondeten’.

Het is het geijkte onderwerp rond het begin van het jaar - u vraagt 
mensen wat hun goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn, en 
ze lachen hartelijk, en zeggen dat ze geen nieuwe voornemens 
zullen maken omdat ze zich er toch niet aan houden. 

1 “Motivation through conscious goal setting.” Applied 
and Preventive Psychology, Elsevier, 2 Mar. 2005, www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0962184996800059. 
Accessed 2 Sept. 2017.
2 Shahin, Arash, Mahbod, M. Ali (2004). “Prioritization of key 
performance indicators: An integration of analytical hierarchy 
process and goal setting.” International Journal of Productivity 
and Performance Management. Emerald. 56 (3): 226-240. 
doi:10.1108/17410400710731437. Retrieved 2 Sept. 2017.

3 DeBar L. L., Dickerson J., Clarke G., Stevens V. J., 
Ritenbaugh C., Aickin M. (2009). Using a Website to build 
community and enhance outcomes in a group: Multi-
component intervention promoting healthy diet and exercise in 
adolescents. Journal of Pediatric Psychology, 34, 539-550.
4 “Harnessing Social Media for Health Promotion and Behavior 
Change.” Health Promotion Practice, 10 May 2011, journals.
sagepub.com/doi/abs/10.1177/1524839911405850# 
articleCitationDownloadContainer. Accessed 2 Sept. 2017.
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Niet alleen beïnvloeden de woorden van 
bevestiging van anderen onze doelen, maar 
dat geldt ook voor onze eigen gedachten en 
gevoelens. Denk aan uw gedachten, 
gevoelens en acties als een driehoek - elk 
punt van elke hoek is volledig afhankelijk van 
de andere. Als in een driehoek een hoek 
opengaat, beïnvloedt dit de andere hoeken. 
En zo is het ook met onze gedachten en hoe 
ze onze acties beïnvloeden. Onderzoeken 
tonen aan dat door ons te richten op het 
positieve, onze acties (en ons lichamelijk 
welzijn) ook positief worden beïnvloed.  
Wanneer we actief werken aan de 
overtuiging dat we een realistisch doel 
kunnen bereiken, hebben we meer kans om 
dit ook daadwerkelijk te doen. Als we positief 
zijn over en aardig zijn voor onszelf over 
kleine missertjes (bijv. vorige week heb ik op 
twee dagen een wandeling gemaakt in plaats 
van op drie), hebben we meer kans om het 
de volgende keer niet op te geven.  Met 
andere woorden, door positieve gedachten in 
en naar onszelf op ons levenspad te 
koesteren, bouwen we veerkracht op. 

Hoewel de intrinsieke beloning van het 
stellen van gezonde doelen leuk is, is tijd 
voor reflectie, evaluatie en beoordeling van 
essentieel belang voor positieve verandering. 
Bedenk manieren die u zelf kunt handhaven, 
terwijl u gefocust blijft op uw doelen. Zet een 
herinnering in uw agenda dat u elke 
zondagavond vijf minuten de tijd neemt om 
na te denken over uw goede voornemens 
de afgelopen week en bepaal wat u de 
komende week gaat doen. Een ander idee is 
om uzelf te trakteren. Maak uw favoriete 
dessert of kies een dag waarop u uzelf 
trakteert op een massage - die niet alleen 
goed voelt maar ook stress vermindert.

Het nieuwe jaar biedt gelegenheid om na te 
denken over het afgelopen jaar. Richt u dit 
jaar op het positieve en stel een gezond 
doel, in plaats van te denken dat u het niet 
kunt voordat u het probeert. Wees duidelijk 
in uw bedoelingen. Werk samen met 
anderen in uw omgeving. Visualiseer uw 
succes. Dan zult u dat bereiken!
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5 Fredrickson, Barbara L. et al. “Open Hearts Build Lives: 
Positive Emotions, Induced Through Loving-Kindness 
Meditation, Build Consequential Personal Resources.” 
Journal of Personality and Social Psychology 95.5 (2008): 
1045–1062. PMC. Internet. 2 Sept. 2017.
6 Tugade, M. M., and B. L. Fredrickson. “Resilient individuals 
use positive emotions to bounce back from negative emotional 
experiences.” Journal of Personality and Social Psychology, 
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2004, www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/14769087. Accessed 2 Sept. 2017.
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Nu laat de wetenschap zien hoe nuttig ze 
zijn om ons lichaam gezond te houden, wat 
vooral helpt in de winter, wanneer we 
vatbaarder zijn voor luchtweginfecties en 
andere ziekten.1 

Gember
Gemberhavermoutkoekjes, 
gemberappelpompoensoep, sinaasappel- 
en gembergekruide rode wijn - klinkt dat niet 
allemaal warm en rustgevend voor de koude 
winterdagen? Naarmate de dagen korter 
worden en de zon minder fel is, kan gember 
ons opwarmen en bijdragen aan troostrijk 
voedsel, terwijl het ook, en dat is nog veel 
belangrijker, uw immuunsysteem versterkt. 

Gember, dat gewoonlijk wordt gebruikt bij 
spijsverteringsproblemen en andere 
gastro-intestinale symptomen, helpt 
fysiologisch bij het bestrijden van ontsteking 
in het lichaam. Gember creëert een gevoel 
van innerlijke warmte en helpt zo pijntjes te 
verlichten die gepaard gaan met 
verkoudheid of griep, die vooral tijdens het 
koude seizoen in de winter veel voorkomen. 

Onderzoek laat echter zien dat gember niet 
alleen zorgt voor een gevoel van warmte, 
maar ook kan helpen bij het bestrijden van 
vrije radicalen in het lichaam door een 
belangrijke reactie van het immuunsysteem 
teweeg te brengen. Daarnaast kan gember 
helpen bij het activeren van T-cellen, die een 
essentieel onderdeel zijn van het 
immuunsysteem dat wordt gebruikt om een 
hele reeks kwalen te bestrijden.2,3 

Kurkuma
De helder gekleurde, oranjegele specerij, die 
vooral populair is in de Indiase keuken, heeft 
onlangs aan populariteit gewonnen onder 
gezondheidsbewuste consumenten. 
Onderzoek toont aan dat kurkuma een lange 
waslijst biedt met gezondheidsvoordelen, 
waaronder antioxiderende, 
ontstekingsremmende, antimicrobiële en 
schimmelwerende eigenschappen.4 

Of u nu gedroogde of verse kurkuma 
gebruikt, u kunt het mengen in smoothies, 
toevoegen aan roerbakgerechten en curry’s, 
raspen boven geroosterde wintergroenten of 
het zelfs mengen in gebakken producten. 
Kurkuma en voedingsvet hebben een 
synergetische relatie, wat betekent dat het 
lichaam kurkuma veel efficiënter opneemt 
wanneer het wordt gegeten met vetten, 
zoals volle-melkyoghurt in uw smoothie, 
sesamolie in uw roerbakgerecht of olijfolie op 
uw wintergroenten.5 

Cayenne
Cayenne is een pittige chilipeper die zijn 
naam ontleent aan de hoofdstad van Frans 
Guyana, een klein land in Zuid-Amerika. 
Deze weerstandsverhogende peper wordt in 
keukens meestal gebruikt om een pittige en 
complexe smaak toe te voegen aan 
gerechten. Die specerijboost heeft ook een 
grote voedingswaarde. 

Cayennepepers zijn rijk aan vitamine A, B-6, 
E en C. Ze zijn ook goede bronnen van 
riboflavine, kalium en mangaan.6 Andere 
voedingsstoffen in cayenne lijken het 
metabolisme te stimuleren, wat een rol 
speelt bij het reguleren van het gewicht.  
Veel mensen maken zich zorgen over hun 
gewicht tijdens de wintermaanden en 
kerstvakantie, wanneer we meer eten en 
minder beweging nemen. Cayenne kan 
vooral gunstig zijn in de winter vanwege het 
capsiaatgehalte. Capsiaten zijn niet-pittige 
voedingsstoffen waarvan is aangetoond dat 
ze helpen tegen ontstekingen, een 
aandoening die gepaard gaat met veel 
gezondheidsproblemen.7  

Oregano
Oregano is bijna synoniem aan de Italiaanse 
keuken, en wordt nu meer en meer erkend 
vanwege zijn rol in Mexicaanse gerechten. 
Oregano is een sterk aromatisch kruid met 
een krachtige antioxidantwerking, maar 
wordt daarvoor nauwelijks erkend. 

Oregano heeft zelfs een van de hoogste 
ORAC-waarden. ORAC, wat staat voor 
radicale zuurstofabsorberende capaciteit,  
is een schaal die werd ontwikkeld door  
de USDA als een middel om de 
antioxidantwerking in voedingsmiddelen, 
specerijen en dranken te meten. Een hogere 
ORAC-waarde betekent dat er een grotere 
hoeveelheid antioxidanten aanwezig is, en 
dat resulteert in een sterker potentieel voor 
het bestrijden van het oxidatieproces dat 
wordt veroorzaakt door aanvallen door vrije 
radicalen. Bij het grillen van vlees is oxidatie 
bijvoorbeeld een natuurlijk verschijnsel. 
Wetenschappers denken dat het toevoegen 
van oregano bij het bereiden van vlees meer 
bescherming kan bieden tegen de negatieve 
gezondheidseffecten die aan dit proces zijn 
verbonden.
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Tijdens de lange, donkere wintermaanden verlangen we natuurlijk naar comfort en warmte. Bepaalde 
kruiden die aan het dagelijks eten worden toegevoegd, kunnen niet alleen zorgen voor welzijn, maar 
ook een broodnodige boost geven aan ons immuunsysteem. Eeuwenlang hebben mensen gember, 
kurkuma, cayennepeper en oregano gebruikt om bepaalde kwalen te behandelen. 

Spice for Life!
Voeding

1 Mourtzoukou, E. G., and M. E. Falagas. “Exposure to cold 
and respiratory tract infections [Review Article].” Latest TOC 
RSS, International Union Against Tuberculosis and Lung 
Disease, 1 Sept. 2007, www.ingentaconnect.com/content/
iuatld/ijtld/2007/00000011/00000009/art00002. Accessed 1 
Sept. 2017.
2 “Ginger prevents Th2-Mediated immune responses 
in a mouse model of airway inflammation.” 
International Immunopharmacology, Elsevier, 8 Aug. 
2008, www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1567576908002270?via%3Dihub. Accessed 1 Sept. 2017.
3 Tripathi, Sudipta, et al. “Ginger extract inhibits LPS 
induced macrophage activation and function.” BMC 
Complementary and Alternative Medicine, BioMed Central, 3 
Jan. 2008, bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/
articles/10.1186/1472-6882-8-1. Accessed 1 Sept. 2017.

4 Prasad S, Aggarwal B. B. Turmeric, the Golden Spice: From 
Traditional Medicine to Modern Medicine. In: Benzie IFF, 
Wachtel-Galor S, editors. Herbal Medicine: Biomolecular and 
Clinical Aspects. 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press/
Taylor & Francis; 2011. Chapter 13.
5 Staff. “Curcumin.” Mary S. Easton UCLA Alzheimer 
Translation Center, UCLA Neurology, alzheimer.neurology.ucla.
edu/Curcumin.html. Accessed 1 Sept. 2017.

6 “Nutrition Facts: Spices, pepper, red or cayenne.” Nutrition 
Data. Condé Nast Digital. 2011. Retrieved 13 July 2011.
7 Macho, Antonio, Concepción Lucena, Rocio Sancho, Nives 
Daddario, Alberto Minassi, Eduardo Muñoz, and Giovanni 
Appendino. Non-Pungent Capsaicinoids from Sweet Pepper; 
European Journal of Nutrition 42, no. 1 (February 01 2003): 2-9.

Net als gember, is kurkuma eigenlijk 
geen wortel maar een wortelstok, 
een ondergrondse stengel van een 
plant. Kurkuma is meestal te vinden 
in het gangpad met gedroogde 
kruiden in de gewone supermarkt, 
en het wordt steeds populairder om 
naar de verse, hele wortelstok op de 
kruideniersafdeling te zoeken. 
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Dagelijkse  
glimlach

Hoofdartikel

Het belang van een goede mondgezondheid wordt 
soms ondergeschat bij een goede fysieke gezondheid of 
gezonde voeding. Toch is uw mond de grootste opening 
van uw lichaam. Uw tanden, tandvlees en slijmvliezen 
schoon en gezond houden is van essentieel belang. 

|    The Art of Growing Young
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Sommige van onze favoriete dranken, zoals 
koffie en rode wijn, kunnen niet alleen vlekken 
op onze tanden veroorzaken, maar kunnen 
ook het glazuur, de beschermende coating 
die de tanden hard houdt, aantasten. 
Gelukkig zijn er dagelijkse voedingsmiddelen 
die u eet en gewoonten die u hebt, die al heel 
aardig zijn voor de grootste toegangspoort 
van het lichaam. Steeds vaker blijkt uit 
onderzoek dat de mondgezondheid, vooral 
het orale microbioom (bacteriën, schimmels, 
virussen) en de gezondheid van onze tanden 
en tandvlees direct verband houden met 
onze algehele gezondheid, met name de 
gezondheid van onze cardiovasculaire en 
neurovasculaire systeem (de hersenen).

Appels
Snoep verstandig, eet een appel? Hoewel 
appels geen vervanging kunnen zijn voor 
halfjaarlijkse tandheelkundige controles en 
afspraken bij de mondhygiëniste, worden 
appels al heel lang beschouwd als ‘de 
tandenborstel van de natuur’. Het vezelige 
vlees en de schil van de appel zorgen voor 
een zachte reiniging van de tanden. Houd in 
gedachten dat appelsap, dat vaak ontdaan 
is van voedingsstoffen en rijk is aan suiker, 
geen vervanger is voor het verse fruit zelf.1  
Appels met minder suiker, zoals de groene, 
zure Granny Smith-variant, zijn vooral goed 
voor tand- en mondhygiëne.

Peren
Veel vruchten hebben een hoog zuurgehalte, 
dat uw tandglazuur kan aantasten. Peren 
hebben echter een hoog watergehalte. Het 
vezelige vruchtvlees van de peer kan uw 
tanden zacht scrubben of schoonvegen 
terwijl u erop kauwt.

Wortels
Net als appels en peren, zitten ook wortels 
vol vezels. De inspanning van het kauwen 
van wortels stimuleert een toename van de 
speekselproductie, wat helpt de mond te 
beschermen. Een ander voordeel van 
wortels is dat ze minder suiker bevatten dan 
vruchten zoals appels of peren. 

Suikervrije kauwgom 
Het kauwen van suikervrije kauwgum (alleen 
kauwgom met natuurlijke zoetstoffen, zoals 
xylitol), vooral na een maaltijd, kan in 
essentie fungeren als vochtinbrenger voor 
uw mond en als een manier om tandbederf 
te helpen voorkomen. Suikervrije kauwgom 
stimuleert de speekselklieren om meer 
speeksel te produceren. Dit helpt om 
bacteriën weg te spoelen voordat zuur 
ontstaat. Zorg ervoor dat de kauwgum 
suikervrij is en xylitol bevat.2 

Kaas
Kaas wordt beschouwd als goed voor de 
gezondheid van de botten, vooral vanwege 
het calciumgehalte, maar in het kader van 
een onderzoek werd gekeken naar de 
effecten op de gezondheid van de tanden. 
En kaasliefhebbers zullen blij zijn met de 
resultaten.3  

Water
En laten we de kracht van heldere 
vloeistoffen, met name water, niet vergeten. 
Het drinken van veel ongezoete vloeistoffen is 
van groot belang voor de mondgezondheid, 
omdat het als een spoelmechanisme dient. 
Maar u kunt beter geen citroen- of limoensap 
aan het water toevoegen, omdat de zuren het 
glazuur kunnen aantasten, en het drinken dus 
een averechts effect heeft op een betere 
mondgezondheid.

Poetsen en flossen
Mensen van alle leeftijden moeten hun 
tanden elke ochtend en avond poetsen, en 
ook na zoete of zure maaltijden en snacks. 
Ook moet dagelijks worden geflost. Ouders 
kunnen helpen om van deze gewoonte een 
vast ritueel in het leven van hun kinderen te 
maken door er vroeg mee te beginnen, zelfs 
al voordat kinderen tanden krijgen! Het 
duurt ongeveer twee tot drie minuten om 
goed te poetsen. Dat is ongeveer de  
lengte van een liedje. 
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Volgens een onderzoek dat 
werd gepubliceerd in General 
Dentistry, het gerenommeerde 
klinisch tijdschrift van de Academy 
of General Dentistry, verlaagde 
kaas de mate van tandbederf bij 
onderzoeksdeelnemers door de pH 
in de mond te verhogen (en zo de 
hoeveelheid zuur te verlagen). 

1 “Apples and the Teeth—‘Nature’s Toothbrush’ Reappraised.” 
British Medical Journal 1.6069 (1977): 1116. Druk.
2 Mickenautsch, Steffen et al. “Sugar-Free Chewing Gum and 
Dental Caries—a Systematic Review.” Journal of Applied Oral 
Science 15.2 (2007): 83-88. PMC. Internet. 2 Sept. 2017.
3 Ravishankar Lingesha Telgi, Vipul Yadav, Chaitra 
Ravishankar Telgi, Naveen Boppana. In vivo dental plaque pH 
after consumption of dairy products. General Dentistry, 2013 
May;61(3):56-59.
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Besteed meer tijd buitenshuis
Het verband tussen zonlicht en gezonde 
tanden is misschien niet voor de hand 
liggend, maar vitamine D is een belangrijke 
voedingsstof voor een gezond gebit. En de 
beste manier om uw vitamine D-spiegel te 
verhogen, is blootstelling aan de zon in het 
late voorjaar, in de zomer en in de vroege 
herfst als u in een ‘gematigd klimaat’ leeft 
met koude winters. Wanneer de dagen 
korter zijn, kunt u de vitamine D-spiegels 
verhogen door vitamine D3 in te nemen, 
idealiter gecombineerd met vitamine K2, dat 
calcium aar tanden en botten helpt 
verplaatsen in plaats van dat het zich afzet 
in zachte weefsels.

Vermijd suiker
Wat te vermijden is net zo belangrijk als het 
aanleren van gezonde gewoonten. Volgens 
de Ierse Dental Health Foundation is het 
regelmatig nuttigen van voedingsmiddelen 
en dranken met een hoog suikergehalte de 
belangrijkste oorzaak van tandbederf. 
Frisdranken zijn vooral slecht; het hoge 
suikergehalte verhoogt het risico op 
tandbederf en de hoge zuurgraden kunnen 
het glazuur aantasten. 

Let op voedingsetiketten in de supermarkt, 
omdat de hoeveelheid suiker verrassend 
hoog kan zijn in voorverpakte 
levensmiddelen. 

Zelfs zeer gezonde voedingsmiddelen 
kunnen suikers en bijtende stoffen bevatten 
die schadelijk zijn voor de tanden. Zo 
kunnen de natuurlijke suikers in vers fruit en 
sappen bijna net zo schadelijk zijn als 
tafelsuiker. Citroenen, sinaasappels en 
andere zure vruchten kunnen de zuurgraden 
verhogen en de pH-waarden in de mond 
verstoren, waardoor de bacteriën die 
verantwoordelijk zijn voor het produceren 
van tandplak kunnen toenemen. Daarom is 
het zo belangrijk om na elke maaltijd (zelfs 
gezonde) uw tanden te poetsen en geen 
tussendoortje te nemen voor het slapen 
gaan.

Extra bonus: olie trekken
Ga nog een stapje verder en probeer olie 
trekken! Olie trekken wordt al eeuwenlang 
beoefend in India en werd vermoedelijk 
geïntroduceerd in de VS door de 
Oekraïense arts F. Karach, MD; het is echter 
geen gewone dagelijkse activiteit in de 
westerse wereld. Systematische reviews 
van meerdere onderzoeken tonen echter 
significante verbeteringen aan in de 
vermindering van tandplak en 
plakgeïnduceerde gingivitis.4,5 U kunt het 
eenvoudig oefenen met producten die u in 
huis hebt, zoals kokosnootolie, 
macadamiaolie of andere verse, 
hoogwaardige olie die goed smaakt.

Giet een eetlepel van uw favoriete olie in uw 
mond en spoel de mond een paar minuten 
krachtig! Het is belangrijk om alle olie uit te 
spugen (bij voorkeur in een stuk keukenrol 
of prullenmand om verstopte leidingen te 
voorkomen), omdat onderzoekers denken 
dat die olie vol gifstoffen zit. Daarna spoelt u 
uw mond grondig met water en poetst u uw 
tanden zoals u dat normaal zou doen.

Een gezonde, mooie glimlach is iets dat 
iedereen wil hebben. Door goed te eten en 
de tijd te nemen om te poetsen en te 
flossen, kunt u ervoor zorgen dat uw 
glimlach fris en aanstekelijk is - en dat uw 
hart en hersenen uw leven lang gezond 
blijven. 
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Voor een frisse glimlach en minder 
bezoekjes aan de tandarts, zou 
iedereen de inname van frisdrank, 
suikerhoudende dranken en zoete 
lekkernijen moeten beperken. 

4 Peedikayil, Faizal C., Prathima Sreenivasan, and Arun 
Narayanan. “Effect of Coconut Oil in Plaque Related 
Gingivitis—A Preliminary Report.” Nigerian Medical Journal: 
Journal of the Nigeria Medical Association 56.2 (2015):  
143-147. PMC. Internet. 2 Sept. 2017.
5 Shanbhag, Vagish Kumar L. “Oil Pulling for Maintaining 
Oral Hygiene—A Review.” Journal of Traditional and 
Complementary Medicine 7.1 (2017): 106-109. PMC. 
Internet. 19 Sept. 2017.
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EPA- en DHA-omega-3-vetzuren helpen
en dragen bij aan normale hart- en cognitieve 
functies en het gezichtsvermogen. 
Bovendien bevatten OmeGoldcapsules 
vitamine D, dat de immuunfunctie 
ondersteunt, en vitamine E, waarvan is 
aangetoond dat het de cellen
helpt beschermen tegen oxidatieve 
beschadiging. Deze mix helpt het algehele 
welzijn van het hele gezin te ondersteunen 
en biedt een gemakkelijke manier om
hoogwaardige omega-3-vetzuren in de 
dagelijkse voeding op te nemen.

Omega-3-oliën zijn een geweldige 
oplossing voor de ondersteuning 
van een aantal van de 
belangrijkste lichaamsfuncties.

Omega-3 visoliecapsules rijk aan DHA en EPA
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alle informatie over het product vinden.

17



|    The Art of Growing Young18 |    The Art of Growing Young



januari/februari 2018    |

Vitamine C helpt bij de vorming en 
instandhouding van bindweefsels zoals 
ligamenten, kraakbeen en pezen, evenals 
botten, bloedvaten en huid. Het is een 
noodzakelijke factor bij de aanmaak van 
collageen, een essentieel onderdeel van een 
gezonde, jeugdige huid. Vitamine C is ook 
een noodzakelijke voedingsstof voor 
wondgenezing. Daarom wordt het 
beschouwd als een onmisbare voedingsstof 
voor de gezondheid van de huid. Vitamine C 
werkt sterk synergistisch met oligomere 
proanthocyanidinen, of OPC’s (extreem 
krachtige antioxidanten), vooral bij het 
onderhoud van bindweefsel, dat al onze 
pezen, ligamenten, huid omvat en, geloof 
het of niet, zelfs onze nagels en ons haar. 
OPC’s verhogen de efficiëntie van vitamine C 
aanzienlijk.

Vitamine C heeft niet alleen een gunstig 
effect op de gezondheid van de huid, maar 
helpt ook bij het bestrijden van hartziekten 
en het verminderen van ongezond 
cholesterol en triglyceriden. Het helpt het 
lichaam ook om extra ijzer te absorberen.

Eén van de belangrijkste aspecten van 
vitamine C is de krachtige rol als antioxidant. 
Antioxidanten zijn beschikbaar in bepaalde 
voedingsmiddelen en dranken, en hun taak is 
om oxiderende stoffen, ofwel vrije radicalen, 
te neutraliseren. Sterker nog, in het verleden 
waren er discussies onder wetenschappers 
over het verhogen van de aanbevelingen met 
betrekking tot de dagelijkse inname om het 
potentieel van vitamine C voor vrije radicalen 
in ons lichaam te maximaliseren.2 

Er is voortdurend onderzoek en debat over 
de rol van vitamine C bij de bescherming van 
ons lichaam tegen verkoudheid. Een recent 
overzicht van talrijke onderzoeken wees uit 
dat wanneer gewone mensen verhoogde 
doseringen van vitamine C namen, ze iets 
korter ziek waren. (Ze waren ongeveer één 
dag minder ziek dan diegenen die geen 
verhoogde dosering vitamine C namen.) 

Dit is mogelijk deels toe te schrijven aan het 
antioxiderend gedrag van vitamine C, omdat 
extreme work-outs een vrij radicale reactie in 
het lichaam kunnen veroorzaken.3 

Vitaminetekort is zeldzaam in de  
ontwikkelde wereld omdat vitamine C zo 
overvloedig aanwezig is in citrusvruchten  
en groenten, en vaak beschikbaar is in 
multivitaminesupplementen. Er zijn echter 
aanwijzingen dat veel mensen een klein tekort 
hebben. Symptomen van vitamine C-tekort 
bestaan uit vermoeidheid, pijn in het lichaam 
en zwakte, bloedend tandvlees en uitslag op 
de benen. Droog en broos haar, ontsteking 
van het tandvlees en slechte gezondheid van 
de huid (ruwe, droge huid of wonden die 
traag genezen) zijn andere tekenen van een 
tekort. Scheurbuik is een zeldzame ziekte die 
wordt veroorzaakt door een aanhoudend 
tekort aan vitamine C in het dieet.4 Het komt 
echter wel voor, vooral bij oudere mensen die 
een dieet volgen met eten van slechte 
kwaliteit, en moderne artsen denken er 
zelden aan en testen er ook bijna nooit op 
omdat wordt gedacht dat het een ‘ziekte 
door vitaminegebrek uit het verleden’ is.

Wanneer we denken aan vitamine C, zijn de 
eerste voedingsmiddelen die bij ons 
opkomen waarschijnlijk sinaasappels en 
andere citrusvruchten. Dit zijn uitstekende 
bronnen van deze voedingsstof. Interessant 
is dat rode paprika’s een van de hoogste 
vitamine C-gehaltes per portie bevatten. 
Paprika’s waren inderdaad de voedselbron 
waaruit de grote Hongaarse wetenschapper 
Albert Szent-Gyorgi oorspronkelijk vitamine 
C had geïsoleerd. Hij won de Nobelprijs voor 
deze ontdekking.

Andere vruchten en fruit met veel vitamine C 
zijn bessen (frambozen, bosbessen, 
braambessen, veenbessen), meloenen 
(watermeloen, meloen, honingdauw, 
verschillende tomatensoorten), kiwi, ananas 
en mango.

In groente zit ook veel vitamine C, met name 
donkergroene groenten zoals broccoli, kool 
en bladgroenten (spinazie, boerenkool, 
snijbiet en knolraap). Naast groene groenten 
zijn winterpompoenen, zoals muskaat-, 
eikel- en heirloom-pompoen, rijk aan 
vitamine C. Tenslotte is de tomaat ook een 
hele goede bron!

Vitamine C is gevoelig voor licht en warmte 
en kan tijdens het kookproces afgebroken 
worden. Daarom is het het beste om 
groenten en fruit met veel vitamine C vers en 
rauw of licht gekookt te eten, als u de 
voedingswaarde van de vitamine wilt 
behouden.5

Het National Institutes of Health (NIH) raadt 
volwassen vrouwen aan tenminste 75 mg 
per dag te eten, of 85 mg als zij zwanger is 
en 120 mg als ze borstvoeding geeft. Het 
NIH adviseert mannen om 90 mg per dag te 
nemen. Het NIH adviseert rokers om nóg 
meer vitamine C te eten, 35 mg meer per 
dag dan niet-rokers. Kinderen mogen tussen 
50 mg en 75 mg eten, afhankelijk van hun 
leeftijd.6 Het is belangrijk om uw 
medicijngebruik te bespreken met uw 
zorgverlener, omdat vitamine C bijwerkingen 
kan hebben bij sommige geneesmiddelen 
op recept. Over het algemeen is het het 
beste om de inname van medicijnen en 
voedingssupplementen met minstens twee 
uur te scheiden, om de kans op bijwerkingen 
in de maag te minimaliseren.

In de review werd ook opgemerkt 
dat vitamine C de frequentie van 
verkoudheid met 50 procent 
verminderde bij atleten en soldaten 
die deelnamen aan extreme fysieke 
inspanning en/of blootgesteld 
waren aan extreem koud weer. 
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Vitamine C, ook wel bekend als ascorbinezuur, is direct beschikbaar in veel groenten en fruit en is 
van vitaal belang voor een optimale gezondheid. Terwijl sommige dieren het zelf kunnen produceren, 
moeten mensen vitamine C uit hun voedsel of supplementen halen.1 Het is een van de weinige in 
water oplosbare vitaminen, wat betekent dat het in water oplost en naar de weefsels van uw lichaam 
wordt getransporteerd. In tegenstelling tot vetoplosbare voedingsstoffen kan vitamine C niet in het 
lichaam worden opgeslagen. 

Vitamine C
Kruiden en supplementen

1 Li Y, Schellhorn HE. New developments and novel therapeutic 
perspectives for vitamin C. J Nutr 2007;137:2171-84.
2 Carr AC, Frei B. Toward a new recommended dietary 
allowance for vitamin C based on antioxidant and health effects 
in humans. Am J Clin Nutr 1999;69:1086-107.

3 Hemila H, Chalker E. Vitamin C for preventing and 
treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 
2013;(1):CD000980. PMID: 23440782. www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/23440782.
4 “Vitamin C (Ascorbic acid).” University of Maryland Medical 

Center, 16 July 2013, www.umm.edu/health/medical/altmed/
supplement/vitamin-c-ascorbic-acid.
5 “Vitamin C.” MedlinePlus Medical Encyclopedia, 7 Jan. 2017, 
medlineplus.gov/ency/article/002404.htm.
6 “Office of Dietary Supplements—Vitamin C.” NIH Office of 
Dietary Supplements, U.S. Department of Health and Human 
Services, 11 Feb. 2016, ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-
HealthProfessional/.
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De belangrijkste actie die u kunt ondernemen 
om ziekten te bestrijden, is uw handen 
wassen. In de wintermaanden is er sprake van 
een toename in ziekenhuisopnamen vanwege 
luchtwegaandoeningen.1 Interessant is dat is 
aangetoond dat de hoofdoorzaak van infecties 
in ziekenhuizen de neuzen van mensen zijn 
door niezen en afvegen van loopneuzen 
zonder daarna de handen te wassen. Veel 
mensen denken dat hoesten of niezen de 
belangrijkste manier van overdracht is, maar 
veel ziekten worden verspreid door fysiek 
contact. Een vriendelijke handdruk of het 
aanraken van een deurknop kan een virus vrij 
gemakkelijk overbrengen. Maar we kunnen 
niet de hele winter menselijk contact vermijden! 

Was daarom uw handen vaak en goed.2 Maak 
uw handen nat met water en wrijf ze minstens 
20 seconden met zeep tegen elkaar, voordat u 
ze afspoelt. (Uit onderzoek is gebleken dat 95 
procent van de mensen hun handen niet goed 
wast.)3 Als u thuis een handdoek gebruikt om 
uw handen af te drogen, zorg er dan voor dat u 
deze regelmatig vervangt door een nieuwe, 
schone handdoek. 

Wetenschappers hebben het aantal mensen 
dat hun gezicht aanraakt in verband gebracht 
met een toename van luchtwegaandoeningen.4 
Mensen raken hun mond, neus of ogen vaak 
onbewust aan, daarom is goed handen 
wassen zo belangrijk.

Huidirritatie wordt zelfs genoemd als een van 
de gerichte redenen waarom mensen geen 
goede hygiënepraktijken voor hun handen 
toepassen.5 Een optie is om regelmatig en 
rijkelijk handlotion te gebruiken met 
natuurlijke vochtinbrengers zoals sheaboter, 
amandelolie, essentiële sinaasappelolie, 
sesamolie, rozenbottelzaadolie, avocado-olie 
en kamillebloemextract (rijk aan flavonoïden 
luteïne, apigenine, quercetine, en de oliën 
bisabolol en matricine), evenals de klassieke 
huidgenezer aloë vera. Supplementen en 
lotions die hyaluronzuur bevatten, zijn goed 
voor de droge huid omdat dit speciale 
weefselzuur water vasthoudt.

Vitamine D speelt een belangrijke rol in het 
immuunsysteem. Bij een gebrek aan vitamine 
D is het mogelijk dat het immuunsysteem niet 
optimaal functioneert. In de winter hebben 
mensen een groter tekort aan vitamine D - 
meestal omdat ze veel binnen zijn, omdat de 
kou en kortere dagen minder zonlicht 
opleveren, en de winterzon in een gematigd 
klimaat niet genoeg ultraviolette straling biedt 
om veel vitamine D te produceren wanneer 
zonlicht onze huid raakt. 

Ons lichaam produceert van nature vitamine 
D, met behulp van ultraviolette energie van 
de zon. In de winter, wanneer er minder 
daglicht is, zijn er minder ultraviolette stralen 
in de atmosfeer, wat leidt tot minder interne 
productie van vitamine D. Dus wat is de 
oplossing? Aanvulling met een hoogwaardig 
natuurlijk vitamine D3-product (bij voorkeur 
in combinatie met vitamine K2 en omega-3-
vetzuren), en ook meer tijd buiten 
doorbrengen. Als u een warmere dag in de 
weersvoorspelling ziet of een dag met meer 
zonlicht, ga er dan lekker op uit de natuur in. 
(Een extra bonus: Vitamine D is, net als veel 
onderdelen van het spectrum van natuurlijk 
zonlicht, zelfs in de winter een 
stemmingsbooster.)
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Midden in de winter, tijdens die eindeloos kille dagen, is ziek worden 
bijna onvermijdelijk. Een zere keel, pijnlijke spieren, verkoudheid, 
artritis die opspeelt, droge huid en zelfs koortsuitslag lijken allemaal 
vaker voor te komen in de winter. Hier zijn wat eenvoudige ideeën 
die oudere volwassenen in hun dagelijks leven kunnen toepassen 
om de meest voorkomende winterziekten te voorkomen.

Ziektes voorkomen  
in de winter

Gezondheid van het gezin

Een andere manier om handhygiëne 
in praktijk te brengen, is door uw 
mond niet zo veel aan te raken. 

Maar al dat handen wassen kan de 
huid van oudere mensen schaden, 
vooral in de winter. 

1 Mourtzoukou, E. G., and M. E. Falagas. “Exposure to cold 
and respiratory tract infections.” The International Journal 
of Tuberculosis and Lung Disease: the official journal of the 
International Union against Tuberculosis and Lung Disease., 
U.S. National Library of Medicine, Sept. 2007,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17705968.
2 “Handwashing: Clean Hands Save Lives.” Centers for 
Disease Control and Prevention, 27 Jan. 2016,  
www.cdc.gov/handwashing/.
3 Borchgrevink, C. P., et al. “Hand washing practices in a 
college town environment.” Journal of Environmental Health, 
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2013, www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/23621052.

4 Nicas, Mark, and Daniel Best. “A Study Quantifying the 
Hand-To-Face Contact Rate and Its Potential Application 
to Predicting Respiratory Tract Infection.” Journal of 
Occupational and Environmental Hygiene, vol. 5, no. 6, 2008, 
pp. 347-352., doi:10.1080/15459620802003896.

5 Chassin, M. R., et al. “Improving hand hygiene at eight 
hospitals in the United States by targeting specific causes of 
noncompliance.” Joint Commission Journal on Quality and 
Patient Safety, U.S. National Library of Medicine, Jan. 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25976719.
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Terwijl u die stevige wandeling maakt voor 
een goede blootstelling aan de zon, slaat u 
twee vliegen in een klap om winterkwalen te 
voorkomen. Sporten is een goede vriend 
van het immuunsysteem. Een systematische 
review van 17 onderzoeken concludeerde 
dat lichaamsbeweging met name bij oudere 
volwassenen het immuunsysteem versterkt.6  

Maar er is meer reden om ervoor te zorgen 
dat u genoeg slaap krijgt, namelijk het 
voorkomen van verkoudheid. Een team van 
onderzoekers ontdekte dat mensen die 
minstens zeven uur slaap per nacht kregen, 
veel minder verkoudheidsverschijnselen 
ontwikkelden dan degenen die slechts vijf of 
zes uur slaap hadden. Onderzoekers spoten 
een levend koud virus in de neus van de 
deelnemers en volgden hun slaapgewoonten. 
De deelnemers die minder sliepen hadden 
vier keer meer kans om verkouden te 
worden dan degenen die meer sliepen. 
Terwijl 17 procent van de degenen die langer 
sliepen ziek werd, werd 39 procent van de 
mensen die minder dan zes uur sliepen 
verkouden.  
 

En van degenen die gemiddeld minder dan 
vijf uur per nacht sliepen, werd 45 procent 
verkouden! De onderzoekers weten niet 
precies waarom meer slaap een 
beschermende factor is, maar een van de 
onderzoekers speculeerde dat het te maken 
zou kunnen hebben met de observatie dat 
minder slaap kan bijdragen aan chronische 
ontsteking, ofwel een disfunctionele reactie 
van het immuunsysteem.7 

De winter brengt zo zijn eigen problemen 
met zich mee die een uitdaging kunnen zijn 
voor lichaam en geest. Door veel van de 
praktijken te volgen die worden aanbevolen 
voor een algemeen gezond leven, kunt u het 
hele seizoen gezonder blijven. 
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Als u zich midden in de winter niet 
lekker voelt, wilt u het liefst gewoon in 
bed kruipen. 

6 Haaland, Derek A., et al. “Is Regular Exercise a Friend or Foe 
of the Aging Immune System? A Systematic Review.” Clinical 
Journal of Sport Medicine 18.6 (2008): 539-48. Print.
7 Prather, Aric A. et al. “Behaviorally Assessed Sleep and 
Susceptibility to the Common Cold.” Sleep 38.9 (2015):  
1353-1359. PMC. Internet. 5 Sept. 2017.
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Het is een soortgelijke situatie met 
voedingssupplementen en ons lichaam. In 
deze analogie hangt het echter af van 
wanneer u dat metaforische paard naar het 
water brengt. In het geval van vitaminen en 
mineralen is timing misschien niet alles, maar 
het kan aanzienlijk helpen als het gaat om 
biologische beschikbaarheid. Onderzoek 
toont aan dat verschillende supplementen 
op optimale tijden worden verwerkt en 
geabsorbeerd door het lichaam. 

Vitaminen zijn in vet of in water oplosbaar, 
wat betekent dat ze oplossen en 
gemakkelijker kunnen worden verwerkt 
wanneer ze worden gemengd met lipiden 
(vetten) of water. Stelt u zich eens voor wat 
er gebeurt als u azijn en olijfolie mengt voor 
een dressing. De azijn en olie behouden hun 
eigen identiteit en u kunt onderscheid maken 
tussen de twee. Als u die azijn in een 
wateroplossing mengt, mengen de twee zich 
met elkaar op een manier waardoor ze niet 
van elkaar te onderscheiden zijn. In dit geval 
is azijn oplosbaar in water.

Het is belangrijk om hiermee rekening te 
houden, omdat het bepaalt of een bepaalde 
vitamine moet worden ingenomen met 
voedsel of op een lege maag. Veel vitaminen 
zijn in vet oplosbaar. 

Vitamine C en de B-complexvitaminen zijn 
primaire uitzonderingen die geen gezonde 
vetten uit uw dieet nodig hebben zodat het 
lichaam ze kan verwerken. B-vitaminen zijn 
essentiële elementen in het metabolisme en 
kunnen daarom het best op een lege maag 
worden ingenomen. Ze worden ook goed 
opgenomen met eten en sommige mensen 
met een gevoelige maag zullen het prettiger 
vinden om zelfs de in water oplosbare 
vitaminen met eten in te nemen. 

Betekent dit dat u alle vitaminen in uw 
dagelijkse multivitamine moet scheiden? 
Natuurlijk niet. Een optie is om uw 
multivitamine te nemen bij een maaltijd, maar 
zorg ervoor dat het vetgehalte van die maaltijd 
binnen de gezonde matigheid valt. Als u dit 
wilt aanvullen met in water oplosbare 
vitaminen, kunt u deze innemen als u opstaat.  

Calcium en magnesium zijn cruciale 
mineralen, die een kalmerende werking 
hebben. Misschien is het concept van een 
glas warme melk voor het slapen toch een 
goed idee. Dat gezegd hebbende, het lichaam 
kan slechts een bepaalde hoeveelheid calcium 
opnemen op een bepaald moment, dus veel 
deskundigen denken dat het het beste is om 
de doses op te splitsen en niet meer dan 
500 mg per keer in te nemen.1 Hoewel 
calcium en magnesium optimaal worden 
geabsorbeerd wanneer ze afzonderlijk van 
elkaar worden ingenomen, combineert de 
natuur deze twee mineralen vaak in voedsel en, 
hoewel ze niet zo goed worden geabsorbeerd 
als ze samen worden ingenomen (vanwege 
een beetje concurrentie tussen de twee voor 
absorptie), is het vaak handig om dit te doen 
en is dit nog steeds vrij effectief.

Zink kan het best worden ingenomen vóór 
het eten en beter niet worden gecombineerd 
met calcium of ijzer, omdat zij erom kunnen 
strijden wie de receptor is; de meeste 
vormen van zink in hoeveelheden hoger dan 
enkele milligrammen veroorzaken vaak 
gastro-intestinale klachten wanneer ze op 
een lege maag worden ingenomen, dus het 
innemen van zink met voedsel is vaak het 
beste. Het is tevens raadzaam om ijzer en 
calcium te vermijden. IJzer moet ook op een 
lege maag worden ingenomen en niet in 
combinatie met calcium. Het probleem is dat 
ijzersupplementen gastro-intestinale klachten 
kunnen veroorzaken. Een goede optie is om 
ijzer samen met citrus, fruit of sap met veel 
vitamine C in te nemen, omdat vitamine C 
helpt bij de absorptie.2 

Probiotica kunnen het beste ongeveer  
30 minuten voor het eten van een maaltijd 
met wat vet worden ingenomen.3 De reden 
hiervoor is om te voorkomen dat de 
probiotica worden ‘overmeesterd’ door alle 
andere reacties die optreden wanneer 
voedsel wordt verteerd in het lichaam. Met 
andere woorden, het nemen van probiotica 
voorafgaand aan het eten geeft de 
probiotica alvast een aanloopje om de 
balans te verbeteren en bij het bevorderen 
van een gezonde darmflora.

In het algemeen zijn er veel bekende 
obstakels voor de opname van 
voedingsstoffen, namelijk cafeïne, alcohol en 
stress. Cafeïne kan de opname van ijzer tot 
80 procent verminderen.4 Dat betekent niet 
dat u ‘s ochtends minder koffie of thee hoeft 
te drinken. 

Het zal niet als een verrassing komen dat u 
multivitaminen niet moet innemen met 
alcohol. Bovendien kan bovenmatig 
alcoholgebruik de wand van uw 
spijsverteringskanaal beschadigen en 
spijsverteringsenzymen verminderen.5  
Stress houdt het lichaam in vecht-of-
vluchtmodus. Dit is niet bevorderlijk voor de 
spijsvertering omdat het lichaam zich richt 
op het omgaan met de stress in plaats van 
op een goede spijsvertering.6 Geïnformeerd 
experimenteren is de beste manier om te 
ontdekken hoe uw lichaam het liefst voedsel 
en supplementen krijgt.
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Het oude gezegde luidt dat je een paard naar het water kunt brengen, maar je hem niet kunt dwingen 
te drinken. Het is een soortgelijke situatie met voedingssupplementen en ons lichaam. 

Gezond de klok rond: haal het beste uit uw 
supplementen 

Gezondheid van het gezin

Vitaminen A, D, E en K worden het 
best geabsorbeerd wanneer ze 
worden gegeten met een kleine 
hoeveelheid vet, zoals volle melk, 
yoghurt, vette vis of zelfs groenten 
gebakken in olijfolie. 

Probeer in plaats daarvan minstens 
een uur te wachten tussen het 
drinken van cafeïne en het innemen 
van uw supplement.

1 Straub, Deborah A. “Calcium Supplementation in Clinical 
Practice: A Review of Forms, Doses, and Indications.” 
Nutrition in Clinical Practice, vol. 22, no. 3, 1 June 2007, pp. 
286-296., doi:10.1177/0115426507022003286.
2 “Taking iron supplements.” MedlinePlus Medical 
Encyclopedia, 3 May 2015, medlineplus.gov/ency/
article/007478.htm.

3 Tompkins, T. A., et al. “The impact of meals on a probiotic 
during transit through a model of the human upper 
gastrointestinal tract.” Beneficial Microbes, U.S. National 
Library of Medicine, 1 Dec. 2011, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22146689.
4 Garrison, Robert H., and Elizabeth Somer. The nutrition desk 
reference. Keats Pub., 1997.
5 Somer, Elizabeth. The essential guide to vitamins and 
minerals. Harper Perennial, 1995.
6 Mindell, Earl, and Hester Mundis. Earl Mindell’s new vitamin 
bible. Grand Central Life & Style, 2011.
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Rennen, rennen, rennen! U denkt misschien 
dat rennen alleen kan op parcoursen, 
loopbanden, in parken of op zijn minst 
sneeuwvrije trottoirs. Maar rennen kan op 
verschillende manieren en is een uitstekende 
manier om snel de hartslag te verhogen en u 
even lekker uit te sloven. Woont u in een 
klein appartement? Er zijn een paar 
spelletjes die u met uw kinderen kunt spelen, 
zoals rood licht/groen licht, waarbij ze op 
hun plaats rennen. Of de trap op en af 
rennen. Woont u in een groter huis? Dan 
kunt u wedstrijden in de gang houden. 
Combineer het en probeer verschillende 
soorten hardlopen, zoals rennen (met de 
knieën omhoog), huppelen als een konijntje 
en springen. 

Organiseer een dansfeest. Vertel uw 
kinderen dat ze DJ kunnen spelen en hun 
favoriete liedjes kunnen kiezen. 

Maak het dansfeest een beetje leuker door 
een paar liedjes te spelen en dan een 
bevriezingsdans te doen. Een van uw 
kinderen is de gelukkige om op willekeurige 
momenten tijdens het liedje op pauze te 
drukken en iedereen die aan het dansen is, 
moet dan in zijn huidige houding bevriezen. 
Zo kunt u ook een muzikale stoelendans 
doen waarbij iedereen danst en wanneer de 
muziek stopt moet iedereen op de grond 
gaan zitten. Een andere leuke variant op 
dansen is het naspelen van een dans uit een 
film of videoclip. Het hoeft geen perfecte 
choreografie te zijn - gewoon wat gekke 
interpretaties van de professionele versies. 

Gebruik een yogamat of deken en maak een 
kleine tunnel om doorheen te kruipen. Spring 
door hoelahoeps. Ga ringen gooien of plak 
een doelgebied af en gooi zakken gedroogde 
bonen. Organiseer een gymnastiekevenement 
met springen, splits, salto’s en handstanden. 
Of plak wat tape op de grond voor 
balansoefeningen. U kunt ook gaan 
tafeltennissen. Als u geen batjes heeft kunt u 
uw handen gebruiken - net zoiets als handbal 
op de eettafel. Maak een basketbalset van 
een kleine bal en een grote prullenbak. Train 
ook de hersenen van uw kinderen door ze 
rekwisieten te laten maken. Gebruik een 
garde als Olympische fakkel of maak snel een 
medaille van aluminiumfolie en garen. 

En dan zijn er altijd de ouderwetse spellen 
die geen Olympisch talent vereisen - de 
spellen die we allemaal hebben gespeeld op 
regenachtige dagen. Geef Fikkie ook wat 
beweging door de kinderen (voorzichtig) 
achter de hond aan te laten jagen. Of als de 
hond dit niet leuk vindt, kunnen de kinderen 
gaan spelen in de kelder. U kunt het nog 
leuker maken met zaklampen. Een andere 
variant is tikkertje waarbij de kinderen na een 
zachte tik helemaal stil moeten staan! 

Of ze kunnen hun knuffelbeesten een ritje op 
hun rug laten maken. Probeer verstoppertje 
in teams te spelen. Speel Twister of haasje-
over. Gebruik afplakband om een hinkelbaan 
in de gang te maken. Als neefjes en nichtjes 
of de buren komen, ga dan zakdoekje 
leggen. 
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Iedereen die wel eens een sneeuwstorm heeft doorstaan, kan u vertellen 
dat hutkoorts echt bestaat! Wat in eerste instantie knus aanvoelt - 
thuiskomen van school, knuffelen op de bank onder een dekentje en 
nippen aan warme chocolademelk - kan na een tijdje behoorlijk repressief 
worden, vooral voor kleine kinderen vol energie. Hier volgen wat leuke tips 
om uw kinderen actief en creatief te houden tijdens de lange, kille winter, 
terwijl ze een groot deel van hun tijd binnenshuis doorbrengen. 

Blijf ook binnen actief met het hele gezin

Gezondheid van het gezin

Dansen is niet alleen goed voor het 
lichaam, maar het helpt kinderen ook 
om muziek te waarderen.  

Kleine kinderen kunnen een ritje op 
elkaars rug maken waarbij degene 
die bovenop zit de buikspieren kan 
trainen tijdens het balanceren. 

Organiseer uw eigen indoor 
Olympische Spelen. Het hoeven 
geen echte wedstrijden te zijn, maar 
wees gewoon creatief. Maak een 
hindernisbaan met behulp van dozen 
en stoelen.
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Breng na al deze activiteiten wat zen in het 
winterleven van uw kinderen met yoga. Op 
internet staan veel video’s met kinderyoga 
waarin kinderen worden aangemoedigd om 
dieren te visualiseren of mee te zingen met 
de yogales. Om het nog boeiender te 
maken, kan ieder gezinslid vijf minuten lang 
de yoga-instructeur zijn. 

En als al het andere niet lukt roept u iedereen 
bij elkaar, pakt u een thermosfles warme 
appelcider en maakt u een lange wandeling. 
Maar misschien bent u te moe na al deze 
indoor activiteiten! En wat denkt u? Al deze 
activiteiten zijn ook goed voor volwassenen… 
probeer het zelf. Door deze activiteiten met 
de kinderen te doen, heeft u extra quality 
time met ze.
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Blijf ook binnen actief met het hele gezin

Als een krab lopen betekent 
achterwaarts op uw handen  
en voeten steunen en achteruit 
lopen. De enige limiet is uw  
eigen fantasie. 
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Sappen en smoothies zijn de laatste jaren 
ongelooflijk populair geworden, vooral onder 
gezondheidsbewuste vrouwen. In sommige 
landen zijn hele ketens van smoothiebars 
geopend die uitsluitend zijn gewijd aan 
vloeibare voeding. Diëten die 
lichaamsreiniging beloven, zijn door iedereen 
aangeprezen, van gezondheidsgoeroes tot 
beroemdheden. En er is wereldwijd sprake 
van een toename van de verkoop van 
speciale keukengadgets die uw groenten en 
fruit vloeibaar maken.1  

Zelfs supermarkten hebben een speciaal 
sapgedeelte, soms zelfs een eigen juicebar. 
Terwijl vrouwen proberen om aan al hun 
verantwoordelijkheden te voldoen, is het heel 
verleidelijk om snel een sapje of een 
smoothie te nemen als maaltijdvervanger of 
het gevoel te hebben dat u voedzame 
groenten en fruit aan uw dieet toevoegt. 

Kauwen helpt het lichaam om de 
voedingsstoffen in voedsel te metaboliseren 
en te verwerken. Uw tanden veranderen die 
hapklare stukjes voedsel in zeer kleine 
stukjes voor een gemakkelijkere 
spijsvertering. Als u goed kauwt, doet u uw 
spijsverteringskanaal een plezier. Hoe meer 
werk uw tanden doen om het 
spijsverteringsproces te starten, hoe 
gemakkelijker het is voor uw maag en 
darmen om hun werk te doen. Het lichaam 
kan meer voedingsstoffen uit voedsel halen 
als u beter hebt gekauwd. Grotere stukken 
voedsel gaan langzamer door de darmen 
dan beter gekauwde stukjes. Dit geeft 
bacteriën meer tijd om te groeien op deze 
grote voedseldeeltjes, wat meer gas en 
ongemak kan veroorzaken. 

Afgezien van de fysieke afbraak van voedsel 
door de tanden, speelt speeksel een 
sleutelrol. Speeksel bevat een enzym 
genaamd speekselamylase dat vetten en 
complexe koolhydraten al in de mond begint 
te verwerken. Speeksel bevat ook 
beschermende elementen die helpen bij het 
verminderen van zuren en antibacteriële 
stoffen die helpen bij het bestrijden van 
ziekteverwekkers. Hoe langer u kauwt op uw 
eten, des te meer speeksel wordt 
geproduceerd.

Kauwen kost tijd. En dat is de tijd waarin uw 
lichaam en brein communiceren over uw 
niveau van verzadiging of ‘vol zitten’. Tijdens 
het kauwproces worden fysieke en 
chemische signalen naar de hersenen 
gestuurd die belangrijk zijn voor de 
voedselinname. De hersenen controleren in 
feite hoeveel u kauwt om te bepalen hoeveel 
u hebt gegeten. Onderzoekers zijn van 
mening dat meer langdurig kauwen tijdens 
de maaltijden kan helpen bij 
gewichtsbeheersing, omdat mensen de 
neiging hebben om kleinere maaltijden te 
eten als ze langer kauwen.2 

Stelt u zich eens voor dat u een stukje kipfilet 
van 180 gram eet. U moet de stukken 
snijden met een vork en mes. U kauwt elk 
stuk een paar seconden voordat u het 
doorslikt. Misschien neemt u na elke paar 
happen een paar slokjes water. Dan kan het 
wel 15 minuten of langer duren voordat u die 
kipfilet van 180 gram hebt opgegeten! Stelt 
u zich nou eens voor dat u een smoothie 
van 180 gram drinkt. U kunt de smoothie 
waarschijnlijk in drie of vier slokken 
opdrinken, die elk minder dan een minuut 
duren. Wanneer u de kipfilet eet, hebben de 
juiste chemicaliën in het lichaam langer de 
tijd om berichten naar de hersenen te sturen 
om aan te geven dat u calorieën en 
voedingsstoffen ontvangt. Simpelweg omdat 
de handeling van het drinken aanzienlijk 
minder tijd in beslag neemt, hebben die 
receptoren de hersenen misschien niet 
gewaarschuwd voor het gevoel van vol 
zitten. Dus, kauwen - en goed kauwen en 
langzaam eten - helpt bij 
gewichtsbeheersing.
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Kauwen of niet kauwen, dat is de vraag.

Sap versus kauwen

Gezondheid van het gezin

Waar het op neerkomt, is dat u wilt 
oogsten wat u zaait. Als u actief 
gezonde keuzes maakt over voedsel, 
wilt u geen heilzame voedingsstoffen 
missen omdat u niet voldoende 
kauwt.

Als u uzelf trakteert op iets lekkers 
na uw work-out, is een eiwitrijke 
smoothie een snelle manier om 
het lichaam voedingsstoffen en 
vitaminen te geven. Mensen zijn 
biologisch ingesteld om niet alleen 
te kauwen voor de gezondheid maar 
ook voor het genot.

1 Harvard Health. “Juicing—Fad or Fab?” Harvard Medical 
School, Harvard Health Publishing, July 2015, www.health.
harvard.edu/healthy-eating/juicing-fad-or-fab.
2 “Increasing the Number of Chews before Swallowing 
Reduces Meal Size in Normal-Weight, Overweight, and Obese 
Adults.” Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 
Elsevier, 9 Nov. 2013, www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S2212267213013750. Accessed 2 Sept. 2017.
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In een laboratoriumonderzoek hebben 
wetenschappers kauwtellingen toegewezen 
aan twee afzonderlijke groepen - beide 
groepen moesten pizza eten, maar één 
groep kreeg de opdracht om 15 keer per 
beet en de andere 40 keer per beet te 
kauwen. In de groep die 40 keer per hap 
kauwde, hadden deelnemers minder honger 
en minder de neiging om te blijven eten.3 In 
feite is kauwen zo belangrijk voor 
voedselconsumptiehoeveelheden dat in 
sommige onderzoeken is aangetoond dat 
de eenvoudige handeling van kauwen op 
kauwgom de hoeveelheid voedselinname 
vermindert die iemand na een maaltijd 
heeft.3 Een ander onderzoek wees uit dat bij 
kinderen die minder en/of sneller kauwen als 
ze jonger zijn, vaker obesitas voorkomt als 
ze volwassen zijn.5 

Maar het zijn niet alleen maar feiten - het kan 
ook leuk zijn. Door uw eten te kauwen, leert u 
de verschillende smaken en texturen 
waarderen. Het helpt u om langer van iets 
lekkers te genieten. Dit wil niet zeggen dat 
smoothies geen goede voedingsopties zijn 
- zolang u ze maar echt proeft en niet alleen 
maar doorslikt. 

U hoeft er niet op te kauwen omdat de 
blender dat werk al heeft gedaan, maar door 
kleine slokjes te nemen en elke slok 15 of  
20 seconden in de mond te houden, zal de 
verzadiging sterk worden verhoogd, en 
wordt een optimaal begin gemaakt met het 
spijsverteringsproces door elke slok goed te 
mengen met speeksel, dat enzymatisch alle 
complexe koolhydraatvertering begint. 
Hetzelfde geldt voor soep: als soep wordt 
gegeten en geproefd, in de mond wordt 
gehouden en zo met speeksel wordt 
vermengd voor het doorslikken, verhoogt u 
de verzadiging en verlaagt u het totale 
calorieverbruik. 

Vrouwen leiden een druk leven en moeten 
voldoen aan alle eisen van familie en werk. 
Door de tijd te nemen om van uw eten te 
genieten, zorgt u voor uzelf op een manier 
die bijna als verwennerij kan voelen. En dat 
op zich is niet alleen goed voor ons lichaam 
maar ook voor onze ziel.
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3 “Effects of chewing on appetite, food intake and 
gut hormones: A systematic review and meta-
analysis.” Physiology & Behavior, Elsevier, 15 July 
2015, www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0031938415300317#s0035. Accessed 2 Sept. 2017.
4 “Short-term effects of chewing gum on satiety and afternoon 
snack intake in healthy weight and obese women.” Physiology & 
Behavior, Elsevier, 3 Mar. 2016, www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0031938416300889. Accessed 2 Sept. 2017.
5 “Rate of eating in early life is positively associated 
with current and later body mass index among young 
Japanese children: the Osaka Maternal and Child 
Health Study.” Nutrition Research, Elsevier, 27 Nov. 
2016, www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0271531716304006#s0055. Accessed 2 Sept. 2017.
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Help uw lichaam zich tegen oxidatieve
stress te beschermen!

Proanthenols® 
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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.
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Uit talloze studies en onderzoeken is 
gebleken dat u twee of drie keer per week 
vis zou moeten eten om te profiteren van de 
omega-3 vetzuren die zo goed zijn voor de 
gezondheid en de hersenen. Met vervuiling 
en gifstoffen in het nieuws, is het geen 
wonder dat sommige mensen huiverig zijn 
om zoveel vis te eten. Maar als u de juiste vis 
in de juiste hoeveelheden eet, zal uw lichaam 
u dankbaar zijn. 

Denk aan het Engelse anagram SMASH 
(Sardines, Mackerel, Anchovies, Salmon, 
Halibut) - sardines, makreel, ansjovis, zalm, 
heilbot: - bij het kiezen van vis voor uw dieet. 
Vermijd koningsmakreel, marlijn, keizerbaars 
en andere grotere, langlevende vissen, 
omdat zich in deze vissen hogere niveaus 

aan kwik kunnen ophopen. Koop ook geen 
gekweekte vissen, omdat deze vissen door 
de voeding die ze krijgen niet dezelfde 
hoeveelheden voedingsstof kunnen 
verzamelen als hun tegenhangers in het wild. 
Als u zich nog steeds zorgen maakt over 
verontreinigingen in wilde vissen, kunt u ook 
een hoogwaardig visoliesupplement 
proberen dat moleculair is gedestilleerd 
(onder een krachtig vacuüm, waardoor de 
oliën kunnen verdampen op een veel lagere 
temperatuur, in afwezigheid van zuurstof).
Zorg ervoor dat u er een kiest waarop 
specifiek wordt vermeld dat het DHA bevat, 
want dat is een van de beste omega-3 
vetzuren voor uw lichaam.

‘Cholesterol’ is een beladen woord dat veel 
mensen ineen doet krimpen. Er zijn echter 
twee soorten cholesterol, en ja, één ervan is 
gezond. High-density-lipoproteïne, of 
HDL-cholesterol, vermindert het risico op 
hart- en vaatziekten. Omdat HDL het 
lichaam helpt, wordt dit vaak ‘goede’ 
cholesterol genoemd. Aan de andere kant 
verhoogt low-density-lipoproteïne, of 
LDL-cholesterol, het risico op hart- en 
vaatziekten. LDL wordt ‘slechte’ cholesterol 
genoemd. Onderzoekers geloven dat 
geoxideerde LDL het proces van 
atherosclerose initieert. Gelukkig zijn er veel 
antioxidanten die LDL beschermen tegen 
oxidatie, waaronder de vitaminen A, C en E, 
evenals het bèta-caroteencomplex, Co-Q-10 
en selenium. Sommige kruidenconcentraten 
kunnen net zo goed helpen, zoals meidoorn, 
knoflook, gember, kurkuma en rozemarijn. 
HDL-niveaus kunnen worden verhoogd (ook 
hier geldt weer, hogere niveaus van HDL-
cholesterol zijn een goede zaak) door zeer 
regelmatig te bewegen en het vermijden van 
geraffineerde koolhydraten, zoals witte 
bloem en suiker. 

Hoewel sportscholen geweldige plekken zijn om apparatuur, 
lessen, medesporters en motivatie te vinden om actief en fit te 
worden, hoeft u absoluut niet te trainen met fitnessapparatuur om 
fysiek fit te worden. Sterker nog, enkele van de meest recente 
onderzoeken over dit onderwerp concluderen dat heel eenvoudig 
overdag een beetje actiever worden door de trap te nemen, iets 
vaker naar de waterkoker te lopen, het huis te stofzuigen, verder 
van de winkel te parkeren en andere kleine, alledaagse fysieke 
dingen te doen, iemands gezondheid beter beschermt dan 
wanneer u regelmatig naar de sportschool gaat. Het onderzoek 
toonde verder aan dat mensen met het hoogste activiteitsniveau 
degenen zijn voor wie actief zijn onderdeel van hun dagelijks leven 
is, door kleine veranderingen aan te brengen, zoals een halte 
eerder uit de bus te stappen en de rest van de weg te lopen, of 
met de fiets naar het werk te gaan. Elke beweging die u overdag 
maakt telt mee. Als u een bewuste poging doet en een paar kleine 
veranderingen in uw leven aanbrengt, kunt u de dag gemakkelijk 
eindigen met in totaal een uur aan lichaamsbeweging.  Een 
activiteittracker die stappen telt (en vaak ook andere functies 
heeft), is een uitstekend apparaat dat feedback geeft. Werken naar 
een doel van 10.000 stappen per dag (het equivalent van 8 km 
met een gemiddelde pas) is een uitstekende manier om voor 
voldoende lichaamsbeweging per dag te zorgen.
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Bestaat er eigenlijk zoiets als 
goede cholesterol? 

Moet ik lid worden van de sportschool 
om gezond te zijn?

Vraag het  de expert

Let bij het plannen van uw maaltijd 
op verse zoetwatervissen, zoals 
sardines, ansjovis, zalm, heilbot en 
makreel. 

Moet ik vis eten of is dat te 
giftig?
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