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We zijn allemaal verschillend en hebben 
allemaal andere behoeften, wensen en 
doelen. Op onze weg naar welzijn komen 
we mensen tegen met wie we een hoop 
gemeen hebben en mensen met wie we 
juist niets gemeen hebben. We kunnen 
van beide groepen veel leren. Als we ons 
openstellen en nieuwe ervaringen omarmen, 
kan het universum ons prachtige en 
onverwachte kansen bieden.
 
Hoe uw beste leven er ook uitziet: als u zich 
richt op wat u wilt en negatieve emoties, 
ervaringen, mensen en omstandigheden 
achter u laat, wordt uw levenskwaliteit veel 
beter.
 
Een andere gedachte die ik over deze 
socialmediatrend had, is dat we moeten 
proberen de berichten van anderen niet 
te verafgoden. Vergeet niet dat mensen 
zichzelf vaak bewust op een bepaalde 
manier presenteren via social media. 
Dat wat zich buiten het kader van de foto 
bevindt, zien we niet. Misschien is de rest 

van de kamer wel een grote rommel, zijn de 
kinderen aan het huilen, liggen er stapels 
rekeningen of zijn er andere dingen die 
het labeltje #BestLife niet verdienen. Het 
is niet gezond om onszelf voortdurend te 
vergelijken met de perfecte plaatjes die we 
online zien. Het leidt ons af van het positieve 
en veroorzaakt negatieve emoties zoals 
afgunst en jaloezie.
 
Kort samengevat: richt u op de dingen 
die uw leven mooi maken. Laat jaloerse 
gedachten over het leven van een ander 
niet toe. Trek met uw vreugde en blijdschap 
nog meer mensen, ervaringen, emoties 
en momenten aan die uw leven verrijken. 
Als u dat doet, staat niets uw eigen unieke 
#BestLife in de weg!

#BestLife
Gebruikt u socialmediasites zoals Facebook en Instagram? Dan 
hebt u de populaire hashtag BestLife waarschijnlijk weleens zien 
langskomen. Ik zag laatst een foto met #BestLife waarop een 
jonge vrouw in de dierentuin een grote hagedis vasthield. Mijn 
eerste gedachte was: “Voor mij is dat geen #BestLife.” En meteen 
daarna dacht ik: “Dat is toch geweldig?” Dat is nou net het mooie 
van opgroeien en het leven in het algemeen: iedereen heeft een 
andere definitie van wat het leven mooi maakt.
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Voedingsnieuws
Huishoudelijk werk is goed voor  
de hersenen
Nieuw bewijs toont aan dat als we ons huis 
vaker schoonmaken, we onze hersenen 
jonger kunnen houden. Lichte 
werkzaamheden zijn, ook als u er niet lang 
over doet, bevorderlijk voor de gezondheid. 
Denk bijvoorbeeld aan stofzuigen, de tuin 
harken of de bedden opmaken. Volgens het 
onderzoek beperkt u de veroudering van de 
hersenen met ongeveer één jaar per extra 
uur dat u aan lichte lichamelijke activiteiten 
besteedt.1 Hoe actiever u bent, hoe beter 
uw algehele gezondheid wordt. Uit dit 
onderzoek en vergelijkbare onderzoeken 
blijkt dat u uw dagelijkse portie beweging 
niet in één keer hoeft uit te voeren.

Wilt u gelukkiger worden? Kom dan wat 
vaker in beweging. Uit een onderzoek 
onder meer dan 1,2 miljoen mensen blijkt 
dat mensen met een actievere levensstijl 
vaak ook gelukkiger zijn. De gelukkigste 
respondenten doen drie tot vijf keer per 
week aan lichaamsbeweging gedurende 
30 tot 60 minuten per keer. Een andere 
belangrijke uitkomst is dat samen bewegen, 
bijvoorbeeld in de vorm van een teamsport, 
nog gelukkiger maakt. Dit heeft waarschijnlijk 
te maken met de sociale aard en het gevoel 
van verbondenheid dat we hierbij ervaren.2

Uit onderzoek onder oudere volwassenen  
is gebleken dat mensen die hun leven 
waardevol vinden, hier de vruchten van 
plukken, bijvoorbeeld in de vorm van fysieke 
gezondheid. Mensen met een levensdoel 
hebben vaak betere emotionele ervaringen, 
meer financiële stabiliteit en een betere 
nachtrust. Er zijn veel manieren om op latere 
leeftijd iets te vinden dat het leven meer zin 
geeft. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk, 
het begeleiden van iemand, werk, geloof of 
andere bezigheden. Het gaat erom dat u 
ergens voldoening uit haalt en het maakt niet 
uit hoe u dat doel bereikt.3 

Als de dag voor uw gevoel lang duurt en u 
wel een oppepper kunt gebruiken, is het 
verleidelijk om iets zoets te eten voor wat 
extra energie. Uit recent onderzoek is echter 
gebleken dat de zogenaamde sugar rush 
helemaal niet bestaat, en zelfs dat het eten 
van ongezonde voedingsmiddelen uw 
stemming juist negatief kan beïnvloeden. 
Onderzoekers hebben gegevens van  
31 verschillende onderzoeken verzameld 
en ontdekt dat de consumptie van 
voedingsmiddelen met veel suiker de 
stemming niet verbetert en dat mensen zich 
er vaak juist vermoeider en minder alert door 
voelen. Een recent onderzoek wijst uit dat het 
eten van geraffineerde koolhydraten de 
alertheid binnen 60 minuten kan verlagen 
en vermoeidheid binnen 30 minuten kan 
verergeren.5 Op zoek naar een natuurlijke 
opkikker? Ga dan voor een gezonder 
tussendoortje, zoals een handjevol noten, een 
paar worteltjes met hummus of een stuk fruit.

Het belang van een levensdoel 

De zogenaamde ‘sugar rush’ is een 
fabeltje

Beweging is goed voor uw 
gemoedstoestand

Opnieuw een verband aangetoond tussen 
vitamine D en onze stemming

1 Spartano, Nicole L., Kendra L. Davis-Plourde, Jayandra 
J. Himali, Charlotte Andersson, Matthew P. Pase, Pauline 
Maillard, Charles Decarli, Joanne M. Murabito, Alexa S. Beiser, 
Ramachandran S. Vasan, and Sudha Seshadri. ““Association 
of Accelerometer-Measured Light-Intensity Physical Activity 
With Brain Volume.”” JAMA Network Open 2, no. 4 (2019). 
doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.2745.
2 Chekroud, Sammi R., Ralitza Gueorguieva, Amanda B. 
Zheutlin, Martin Paulus, Harlan M. Krumholz, John H. Krystal, 
and Adam M. Chekroud. ““Association between Physical 

Exercise and Mental Health in 1.·2 Million Individuals in the USA 
between 2011 and 2015: A Cross-sectional Study.”” 
The Lancet Psychiatry 5, no. 9 (2018): 739-46. doi:10.1016/
s2215-0366(18)30227-x.
3 Steptoe, Andrew , and Daisy Fancourt, Daisy. “Leading a 
meaningful life at older ages and its relationship with social 
engagement, prosperity, health, biology, and time use.” 
Proceedings of the National Academy of Sciences Jan 2019, 
116 (4) 1207-1212; DOI: 10.1073/pnas.1814723116
4 Briggs, Robert, et al. “Vitamin D Deficiency Is Associated With 

an Increased Likelihood of Incident Depression in Community-
Dwelling Older Adults.” Journal of the American Medical 
Directors Association , Volume 20 , Issue 5 , 517 - 523
5 Mantantzis, Konstantinos, Friederike Schlaghecken, Sandra I. 
Sünram-Lea, and Elizabeth A. Maylor. ““Sugar Rush or Sugar 
Crash? A Meta-analysis of Carbohydrate Effects on Mood.”” 
Neuroscience & Biobehavioral Reviews 101 (2019): 
45-67. doi:10.1016/j.neubiorev.2019.03.016.

Uit een nieuw Iers onderzoek is gebleken dat een tekort aan vitamine 
D op latere leeftijd het risico op depressie met maar liefst 75 procent 
verhoogt. Veel ouderen hebben een vitamine D-tekort doordat ze niet 
genoeg buiten komen. Er is al veel onderzoek gedaan naar het 
verband tussen onze gemoedstoestand en de zonnevitamine. Dit 
onderzoek is echter opvallend vanwege de omvang en de duur, 
omdat het is gebaseerd op het Ierse longitudinale onderzoek naar 
veroudering (The Irish Longitudinal Study on Ageing, TILDA).4 Met 
slechts twintig minuten buiten in de volle zon (tussen de lente en de 
herfst in een gematigd klimaat) maakt uw lichaam voldoende vitamine D 
aan om uw stemming te verbeteren. Er zijn steeds meer aanwijzingen 
dat zonlicht ook nog op andere manieren bevorderlijk is voor de 
gemoedstoestand, naast de aanmaak van vitamine D in de huid die 
door uv-straling wordt gestimuleerd. Zonnebrandcrème houdt de 
vitamine D-productie tegen, dus pak ook af en toe een beetje zon 
zonder u in te smeren. Voorkom echter dat uw huid verbrandt, want 
dat leidt tot versnelling van de huidveroudering en verhoogt het risico 
op huidkanker op de lange termijn.
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Waarschijnlijk doen we deze dingen omdat 
ze ons een goed gevoel geven: de 
oefeningen verlichten rugpijn of helpen ons 
aan het einde van de dag te ontspannen. 
Veel mensen zijn zich echter niet bewust  
van het verband tussen een juiste 
lichaamshouding en ons ademhalingsstelsel. 

Het is vrij algemeen bekend dat onze 
gedachten, gevoelens en handelingen in een 
soort driehoeksverhouding van elkaar 
afhankelijk zijn, waarbij elk onderdeel de 
andere beïnvloedt. 

Als ons ademhalingsstelsel optimaal 
functioneert, worden ons lichaam en onze 
organen, spieren en neuronen beter van 
zuurstof voorzien. 

Als we vaak een onderuitgezakte houding 
hebben, moet ons lichaam een manier vinden 
om meer lucht in de longen te krijgen. 
Hiervoor worden vaak hulpspieren gebruikt  
en overbelast. Hulpspieren, zoals de nekspier 
tussen de schouderbladen (musculus levator 
scapulae of schouderbladheffer), kunnen 
hierdoor stijf en gespannen worden. 

Denk bijvoorbeeld aan iemand die net een 
sprintje heeft getrokken. Vaak gaan de 
schouders dan overdreven omhoog en 
omlaag. Mensen met een obstructieve 
longaandoening gebruiken hun 
schouderspieren op een vergelijkbare manier 
onbewust om beter te kunnen ademen.

Als u bepaalde spieren overmatig traint,  
kan dat hetzelfde effect hebben. Het is 
verstandig om na het trainen van een 
spiergroep over te gaan op de 
tegengestelde spiergroep. Als u bijvoorbeeld 
vaak buikspieroefeningen doet, is het goed 
om dit af te wisselen met oefeningen voor de 
rugspieren. Als u zich voornamelijk op uw 
buikspieren richt, kunnen die spieren korter 
of strakker worden en krijgt u mogelijk last 
van een onderuitgezakte houding. 

We weten allemaal wat daadwerkelijk de 
boosdoener is als het om een slechte 
houding gaat: veel en lang zitten. Misschien 
werkt u de hele dag achter een bureau of 
bent u lang onderweg naar het werk. Kijkend 
naar de negatieve gevolgen voor de 
volksgezondheid is zitten volgens sommigen 
het nieuwe roken. Als u lang achter elkaar 
zit, is het niet alleen belangrijk om elke 30 tot 
60 minuten op te staan en te bewegen, 
maar ook goed om u bewust te zijn van uw 
ademhaling en lichaamshouding.

Hoe zorgt u voor de juiste ademhaling 
tijdens het sporten en bewegen? Als u een 
C-vorm of foetushouding aanneemt, is het 
over het algemeen goed om uit te ademen. 
Als u uw rug recht maakt, verlengt of naar 
achteren strekt (denk bijvoorbeeld aan de 
cobra of omhoogkijkende hond bij yoga), 
ademt u in. Een ander voorbeeld is de 
kat-koehouding bij yoga. Als u op handen en 
voeten zit, uw buik naar de grond laat vallen, 
uw rug kromt en uw nek en stuitje van de 
vloer af beweegt, ademt u in. Adem uit 
wanneer u overgaat naar de kathouding, 
waarbij u uw rug kromt, richting het plafond. 
Met andere woorden: adem in als u uw rug 
strekt en verlengt en adem uit als u naar 
voren buigt of naar uw tenen reikt.
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Veel mensen weten hoe belangrijk een goede houding is. Sommige 
mensen doen stretchoefeningen die goed zijn voor de spieren 
en gewrichtsbanden en die bijdragen aan een goede houding. 
Een aantal traint zelfs gericht de spieren die de buik en rug 
ondersteunen.

Lichaamshouding en 
ademhaling

Fitness

Met betrekking tot onze fysieke 
gezondheid zijn houding, ademhaling 
en beweging op een vergelijkbare 
manier met elkaar verbonden.

Het is verstandig om ter 
compensatie uw rugspieren te 
trainen, zodat die uw buikspieren 
weer langer kunnen maken.

Soms ademen we als gevolg van 
een slechte houding echter niet op 
de best mogelijke manier. 
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Als u rechtop staat, moeten uw hoofd, 
schouders, onderste ribben, heupen, knieën 
en enkels een vloeiende, rechte lijn vormen. 
Als u zit (bijvoorbeeld tijdens het werken) 
moet de bovenkant van uw 
computerscherm precies op ooghoogte 
zitten, ontspant u uw schouders, wordt uw 
rug ondersteund door een stoel en worden 
uw armen in een hoek van negentig graden 
ondersteund door armleuningen. Zorg 
ervoor dat uw heupbotten zich recht onder 
uw hoofd bevinden en houd uw knieën zo 
gebogen dat uw voeten vlak op de vloer 
staan. 

Activeer hierbij de diep gelegen spieren van 
uw romp en adem op de juiste manier. 

Als u deze basistechnieken onder de knie 
hebt, kunt u ze ook toepassen tijdens het 
sporten!
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Het duurt waarschijnlijk een aantal 
weken voordat uw lichaam gewend 
is aan de juiste houding. Als u uitademt, gaat uw buik naar 

binnen en omhoog. Adem niet alleen 
via de buik of de borst in, maar maak 
ruimte in uw bovenlijf en ribbenkast. 
Richt u bij het inademen op de 
onderste ribben en creëer hier 
zo veel mogelijk ruimte.
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Het perfecte 
kopje:   
de voordelen 
van thee   
(en een paar  
nadelen)

Hoofdartikel
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Zwarte thee is een van de meest 
geconsumeerde drankjes ter wereld. Het is in 
veel culturen ook een belangrijk drankje, van 
Groot-Brittannië tot India en van Turkije tot 
China. Zwarte thee kan puur worden 
gedronken, maar ook op smaak worden 
gebracht met bergamot (Earl Grey) of kruiden 
(chai). Het is ook mogelijk om de thee zoeter 
te maken door middel van honing of zelfs 
koud te drinken met suiker, zoals in het zuiden 
van de VS wordt gedaan. Hoe dan ook, 
zwarte thee is een veelzijdig drankje. En net 
als veel andere traditionele drankjes (guaraná, 
koffie, groene thee, matcha, coca thee) zitten 
er ontzettend veel gezondheidsvoordelen aan 
het drinken van zwarte thee.

Antioxidanten
Groene thee wordt veel geprezen omdat 
deze het lichaam beschermt tegen aanvallen 
van vrije radicalen, maar in zwarte thee zitten 
dezelfde hoeveelheden antioxidanten. 
Catechine, theaflavine en thearubigine zijn 
drie van de veelvoorkomende polyfenolen 
— een soort antioxidant — in thee. Thee 
drinken zou het effect van beschadiging van 
de lichaamscellen kunnen verminderen en 
op die manier de kans op chronische ziekten 
terugdringen.

Cardiovasculaire gezondheid
Thee is vrij rijk aan flavonoïden: een groep 
belangrijke antioxidanten die ook te vinden is in 
veel groenten, fruit, rode wijn en chocolade. En 
het zou zo maar kunnen dat deze flavonoïden 
de sleutel zijn tot het bevorderen van de 
cardiovasculaire gezondheid. Thee verkleint  
de kans op het ontwikkelen van coronaire 
hartziekten.1 En mensen die al een verhoogd 
risico lopen op bepaalde cardiovasculaire 
aandoeningen, kunnen met drie kopjes thee 
per dag hun cholesterolgehalte en 
bloedsuikerspiegel verbeteren.2  

Bloeddruk
Onze bloeddruk maakt een belangrijk deel 
uit van onze cardiovasculaire gezondheid. 
Volgens een gerandomiseerd, gecontroleerd 
onderzoek kan de consumptie van zwarte 
thee bijdragen aan zowel een betere 
systolische als diastolische bloeddruk.3 Bij 
andere onderzoeken zagen onderzoekers 
echter uiteenlopende resultaten.4 

Cholesterol
Bij een van de onderzoeken consumeerden 
deelnemers gedurende drie maanden drie 
keer per dag ofwel een extract van zwarte 
thee in de vorm van een tablet, ofwel een 
placebo. De onderzoekers stelden bij de 
personen die het extract van zwarte thee 
consumeerden een aanzienlijk lager gehalte 
“slecht” cholesterol of LDL vast, terwijl dit bij 
de placebogroep niet het geval was.5 

Beroerte
Een beroerte (ook wel herseninfarct 
genoemd, om de urgentie in vergelijking met 
een hartinfarct duidelijk te maken) doet zich 
voor als de bloedvaten in de hersenen niet 
genoeg zuurstofrijk bloed krijgen. Dit gebeurt 
meestal als er een obstructie ontstaat door 
een bloedprop of als de wanden van de 
bloedvaten dikker worden. Het kan ook 
worden veroorzaakt door een gescheurd 
bloedvat. Er is een direct verband tussen 
beroertes en een slechte cardiovasculaire 
gezondheid.6 

Het goede nieuws is dat een heel groot deel 
van de beroertes kan worden voorkomen. In 
een Zweeds onderzoek onder bijna 75.000 
mannen en vrouwen werd de cardiovasculaire 
gezondheid van de deelnemers geanalyseerd. 
Toen de onderzoekers voor andere factoren 
corrigeerden, kwamen ze erachter dat de 
consumptie van thee — om precies te zijn 
ongeveer vier koppen per dag — de kans op 
beroertes aanzienlijk leek te verminderen. 

Bloedsuiker
Een hoge bloedsuikerspiegel is niet alleen iets 
waar mensen met het risico op diabetes zich 
zorgen om moeten maken. Een verhoogde 
bloedsuikerspiegel draagt ook bij aan slechte 
nierfunctie, cardiovasculaire aandoeningen en 
zelfs depressie. 

Sommige onderzoeken wezen uit dat 
theedrinkers een positief effect zien op  
hun bloedsuikerspiegel. Eén theorie is dat 
componenten in thee — met name 
antioxidanten — de insulinewerking in het 
lichaam helpen bevorderen.7  

Weerstand
Er is niet genoeg bewijs uit onderzoeken om 
te kunnen zeggen hoe zwarte thee het 
immuunsysteem verbetert. Er zijn een paar 
theorieën over waarom zwarte thee goed 
zou kunnen zijn voor het immuunsysteem en 
die theorieën hebben voornamelijk te maken 
met de verbinding tussen de hersenen 
en de buik en met antioxidanten.8 

in Human Subjects with Borderline Hypercholesterolemia.” 
Nutrition Research, vol. 28, no. 7, 2008, pp. 450–456., 
doi:10.1016/j.nutres.2008.04.005.
6 Larsson, Susanna C., et al. “Black Tea Consumption and 
Risk of Stroke in Women and Men.” Annals of Epidemiology, 
vol. 23, no. 3, 2013, pp. 157–160., doi:10.1016/j.
annepidem.2012.12.006.
7 Anderson, Richard A., and Marilyn M. Polansky. “Tea Enhances 
Insulin Activity.” Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 
50, no. 24, 2002, pp. 7182–7186., doi:10.1021/jf020514c.
8 Hamer, Mark. “The Beneficial Effects of Tea on Immune 
Function and Inflammation: a Review of Evidence from in Vitro, 
Animal, and Human Research.” Nutrition Research, vol. 27, no. 
7, 2007, pp. 373–379., doi:10.1016/j.nutres.2007.05.008.
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Bovendien zijn veel van de genoemde 
gezondheidsvoordelen voor een 
groot deel te danken aan een groot 
aantal antioxidanten in thee.

1 Bahorun, Theeshan, et al. “The Effect of Black Tea on Risk 
Factors of Cardiovascular Disease in a Normal Population.” 
Preventive Medicine, vol. 54, 2012, doi:10.1016/j.
ypmed.2011.12.009.
2 Gardner, E J, et al. “Black Tea – Helpful or Harmful? A Review 
of the Evidence.” European Journal of Clinical Nutrition, vol. 61, 
no. 1, 2006, pp. 3–18., doi:10.1038/sj.ejcn.1602489.
3 Hodgson, Jonathan M. “Effects of Black Tea on Blood 
Pressure: A Randomized Controlled Trial.” Archives of Internal 
Medicine, vol. 172, no. 2, 2012, p. 186., doi:10.1001/
archinte.172.2.186.
4 Elliott, W.J. “Effect of Cocoa and Tea Intake on Blood Pressure: 
A Meta-Analysis.” Yearbook of Cardiology, 2008, pp. 60–62., 
doi:10.1016/s0145-4145(08)05009-0.
5 Fujita, Hiroyuki, and Tomohide Yamagami. 
“Antihypercholesterolemic Effect of Chinese Black Tea Extract 
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De polyfenolen in thee zouden ook zorgen 
voor een betere gezondheid van de 
darmflora doordat ze een positieve invloed 
hebben op het darmmicrobioom.

Gezonde darmen
Naast de antioxidatieve voordelen kunnen  
de tannines in thee er samen met het warme 
water voor zorgen dat de spijsvertering na 
maaltijden beter werkt. Bovendien is ook 
aangetoond dat ze helpen diarree te 
voorkomen.9 

Cognitie
De cafeïne in zwarte thee kan zorgen voor 
een betere concentratie en een beter 
geheugen. De effecten van de cafeïne zijn 
echter niet zo heftig als bij koffie. Mensen die 
zwarte thee drinken geven vaak aan dat ze 
een langdurigere alertheid ervaren zonder dat 
ze zich opgejaagd of angstig voelen.10 Het 
aminozuur L-theanine werkt goed samen met 
de cafeïne en zorgt voor meer ontspanning 
en een betere concentratie.11

 

Stress
Zwarte thee kan je lichaam helpen de 
negatieve chemische reactie op stress te 
verminderen. Er is aangetoond dat thee 
stress vermindert door het stresshormoon 
cortisol terug te dringen. Het effect van thee 
werd hierbij vergeleken met het effect van 
een placebo. En theedrinkers geven zelf ook 
aan dat ze zich meer ontspannen voelen.12 

Hydratatie
Lange tijd werd gedacht dat drankjes met 
cafeïne het lichaam dehydrateren. In recente 
onderzoeken concludeerden wetenschappers 
dat dit alleen het geval is bij het drinken van 
veel koppen cafeïnehoudende drankjes 
(denk hierbij aan vijf tot zes drankjes of 
meer). 

Nadeel
Alle genoemde gezondheidsvoordelen 
komen het meest voor als zwarte thee met 
mate wordt gedronken. 

Omdat thee van een plant komt, is het 
belangrijk om de thee te kopen van een 
betrouwbare bron. Bij bladeren en groenten 
die laag bij de grond groeien, bestaat het 
risico dat ze in aanraking komen met 
pesticiden en meststoffen. Bovendien 
komen veel van de arbeiders die thee 
produceren uit arme gebieden. Zoek naar 
certificaten van derden die erop wijzen  
dat de thee op biologische wijze is 
geproduceerd en dat het welzijn van de 
arbeiders en het milieu in acht is genomen.
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Dan gaat het om zo’n drie tot 
vier koppen per dag. Bij meer 
koppen bestaat het risico op 
negatieve bijwerkingen, zoals een 
gejaagd gevoel door een teveel 
aan cafeïne of misschien wat 
uitdrogingsverschijnselen. 

9 Doustfatemeh, Sareh, et al. “The Effect of Black Tea (Camellia 
Sinensis (L) Kuntze) on Pediatrics With Acute Nonbacterial 
Diarrhea.” Journal of Evidence-Based Complementary & 
Alternative Medicine, vol. 22, no. 1, 2016, pp. 114–119., 
doi:10.1177/2156587216654600.

10 Bruin, E.a. De, et al. “Black Tea Improves Attention and 
Self-Reported Alertness.” Appetite, vol. 56, no. 2, 2011, pp. 
235–240., doi:10.1016/j.appet.2010.12.011.
11 Bryan, Janet. “Psychological Effects of Dietary Components 
of Tea: Caffeine and L-Theanine.” Nutrition Reviews, vol. 66, no. 
2, 2008, pp. 82–90., doi:10.1111/j.1753-4887.2007.00011.x.
12 Steptoe, Andrew, et al. “The Effects of Tea on 
Psychophysiological Stress Responsivity and Post-
Stress Recovery: a Randomised Double-Blind Trial.” 
Psychopharmacology, vol. 190, no. 1, 2006, pp. 91–91., 
doi:10.1007/s00213-006-0620-z.
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Een andere veelgehoorde uitspraak was dat 
de ogen niet groter dan de maag moesten 
zijn. Ouders herinnerden hun kinderen er ook 
vaak aan dat er ook mensen zijn die het 
minder goed hebben en honger moeten 
lijden. Misschien vertelden ze zelfs wel een 
verhaal uit hun eigen kindertijd, toen er maar 
weinig eten was. 

Tegenwoordig, nu overgewicht een steeds 
groter wordend probleem is, leren we dat 
wat ons vroeger als kind werd verteld 
misschien niet zo goed is voor onze 
gezondheid. 

Of misschien leren we onze eigen kinderen 
nog steeds wel een paar van dit soort 
dingen. Eten verspillen is zonde: dat idee zit 
ingebakken. 

Maar het probleem is nog wat complexer. 
Het gaat niet alleen om het effect op ons 
lichaam of het geld dat we verspillen, maar 
voedselverspilling is ook een ernstige 
milieukwestie geworden. Ongeveer een 
derde van de uitstoot van broeikasgassen 
is het gevolg van de productie van 
voedingsmiddelen en ongeveer eenzelfde 
deel van de geproduceerde 
voedingsmiddelen wordt verspild. Het gaat 
hierbij niet om die paar aardappeltjes die  
we laten liggen of die halve banaan die we 
weggooien omdat we vol zitten. Verspilling 
vindt op veel grotere schaal plaats, 
bijvoorbeeld binnen de landbouwsector,  
in restaurants en in de gemeentelijke en 
nationale afvalbeheersystemen (denk 
bijvoorbeeld aan vuilstortplaatsen). 

Voor reguliere en grootschalige agricultuur 
wordt een enorme hoeveelheid water, 
elektriciteit en brandstof verbruikt om 
gewassen te verbouwen. De groenten, het 
fruit en de granen die onderdeel zijn van 
onze wekelijkse boodschappen, hebben 
vaak een kilometerslange afstand afgelegd 
om bij de supermarkt te komen. Dieren die 
bedoeld zijn voor consumptie door mensen, 
moeten ook eten. We hebben daarom meer 
land (plus water en brandstof zoals benzine 
en diesel) nodig om granen en voedsel voor 
deze dieren te laten groeien. Afvloeiing van 
de veehouderij verontreinigt beekjes, rivieren 
en meren. En dan hebben we het nog niet 
eens gehad over het energieverbruik, de 
vervuiling en het afval die gepaard gaan met 
de verpakking van voedingsmiddelen. 

Het gaat nog verder. Boeren kunnen vaak 
alleen producten verkopen die in uitstekende 
staat zijn. 

Maar wat kunnen we hieraan doen? Ook dit 
is een complex probleem met meerdere 
kanten. Overheden, non-profitorganisaties, 
bedrijven, landbouwproducenten en 
beleidsmakers zijn actief op macroniveau.  
In Frankrijk verbiedt de overheid grote 
supermarkten om eten weg te gooien. Ze 
moeten overgebleven eten in plaats daarvan 
doneren aan voedselbanken, het aan boeren 
geven om diervoeder mee te maken of het 
composteren.

In de Verenigde Staten vindt zo’n 25 procent 
van de voedselverspilling thuis plaats. In 
Groot-Brittannië wordt in de keten van 
boerderij tot keukentafel maar liefst  
15 miljoen ton eten verspild. Daartegenover 
staan vergelijkbare cijfers voor het aantal 
mensen dat in diezelfde landen te maken 
heeft met voedselonzekerheid.
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Minder is meer: beperking 
van de voedselverspilling

Lifestyle

Toch is de kans groot dat we veel 
van deze uitspraken of gevoelens 
hebben opgeslagen en ook als 
volwassenen nog netjes ons bord 
leegeten, zelfs als we vol zitten. 

Kromme of misvormde wortels 
halen de supermarktschappen vaak 
niet en scheefgegroeide appels die 
er niet vol en rond uitzien, worden 
meestal weggegooid voordat ze 
de consument bereiken. Twintig tot 
veertig procent van de producten 
wordt afgekeurd voordat het 
überhaupt bij de supermarkt aankomt.

Van alles dat wij als mensen 
doen, heeft de productie van 
voedingsmiddelen het grootste 
effect op de hulpbronnen van onze 
aarde. Landbouw en veeteelt kosten 
veel energie. 

Als kind kregen we vaak te horen dat we ons bord leeg moesten 
eten of pas van tafel mochten als alles op was. 
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Natuurlijk kunnen we ook op microniveau 
zelf een verschil maken. Wat kunt u doen om 
minder voedsel te verspillen? Het is altijd een 
goed idee om lokale en seizoensgebonden 
producten te kopen. 

Bewaar fruit en groenten op de juiste manier 
zodat ze niet verleppen of in de koelkast 
wegrotten. Koop ook fruit en groenten die er 
minder mooi uitzien. 

Ga eens in gesprek met de 
supermarktmanager of marktkoopman om 
te zien of er een apart gedeelte kan worden 
ingericht waar klanten dit soort producten 
met een klein beetje korting kunnen kopen. 
Ga op zoek naar non-profitorganisaties die 
zich inzetten voor de herdistributie van 
overgebleven voedingsmiddelen van 
supermarkten en restaurants naar mensen 
die ze goed kunnen gebruiken. 

En ten slotte: omarm de aloude overtuiging. 
Onze moeders hadden gelijk: voedsel 
verspillen is slecht! Maar dat betekent niet 
dat we onszelf moeten volproppen. We 
moeten alleen bewuster leren consumeren. 
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Stel wekelijks een maaltijdschema 
op en maak op basis daarvan een 
gerichte boodschappenlijst. In 
sommige supermarkten kunt u zelf 
een bakje meenemen en precies 
de gewenste hoeveelheid van een 
bepaald product afwegen. 
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Het kan bijna lijken alsof we dagelijks leren 
over een nieuw supervoedsel dat ‘in’ is, 
afkomstig van inheemse stammen of oude 
beschavingen, met deskundigen die de 
voordelen voor de duurzaamheid, volledige 
voeding en fysiek welzijn toejuichen. We 
horen hoe deze voedingsmiddelen door 
bepaalde culturen zijn geconsumeerd en hoe 
ze bepaalde effecten op de gezondheid 
hebben gehad. Soms zijn deze nieuwe 
superfoods noten of zaden zoals 
macadamianoten of chia- of hennepzaadjes, 
of een veelzijdig graan of ‘pseudograan’ als 
quinoa of faro. Misschien is het een exotische 
nieuwe smaak als açaibessen. Soms drinken 
we het zoals matcha thee of kombucha. En 
bij sommige dingen denken we: ‘Wat? Dat 
zou ik nou nooit eten!’

Het is misschien wel de nieuwste en 
interessantste superfoodrage die nu in de 
schijnwerpers komt te staan. Wanneer u aan 
een echt paleodieet denkt (het voedsel van 
onze jager-verzamelaar-voorouders uit de 
steentijd), waren insecten er zeker een 
belangrijk onderdeel van. Onze jager-
verzamelaar-voorouders aten zeker niet met 
enige regelmaat dieren zoals vee dat de hele 
dag in een beschermde ruimte graast. Vlees 
was waarschijnlijk zelden beschikbaar, en 
van een dier dat heel anders was dan het 
huidige vee, varkens, of kippen, zelfs anders 
dan dieren die biologisch geproduceerd zijn. 
Onze voorouders aten alleen wat ze konden 
vinden als ze wisten dat het veilig was, en 
daarvoor hadden ze de ervaring nodig die 
van generatie op generatie door hun 
voorouders werd doorgegeven. Het is zeer 
waarschijnlijk dat hier ook wormen, larven en 
andere insecten bij zaten, die gemakkelijk te 
vinden waren onder rotsen en in grasachtige 
vegetatiegebieden.

Buiten Noord-Amerika en Europa is 
entomofagie helemaal geen raar begrip, 
alhoewel het ook in haute cuisine restaurants 
en in de wereld van beroemdheden steeds 
populairder wordt. Door de trend is er zelfs 
een kleine markt voor insectenkwekerijen in 
de Verenigde Staten en Europa ontstaan. 

Voorstanders wijzen op de voordelen van het 
eten van insecten om dierlijke eiwitten binnen 
te krijgen op een milieuvriendelijkere wijze. De 
partijen voer voor runderen, varkens en kippen 
gebruiken enorme hoeveelheden middelen en 
dragen bij aan een verslechterend milieu - de 
vervuiling door dierlijke uitwerpselen is 
verantwoordelijk voor duizenden tonnen 
kooldioxide en methaan die elk jaar in de 
atmosfeer van de aarde worden gespuwd, 
evenals voor het hoge stikstofgehalte van het 
afval dat verantwoordelijk is voor de algenbloei 
in de wateren die worden blootgesteld aan het 
afvalwater van de boerderijen. Er is 
aangetoond dat in de pluimveehouderij bijna 
90 procent meer broeikasgassen worden 
uitgestoten dan in de krekelhouderij.1 Er wordt 
zelfs gezegd dat de vleesindustrie evenveel 
milieuvervuiling produceert als alle voertuigen 
op aarde samen.2 Over pluimveehouderij en 
krekelhouderij gesproken, het is vele malen 
natuurlijker om krekels en andere insecten  
aan pluimvee te voeren, in plaats van graan 
(voornamelijk genetisch gemodificeerd maïs 
en soja, de hoofdbestanddelen van de 
grootschalige pluimveeproductie) aangezien 
pluimvee in het wild grote hoeveelheden 
insecten eet en als insectivoren wordt 
beschouwd.

Een plantaardig dieet is een belangrijke stap 
voor iedereen die beter voor onze planeet wil 
zijn. Het probleem met vlees is dat het dier 
een plantaardig dieet volgt en wij vervolgens 
dat dier opeten. Zo wordt er een extra, 
milieubelastende stap toegevoegd aan het 
proces wanneer dit gebeurt op de grote 
schaal van industriële landbouw en veeteelt. 
Insecten verbruiken aanzienlijk minder 
vegetatie, wat op zijn beurt betekent dat er 
minder landbouwgrond (en dus middelen en 
energie om te verbouwen en te 
transporteren) moet worden gebruikt om ze 
te houden. Toch is het nog onduidelijk hoe 
het allemaal precies uitpakt.

Er wordt ook gepleit voor de nutritionele 
voordelen van insecten als een mager en 
gezond eiwit. Maar hier moet nog grondiger 
onderzoek naar worden gedaan en er moet 
steviger bewijs worden geleverd. Bovendien 
hangt een groot deel van de voedingswaarde 
af van het soort insect en de omstandigheden 
waaronder het wordt gekweekt. Er zit 
bijvoorbeeld een aardig verschil tussen een 
krekel en de larve van een kever. U kunt dus 
aannemen dat hun voedingswaarden ook 
verschillen.3 

Als de trend om insecten te eten verder 
doordringt dan de gastronomische pioniers 
en gezondheidsgoeroes, kan dit een 
potentieel voordeel zijn voor armere 
producenten. 

Maar dit kan ingewikkeld zijn, en een beetje 
moeilijk te voorspellen. Toen quinoa 
populairder werd, zagen sommige inheemse 
volkeren in het Andesgebied van Zuid-
Amerika (voornamelijk Bolivia, Peru en 
Ecuador) een stijging van het inkomen en 
een hogere levenskwaliteit. Maar velen 
konden het basisvoedsel dat ze al generaties 
lang consumeerden niet meer betalen.

Dus, als u geïnteresseerd bent, hoe kunt u 
dan experimenteren met entomofagie? 
Sommige fans van het eten van insecten 
kopen verpulverd eiwitpoeder en voegen  
het toe aan hun smoothies. Kijk bij uw lokale 
natuurvoedingswinkel om te zien of ze 
insectensnacks hebben. Of kijk bij lokale 
restaurants met meer avant-garde menu’s of 
authentieke etnische eetgelegenheden om 
te zien of ze insecten serveren. Het maakt 
deel uit van het echte paleodieet van onze 
voorouders. Sprinkhanen met chocolade zijn 
een delicatesse op sommige Aziatische 
markten, maar dat is waarschijnlijk geen 
goed voorbeeld van voedsel dat onze 
voorouders aten!

13

In de afgelopen jaren zijn gezond leven en biologische voeding onderdeel geworden van de 
mainstream. Het is echt een perfecte tijd om u te richten op geestelijk welzijn, holistisch leven, 
biologisch eten en een robuust ecosysteem. 

Entomofagie
Voeding

En dat laatste is precies het geval bij 
entomofagie, wat eigenlijk gewoon 
het eten van insecten is. 

Als we kijken naar de traditionele 
consumenten en primaire verkopers 
van insecten als voedsel, dan 
zien we dat zij grotendeels in de 
ontwikkelingslanden leven. 

1 Halloran, A., et al. “Life Cycle Assessment of Cricket Farming 
in North-Eastern Thailand.” Journal of Cleaner Production, vol. 
156, 2017, pp. 83–94., doi:10.1016/j.jclepro.2017.04.017.
2 Wellesley, Laura, et al. “Changing Climate, Changing Diets: 

Pathways to Lower Meat Consumption.” Chatham House, 7 
Dec. 2018, www.chathamhouse.org/publication/changing-
climate-changing-diets#.
3 Payne, Charlotte. “Giving up Meat and Eating Bugs Can Help 

Save the Planet.” The Independent, Independent Digital News 
and Media, 22 Mar. 2018, www.independent.co.uk/news/
long_reads/entomophagy-eat-insects-food-diet-save-planet-
meat-cattle-deforestation-a8259991.html.
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Reflexologie
Hoofdartikel

Onze voeten doen veel voor ons. Met behulp van onze voeten 
kunnen we de wereld ontdekken door rond te lopen en actief blijven 
door te rennen, springen of dansen. Mensen die zich bezighouden 
met reflexologie geloven dat onze voeten veel meer doen dan ons 
alleen van A naar B brengen. 

|    The Art of Growing Young
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Reflexologie is een alternatieve of 
ondersteunende filosofie op gebied van 
welzijn waarbij de nadruk ligt op de 
energiezones in het lichaam en hoe bepaalde 
drukpunten op de voeten (en soms ook op de 
handen en oren) daarmee in verbinding staan. 

Het achterliggende idee is dat als we druk 
uitoefenen op deze specifieke drukpunten 
op de voeten (en handen en oren), de 
energiebanen in het lichaam de gezondheid 
op efficiëntere wijze kunnen verbeteren. 
Mensen die zich bezighouden met 
reflexologie zeggen dat reflexologie het 
lichaam kan helpen met het afvoeren van 
giftige stoffen, oplossen van verstoppingen 
en omgaan met stress in het zenuwstelsel. 

In grote lijnen staat de linkervoet in 
verbinding met organen aan de linkerkant 
van het lichaam en de rechtervoet met 
organen aan de rechterkant. 

Een specifieker voorbeeld: de drukpunten in 
de binnenste rand van de voetzool staan in 
verbinding met de bijnieren. Hier druk 
uitoefenen zorgt voor meer energie en gaat 
stress en vermoeidheid tegen. De 
onderkant van onze grote teen staat in 
verbinding met de schildklier. Hier druk 
uitoefenen helpt het metabolisme.

Er zijn verschillende theorieën over hoe 
reflexologie werkt. Een populaire theorie is 
dat reflexologie helpt met het stabiliseren 
van het zenuwstelsel. Volgens deze theorie 
oefent de reflexoloog druk uit op de 
drukpunten op de voeten (of handen of 
oren) en stuurt deze aanraking een signaal 
van het perifere zenuwstelsel (de zenuwen) 
naar het centrale zenuwstelsel (de hersenen 
en het ruggenmerg). Het centrale 
zenuwstelsel stuurt dan signalen terug om 
de lichaamsfuncties te helpen optimaliseren.

Volgens deze theorie is pijn vooral een 
subjectieve ervaring die door de hersenen 
wordt waargenomen. Als een reflexoloog 
druk uitoefent op bepaalde punten kan het 
lichaam ontspannen en ontvangt het brein 
minder signalen die kunnen worden 
omgezet in pijn.

Nog een andere theorie is dat ziekten milder 
kunnen verlopen doordat reflexologie helpt 
de ‘vitale energie’ beter door het lichaam te 
laten stromen. Volgens de theorie heeft het 
lichaam energiebanen (waarvan sommige in 
verbinding staan met het zenuwstelsel) die 
verstopt kunnen raken. Oude Aziatische 
culturen ontwikkelden acupunctuur al op 
basis van ‘chi’, een zelfde soort concept 
waarbij een energie door de meridianen 
stroomt. Als de energiebanen verstopt raken, 
worden mensen eerder ziek. Reflexologie 
lost deze blokkades op en zorgt voor een 
betere gezondheid.

Dan is er ook nog de ‘zone-theorie’, die veel 
te maken heeft met de historische oorsprong 
van reflexologie, vooral in de westerse wereld. 
Volgens deze theorie zijn de voeten (of 
handen) verdeeld in verticale zones, van de 
tenen tot de hiel, en is het lichaam eveneens 
van het hoofd tot de voeten in verticale zones 
verdeeld die hiermee in verbinding staan. De 
plek tussen de tweede en derde teen volgt 
bijvoorbeeld dezelfde verticale zone als de 
oogleden. Zoals al gezegd vertonen deze 
zones overeenkomsten met het concept van 
de meridianen in de Chinese geneeskunde. 
Ze zijn echter niet hetzelfde (hoewel sommige 
zones wel overlappen).

Wat kunnen mensen verwachten tijdens 
een typische reflexologiesessie? Een 
reflexoloog zal eerst de medische 
voorgeschiedenis doornemen en dieper 
ingaan op de huidige klachten. 

Als de nadruk tijdens de sessie ligt op de 
voeten, moeten de schoenen zeker uit en 
moet de cliënt zitten of liggen terwijl de 
reflexoloog aan het werk is. De reflexoloog 
onderzoekt de voeten op zweren, 
eeltknobbels of wratjes en kan ook vragen 
naar specifieke pijn die van invloed zou 
kunnen zijn op de behandeling. 

Als de cliënt voor een specifieke klacht (bijv. 
migraine, misselijkheid of zenuwpijn) naar 
de reflexoloog komt, zal deze zich richten 
op het deel van de voet dat in verbinding 
staat met de plek van de klacht. Als er 
meerdere klachten zijn of als het een 
algemene sessie is, behandelt de 
reflexoloog de hele voet, van de tenen tot 
de hiel, en wellicht ook de handen en oren. 

Reflexologie kan heel verschillend 
aanvoelen: van een licht ongemakkelijk tot 
een ontspannend of tintelend gevoel, of het 
gevoel van ‘energie’ die vanuit de 
reflexoloog naar de cliënt stroomt. 
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Reflexologen gebruiken kaarten van 
de voeten waarop staat aangegeven 
welk drukpunt in verbinding staat 
met een bepaalde zone van het 
lichaam. 

Tijdens de sessie kunnen 
reflexologen zich op het algehele 
welzijn van de cliënt richten of een 
specifieke klacht aanpakken.  

Een andere theorie is dat 
reflexologie pijn vermindert, 
voornamelijk omdat het zorgt voor 
een beter humeur en minder stress 
in het lichaam. 



|    The Art of Growing Young

Soms kan de aanraking voor een kriebelig 
gevoel zorgen en de cliënt aan het lachen 
maken. Op andere momenten kan het 
openen van de energiebanen voor 
emotionele ontlading zorgen. Het kan dan 
voorkomen dat de cliënt moet huilen. Soms 
voelen cliënten het effect meteen en soms 
duurt het een aantal dagen voordat het 
lichaam zich aanpast aan de therapie en het 
zichzelf begint te helen. 

De sessie duurt over het algemeen dertig 
minuten tot een uur. Cliënten kunnen tijdens 
de sessie met de reflexoloog praten of in 
stilte ontspannen. 

Hoewel het overeenkomsten vertoont, is 
reflexologie niet hetzelfde als een massage of 
acupunctuur. Bij een massage draait het om 
het rekken en bewerken van de spieren om 
voor een ontspannende ervaring te zorgen 
en de circulatie van het bloed en lymfevocht 
te stimuleren. Massagetherapeuten werken 
van buiten naar binnen, terwijl reflexologen 
zich alleen bezighouden met wat er aan de 
binnenkant gebeurt. Bij acupressuur wordt 
net als bij reflexologie gebruikgemaakt van 
reflex- of drukpunten om de gezondheid te 
verbeteren. Bij acupressuur en reflexologie 
worden echter verschillende punten 
gebruikt. Bovendien bevinden zich bij 
acupressuur punten over het gehele 
lichaam. 

Reflexologie kan niet worden gebruikt om 
diagnoses te stellen of als enige 
behandeling voor ernstige aandoeningen  
of ziekten. Reflexologen geloven dat zij 
mensen niet kunnen genezen, maar dat 
reflexologie het lichaam kan helpen zichzelf 
te genezen. Ze geloven dat het lichaam 
reageert op aanraking en dat aanraking een 
manier is om het genezingsproces in gang 
te zetten. 

Uit sommige onderzoeken blijkt dat er 
duidelijke voordelen zijn, vooral op het 
gebied van pijnperceptie en 
stressvermindering.2 

Toch wordt reflexologie al eeuwenlang in 
verschillende culturen gebruikt als een 
alledaagse aanvullende therapie. Er zijn 
referenties in teksten uit de Chinese 
geneeskunde die teruggaan tot 1000 v.C. 
en die een verband leggen tussen interne 
geneeskunde en delen van de voeten. 
Marco Polo zou het concept in Europa 
geïntroduceerd hebben toen hij andere 
teksten uit de Chinese geneeskunde in het 
Italiaans vertaalde. Sir Henry Head, een 
Britse neuroloog die aan het eind van de 
afgelopen eeuw werkzaam was, legde een 
verband tussen de huid, het zenuwstelsel 
en de interne organen. Aan het begin van 
de vorige eeuw vond een Amerikaanse 
dokter, William H. Fitzgerald uit dat druk 
uitoefenen op bepaalde punten (of ‘zones’) 
van de voeten die verwijzen naar andere 
delen van het lichaam kon helpen om pijn 
na een blessure of tijdens bepaalde 
medische procedures te verminderen. Op 
zijn werk werd voortgebouwd voor de 
ontwikkeling van de moderne 
reflexologiekaarten.
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Binnen de wetenschappelijke 
literatuur lopen de resultaten met 
betrekking tot de effectiviteit van 
reflexologie uiteen.1  

Reflexologen zeggen dat dit komt 
doordat de energiebanen zich openen 
of doordat het lichaam zichzelf heelt. 

1 Ernst, E., Posadzki, P., & Lee, M. (2011). Reflexology: An 
update of a systematic review of randomised clinical trials. 
Maturitas 68, 116-120.
2 Kunz, B. & Kunz, K. (2008). Evidence-Based Reflexology 
for Health Professionals and Researchers: The Reflexology 
Research Series.
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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.
© 2019 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over het product vinden.
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De moderne landbouw op grote schaal heeft 
hier veel mee te maken. Uitputting van de 
bodem komt vaak voor, en veel meststoffen 
vervangen geen magnesium in de bodem 
(zoals ze dat vaak wel doen voor stikstof, 
kalium en fosfor). Veel gehybridiseerde 
groenten zijn zelfs zo ontworpen dat ze 
minder magnesium nodig hebben. Maar dat 
betekent meestal ook dat ze voor ons geen 
goede bron van voedingsmagnesium zijn. 

Afhankelijk van het land of de gemeente 
waar u woont, kan het zijn dat er fluoride aan 
uw drinkwater wordt toegevoegd. Die 
fluoride hecht zich aan de magnesium en 
dan ontstaat er een chemische verbinding 
die praktisch onoplosbaar is. Dit is zonde 
omdat water - vooral water dat diep uit de 
grond komt, zoals uit waterputten of 
waterhoudende grondlagen - een goede 
bron van magnesium kan zijn.

Bewerkt voedsel helpt mee aan onze 
magnesiumtekorten. De reden is dat dit eten 
vaak vol zit met suiker en ons lichaam grote 
hoeveelheden magnesium gebruikt om dit te 
verwerken. 

Het magnesium in ons lichaam kan uitgeput 
raken wanneer we veel stress ervaren. Een 
gebrek aan slaap, overprikkeling door 
technologie en de constante drang om meer 
te doen, maken deel uit van ons dagelijks 
leven. Stresshormonen gebruiken 
ongelooflijke hoeveelheden magnesium.

Het lichaam gebruikt magnesium voor tal 
van vitale functies - van hart- en 
bloeddrukregeling tot energieproductie  
en temperatuurregeling, van bot- en 
tandvorming tot ontgifting. Het helpt ons  
om kalm te blijven (daarom verbruikt ons 
lichaam er zo veel van bij stress) en helpt de 
spijsvertering en ontlasting. Er zijn meer dan 
300 magnesium-afhankelijke enzymen in het 
menselijk lichaam - enzymen die zonder 
voldoende magnesium zeer inefficiënt 
werken, terwijl deze wel essentieel zijn voor 
de biochemie van het leven.

Het kan lastig zijn om een tekort aan 
magnesium te herkennen - de lijst met 
symptomen is erg uitgebreid en de 
symptomen kunnen ook worden 
toegeschreven aan andere zaken. 

Aangezien het grootste deel van het 
lichaamsmagnesium in de cellen ligt (vooral 
in de botten en spieren), zijn de standaard 
laboratoriumbloedspiegels niet erg 
veelzeggend (tenzij er sprake is van een 
ernstig tekort). Omdat het hart magnesium 
nodig heeft om zijn zeer belangrijke werk te 
doen, zal het bloed het magnesium uit de 
botten en spieren stelen om ervoor te zorgen 
dat het hart en andere essentiële organen en 
weefsels krijgen wat ze nodig hebben.

Tekenen en symptomen van 
magnesiumtekort zijn meestal spierkrampen 
of krampen, rusteloze benen, ernstige 
hoofdpijn, constipatie, slaapproblemen en 
stemmingsstoornissen. Klinkt alsof het van 
alles kan zijn, toch? Een andere optie is om 
uw zorgverlener te vragen om een 
Magnesium RBC-bloedonderzoek te 
bestellen. Of u kunt er, realistisch gezien, 
gewoon van uitgaan dat u een tekort heeft 
en magnesium-rijk voedsel en supplementen 
aan uw dieet toevoegen.

Chlorofyl is de essentiële verbinding voor 
fotosynthese, waardoor groene planten 
(chlorofyl zorgt voor hun groene kleur) 
zonlicht om kunnen zetten in opgeslagen 
energie, die ze vervolgens doorgeven aan 
dieren die ze eten. De structuur is identiek 
aan de structuur van de heemmolecule 
waardoor in alle zoogdieren hemoglobine 
wordt aangemaakt. Het enige verschil is dat 
er in heem een centraal ijzeratoom zit, terwijl 
er in chlorofyl een ander atoom zit; u raadt 
het al, magnesium! Daarom zijn alle groene 
bladgroenten uitstekende bronnen van 
magnesium, als u ervan uitgaat dat ze 
werden geteeld in magnesiumrijke grond, 
wat over het algemeen betekent dat de 
grond gecomposteerd is, in plaats van 
behandeld met chemische meststof (wat 
nog steeds geen magnesium bevat).

 

Nog beter zijn gekiemde zaden omdat het 
magnesium beter biobeschikbaar is. 
Peulvruchten zoals mungbonen en zwarte 
bonen (die ‘s nachts moeten worden 
geweekt om de biobeschikbaarheid te 
vergroten), vis zoals makreel en heilbot, en 
de altijd populaire pure chocolade zijn 
andere bronnen.

Het soort supplement dat u het beste kunt 
kiezen, is afhankelijk van uw primaire zorg of 
symptoom, en de lijst is vrij lang. Een optie  
is om te onderzoeken welke vorm van 
magnesium het beste is voor uw specifieke 
symptoom. U kunt ook een multi-
magnesiumcomplex proberen dat meerdere 
soorten magnesium bevat. Veel artsen 
beweren dat magnesium goed wordt 
geabsorbeerd via de huid. Dit helpt ook om 
het spijsverteringskanaal over te slaan als u 
vindt dat magnesium uw stoelgang iets te 
regelmatig maakt. U kunt proberen een  
bad te nemen met bitterzout of een 
magnesiumolie of -lotion aan te brengen, 
wat bestaat uit een geconcentreerde 
oplossing van magnesiumchloride en een 
vettige consistentie heeft, maar eigenlijk op 
waterbasis is. 

Een van de meest biobeschikbare vormen 
van geconcentreerd magnesium is een hele 
voedingsvorm, waarbij magnesium is 
toegevoegd aan groeiculturen van eencellige 
organismen zoals Lactobacillus delbrueckii  
subsp. bulgaricus of Saccharomyces 
cerevisiae (sinds de oudheid een hulpmiddel 
bij het maken, bakken en brouwen van wijn), 
die het opnemen en concentreren en tot  
20 gewichtsprocenten magnesium kunnen 
worden.
 

Voedingsmiddelen met een hoog 
magnesiumgehalte zijn onder 
meer de altijd aangekondigde 
krachtpatser: bladgroenten (met 
name spinazie, boerenkool en 
snijbiet). 

Zaden zoals de gewone 
pompoenpitten of de meer exotische 
watermeloenpitten zijn ook goede 
opties. 
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Een van de meest voorkomende tekorten in het menselijk lichaam is het mineraal magnesium, dat 
wij meestal over het hoofd zien. Magnesium is essentieel voor honderden acties en processen die 
plaatsvinden in het menselijk lichaam. Het is het op drie na meest voorkomende mineraal in het 
menselijk lichaam, het op zeven na meest voorkomende materiaal op aarde en het op twee na meest 
voorkomende materiaal in de oceaan. Hoe kan het dan dat we een tekort hebben? En hoe weten we 
dat we een tekort hebben, en wat kunnen we er dan aan doen? 

Magnesium
Herbs and Supplements
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We kunnen ons allemaal nog die tijd 
herinneren waarin onze peuters ons 
begonnen na te praten. Hoe grappig het was 
om volwassen dingen als ‘Hoor je wel wat ik 
zeg?’ of ‘Wat een enige bloem.’ te horen uit 
de mond van een klein kind. Het was alsof 
iemand ons een spiegel voorhield! En weet u 
nog hoe we ons verbaasden toen onze baby 
ons aandachtig aankeek en vervolgens onze 
gezichtsuitdrukkingen nabootste? 

Blijf bescheiden
Culturen over de hele wereld vallen in de 
dynamiek dat volwassenen superieur zijn en 
kinderen inferieur. Een komiek grapte ooit in 
een interview dat kinderen kleine, 
psychopathische aliens zijn die op aarde zijn 
geland, en dat het aan ons als volwassenen 
is om ze af te richten! Elke ouder of 
grootouder moet hier hoe dan ook om 
lachen en kan er wel een kern van waarheid 
in ontdekken. Maar wat voor effect heeft 
deze dynamiek op kinderen? 

Landen waarin gelijkheid en een vlakke 
hiërarchie de norm zijn (denk aan 
Denemarken, Zweden en Noorwegen), zijn 
over het algemeen gelukkiger en gezonder. 
Laat het uw kinderen weten als zij u iets 
nieuws leren. Laat ze merken dat u ze ziet 
als mensen waar u respect voor hebt en 
waar u om geeft. Luister naar hun 
standpunten en sta open voor hun 
suggesties. Praat vrij over het belang van 
bescheiden zijn en geef voorbeelden van 
vlakken in uw leven waarop u zich 
bescheiden voelt.

Toon angst
Een deel van bescheiden zijn is ook om  
uzelf open te stellen. Hoewel we een 
leiderschapsrol moeten innemen voor onze 
kinderen - en zij willen ook dat we dat doen 
- is het goed om kinderen te laten zien dat 
we ons ook zorgen maken en zorgen 
hebben over het leven. 

Benadruk fouten
Voor velen van ons is mislukking hetgeen waar 
wij het meest voor vrezen. Zoals eerder gezegd 
moeten we de leider zijn in onze relaties met 
kinderen. Maar leiderschap betekent niet dat 
we altijd gelijk moeten hebben of altijd alles 
goed moeten doen. Als we het met kinderen 
over falen hebben, zien ze in dat het deel 
uitmaakt van de teleurstellingen van het leven. 
Natuurlijk willen we dat ze zich succesvol 
voelen (en succesvol zijn), maar vaak gaat dat 
gepaard met een paar valpartijen in het leven. 
En juist van die valpartijen moeten we leren. 

Toon herstellingsvermogen
Vaak is het belangrijk om een tijdje met een 
negatieve ervaring te blijven zitten om deze 
volledig te kunnen verwerken. Als het zover 
is om verder te gaan, toon dan 
doorzettingsvermogen bij tegenslag. U kunt 
met uw kinderen het gesprek aangaan over 
een moeilijk project dat u op het werk hebt 
waarvan u niet volledig begrijpt hoe u het 
goed kunt maken. Benadruk hoe u zich voelt 
(bijvoorbeeld gefrustreerd, boos, hopeloos) 
en vertel ze vervolgens hoe u doorgaat met 
het vinden van manieren om de problemen 
op te lossen. 
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Kinderen zijn gigantisch en wonderbaarlijk pienter. Ze leven echt in 
het moment en staan open voor het heden op een manier die wij 
als volwassenen niet kunnen begrijpen. Bovendien zijn ze zich heel 
bewust van hun omgeving—zelfs als wij denken van niet. Het oude 
gezegde ‘Let op mijn woorden, niet op mijn daden’ is onrealistisch. 
Kinderen observeren en verwerken hoe de wereld werkt door 
onze acties.

Rolmodellen

Gezondheid van het gezin

Iedereen die ooit een relatie heeft 
gehad (of dit nu een werkrelatie of 
een persoonlijke relatie is) waarin 
de andere persoon een soortgelijke 
denkwijze toepast, weet dat dit geen 
prettige (werk)sfeer is. 

Als een kind een sportwedstrijd 
verliest, moeten we het gesprek niet 
leiden naar ‘Het gaat je de volgende 
keer wel lukken’, maar probeer eens 
te zien waar het gesprek naartoe 
gaat als u vraagt hoe ze zich voelen 
over het verliezen van de wedstrijd.

Dit helpt hen in te zien dat angst, 
zorgen en onzekerheden een 
normaal deel uitmaken van het 
leven. Het helpt hen ook in te 
zien dat zelfs in het geval van 
angst, hoewel u zich soms moet 
terugtrekken, u vaak de angst onder 
ogen moet komen. 
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Wees vriendelijk
Het vergt aardig wat uithoudingsvermogen 
om aardig te blijven als iemand ons afsnijdt 
op de weg. Of als een van onze buren zijn 
muziek constant nét iets te hard draait en 
ons flink op onze zenuwen werkt. 

Prijs ze als ze vriendelijk zijn tegen hun 
leeftijdsgenootjes, dieren of hun broers en 
zussen. Benadruk de momenten waarop ze 
anderen helpen. 

Oefen geduld
Een expert in de ontwikkeling van kinderen 
zei ooit dat het belangrijkste woord dat een 
kind kan leren het woord ‘wachten’ is. In een 
wereld waarin alles zo snel gaat en waarin 
we zoveel mogelijkheden hebben voor 
onmiddellijke voldoening, zijn traagheid, 
geduld en wachten kwaliteiten en 
vaardigheden die vaak over het hoofd 
worden gezien. Als we een voorbeeld tonen 
van de levensvaardigheid van het wachten, 
laten we onze kinderen zien dat we ons 
kunnen bezighouden en zin kunnen vinden in 
onze verwachtingen en wensen. Eenvoudige 
voorbeelden zoals het wachten op een taart 
in de oven, of het kweken van een potplant, 
zijn gericht op het feit dat dingen niet altijd zo 
snel gebeuren als we willen.
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Kinderen kunnen door nepgedrag 
heen kijken. Er is niks mis mee 
om kinderen te laten zien dat we 
gefrustreerd raken door andere 
mensen, maar we moeten ze dan 
ook laten zien hoe we een conflict op 
een beleefde en respectvolle manier 
oplossen. 
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Om te beginnen: wat zijn nu 
eigenlijk gezonde toiletgewoonten?  

Een van de factoren die hierbij een rol speelt, 
is hoe vaak u naar de wc gaat. Bij een 
‘normale’ stoelgang kan dat variëren van één 
tot zeven keer per dag of tot zelfs eens per 
zeven dagen. 

Een andere belangrijke factor is de 
consistentie van uw ontlasting. Zijn het losse, 
harde keutels? Is het vloeibaar en waterig? 
Ziet u er vaak etensresten in zitten? Blijft de 
poep drijven of zinkt deze naar de bodem 
van de toiletpot? Vormt er zich een olieachtig 
laagje op het wateroppervlak in het toilet? 

In de medische wereld wordt een speciaal 
diagram gebruikt waarin de verschillende 
soorten ontlasting worden uitgelegd. Dit heet 
de Bristol-stoelgangschaal (ook wel 
stoelgangkaart genoemd). De schaal loopt 
van type 1 tot 7, waarbij type 1 losse, harde 
keutels zijn (wat wijst op constipatie) en type 
7 waterige, vloeibare ontlasting zonder vaste 
delen is. Idealiter ziet uw ontlasting eruit als 
type 4 op de Bristol-stoelgangschaal: 
worst- of slangvormig en glad en zacht van 
structuur. 

De kleur kan ook een indicatie geven van de 
gezondheid van uw darmflora, maar is niet 
allesbepalend. Het kan bijvoorbeeld best 
gebeuren dat u bietjes hebt gegeten en dat 
bent vergeten, waarna u de volgende dag 
schrikt van de rode kleur in de toiletpot. Na 
het eten van veel wortels of papaja kan uw 
ontlasting ook oranjer van kleur zijn. Over het 
algemeen is het het best als uw uitwerpselen 
midden- tot donkerbruin zijn, zoals de kleur 
van melkchocolade. 

Als uw ontlasting vaak zwart en kleverig is, 
kan dit wijzen op een bloeding in het 
bovenste deel van het maag-darmkanaal. 
Helderrood bloed op of in de ontlasting wijst 
op een bloeding onder in het maag-
darmkanaal en is vaak het gevolg van 
bloedende hemorroïdale aderen.

Leeftijdsgebonden veranderingen in de 
darmen hebben vaak te maken met 
veranderingen in de levensstijl. Naarmate 
mensen ouder worden, zitten ze vaak meer 
en bewegen ze meestal minder (hoewel dat 
natuurlijk niet voor iedereen geldt). 
Alleenstaanden vinden het vaak makkelijker 
om bereide en verwerkte producten te eten 
in plaats van natuurlijke, onbewerkte 
voedingsmiddelen. Veel senioren hebben een 
strak budget, waardoor het lastiger is om 
groenten en fruit van goede kwaliteit te 
kopen. Daarnaast slikken veel van hen 
medicijnen die een negatief effect kunnen 
hebben op de spijsvertering en de stoelgang. 

Hoe behoudt u een gezonde 
stoelgang naarmate u ouder wordt?

Een gezonde stoelgang begint logischerwijs 
met gezond eten. Als u last hebt van waterige 
ontlasting, is het een goed idee om 
voedingsmiddelen uit het BRAT-dieet te 
nuttigen. BRAT is een Engels acroniem voor 
banaan, rijst, appels en toast (geroosterd 
brood). Kies ook voor vezelrijk voedsel, maar 
bouw dit langzaam op om uw 
darmmicrobioom hieraan te laten wennen. Als 
u ineens veel meer vezels binnenkrijgt, kan dit 
leiden tot meer darmgas en een opgeblazen 
gevoel. Als uw lichaam eenmaal gewend is 
aan de verhoogde inname van 
voedingsvezels, verdwijnen deze klachten. 
Voedingsvezels zorgen ervoor dat uw 
ontlasting steviger wordt. Als uw ontlasting 
hard is en de stoelgang moeizaam is, moet u 
meer fruit en groenten eten. De consumptie 
van gefermenteerde levensmiddelen en 
hoogwaardige pre- en probiotica kan ook een 
positief effect hebben op de balans van 
darmbacteriën. Constipatie kan ook deels het 
gevolg zijn van een magnesiumtekort. Vergeet 
ook niet voldoende te drinken, met name 
water. Naarmate u ouder wordt, is dit nog 
belangrijker om constipatie te voorkomen.

Kom in beweging. Om uw stoelgang goed te 
laten werken, moet u zelf aan het werk. 
Sporten helpt de darmen te stimuleren.

Zorg voor de juiste positie. Als we kijken naar 
de manier waarop onze voorouders hun 
behoefte deden, zien we dat er toentertijd 
geen zittoiletten waren. Onze anatomie is 
waarschijnlijk geëvolueerd om hurkend poepen 
gemakkelijker te maken. In de westerse wereld 
lachen we vaak om hurktoiletten en maken we 
hier liever geen gebruik van, terwijl hurken 
anatomisch gezien juist de beste en meest 
functionele manier is om een grote boodschap 
te doen. Als u op een gezondere manier wilt 
poepen, hoeft u thuis echter geen volledig 
nieuw toiletsysteem te laten installeren. U kunt 
ook een toiletkruk aanschaffen. Hiermee 
worden uw knieën omhoog gebracht zodat u 
zich gemakkelijker kunt ontlasten.
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Velen van ons vinden dit misschien een ongemakkelijk gespreksonderwerp, maar één ding is zeker: 
uw ontlasting zegt veel over uw gezondheid. Naarmate we ouder worden, kunnen we op dit vlak een 
aantal subtiele en minder subtiele veranderingen verwachten. Hoe ziet gezonde ontlasting eruit? Wat 
is een gezonde stoelgang? En hoe zorgen we ervoor dat onze darmen in de loop der jaren gezond 
blijven?

Veranderingen in de stoelgang

Gezondheid van het gezin

Dat loopt nogal uiteen! Idealiter 
doet u één keer per dag een grote 
boodschap, maar sommige experts 
zeggen dat het goed is om u na elke 
maaltijd te ontlasten. 

Als uw ontlasting bleek of grijs van 
kleur is, is het verstandig om dit met 
uw huisarts te bespreken. Vaak is dit 
het gevolg van een darmobstructie 
of verminderde werking van de 
galblaas of de galwegen. 
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We begonnen ons dit zo tussen 1700 en 1800 
in de westerse wereld af te vragen. Er was 
sprake van een geleidelijke opkomst van de 
lagere klassen, die steeds meer vraagtekens 
plaatsten bij het vaste klassensysteem en de 
heersende hiërarchie. We zouden dit kunnen 
beschouwen als het begin van het egalitarisme 
in Europa en Noord-Amerika. Tijdens deze 
sociale veranderingen werden er vragen 
gesteld over de rechtmatige rollen en rechten 
van vrouwen ten opzichte van mannen.

Als reactie hierop werd vanuit de mannelijke 
machtsstructuur naar wetenschappelijk 
bewijs gezocht voor de verschillen tussen 
man en vrouw, waarbij de nadruk werd 
gelegd op de superioriteit van de man. 

Een paar eeuwen later voeren we dit soort 
gesprekken nog steeds, zowel informeel als 
binnen een wetenschappelijk verband. 
Tegenwoordig gaat het echter minder om 
het aantonen van biologische superioriteit. 

In het Verenigd Koninkrijk heeft een groep 
van 5000 mannen en vrouwen een MRI 
ondergaan om de fysieke aspecten van het 
brein te analyseren. Hierbij vonden 
wetenschappers daadwerkelijk een aantal 
fysieke verschillen tussen de seksen.1 

Mannen worden van oudsher geacht zich 
stoïcijns op te stellen en niet te veel emotie 
te tonen. Toch is dat niet gezond, ook niet 
voor de hersenen. Tegenwoordig omarmen 
sommige mannen hun emoties meer dan 
hun vaders vroeger deden, maar alle 
mannen zouden baat hebben bij 
stemmingsbevorderende oefeningen zoals 
meditatie of ademhalingstechnieken. Ook 
simpelweg over gevoelens praten is nuttig.  

Het is niet zo dat de hersenen van het ene 
geslacht beter of slimmer zijn dan die van 
het andere. Het IQ is bijvoorbeeld niet 
afhankelijk van het geslacht.2 Sommige 
delen van het brein verschillen echter wel. 
Deze verschillen zijn mogelijk het gevolg van 
onze evolutie van aaseters naar jager-
verzamelaars, waarbij mannen en vrouwen 
allebei andere taken vervulden om te 
overleven. Toch waren beide seksen ook 
afhankelijk van elkaars krachten. Het is 
mogelijk dat de verschillen in de hoeveelheid 
testosteron en oestrogeen tussen mannen 
en vrouwen een verschil veroorzaken in de 
ontwikkeling van bepaalde delen van het 
brein en dat deze delen zich vervolgens 
verder ontwikkelen op basis van onze 
opvoeding. Dit is de combinatie van nature 
en nurture.

Wat we in ieder geval zeker weten, is dat 
zowel mannen als vrouwen hun hersenen 
kunnen beschermen met een gebalanceerd 
dieet dat voldoende omega 3-vetzuren 
bevat, met name DHA. Een groot deel van 
het menselijk brein bestaat uit dit gezonde 
vetzuur, dat te vinden is in verse 
koudwatervis zoals zalm en makreel. 
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Er is de afgelopen jaren veel discussie geweest over genderidentificatie, met name onder de jongere 
generaties. Welke rol speelt nature/nurture als het gaat om man versus vrouw? Zijn er tussen de 
seksen daadwerkelijk verschillen in de hersenen? En zo ja, wat betekent dat dan?

Het menselijk brein

Gezondheid van het gezin

Wel worden vroegere ideeën in 
twijfel getrokken door de jongere 
generaties en de wetenschap, 
bijvoorbeeld dat het mannelijk brein 
minder goed in staat zou zijn tot 
‘vrouwelijke eigenschappen’ zoals 
empathie of zorgzaamheid. 

Omdat het mannelijk lichaam 
groter gebouwd is dan dat van 
de vrouw, zijn delen van het brein 
van de man groter. Vrouwen 
hebben daarentegen een dikkere 
hersenschors. De onderzoekers 
vonden in de hersenen van de 
twee geslachten echter veel meer 
gelijkenissen dan verschillen. 

1 Price, Michael, et al. “Study Finds Some Significant Differences 
in Brains of Men and Women.” Science, 8 Dec. 2017,  
www.sciencemag.org/news/2017/04/study-finds-some-
significant-differences-brains-men-and-women.
2 Johnson, W., Carothers, A., & Deary, I. J. (2008). “Sex 
Differences in Variability in General Intelligence: A New Look at 
the Old Question.” Perspectives on Psychological Science, 3(6), 
518–531. https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2008.00096.x
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We kunnen onze hersenen ook beschermen 
door nieuwe dingen te leren. Ons brein werkt 
als een soort spier. Hoe meer u deze spier 
gebruikt, hoe sterker hij wordt. Het aanleren 
van nieuwe taken en interactie met nieuwe 
mensen zijn goede manieren om uw 
hersenen te trainen. 

Mannen hebben er ook baat bij om zich niet 
alleen op intellectuele en fysieke leerkansen 
te richten, maar ook meer activiteiten uit te 
proberen die doorgaans als meer ‘vrouwelijk’ 
worden getypeerd. U kunt uzelf ook 
emotioneel en sociaal uitdagen door u 
opener en kwetsbaarder op te stellen in het 
contact met mensen van wie u houdt. 
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Ook het omega 3-vetzuur EPA is 
belangrijk voor de hersenwerking, 
maar DHA is een essentieel 
structureel lipide dat elk menselijk 
brein nodig heeft, zowel van de man 
als de vrouw.
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Een concept waarin al deze 
wellnessactiviteiten samenkomen is 
bloementherapie, ook wel 
bloemenmindfulness genaamd. 
Bloementherapie kan een passieve ervaring 
zijn. Zo kunt u gewoon wat langer blijven 
hangen bij de bloemist of de bloemenafdeling 
in de supermarkt, of u kunt even blijven staan 
om te ruiken aan de bloemen in uw tuin of 
langs de kant van de weg. U kunt het ook wat 
praktischer aanpakken door simpelweg te 
gaan bloemschikken. Zo simpel is het echt. 

Mindfulness lijkt soms zo moeilijk. We vragen 
ons vaak af hoe we onze drukke geest 
kunnen kalmeren of wanneer we 
daadwerkelijk een halfuurtje rust kunnen 
nemen om te mediteren. Eerlijk gezegd is 
stille meditatie niet voor iedereen weggelegd. 

We hebben allemaal weleens iets gehoord 
over artsen in Japan die hun patiënten 
‘natuur’ voorschrijven als preventief of zelfs 
therapeutisch geneesmiddel. Of neem de 
Scandinavische uitdrukking ‘Slecht weer 
bestaat niet, slechte kleding wel’, waarmee 
wordt uitgedrukt dat we tijdens elk seizoen 
de natuur in moeten. Daarnaast kiezen 
steeds meer kleuterscholen in de Verenigde 
Staten voor de Waldorfmethode, waarbij 
kinderen het hele jaar door buiten spelen. En 
sommige ziekenhuizen creëren 
wellnesstuinen voor hun patiënten. 
‘Bosbaden’ (een wandeling door het bos) is 
populair.

Natuur vindt u echter niet alleen op 
afgelegen plekken. Sommigen hebben het 
idee dat de natuur ver weg is en dat we 
moeten reizen om er te komen. Als we in 
plaats daarvan de meer alledaagse planten 
en bloemen ook als natuur gaan 
beschouwen, kunnen we ‘natuurbaden’ 
makkelijker inpassen in ons dagelijks leven. 
Dat maakt bloementherapie zo aantrekkelijk: 
het is zo eenvoudig.

Laten we ook niet vergeten hoe geweldig 
bloemen ruiken. Hebt u ooit aan het begin 
van de zomer een sering of een jasmijnplant 
langs de kant van de weg zien staan? Of 
hebt u weleens genoten van de geur van uw 
kerstboom toen u hem thuis neerzette? Dit 
komt doordat natuurlijke geuren, met name 
die van planten en bloemen, onze hersenen 
helpen met het aanmaken van stofjes die 
ons een goed gevoel geven. Een van de 
redenen waarom essentiële oliën zo populair 
zijn geworden, is dat ze natuurlijke geuren in 
onze huizen en kantoren verspreiden en 
daardoor een kalmerende werking hebben.2 Niet alleen de geur is geweldig, maar 

bloemen zien er natuurlijk ook fantastisch uit. 
Mensen voelen zich aangetrokken tot 
esthetische schoonheid. We vinden het fijn 
om naar mooie dingen te kijken. Als mensen 
op vakantie gaan willen ze een kamer met 
uitzicht! We kunnen uren doorbrengen in een 
kunstmuseum alleen maar om de schoonheid 
te ervaren. We willen dat onze huizen er 
comfortabel en mooi uitzien. Uiteraard willen 
we er ook fysiek aantrekkelijk uitzien door ons 
goed te kleden en ons lichaam, ons haar en 
onze huid goed te verzorgen. Het is erg 
prettig om naar bloemen te kijken met hun 
levendige, heldere kleuren, of juist kalmerende 
witte of ivoorkleuren.
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Mindfulness. Natuur. Aromatherapie. Esthetisch genot. Manuele 
en kunstzinnige therapie. Functionele kunst. Creatieve expressie. 
Al deze vormen van therapie hebben de afgelopen jaren volop in 
de belangstelling gestaan, aangezien ze een kalmerende werking 
hebben op onze geest en daardoor zorgen voor een stabieler 
geluksgevoel. Maar het zou veel tijd en moeite kosten om dit 
allemaal apart te doen! 

Bloementherapie

Gezondheid van het gezin

Bloementherapie helpt ons om los 
te komen van onze schermen en 
to-dolijstjes. Het zorgt ervoor dat we 
in het moment blijven terwijl we ons 
concentreren op een fysieke taak die 
‘net genoeg’ vergt van onze geest.  

Als u bloemschikt of uw tijd 
doorbrengt bij een bloemist of in 
een bloementuin, profiteert u van de 
voordelen van bloementherapie. 

Dit komt doordat de natuur ons 
kalmeert en verzorgt. Dat is zonder 
twijfel goed voor onze gezondheid!1   

1 Song, Chorong, et al. “Physiological Effects of Nature Therapy: 
A Review of the Research in Japan.” International Journal of 
Environmental Research and Public Health, vol. 13, no. 8, 2016, 
p. 781., doi:10.3390/ijerph13080781.

2 Cho, Mi-Yeon, et al. “Effects of Aromatherapy on the Anxiety, 
Vital Signs, and Sleep Quality of Percutaneous Coronary 
Intervention Patients in Intensive Care Units.” Evidence-Based 
Complementary and Alternative Medicine, Feb. 2013, pp. 1–6., 
doi:10.1155/2013/381381.
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Als we bloemschikken werken we met onze 
handen. Tijdens het werk blijven we zitten, 
staren we naar een scherm en spreken we 
onze verstandelijke vermogens en sociale 
vaardigheden aan. Werken met onze handen 
kan echter veel voordeel opleveren. 
Sommigen experimenteren in hun vrije tijd 
met houtbewerking of beschouwen koken 
juist als hun manuele therapie. Ook 
bloemschikken is een manier om onze 
handen te gebruiken en tegelijkertijd iets 
moois en nuttigs te creëren voor in huis.

Wellicht bent u een kunstschilder of een 
beeldhouwer. Of misschien speelt u wel 
piano. Velen van ons hebben echter niet 
meer deelgenomen aan een kunstzinnige 
activiteit sinds onze kindertijd! Dankzij 
bloementherapie kunnen we onze 
esthetische creativiteit tot uitdrukking laten 
komen. Als we bloemen en bladmateriaal 
kopen of plukken, kiezen we eerst de 
kleuren uit. Vervolgens zoeken we er de 
juiste vaas bij. Ten slotte proberen we de 
bloemen zo te schikken dat hun textuur, 
kleur en vorm optimaal tot hun recht komen.
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Ons 3-fasesysteem biedt complexe samenstellingen die eenvoudig te gebruiken zijn. 
Zo simpel als 1,2,3 kan het zijn. Bereik al uw sportieve doelen... U zult het verschil voelen. 

Klaar voor de start... Af! Blijf langer in beweging. Bevat 
alle essentiële elektrolyten om u 
gehydrateerd en meer te houden.

Aanvullen en herstellen, zodat u 
gewoon verder kunt, maar dan 
sneller en krachtiger.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
© 2019 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over het product vinden.
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Koolhydraten zijn slechts één type brandstof 
die uw lichaam nodig heeft. U kunt kiezen uit 
twee verschillende soorten: snel 
verbrandende, simpele koolhydraten en 
langzaam verbrandende, complexe 
koolhydraten. Snel brandende simpele 
koolhydraten zijn een snelle bron van energie 
die snel verdwijnen of, als u ze niet verbrandt 
met activiteit, uiteindelijk worden omgezet in 
vet. Complexe koolhydraten worden veel 
langzamer door het lichaam verbrand en 
vormen een stabiele energiebron die minder 
snel als vet in uw lichaam wordt opgeslagen. 
Een eenvoudige manier om complexe 
koolhydraten te onderscheiden van simpele 
koolhydraten is door middel van kleur. 
Complexe koolhydraten zijn meestal bruin, 

terwijl simpele koolhydraten meestal wit zijn 
als gevolg van verwerkingstechnieken. 
Hetzelfde geldt voor pasta’s en brood dat 
ermee wordt gemaakt. Ook bruine rijst is 
een complexe koolhydraat en witte rijst is 
een simpele koolhydraat. Als u echter witte 
rijst kookt en vervolgens laat afkoelen en 
opnieuw opwarmt, ontstaat er een proces 
dat bekendstaat als gelatinering, die de 
bouwstoffen in rijst omzet in wat ‘resistent 
zetmeel’ wordt genoemd. Dit betekent dat 

een deel ervan onverteerbaar wordt door 
onze spijsverteringsenzymen, waardoor het 
caloriegehalte wordt verminderd en het 
functioneel kan dienen als een soort 
voedingsvezel. Vezels worden in de dikke 
darm verteerd door het darmmicrobioom, in 
plaats van door de spijsverteringsenzymen 
die zetmeel afbreken tot eenvoudige suikers 
die worden geabsorbeerd en gebruikt als 
energie, die we al dan niet nodig hebben.

Het eerste wat een pasgeboren baby doet is 
een diepe teug adem nemen. Vanaf dat eerste 
moment heeft de manier waarop wij ademen 
een diepgaand effect op ons lichaam. Denk 
maar eens na over de manier waarop u ademt 
als u opgewonden bent, of bang, of nerveus. 
Vergelijk dit met uw ademhaling als u 
ontspannen en kalm bent. Als u stress en 
angstgevoelens wilt verminderen, wordt u 
aangeraden om diep en langzaam in en uit te 
ademen, dit komt ook omdat een 
oppervlakkige ademhaling de hoeveelheid 
zuurstof die u opneemt beperkt. Als u uw 
ademhaling bewust beheerst, brengt u ook 
uw autonome zenuwstelsel in balans. Hiermee 
downreguleert u het vaak overactieve 
sympathieke zenuwstelsel (de stressrespons) 
en upreguleert u het parasympathieke 
zenuwstelsel (wat in verband wordt gebracht 
met ontspanning, spijsvertering en de 
immuunfunctie). Diep ademhalen vanuit het 
middenrif kan onnatuurlijk lijken. In culturen die 
platte buiken als aantrekkelijk beschouwen, 
kan het ademen op een manier die de buik 
boller maakt zelfs lelijk aanvoelen. Maar deze 
manier van ademen heeft veel positieve 
voordelen voor uw gezondheid en humeur. 
Om een diepe, diafragma-ademhaling te 
nemen, ademt u langzaam in door uw neus 
en vult u uw buik met lucht waardoor deze 
uitzet. Laat vervolgens de adem langzaam via 
uw mond weer naar buiten. Voel bij elke 
uitademing hoe de stress, zorgen en angst uw 
lichaam verlaten. Visualiseer bij elke inademing 
dat uw lichaam zich vult met positieve, 
levengevende energie. 

Er is al jaren een discussie gaande over wat belangrijker is voor 
gewichtsbeheersing: voeding of beweging. Sommige mensen geloven sterk dat 
voeding belangrijker is en anderen zweren dat lichaamsbeweging de sleutel is. Een 
van de redenen dat er twee kanten aan dit debat zijn, is dat geen twee personen 
hetzelfde zijn en elk lichaam heeft weer andere behoeften. Een ding dat we allemaal 
gemeen hebben is dat ons lichaam over het algemeen een gezond voedingspatroon 
en regelmatige lichaamsbeweging nodig heeft. Als gevolg van de stofwisseling, 
beschikbaarheid van voedingsstoffen, levensstijl, familiegeschiedenis en andere 
factoren, zullen sommige mensen merken dat ze zich iets meer op hun dieet 
moeten concentreren, terwijl anderen zullen beseffen dat ze zich juist meer op 
lichaamsbeweging moeten concentreren om het gezondst te blijven. De kunst is 
om te weten wat voor u werkt en u te blijven richten op uw eigen behoeften, 
wensen en doelen. Laat u niet afleiden door de unieke behoeften van anderen. 
Niemand kent uw lichaam en de behoeften beter dan uzelf. Laat uw gezond 
verstand en goede resultaten bepalen hoe u ervoor kiest om uw beste leven te 
leiden. Een belangrijk instrument in gewichtsbeheersing is wat u NIET eet, zoals bij 
intermitterend en periodiek vasten, dat al eeuwenlang een integraal onderdeel van 
het menselijke eetpatroon is, hetzij door voedseltekorten of religieuze praktijken, en 
wat tot voor kort grotendeels vergeten was.
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Heeft ademen effect op mijn 
gezondheid?

Wat is beter voor gewichtsverlies, dieet of lichaamsbeweging?

Volkorenmeel is bijvoorbeeld bruin 
en een complexe koolhydraat. 
Geraffineerde witte bloem is wit en 
een simpele koolhydraat. 

Wat is het verschil tussen 
complexe en simpele 
koolhydraten?

Vraag het de expert



Met een uitgebreide selectie van
vitaminen, mineralen, kruidenextracten
en vezels, levert ons innovatieve en 
gepatenteerde mengproces een product
dat met iedere portie optimaal presteert.

Daily BioBasics door als 
drank te mixen biedt dit 
voedingssupplement een verfijnde 
combinatie van ingrediënten om u 
te ondersteunen voor een fysieke 
en mentale gezondheid.

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

Daily 
BioBasics

© 2019 Lifeplus International

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

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.


