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Goede voornemens zijn leuk omdat alles 
mogelijk lijkt aan het begin van het jaar. 
En, niet verklappen, maar: alles is ook echt 
mogelijk, als u maar een realistisch doel 
stelt en gefocust blijft. Net als bij alle andere 
doelen die u stelt, hangt het van uw houding 
en uw focus af of u uw doel gaat bereiken. 
Laten we onszelf dus als onderdeel van 
de nieuwe doelen voor het nieuwe jaar 
beloven om alle zaken uit het verleden 
die ons tegenhouden te vergeten, en ons 
alleen maar te richten op alle geweldige 
mogelijkheden van dit nieuwe jaar. 

Bij het bepalen van het doel, moet u zich 
naast het behalen van het doel ook richten 
op hoe goed het voelt als u het doel bereikt. 
Hou dat gevoel vast in uw gedachten 
en uw hart. Laat dat gevoel u leiden en 
nieuwe mogelijkheden aantrekken voor een 
succesvol leven. Het jaar 2019 is een jaar om 
opnieuw te beginnen en uw passie voor een 
gezonde en positieve levensstijl nieuw leven 
in te blazen. En dat is precies wat uw goede 
voornemen moet zijn: gezond en positief. 

Waar u ook naar streeft, breng het op een 
positieve manier. Zeg bijvoorbeeld niet dat u 
wilt stoppen met het drinken van frisdrank, 
maar juist dat u meer water wilt drinken. Zo 
richt u zich op iets dat goed en gezond is, en 
waardoor u zich beter gaat voelen. Als u zich 
richt op iets niet doen, dan wordt u steeds 
weer herinnerd aan datgene waar u niet aan 
wilt denken als u met uw doel bezig bent!

Nu we 2019 op een positieve manier starten, 
wil ik u vragen om even terug te denken 
aan alle mooie, liefdevolle en prachtige 
herinneringen die u aan 2018 overhoudt. 
Als u dat positieve gevoel meeneemt naar 
het nieuwe jaar, zijn uw mogelijkheden voor 
succes eindeloos!

Welkom in 2019!
Hebt u al een goed voornemen voor het nieuwe jaar? Ik ben, net als 
veel van mijn vrienden, nog steeds bezig om er eentje te bedenken. 
Ik hoor veel mensen praten over afvallen, doelen voor het aantal 
sportschooldagen per week, en minder toetjes eten. Ik hoorde zelfs 
iemand zeggen dat het haar voornemen was om bij elke maaltijd 
één stuk groente te eten. 
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Voedingsnieuws
Slapend naar een beter humeur

Voelt u zich eenzaam? Probeer eens 
eerder naar bed te gaan om uw humeur te 
verbeteren, minder eenzame gevoelens te 
hebben en uw overlijdensrisico te 
verminderen. Volgens de auteurs van een 
recent verslag, kan te weinig slaap leiden 
tot een neuraal- en gedragsfenotype dat een 
sociaal afstotend signaal in de hersenen 
veroorzaakt. Als u zich niet verbonden voelt 
met uw geliefden, probeer dan eens een 
dutje te doen.3  

In een nieuw onderzoek, gepubliceerd in het 
Canadian Medical Association Journal, is 
vastgesteld dat in gezinnen die minstens één 
keer per week een huishoudelijk 
desinfecterend middel gebruiken, kinderen 
vaker overgewicht hebben. De onderzoekers 
denken dat het overmatig gebruik van 
desinfecterende middelen microben doodt 
en uiteindelijk de darmbacteriën van kleine 
kinderen en baby’s aantast op een manier 
die nu in verband wordt gebracht met 
overgewicht en allergieën.  

Een onderzoek onder meer dan 8800 
mensen in zeven Europese steden heeft 
vastgesteld dat de fiets het meest gezonde 
vervoersmiddel is. Mensen die vaak fietsen 
gaven aan een betere algehele 
gezondheid, een betere geestelijke 
gezondheid en minder gevoelens van 
eenzaamheid te ervaren. De auteurs van 
het verslag benadrukken dat het het best 
voor uw lichaam is als u, waar mogelijk, op 
de fiets stapt en niet met het openbaar 
vervoer of met uw eigen auto reist.5 

Een vies huis is een gezond huis

Fietsen naar een betere 
gezondheid

1 Tun, Mon H., et al. “Postnatal Exposure to Household 
Disinfectants, Infant Gut Microbiota and Subsequent Risk of 
Overweight in Children.” Canadian Medical Association Journal, 
vol. 190, no. 37, 2018, doi:10.1503/cmaj.170809.
2 Bonaccio, Marialaura, Augusto Di Castelnuovo, Simona 
Costanzo, Alessandro Gialluisi, Mariarosaria Persichillo, Chiara 
Cerletti, Maria Benedetta Donati, Giovanni de Gaetano, and 
Licia Iacoviello. “Mediterranean Diet and Mortality in the Elderly: 
A Prospective Cohort Study and a Meta-Analysis.” 

British Journal of Nutrition 120, no. 8 (2018): 
841–54. doi:10.1017/S0007114518002179.
3 Simon, Eti Ben, and Matthew P. Walker. “Sleep Loss Causes 
Social Withdrawal and Loneliness.” Nature Communications, 
vol. 9, no. 1, 2018, doi:10.1038/s41467-018-05377-0.
4 Legrand, Fabien D., et al. “Brief Aerobic Exercise Immediately 
Enhances Visual Attentional Control and Perceptual Speed. 
Testing the Mediating Role of Feelings of Energy.” Acta 
Psychologica, vol. 191, 2018, pp. 25–31., 

doi:10.1016/j.actpsy.2018.08.020.
5 Avila-Palencia, Ione, et al. “The Effects of Transport Mode 
Use on Self-Perceived Health, Mental Health, and Social 
Contact Measures: A Cross-Sectional and Longitudinal Study.” 
Environment International, vol. 120, 2018, pp. 199–206., 
doi:10.1016/j.envint.2018.08.002.

Nog meer goed nieuws voor liefhebbers van 
het Mediterraans dieet. Het Mediterraans 
dieet bevat volop vis, noten, verse groenten, 
olijfolie en fruit, en wordt al lang in verband 
gebracht met een gezonde levensstijl. Het 
British Journal of Nutrition ontdekte dat 
wanneer mensen van boven de 65 het 
gezonde Mediterraans dieet volgen, hun 
overlijdensrisico met 25 procent wordt 
verminderd. 

Een dieet voor een lang leven

Bent u wel toe aan wat ontspanning na een 
lange en zware dag? In plaats van een 
stapje terug te doen, kunt u ook een stapje 
extra zetten. Een korte aerobe oefening 
heeft positieve effecten op uw humeur. 
Volgens onderzoekers kan 15 minuten 
beweging ervoor zorgen dat u meer energie 
hebt dan wanneer u 15 minuten uitrust.4  

Rennen om te relaxen
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Hoe fit u ook bent, een personal trainer kan 
precies zijn wat u zoekt. Maar hoe weet u of 
een personal trainer geschikt voor u is? En 
als u besluit er een in te huren, hoe profiteert 
u dan maximaal van de sessies met hem of 
haar?

Voordat u besluit in zee te gaan met 
een personal trainer is het goed om 
na te denken over het volgende:

Wat zijn uw doelen? Misschien hebt u 
besloten dat u graag een marathon wilt gaan 
lopen. Of misschien richt u zich al veel op 
sporten, maar wilt u werken aan uw 
lenigheid. Het kan ook dat u in de 
sportschool zit vastgeroest in gewoontes en 
graag nieuwe inspiratie krijgt. 

Het kan ook handig zijn om een deadline of 
tijdsperiode vast te stellen op basis van wat 
u wilt bereiken.

Welke kennis ontbreekt er bij u en waar kan 
een trainer u mee helpen? Personal trainers 
zijn zeer geschikt voor mensen die net 
beginnen met fitnessen of overwegen om 
een nieuwe trainingsroutine uit te proberen. 
Veel mensen voelen zich geïntimideerd als ze 
beginnen te sporten bij een nieuwe 
sportschool. Een trainer kan deze gevoelens 
wegnemen. Als u bijvoorbeeld van plan bent 
om twee keer per week een training voor het 
hele lichaam te doen, kan een trainer u de 
apparatuur in de sportschool uitleggen en u 
helpen bij het selecteren van de apparaten 
die het beste aansluiten bij uw doelen. Als u 
al een enthousiaste sporter bent, maar in 
een sleur bent geraakt, kan een trainer u 
helpen om uw routines te doorbreken.

Hebt u een personal trainer nodig om u te 
begeleiden of als stok achter de deur? Het is 
belangrijk om uw motivatie en toewijding voor 
het behalen van uw doelen vast te stellen. 
Over het algemeen stimuleren personal 
trainers hun cliënten om harder te trainen en 
hun persoonlijke records te verbreken. Als u 
alleen behoefte hebt aan gezelschap tijdens 
het sporten, kunt u waarschijnlijk beter 
deelnemen aan groepslessen of samen met 
een vriend gaan sporten. 
 
Wat is uw budget? Het werken met een 
personal trainer is een uitgave waar u 
misschien niet eerder aan had gedacht. 
Daarom is het extra belangrijk dat u duidelijk 
bent over uw doelen. Misschien hebt u 
genoeg budget voor een paar sessies die 
uiteindelijk uitlopen op maandelijkse sessies 
om te kijken hoe het gaat. Misschien kunt u 
zich maar twee sessie veroorloven—één om 
uw doelen te bespreken en een routine op te 
stellen en een volgende om de vorm en 
techniek voor het behalen van uw doelen te 
bespreken en om andere vragen te 
behandelen. 
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Een gezond leven bestaat uit doelgerichte acties, gedachten en 
beslissingen om in uw gezondheid te investeren. Die investering 
zou deels kunnen bestaan uit het vrijmaken van tijd en geld om 
aan de slag te gaan met een personal trainer. 

Personal trainers 

Fitness

Het is belangrijk dat u specifieke 
doelen stelt die kunnen 
worden gemeten (op tijd, 
uithoudingsvermogen, volume of 
gewicht). 

Of misschien bent u het regelmatige 
sporten een beetje kwijtgeraakt 
en hebt u hulp nodig bij het maken 
van trainingsschema’s die u thuis 
kunt uitvoeren met zo min mogelijk 
apparatuur.  
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Profiteer optimaal van uw tijd met 
een personal trainer door deze tips 
op te volgen:

Besteed tijdens de sessies geen tijd aan het 
voltooien van de hele routine (dat kunt u in 
uw eigen tijd doen), maar zorg ervoor dat u 
iets leert van uw personal trainer. Hij of zij 
kan u leren welke oefeningen u kunnen 
helpen bij het behalen van uw doelen (denk 
hierbij aan een oefening om rugpijn te 
verminderen of crosstraining om uw 
hardlooptijd te verbeteren). Trainers kunnen 
u ook laten zien hoe bepaalde oefeningen 
moeten worden uitgevoerd zodat de kans 
op letsel minimaal wordt. Zorg er in ieder 
geval voor dat u een goede conditie 
opbouwt—dit voorkomt niet alleen letsel, 
maar activeert ook de juiste spieren die uw 
kracht laten toenemen.

 

Als uw budget het toelaat om vaker een 
sessie met een personal trainer te volgen, 
kan hij of zij u helpen bij het vaststellen van 
realistische doelen die aansluiten bij uw 
specifieke wensen. De trainer kan u helpen 
bij het ontwikkelen van een persoonlijk 
trainingsschema met varianten en 
vervangers die aansluiten bij uw levensstijl.

Zoals met elke gezonde keuze vertrouwt  
u op uw eigen beslissingen, doet u zelf 
onderzoek en bent u er zelf verantwoordelijk 
voor dat u bij uw keuze blijft. Maar vaak 
hebben we extra hulp nodig van anderen.  
En soms hebben we zelfs een getrainde 
professional nodig om ons te begeleiden, 
onderwijzen en motiveren.



|    The Art of Growing Young06

Het milieu en uw 
persoonlijke gezondheid 

Hoofdartikel

|    The Art of Growing Young

Wat is het verband tussen het milieu en 
uw eigen persoonlijke gezondheid? En hoe 
kunnen we hier invloed op uitoefenen?
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We worden elke dag geconfronteerd met de 
achteruitgang van het milieu in de wereld om 
ons heen. Op het nieuws zien we beelden 
van natuurrampen die het gevolg zijn van 
klimaatverandering. We zien rommel en afval 
in onze steden en op onze wegen. In het 
weerbericht worden waarschuwingen gegeven 
over luchtkwaliteit en luchtverontreiniging. Al 
deze factoren hebben gevolgen voor onze 
gezondheid en voor die van de gemeenschap 
waarin we leven. Het probleem in zijn geheel 
kan erg overweldigend lijken en veel van wat 
we kunnen doen om de situatie te verbeteren 
lijkt buiten ons bereik te liggen. 

Gelukkig is een groot deel van onze 
gezondheid m.b.t. het milieu gebaseerd op 
onze persoonlijke beslissingen en op de zaken 
waarop we ons richten. We hebben redelijk 
veel controle over wat er in en om ons huis 
gebeurt, en de kleine en grote veranderingen 
die we in ons kleine wereldje maken, kunnen 
goed zijn voor onze gezondheid! Denk 
bijvoorbeeld eens aan de positieve verandering 
die we teweeg zouden kunnen brengen 
door samen actie te ondernemen.

En deze verandering begint in de badkamer! 

Toiletartikelen en persoonlijke 
verzorgingsproducten zijn nu berucht om de 
chemische stoffen en conserveermiddelen die 
ze bevatten en die schadelijk zijn voor onze 
gezondheid en het milieu. Kies producten 
zonder parabenen als conserveermiddel, en 
zonder synthetische kleuren, synthetische 
geurstoffen, ftalaten, triclosan, formaldehyde 
en formaldehyde-achtige bestanddelen (die 
veel worden gebruikt in producten voor het 
stijl maken van haar) en tolueen. 

Parabenen, of elk ander middel met het 
achtervoegsel ‘parabenen’ (bijv. 
butylparabenen en propylparabenen), zijn 
conserveermiddelen die vaak worden gebruikt 
in producten voor persoonlijke verzorging. In 
2012 ging de Europese Unie over tot een 
verbod op het gebruik van parabenen in 
producten voor persoonlijke verzorging als 
gevolg van de toenemende bezorgdheid over 
ontregeling van de hormoonhuishouding van 
het menselijk lichaam. Pleitbezorgers voor de 
volksgezondheid proberen de Amerikaanse 
Food and Drug Administration ertoe te 
bewegen dit voorbeeld te volgen.1  

Gebruik niet-giftige 
schoonmaakmiddelen
Een schoon huis is goed voor een heldere 
geest en lichamelijk welzijn. Hoewel er veel 
antibacteriële schoonmaakmiddelen zijn, is 
water echt een van de belangrijkste middelen 
om dingen natuurlijk schoon te houden. Het 
probleem met antibacteriële middelen is dat 
deze ook de goede bacteriën afbreken die 
ons juist helpen om gezond te blijven. 

En u hoeft helemaal geen fortuin uit te geven 
aan natuurlijke schoonmaakmiddelen. Vul 
gewoon een spuitfles met water, etherische 
oliën en eventueel wat azijn of bakpoeder: 
simpel, voordelig en effectief. Een ander 
populair middel voor het verwijderen van 
vlekken en het schoonmaken van groente 
en fruit is reguliere waterstofperoxide (3%). 
Gebruik bij het schoonwrijven een schone 
doek. En wat handhygiëne betreft, is de 
soort zeep die u gebruikt niet zo belangrijk, 
het gaat meer om de manier van wrijven met 
de handen en het afspoelen met water. 

Doe plastic de deur uit en gebruik glas
Denk goed na over het gebruik van plastic, 
en vooral van zacht plastic dat slechts 
eenmalig wordt gebruikt en weekmakers 
(zoals ftalaten en bisfenol A, ofwel BPA) bevat. 
Elk jaar komt ongeveer 5 tot 12 miljoen ton 
plastic in de oceanen terecht.2 Ons eten, 
onze cosmetica, schoonmaakmiddelen, 
kleding en nog veel meer wordt verpakt in 
plastic. Zelfs plastic rietjes en eetgerei dragen 
bij aan het afvalprobleem. Hoewel op 
sommige plaatsen een halt is toegeroepen 
aan het gebruik van plastic boodschap-
pentassen (of klanten moeten betalen als ze 
een plastic tas willen gebruiken), blijft het 
gebruik van plastic wereldwijd toenemen. 
Sinds het schrikbeeld van BPA in de eerste 
jaren van dit decennium zijn consumenten 
zich meer bewust van de bestanddelen van 
plastic producten en van de manier waarop 
deze onze gezondheid beïnvloeden. Op de 
etiketten van veel plastic producten 
(babyflessen, bekers voor kinderen, bakjes 
voor etenswaren enz.) wordt nu uitdrukkelijk 
vermeld dat ze ‘BPA-vrij’ zijn. In veel gevallen 
betekent dit echter gewoon dat in plaats van 
BPA een andere chemische stof is gebruikt. 
Als het product bestaat uit zacht plastic, dan 
bevat het weekmakers. Alle vloeistoffen of 
natte vaste bestanddelen die geschikt zijn 
voor menselijke consumptie absorberen 
deeltjes van deze weekmakers, die 
vervolgens in ons lichaam terechtkomen. 
Hard plastic waarvoor geen weekmakers 
nodig zijn, zoals polytheen met een hoge 
dichtheid (HDPE), is net zo inert als glas en is 
lichter en sterker. Als dit plastic echter niet 
gerecycled wordt, vormt ook dit soort plastic 
een bedreiging voor onze waterwegen en kan 
het indirect de kwaliteit van ons drinkwater 
beïnvloeden. 

Er zijn nu herbruikbare rietjes van siliconen 
verkrijgbaar die u in uw auto, zak of 
portemonnee kunt meenemen en in 
restaurants kunt gebruiken. Andere 
consumenten kiezen ervoor meer 
herbruikbaar glas te gebruiken, bijvoorbeeld 
waterflessen. Daarnaast heeft bezorgdheid 
over plastic zakken (bijvoorbeeld omdat deze 
in veel gemeenten in de Verenigde Staten niet 
gerecycled worden) ertoe geleid dat 
ecologisch verontruste burgers zijn 
overgestapt op plastic voor meervoudig 
gebruik of op tassen van textiel. 
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1 “Should People Be Concerned about Parabens in Beauty 
Products?” Scientific American. https://www.scientificamerican.
com/article/should-people-be-concerned-about-parabens-in-
beauty-products/.
2 Jambeck, Jenna R., Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore R. 
Siegler, Miriam Perryman, Anthony Andrady, Ramani Narayan, 
and Kara Lavender Law. “Plastic Waste Inputs from Land into 

the Ocean.” Science. February 13, 2015. 
http://science.sciencemag.org/content/347/6223/768.
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Door producten in grotere flessen te kopen, 
gebruiken we bovendien minder 
verpakkingsmateriaal. 

Zorg voor zuivere lucht
Verbaast het u te horen dat de kwaliteit van 
de lucht in uw huis lager kan zijn dan die van 
de lucht buiten? Met planten kunt u echter de 
lucht in uw huis zuiveren en uw huis ook nog 
eens mooier maken! Dertig jaar geleden 
onderzocht NASA (National Aeronautics and 
Space Administration) welke planten het 
meest geschikt zijn voor luchtzuivering in 
gebouwen. De wetenschappers waren op 
zoek naar manieren om de luchtkwaliteit in 
het International Space Station te verbeteren. 
Sommige onderzoeken hebben vraagtekens 
gezet bij dit oorspronkelijke onderzoek op 
basis van laboratorium versus realiteit: in een 
laboratorium waren de resultaten positief, 
maar is dit ook daadwerkelijk het geval in een 
woonomgeving? Sindsdien is uit ander 
onderzoek echter gebleken dat betere 
resultaten voor de menselijke gezondheid 
kunnen worden toegeschreven aan micro-
organismen in de grond.3  

Volgens het onderzoek van NASA behoren 
de dwergdadelpalm, Bostonvaren, graslelie, 
Aglaonema/Chinese evergreen, klimop, 
anthurium en treurvijg tot de aanbevolen 
planten. U kunt de lucht in huis ook zuiveren 
door waskaarsen te vervangen door kaarsen 
van soja of bijenwas (normale waskaarsen 
worden meestal gemaakt van paraffine, een 
restproduct bij de verwerking van aardolie) en 
luchtzuiverende zakjes van bamboe met 
houtskool neer te zetten.

Let op uw blootstelling aan EMV 
EM … wat? Elektromagnetische velden, ofwel 
EMV, worden gevormd door onzichtbare 
elektrische en magnetische energie uit de 
meest uiteenlopende bronnen: van de 
dampkring tot elektronische apparaten. Ook 
het zenuwstelsel en het spiersysteem in uw 
lichaam bevat EMV. Het probleem is dat we 
steeds meer worden blootgesteld aan EMV 
door ons gebruik van elektronica, in het 
bijzonder mobiele telefoons, wifi, laptops, 
elektriciteitskabels en zelfs keukenapparatuur. 
U kunt de blootstelling verminderen door de 
luidsprekerfunctie van uw mobiele telefoon te 
gebruiken en de telefoon niet te dicht bij uw 
hoofd te houden. Draag uw mobiele telefoon 
niet op het lichaam en schakel de 
vliegtuigmodus in als u de telefoon niet 
gebruikt. Schakel eventueel uw wifi uit voordat 
u gaat slapen. U kunt ook producten waarvan 
wordt beweerd dat ze elektromagnetische 
velden blokkeren nader onderzoeken. 

Doe uw schoenen uit bij de deur
Door uw schoenen uit te doen, houdt u 
chemische en giftige stoffen letterlijk buiten de 
deur. U kunt ook een paar schoenen die u 
alleen binnen draagt of een paar pantoffels bij 
de deur laten staan en die snel aan doen 
wanneer u binnenkomt.

De zool van uw schoenen bevat heel wat 
schadelijke dingen, van al de chemische 
stoffen die auto’s achterlaten (en die u 
meeneemt als u op straat of een parkeerplaats 
loopt) tot de ziektekiemen die onder de zool 
blijven zitten als u door openbare gebieden 
loopt. Een belangrijke factor hierbij is dat de 
meeste openbare ruimtes in gebouwen 
(supermarkten, openbare toiletten enz.) 
worden schoongemaakt met antibacteriële 
producten die zoveel bacteriën doden. Dat 
klinkt goed, niet waar? Het probleem is dat de 
bacteriën die resistent zijn tegen deze 
desinfecterende middelen hierbij juist floreren. 
Met andere woorden, superbacteriën kunnen 
schadelijk zijn voor onze gezondheid. Als we 
onze schoenen bij de deur (of nog beter: 
buiten de deur) uit doen, houden we dat soort 
bacteriën buiten ons huis. 

Kijk eens naar natuurvriendelijk 
wassen
Het is momenteel vrij hip om producten te 
beschrijven als ‘milieuvriendelijk’ of ‘100% 
natuurlijk’ terwijl ze dat in werkelijkheid niet 
zijn. Helaas is het aan de consument om dit 
soort beweringen onder de loep te nemen. 
Daarbij kunnen websites zoals die van de 
Environmental Working Group handig zijn om, 
op basis van de ingrediënten, te bepalen 
hoeveel giftige stoffen een product bevat. U 
kunt uw producten ook kopen bij een bedrijf 
dat u grondig kunt onderzoeken en volledig 
kunt vertrouwen. Een product kan dan wel 
worden omschreven als natuurlijk, maar het is 
aan u om de ingrediënten ervan te 
controleren of na te gaan welke materialen 
ervoor zijn gebruikt. 
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3 Orwell, Ralph L., et al. “Removal of Benzene by the Indoor 
Plant/Substrate Microcosm and Implications for Air Quality.” 
SpringerLink, Humana Press, link.springer.com/article/10.1023/
B:WATE.0000038896.55713.5b.
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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.
© 2018 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over het product vinden.
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Als u positieve mensen in uw leven hebt, 
bent u zelf ook sneller geneigd naar 
optimisme, vriendelijkheid en dankbaarheid. 

In zowel de echte als de virtuele wereld 
werken positiviteit en negativiteit aanstekelijk. 
Een studie heeft dit fenomeen uitgewezen 
met analyses van Facebook-posts van 
mensen die regen ervaarden in hun stad.1  
De mensen die regenval ervaarden, uitten 
hun emotionele reacties in posts op sociale 
media. 

Zoals te verwachten was, werden de 
emoties van degenen die zonnig weer 
ervaarden sterk beïnvloed door de uitingen 
van degenen die in hun stad regen 
ervaarden. De onderzoekers trokken de 
conclusie dat ‘online sociale netwerken de 
intensiteit van internationale emotionele 
synchronisatie kunnen versterken’.

Culturele gedragsnormen dragen bij aan 
gezondheidsproblemen van grote groepen 
mensen. Kijk bijvoorbeeld naar de 
obesitasepidemie in de Verenigde Staten, de 
fietscultuur in Nederland of de betere hart- en 
vaatgezondheid in gebieden waar veel vis 
wordt gegeten, zoals Scandinavië en Japan. 
Gezondheidsinnovaties en verbeteringen van 
de levensstijl worden op kleinere schaal beter 
geaccepteerd en geïmplementeerd wanneer 
mensen zich omringen met gelijkgezinden.2 
Het is moeilijk om de grotere cultuur binnen 
een regio of land aan te sturen. Het is echter 
makkelijker om binnen onze eigen sociale 
microkosmos betere gezondheidsresultaten 
te realiseren wanneer we positieve mensen 
om ons heen hebben die ook een goede 
gezondheid nastreven.

Op plekken als het Japanse Okinawa wordt 
bewoners met de paplepel ingegoten hoe een 
positief dorp wordt gecreëerd. Ouders plaatsen 
hun kinderen in een ‘moai’, een groep van 
ongeveer vijf mensen die elkaar gedurende 
hun leven begeleiden, aanmoedigen en 
ondersteunen. Een deel van een project dat 
de concepten van zogenaamde blauwe zones 
(gebieden waarin mensen gezond oud 
worden, evenals andere positieve kenmerken) 
bestudeert en aanmoedigt, bestaat onder 
andere uit het bewust samenbrengen van 
groepen mensen om samen op een positieve 
manier naar gezonde doelen toe te werken. 
De groepen brengen samen tien weken door 
waarin ze deelnemen aan positieve, 
gezondheidgerelateerde activiteiten, zoals het 
delen van plantaardige diëten of samen 
wandelen. 

Dat snijdt hout. Ga maar na: als u tijd 
doorbrengt met een vriend die op vrijdag tot 
in de vroege uurtjes feestviert en op zaterdag 
uitslaapt of als u tijd doorbrengt met een 
vriend die een rustige vrijdagavond heeft en 
op zaterdagochtend gaat joggen — u wordt 
beïnvloed door degene waar u de meeste 
tijd mee doorbrengt. Lichaamsbeweging 
werkt in sociale context aanstekelijk.3 

Negatieve emoties richten veel schade aan in 
een lichaam. Stress, constante boosheid, 
depressie en angst hebben rechtstreeks 
effect op onze hormonen en endorfines. Ze 
beïnvloeden ook onze keuzes als het gaat om 
onze levensstijl. Deze gevoelens zijn moeilijk 
alleen tegen te gaan en het wordt nog lastiger 
om deze gevoelens te veranderen wanneer 
degenen om u heen ze versterken. 
Wetenschappers hebben diepgaand 
onderzoek gedaan naar het verband tussen 
negatieve emoties en slechte gezondheid. 
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De kracht van  
positieve mensen 

Lifestyle

De onderzoekers analyseerden 
vervolgens via hun statusberichten 
hoe deze berichten invloed hadden 
op de emoties van hun Facebook-
vrienden. Hierbij werd vooral 
gekeken naar de Facebook-vrienden 
die in steden woonden waar het niet 
regende. 

De mensen om u heen zijn een goede reflectie van uzelf. 
Hierbij kunt u denken aan gedrag en sociale reputatie, 
maar het kan ook gaan over de invloed van anderen op uw 
gezondheid en welzijn. 

1 Coviello, Lorenzo, et al. “Detecting Emotional Contagion 
in Massive Social Networks.” PLOS ONE, Public Library 
of Science, Mar. 2014, journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0090315#abstract0.

2 Centola, Damon. “An Experimental Study of Homophily in the 
Adoption of Health Behavior.” Science, American Association 
for the Advancement of Science, 2 Dec. 2011, science.
sciencemag.org/content/334/6060/1269.

3 Aral, Sinan, and Christos Nicolaides. “Exercise Contagion in a 
Global Social Network.” Nature News, Nature Publishing Group, 
18 Apr. 2017, www.nature.com/articles/ncomms14753.
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Kritisch onderzoek heeft uitgewezen dat 
positiviteit vitaliteit bevordert.4 Positiviteit op 
zich verbetert de gezondheid al, maar nu 
blijkt dat ook sociale connecties nodig zijn. 
Onderzoekers van Harvard University 
hebben een gigantisch onderzoek 
uitgevoerd onder circa 7.000 volwassenen. 
De testpersonen met minder sociale 
connecties bleken twee keer zo veel kans te 
hebben om binnen negen jaar te sterven. 
Ander onderzoek heeft uitgewezen dat 
mensen die werden blootgesteld aan een 
respiratoir virus minder symptomen 
ontwikkelden wanneer ze hechte en 
positieve sociale connecties hadden.5 

U zult versteld staan van uw bevindingen 
wanneer u dit regelmatig doet. Terwijl u dit 
leert te doen, zal het u ook verbazen hoe 
waardevol het kan zijn. Wanneer u merkt dat 
u negatieve gevoelens hebt, kunt u uzelf 
leren om te denken aan iets positiefs, 
ongeacht wat. U zult versteld staan van 
hoeveel dit concept u kan helpen.

11

Het beste wat u kunt doen, is uw 
emotionele gesteldheid goed in de 
gaten houden. 

4 Rimer, Sara, and Madeline Drexler. “Happiness & Health: The 
Biology of Emotion—And What It May Teach Us About Helping 
People to Live Longer.” The Nutrition Source, 
Harvard School of Public Health, 19 Feb. 2014, www.hsph.
harvard.edu/news/magazine/happiness-stress-heart-disease/.
5 “Do Social Ties Affect Our Health?” National Institutes of 
Health, U.S. Department of Health and Human Services, 8 Sept. 
2017, newsinhealth.nih.gov/2017/02/do-social-ties-affect-our-
health.



|    The Art of Growing Young12 |    The Art of Growing Young



januari/februari 2019    |

Gedurende de afgelopen jaren proberen 
beroemdheden, dokters en 
gezondheidsdeskundigen steeds vaker het 
volgen van plantaardige diëten te stimuleren. 
Sommige mensen proberen hiermee gewicht 
te verliezen, terwijl anderen voor plantaardig 
kiezen nadat ze zijn gediagnostiseerd met een 
ernstige aandoening, of met het oog op het 
milieu of dierenwelzijn. Daarnaast proberen 
sommige mensen veganisme als een tijdelijke 
gezondheidsuitdaging, terwijl anderen een 
langdurige wijziging in hun levensstijl aangaan.

Veganisme omvat het elimineren van dierlijke 
producten uit het dieet (en soms ook uit 
kleding en het huishouden). Terwijl 
vegetariërs eieren, melk, yoghurt, boter en 
honing consumeren, kiezen vegans ervoor 
om helemaal geen dierlijke producten te 
consumeren. 

Voor sommigen zijn de 
gezondheidsvoordelen enorm. Aangezien 
vegan-diëten met name zijn gebaseerd op 
veel verschillende soorten groenten en fruit, 
krijgt u waarschijnlijk meer voedingsstoffen 
binnen via onbewerkte voeding.
 

Een goed-overwogen vegan-dieet zorgt 
ervoor dat de persoon de meeste van zijn of 
haar benodigde voedingsstoffen binnenkrijgt. 
Aangezien sommige voedingsstoffen vaker 
voorkomen in dierlijke producten, worden 
vegans en vegetariërs echter aangeraden 
om hun dieet aan te vullen met vitamine 
B12, calcium, bepaalde vetzuren (vooral 
omega-3) en vitamine D.2 Een van de 
grootste valkuilen voor vegans is suiker. 
Suiker is, natuurlijk, plantaardig (met 
uitzondering van honing), maar een 
overmatige inname van suiker, en met name 
geraffineerde suikers, kan na enkele jaren de 
gezondheid en het welzijn verminderen. Dit 
is zelfs van toepassing bij overmatige inname 
van esdoornsiroop, palm-, fruit- en rietsuiker.

De klimaatimpact van veganisme is als volgt 
berekend: als een persoon een maand lang 
vegan is, bespaart hij of zij ongeveer 
125.000 liter water en 30 dierenlevens, en 
voorkomt hij of zij de uitstoot van ongeveer 
272 kg CO2.3 Het United Nations 
Environment Program steunt zelfs de 
noodzaak dat de mensheid overschakelt 
naar een meer plantaardig dieet, als gevolg 
van de verslechtering van het klimaat dat 
wordt veroorzaakt door het houden van vee 
als bron van voedsel.4  

Uit sommige gegevens kan worden 
opgemaakt dat als een burger van de 
Verenigde Staten een dag lang een 
vegetarisch (niet vegan) dieet volgt, hij 
of zij:5 

    Ongeveer 380 miljard liter water 
bespaart

    Ongeveer 680 miljoen kilo gewassen als 
voedsel voor vee bespaart, waardoor de 
landbouwgrond voor andere doeleinden 
kan worden gebruikt 

    Ongeveer 264 liter brandstof bespaart, 
dat wordt gebruikt voor het produceren 
en transporten van dierlijke producten

    4,5 miljoen ton uitwerpselen van vee 
voorkomt, dat nu onze waterwegen en 
lucht vervuilt

Hier volgen enkele leuke manieren om dat te 
doen. Ga op internet op zoek naar enkele 
food-blogs die u leuk vindt. Hier vindt u 
inspiratie voor leuke plantaardige maaltijden 
of maaltijdschema’s. Koop een 
kooktijdschrift of word lid van een 
maaltijdservice, gericht op vegetarisch of 
veganistisch koken. Ga op zoek naar een 
vriend of familielid die zich wil aansluiten bij 
uw uitdaging.

Probeer een van je dagelijkse maaltijden vrij 
van vlees te houden. Of ga eens voor een 
‘cleanse’ als het nieuwe jaar begint, waarbij u 
een maand lang geen vlees en zuivel gebruikt. 
Ontdek etnische of religieuze voeding waarbij 
minder vlees wordt gebruikt, zoals Zuid-
Indiaas, Israëlisch, Taiwanees of 
Zevendedagsadventisme.6 Probeer ook eens 
een vegan-kookcursus samen met een vriend 
of vriendin. Of ga naar een vegetarische 
potluck in een gemeenschapscentrum of een 
Hindoetempel.

Misschien is dit allemaal een beetje 
overweldigend. Het is in ieder geval belangrijk 
om te onthouden dat u niet alle dierlijke 
producten uit uw leven hoeft te verbannen, 
als u toch wilt profiteren van een plantaardige 
levensstijl. Sommige mensen kiezen er 
bijvoorbeeld voor om één week per maand of 
één maand per jaar vegan te zijn. De periode 
na de feestdagen is perfect om een 
plantaardig dieet aan te gaan, aangezien het 
dan dient als een soort toxic cleanse van al 
het feestelijke eten, zoals koekjes, 
snoepgoed, en gegrild of vet eten. Voor de 
meeste mensen is het niet een goede keuze 
om volledig en extreem vegan te zijn. Denk in 
ieder geval eens na over de waarde van dit 
type eetpatroon, dat niet voor iedereen 
allesomvattend hoeft te zijn. Gebruik uw 
gezond verstand en houd uw lichaam in de 
gaten. Uw lichaam vertelt u precies hoe het 
gaat. Net als vroeger thuis aan tafel, is het in 
ieder geval zeer belangrijk om al uw 
groenten op te eten.
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De voordelen van een plantaardig dieet worden al decennia aangeprezen, maar tot voor kort bleef 
veganisme een concept dat niet algemeen bekend was. 

Eet veel groenten!
Voeding

Veganisme kan u ook beschermen 
tegen hart- en vaataandoeningen , of 
tegen obesitas en diabetes type 2.1  

Bent u geïnteresseerd in het 
experimenteren met een plantaardig 
dieet? 

Misschien kan uw gezin, net als zo 
veel andere gezinnen, een wekelijkse 
maaltijd zonder dierlijke producten 
opzetten. 

1 Le, Lap Tai, and Joan Sabaté. “Beyond Meatless, the Health 
Effects of Vegan Diets: Findings from the Adventist Cohorts.” 
Nutrients, U.S. National Library of Medicine, June 2014, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4073139/.
2 Craig, and Winston J. “Health Effects of Vegan Diets.” 
The American Journal of Clinical Nutrition, Oxford 
University Press, 11 Mar. 2009, academic.oup.com/ajcn/

article/89/5/1627S/4596952.
3 “The Vegan Calculator.” thevegancalculator.com/#calculator.
4 United Nations Environment Programme. Sustainable 
Consumption and Production: A Handbook for Policy 
Makers, 2015, sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/1951Sustainable Consumption.pdf.
5 Freston, Kathy. Veganist: Lose Weight, Get Healthy, Change 

the World. Weinstein, 2011.
6 Sawe, Benjamin Elisha. “Countries With The Highest Rates Of 
Vegetarianism.” World Atlas—Maps, Geography, Travel, World 
Atlas, 1 May 2017, www.worldatlas.com/articles/countries-with-
the-highest-rates-of-vegetarianism.html.
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Water

Hoofdartikel

We weten allemaal dat goede hydratatie belangrijk is voor een 
gezond leven. In volksgezondheidscampagnes gericht op het drinken 
van meer water is benadrukt hoe belangrijk het is om dagelijks acht 
glazen water van elk 240 milliliter te drinken. Maar de gemiddelde 
Amerikaan drinkt maar vier glazen per dag.1 In Europa wordt in 
Noorwegen het meeste water per persoon gedronken, gevolgd door 
Portugal en Griekenland.2  
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Hoewel de acht-per-dag-regel redelijk 
standaard is, is er ook wel bewijs dat dat nog 
niet genoeg is! Volgens de National 
Academies of Science, Engineering and 
Medicine hebben vrouwen dagelijks 2,7 liter 
nodig afkomstig uit alle ingenomen voedsel 
en drank, en mannen 3,7 liter.3 Ze raden ook 
aan dat vrouwen die zwanger zijn of 
borstvoeding geven, nog meer drinken 
vanwege hun toegenomen bloedvolume en 
de behoefte aan melkproductie. 

Water is goed voor uw darmen! Drinkwater is 
een van de sleutelelementen voor een goede 
spijsvertering. Het voorkomt constipatie en 
het persen dat daarmee samengaat. Als u 
merkt dat uw ontlasting niet zacht genoeg is, 
kan het zijn dat u meer water moet drinken. 

Door meer water te drinken kunt u ook uw 
eetlust beter in toom houden. Wanneer u 
voor of tijdens een maaltijd water drinkt, 
voelt u zich waarschijnlijk sneller verzadigd 
en eet u minder.4,5 U kunt er soms verbaasd 
van staan dat wanneer u trek lijkt te hebben, 
het hongergevoel verdwijnt wanneer u wat 
water drinkt. Uw lichaam geeft dan aan dat 
u water nodig hebt. Een andere manier om 
het gevoel van verzadiging te versterken, is 
de maaltijd te beginnen met een 
bouillonsoep.6,7 Nog een reden om water te 
drinken is dat het bijdraagt aan een gezond 
gewicht: water is belangrijk voor een goede 
stofwisseling. Daar profiteert u maximaal 
van als u ongeveer 30 minuten voor een 
grote maaltijd een halve liter water drinkt.8  
De meeste mensen denken dat ons lichaam 
water vasthoudt wanneer we water drinken, 
maar het tegendeel is het geval. Het is voor 
de meeste mensen moeilijk te beseffen dat 
het drinken van de juiste hoeveelheden 
water juist helpt om overtollig lichaamsvocht 
af te voeren.

Water kan helpen om pijn en ongemak te 
verlichten. Bij spierpijn en kramp draagt 
water bij aan de afvoer van het melkzuur dat 
daarvan vaak de oorzaak is. Wanneer we 
intensief sporten (zoals sprinten of 
gewichtheffen), dan schakelt ons lichaam 
door de geringere hoeveelheid zuurstof over 
naar een anaerobe toestand. Tijdens dit 
proces wordt melkzuur als bijproduct 
gevormd. Melkzuur veroorzaakt pijn omdat 
het zich in de spieren ophoopt. Door water te 
drinken wordt het melkzuur uit uw lichaam 
gespoeld, waardoor de pijn vermindert.

Water verlicht ook veelvoorkomende 
vormen van hoofdpijn. Hoewel 
wetenschappers de oorzaak van veel 
soorten hoofdpijn niet kennen, is er enige 
overeenstemming dat veel hoofdpijn te 
wijten is aan uitdroging.9  

Nu we het toch over pijn hebben; bijna niets 
doet meer pijn dan nierstenen of een 
infectie van de urinewegen. Een goede 
hydratatie helpt om beide aandoeningen te 
voorkomen. Dat komt omdat de nieren, de 
blaas en de urinewegen samen zorgen voor 
de afvoer van toxines uit het lichaam. 
Toxines of pathogene bacteriën kunnen zich 
ophopen als u onvoldoende water drinkt. 

In diverse onderzoeken worden de 
voordelen van het drinken van water bij de 
preventie van kanker onderstreept. Uit één 
onderzoek waarin 48.000 mannen 10 jaar 
zijn gevolgd, bleek dat mannen die meer 
water dronken minder kans op blaaskanker 
hadden.10 In een ander onderzoek zijn 
soortgelijke correlaties gevonden tussen 
watergebruik en dikkedarmkanker.11 De 
resultaten zijn echter niet doorslaggevend, 
omdat in andere onderzoeken geen 
statistisch significant verband werd 
gevonden.12,13 
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Wanneer u de volgende keer 
hoofdpijn hebt, raden we u aan om 
in plaats van meteen pijnstillers 
te nemen een halve liter water te 
drinken om te zien of dat helpt.  

1 Sebastian RS, Wilkinson Enns C, Goldman JD.  
Drinking Water Intake in the U.S.: What We Eat In America,
NHANES 2005-2008. Food Surveys Research Group Dietary 
Data Brief No. 7. September 2011. Available from:
http://ars.usda.gov/Services/docs.htm?docid=19476.
2 “Europe’s Water in Figures: An Overview of the European 
Drinking Water and Waste Water Sectors.” DANVA, EurEau The 
European Federation of National Water Services, 2017,  
www.danva.dk/media/3645/eureau_water_in_figures.pdf.
3 “Dietary Reference Intakes: Water, Potassium, Sodium, 
Chloride, and Sulfate.” The National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine, 19 Aug. 2015, nationalacademies.
org/hmd/Reports/2004/Dietary-Reference-Intakes-Water-
Potassium-Sodium-Chloride-and-Sulfate.aspx.
4 Davy, B M, et al. “Water Consumption Reduces Energy Intake 
at a Breakfast Meal in Obese Older Adults.” Journal of the 

American Dietetic Association, U.S. National Library of Medicine, 
July 2008, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18589036.
5 Rolls BJ , Castellanos VH , Halford JC , Kilara A ,  
Panyam D, Pelkman CL , Smith GP , Thorwart ML. .Volume  
of food consumed affects satiety in men..Am J Clin Nutr 67:  
1170-1177, 1998.
6 Rolls BJ , Bell EA , Thorwart ML. .Water incorporated into a 
food but not served with a food decreases energy intake in lean 
women..Am J Clin Nutr 70: 448-455, 1999.
7 Stookey JD. .Energy density, energy intake and weight status 
in a large free-living sample of Chinese adults: exploring the 
underlying roles of fat, protein, carbohydrate, fiber and water 
intakes..Eur J Clin Nutr 55: 349-359, 2001.
8 Boschmann, M, et al. “Water-Induced Thermogenesis.” The 
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism., 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2003, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14671205.
9 Blau, J N, et al. “Water-Deprivation Headache: a New 
Headache with Two Variants.” Headache, U.S. 
National Library of Medicine, Jan. 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14979888.
10 Michaud DS , Spiegelman D , Clinton SK , Rimm EB , Curhan 
GC , Willett WC , Giovannucci EL. .Fluid intake and the risk 
of bladder cancer in men..N Engl J Med N Engl J Med 340: 
1424–1426, 1999 and 340: 1390-1397, 1999.
11 Lubin F , Rozen P , Arieli B , Farbstein M , Knaani Y , Bat L, 
Farbstein H. .Nutritional and lifestyle habits and water-fiber 
interaction in colorectal adenoma etiology..Cancer Epidemiol 
Biomarkers Prev 6: 79-85, 1997.
12 Geoffroy-Perez B , Cordier S. .Fluid consumption and the risk 
of bladder cancer: results of a multicenter case-control study..Int 
J Cancer 93: 880-887, 2001.
13 Bruemmer B , White E , Vaughan TL , Cheney CL. .Fluid 
intake and the incidence of bladder cancer among middle-
aged men and women in a three-county area of western 
Washington..Nutr Cancer 29: 163-168, 1997.
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Hoe verbetert u uw waterinname? Misschien 
grotendeels als gevolg van de wereldwijde 
‘acht-per-dag’ volksgezondheidscampagnes 
drinken mensen tegenwoordig overal water. 
We hebben altijd hippe waterflesjes in onze 
laptoptas, luiertas of rugtas. Tijdens 
conferenties en in klaslokalen hebben 
sprekers en docenten altijd een handig flesje 
water in de buurt. Zelfs de meest standaard 
auto’s hebben tegenwoordig voorin en 
achterin bekerhouders. De eerste stap is 
misschien het kopen van een waterfles (bij 
voorkeur een glazen fles in een rubber 
houder, zodat de fles niet breekt als hij valt), 
die goed bij u past. 

Als u uw watergebruik wilt meten, kunt u 
een fles met maatstreepjes nemen. Maar u 
kunt ook een water-app downloaden op uw 
smartphone. Wellicht hebt u al fitness- en 
voedings-apps: die meten vaak ook 
waterverbruik. Een handige truc is ‘s 
ochtends als u opstaat meteen een paar 
karaffen of flessen met water te vullen om te 
zorgen dat u de hele dag blijft drinken. 
Sommige mensen vinden het lastig om 
consequent water te drinken. Dan kunt u 
proberen een beetje balsamico-azijn of 
citroensap aan het water toe te voegen. Dat 
lijkt sommige mensen te helpen. Een 
eenvoudige en efficiënte manier om te weten 
of u genoeg water binnenkrijgt, is de kleur 
van uw urine te controleren. Die moet 
lichtgeel zijn. Als uw urine donkergeel, oranje 
of bruin is, bent u waarschijnlijk uitgedroogd 
en probeert uw lichaam zoveel mogelijk 
water uit de nieren opnieuw op te nemen, 
wat leidt tot erg geconcentreerde urine. 
Onthoud dat u een of twee keer felgele urine 
kunt hebben na het innemen van bepaalde 
supplementen die vitamine B (met name 
riboflavine) bevatten, of na bijvoorbeeld iets 
gegeten te hebben waar edelgist in zit.

Sommige mensen houden gewoon niet van 
water, omdat ze het niet lekker vinden of 
omdat ze dat niet gewend zijn. U kunt water 
lekkerder maken door er vers fruit aan toe 
te voegen, van de klassieke citroenschijfjes 
tot meer bijzondere opties zoals schijfjes 
komkommer of aardbei. Of probeer 
kruidenthee, met bijvoorbeeld munt of 
kamille. Een andere mogelijkheid is water 
eten! Groente bevat veel water, wat vooral 
geldt voor komkommer, kool, bladgroente 
en tomaten. Fruit zoals sinaasappelen, 
ananas en meloen zit ook boordevol water.

Hoewel kraanwater in ontwikkelde landen 
meestal veilig drinkbaar is, is waterzuivering 
een extra proces dat veel voordelen biedt. 

Al naar gelang de milieuwetgeving in uw 
land of gemeente zijn bij deze zuivering vaak 
processen en chemicaliën betrokken zoals 
zandfiltratie en flocculatie. 

Een probleem met kraanwater is dat oude 
leidingen vaak gevaarlijke metalen bevatten 
zoals lood, zeswaardig chroom en 
cadmium. Een volgend probleem is dat 
door scheurtjes in de leidingen de 
waterbron besmet kan raken met bacteriën, 
parasieten en andere microben. 

Soms wordt water ontsmet zoals hiervoor 
uitgelegd, maar vaak wordt er ook fluor of 
chloor aan toegevoegd. In andere streken 
wordt water gezuiverd. Gezuiverd water 
wordt verkregen door middel van filtratie, 
sedimentatie, desinfectie, coagulatie, 
flocculatie en/of omgekeerde osmose. Niet 
alle processen zijn vereist. Dat hangt af van 
de kwaliteit van de waterbron of de geldende 
overheidsnormen. Bij zuivering voor 
privégebruik wordt chloor (alom gebruikt om 
bacteriën in waterzuiveringsinstallaties te 
doden) verwijderd, evenals andere toxines 
(waaronder veel farmaceutische producten 
die via menselijke urine in het watersysteem 
komen) die mogelijk niet volledig door de 
gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties 
worden verwijderd.

Maar u hoeft geen water in flessen te kopen 
om te profiteren van de voordelen van 
gezuiverd water. In feite kunt u dat maar 
beter niet doen want de flessen zijn meestal 
van plastic, wat niet goed is voor uw 
gezondheid en het milieu. De aanschaf van 
een waterzuiveraar voor thuis is ideaal. Er zijn 
verschillende soorten waterzuiverings-
systemen voor thuisgebruik. Sommige 
systemen verwijderen chloor, waardoor het 
water beter smaakt en het is ook beter voor 
uw gezondheid. Andere verwijderen fluor, 
dat in erg hoge doses een neurotoxine is en 
ook de schildklierfunctie kan aantasten. U 
zult zeker een systeem willen hebben dat 
lood verwijdert, ook al een neurotoxine. 

In thuissystemen worden onzuiverheden 
verwijderd via filtratie (bijvoorbeeld met 
houtskool), omgekeerde osmose of 
ultraviolet licht. Wanneer u een 
waterzuiveringssysteem voor thuis koopt, 
moet u controleren of het apparaat of 
systeem is gecertificeerd door het American 
National Standards Institute (ANSI) of NSF 
International. 
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Kraanwater komt vaak uit 
bronnen zoals reservoirs, rivieren 
en meren en wordt vervolgens 
gezuiverd in een gemeentelijke 
waterzuiveringsinstallatie. 
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Matcha thee heeft onlangs het grote publiek 
bereikt nu koffiebars deze groene thee in 
lattes doen, het in smoothies wordt verwerkt 
en luxe restaurants het in hun desserts 
verwerken. Matcha thee komt oorspronkelijk 
uit Japan en wordt al eeuwenlang gebruikt in 
boeddhistische ceremonies. Het komt van 
dezelfde plant als groene thee, Camellia 
sinensis, maar het wordt met andere normen 
gekweekt, geoogst en bereid.

De geschiedenis van matcha thee kan 
worden teruggevoerd naar het China van de 
zevende eeuw. In deze tijd werden 
gestoomde theeblaadjes vaak samengeperst 
in kleine pakketjes voor het gemakkelijkere 
transport voor de handel. De mensen 
roosterden dan de bladeren en vermaalden 
ze tot een poeder om als thee te bereiden. In 
latere eeuwen werd de thee geïntroduceerd 
in Japan, waar een andere methode voor 
het kweken van de thee werd ontwikkeld. 

Tijdens de 30 dagen voorafgaand aan de 
oogst dekken de boeren de theeplanten af 
om deze tegen de zon te beschermen. Men 
gaat ervan uit dat de theebladeren zo beter 
hun antioxiderende eigenschappen 
behouden. 

De thee wordt dan vervoerd voor verkoop in 
een luchtdichte en donkere container om zijn 
kleur, smaak en gezondheidsvoordelen te 
behouden. 

Traditioneel wordt de thee bereid door een 
kleine hoeveelheid in zeer heet water te 
kloppen. Maar u kunt ook, net als in hippe 
cafés, de thee toevoegen aan uw 
ontbijtsmoothie of in verwarmde kokosmelk 
roeren. Het cafeïnegehalte in matcha thee is 
hoger dan die in groene thee en beter 
vergelijkbaar met die van standaardkoffie. Men 
gelooft dat dankzij het aminozuur L-theanine 
in matcha thee, de cafeïne een langer 
aanhoudend effect qua energie heeft, zonder 
het opgejaagde gevoel dat u van koffie krijgt. 

Matcha thee zit boordevol antioxidanten 
omdat het catechine bevat, een groep 
bijzonder krachtige antioxidanten.1 Als je 
matcha thee vergelijkt met andere 
voedingsmiddelen die rijk aan antioxidanten 
zijn, scoort matcha bijzonder hoog. Tot de 
zogenaamde superfoods, voedingsmiddelen 
met zeer veel antioxidanten, behoren pure 
chocolade, açaíbessen, oregano, kruidnagel, 
pepermunt en sumak. Groene thee is een 
belangrijke bon van antioxidanten. Maar 
aangezien matcha thee in essentie puurdere 
en meer geconcentreerde groene thee is, is 
het een krachtig wapen om onze 
organismen te beschermen tegen een 
aanval van vrije radicalen.2,3  

De lever is de detoxmachine van het 
lichaam, en matcha thee kan het 
ontgiftingsproces verbeteren door de lever in 
topconditie te houden. Uit een analyse van 
15 onderzoeken is gebleken dat het drinken 
van groene thee het risico op leverziekte 
verkleint.4 Matcha thee is een extra 
geconcentreerde groene thee.

De vrouwelijke deelnemers verbrandden 
meer lichaamsvet tijdens een 30 minuten 
durende wandeling toen zij matcha thee 
dronken.5 

Er is goed nieuws voor mensen met een 
verhoogd risico op diabetes of 
cardiovasculaire ziekten of diabetes- en 
hartpatiënten: matcha thee helpt het ‘slechte’ 
cholesterol LDL te verlagen.6 De thee helpt 
bovendien de bloedsuikerspiegel te 
verlagen.7 Uit een meta-analyse van negen 
studies naar in totaal 4.378 beroertes onder 
bijna 200.000 mensen is gebleken dat het 
drinken van drie koppen thee (zwart of groen) 
per dag helpt een beroerte te voorkomen.8 

Het toevoegen van matcha thee aan uw 
dagelijkse voedingspatroon is een 
gemakkelijke manier om uw inname van 
antioxidanten te verhogen en uw gezondheid 
te verbeteren. Na de feestdagen is matcha 
thee een goede manier om uw gezondheid 
te resetten door uw lichaam te ontgiften. Het 
kan u een gezonde energieboost geven en u 
helpen uzelf weer op te laden tijdens de 
laatste maanden van de winter. 

De bladeren worden vervolgens 
gestoomd, ontsteeld en vermalen tot 
een zeer fijn poeder (de thee) vaak 
met een granieten steen. 
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Matcha thee biedt dankzij de antioxiderende, ontgiftende en energieverhogende werking de perfecte 
combinatie om ons te helpen het nieuwe jaar op een gezonde, positieve manier te beginnen.

Matcha thee 

Kruiden en supplementen

Tijdens een recente studie werden 
de vetverbrandingseffecten van 
matcha-thee in combinatie met 
beweging onderzocht. 

1 Weiss, D J, and C R Anderton. “Determination of Catechins in 
Matcha Green Tea by Micellar Electrokinetic Chromatography.” 
Journal of Chromatography A, U.S. National Library of Medicine, 
5 Sept. 2003, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14518774.
2 Xu, P, et al. “The Effects of the Aqueous Extract and Residue of 
Matcha on the Antioxidant Status and Lipid and Glucose Levels 
in Mice Fed a High-Fat Diet.” Food and Function, 
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2016, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26448271.
3 Pham-Huy, Lien Ai, et al. “Free Radicals, Antioxidants in 
Disease and Health.” International Journal of Biomedical 
Science, U.S. National Library of Medicine, June 2008, 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3614697/.
4 Yin, Xueru, et al. “The Effect of Green Tea Intake on Risk of 
Liver Disease: A Meta Analysis.” International Journal of Clinical 
and Experimental Medicine, U.S. National Library of Medicine, 
June 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538013/.
5 Willems, Mark, Elisabeth Theodorus, et al. “Matcha Green Tea 
Drinks Enhance Fat Oxidation During Brisk Walking in Females.” 
International Journal of Sport Nutrition and 
Exercise Metabolism, vol. 28, no. 5, 2018, pp. 536–541., 
doi:10.1123/ijsnem.2017-0237.
6 Zheng, Xin-Xin, et al. “Green Tea Intake Lowers Fasting Serum 
Total and LDL Cholesterol in Adults: a Meta-Analysis of 14 

Randomized Controlled Trials.” The American Journal of Clinical 
Nutrition, vol. 94, no. 2, 2011, pp. 601–610., doi:10.3945/
ajcn.110.010926.
7 Xu, Ping, et al. “The Effects of the Aqueous Extract and 
Residue of Matcha on the Antioxidant Status and Lipid and 
Glucose Levels in Mice Fed a High-Fat Diet.” Food & Function, 
vol. 7, no. 1, Jan. 2016, pp. 294–300., doi:10.1039/c5fo00828j.
8 Arab, Lenore, et al. “Green and Black Tea Consumption 
and Risk of Stroke.” Stroke, vol. 40, no. 5, May 2009, pp. 
1786–1792., doi:10.1161/strokeaha.108.538470.
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Er zijn talloze redenen voor 
gedragsveranderingen bij kinderen, maar het 
soort voedsel dat kinderen eten en het 
moment waarop ze eten draagt mogelijk 
meer bij aan deze veranderingen dan 
momenteel wordt erkend. 

Verpakte levensmiddelen, te veel suiker, 
vruchtensap en geraffineerde koolhydraten 
zijn allemaal schuldigen. Gedragsproblemen 
houden ook verband met de 
conserveringsmiddelen, additieven en 
kleurstoffen in veel levensmiddelen.1 

Een lage bloedsuikerspiegel is met name 
verontrustend omdat dit zorgt voor een 
stressreactie in het lichaam. Wanneer de 
bloedsuikerspiegel daalt, stijgt de adrenaline 
in het lichaam en geven de bijnieren het 
stresshormoon cortisol af. Cortisol wordt 
afgegeven omdat het lichaam in de 
veronderstelling is dat het energie uit andere 
bronnen moet halen, zoals opgeslagen 
glucose. Het lichaam schiet zo in een 
stressreactie die de spieren, hersenen en het 
hart beïnvloedt. Het is geen probleem als dit 
zo nu en dan eens gebeurt, maar als dit 
veelvuldig voorkomt, wordt het lichaam van 
kinderen continu op een schadelijke manier 
blootgesteld aan stress.

Ouders, leraren en oppassen kunnen de 
volgende symptomen van een lage 
bloedsuikerspiegel herkennen bij 
kinderen:  

    Het kind heeft moeite om zich te 
concentreren op een bepaalde taak, 
zelfs als het iets leuks is

    Het kind luistert niet aandachtig (op 
basis van de ontwikkelingsleeftijd van 
het kind)

    Het kind is makkelijk afgeleid

    Het kind is geïrriteerd en wordt  
snel boos

    Het kind is moeilijk te kalmeren als het 
boos is

    Het kind lijkt moe ondanks  
voldoende rust

U kunt dit het beste voorkomen door ervoor 
te zorgen dat het bloedsuikerniveau van uw 
kind tussen de maaltijden door stabiel blijft. 
Suiker of geraffineerd voedsel zorgen voor 
een korte piek in de bloedsuiker. We kennen 
allemaal het gevoel: u bent nog aan het 
nagenieten van dat lekkere stuk taart, als u 
een enorme dip voelt. 

Het bloedsuikerniveau moet zijn zoals de 
golvende heuvels van Toscane, en niet zoals 
de dramatische pieken en valleien van de 
Alpen.

Beperk het eten van geraffineerde 
koolhydraten en voedsel met suiker tot 
speciale gelegenheden. Dit kunt u onder 
andere doen door ze überhaupt niet in huis 
te halen. Veel kinderen zijn gek op 
geraffineerde koolhydraten en het kan veel 
moeite kosten om deze te laten liggen. 

In een ideale wereld geeft u uw kinderen 
groenten en vetarme proteïnen, maar de 
realiteit is dat ze vaak liever pasta, brood en 
aardappelen willen. Geef uw kinderen brood 
van amandel- en kokosmeel met veel zaden 
en noten — dit geeft ze langer energie dan 
brood op basis van granen. En kies eens 
voor paarse of zoete aardappelen in plaats 
van normale piepers. 
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Als kinderen maaltijden overslaan of het verkeerde soort voedsel 
eten, kan dit leiden tot veranderingen in hun gedrag. Hoe 
kunnen ouders de symptomen van een lage bloedsuikerspiegel 
herkennen? En belangrijker nog: hoe kunnen we het voorkomen?

Knorrige kids: een lage 
bloedsuikerspiegel zorgt voor 
een slecht humeur bij kinderen

Gezondheid van het gezin

Het wordt langzaam aan duidelijk 
welke rol voedsel speelt. 

Maak voedzame tussendoortjes 
klaar voor uw kind, om het tot de 
volgende maaltijd vol te houden. 

1 Harrington, Rebecca. “Does Artificial Food Coloring Contribute 
to ADHD in Children?” Scientific American, 27 Apr. 2015,  
www.scientificamerican.com/article/does-artificial-food-coloring-
contribute-to-adhd-in-children/.
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Geef uw kinderen volle Griekse yoghurt met 
een beetje cacao of een sliert onbewerkte, 
lokaal gemaakte honing. Bak voor het ontbijt 
een aantal roereieren met wat kaas, spinazie 
en een snufje kurkuma. Als tussendoortje 
kunt u het beste groente eten. Het eten van 
te veel fruit kan er namelijk voor zorgen dat 
kinderen te veel koolhydraten binnenkrijgen 
in de vorm van fructose (de van nature 
aanwezige suiker in het meeste fruit). Dit kan 
leiden tot leververvetting, met name als 
kinderen gedurende hun hele jeugd veel fruit 
eten als onderdeel van hun dieet.

Ook het fenomeen ‘green-washing’ of 
‘natural-washing’ (voedsel gezond laten 
lijken terwijl het dat niet is) in reclame-
uitingen voor kinderen maakt het lastig voor 
ouders. Zakjes knijpfruit en -groente bestaan 
voornamelijk uit fruitsoorten die veel suiker 
bevatten. Op de verpakking staat dan wel 
‘boerenkool’ of ‘spinazie’, maar op de lijst 
met ingrediënten zult u zien dat er maar 
weinig van die gezonde groene blaadjes zijn 
toegevoegd. Ook veel sapjes kunt u beter 
vermijden. Deze bevatten weinig tot geen 
voedingswaarde en zitten vol met fruitsuiker; 
alle vezels die ervoor zorgen dat de suiker 
langzamer wordt opgenomen, zijn 
verwijderd. Lees altijd het gedeelte op de 
verpakking met informatie over de 
voedingswaarde. Hierin vindt u 
gedetailleerde informatie.
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Eiwitten helpen om beter te 
concentreren. 
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De vitaminen en mineralen die oudere 
volwassenen nodig hebben, wijken iets af 
van de behoeften van jongere mensen.

B-vitaminen
B-complex supplementen bevatten meestal 
alle acht vitamines van deze groep. De 
verschillende B-vitamines helpen ons lichaam 
bij de bestrijding van vrije radicalen, leveren 
energie en houden onze cellen gezond. Met 
name B-12 is belangrijk voor oudere 
volwassenen vanwege een proteïne die in de 
darm wordt aangemaakt en die intrinsieke 
factor wordt genoemd. Intrinsieke factor 
helpt ons lichaam B-12 op te nemen. 
Naarmate wij verouderen, maakt ons lichaam 
minder intrinsieke factor aan, waardoor wij 
minder B-12 opnemen. Daarom kunnen 
verrijkte voedingsmiddelen en supplementen 
nuttig zijn.1 De beste voedingsmiddelen die 
B-12 bevatten zijn dierlijke producten, in het 
bijzonder runderlever en mosselen evenals 
zuivelproducten en andere dierlijke eiwitten.

Calcium 
Bij oudere volwassenen gebruikt het lichaam 
meer calcium dan het kan opnemen. Dit kan 
ertoe leiden dat het lichaam een beroep gaat 
doen op calcium dat in de botten is 
opgeslagen, wat leidt tot verzwakking van het 
skelet. Calcium speelt een cruciale rol bij de 
gezondheid van het hart, bij de werking van 
onze spieren en de botdichtheid. Het drinken 
van melk en het eten van yoghurt zijn bekende 
keuzes voor het binnenkrijgen van calcium. 
Sardines en ingeblikte zalm zijn goede keuzes 
vanwege hun verteerbare graten. 

Vitamine D
Vitamine D is eigenlijk een hormoon. Het is 
nodig voor het immuunsysteem, maar 
moeilijk te vinden in voedselbronnen.2  
Bovendien moet het bij voorkeur worden 
gecombineerd met calcium voor maximale 
opname door het lichaam. Daarom wordt 
koemelk verrijkt met vitamine D zodat we het 
calcium beter kunnen opnemen. De primaire 
bron van vitamine D is niet voedsel of 
supplementen, maar de zon. Velen van ons 
hebben echter niet de mogelijkheid om veel 
in de zon te zijn (vooral in de winter) of zijn 
bezorgd over mogelijke huidschade. 
 
Magnesium
Tijdens ons hele leven, niet alleen wanneer we 
ouder zijn, hebben we vaak een gebrek aan 
magnesium, wat grotendeels te wijten is aan 
het opraken van dit mineraal in de bodem. 

Terwijl orale supplementen goed werken, 
zoals bij vitamine D, is de huid een 
uitstekende manier om meer magnesium op 
te nemen. Magnesium voor uitwendig 
gebruik is beschikbaar in lotions en zouten. 

Melatonine
Melatonine is geen vitamine of mineraal, 
maar een essentieel hormoon dat een 
belangrijke rol speelt in de slaap-waakcyclus. 
Het bezit ook een minder bekend vermogen 
om aanvallen van vrije radicalen op het 
lichaam af te slaan. Helaas neemt onze 
melatonine-productie af als we ouder 
worden.3  Naarmate mensen ouder worden, 
wordt het vaak steeds moeilijker om de 
geadviseerde zeven tot acht uur slaap per 
nacht te halen. 

Dit kan een domino-effect teweeg brengen: 
minder melatonine leidt tot minder slaap, wat 
weer leidt tot een verminderde gezondheid. 
Zuur kersensap bevat een hoog 
melatonineniveau en het is aangetoond dat 
dit helpt bij het inslapen en doorslapen.4 

Probiotica
Gezonde darmen zijn een sleutelelement 
voor het opnemen en verwerken van alle 
vitaminen, mineralen en voedingsstoffen die 
we nodig hebben. 

De beste bronnen van deze voedingsstoffen 
zijn onbewerkte voedingsmiddelen en 
drankjes. Niettemin is het om allerlei redenen 
soms nodig om tekorten in ons dieet aan te 
vullen met supplementen of verrijkte 
voedingsmiddelen. 
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Naarmate ons lichaam veroudert, neemt de behoefte aan bepaalde vitaminen en mineralen toe. Het is 
altijd belangrijk om gevarieerd te eten, vooral fruit en groenten. Maar ook al doen we nog zo ons best, 
het blijft moeilijk om te zorgen dat we alle voedingsstoffen binnenkrijgen die we nodig hebben. Omdat 
we verouderen, werkt ons lichaam niet meer zo efficiënt als toen we jong waren. Dit is wellicht het 
goede moment om voedingssupplementen in te nemen, om sommige tekorten aan te vullen.

Vitaminen, mineralen en  
voedingsstoffen voor 40-plussers

Gezondheid van het gezin

Amandelen, bonen, linzen, zaden en 
kaas zijn andere opties. 

Magnesium helpt bij het kalmeren 
van de zenuwen, bij de spijsvertering 
(in het bijzonder bij mensen die last 
hebben van constipatie) en voor een 
goede nachtrust. 

Gefermenteerde voedingsmiddelen 
zoals yoghurt en zuurkool 
bevatten probiotica, maar onze 
voedingsmiddelen bevatten meestal 
niet zoveel verschillende probiotica 
als een hoogwaardig supplement. 

Dietary Supplements, U.S. Department of Health & Human 
Services, Sept. 2018, ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-
HealthProfessional/.
3 Karasek, M. “Melatonin, Human Aging, and Age-Related 
Diseases.” Experimental Gerontology, vol. 39, no. 11–12, 2004, 

pp. 1723–1729, doi:10.1016/j.exger.2004.04.012.
4 Howatson, Glyn, et al. “Effect of Tart Cherry Juice (Prunus 
Cerasus) on Melatonin Levels and Enhanced Sleep Quality.” 
European Journal of Nutrition, vol. 51, no. 8, Dec. 2011, pp. 
909–916, doi:10.1007/s00394-011-0263-7.

1 “Office of Dietary Supplements – Vitamin B12.” NIH Office 
of Dietary Supplements, U.S. Department of Health & Human 
Services, June 2011, ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-
Consumer/.
2 “Office of Dietary Supplements – Vitamin D.” NIH Office of 
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Een ontsteking is een natuurlijke en gezonde 
reactie van het lichaam op een infectie of 
een ander soort letsel. Denk maar aan de 
laatste keer dat u in uw vingers sneed tijdens 
het koken of de geschaafde knie na een 
valpartij. Het bloed dat naar dat lichaamsdeel 
stroomde, zorgde er ook voor dat uw 
immuunsysteem de wond begon te helen. 
Ontsteking maakt deel uit van die reactie van 
het immuunsysteem - de zwelling die u rond 
de plek ziet is wat we vaak associëren met 
ontstekingen. Dit is een normale, natuurlijke 
en gezonde reactie van het immuunsysteem. 
Het is het ‘goede’ soort ontsteking, die het 
helen bevordert.

Ontstekingen vormen een probleem als ze 
chronisch worden. We worden gevoelig voor 
chronische ontstekingen door het eten van 
veel suiker en voedingsmiddelen met veel 
calorieën en weinig voedingsstoffen of 
voedingsmiddelen met inflammatoire stoffen 
als gluten of andere lectines. Chronische 
ontstekingen treden ook vaker op bij gebrek 
aan lichaamsbeweging. Een chronische 
ontsteking is een constante aanval op het 
lichaam en zorgt voor stress in het lichaam. 
Het is alsof het immuunsysteem is 
ingeschakeld en niet meer kan worden 
uitgeschakeld.

Met name buikvet en vet rond de interne 
organen zijn gevaarlijk als het gaat om 
ontstekingen. Dit vet kan hart- en vaatziekten 
en ontregeling van de hormoonhuishouding 
veroorzaken. Helaas kan het een vicieuze 
cirkel zijn – vet veroorzaakt ontstekingen en 
ontstekingen bemoeilijken de vetverbranding. 

C-reactief proteïne (CRP) is een marker in het 
bloed die het ontstekingsniveau weergeeft. 
Uw dokter kan het laten meten via een 
bloedonderzoek. De CRP-waarde verhoogt 
als u bijvoorbeeld ziek bent geworden door 
een acuut respiratoir virus. Dit geeft de reactie 
van het lichaam weer dat probeert de infectie 
te bestrijden. Een westers dieet en gebrek 
aan beweging geeft meer kans op ontsteking, 
zoals we terugzien in de CRP-waarden.1 
Gewichtsverlies laat de vetcellen die mogelijk 
vergroot zijn, slinken tot hun normale grootte. 
Dit remt de ontstekingsmechanismen in het 
lichaam af.2  

Chronische ontstekingen zijn de oorzaak van 
veel gezondheidsproblemen – van lekkende 
darm en gastro-intestinale klachten tot 
chronische pijn en gewrichtspijn. Er zijn vele 
oorzaken voor een chronische ontsteking, 
onder andere chronische stress, slaapgebrek, 
blootstelling aan stressvolle omgevingsfactoren 
(zoals vervuiling of gevaarlijk werk) en in het 
bijzonder slechte eetgewoonten, met name als 
deze tot obesitas leiden. Het duurt een tijdje 
voordat een chronische ontsteking ontstaat in 
het lichaam. En het duurt ook een tijdje om de 
ontsteking terug te dringen. 

Wat u eet is bepalend bij het terugdringen van 
een ontsteking. Voor een studie zijn meer dan 
300 oudere volwassenen met overgewicht of 
obesitas onderzocht, die een schema volgden 
met een dieet met weinig calorieën en meer 
beweging. De uitkomsten van de studie waren 
dat de consumptie van minder calorieën een 
grotere invloed heeft op het verlagen van de 
CRP-waarden dan lichaamsbeweging.3 Dit 
betekent niet dat beweging geen positief effect 
heeft, maar dat gezond eten essentieel is.

Zorg ervoor dat u voedingsmiddelen en 
drankjes nuttigt die rijk zijn aan antioxidanten. 
Antioxidanten dragen bij aan het afslaan van 
aanvallen van vrije radicalen op uw lichaam, die 
kenmerkend zijn voor chronische ontstekingen. 
Drink groene thee en eet bladgroenten en rood 
fruit. Dit zijn ontstekingsremmende 
voedingsmiddelen, rijk aan antioxidanten. 

Zoals gezegd, werken voedingsmiddelen 
met veel antioxidanten ook goed tegen 
ontstekingen. Andere ontstekingsremmende 
voedingsmiddelen zijn wilde, vette vis, zoals 
ansjovis, sardientjes, zalm en heilbot. 
Ongebrande noten en zaden, avocado’s en 
koolhydraatarme groenten helpen ook 
ontstekingen te voorkomen. Gefermenteerd 
voedsel zoals zuurkool, kefir, kimchi en 
kombucha zijn ontstekingsremmend. Voeg 
ontstekingsremmende kruiden toe zoals 
kurkuma, gember en oregano (praktisch alle 
kruiden bevatten veel antioxidanten en 
werken ontstekingsremmend, ze bevatten 
ook veel stoffen tegen kanker). 
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Kunnen bepaalde voedingsmiddelen ontstekingen veroorzaken die leiden tot 
gewichtstoename?

De start van een nieuw jaar is voor veel mensen hét moment om zich zorgen te maken over hun 
gewicht en om ijverig te proberen gezonder te worden. Een tijdelijk dieet is natuurlijk minder effectief 
dan het aannemen van een nieuwe levensstijl met veel groenten, dagelijkse beweging en de beste 
voedingsmiddelen. Als u bezig bent een gezonder gewicht te bereiken, is het soms echter niet 
duidelijk wat de boosdoener is.

Ontstekingen en gewichtstoename
Gezondheid van het gezin

1 Thompson, Amanda L., et al. “Weight Gain Trajectories 
Associated With Elevated C‐Reactive Protein Levels in Chinese 
Adults.” Journal of the American Heart Association, vol. 5,  
no. 9, Sept. 2016, doi:10.1161/jaha.116.003262.
2 Yatsuya, H, et al. “Changes in C-Reactive Protein 
During Weight Loss and the Association with Changes in 
Anthropometric Variables in Men and Women: LIFE Study.” 
International Journal of Obesity, vol. 35, no. 5, May 2010,  
pp. 684–691., doi:10.1038/ijo.2010.200.
3 Nicklas, Barbara J, et al. “Diet-Induced Weight Loss, 
Exercise, and Chronic Inflammation in Older, Obese Adults: A 
Randomized Controlled Clinical Trial.” The American Journal 
of Clinical Nutrition, vol. 79, no. 4, Apr. 2004, pp. 544–551., 
doi:10.1093/ajcn/79.4.544.
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Eet ook voldoende goede vetten, zoals de 
olie van de meeste noten, olie die van nature 
aanwezig is in avocado’s, olijfolie en 
kokosnootolie. Vermijd geraffineerde, 
gebleekte en ontgeurde (zwaar bewerkte) 
plantaardige oliën.

Houd je buik (spijsverteringssysteem ) 
gezond met hoogwaardige probiotica. Slaap 
‘s nachts genoeg om stress te verminderen. 
Kies een type lichaamsbeweging dat u 
uitdaagt, maar dat niet te zwaar is voor uw 
lichaam (met andere woorden, raak niet 
overbelast). Vergeet niet dat te veel 

beweging, net als te weinig, kan leiden tot 
ontstekingen. 

Dit klinkt misschien als veel werk, maar til er 
niet te zwaar aan. Wees bewust en doe uw 
best, dat is genoeg. 

Als u overdreven en te fanatiek met uw 
gezondheid omgaat, kunt u daar ook 
gestrest van raken, waardoor er 
ontstekingen in uw lichaam kunnen 
ontstaan. Het voorkomen van chronische 
ontstekingen is essentieel in het voorkomen 
van de degeneratieve, cardiovasculaire, 
maligne en auto-immuunziekten, waar veel 
mensen tegenwoordig aan lijden. 
Gezondheid is verreweg ons grootste 
rijkdom.
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Probeer de inname van alcohol en 
suiker laag te houden en zorg dat uw 
cafeïnegebruik u niet overprikkelt of 
uw slaap belemmert. 
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Tijdens de wintermaanden doen we ons 
namelijk maar al te graag tegoed aan 
bewerkte voedingsmiddelen, desserts en 
zoetigheden, en drinken we ook graag een 
glaasje. Koekjes, taart en cocktails—de 
feestdagen zijn dan wel voorbij, maar welke 
prijs heeft uw lever betaald voor al deze 
lekkernijen?   

De lever is onderdeel van het 
spijsverteringssysteem en verantwoordelijk 
voor ondersteuning bij het produceren van 
spijsverteringssappen zoals gal, het 
produceren van eiwitten voor het stollen en 
filteren van ons bloed, het metaboliseren van 
medicatie en het lichaam ontgiften van 
schadelijke stoffen. 

In januari zijn veel mensen al vergeten 
wanneer ze voor het laatst hebben gesport 
of een groenterijke maaltijd hebben gegeten. 
Dit zorgt mogelijk voor een opgeblazen 
gevoel en vermoeidheid - een detox kan u 
weer de nodige energie geven. 

Begin uw dag met warm water met vers 
geperst citroensap. Voeg indien gewenst 
een beetje kurkuma toe aan het brouwsel 
voor extra antioxidanten. Drink groene thee 
in de ochtend en eet tijdens het ontbijt of als 
tussendoortje rood fruit en yoghurt.

De probiotica in de yoghurt helpt u bij het op 
de rit krijgen van uw spijsverteringssysteem 
na alle lekkernijen. Voeg daarnaast ander 
voedsel dat rijk is aan probiotica toe aan uw 
dieet, zoals misosoep, kimchi en 
komboecha. 

Het verlaagt in het bijzonder het risico op 
levercirrose, oftewel chronische 
littekenvorming en beschadiging van de lever.2 

Mariadistel kan helpen bij het beschermen 
tegen leverbeschadiging door matig tot 
gemiddeld alcoholgebruik. Mariadistel is een 
kruid dat groeit in het Middellandse Zeegebied 
en behoort tot dezelfde botanische familie als 
zonnebloemen en madeliefjes. 
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De feestdagen zijn weer voorbij gevlogen, maar velen van ons 
voelen nog de naweeën. 

Een detox voor uw lever

Gezondheid van het gezin

Voedsel zoals artisjokken, grapefruits, 
cactusbladeren (nopal), druiven en 
cranberries zijn extra goed voor de 
lever. 1 De algen spirulina en chlorella 
helpen ook de lever te beschermen.1

Antioxidanten, daar zijn ze weer, 
helpen bij het op peil houden van uw 
gezondheid, maar zijn ook geschikt 
als detox na de feestdagen. 

De lever is een krachtig orgaan, een 
echte stille kracht. Over de hersenen 
en het hart is natuurlijk al veel gezegd 
en geschreven, maar de lever speelt 
op de achtergrond een essentiële 
rol bij het op peil houden van onze 
gezondheid. 

Het is belangrijk dat u deze rol niet 
met een korreltje zout neemt.

Het is aangetoond dat koffie 
belangrijk is voor de gezondheid 
van de lever. Goed nieuws dus voor 
iedereen die zijn of haar dag met een 
kop koffie begint. 

435–441., doi:10.1111/jgh.12422.
3 Abenavoli, Ludovico, et al. “Milk Thistle in Liver Diseases: Past, 
Present, Future.” Phytotherapy Research, vol. 24, no. 10, Oct. 
2010, pp. 1423–1432., doi:10.1002/ptr.3207.
4 Siegel, Abby B, and Justin Stebbing. “Milk Thistle: Early Seeds 
of Potential.” The Lancet Oncology, vol. 14, no. 10, Sept. 2013, 
pp. 929–930., doi:10.1016/s1470-2045(13)70414-5.

5 “Intravenous Milk Thistle (Silibinin-Legalon) for Hepatic Failure 
Induced by Amatoxin/Amanita Mushroom Poisoning—Full 
Text View.” ClinicalTrials.gov, National Institute of Health—U.S. 
National Library of Medicine, clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT00915681.

1 Madrigal-Santillán, Eduardo. “Review of Natural Products with 
Hepatoprotective Effects.” World Journal of Gastroenterology, 
vol. 20, no. 40, Oct. 2014, p. 14787., doi:10.3748/wjg.v20.
i40.14787.
2 Chen, Shaohua, et al. “Coffee and Non-Alcoholic Fatty Liver 
Disease: Brewing Evidence for Hepatoprotection?” Journal of 
Gastroenterology and Hepatology, vol. 29, no. 3, Mar. 2014, pp. 
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Het kruid heeft paars-roze bloemen en 
glimmende bladeren met witte nerven. 

We weten niet precies hoe silibinine werkt, 
maar mogelijk werkt het als barrière die 
voorkomt dat giftige stoffen zich hechten 
aan levercellen.3 De detoxkrachten zijn 
mogelijk toe te wijzen aan de antioxidanten 
en ontstekingsremmende eigenschappen, 
met name op het gebied van 
leverbescherming. 

 

In heel Europa wordt mariadistel intraveneus 
gegeven als primair tegengif bij 
paddenstoelvergiftiging, en in de Verenigde 
Staten wordt een klinisch onderzoek 
uitgevoerd waarbij patiënten met 
paddenstoelvergiftiging worden behandeld 
met derivaten van mariadistel. 
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Mariadistel bevat een flavonoïde 
genaamd silibinine die de lever ten 
goede komt.  

In een aantal studies is onderzoek 
gedaan naar het gebruik van 
mariadistel door patiënten die 
chemotherapie kregen en de invloed 
hiervan op de levermarkers. De 
resultaten hiervan waren positief.4 
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Waarom is vitamine D belangrijk? Vitamine D 
helpt uw immuunsysteem te beschermen 
zodat het aandoeningen aan de luchtwegen 
kan tegengaan. Daarnaast helpt vitamine D 
bij het verhogen van het aantal witte 
bloedcellen en bij het verminderen van 

ontstekingen. Dit is in deze tijd van het jaar 
nog belangrijker, aangezien we aan minder 
zonlicht worden blootgesteld. Bovendien 
blijven mensen vaker binnen, waardoor 
ziektekiemen zich eenvoudiger kunnen 
verspreiden. Aangezien blootstelling aan 
direct zonlicht de enige manier is waarop het 
lichaam vitamine D kan maken, kan het 
tijdens de koude wintermaanden lastiger zijn 
om de aanbevolen hoeveelheid vitamine D te 
bereiken. Er zijn enkele voedselbronnen van 

vitamine D die kunnen helpen om voldoende 
van deze ‘zonlicht’-vitamine binnen te 
krijgen. Denk bijvoorbeeld aan vette vis, 
zoals haring en zalm, maar ook 
champignons, eieren, verrijkte melk, 
sinaasappelsap en ontbijtgranen. Helaas 
komt geen van deze bronnen ook maar in 
de buurt van de hoeveelheid die uw lichaam 
op natuurlijke wijze kan maken als u uw 
lichaam blootstelt aan direct en ongefilterd 
zonlicht. Om erachter te komen of uw 
lichaam over voldoende vitamine D beschikt, 
kunt u zelf nagaan of u de laatste tijd veel tijd 
in zonlicht hebt doorgebracht. Tijdens 
piekuren is slechts ongeveer 20 minuten 
blootstelling aan zonlicht genoeg om ervoor 
te zorgen dat uw lichaam voldoende 
vitamine D produceert. In de winter kan dit 
wat langer duren, aangezien het zonlicht 
gedurende de dag minder sterk is en omdat 
we meer kleding dragen. Natuurlijk kan het 
ook heel goed helpen om vitamine D aan te 
vullen. Vraag uw dokter minstens twee keer 
per jaar om uw waarden voor vitamine D 
(25-hydroxy-vitamine D) te onderzoeken bij 
een bloedonderzoek.

Ons lichaam verzamelt in het dagelijks 
leven giftige en chemische stoffen door 
vervuiling, slecht gewassen voedsel, 
passieve rook en andere bronnen. 
Gelukkig is ons lichaam ook enorm 
goed in het op natuurlijke wijze 
verwijderen van de meeste van deze 
giftige stoffen, mits we ons lichaam 
ondersteunen met de juiste voeding. We 
horen wel eens dat wat u niet eet, 
belangrijker is dan wat u wel eet. Eten 
met vezels vormt een van de beste 
ontgiftende soorten voedsel. Terwijl 
vezels door uw spijsverteringsstelsel 
passeren, binden ze zich met veel 
giftige stoffen, zoals kleine 
hoeveelheden pesticiden en herbiciden 
van fruit en groenten die niet goed zijn 
gewassen (bovendien kunnen sommige 
pesticiden en herbiciden niet worden 
afgewassen). Zodra deze ongewenste 
chemische stoffen met de vezel zijn 
gebonden, kunnen ze niet worden 
opgenomen in het lichaam en worden 
ze afgevoerd. U kunt uw lichaam ook 
helpen met ontgiften door uw lever te 
beschermen. Uw lever is continu actief 
om giftige stoffen uit uw lichaam te 
verwijderen. Onderzoek heeft 
aangetoond dat een extract van 

mariadistel de cellen van de lever 
mogelijk kan beschermen door te 
voorkomen dat schadelijke giftige 
stoffen de levercellen binnendringen.1  
Mariadistel is een Mediterraans kruid uit 
de familie van de zonnebloem. Een 
gezonde en optimaal functionerende 
lever kan hard blijven werken om 
ongewenste stoffen uit uw lichaam te 
verwijderen. Ander voedsel dat uw lever 

op waardevolle wijze beschermt, zijn 
artisjokken (ook uit de distelfamilie), 
grapefruits, cactusbladeren (nopal), 
druiven en cranberries.2 
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Hoe kan ik mijn lichaam 
ontgiften?

Vraag het de expert

Hoe weet ik of ik op dit 
moment voldoende vitamine D 
binnenkrijg?

1 Faulstich H, Jahn W, and Wieland T. Silibinin inhibition of 
amatoxin uptake in the perfused rat liver. Arzneim-Forsch 
Drug Res 1980;30:452–4.
2 Madrigal-Santillán, Eduardo. “Review of Natural Products 
with Hepatoprotective Effects.” World Journal of 
Gastroenterology, vol. 20, no. 40, Oct. 2014, p. 14,787, 
doi:10.3748/wjg.v20.i40.14787.
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