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In het onderzoek zijn de gemeenschapstuinen 
nog niet eens meegenomen, waar sociale 
interactie plaatsvindt. Wat een fantastische 
uitkomst, vooral in deze tijd waarin we minder 
mogelijkheden hebben om in de openbare 
ruimte actief te zijn. Niet verwant aan dit 
onderzoek, maar van vergelijkbare aard: toen 
mensen verplicht werden thuis te blijven, 
zagen tuincentra en zaadhandelaars hun 
omzet aanzienlijk stijgen. 

Waar de plotseling stijging in de zaadverkoop 
vandaan kwam weet ik niet. Wilden mensen 
liever niet meer naar de supermarkt gaan? Of 
verlangden zij er ineens naar om hun lichaam 
te versterken met extra voedingsstoffen? 
Of kwam het omdat miljoenen mensen 
zich realiseerden dat ze eindelijk de tijd 
hadden om een groentetuin te beginnen en 
te onderhouden? Ongeacht de motieven 
zijn de resultaten hetzelfde voor alle nieuwe 
tuinierders: heerlijke, zelfgekweekte groente 
en fruit en een gevoel van geluk bij alles wat 
groeit en bloeit. 

Het is dan ook geen verrassing dat uit 
vervolgonderzoek drie jaar later bleek dat

 70 procent van de deelnemers nog steeds 
actief bezig was met tuinieren. 

Mensen zaaien letterlijk hun eigen geluk 
terwijl ze gezond voedsel kweken. Zelfs al 
hebt u alleen maar ruimte voor een paar 
kruidenplantjes in het keukenraam, het plezier 
dat u ondervindt van zelf uw voedsel telen en 
de smaak van vers geoogst fruit, groenten of 
kruiden is niet te vergelijken met het kopen en 
eten van producten uit de winkel. 

Dus of u nu ruimte hebt voor een hele 
moestuin of voor één potje basilicum op 
de vensterbank, uw eigen zaden van geluk 
planten is misschien wel belangrijker dan ooit. 

Zaden van geluk 
Ik las onlangs in een onderzoek van de Princeton Environmental 
Unit dat een tuin iemands emotionele welzijn kan verbeteren. 
Het onderzoek, dat in 2017 is begonnen, wees uit dat tuinieren 
bij mensen hetzelfde geluksgevoel oproept als bij mensen die 
van fietsen, wandelen of uit eten gaan houden. Mensen die een 
moestuin onderhouden ervaren zelfs een nog groter geluksgevoel 
dan mensen met een bloementuin.1  
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Dwight L. McKee
Scientific Director

1 Ambrose, Graham, et al. “Is Gardening Associated with 
Greater Happiness of Urban Residents? A Multi-Activity, 
Dynamic Assessment in the Twin-Cities Region, USA.” 
Landscape and Urban Planning, vol. 198, 2020, p. 103776, 
doi:10.1016/j.landurbplan.2020.103776.
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Het laatste nieuws
Olijfolie, fruit en groenten 
beschermen uw hart

Het meest recente onderzoek naar het 
mediterrane dieet, al langer geprezen 
vanwege zijn gezondheidsvoordelen, wijst uit 
dat een dieet dat rijk is aan fruit, groenten, 
noten en volkoren granen nog meer 
voordelen oplevert. De onderzoekers 
ontdekten dat een mediterraan dieet de 
endotheelfunctie bij volwassenen verbeterde, 
wat erop wijst dat dit dieet kan helpen 
hart- en vaatziekten te voorkomen.5  

Volgens onderzoekers is gewichtheffen 
goed voor uw hart, en de voordelen daarvan 
zijn al gauw merkbaar. Minder dan een uur 
per week aan krachttraining doen: dat is het 
enige dat nodig is om het risico van een 
hartaanval of beroerte aanzienlijk te 
verminderen. Langer dan een uur 
doorbrengen in de sportschool leverde 
volgens de onderzoekers geen extra 
voordelen op.4 

Volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in 
Frontiers in Microbiology kan iets meer tijd 
doorbrengen in de zon de gezondheid van 
uw spijsverteringsstelsel helpen 
beschermen. Zonlicht zorgt ervoor dat het 
lichaam vitamine D produceert, en vitamine 
D heeft een gunstige invloed op de 
microben in ons spijsverteringskanaal. Dit 
kan vooral nuttig zijn voor degenen die te 
maken hebben met multiple sclerose of 
darminfecties, beide het gevolg van een 
verstoring in de darmbacteriën.3  

Gewichtheffen is goed voor uw hart

Bescherm uw 
spijsverteringskanaal met de 
zonnevitamine 

1 Shishtar, Esra, et al. “Long-Term Dietary Flavonoid Intake 
and Risk of Alzheimer Disease and Related Dementias in the 
Framingham Offspring Cohort.” The American Journal of Clinical 
Nutrition, 2020, doi:10.1093/ajcn/nqaa079.
2 Wozniak, Tomasz. “35 Minutes of Exercise May Protect Those 
at Risk for Depression.” Harvard Gazette, Nov. 14, 2019, news.
harvard.edu/gazette/story/2019/11/physical-activity-may-

protect-those-at-risk-for-depression/.
3 Bosman, Else S., et al. “Skin Exposure to Narrow Band 
Ultraviolet (UVB) Light Modulates the Human Intestinal 
Microbiome.” Frontiers in Microbiology, vol. 10, 2019, 
doi:10.3389/fmicb.2019.02410.
4 Liu, Yanghui, et al. “Associations of Resistance Exercise with 
Cardiovascular Disease Morbidity and Mortality.” Medicine & 

Science in Sports & Exercise, vol. 51, no. 3, 2019, pp. 499–508, 
doi:10.1249/mss.0000000000001822.
5 Shannon, Oliver M., et al. “Mediterranean Diet Increases 
Endothelial Function in Adults: A Systematic Review and Meta-
Analysis of Randomized Controlled Trials.” The Journal 
of Nutrition, vol. 150, no. 5, 2020, pp. 1151–1159, 
doi:10.1093/jn/nxaa002.

Slechts 35 minuten lichaamsbeweging per 
dag kan helpen tegen depressie. Dit geldt 
ook voor mensen die genetisch gezien 
kwetsbaarder zijn voor depressiviteit. Uit 
een Harvard-onderzoek onder meer dan 
8000 mensen bleek dat degenen die meer 
aan lichaamsbeweging deden minder snel 
een depressie ontwikkelden. Slechts een 
half uurtje beweging per dag was al genoeg 
om de voordelen daarvan te ervaren.2  

Bewegen tegen depressie

Uit het meest recente onderzoek naar 
bessen blijkt dat voedingsmiddelen die veel 
flavonoïde bevatten het risico op Alzheimer 
kunnen verminderen. Er is gekeken naar de 
inname van bessen, appels en thee door 
2800 mensen in de loop van 20 jaar. 
Onderzoekers ontdekten dat bij degenen die 
de minste hoeveelheid flavonoïde in hun 
voedsel hadden, de kans twee tot vier keer 
zo groot was dat zij symptomen van de 
ziekte van Alzheimer zouden vertonen.1  

Nog meer profijt van bessen
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Verveling tijdens fitnessoefeningen kan 
ontmoedigend zijn. Hoewel sommige 
mensen juist houden van de bijna trance-
achtige monotonie van bepaalde oefeningen 
(zwemmers zeggen vaak dat ze in een 
meditatieve staat komen door de 
voortdurende herhaling tijdens het 
banenzwemmen), is een meer dynamische 
sport voor velen aantrekkelijker.

Tennis biedt een scala aan gezondheids-
voordelen, waaronder de sociale en 
geestelijke gezondheid. Een van de beste 
redenen om eens te gaan tennissen is dat 
het een complete work-out is, waarbij u veel 
verschillende delen van het lichaam traint. 

De benen zijn voortdurend in beweging. U 
moet sprinten om de bal te halen of u op 
één plek op en neer te veren om vervolgens 
snel te besluiten welke kant u moet 
oprennen om de bal te halen. U moeten 
springen, bukken, plotseling stoppen, snel 
weglopen. 

Uw armen en lichaam bewegen mee met 
deze steeds veranderende dynamiek. Terwijl 
u op zoek gaat naar de beste manier om de 
bal terug te slaan, moet uw lichaam zich 
draaien en buigen zodat uw armen het 
racket kunnen hanteren. U hebt uw 
schouders en bovenrug nodig om ervoor 
te zorgen dat het racket de bal raakt. 
Er is kracht nodig, maar ook precisie om 
de juiste hoek te berekenen. 

Tennis is dynamisch, van even wat rust in 
het spel tot sneller sprints. 

Wanneer u rent, zwemt of roeit, maakt uw 
lichaam steeds weer dezelfde repeterende 
beweging. Bij tennis moet u uw lichaam van 
de ene kant van het veld naar de andere 
kant verplaatsen, en naar voren en naar 
achteren. Er zit geen specifiek ritme in of een 
bepaalde volgorde van bewegen. U moet 
misschien plotseling reiken en uw racket 
uitstrekken naar de bal, of opzij springen om 
te voorkomen dat de bal u raakt. Dit maakt 
uw lichaam (en geest!) flexibeler en verbetert 
uw reactievermogen.

U moet de bewegingen van uw 
tegenstander inschatten en daarop 
reageren, en rekening houden met zaken 
als de invloed van de wind op de beweging 
van de bal. U moet beslissen waar u de bal 
wilt raken, hoe hard, in welke hoek u uw 
racket moet houden – de lijst aan snelle 
beslissingen is lang! Tennis dwingt uw 
lichaam en geest om samen te werken aan 
planning, strategie en coördinatie.
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Hebt u ooit, midden in een workout, de tijd gecontroleerd om 
vervolgens te ontdekken dat u nog niet eens halverwege was? Kunt 
u zich er moeilijk toe aanzetten om op een fitnessapparaat te gaan 
zitten, omdat u dan het gevoel hebt dat u geen stap verder komt? 

Tennis 

Fitness

Terwijl sporten zoals voetbal of 
hardlopen meer gericht zijn op het 
onderste deel van het lichaam, wordt 
bij tennis het hele lichaam gebruikt. 

En dankzij die variëteit versterkt 
en rekt u veel verschillende 
spieren in de benen in plaats dat 
u zich concentreert op één grote 
spiergroep.

Tennis verbetert ook uw cognitieve 
capaciteiten. U moet snel 
beslissingen nemen en voortdurend 
op het spel reageren. 

Tennis is niet alleen een volledige 
work-out voor het lichaam, maar 
er worden allerlei verschillende 
oefeningen gedaan, zoals stretchen, 
versterken, coördinatie, balans, 
flexibiliteit en hart en longen worden 
getraind. 
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Bovendien is tennis een sociale sport.  
Je hebt minstens één andere persoon  
nodig. Dit is nuttig voor het gevoel van 
verantwoordelijkheid (net als bij een 
wandelgroep of een dansles!), maar dit 
maakt het ook leuker. U kunt tijd 
doorbrengen met een ander, vaak zonder 
dat u veel met elkaar hoeft te praten; in 
plaats daarvan kunt u samen het spel spelen. 

Misschien hebt u nog nooit een tennisracket 
vastgehouden of voel u zich zelfs 
geïntimideerd door het idee om tegen een 
ervaren speler te spelen. Het punt is dat u 
een sport lang genoeg beoefent om een 
bepaald basisniveau te bereiken. 

U houdt sporten of fitnessen alleen vol als u 
het ook leuk vindt. Of het nu gaat om tennis, 
voetbal, basketbal of iets anders, sport is 
een belangrijk onderdeel van uw 
gezondheid, want als u er plezier in hebt, 
dan zult u het waarschijnlijk blijven doen.
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Wanneer u zich eenmaal 
comfortabel voelt in die bepaalde 
sport, dan weet u past echt of u het 
ook wilt blijven doen. 



Vaak wordt gedacht dat tijdens de koudere 
wintermaanden onze huid het meeste te 
lijden heeft. Maar de zomer kent zo zijn 
eigen huidproblemen, zoals eczeem, 
psoriasis en huiduitslag. 

Ook door factoren als allergieën (vanwege 
verschillende seizoensgebonden allergenen in 
de lucht), vervuiling en veranderingen in 
voeding en dieet vraagt de huid tijdens de 
warmere maanden om een andere verzorging.

Eczeem, ook wel atopische dermatitis 
genoemd, is een allergische reactie van de 
huid met als gevolg matige tot extreme jeuk 
en rode huiduitslag. Eczeem zou worden 
veroorzaakt door een overactieve 
immuunrespons van het lichaam op irriterende 
stoffen en allergenen, en vaak hebben binnen 
één familie meerdere mensen er last van. 
Mensen die er last van hebben, geven aan dat 
het buitengewoon onaangenaam is. 

Psoriasis is een chronische auto-
immuunziekte waarbij de huidcellen zich te 
snel vermenigvuldigen waardoor jeukende, 
schilferige en verdikte plekken op de huid 
ontstaan. Veel mensen zijn in de zomer een 
tijdje verlost van psoriasis omdat zonlicht (en 
lichttherapie) vaak een succesvolle 
behandeling is. Bovendien is in veel delen 
van de wereld tijdens de zomermaanden de 
luchtvochtigheid hoger, wat 
psoriasispatiënten helpt. 

Het is belangrijk om uit te zoeken welke 
stoffen de psoriasis verergert, om er 
vervolgens voor te zorgen dat u hier zo min 
mogelijk aan wordt blootgesteld. Als het in de 
zomer erger is, kijk dan of nieuwe crèmes, 
lotions of zepen (inclusief wasmiddelen of 
afwasmiddel) de boosdoener kunnen zijn. Bij 
sommige mensen wordt eczeem of psoriasis 
erger bij temperatuursveranderingen, zoals 
extreme hitte tijdens de zomer. Voorkom dat u 
te veel gaat zweten, en spoel uw huid grondig 
af na het sporten of zweten. 

Houd de huid schoon en droog, maar goed 
gehydrateerd. Gebruik daarvoor zo veel 
mogelijk natuurlijke oliën zoals kokosnoot of 
olijfolie. Probeer de meeste commerciële 
producten te vermijden, aangezien deze vaak 
veel synthetische chemicaliën bevatten die 
voor irritatie kunnen zorgen. Draag 
ademende kleding van natuurlijke materialen. 
Gebruik een luchtbevochtiger als u in een erg 
droog klimaat woont. Investeer in een goede 
luchtreiniger voor thuis of kantoor. Zorg dat 
uw huis schoon is, en probeer te voorkomen 
dat stof en huidschilfers zich ophopen.

Darmgezondheid is van essentieel belang bij 
het genezen van ontstekingen. Onderzoek 
wijst uit dat darmproblemen de oorzaak 
kunnen zijn van psoriasis. Ook kunnen 
bepaalde flavonoïden zoals quercetine de 
opname van gifstoffen die kunnen leiden tot 
psoriasis helpen voorkomen.1 Quercetine 
komt voor in bijvoorbeeld bladgroenten, 
uien, citrusvruchten, bessen, appels en 
honing. Daarnaast is het verkrijgbaar als 
voedingssupplement. Quercetine wordt het 
beste door het lichaam opgenomen 
wanneer het gecombineerd wordt met het 
enzym bromelaïne, dat veel in ananas zit.

Door stress kan ons immuunsysteem 
overprikkeld raken, wat het hormonale 
evenwicht in ons lichaam verstoort. Hierdoor 
kan eczeem verergeren. Zorg voor lichaam en 
geest. Net zoals u de aanwezigheid van 
irriterende stoffen en allergenen in uw lichaam 
wilt vermijden, zou u ook onnodige problemen 
of angsten moeten proberen te voorkomen en 
voor een levensstijl moeten zorgen waarbij 
welzijn en positiviteit voorop staan. Sommige 
situaties zijn onvermijdelijk (moeilijkheden op 
het werk, relatieproblemen), maar het is 
belangrijk om goed voor uzelf te zorgen zodat 
u kunt omgaan met tijdelijke periodes van 
stress in uw leven. Yoga, meditatie, regelmatig 
intensieve lichaamsbeweging, goed slapen en 
gezond eten zijn belangrijk wanneer u goed 
voor uzelf wilt zorgen. Geef voorrang aan 
gezonde vriendschappen en relaties als 
tegenhanger voor gestreste of negatieve 
mensen of omstandigheden in uw leven. 

Maak er een gewoonte van om aan het 
begin van de zomer een afspraak te maken 
met de dermatoloog om moedervlekken, 
sproeten en zonnevlekken te laten bekijken. 
Zo heeft u beiden de kans om het hele 
lichaam (ook de intieme gedeeltes) te 
controleren op eventuele moedervlekken of 
verkleuringen die moeten worden aangepakt. 

Hoofdartikel

Door veranderde 
weersomstandigheden is 
de huidverzorging tijdens de 
zomer anders dan tijdens de 
herfst of de winter. 

Voorkom ontstekingen in 
uw lichaam. Zorg voor een 
ontstekingsremmend dieet, met 
bijvoorbeeld kersen, vettige vis, 
groene thee en donkere chocolade. 

1 Ely, P. Haines. “Is Psoriasis a Bowel Disease? Successful 
Treatment with Bile Acids and Bioflavonoids Suggests It Is.” 
Clinics in Dermatology, vol. 36, no. 3, 2018, pp. 376–389., 
doi:10.1016/j.clindermatol.2018.03.011.

Zomerhuid 
Hoe ontstaan huidaandoeningen? Door het weer, luchtvervuiling, 
darmgezondheid, voedsel, allergieën? Of is het iets anders?
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Bekijk ook zelf uw huid goed (doe dit 
bijvoorbeeld elk seizoen samen met uw 
echtgenoot of partner) en maak 
aantekeningen - vergelijk deze aantekeningen 
van jaar tot jaar op eventuele veranderingen. 
Door dit een terugkerend onderdeel van uw 
verzorgingsroutine te maken, kan het u en uw 
zorgverlener helpen tijdig eventuele 
huidproblemen te ontdekken. Er kan dan zo 
nodig een biopsie van een moedervlek 
worden genomen en huidbeschadigingen 
kunnen zorgvuldig in de gaten gehouden 
worden. 

Zet aloë vera-planten in uw huis. Ze zijn 
makkelijk te verzorgen en zorgen het hele jaar 
door voor groen in uw interieur. Bovendien is 
aloë vera enorm vochtinbrengend wanneer 
het op de huid wordt gesmeerd. 

Hydrateren, hydrateren, hydrateren. Water is 
essentieel. Niet alleen zou u dagelijks veel 
water moeten drinken, maar het is ook goed 
om hydraterende groenten en fruit eten. Na 
het douchen kunt u vocht in de huid 
vasthouden door op de nog natte huid een 
bodylotion aan te brengen die natuurlijke oliën 
of vetten bevat. Jojobaolie, sheaboter, 
amandelolie en squalaan zijn allemaal rijk aan 
voedingsstoffen die de huid nodig heeft.

En wanneer u aan zee bent, neem dan een 
duik! Het zoute water kan helpen bij 
psoriasis. U kunt ook thuis een bad nemen 
met Epsom-zout.

Vitamine D is een van de belangrijkste 
vitaminen (hoewel het eigenlijk een hormoon 
is!) voor onze immuniteit en geestelijke 
gezondheid. Vitamine D wordt het best 
geproduceerd wanneer onze huid direct 
zonlicht absorbeert (niet door het raam). We 
moeten dus een zorgvuldige balans zien te 
vinden tussen genoeg blootstelling aan de 
zon, maar ook weer niet te veel. In het 
algemeen moet men zich tijdens het late 
voorjaar, de zomer en de vroege herfst, in 
zones met een gematigd klimaat, een aantal 
keren per week 10 tot 30 minuten zonder 
gebruik van zonnebrandcrème blootstellen 
aan de zon. Voor mensen met een lichtere 
huid kan het lastig zijn dit te doen zonder te 
verbranden. Mensen met een donkere huid 
moeten zich mogelijk langer of vaker aan de 
zon blootstellen. 

Voor wie in noordelijke gebieden woont, kan 
het tijdens de winter lastig zijn om genoeg 
vitamine D te produceren vanwege de 
geringe blootstelling aan de zon. Vaak zijn 
dan supplementen nodig. 

Profiteer tijdens warme en zonnige dagen 
van de zonnige frisse lucht door gedurende 
die 10 tot 30 minuten een korte broek of een 
hemdje te dragen. Draag een hoed en een 
zonnebril om de huid van uw gezicht te 
beschermen tegen schade en voortijdige 
veroudering. 

Wanneer u ervoor kiest een 
zonnebrandcrème aan te brengen 
(producten met mineraal filter, zoals 
zinkoxide en/of titaniumdioxide), dan worden 
de schadelijke zonnestralen (ultraviolette 
straling) tegengehouden. Deze bevatten ook 
geen giftige absorberende chemicaliën. Hebt 
u wat meer kleding aan, probeer dan de 
plekken met psoriasis minstens vijf minuten 
zonder bescherming bloot te stellen aan de 
zon. Zorg er wel voor dat u niet verbrandt, 
aangezien dit de psoriasis juist kan 
verergeren. Kies altijd voor fysieke 
bescherming tegen de zon (kleding of 
zonnebrandcrème met mineralen), omdat 
deze minder schadelijk zijn voor koraalriffen 
en andere ecologische watersystemen, en 
omdat niet-minerale zonnebrandcrème de 
hormoonhuishouding kan verstoren.
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Gezinnen die gingen kamperen deden dit 
waarschijnlijk een of twee keer per jaar—zij 
pakten de auto vol met tenten, slaapzakken, 
brandhout en campingstoelen. 

Gezinnen die niet gingen kamperen, 
schudden hun hoofd en vroegen zich af 
waarom iemand op de grond zou willen 
slapen, omgeven door muggen en zonder 
een dagelijkse douche.

In welk gezin bent u opgegroeid? Wanneer 
we een leven hebben vol relatieve luxe—
onderdak, stromend water, een badkamer—
waarom zou u dat dan achterlaten voor een 
eenvoudiger bestaan?

Wie in de grote stad woont, of zelfs in een 
kleinere plaats, heeft niet altijd de 
gelegenheid om in contact te komen met de 
natuur. 

De natuur is goed voor de gezondheid en 
brengt ons weer in verbinding met Moeder 
Aarde.

Kamperen helpt ons te vertragen. Als we in 
de natuur zijn, vertragen we bijna instinctief. 
Geen telefoons die rinkelen of piepen, met 
berichten die we onmiddellijk moeten 
beantwoorden. Geen lessen , vergaderingen 
of verplichtingen, alleen een beetje koken, 
opruimen en er gewoon zijn.

De stilte van de natuur is uniek. Het fluiten 
van vogels of het ritselen van een eekhoorn 
in de struiken: het is allemaal uniek. Luister 
naar het geluid van de wind in de bomen. Als 
u naar een camping gaat, kies er dan een 
waar geen radio’s of lawaaierige feestjes zijn 
toegestaan. 

Of zwemmen in een meer of de zee. Dit zijn 
activiteiten die ons in beweging brengen. 
Zelfs tijdens het opzetten van een tent en het 
aanleggen van een kampvuur bewegen we 
ons lichaam op manieren zoals we dat in 
onze gerieflijke stadse leven niet hoeven te 
doen. 

Maar u hoeft zich tijdens het kamperen niet 
helemaal te behelpen! Ja, u kunt natuurlijk 
alles achter u laten en kilometers een 
natuurpark in lopen op zoek naar 
eenzaamheid. Maar in werkelijkheid hebben 
veel natuurparken campings met 
douchevoorzieningen en comfortabele 
tenten. 

Op de camping! 

Lifestyle

Zij hadden het over de geur van 
het bos, de koude duik in het meer 
en de smaak van geroosterde 
marshmallows. 

Wanneer u gaat kamperen, kunt u 
misschien dagelijks een wandeltocht 
maken door het bos. 

Tijd doorbrengen in de tuin of 
een wandeling door het park 
draagt zeker bij aan de dagelijkse 
natuurbeleving, maar u daar tijdens 
een kampeertocht helemaal in 
onderdompelen kan werkelijk een 
ander mens van u maken. 

De meesten van ons zijn opgegroeid in een van de volgende 
gezinnen: gezinnen die gingen kamperen of gezinnen die niet 
gingen kamperen. 

08 |    The Art of Growing Young
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U hoeft niet op de rotsen te slapen; zorg 
voor een compact opblaasbaar matrasje 
waar u uw slaapzak op kunt uitrollen. En u 
hoeft geen koud voedsel uit blik te eten. 
Bedenk een maaltijd die u boven het 
kampvuur kunt klaarmaken en die heerlijk is 
om te eten. Neem een cederplank mee en 
rooster verse vis of groenten boven het 
kampvuur. Of neem een gietijzeren 
koekenpan mee en maak boven het vuur 
een hartige taart. 

Kamperen hoeft niet duur te zijn. Natuurlijk 
hebt u een bepaalde basisuitrusting nodig, 
maar die hoeft u niet per se te kopen. 
Misschien kunt u een tent of kampeerspullen 
lenen van een ander familielid. 

Bij sommige kampeer- en recreatiebedrijven 
kunt u kampeerspullen huren, zodat u niet 
allerlei spullen hoeft te kopen die u misschien 
niet vaak gebruikt. Gaat u vaker kamperen, 
dan kunt u misschien met een andere familie 
samen een kampeeruitrusting kopen, of 
misschien hebt u vrienden of buren met wie 
u jaarlijks samen kunt gaan kamperen!

Kamperen is een tijd van verbinding. U komt 
los van het dagelijks leven en komt dichter bij 
de mensen waar u echt om geeft. Gezinnen 
vinden het ontbreken van de dagelijkse 
afleidingen een welkome verandering. 
Kinderen kunnen op onderzoek uit terwijl de 
volwassenen samen lekker bijpraten. Het 
geeft u de kans om - al is het maar even - te 
leven in een iets rustiger tempo.

09
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Sommige voedselbeperkingen zijn 
noodzakelijk om ernstige allergische reacties 
te voorkomen; bovendien zijn er 
voedingsmiddelen die gezondheidsproblemen 
kunnen veroorzaken, zoals hoofdpijn of 
maag-/darmklachten. Voor andere mensen is 
de voedselkeuze gebaseerd op ethische of 
religieuze overtuigingen. En veel mensen 
maken dieetkeuzes op basis van trends of 
persoonlijke gezondheidsdoelen. Het 
belangrijkste is dat uw lichaam de vitaminen 
en mineralen binnen krijgt die het nodig heeft, 
en dat voedsel gezond is, biologisch 
geproduceerd en zo weinig mogelijk bewerkt.

Maar omdat elk lichaam uniek is, kunt u 
op sommige voedingsmiddelen positief 
reageren en op andere minder goed. Het is 
aan u om de voedingsmiddelen te kiezen die 
passen bij uw individuele behoeften en 
persoonlijke doelen. 

Als het uw doel is droge spiermassa te 
kweken, dan moet u de inname van eiwitten 
verhogen en de hoeveelheid vetten verlagen. 
Als u zich zorgen maakt over ontstekingen, 
dan is het belangrijk om de hoeveelheid 
koolhydraten en geraffineerde suikers te 
verminderen, en zou u kunnen overwegen de 
hoeveelheid lectine in uw dieet te verminderen.

Er zijn verschillende methoden om te vasten, 
maar vooral de 16:8-regel wordt veel 
toegepast. Dit houdt in dat men in een 
periode van 24 uur 16 uur achter elkaar niet 
eet, waarna er venster van acht uur volgt 
waarin wel gegeten mag worden. Uit 
bepaalde onderzoeken is gebleken dat 
intermittent fasting de calorie-inname met 
wel 25 procent kan verminderen. Ander 
onderzoek toont aan dat het helpt het 
bloedsuikerniveau onder controle te houden, 
ontstekingen in het lichaam te verminderen 
en de hormoonhuishouding te verbeteren.

Er zijn verschillende redenen waarom 
mensen een glutenvrije dieet volgen. 
Sommige mensen hebben een medische 
aandoening die coeliakie wordt genoemd. 
Anderen merken dat het eten van minder of 
geen gluten en andere lectines helpt tegen 
chronische hoofdpijn, milde maag- en 
darmklachten, chronische ontstekingen, 
gewichtstoename of zelfs het 
bloedsuikerniveau onder controle houdt.

Vegetariërs of veganisten kiezen ervoor om 
geen vlees te eten of om dierlijke producten 
volledig uit hun dieet te bannen. Sommige 
mensen doen dit vanwege het ethische 
vraagstuk over dierenwelzijn, en anderen 
doen het om het milieu te sparen (er worden 
veel natuurlijke hulpbronnen gebruikt om 
dierlijke producten te produceren voor 
consumptie). Anderen worden om 
gezondheidsredenen vegetariër. Weer 
anderen zijn ‘flexitariër’ – dit betekent dat ze 
misschien thuis een vegetarisch dieet 
volgen, maar in een restaurant of bij iemand 
thuis wel vlees- of dierlijke producten eten.

Niemand heeft precies dezelfde 
voedingsbehoeften. Zelfs als twee personen 
hetzelfde doel hebben, betekent dat niet dat 
ze hetzelfde voedingsplan kunnen gebruiken. 
Bepaalde gezondheidsproblemen kunnen van 
invloed zijn op de voedingsbehoeften van uw 
lichaam. Iemand met hart- en vaatproblemen 
moet waarschijnlijk niet het paleo-dieet gaan 
volgen, waar veel vlees in zit. Kopieer dus niet 
blindelings wat andere mensen doen!

Er zijn veel factoren die bijdragen aan de 
verschillende voedingsbehoeften van elke 
persoon. Denk daarbij aan geslacht, leeftijd, 
cultuur, inkomen, seizoen, persoonlijke 
voedselvoorkeuren en geestelijke behoeften. 
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Tegenwoordig lijkt het wel of iedereen een of andere dieetbeperking heeft. In de Europese Unie 
moeten restaurants uitgebreid op de menukaart aangeven wat er in de gerechten zit (bijvoorbeeld 
noten, zuivel, eieren, vlees). Zelfs bij een gewoon dinertje thuis zal de gastvrouw/-heer al aan familie 
en vrienden vragen of er bepaalde ingrediënten zijn die ze beter niet kunnen gebruiken. 

De keuze is aan u 

Voeding

Er zijn enkele algemene richtlijnen 
voor optimale voeding. Zo is 
het belangrijk om een grote 
verscheidenheid aan verse groenten 
en fruit te eten. 

Als u wilt afvallen, is intermittent 
fasting momenteel een populair 
dieet. 

Zo kunnen mensen die een 
lactosevrij dieet volgen echt lactose-
intolerant zijn, of voor dit dieet kiezen 
omdat hun lichaam er beter op 
reageert. 
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Ken uzelf. 
Of misschien beter gezegd: leer uzelf een 
beetje beter kennen. Gemeenschappen—
familie, vrienden, werkplek, huwelijk—het zijn 
allemaal sociale plekken waar we liefde en 
steun krijgen en het gevoel hebben erbij te 
horen. Maar het is soms moeilijk om tijd voor 
uzelf vrij te maken, om uzelf beter te leren 
kennen. Het kan lastig zijn om tijd voor uzelf 
vrij te maken. Dat is ook waarom het mensen 
zoveel moeite kost om dit voor zichzelf te 
vinden in hun dagelijks leven! Maar tijd voor 
uzelf kan wel bijdragen aan persoonlijke 
reflectie en aan groei. Wees niet bang voor 
uw eigen gezelschap.

Afwezigheid versterkt de liefde. 
Of juist niet.
In uw eentje nieuwe en spannende dingen 
beleven kan zowel eenzaam als stimulerend 
zijn. Die eenzaamheid of het verlangen naar 
de mensen thuis kan ervoor zorgen dat u hen 
meer gaat waarderen. U mist misschien de 
verbondenheid met de mensen om u heen, 
wat gezond en normaal is. Eenmaal weer 
thuis zult u met andere ogen kijken naar de 
mensen die voor u het belangrijkst zijn. 

Wanneer u de gelegenheid hebt om alleen te 
zijn met uw eigen gedachten, dan kan het u 
ook helpen ontdekken welke minder gezonde 
relaties of dynamieken u in uw leven hebt. Het 
kan u tijd geven om te ademen en na te 
denken, te verwerken en te evalueren. 

Buiten uw comfortzone.
Laten we eerlijk zijn: het idee om alleen te 
reizen kan voor velen van ons best 
angstaanjagend zijn. Maar groei en zelfinzicht 
worden het best bereikt door ongemak en 
groeipijnen. Als u alleen reist, zorg er dan voor 
dat u een aantal unieke avonturen beleeft. 
Boek een tour met een andere groep om een 
afgelegen dorp te verkennen met een lokale 
gids. Misschien ontdekt u een lokale markt 
waar u iets proeft wat u nog nooit eerder hebt 
gegeten. Of schrijf u in voor een lokale kookles. 

Een ander idee is om vrijwilligerswerk te 
doen voor een lokale non-profitorganisatie of 
liefdadigheidsinstelling. Al deze avonturen 
helpen u meer te weten te komen over de 
plek waar u naartoe gereisd bent, maar 
halen u ook uit uw comfortzone. Tijdens 
deze activiteiten kunt u nieuwe mensen 
ontmoeten, zowel lokale bewoners als 
medereizigers.

Eenvoudiger nieuwe mensen 
ontmoeten.
Wanneer u met anderen reist, is het zo 
makkelijk om te blijven bij de mensen die u 
kent. Waarom praten met een vreemde of 
een gesprek aangaan met een medereiziger 
als u uw vriend of echtgenoot bij u hebt om 
tijdens uw vakantie mee te praten? 

Wanneer u alleen reist, komt u makkelijker in 
contact met de lokale bevolking. In veel 
delen van de wereld is alleen reizen een 
uniek concept. In veel culturen zijn mensen 
zo verweven met hun families en 
gemeenschappen dat het idee om alleen op 
vakantie te gaan vreemd lijkt. Dit biedt echter 
een unieke kans, omdat u zich meer kunt 
openstellen voor de gastvrijheid van 
anderen. Bovendien zullen andere reizigers 
die alleen zijn er ook meer voor open staan 
om u te ontmoeten. 

U bepaalt de route.
Tijdens elke reis moeten er compromissen 
gesloten worden over wat u wilt gaan doen. 
De ene dag kan iemand zich moe voelen of 
zelfs ziek zijn, terwijl op een andere dag uw 
metgezel meer energie heeft dan u om de 
omgeving te verkennen. Wanneer u alleen 
reist, kunt u de route en het tempo zelf 
bepalen.

Onafhankelijkheid.
Wanneer u alleen bent, moet u op uzelf 
vertrouwen. Zeker, proberen de 
verkeersborden te lezen in een vreemde taal 
of op een kaart het restaurant proberen te 
vinden waar u naar toe wilt, kan de 
samenwerking en het gevoel van 
vriendschap tussen uw reisgenoten 
versterken. Als u alleen bent, is het moeilijker 
om tijdens het reizen achterover te leunen. 
Er moeten besluiten genomen worden, en 
uiteindelijk zult u dat zelf moeten doen. 

Probeer nieuwe verblijfplekken uit.
Er zijn accommodaties die specifiek bedoeld 
zijn voor de onafhankelijke reiziger. Veel 
jong-volwassenen zullen in hostels verblijven, 
anderen laten zich misschien afschrikken door 
de reputatie hiervan. Er zijn echter ook hostels 
die meer gericht zijn op een volwassen of 
rustiger publiek (lees: geen feesten), met 
schonere voorzieningen en meer privacy. 

De Eenzame Nomade: de 
voordelen van alleen reizen 
Reizen is een van de meest bevredigende manieren om te 
ontspannen, te leren en onze band met de rest van de wereld 
te verdiepen. Het is een tijd om los te komen van het dagelijks 
leven en om nieuwe landen en ander eten, en andere mensen 
en gewoonten te leren kennen. Alleen reizen biedt daarbij extra 
voordelen. Als u nog nooit alleen hebt gereisd, maar nieuwsgierig 
bent hoe zo’n solo-avontuur zou zijn, dan volgen hier een paar 
redenen om het minstens één keer te proberen.

Als u een paar weken in één 
regio gaat doorbrengen, kan een 
taalcursus zeer verrijkend zijn. 
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Wanneer u op reis bent om een nieuwe taal 
te leren, zal een verblijf bij een lokale familie u 
dwingen om ook buiten het klaslokaal de 
taal te gebruiken!

Meer zelfvertrouwen. 
Wanneer u kunt terugkijken op de manier 
waarop u met de lastiger momenten tijdens u 
reis bent omgegaan, dan zult u zich trots 
voelen. Het is minder spannend of intimideren 
om samen met iemand anders gebruik te 
maken van het openbaar vervoer in het 
buitenland. Maar als u op uzelf bent 
aangewezen (en op de vriendelijkheid van 
vreemden), zult u een gevoel van trots krijgen. 

Een meeslepender ervaring.
Door alleen te reizen, maakt u de 
omstandigheden bewuster mee. U bent 
minder in gesprek met andere mensen, 
maar kunt juist in alle rust genieten van 
nieuwe plekken en gezichten. 

Houd de veiligheid in de gaten.
Hoewel de meeste plekken in de wereld 
relatief veilig zijn voor mensen die alleen 
reizen, moet u zich wel goed verdiepen in de 
lokale gebruiken. In sommige landen is een 
alleen reizende vrouw zeer ongebruikelijk. 
Zorg ervoor dat u weet hoe u om hulp kunt 
vragen wanneer zich een probleem 
voordoet. Eenvoudige zinnen als “Nee, dank 
u wel” kunnen helpen om ongewenste 
aandacht af te wenden. Ook is het belangrijk 
om de gewoonten op het gebied van kleding 
te kennen.

 Zorg ervoor dat u de telefoonnummers van 
de ambassade en het consulaat bij de hand 
houdt, en dat u weet hoe u om een 
medische zorg moet vragen wanneer u 
bijvoorbeeld last hebt van uw maag of letsel 
oploopt. U kunt eventueel de ambassade 
van uw land op de hoogte stellen van uw 
reisplannen, en in ieder geval een kopie van 
uw reisroute en paspoort thuis achterlaten bij 
een vertrouwde vriend of familielid. 

Omarm het onbekende.
Over het algemeen is reizen veilig. Bereid u 
voor op het ergste, maar verwacht het 
beste. 

Een andere mogelijkheid is het 
boeken van een privékamer in een 
appartement (probeer Airbnb) of 
misschien kunt u ook eens een 
‘homestay’ uitproberen. 

Het zal een avontuur zijn om nooit 
te vergeten en een unieke ervaring, 
helemaal voor u alleen.
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Vitamine C is de altijd trouwe antioxidant die 
ons lichaam helpt aanvallen van vrije radicalen 
af te weren en ons immuunsysteem optimaal 
te houden. Eet dan ook veel fruit en groenten 
met een hoog gehalte aan vitamine C tijdens 
de hooikoortsmaanden.

Vraag ernaar op boerenmarkten of ga online 
op zoek naar lokale imkers. Kunt u geen 
lokale honing vinden, ga dan voor manuka- 
of boekweithoning. Deze hebben het 
hoogste niveau aan antioxidanten. 

Gebruik ook minder zuivelproducten tijdens 
het hooikoortsseizoen of wanneer het niveau 
aan allergenen in de lucht hoog is. 
Zuivelproducten kunnen de productie van 
slijm in uw luchtwegen verhogen. Volle 
yoghurt en kefir zitten vol met heilzame 
probiotica, dus als u toch zuivelproducten 
wilt gebruiken, beperk u dan tot deze.

Het geeft het eten die lekkere kick waar uw 
neus van gaat lopen. Bent u geen fan van 
kruidig eten, sla dit dan gewoon over, want 
er zijn andere natuurlijke oplossingen die de 
symptomen van hooikoorts helpen 
bestrijden.

Quercetine is een flavonoïde met 
ontstekingsremmende en antihistamine-
eigenschappen. Wanneer het koud is en er 
griep heerst, werkt knoflooksoep opbeurend 
en kalmerend. Tijdens het allergieseizoen, en 
zelfs in de zomermaanden, kan een kom 
warme knoflooksoep helpen om verstopping 
van de neus tegen te gaan en de zwelling te 
verminderen. Andere opties zijn Franse 
uiensoep, gegrilde uien met een 
mosterdvinaigrette erover als bijgerecht bij 
het avondeten, of geroosterde knoflook om 
als boter over warm brood te smeren. 

Of het nu om allergieën, virussen of andere 
ziekten gaat, een goed immuunsysteem is 
onmisbaar om gezond te blijven en kwalen 
te bestrijden. 

U kunt het volgende doen om uw 
weerstand te verbeteren:

Vitamine D is essentieel voor een goed 
werkend immuunsysteem. Frisse lucht en 
zonlicht zijn essentieel voor een optimale 
geestelijke gezondheid, maar geven ook uw 
weerstand een boost. De lucht in huis kan een 
verrassend hoog gehalte aan giftige en 
irriterende stoffen bevatten. Veel mensen, 
vooral mensen met een donkere huid die 
leven in een klimaat met minder zon, hebben 
een tekort aan vitamine D, tenzij ze dit 
aanvullen met tussen de 1000 en 4000 IE 
(internationale eenheden) vitamine D per dag, 
ingenomen bij een enigszins vette maaltijd 
aangezien vitamine D oplost in vet.

Verminder stress zodat het lichaam een betere 
hormoonbalans krijgt en om ervoor te zorgen 
dat het lichaam werkt aan een gezond 
immuunsysteem en niet reageert op onnodige 
stressfactoren. Tijd doorbrengen in de natuur 
helpt ons dit evenwicht te behouden. 
Mindfulness en meditatie leveren een 
essentiële bijdrage om de mentale gezondheid 
te onderhouden. Tijd doorbrengen met 
(gezellige!) mensen die u ondersteunen, zorgt 
voor meer plezier en ontspanning. 

Een van de manieren om stress te 
verminderen is dagelijks iets aan 
lichaamsbeweging te doen. Door te sporten 
komt er meer zuurstof in de bloedcirculatie. 
Dit verbetert de celvernieuwing en versterkt 
het lichaam. Wanneer u dagelijks buiten sport 
kunt u alle drie bovengenoemde punten 
verwezenlijken: u maakt vitamine D aan met 
hulp van de zon, u vermindert stress en u 
houdt uw lichaam fit. Dagelijks bewegen 
helpt ook om ‘s nachts beter te slapen.

Geef hoge prioriteit aan een goede nachtrust. 
Wanneer iemand ziek wordt, is het 
eeuwenoude advies van grootmoeders en 
professionals in de gezondheidszorg: veel 
drinken en rust! Tijdens onze slaap kunnen ons 
zenuwstelsel en onze cellen zich herstellen. 
Een tekort aan slaap kan een schommeling 
veroorzaken in stresshormonen waardoor ons 
immuunsysteem verder verzwakt. 
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Hooikoorts, of allergische rhinitis, is een seizoensgebonden allergie die wordt veroorzaakt door een 
allergische reactie op stuifmeel, huisstofmijt of huidschilfers van huisdieren. Symptomen zijn onder 
andere een loopneus, rode en jeukerige ogen, niezen, hoesten en algemene vermoeidheid. Ondanks 
het woord ‘koorts’ in de naam, is er geen sprake koorts en gaat het hier ook niet om een virus.

Hooikoorts

Kruiden en supplementen

Honing staat bekend om zijn 
antihistamine-eigenschappen. En 
hoe lokaler hoe beter! 

Minder pittige maar even smaakvolle 
alternatieven zijn knoflook en 
uien. Knoflook en uien bevatten 
quercetine. 

Geef uw maaltijden meer pit! 
Capsaïcine is een natuurlijke 
ontstekingsremmer, te vinden 
in bijvoorbeeld chilipepers, 
mierikswortel, radijs en sommige 
soorten mosterd. 
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Als we onze kinderen willen leren echt op 
zichzelf te vertrouwen, dan moeten we ze ook 
leren om op een gezonde en vriendelijke 
manier met hun gedachten en emoties om te 
gaan. 

Een belangrijke persoonlijke vaardigheid is 
het onderkennen en begrijpen van onze 
innerlijke wereld. Meer ontwikkelde mensen 
zijn zich diep bewust van hun gedachten en 
emoties, en weten hoe ze daarmee om 
moeten gaan zonder dat gedachten en 
emoties hen gaan beheersen. Het lijkt soms 
op een levenslange reis – emoties voelen 
zonder dat we ons erdoor laten beheersen. 
Door kinderen vanaf een jonge leeftijd te leren 
over mindfulness kunnen we ze helpen om 
kalmer en vriendelijker te zijn, waardoor ze 
zich kunnen ontwikkelen tot humanere en 
gezonde volwassenen.

Maar voordat u het uw kinderen gaat leren, 
moet u eerst zelf aan de slag. 

Probeer uw eigen mindfulness-methode te 
ontwikkelen, hoe klein elke stap ook is (begin 
met vijf minuten per dag!).

Stel geen hoge verwachtingen. Dat is een 
belangrijk onderdeel van mindfulness. Denk 
niet dat uw kind van 10 een transcendente 
meditatiegoeroe zal worden. 

Dring het ze niet op. Breng het naar voren als 
iets nieuws om te proberen. Misschien kunt u 
een klasje bezoeken met leeftijdsgenoten van 
uw kind, of een leuke YouTube-video 
bekijken. Koppel mediteren of mindfulness 
niet aan straf en maak het geen gevolg van 
slecht gedrag. Zeg geen dingen als “Je moet 
gaan mediteren om rustig te worden.” In 
eerste instantie is dit iets dat uw kind doet, 
ongeacht zijn of haar gedrag. Met wat 
oefening zullen uw kinderen uiteindelijk in 
staat zijn om die connectie zelf te leggen.

Houd het eenvoudig. Mindfulness is 
misschien een te abstract concept voor 
schoolgaande kinderen. Gebruik woorden en 
uitdrukkingen als ‘opmerken’ en ‘bewust zijn’.

Maak gebruik van hun zintuigen. Kinderen 
zijn zich zeer bewust van het nu (wat dat 
betreft zouden we nog wat van hen kunnen 
leren). Oefen in het opmerken en observeren 
tijdens leuke, dagelijkse momenten. Laat 
tijdens het avondeten, wanneer de hele 
familie pasta eet, iedereen aangeven hoe het 
smaakt, ruikt en voelt. Maak er maar iets 
geks van! Als uw kinderen zeggen dat de 
pasta aanvoelt als een goederentrein en 
daar met elkaar om moeten lachen, prima!

Besteed bij het naar bed gaan aandacht aan 
het lichaam. Doe samen met uw kind elke 
avond een bodyscan. In het begin kunt u 
zelfs wat strekoefeningen doen of een kleine 
massage geven. Er zijn apps met vooraf 
opgenomen bodyscans voor kinderen die u 
kunt afspelen of die u kunnen inspireren.
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Tegen jonge kinderen zeggen dat ze niet mogen rennen is 
hetzelfde als zeggen dat ze niet mogen ademen. Ze zitten volledig 
in het heden en volledig in hun lichaam. Onze taak als ouders, 
grootouders, leraren en verzorgers is om hen te leren hoe ze hun 
gevoelens kunnen begrijpen en hun emoties kunnen aanspreken. 

Mindfulness voor kinderen 

Gezondheid van het gezin

Mindfulness-model. Of het nu om het 
lezen van boeken gaat, om gezond 
eten of vriendelijk zijn tegen anderen: 
kinderen leren van wat zij ons zien 
doen.  

Laat de hoop varen dat uw 4-jarige 
plotseling in staat zal zijn om zichzelf 
te troosten wanneer haar broer haar 
LEGO-creatie stuk maakt. 
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Vooral bij kinderen jonger dan 6 of 7 jaar 
werkt dit goed. Uw kind ligt op zijn rug en 
de knuffel wordt tegen de buik gehouden. 
Moedig uw kind aan om met elke 
ademhaling te letten op het omhoog en 
omlaag gaan van de knuffel. 

Luisterend wandelen. Praat tijdens het 
wandelen over alles wat uw zintuigen 
ervaren. Maak dezelfde wandeling in 
verschillende seizoenen en let op de 
veranderingen tussen het ene seizoen en 
het andere.

Probeer daarbij niet alleen te kijken naar 
materiële zaken, maar juist ook naar mensen 
en gebeurtenissen. 

Laat ze weten dat u er dankbaar voor bent 
dat zij in uw leven zijn gekomen.
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Geef uw kind een breathing buddy, 
een knuffel die ze kunnen gebruiken 
om meer op hun adem te letten. 

Oefening in dankbaarheid. Laat 
tijdens de maaltijd elk familielid iets 
noemen waar hij of zij dankbaar  
voor is. 
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Hoe komt het dat in Japan de mensen zo 
gezond oud worden? Uiteindelijk komt het 
neer op de manier waarop de Japanners 
eten en bewegen. 

De Japanners eten over het algemeen 
kleinere porties, vooral ook wanneer het 
minder gezond voedsel betreft. Traktaties, 
desserts en junkfood zoals pizza of chips 
worden niet dagelijks gegeten; en wanneer 
mensen zich eens tegoed doen, dan is het in 
slechts een kleine hoeveelheid.

Bij sushi wordt witte rijst bijvoorbeeld 
gecombineerd met vis, groenten en zeewier. 
Door rijst te combineren met eiwitten en 
groenten wordt het glycemische effect 
verminderd.

Kinderen worden gestimuleerd om 
verschillende etenswaren te proberen. Maar 
dat betekent niet dat Japanse ouders ervoor 
opdraaien hun kinderen op culinair gebied te 
stimuleren. Van de Japanse schoollunches 
wordt (net als bij de Franse lunches) 
internationaal gezegd dat ze zo gezond zijn. 
De scholen bereiden maaltijden met veel 
groente, en bestaan vaak uit verse, 
seizoensgebonden en lokale producten. Als 
een kind niet lust wat er wordt geserveerd, 
dan is er geen andere optie! 

Er heerst minder angst in de samenleving. 
Kinderen vanaf zes jaar leren al hoe ze 
zelfstandig met de trein kunnen reizen. Als 
een samenleving veilig is, zijn kinderen vrijer 
om rond te zwerven en te spelen, waardoor 
vanaf zeer jonge leeftijd beweging wordt 
gestimuleerd. Dit zijn de bouwstenen voor 
een actiever volwassen leven.

In plaats van de vergrijzing te negeren, 
worden oudere volwassenen in Japan actief 
geholpen met grote en kleine zaken. En het 
blijft niet bij helpen alleen. Ze blijven 
betrokken bij het dagelijks leven door ze op 
hun eigen niveau te benaderen. 

De dienstregeling voor de trein en bus is 
verkrijgbaar in grote letter. Bij het zebrapad is 
er ook een knop waar mensen op kunnen 
drukken als ze meer tijd nodig hebben om 
over te steken. Automobilisten die 70 jaar of 
ouder zijn worden aangemoedigd een 
sticker op hun voor- en achterspatbord te 
plakken die aangeeft dat er een ouder 
iemand achter het stuur zit. De premier 
stuurt zelfs een speciaal geschenk naar 
mensen die 100 jaar oud worden.

Naast de cultuurgebonden of persoonlijke 
keuzes die u kunt maken om gezond oud te 
worden, is er ook iets voor te zeggen dat uw 
land zaken aanpast aan uw behoeften. Als 
mensen het gevoel hebben dat ze er nog bij 
horen en een essentieel onderdeel zijn van 
de samenleving, dan kunnen ze misschien 
langer in goede gezondheid leven dankzij 
een gezondere geest. We kunnen allemaal 
wel wat leren van de Japanse cultuur en 
samenleving.
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Als u lang en gezond wilt leven, dan kan het interessant zijn om eens te kijken hoe de ouderen in 
Japan leven. Japan vergrijst, maar de levensverwachting is daar een van de hoogste ter wereld. 
Het geheim van deze lange levensduur begint al in de kindertijd en bij het gezinsleven. Kinderen 
die nu worden geboren, zullen naar verwachting meer dan 80 jaar oud worden, en pas als begin 
70’er de eerste grote medische problemen ervaren. 

Het geheim van oud worden in Japan

Gezondheid van het gezin

In plaats van een calorierijk dieet, 
eten ze over het algemeen vrij 
mager. Een typisch Japanse maaltijd 
bestaat uit een kom misosoep, een 
kleine kom rijst, een portie eiwitten 
(zoals vis, vlees of tofu) en twee 
groentegerechten.

De Japanners wandelen veel, al 
vanaf zeer jonge leeftijd. Japanse 
kinderen lopen naar school en maken 
weinig gebruik van het openbaar 
vervoer. 

Een klein gebaar kan al veel 
betekenen: banken en winkels 
bieden bijvoorbeeld leesbrillen aan 
voor het voltooien van transacties, 
waardoor oudere mensen meer het 
gevoel hebben dat ze erbij horen.

Natuurlijk, ze eten veel witte rijst. 
Maar witte rijst in combinatie met 
andere gezonde etenswaren is niet 
zo’n probleem voor mensen die geen 
diabetes hebben. 
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Als thuiswerken voor u nieuw is, dan 
ontdekt u misschien dat het best uitdagend 
kan zijn maar ook zijn voordelen heeft. 
Het is belangrijk om te benadrukken dat, 
of u nu alleen woont of plotseling uw 
kinderen thuis hebt uit school, er altijd een 
aanpassingsperiode aan vooraf gaat voordat 
u op een efficiënte manier thuis kunt werken.

Als u wel uw aandeel moet leveren in de 
verzorging van kinderen (of dat allemaal 
alleen moet doen!), probeer dan een 
werkplek te creëren die enigszins apart is 
van de speel- of zithoek, bijvoorbeeld een 
klein bureau in de eetkamer in plaats van in 
de woonkamer. 

Zorg voor duidelijke werktijden en schakel 
daarna de meldingen voor berichten over uw 
werk uit. Gebruik uw werktijd zo efficiënt en 
intensief mogelijk (niet rondhangen op 
sociale media of op nieuwspagina’s!). En 
respecteer uw vrije tijd. Overleg met uw 
team wat er prioriteit heeft in uw werk, maar 
neem niet te veel werk op uw schouders.

Zonder woon-werkverkeer hebt u veel meer 
tijd om met uw echtgenoot, kinderen of 
kamergenoot door te brengen (of met uzelf, 
als u alleen woont). 

Hopelijk kunt u uw lunchpauze gebruiken 
om even los te komen van uw werk en tijd 
door te brengen met uw dierbaren. En 
omdat u aan het einde van de werkdag niet 
terug naar huis hoeft te reizen, kunt u die tijd 
aan tafel doorbrengen met uw gezin en een 
avondwandeling maken. Neem de tijd om 
iets te doen wat u normaliter niet zou doen, 
zoals buiten de deur lunchen met uw gezin. 

Kleed u aan, poets uw tanden, maak uw 
bed op. Het is belangrijk om ‘s ochtends op 
te staan en u klaar te maken voor de dag. 
Zo richten uw gedachten zich vanzelf op uw 
werk en bereidt u zich voor op een werkdag. 
Het helpt u ook uw vrije tijd te respecteren, 
de tijd die u niet werkt. 

Neem elk uur even pauze. Sta, net als op 
kantoor, even op van uw bureau, loop rond, 
strek u uit en kom een paar tellen los van 
uw werk. Dit zorgt voor een korte mentale 
pauze, maar zorgt er ook voor dat uw bloed 
weer gaat stromen en uw lichaam meer 
zuurstof krijgt.

En als u dat nog niet hebt gedaan, is dit een 
goed moment om jongere kinderen te 
stimuleren zelfstandig te spelen. 

Als intensievere kinderopvang nodig is, 
praat dan met het team op uw werk over 
flexibele uren. Bouw een rustperiode of 
middagslaapje in voor uw kinderen zodat u 
zich even echt op uw werk kunt 
concentreren. 

20

Zelfs voorafgaand aan de covid-19-pandemie, toen er nog geen sprake was van afstand houden 
en verplicht thuiswerken, nam werken op afstand al in populariteit toe. In bepaalde sectoren, zoals 
start-ups en technologiebedrijven, werd thuiswerken al toegestaan en zelfs genoemd als een van 
de voordelen. Bij sommige bedrijven werken hele teams op afstand, en is thuiswerken bewust een 
onderdeel gemaakt van de cultuur.

Werken vanuit huis 

Gezondheid van het gezin

Creëer een vast plek of ruimte voor 
werk. Als u geen kinderen hebt om 
voor te zorgen, of als uw kinderen 
onafhankelijker zijn, zoek dan een 
plek in huis die afgescheiden is van 
uw woon- of slaapkamer. 

Als u kinderen hebt voor wie u 
moet zorgen terwijl u thuis werkt, 
experimenteer dan met een schema 
dat samenvalt met hun school- of 
speeltijd. 

Misschien kunt u een paar uur 
voordat uw kinderen ‘s ochtends 
wakker worden werk doen dat uw 
volledige aandacht vergt. 

Geniet van deze extra tijd – die is van 
onschatbare waarde! Wanneer u niet 
naar uw werk hoeft te reizen, kunt u 
‘s morgens in alle rust ontbijten. 
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En vergeet niet dat iemand die normaal 
gesproken thuis werkt voor een bedrijf dat 
thuiswerken bevordert, waarschijnlijk 
kinderopvang of school heeft waar de 
kinderen naar toe kunnen. 

Onderken dat het niet normaal is om met 
weinig externe ondersteuning ineens thuis te 
moeten werken en dat dit extra stress kan 
veroorzaken. Als u een manager bent, zorg er 
dan voor dat u dit ook aan uw teamleden 
vertelt, zodat zij weten dat u weet dat ze doen 
wat ze kunnen.

Onthoud, u werkt niet vanuit huis onder 
normale omstandigheden. U probeert thuis 
te werken, in tijden van een mondiale crisis.
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Doe uw haar in een laag knotje zodat minder 
haar wordt blootgesteld aan de zon. Gebruik 
extra conditioner als u veel in de zon zit. Er 
zijn ook nieuwe haarproducten op de markt 
die zeggen uw haar te beschermen tegen 
UV-stralen, maar pas op voor bepaalde 
ingrediënten—lees het etiket zorgvuldig. De 
beste bescherming is schaduw en een 
hoofddeksel. 

Als u gaat zwemmen in chloorwater of een 
duik neemt in de zee, doe dan een beetje 
vochtinbrengende olie op uw haar zodat de 
haarschubben zich sluiten en de 
haarschacht minder water opneemt. U kunt 
ook uw haar nat maken in de douche en 
dan olie op uw vochtige haar aanbrengen. 
De haarschacht absorbeert het kraanwater 
en zet uit; door de olie wordt dat water 
ingesloten, waardoor chloor en zout water 
niet meer in het haar kunnen doordringen.

Hebt u echter zeer gevoelig of droog haar, dan 
kan kokosnoot of olijfolie wel een goede optie 
zijn. Vergeet niet om uw haar na afloop met 
shampoo te wassen om alle olie weer te 
verwijderen.

En spoel altijd onmiddellijk het chloor uit uw 
haar zodra u het zwembad uitkomt! Spoel uw 
haar (en huid ook natuurlijk) grondig af, ook als 
u nog een tijdje bij het zwembad wilt blijven 
zitten. Hoe eerder u zich afspoelt, hoe beter.

Behandel uw hoofdhuid. Vaak richten we 
ons op de drogere, soms ook gespleten, 
haarpunten. Maar gezond haar begint al in de 
hoofdhuid, voordat het zelfs maar zichtbaar is. 
In de wereld van de haarverzorging is men er 
nog niet uit of een hoofdhuidmassage de 
haargroei bevordert. Maar er is geen discussie 
over de noodzaak van een gezonde 
hoofdhuid. Tijdens de zomer is het belangrijk 
om ervoor te zorgen dat uw hoofdhuid niet 
verbrandt. Ook hiervoor is het dragen van een 
hoed de beste oplossing, naast het vermijden 
van middagzon. Sommige mensen smeren 
een minerale zonnebrandcrème (met 
zinkoxide en/of titaniumdioxide) langs de 
scheiding in het haar. 

Afhankelijk van uw haartype kunt u co-
washen, spoelen of een apart spoelmiddel 
gebruiken (zoals appelciderazijn of een 
speciale haarspoeling). 

Alleen vrouwen met krullend haar of zeer 
droog haar zouden co-washen moeten 
toepassen. U gebruikt dan in feite uw 
conditioner als shampoo. U wast nog steeds 
uw hoofdhuid en verdeelt het product door 
uw haar, maar in plaats dat u een reinigende 
(of irriterende) shampoo gebruikt, neemt u 
een lichte conditioner. Als u vindt dat uw 
haar daardoor een beetje te vet aanvoelt, 
kunt u in plaats daarvan een specifiek 
co-washproduct gebruiken of een 2-in-1 
shampoo en conditioner in plaats van alleen 
shampoo en daarna uw normale conditioner 
gebruiken. 
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Met het veranderen van de seizoenen veranderen ook 
de behoeften van ons haar. Dat kan komen door een 
andere temperatuur of luchtvochtigheid, maar ook door 
seizoensgebonden activiteiten (denk aan het chloor in het 
zwembad, het zoute water van de zee en meer uren in de zon). 

Zomerhaar 

Gezondheid van het gezin

Behandel u haar in de zomer goed. 
Hieronder vindt u een paar manieren 
waarop u dat kunt doen. Bescherm 
uw haar tegen UV-stralen. Draag een 
hoed om uw haar te beschermen 
tegen de zon. 

Tenzij u een zeer vette hoofdhuid en 
vet haar hebt, is het waarschijnlijk niet 
nodig elke dag shampoo te gebruiken.

Kies een lichte maar voedende olie 
zoals jojoba of argan. Olijfolie en 
kokosolie zijn uitstekend geschikt 
voor zelfgemaakte haarmaskers, 
maar voor dit doel kunnen ze een 
beetje te zwaar zijn. 



juli/augustus 2020    |

Als u zeer steil of vettig haar hebt, spoel uw 
haar dan tussen twee wasbeurten alleen uit. 
Als u uw haar gewoonlijk dagelijks wast, 
probeer dan eens om uw haar om de dag 
alleen te spoelen zonder shampoo te 
gebruiken. Gebruik ook nu uw vingers om 
uw hoofdhuid voorzichtig te wassen, zodat 
vuil los komt en kan wegspoelen. 

Als u vet haar hebt, gebruik dan alleen de 
eiwitten. Vindt u de geur van eieren niet zo 
lekker, voeg dan een paar druppels 
lavendelolie of citroensap toe. Doe een 
douchekapje over uw haar en laat het 20 tot 
30 minuten intrekken. Daarna spoelt u uw 
haar uit met koud water. Als u heet of warm 
water gebruikt, kan het ei een beetje gaan 
stollen en krijgt u stukjes ei in uw haar! 
Gebruik vervolgens een zachte shampoo en 
conditioner. 

Ieder mens heeft ander haar—mensen met 
dezelfde haarkwaliteit kunnen anders 
reageren op verschillende behandelingen 
en producten. Door producten in reis- of 
proefformaat te proberen, kunt u 
experimenteren met wat voor uw haar het 
beste werkt zonder dat het al te veel geld 
kost. Of ontdek de kracht van de natuur met 
zelfgemaakte producten (zoals het eimasker!)
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Probeer ook eens een eiwitrijk, 
zelfgemaakt haarmasker. Klop, 
afhankelijk van de dikte en lengte van 
uw haar, één tot drie eieren los en 
masseer dit in uw haar en hoofdhuid. 

Op dagen dat u een shampoo met 
een surfactant (schuimversterker) 
gebruikt, is het belangrijk dat u ook 
een goede conditioner gebruikt, met 
eventueel daarna een conditioner die 
u niet hoeft uit te spoelen. 
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Als het gaat om thee en voeding, dan 
zal de meeste thee helpen uw lichaam te 
beschermen tegen oxidatieve stress omdat 
het rijk is aan polyfenolen. Dat komt omdat 
de meest populaire theesoorten – groen, 
zwart en oolong – allemaal afkomstig zijn 
van dezelfde plant. 

Afhankelijk van de mate van fermentatie 
worden ze voornamelijk ingedeeld in groene 
thee (niet gefermenteerd), oolong-thee 
(semi-gefermenteerd) en zwarte thee 
(volledig gefermenteerd). De term 
‘fermentatie’ verwijst naar natuurlijke 
bruiningsreacties die worden veroorzaakt 
door oxidatieve enzymen in de cellen van 
theebladeren. Door deze verschillen heeft 
groene thee de meeste catechinen en 
zwarte thee de minste, met oolong

 

daartussenin. De soort thee en de hoogte 
waarop de thee is geteeld, de temperatuur 
waarmee de thee wordt gezet en hoelang de 
thee trekt: het is allemaal van invloed op de 
verschillenden polyfenolen en hoeveelheid 
daarvan in het uiteindelijke extract van de 
Camellia sinensis-plant dat we thee noemen. 
Ondanks deze verschillen hebben de drie 
belangrijkste soorten thee relatief 
vergelijkbare antioxidanten, wat betekent dat 
welke thee u kiest vooral afhangt van uw 
smaakpapillen. Laat de thee alleen niet te 
lang in uw glas zitten, want alle theesoorten 
verliezen na verloop van tijd hun kracht. Vers 
gezette thee heeft het meeste effect. 

Net zoals uw lichaam gezonde voeding 
nodig heeft om optimaal te kunnen 
functioneren, heeft uw geest sociale voeding 
nodig. De voeding voor het lichaam haalt u 
uit eten en drinken, en de voeding voor de 
geest haalt u uit de tijd die u doorbrengt met 
vrienden en familie, toevallige gesprekjes 
met willekeurige vreemdelingen, 
vertrouwelijke gesprekken met dierbaren, en 
zelfs uit de tijd die u alleen doorbrengt. 

Sociale voeding is cruciaal voor ons welzijn, 
maar is in deze tijd moeilijk te vinden, omdat 
veel mensen in sociale isolatie zitten. 
Gelukkig leven we in een tijd waarin we ook 
digitaal verbinding met elkaar kunnen maken 
wanneer persoonlijk contact niet mogelijk is. 
Hiervoor zijn veel online hulpmiddelen te 
vinden, en de meeste smartphones en 
tablets kunnen ons daarbij helpen. 

Er zijn veel redenen waarom het belangrijk is om ‘s nachts voldoende  
te slapen. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat u alerter bent en het helpt 
beschermen tegen ernstige gezondheidsproblemen. Kortom: op tijd 
naar bed gaan is altijd een goed idee. Laten we eens kijken naar een 
paar redenen. Verschillende onderzoeken laten zien waarom slaap 
belangrijk is voor de gezondheid. Om te beginnen leidt minder slaap 
vaak tot meer stress.1 Een ander onderzoek toonde aan dat slechts 
één nacht slecht slapen al leidt tot een toename aan bèta-amyloïde, 
een eiwit in de hersenen dat geassocieerd wordt met verminderde 
hersenfunctie en de ziekte van Alzheimer.2 En misschien wel het 
allerbelangrijkst: uit onderzoek onder bijna 500 mensen bleek dat 
degenen die minder dan vijf uur per nacht slapen beduidend kortere 
telomeren hebben dan mensen die minstens zeven uur slaap krijgen. 
Dat is een opvallende conclusie, aangezien telomeren helpen bepalen 
hoe ‘oud’ een persoon is – de biologische leeftijd in plaats van de 
chronologische leeftijd.3 Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de 
vele slaaponderzoeken die laten zien hoe belangrijk het is om de 
televisie uit te zetten en naar bed te gaan. Niet alleen helpt een goede 
nachtrust om uw stemming en geheugen te reguleren, maar het kan er 
ook toe bijdragen dat u zich jonger voelt dan u eigenlijk bent. 

Wat is sociale voeding?

Waarom is slaap zo belangrijk?

Vraag het de expert

Het enige verschil is of en in 
hoeverre ze worden gefermenteerd. 
Elke thee begint als Camellia 
sinensis, een plantensoort met 
duizenden variëteiten. 

Hoe meer manieren we hebben 
om ons sociale contacten aan te 
gaan, hoe beter we ons doorgaans 
voelen. 4

Welke thee heeft de meeste 
voedingswaarde?
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