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Het valt me op dat velen van ons echt niet 
weten wat goed voor ons is. Dat kunnen 
we niemand kwalijk nemen. We leven 
in een verwarrende tijd waarin media, 
nieuwsberichten en advertenties die vraag 
constant voor ons beantwoorden, nog 
voordat we hem onszelf hebben gesteld.

Ik zou willen voorstellen dat we proberen om 
de aanhoudende stortvloed van suggesties 
op tv, op internet en in andere media te 
negeren en naar onszelf luisteren. Onze 
lichamen hebben ons veel te vertellen 
als het ons lukt om de afleiding van het 
dagelijks leven te negeren en echt goed te 
luisteren. 

Alleen u weet bijvoorbeeld welke 
voedingsmiddelen u echt lekker genoeg 
vindt om regelmatig te eten. De keuze voor 
een dieet dat u niet aanspreekt alleen omdat 
uw vriendin zegt dat ze ermee is afgevallen, 
zal geen blijvende voordelen opleveren. 
Trainen voor een marathon alleen omdat 
een verslaggever op tv zegt dat het gezond 
is, werkt niet als u niet van hardlopen houdt. 

We leven in een bijzondere tijd waarin er 
talloze gezonde opties beschikbaar zijn. 
Nooit eerder heeft de mens toegang gehad 
tot zo’n overvloed aan gezond voedsel 

in de supermarkt. Nooit eerder heeft de 
wetenschap ons zo goed kunnen laten zien 
welke voordelen lichaamsbeweging heeft 
voor het lichaam. Met al deze kennis en 
producten kunnen we goed geïnformeerde 
beslissingen nemen, maar we moeten ook 
naar de unieke behoeften en verlangens van 
ons eigen lichaam luisteren.

Experimenteren met deze opties (dieet, 
lichaamsbeweging, stressbeheersing, 
medicijnen, supplementen, ontspanning, 
enzovoort) is een leuke en bevredigende 
manier om gezonder te leven als u zich door 
uw lichaam en gezond verstand laat leiden. 

Vergeet nooit dat u een unieke persoon bent 
met unieke behoeften, wensen, voorkeuren, 
antipathieën en doelen. Alleen u weet 
welke beslissingen u gezond EN gelukkig 
maken. Als u echt naar uw lichaam luistert, 
volgt u vanzelf het juiste pad op weg naar 
gezondheid.

Luisteren naar uzelf  
De laatste tijd valt me op dat veel van de artikelen hier in the art of 
growing young dezelfde boodschap hebben. Of het nu gaat over 
voeding, beweging, mindfulness of een ander onderwerp in relatie 
tot gezondheid, steeds wordt gezegd dat u eerst de tijd moet 
nemen om te ontdekken welke gezonde opties u hebt en daarna 
moet beslissen wat bij u past.
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Voedingsnieuws
Wandelen voor de hersenen

Er zijn aanwijzingen dat u uw hersenen al 
kunt beschermen door slechts anderhalve 
kilometer per dag te wandelen. Uit een 
negen jaar durend onderzoek onder bijna 
300 volwassenen blijkt dat slechts tien tot 
vijftien kilometer wandelen per week al leidt 
tot een vergroting van het volume van de 
frontale, occipitale, entorinale en hippo-
campale gebieden van de hersenen, wat 
allemaal het risico op cognitieve 
achteruitgang vermindert. Natuurlijk is het 
afleggen van extra kilometers (of een 
vergelijkbare fysieke activiteit) nog beter 
voor uw lichaam. 

In tegenstelling tot wat onze ouders ons 
vertelden toen we opgroeiden, leidt het eten 
van vet niet noodzakelijkerwijs tot overge-
wicht en obesitas. Net als alle andere 
voedingsstoffen voorziet vet ons lichaam van 
essentiële voedingsstoffen die bijdragen aan 
onze algemene gezondheid en ons welzijn. 
Pas wanneer we meer vet (en calorieën) 
consumeren dan de hoeveelheid energie die 
we op een dag verbranden, kan er een 
gewichtstoename optreden. 

Volgens de laatste onderzoeken kunnen 
deze uw levensduur verkorten. Continue 
conflicten met uw naasten kunnen uw 
stressniveau verhogen, uw geestelijke 
gezondheid schaden en uw immuniteit 
verlagen. Een positieve, hechte relatie met 
uw levenspartner kan u juist helpen om 
gezonder te blijven en langer te leven.

Wetenschappers hebben een verband 
ontdekt tussen gefermenteerd voedsel en 
geluk. Gefermenteerde voedingsmiddelen, 
zoals zuurkool, komboecha, tempé en 
kimchi, lijken ons te beschermen tegen 
depressies. Ze beperken de niveaus van 
bepaalde gifstoffen en inflammatoire stoffen 
die het lichaam via het darmkanaal 
binnenkomen. Met name de absorptie van 
de endotoxine lipopolysacharide, een 
onderdeel van bepaalde darmbacteriën dat 
symptomen van depressie opwekt, wordt 
verminderd. 

Eén traktatie per dag kan u beschermen 
tegen hart- en vaatziekten. Uit onderzoek 
blijkt dat de regelmatige consumptie van 
kleine hoeveelheden donkere chocolade 
met een grote hoeveelheid polyfenol de 
bloeddruk kan verlagen en uw hart en 
bloedvaten beschermt. Deelnemers aan 
het onderzoek aten dagelijks slechts 30 
calorieën van deze lekkernij. Het eten van 
een hele reep melkchocolade met 
karamel zal niet dezelfde resultaten 
opleveren. 

Giftige relaties 

Vecht tegen de blues met zuurkool 

Vet en overgewicht

Een lekkernij voor de 
cardiovasculaire gezondheid
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Onze spier- en botmassa neemt vanzelf af 
naarmate we ouder worden, tenzij we onze 
best doen om actief te blijven. Deze afname 
kan problemen als rugpijn, beperkte 
bewegingsmogelijkheden, evenwichtsverlies, 
artrose en osteoporose veroorzaken, 
waardoor het nog moeilijker wordt om  
actief te worden.

Regelmatige lichaamsbeweging vertraagt 
het leeftijdsgebonden verlies van spiermassa 
(en kan dit proces zelfs omkeren) en zorgt 
bovendien voor een versterking van de 
botten, vermindert gewrichtspijn, verbetert 
het evenwichtsgevoel en stimuleert een 
verhoogde mobiliteit. 

Nog niet zo lang geleden vertelden veel 
artsen hun patiënten dat inspannende 
oefeningen nodig waren om hun gezondheid 
te verbeteren en van deze voordelen te 
profiteren. Vandaag de dag weten we echter 
dat mensen van alle leeftijden hun gezondheid 
al enorm kunnen verbeteren met slechts 
dertig minuten matige inspanning, zelfs 
wandelen! Matige inspanning is enorm goed 
voor u, maar bij mensen die net beginnen na 
een lange periode van inactiviteit heeft zelfs 
een work-out met een lage intensiteit 
voordelen voor de gezondheid.

Nu we dit weten, worden overal ter wereld 
wandel- en sportclubs opgericht. Sporten  
is niet langer alleen iets voor de jeugd. 
Senioren die fit willen worden of blijven  
en hun grenzen kennen, zorgen voor 
aanpassingen van sporten die vroeger  
alleen door de jeugd beoefend werden. 
Wandelvoetbal wordt bijvoorbeeld steeds 
populairder. Door deze nieuwe vormen van 
sport kunnen mensen met minder fysieke 
capaciteiten toch samen genieten van de 
competitieve teamsporten die ze vroeger 
beoefenden, zonder een al te grote 
inspanning te hoeven leveren.
 
Bij deze wandelsporten gelden meestal 
dezelfde regels als bij de normale versies, 
met wat kleine aanpassingen aan de 
mogelijkheden van mensen boven de vijftig. 
Meestal is rennen niet toegestaan. Om bij de 
bal of het doel te komen, moeten alle spelers 
wandelen, wat inhoudt dat ze altijd één voet 
aan de grond moeten houden. Om iedereen 
gelijke kansen te bieden, wordt iemand die 
rent zelfs gestraft.

Deze nieuwe wandelsporten zijn fantastisch, 
omdat ze toegankelijk zijn voor iedereen die 
op oudere leeftijd actief wil blijven. Heren en 
dames spelen samen, net als mensen met 
verschillende fysieke mogelijkheden. 

Het meedoen met of oprichten van een 
wandelteam biedt ouderen nog een 
hulpmiddel om jong te blijven: sociale 
interactie. Eenzaamheid is een belangrijke 
oorzaak van depressie bij ouderen. Mensen 
die samen sporten, doen iets tegen de 
eenzaamheid en hebben een sociale 
activiteit. Dit houdt bovendien de hersenen 
actief, want sociale interactie en het 
bedenken van spelstrategieën spreken de 
probleemoplossende vaardigheden van de 
hersenen aan. Dit is fantastisch om de 
cognitieve functies op peil te houden. 
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Fit en actief blijven wanneer we ouder worden is een belangrijke 
factor om gezond te blijven. Uit onderzoek blijkt dat ouderen 
met een actieve levensstijl een veel lager risico hebben op de 
ontwikkeling van hart- en vaatziekten, depressies, diabetes en 
andere aandoeningen.

Het belang van 
lichaamsbeweging    
naarmate we ouder worden

Fitness

Dit alles helpt om de risico’s en de 
angst om te vallen te beperken en 
om ernstig letsel te voorkomen. 

Door de unieke regels kan iedereen 
meedoen, lekker sporten en 
tegelijkertijd profiteren van de 
voordelen van beperkte tot matige 
inspanning!
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Voor mensen die niet graag sporten zijn er 
ook volop wandelclubs. Wandelclubs bieden 
precies dezelfde voordelen als wandelsporten, 
alleen zonder spelvorm. Het zijn groepjes 
mensen die wat vaker willen bewegen en die 
weten dat een gezamenlijke activiteit hun de 
motivatie geeft om actief te blijven. 

Veel ouderen beseffen gewoon niet hoe 
belangrijk het is om actief te blijven. Dat 
betekent helaas ook vaak dat ze naarmate 
ze ouder worden steeds minder actief zijn, 
waardoor ze steeds banger worden om een 
blessure op te lopen. Dit leidt tot nog minder 
activiteit en een nog hogere mate van 
spieratrofie. Wandelsporten kunnen deze 
vicieuze cirkel doorbreken door mensen uit 
hun huizen te lokken en te laten bewegen.

Het leven is op elke leeftijd veel leuker 
wanneer u niet op een stoel hoeft te blijven 
zitten omdat u bang bent om te vallen of 
omdat u zich niet langer comfortabel kunt 
bewegen. Wandelen is de natuurlijkste 
manier van lichaamsbeweging. Het is 
makkelijk, veilig, weinig intensief en gezond. 
Of u nu alleen wandelt, met een groep op 
pad gaat of wandelt terwijl u uw favoriete 
sport beoefent, het zal uw lichaam en geest 
ten goede komen.
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Hoofdartikel
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Onze relatie met  
eten veranderen
Mensen over de hele wereld kiezen steeds vaker voor een 
afwijkend dieet, bijvoorbeeld veganistisch, vegetarisch, flexitarisch, 
ovotarisch, lacto-vegetarisch, lacto-ovotarisch of zelfs pescotarisch. 
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Mensen veranderen hun dieet vanwege 
gezondheidsproblemen, hun geloofs-
overtuiging, ethische principes en meer. 
Helaas gaan veel mensen gewoon af op  
wat ze lezen in tijdschriften en horen op het 
nieuws.  Elke verandering betekent een 
nieuwe fase van onze relatie met eten.  

Onze relatie met eten ontwikkelt zich 
voortdurend. Vlak na onze geboorte is die 
relatie eenvoudig: onze moeder geeft ons de 
voedingsstoffen die we nodig hebben (vooral 
als we het geluk hebben om borstvoeding te 
krijgen). 

Op grotere schaal passen populaties hun 
dieet aan op basis van omgevingsfactoren, 
zoals regen, temperatuur en bodem-
condities, de wisselende beschikbaarheid 
van voedsel, technologieën die ervoor 
zorgen dat ons voedsel vers blijft tijdens 
lange reizen en de invloed van grote 
bedrijven en reclamebureaus op ons 
koopgedrag.

Het drastisch veranderen van ons 
voedingspatroon is natuurlijk en gezond  
als het gebaseerd is op bewijzen en als er 
weloverwogen beslissingen worden 
genomen. Het aantal vegetariërs en 
veganisten neemt wereldwijd toe, omdat 
mensen de “industriële” veeteelt en 
kunstmatige voedingsmiddelenindustrie 
afkeuren en willen terugkeren naar een 
natuurlijker dieet. Onlangs heeft de 
Wereldge zondheidsorganisatie verwerkte  
en geconserveerde vleesproducten 
geclassificeerd als carcinogenen op het 
hoogste niveau, het niveau met de 
gevaarlijkste kankerverwekkende stoffen 
voor de mens. Dit verlangen om terug te 
keren naar een natuurlijker dieet wordt 
ondersteund door medische deskundigen 
en diëtisten, die nu veel meer weten van de 
reactie van voedingsstoffen uit groenten, fruit 
en kruiden op het lichaam dan zelfs tien jaar 
geleden bekend was.

Meer dan honger alleen

We eten om verschillende redenen, niet 
alleen omdat ons lichaam met een 
hongergevoel aangeeft dat het behoefte 
heeft aan voeding. We eten voor emotionele 
ondersteuning, om de band met vrienden te 
versterken, tegen de verveling, omdat we 
behoefte hebben aan avontuur en om vele 
andere redenen. Als u uw relatie met eten 
wilt veranderen moet u niet alleen begrijpen 
waarom u eet, maar ook waarom u op een 
bepaald moment voor een bepaald 
voedingsmiddel kiest.

Van het poetsen van uw tanden tot het lopen 
van een marathon, alles wat u op een dag 
doet wordt mogelijk gemaakt door het 
voedsel dat u eet. Wanneer u honger hebt, 
vertelt uw lichaam u dat er brandstof nodig is 
om deze taken uit te voeren. Dit is de 
belangrijkste en gezondste reden om te eten. 

Denk eens aan de laatste paar keren dat u 
hebt gegeten. Was dat omdat uw lichaam 
een signaal van honger gaf, of werd u door 
iets anders beïnvloed? Voedsel heeft een 
grote invloed op uw stemming en van 
bepaalde verwerkte voedingsmiddelen  
(zoals koekjes) is aangetoond dat ze voor 
een bepaald deel van de populatie zeer 
verslavend zijn. Hebt u gegeten omdat u 
boos of gestrest was? Emotioneel eten is 
een van de belangrijkste reden waarom 
mensen eten terwijl ze geen honger hebben. 
Het is ook mogelijk dat u niet emotioneel 
was, maar dat u zich gewoon verveelde. 
Hoeveel keer per week loopt u naar de 
keuken voor een hapje omdat u niets anders 
te doen hebt? We eten ook om sociale 
redenen. Denk aan alle keren dat u een 
restaurant hebt bezocht voor een afspraakje, 
om vrienden of vriendinnen te ontmoeten of 
tijdens een avondje uit met uw familie.

Als u uw relatie met eten wilt verbeteren, 
moet u bewust eten en u altijd afvragen 
waarom u eet. Hebt u honger of is er iets 
anders aan de hand? 

Onze relatie met eten kan complex zijn en  
is helaas vaak zelfs negatief. Geef uzelf 
toestemming om te genieten van wat u eet. 
Spijt en boos zijn op uzelf zijn negatieve 
emoties die de negativiteit in uw leven zullen 
versterken.

Word niet boos op uzelf als u probeert om 
een positieve relatie met gezond voedsel op 
te bouwen en toch een stukje taart neemt. 
Geniet in plaats daarvan van de rijke smaak 
van de taart, omdat u weet dat u hier niet 
elke dag van zult genieten. Ga daarna verder 
en richt u op de heerlijke, gezonde maaltijd 
die u thuis zult bereiden. Voorkom dat 
zorgen en spijt uw toekomstige beslissingen 
beïnvloeden. 
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Wanneer we opgroeien, wordt 
deze relatie steeds complexer, 
omdat onze smaak verandert en we 
voedsel en eten gaan associëren 
met andere aspecten van het leven. 
We passen ons dieet aan onze 
doelstellingen aan. We gebruiken 
verschillende voedingsmiddelen om 
te reageren op onze gezondheid. 

Onze relatie met  
eten veranderen
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Een positieve houding is onmisbaar als u uw 
relatie met eten wilt veranderen. Hoe meer 
negatieve gevoelens u uzelf toestaat, hoe 
moeilijker het zal zijn om het gewenste dieet 
vol te houden. Het benadrukken van de 
positieve aspecten, geuren, gevoelens, 
sensaties en ervaringen zal helpen om voor 
meer succesvolle veranderingen te zorgen.

Zelfs de manier waarop we eten beïnvloedt 
onze relatie met voedsel. Gezonde 
eetgewoonten beginnen met bewust eten. 
Eet terwijl u aan tafel zit en terwijl al uw 
elektronische apparaten zijn uitgeschakeld. 
De nadruk moet liggen op het eten, niet op 
de tv of een mobiele telefoon. Geniet 
langzaam van alle smaken, texturen en 
sensaties. Ook samen eten met familieleden 
of vrienden verbetert de reactie van ons 
lichaam op voedsel.

Let op uw fysieke en emotionele gesteldheid 
ongeveer een uur na het eten van 
verschillende voedingsmiddelen. U zult 
merken dat u zich bij een dieet vol gezonde 
voedingsmiddelen zoals groenten en fruit 
een stuk beter voelt dan bij een dieet dat 
bestaat uit verwerkte, voorverpakte 
levensmiddelen.

Verander ook de manier waarop u het 
voedsel serveert. Neem nooit een hele 
verpakking, want dan eet u snel meer dan u 
eigenlijk wilde. Maak er een gewoonte van 
om al uw voedsel (zelfs kleine snacks) op 
een bord of in een kom te serveren. Dat 
vereist meer aandacht en voorbereiding. Het 
vertraagt het eetproces en voorkomt dat u 
gedachteloos een hele zak chips leeg eet. 

Eten is geen alles-of-niets-ervaring. Het is 
volkomen acceptabel om iets over te laten. 
Het is vaak beter om niet uw hele bord leeg 
te eten, zelfs al laat u maar een paar hapjes 
over voor later. Dat geldt zeker in een 
restaurant, waar de porties vaak toch al te 
groot zijn. 

Denk eraan dat uw lichaam voortdurend 
verandert en dat voor uw voedingsbehoeften 
hetzelfde geldt. De relatie met voedsel die 
vandaag voor u werkt, kan morgen alweer 
veranderd zijn. Juich deze veranderingen  
toe en geniet van alles wat u over uzelf leert. 
Een van onze belangrijkste overlevings-
mechanismen in dit tijdperk van 
geïndustrialiseerde voeding is luisteren naar 
ons lichaam en ontdekken welke voedings-
middelen de gezonde werking van ons 
lichaam ondersteunen en welke niet. Er is 
geen “perfect” dieet voor de hele mensheid. 
We moeten allemaal onze eigen mix bepalen 
en beseffen dat die waarschijnlijk in de loop 
der tijd zal veranderen.

Een laatste tip: probeer niet om perfect te 
zijn en perfect te eten. Besef dat u uw best 
doet en laat u door uw gevoel leiden naar 
een positieve relatie met eten. 
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Help uw lichaam zich tegen oxidatieve
stress te beschermen!

Proanthenols® 

100

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

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

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

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over het product vinden.
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Steeds wanneer u iets nieuws leert of te 
maken krijgt met een nieuwe situatie, 
vormen uw hersenen nieuwe paden. Veel 
onderzoekers denken dat het voor het 
behoud van gezonde hersenfuncties van 
belang is dat mensen hun hele leven lang 
met nieuwe dingen, mensen, ervaringen en 
omstandigheden te maken krijgen. 

Bij jonge kinderen kunnen ervaringen met 
nieuwe dingen, mensen en situaties 
bijdragen aan een snellere hersenont-
wikkeling.1 Bij ouderen kan dit niet alleen 
beschermen tegen geheugenverlies, maar 
ook de tijdbeleving veranderen. Veel 
volwassenen klagen dat de tijd te snel  
gaat. In Principles of Psychology merkt 
psycholoog William James op dat de tijd 
sneller lijkt te gaan naarmate we ouder 
worden omdat we als volwassenen steeds 
minder gedenkwaardige dingen beleven. 
Daarom moeten we op zoek gaan naar 
nieuwe ervaringen en mooie herinneringen 
creëren. Zo kunnen we voorkomen dat we 
de tijd wanneer we ouder worden ervaren 
als iets wat deprimerend snel gaat en 
kunnen we genieten van een fijne, 
ontspannen reis door het leven. 

Uw zoektocht naar nieuwe ervaringen kan 
een fantastisch effect hebben op uw leven, 
vooruitzichten en humeur. Het is aangetoond 
dat de ervaring van persoonlijke groei en 
zinvol bezig zijn die samengaat met nieuwe 
ervaringen leidt tot een lager cortisolniveau 
en een verbetering van het afweersysteem.2 
Het actief uitproberen van nieuwe dingen 
gedurende uw hele leven heeft allerlei 
voordelen. U krijgt meer zelfvertrouwen, 
doorbreekt saaie patronen, leert nieuwe 
vaardigheden en vormt nieuwe 
vriendschappen met positieve, 
gelijkgestemde mensen. 

U kunt nieuwe ervaringen beschouwen als 
training van uw brein. Net als elke andere 
spiergroep in uw lichaam worden ook uw 
hersenen sterker wanneer u ze vaker traint. 
U traint uw brein niet met gewichtheffen, 
maar door problemen op te lossen. Dat is 
belangrijk om met nieuwe ervaringen om te 
kunnen gaan. 

U kunt overal nieuwe ervaringen opdoen. 
Om uw geestelijke gezondheid te verbeteren 
hoeft u dus geen verre reizen te maken of 
grote sommen geld uit te geven. Kleine 
taken, zoals de muis van uw computer 
gebruiken met uw niet-dominante hand, 
geven de hersenen een boost. Soortgelijke 
eenvoudige taken waarmee u uw hersenen 
traint zijn uw mes en vork in de andere hand 
vasthouden, elke dag via een andere route 
naar uw werk gaan, andere boeken lezen 
dan u gewend bent en musea en 
kunstgalerieën bezoeken. 
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Nieuwe ervaringen voor   
een gezonde geest

Lifestyle

U bent nooit te jong of te oud om te 
profiteren van nieuwe ervaringen. 

Zelfs iets kleins als iets nieuws 
bestellen in uw favoriete restaurant 
opent de geest voor een nieuwe 
ervaring, zeker als u die ervaring 
deelt met iemand waarmee u de 
resultaten kunt bespreken. 

Vroeger dacht men dat de hersenen nadat ze eenmaal volgroeid 
waren niet meer konden groeien en dat er geen nieuwe 
hersencellen en/of paden meer werden gemaakt. Inmiddels weten 
we dat een volwassen brein wel degelijk nieuwe verbindingen kan 
maken (en zelfs nieuwe hersencellen) en dat dit proces ons leven 
lang doorgaat. 
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Om nieuwe dingen uit te proberen is vaak 
moed vereist, zeker voor iemand die al 
jarenlang een comfortabele routine 
aanhoudt. Maar alleen al het verzamelen van 
de vereiste moed is een beloning op zich. 
Wanneer u het eenmaal durft, zal uw moed 
toenemen en toenemen, zodat u steeds 
grotere en spannendere nieuwe dingen kunt 
ondernemen. 

Voor degenen die klein willen beginnen, zijn 
er volop mogelijkheden in de buurt. Zonder 
uw huis te verlaten kunt u bijvoorbeeld 
nieuwe recepten uitproberen, een 
muziekinstrument leren bespelen, nieuwe 
yogabewegingen leren, met een nieuwe 
hobby beginnen of nieuwe 
computerprogramma’s leren gebruiken. 

Wanneer u meer zelfvertrouwen hebt 
gekregen, kunt u verder kijken. Waar u ook 
woont, de wereld is vol mogelijkheden om 
nieuwe ervaringen op te doen en voor 
persoonlijke groei. U kunt lid worden van een 
vereniging, een reis plannen, een eetclubje 
beginnen of vrijwilligerswerk gaan doen.

De mogelijkheden om nieuwe dingen te 
ontdekken zijn eindeloos en de beloningen 
zijn groot. Of u nu een kleine stap zet, zoals 
het uitproberen van een nieuw restaurant, of 
een enorme sprong neemt, zoals op 
vakantie gaan naar een ver land, steeds 
wanneer u uw comfortzone verlaat en iets 
nieuws probeert, geeft u uw hersenen een 
gezonde stimulans. 
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1 Yirka, Bob. “Study Shows How Newborn Neurons 
Associated with New Experiences Are Integrated into 
Existing Networks.” Medical Research Advances and Health 
News. Medical Xpress, 28 okt. 2016. Web. 5 dec. 2016.
2 Marcus, Gary. “Learn Something New - Your Brain Will 
Thank You.” CNN, 10 mei 2012. Web. 5 nov. 2016.
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U bent bij alle vormen van lichaamsbeweging 
afhankelijk van uw spieren, zelfs als u niet 
actief bezig bent om uw spiermassa te 
vergroten. Als uw voeding niet is afgestemd 
op een optimale ondersteuning van uw 
spieren, zult u niet optimaal kunnen 
presteren. De elementaire bouwstenen van 
spierweefsel zijn afkomstig uit de aminozuren 
uit eiwitten. 

Gezonde bronnen van hoogwaardige 
eiwitten zijn vlees dat afkomstig is van 
grazers, eieren en zuivelproducten. 
Vegetariërs en veganisten kunnen hun 
eiwitten uit soja en quinoa halen (veel 
groenten bevatten bovendien ook eiwitten) 
of uit combinaties van noten, granen en 
peulvruchten. 

Terwijl eiwitten zorgen voor spieropbouw en 
-herstel, zorgen complexe koolhydraten voor 
de energie die nodig is om een tijdje actief te 
blijven. Bij veel duursporten, zoals het lopen 
van een marathon of de triatlon, gaat het 
lichaam daarna vet verbranden. Kies de 
juiste bronnen van koolhydraten, want niet 
alle koolhydraten zijn gelijk. Sommige 
verbeteren uw prestaties, terwijl andere u 
zullen afremmen.

Eenvoudige koolhydraten geven u een snelle 
energieboost die voorbij is voordat u de finish 
hebt gehaald. Complexe koolhydraten 
daarentegen zorgen voor een langdurige 
verhoging van de bloedsuikerspiegel en zijn 
daardoor een blijvende en stabielere bron van 
energie. De glycemische index geeft aan hoe 
snel het lichaam voedingsmiddelen met 
koolhydraten verteert en absorbeert. 
Complexe koolhydraten hebben een lage 
indexwaarde. Om uw energie tijdens het 
sporten te optimaliseren, moet u voedings-
middelen met een lage indexwaarde kiezen, 
zoals volkorenpasta en bruine rijst.

De specifieke combinatie van 
voedingsstoffen die nodig is om de 
prestaties te optimaliseren verschilt per 
persoon en per activiteit. Een ochtend-
training met een lage intensiteit, zoals een 
korte wandeling, een korte fietstocht of een 
paar minuten yoga, vereist veel minder 
brandstof dan een inspannendere middag-
sessie waarbij u kilometers hardloopt of een 
intensieve weerstandstraining uitvoert. 

Na de training moet u rehydrateren met 
water. Als u niet binnen een paar uur gaat 
eten, moet u ook een kleine, eiwitrijke  
snack nemen. 

Ook essentiële aminozuren in de juiste 
verhoudingen zijn een gemakkelijke bron van 
eiwitten voor de opbouw van uitgeputte 
spieren na het sporten.

Als u regelmatig een variëteit aan verse 
groenten en fruit eet, beschikt uw lichaam 
over de netwerken van antioxidanten die het 
lichaam helpen beschermen tegen de pieken 
van vrije radicalen na een training. De vele 
vitaminen en mineralen uit diezelfde 
voedingsmiddelen kunnen helpen bij het 
herstel van banden en kraakbeen, waardoor 
het lichaam flexibel en in evenwicht blijft.

Bodybuilders en professionele sporters zijn 
niet de enigen die profiteren van de juiste 
voeding. Sporters op elk niveau, ongeacht 
leeftijd, conditie en activiteit, hebben baat bij 
een dieet dat hun herstel en prestaties 
ondersteunt.

Fen bakje Griekse yoghurt of een 
paar volkorencrackers met wat 
plakjes kaas is voldoende om 
uw spieren weer van voldoende 
brandstof te voorzien.  

Om optimaal van uw voeding te 
profiteren, moet u proberen om 
drie tot vier uur voor een wedstrijd 
of geplande training een gezonde 
maaltijd te nemen.
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Hoe goed u uw lichaam ook traint voor een sportwedstrijd, als u 
uw lichaam niet voorziet van de specifieke brandstof die vereist is 
om te kunnen presteren, zullen uw prestaties nooit optimaal zijn. 
Wat u thuis tijdens de training en voorafgaand aan een belangrijke 
wedstrijd eet, kan een groot verschil maken voor uw prestaties. 

Het belang van sportvoeding

Voeding

Als uw dieet onvoldoende eiwitten 
bevat, kan uw lichaam na een 
training geen spieren opbouwen  
of herstellen. 
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Gezonde spijsvertering
Hoofdartikel

Duizenden jaren lang heeft het menselijke dieet grotendeels 
bestaan uit natuurlijke, onbewerkte voedingsmiddelen. 
De afgelopen eeuw heeft ons dieet zich echter in een snel 
tempo ontwikkeld. Het bevat veel meer kant-en-klare en 
bewerkte producten, met name sinds de opkomst van 
de verwerkte-voedingsmiddelenindustrie na de Tweede 
Wereldoorlog. 
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1 “Nutrition and Healthy Eating.” Dietary Fiber: Essential  
for a Healthy Diet—Mayo Clinic. Mayo Clinic, n.d.  
Web. 14 dec. 2016.

2 US Department of Agriculture, Agricultural Research 
Service. Gegevenstabellen: resultaten van het doorlopende 
onderzoek van USDA uit 1994-1996 naar de voedselinname 
door individuen en de enquête over de kennis van voeding 
en gezondheid van USDA uit 1994-1996. ARS Food Surveys 
Research Group, 1997.

Het is duidelijk dat deze veranderingen de 
buitenkant van onze lichamen hebben 
beïnvloed, omdat onze tailleomvang is 
toegenomen. Maar hoe zit het met de 
binnenkant? Welke invloed heeft ons 
moderne dieet op onze spijsvertering? Stel 
uzelf de volgende vragen: zijn we eigenlijk 
wel gezonder geworden? Zijn we net zo 
slank en fit als vroeger? Zijn onze kinderen 
net zo fit als een paar jaar terug? De 
antwoorden op deze vragen zijn zeker 
interessant.

Het aantal digestieve aandoeningen neemt 
mogelijk toe. Ons moderne dieet heeft 
allerlei gevolgen voor ons spijsverterings-
systeem, variërend van coeliakie tot 
maagzuur, de ziekte van Crohn en het 
prikkelbaredarmsyndroom. Als u regelmatig 
een opgeblazen gevoel hebt of last hebt van 
diarree, winderigheid, maagpijn, maagzuur 
of kramp, is het misschien tijd om eens naar 
uw dieet te kijken.

Ieder mens is uniek en ieder heeft zijn of 
haar eigen behoeften. Er zijn bepaalde 
uitgangspunten die vrijwel iedereen in de 
juiste richting helpen, maar we moeten 
luisteren naar de signalen van ons lichaam. 
Let op voedingsmiddelen die u moeilijk 
verteert (voedingsmiddelen waarvan u een 
ongemakkelijk of opgeblazen gevoel krijgt of 
waarvan u sloom wordt) en gebruik uw 
gezond verstand als leidraad voor uw 
handelingen. Als u merkt dat u na het eten 
van een bepaald soort voedsel altijd een 
opgeblazen gevoel krijgt, verwijdert u het uit 
uw dieet of experimenteert u met 
aanvullende combinaties van andere 
voedingsmiddelen. Mogelijk kan uw lichaam 
dit voedsel alleen moeilijk verteren omdat 
het daarvoor onvoldoende hulpstoffen heeft.

Deze frisse kijk op uw dieet is nodig voor 
een gezonde spijsvertering en is makkelijker 
vol te houden dan een streng dieet met 
allerlei beperkingen en regels. Als er te veel 
regels zijn, geeft u het snel op, zelfs als dat 
betekent dat u last blijft houden van 
vervelende maag- of darmklachten.

Door naar uw lichaam te luisteren en 
bepaalde voedingsmiddelen te vermijden, 
volgt u uw eigen unieke pad naar een gezond 
lichaam. Voor een gezonde spijsvertering zijn 
er echter een paar voedingsstoffen die bijna 
iedereen nodig heeft.

Problemen met de spijsvertering ontstaan in 
het maag-darmkanaal. Dit bestaat uit de 
maag, de dunne darm en de dikke darm. Het 
maag-darmkanaal van een volwassene heeft 
een lengte van ruim 9 meter en bevat 
biljoenen micro-organismen die samen de 
darmflora vormen (deze wordt ook wel het 
microbioom genoemd). Deze gezonde 
bacteriën voeren allerlei belangrijke taken uit, 
die het lichaam helpen bij de spijsvertering en 
het absorberen van voedsel. Ze helpen ook 
om het spijsverteringskanaal gezond te 
houden en vrij te houden van schadelijke 
bacteriën die vervelende aandoeningen van 
het spijsverteringskanaal kunnen 
veroorzaken. 

Wetenschappers gebruiken tegenwoordig 
krachtige microscopen om deze micro-
organismen te bekijken en zien zo hoe ze 
ons lichaam van binnenuit beschermen. 
Lang voordat deze technologie bestond, 
gebruikten genezers zure melk en andere 
gefermenteerde voedingsmiddelen om 
levensmiddelen te conserveren, omdat er 
toen nog geen koeling was. Ze ontdekten 
dat gefermenteerde voedingsmiddelen vaak 
hielpen bij problemen met het maag-
darmkanaal. Deze genezers hadden 
waarschijnlijk geen idee dat dit het werk van 
kleine organismen was, maar ze zagen wel 
dat er een positief verband was, wat leidde 
tot een toename van het gebruik van 
gefermenteerd voedsel. Kefir, yoghurt, 
kimchi, zuurkool en andere gefermenteerde 
voedingsmiddelen met gezonde micro-
organismen, die vroeger tot de basisvoeding 
van vele culturen behoorden, zijn 
tegenwoordig vaak vervangen door steriele 
diepvriesmaaltijden en fastfood.  

Een adequate en gezonde darmflora in ons 
lichaam kan helpen om verschillende 
lichaamsfuncties te reguleren en zorgt 
ervoor dat ons spijsverteringssysteem goed 
functioneert. Het maag-darmkanaal bevat 
zo’n 30.000 verschillende nuttige bacteriën 
en zelfs in de modernste microbiologische 
laboratoria kunnen we slechts een klein deel 
van deze organismen buiten de menselijke 
darm kweken. Twee van de nuttigste zijn de 
probiotica bifidobacterium en lactobacillus. 
Zonder deze bacteriën kan ons lichaam 
geen vezels verteren. Deze probiotica 
kunnen vezelmoleculen omzetten in 
korteketenvetzuren. Deze kunnen door onze 
lichamen worden geabsorbeerd en dienen 
als brandstof voor de darmcellen. 
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Gezonde spijsvertering

Allereerst moet worden opgemerkt 
dat er geen dieet bestaat dat voor 
iedereen geschikt is.
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Deze twee soorten van probiotica kunnen 
ook de beschikbaarheid van 
voedingsstoffen stimuleren, waardoor ons 
lichaam een groter deel van de gezonde 
voedingsstoffen in voedingsmiddelen kan 
absorberen. Ook concurreren ze met 
schadelijke micro-organismen en helpen ze 
om het immuunsysteem te beschermen.

Een ander belangrijk aspect van een 
gezonde spijsvertering is de consumptie 
van vezels. Eenvoudig gezegd zijn vezels de 
delen van planten die ons lichaam niet kan 
verteren en opnemen. U vraagt zich 
misschien af waarom we iets zouden 
moeten eten dat ons lichaam niet kan 
opnemen. Er zijn verschillende antwoorden 
op deze vraag, omdat vezels tijdens hun 
reis door het maag-darmkanaal allerlei 
functies hebben.

Vezels zorgen voor een voldaan gevoel. Dit 
voorkomt dat we te veel eten en te zwaar 
worden. Bovendien binden vezels zich 
tijdens het spijsverteringsproces met 
ongewenste vetten en koolhydraten. Omdat 
veel van de vezels die we consumeren niet 
kunnen worden opgenomen, worden ook 
deze gebonden vetten en koolhydraten niet 
opgenomen. Ook dat helpt ons om op 
gewicht te blijven. Dit binden van 

voedingsstoffen kan ook helpen bij de 
bescherming tegen hart- en vaatziekten en 
kan voor een stabielere suikerspiegel 
zorgen. Vezels kunnen zich ook met 
bepaalde gifstoffen binden. Ook deze 
worden dan niet door het lichaam 
opgenomen en kunnen gemakkelijker 
worden afgescheiden. Vezels zijn daarnaast 
de belangrijkste voedingsbron van onze 
darmbacteriën. Daarom worden vezels ook 
wel prebiotica genoemd, omdat ze als 
voeding voor de probiotica dienen.

Wanneer we kijken naar hoe u zich voelt na 
het eten, staan vezels erom bekend dat ze 
massa toevoegen bij de stoelgang. Ze 
verlichten constipatie en zorgen voor een 
regelmatige stoelgang. Problemen met de 
stoelgang kunnen vaak eenvoudig worden 
opgelost door meer vezels te eten. 

Ons moderne dieet bevat veel 
voedingsmiddelen die massaal worden 
geproduceerd en vrijwel geen vezels meer 
bevatten, terwijl mensen die vroeger 
regelmatig aten. De huidige aanbevolen 
dagelijkse inname van vezels ligt tussen de 
25 en 38 gram, afhankelijk van geslacht en 
leeftijd.1 Uit onderzoek naar de inname van 
vezels blijkt dat veel mensen minder dan de 
helft van de aanbevolen hoeveelheid 
binnenkrijgen.2 Het gebruik van een 
supplement met hoogwaardige vezels zou 
dan ook verstandig kunnen zijn.

In ons moderne dieet zijn deze voedings-
middelen grotendeels vervangen door 
bewerkte versies, zoals groenten uit blik, 
geschilde vruchten en groenten, wit brood, 
pasta, bewerkte graanproducten en witte 
rijst. 

Net als andere voedingsstoffen moeten 
vezels eigenlijk afkomstig zijn uit meerdere 
bronnen voor een maximaal effect. Zowel 
oplosbare als niet-oplosbare vezels zijn 
nodig, omdat ze het lichaam op verschil-
lende manieren helpen die allemaal even 
belangrijk zijn. 

Vanaf het moment waarop u uw voedsel in 
uw mond stopt, zijn verteringsenzymen aan 
het werk om het lichaam te helpen om de 
voedingsstoffen te ontleden, om te zetten 
en te absorberen. Verteringsenzymen 
worden geproduceerd in de alvleesklier en 
het maag-darmsysteem. Zonder deze 
enzymen zouden de belangrijke 
voedingsstoffen uit voedingsmiddelen niet 
beschikbaar komen voor de organen, 
weefsels en cellen van ons lichaam. 

Sommige enzymen zijn afkomstig uit ons 
voedsel, met name uit rauwe, onbewerkte 
voedingsmiddelen. Bewerkt en/of gekookt 
voedsel bevat deze essentiële enzymen vaak 
niet. Wanneer u overstapt op een traditioneel 
dieet dat allerlei rauwe, verse groenten en 
vruchten bevat, krijgt uw lichaam voldoende 
van deze enzymen binnen. Net als bij vezels, 
is een supplement met verschillende 
enzymconcentraten vaak nuttig.

Het spijsverteringsproces is uiterst complex 
en speelt een belangrijke rol bij onze 
gezondheid. Door te letten op wat u eet en 
hoe u zich daarna voelt, kunt u het beste 
dieet voor uw lichaam bepalen en 
ontdekken dat dit een enorm verschil kan 
maken.
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Vezels zijn afkomstig uit volkoren 
producten, niet-geschilde groenten 
en vruchten, bonen en andere 
peulvruchten, noten en zaden.
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Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u
alle informatie over het product vinden.

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

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

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

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

www.naturalii.lifeplus.com
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U vraagt zich misschien af hoe een vet als 
essentieel kan worden beschouwd terwijl 
ons al tientallen jaren wordt verteld dat we 
geen vetten meer mogen eten. Het 
antwoord is simpel. We hadden het mis. Niet 
alle vetten zijn slecht. Sommige zijn zelfs heel 
goed voor ons. Van alle goede vetten zijn 
omega 3-vetzuren de allerbeste.

De groep omega 3-vetzuren bestaat uit drie 
afzonderlijke meervoudig onverzadigde 
vetzuren: EPA (eicosapentaeenzuur), DHA 
(docosahexaeenzuur) en ALA (alfa-
linoleenzuur). ALA is een korteketenvetzuur dat 
plantaardig is. In tegenstelling tot EPA en DHA, 
die voornamelijk voorkomen in vis, is ALA 
overvloedig aanwezig in oliën die van zaden 
worden gemaakt. De beste bron is lijnzaadolie, 
maar bijna alle zaden bevatten ALA. 

Ons lichaam heeft beperkte mogelijkheden 
om ALA om te zetten in de omega 3-vetzuren 
EPA en DHA, die uit langere ketens bestaan 
en extreem goed voor ons zijn. Vette vis, 
zoals sardines, zalm en haring, zijn goede 
bronnen van EPA, terwijl vissoorten die in 
kouder water leven, zoals makreel, zalm en 
tonijn, meer DHA bevatten. Vermijd grotere, 
langer levende vissen zoals haai, zwaardvis 
en koningsmakreel, omdat deze vaak meer 
gifstoffen bevatten, zoals kwik. 

Bij het kopen van vis als bron van omega 
3-vetzuren kies u alleen duurzame vis die in 
het wild is gevangen. Gekweekte vis wordt 
vaak gevoed met mais en soja, dat geen 
omega 3-vetzuren bevat. Omega 3-vetzuren 
beginnen bij algen. Deze vetzuren hopen zich 
op in kleine visjes die de algen eten. Wanneer 
grotere vissen de kleinere vissen opeten, 
wordt de concentratie nog hoger. Dit gaat zo 
door totdat de middelgrote vissoorten in de 
voedselketen zijn bereikt, bijvoorbeeld zalm. 
Deze vissoorten bevatten de hoge 
concentraties van de vetzuren die zo gezond 
voor ons zijn. Gekweekte vissoorten leven 
niet in hetzelfde gezonde ecosysteem en 
bevatten daarom vaak niet dezelfde 
concentraties omega 3-vetzuren. 

Nu weet u waar omega 3-vetzuren vandaan 
komen, maar u weet nog niet waarom deze 
vetzuren zo gezond zijn. Er is een verband 
tussen omega 3-vetzuren en de gezondheid 
van ons hart en onze bloedvaten. 

We denken nu dat deze geweldige vetzuren 
het lichaam helpen om het cholesterol- en 
triglycerideniveau op een gezond peil te 
houden.1 Deze vetzuren zorgen ook voor 
een gezonde reactie op ontstekingen, en we 
weten dat chronische ontstekingen aan de 
basis liggen van vele degeneratieve ziekten, 
waaronder hart- en vaatziekten, kanker en 
dementie.

Deze vetzuren, met name DHA, zijn ook van 
groot belang om de hersenen gezond te 
houden. Daarbij gaat het niet alleen om de 
vorming van de hersenen, maar ook om de 
bescherming tegen cognitieve aandoeningen 
(waaronder de ziekte van Alzheimer2) en het 
verbeteren van het humeur.3 Dat is ook geen 
verrassing, want een kwart van alle lipiden 
waaruit het hersenweefsel bestaat is 
gemaakt van DHA. DHA-concentraties zijn 
echter niet beperkt tot de hersenen, want 
DHA is ook in hoge concentraties aanwezig 
in het zenuwstelsel. 

Veel onderzoekers zijn ervan overtuigd dat 
omega 3-vetzuren helpen om ontstekingen 
in het lichaam te verhelpen. Chronische 
ontstekingen zijn gerelateerd aan allerlei 
chronische ziekten, zoals hart- en 
vaatziekten, suikerziekte en verschillende 
auto-immuunziekten. Uit minstens één 
onderzoek blijkt dat de consumptie van 
omega 3-vetzuren leidt tot een vermindering 

van de hoeveelheid ontstekingsmarkers in 
het bloed.4

Alsof dit allemaal nog niet genoeg is om de 
meeste mensen aan te sporen om meer 
omega 3-vetzuren te eten, is een te lage 
consumptie van omega 3-vetzuren ook 
gekoppeld aan droge en jeukende ogen, 
een droge huid, eczeem, geheugen-
problemen, vermoeidheid en 
gewichtsproblemen. 

Vet is niet langer de vijand. Bepaalde vetten, 
zoals omega 3-vetzuren, zijn zelfs enorm 
belangrijk om onze gezondheid op peil te 
houden. (Andere gezonde vetten zijn 
afkomstig uit avocado’s, kokosmelk en -olie, 
olijven en olijfolie.) Wanneer u de juiste 
hoeveelheid eet (veel artsen en diëtisten 
raden minstens één tot twee porties vis per 
week aan) helpen essentiële vetzuren om uw 
lichaam op zo veel verschillende manieren te 
beschermen dat u geen enkele reden meer 
hebt om ongezonde vetten te eten!
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Omega 3-vetzuren behoren tot de groep vetzuren 
die als “essentieel” worden beschouwd. Het lichaam 
heeft ze nodig om goed te functioneren en kan ze zelf 
niet produceren. Ze moeten dus deel uitmaken van de 
voedingsmiddelen die we consumeren. 

Omega 3-vetzuren

Kruiden en supplementen

Uit verschillende onderzoeken 
blijkt dat er een verband is tussen 
de inname van EPA en DHA en 
een verlaging van het risico op 
het ontwikkelen van coronaire 
hartziekten. 

1 Miller P.E., Van Elswyk M., Alexander D.D. “Long-
chain omega-3 fatty acids eicosapentaenoic acid and 
docosahexaenoic acid and blood pressure: a meta-analysis 
of randomized controlled trials,” American Journal of 
Hypertension. 27 (7): 885–96. doi:10.1093/ajh/hpu024. 
PMID 24610882.
2 Mazereeuw G., Lanctôt K.L., Chau S.A., et al. “Effects 
of omega-3 fatty acids on cognitive performance: a meta-
analysis.” Neurobiol Aging. 33 (7): e17–29. doi:10.1016/j.
neurobiolaging.2011.12.014. PMID 22305186.
3 Perica M.M., Delas I. (augustus 2011). “Essential fatty 
acids and psychiatric disorders.” Nutrition in clinical. 
doi:10.1177/0884533611411306. PMID 21775637.
4 Kelei Li, Tao Huang, Jusheng Zheng, et al. Effect of 
Marine-Derived n-3 Polyunsaturated Fatty Acids on 
C-Reactive Protein, Interleukin 6 and Tumor Necrosis 
Factor α: A Meta-Analysis. PLoS One. 2014; 9(2): e88103. 
Online gepubliceerd op 5 feb. 2014. doi:10.1371/journal.
pone.008810.
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Er zijn eigenlijk twee soorten diabetes. 
Diabetes type 1, ooit bekend als 
kinderdiabetes of insulineafhankelijke 
diabetes, kan niet worden voorkomen door 
voeding en levensstijl. Het is een auto-
immuunziekte waarbij het immuunsysteem 
de insulineproducerende cellen van de 
alvleesklier vernietigt, zodat het lichaam niet 
langer de insuline kan aanmaken die nodig is 
om de bloedsuikerspiegel te reguleren.1 
Volgens de American Diabetes Association 
lijdt slechts zo’n vijf procent van alle diabetici 
aan diabetes type 1. 

Diabetes type 2, dat veel vaker voorkomt, 
treedt op wanneer het lichaam resistent 
wordt tegen insuline, wanneer het lichaam 
onvoldoende insuline aanmaakt of wanneer 
de insuline die wordt aangemaakt niet goed 
werkt. Deze chronische aandoening 
beïnvloedt de manier waarop het lichaam 
suiker verwerkt en leidt tot cardiovasculaire 
aandoeningen en schade aan voeten, ogen, 
nieren en andere delen van het lichaam.2 In 
tegenstelling tot diabetes type 1 kan deze 
vorm van de ziekte in de meeste gevallen 
worden voorkomen. 

Er zijn verschillende risicofactoren voor de 
ontwikkeling van diabetes type 2, maar voor 
onze kinderen zijn gewicht, vetverdeling en 
inactiviteit de belangrijkste risico’s. Deze drie 
risicofactoren zijn rechtstreeks gerelateerd 
aan dieet en levensstijl.3

De afgelopen decennia is het dagelijks leven 
en het dieet van kinderen (en volwassenen) 
veranderd. Ze eten meer ongezond voedsel 
en besteden minder tijd aan spelletjes 
waarbij ze lichamelijk actief zijn. Deze 
bezigheden zijn vervangen door ongezonde 
kant-en-klaarmaaltijden en meer tijd voor de 
tv, computerschermen en videospelletjes. 

Niet alleen het risico op diabetes, maar ook 
het risico op overgewicht en obesitas neemt 
toe. Hoe meer vetweefsel iemand heeft, hoe 
groter de resistentie van zijn of haar cellen 
voor insuline. Door de wereldwijde toename 
van het gemiddelde gewicht klopt onze 
perceptie van een gezond lichaam niet meer. 
Mogelijk beschouwt u uw kinderen helemaal 
niet als kinderen met obesitas of zelfs 
overgewicht. Uit onderzoek blijkt dat ouders 
niet goed kunnen inschatten of hun kinderen 
een gezond gewicht hebben.4 

Als het gaat om de preventie van diabetes 
(en bepaalde hart- en vaatziekten) is ook de 
vetverdeling belangrijk. Het risico op de 
ontwikkeling van diabetes is hoger bij een 
lichaam dat vet voornamelijk in de buik 
opslaat dan bij een lichaam dat vet elders 
opslaat, bijvoorbeeld op de heupen en dijen. 

Inactiviteit en gewichtstoename gaan hand 
in hand. Net als inactiviteit en het risico op 
diabetes. Door lichamelijke inspanning blijft 
het gewicht beperkt, wordt glucose verbrand 
en wordt de gevoeligheid voor insuline van 
de lichaamscellen vergroot. 

Het verband tussen dieet, de hoeveelheid 
inspanning, gewicht en diabetes is duidelijk. 
Elke factor wordt beïnvloed door de andere 
factoren. Dat betekent gelukkig ook dat zelfs 
kleine veranderingen in het dagelijks leven 
van een kind een grote invloed kunnen 
hebben op zijn of haar gezondheid. 

Doe het volgende om uw kinderen te 
helpen om gezond te blijven en het 
risico op de ontwikkeling van diabetes 
type 2 te beperken: 

Moedig kinderen aan  
om water te drinken
Beperk het gebruik van suikerhoudende 
frisdranken, vruchtensappen en 
sportdranken. Beschouw deze dranken als 
traktatie die kinderen hooguit eens per week 
krijgen. Deze ongezonde dranken zitten vol 
suiker en calorieën en hebben weinig of 
geen voedingswaarde. Moedig uw kinderen 
aan om hun dorst te lessen met water of 
kruidenthee zonder suiker (warm of koud). 

Kies gezonde snacks 
Serveer verse groenten en fruit in plaats van 
chips of andere ongezonde dingen wanneer 
uw kinderen thuiskomen uit school. Zet 
druiven, reepjes wortel, appels en andere 
gezonde snacks klaar op het aanrecht, waar 
ze goed zichtbaar en binnen handbereik zijn. 
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Diabetes kwam vroeger bijna uitsluitend voor bij mensen boven de 
vijftig. Diabetes type 2 werd vroeger ook wel ouderdomsdiabetes 
genoemd, maar na een toename van diabetes bij kinderen en 
tieners wordt deze naam niet langer gebruikt. 

Diabetes bij  
kinderen

Gezondheid van het gezin

Onderzoekers zijn het erover eens 
dat de toename van diabetes type 2 
bij kinderen en tieners is gerelateerd 
aan een verandering van levensstijl. 
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Eet ‘s avonds samen  
Bereid gezonde maaltijden van verse 
ingrediënten en eet samen met het hele 
gezin. Geef niet toe aan de verleiding om 
een pizza te bestellen of op weg naar huis 
fastfood mee te nemen. Alle gezinsleden 
zullen hiervan profiteren.

Word actief 
Voer samen met het hele gezin activiteiten 
uit waarbij iedereen beweegt. Fietstochten, 
wandelingen, uitstapjes naar het strand, een 
bezoek aan de speeltuin... er zijn talloze 
manieren om elk lid van het gezin te 
betrekken bij activiteiten die de gezondheid 
bevorderen. 

Beperk de schermtijd
Beperk de tijd die kinderen voor een tv- of 
computerscherm mogen doorbrengen. Dit 
geldt voor tv’s, computers, videogames, 
tablets en zelfs mobiele telefoons. Wanneer 
uw kind voor de tv of een ander scherm zit, 
is uw kind niet actief. Laat uw kinderen zo 
veel mogelijk buiten spelen.

De toename van diabetes bij kinderen kan 
worden voorkomen. Door gezond gedrag te 
stimuleren (en het goede voorbeeld te 
geven) beschermen we onze kinderen niet 
alleen tegen diabetes, maar ook tegen 
allerlei andere chronische aandoeningen. 
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1 Staff. “Preventing Type 2 in Children.” American Diabetes 
Association. American Diabetes Association, n.d. Web. 3 
dec. 2016.
2 Teresa A. Hillier, Kathryn L. Pedula. Complications in Young 
Adults With Early-Onset Type 2 Diabetes. Diabetes Care, 
november 2003; 26(11): 2999-3005.
3 Staff. “Type 1 Diabetes.” Type 1 Diabetes Causes. Mayo 
Clinic, n.d. Web. 3 dec. 2016.
4 James Black, MinHae Park, John Gregson, et al. Child 
obesity cut-offs as derived from parental perceptions: 
cross-sectional questionnaire. doi:10.3399/bjgp15X684385. 
Gepubliceerd op 1 april 2015.
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Eetstoornissen en een negatief beeld van 
het eigen lichaam worden niet beschouwd 
als problemen waarmee mannen te maken 
krijgen, terwijl diverse onderzoeken 
suggereren dat mannen met eetstoornissen 
een hoger risico hebben om daaraan te 
overlijden dan vrouwen.1 

Hoewel het bij vrouwen met een negatief 
lichaamsbeeld vrijwel uitsluitend gaat om de 
wens gewicht te verliezen, willen veel 
mannen zowel gewicht verliezen als 
zwaarder worden.2 De stereotypen waarmee 
mannen zichzelf vergelijken zijn meestal fit en 
gespierd. Modellen en filmsterren met 
keiharde sixpacks en enorme spierballen 
beïnvloeden het zelfbeeld van mannen. 
Mannen willen soms wel afvallen, maar ze 
willen vaak ook extra spiermassa kweken. 

Om te voorkomen dat mannen in de valkuil 
trappen waarbij ze hun eigen lichaam 
constant vergelijken met de beelden die ze 
om zich heen zien, moeten mannen leren 
om kritisch te kijken naar de manier waarop 
het bodybuilderstereotype ze wordt 
opgedrongen. Onze moderne cultuur 
benadrukt het V-vormige, gespierde lichaam 
als ideaalbeeld voor mannen. In tijdschriften, 
films en televisieprogramma’s zien we overal 
advertenties voor producten om de spieren 
te vergroten en het lichaam te verfraaien. In 
dergelijke advertenties zien we meestal 
ongelooflijk fitte mannen met een gelukkige, 
zelfverzekerde uitstraling, waardoor het lijkt 
alsof het perfecte lichaam de sleutel tot 
geluk is.

Of ze zich ervan bewust zijn of niet, mannen 
worden door deze boodschappen 
beïnvloed. Om te voorkomen dat ze hun 
eigen lichaam constant met onrealistische 
stereotypen vergelijken (die vaak op 
onrealistische wijze zijn gefotoshopt om er 
beter uit te zien), moeten mannen inzien dat 
onze lichamen allerlei verschillende maten en 
vormen hebben. Niemand heeft een lichaam 
met de “juiste” grootte of vorm. Uw lichaam 
is anders dan dat van een ander, en dat is 
maar goed ook. Probeer uw lichaam als 
facet van uw uniekheid en individualiteit te 
beschouwen.

Bij het zelfbeeld van mannen kan het ook 
minder om het gewicht en meer om controle 
gaan. Wanneer een man het idee heeft dat 
hij te weinig controle heeft over een bepaald 
aspect van zijn leven, kan hij zijn angsten 
verdringen door op een ander vlak te 
overcompenseren. Zo kan hij bijvoorbeeld 
een obsessie met spieren ontwikkelen.

Veel mannen voelen de druk van werk, 
relaties en hun gezin, maar praten liever niet 
over deze gevoelens. Sommige van deze 
mannen gaan naar de sportschool om hun 
problemen het hoofd te bieden. Trainen is een 
fantastische manier om stress te verminderen, 
maar sommige mannen slaan door. Ze 
ontwikkelen een obsessie met hun lichaam, 
terwijl ze zich zouden moeten richten op de 
oorzaak van hun stressgevoelens. 

Voor zowel mannen als vrouwen is het vaak 
lastig om over iets te praten dat zo persoonlijk 
is als het beeld van het eigen lichaam. Voor 
mannen kan het echter nog moeilijker zijn om 
gewichtsproblemen te bespreken, omdat ze 
van jongs af aan leren dat echte mannen niet 
over hun gevoelens praten. 

Mannen die zich richten op hun persoonlijke 
kwaliteiten en minder naar hun lichaam 
kijken, kunnen deze eigenschappen verder 
ontwikkelen en daardoor een positief 
zelfbeeld ontwikkelen. Ze ontdekken wie ze 
van binnen zijn en hoeven niet altijd alleen 
naar de imperfecte buitenkant te kijken. De 
identiteit en waarde van een man worden 
niet bepaald door hoe hij eruit ziet.

Mannen die het streven naar een perfect, 
gespierd lichaam kunnen laten varen en 
leren om zich te richten op en te genieten 
van de positieve aspecten van zichzelf, 
profiteren van een gezondere fysieke en 
psychische gesteldheid. Daardoor genieten 
ze uiteindelijk meer van een gezond leven.

22

Bij discussies over het beeld van het eigen lichaam en de vergelijking van ons 
lichaam met de lichamen van filmsterren en modellen gaat het vaak alleen 
over vrouwen. Mannen kunnen echter dezelfde frustratie ervaren, onder 
evenveel druk staan en met dezelfde aandoeningen te maken krijgen als 
vrouwen wanneer het gaat om het beeld van het eigen lichaam.

Mannen en
hun lichaamsbeeld

Gezondheid van het gezin

Het is duidelijk dat mannen moeten 
inzien dat ze een risico lopen, 
zodat ze kunnen leren om vol 
zelfvertrouwen naar hun eigen 
lichaam te kijken.

Problemen met het lichaamsbeeld  
bij mannen kunnen ook gerelateerd 
zijn aan stress.

1 Raevuoni, A., Keski-Rahkonen, Hoek, H. A review of eating 
disorders in males. Current Opinions on Psychiatry, 27-6, 
426-430, 2014.
2 Drewnowski, A; Yee, D K. Men and body image: Are males 
satisfied with their body weight? Psychosomatic Medicine: 
november/december 1987.



maart/april 2017    | 23January/Febuary 2017    |



|    The Art of Growing Young

Uw huidige dieet zorgt voor interne en 
externe krachten die toekomstige generaties 
zullen beïnvloeden. Intern beïnvloedt onze 
voeding onze gezondheid. Dat weten we 
allemaal. Maar bent u zich er ook van 
bewust dat uw dieet uw genen beïnvloedt? 
Ons DNA, dat bepaalt wie we zijn en welke 
genen we doorgeven aan onze kinderen, 
wordt beïnvloed door onze voeding. Het is 
logisch dat wat we vandaag eten in de 
toekomst gevolgen zal hebben voor onze 
kinderen.  

Toekomstige vaders hebben echter ook een 
minder directe maar even belangrijke 
verantwoordelijkheid tegenover hun 
kinderen. Er is aangetoond dat het dieet van 
een man zelfs voordat hij kinderen krijgt zijn 
kinderen na hun geboorte beïnvloedt.1 

Vanaf de jaren 1930 voerde de arts Francis 
M. Pottenger een tien jaar durend onderzoek 
uit naar de effecten van voeding op 
verschillende generaties katten. Dokter 
Pottenger ontdekte dat een dieet met 
onvoldoende voedingsstoffen al na één 
generatie schade veroorzaakte. Vanaf de 
derde generatie kon geen van de katten zich 
meer voortplanten. Ondanks de grote 
metabolische verschillen tussen katten en 
mensen kunnen we uit dit onderzoek 
afleiden dat de kwaliteit van de voeding van 
slechts één generatie een grote invloed heeft 
op niet slechts één generatie, maar mogelijk 
op meerdere generaties. Als u hierover meer 
wilt weten, kunt u op internet meer 
informatie vinden over dokter Pottenger.

Hoewel dit beroemde onderzoek zich richtte 
op slechte voeding, is ook het omgekeerde 
waargenomen. 

Na hun geboorte zullen onze kinderen en 
kleinkinderen profiteren van hun eerdere 
blootstelling aan een gezond dieet. Kinderen 
die opgroeien in een gezin waarin alle 
gezinsleden ‘s avonds meestal samen een 
gezonde maaltijd nuttigen, zijn veel meer 
geneigd om op latere leeftijd hetzelfde 
gezonde gedrag te vertonen. 

In extern opzicht kan een gezond, 
milieuvriendelijk dieet invloed hebben op  
de wereld waarin toekomstige generaties 
moeten leven. Landbouw en veeteelt 
hebben zich snel ontwikkeld sinds het  
einde van de Tweede Wereldoorlog, toen 
onderzoekers ontdekten dat stikstof, fosfor 
en kalium (restanten van explosieven) 
uitstekende meststoffen waren die enorme 
oogsten opleverden. Sindsdien zijn de 
landbouwpraktijken door selectief fokken en 
gentechnologie ver afgeweken van alles 
waaraan onze lichamen en onze omgeving 
gewend zijn.  

Terwijl enorme agrarische bedrijven niet-
duurzame praktijken hebben ontwikkeld om 
een maximale winst te behalen, is er een 
tegencultuur ontstaan die terug wil keren 
naar een natuurlijkere manier om voedsel te 
produceren. Bij duurzame, organische en 
lokale landbouw worden geen synthetische 
pesticiden, herbiciden en meststoffen 
gebruikt. 
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Uw huidige dieet heeft invloed op de lichamen en werelden van 
uw kinderen en kleinkinderen. Van epigenetica tot ecologische 
duurzaamheid, uw eetgewoonten zullen een positieve of 
negatieve invloed hebben op de generaties van de toekomst. 

Goed eten beïnvloedt  
toekomstige generaties

Gezondheid van het gezin

Vooral zwangere vrouwen 
moeten gezond eten, omdat de 
voedingsstoffen die ze binnenkrijgen 
direct naar de foetus gaan. 

Ook zij zullen het belangrijk vinden 
om met het hele gezin gezond 
te eten en dat aan hun kinderen 
doorgeven.

Uit verschillende onderzoeken blijkt 
dat goede voeding een positief 
effect kan hebben op de gezondheid 
van baby’s. 
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Vlees, groenten en fruit van deze bronnen 
zijn meestal iets duurder. Hierbij geldt echter 
de wet van vraag en aanbod. Hoe meer 
mensen voor dergelijke voedingsmiddelen 
kiezen, hoe goedkoper deze producten 
zullen worden. Hoe meer mensen kiezen 
voor voedsel dat op een milieuvriendelijke 
wijze is geproduceerd, hoe groter de kans is 
dat onze kinderen op een gezonde planeet 
kunnen leven. 

Een bekende uitspraak is: “U bent wat u 
eet”. Een actuelere versie zou zijn: “U, uw 
kinderen en uw kleinkinderen zijn wat u eet”. 
Uw keuze voor een gezond dieet dat 
afkomstig is van duurzame bronnen zal 
invloed hebben op de wereld en de 
gezondheid van toekomstige generaties.
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Boeren gebruiken vaak eeuwenoude 
technieken om hun gewassen te 
kweken en kiezen voor wisselbouw, 
waarbij de voedingsstoffen in 
de bodem op natuurlijke wijze 
worden vervangen, een methode 
die duurzamer is dan jaar na jaar 
kunstmest gebruiken. 

1 Gunnar Kaati, Lars Olov Bygren, et al. “Transgenerational 
response to nutrition, early life circumstances and longevity.” 
European Journal of Human Genetics (2007) 15, 784–790; 
doi:10.1038/sj.ejhg.5201832.
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Bij mensen met hart- en vaatziekten vormt 
zich een afzetting van vet, cholesterol  
en kalk op de wanden van de slagaders  
die zuurstofrijk bloed naar het hart 
transporteren. In dit stadium heet deze 
toestand atherosclerose.

Als de afzetting blijft aandikken en de 
bloedtoevoer verder afneemt, kan dit pijn op 
de borst en andere ongemakken 
veroorzaken. Dit wordt angina pectoris 
genoemd. Wanneer het probleem niet wordt 
behandeld, kan de afzetting loslaten, waarbij 
een stolsel ontstaat dat de bloedtoevoer 
volledig kan blokkeren. Dit is de meest 
voorkomende oorzaak van een hartaanval. 

Het schrikbarend hoge aantal patiënten met 
hart- en vaatziekten is een relatief nieuw 
fenomeen. Vroeger, toen mensen nog niet  
zo lang achter hun bureau zaten, kinderen 
vaker buiten speelden en mensen minder 
kant-en-klaarmaaltijden aten, kwamen 
hartaandoeningen minder vaak voor, omdat 
hun levensstijl dit voorkwam. 

Terugkeren naar een ouderwetse levensstijl 
is voor de meeste moderne vrouwen niet 
mogelijk. Ze hebben het te druk om naar de 
winkel of markt te gaan en vinden het veel 
gemakkelijker om na een lange dag werken 
een maaltijd af te halen dan zelf een 
complete maaltijd te bereiden. Wanneer  
u echter inziet hoe kleine keuzes in ons 
dagelijks leven onze gezondheid 
beïnvloeden, kunt u het risico op de 
ontwikkeling van hart- en vaatziekten enorm 
beperken. Zo houden vrouwen van elke 
leeftijd een jong hart.

Een gezond dieet, regelmatige 
lichaamsbeweging en technieken om met 
stress om te gaan kunnen helpen om uw 
hart gezond te houden (en bovendien het 
risico op kanker en andere degeneratieve 
ziekten verminderen). 

De toename van het aantal patiënten met 
hart- en vaatziekten houdt direct verband 
met de ontwikkeling van moderne 
eetgewoonten. Generaties geleden aten 
mensen zelfgemaakte maaltijden die 
grotendeels bestonden uit onbewerkte 
producten. Deze producten kwamen 
rechtstreeks uit de moestuin of uit kleine 
winkels met lokale leveranciers. Vandaag  
de dag bestaat ons dieet uit ongezonde 
producten die zijn ontwikkeld om goed te 
smaken en lang goed te blijven, maar die 
niet in onze voedingsbehoeften voorzien. 
Het resultaat is een dieet met te veel vet en 
suiker voor ons activiteitsniveau en niet 
genoeg vitaminen en mineralen.  

Uit onderzoek blijkt dat er een rechtstreeks, 
omgekeerd evenredig verband is tussen de 
hoeveelheid groenten en fruit die regelmatig 
wordt gegeten en het risico op de 
ontwikkeling van hart- en vaatziekten.1

Ook vezels zijn belangrijk voor de 
bescherming van uw hart. Vezels die worden 
verteerd, worden gebonden met voedings-
vetten. Daardoor wordt er minder vet door 
het lichaam geabsorbeerd. Dit kan helpen 
om het cholesterolniveau te beperken en 
kan ophopingen van overtollig vet in de 
slagaderen voorkomen. 

Meer lichaamsbeweging is een andere 
keuze die vrouwen kan helpen om hun hart 
te beschermen. Maar wie heeft er nu tijd om 
vijf keer per week naar de sportschool te 
gaan terwijl ze een baan heeft en ook nog 
voor haar gezin moet zorgen? Het goede 
nieuws is dat dat helemaal niet hoeft. Uit 
onderzoek blijkt dat het zetten van 10.000 
stappen per dag genoeg is om ons lichaam 
te beschermen. Tienduizend stappen is zo’n 
acht kilometer. Het dragen van een 
stappenteller om uw pols is een handig 
hulpmiddel om dit doel dagelijks te halen.
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Volgens de nationale gezondheidsinstituten zal één op de vier 
vrouwen sterven aan hart- en vaatziekten. Coronaire hartziekten, 
de meest voorkomende hartaandoening, is doodsoorzaak nummer 
één voor zowel mannen als vrouwen in de Verenigde Staten.

Jonge harten

Gezondheid van het gezin

Bepaalde keuzes in uw levensstijl 
kunnen flink helpen om u tegen hart- 
en vaatziekten te beschermen.

Eén van de eenvoudigste en 
belangrijkste stappen die een vrouw 
kan nemen om hartaandoeningen te 
voorkomen, is overstappen op een 
dieet op basis van verse groenten en 
vers fruit. 
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Eén van de belangrijkste dingen die u moet 
bedenken als u dit doel wilt halen, is dat 
deze 10.000 stappen cumulatief zijn. U hoeft 
ze dus niet allemaal in één keer te zetten. 
Zelfs met kleine veranderingen, zoals de 
auto iets verder weg parkeren, wandelen 
tijdens de lunch en de trap nemen in plaats 
van de lift, voegt u al stappen toe. Het is 
verbazingwekkend hoe gemakkelijk u de 
10.000 stappen haalt wanneer u een paar 
kleine veranderingen doorvoert en al uw 
stappen gedurende de dag bij elkaar optelt.2

Een derde keuze in uw levensstijl die kan 
helpen om het risico op het ontwikkelen van 
hart- en vaatziekten te beperken, is u 
bewuster worden van stress en leren om 
stress op gezonde manieren te beperken. 
Moderne vrouwen, die vaak niet alleen voor 
zichzelf zorgen maar ook voor hun man en 
kinderen, staan onder grote druk. Door al 
deze verantwoordelijkheden kan hun 
stressniveau stijgen en te lang hoog blijven.

Het is belangrijk dat vrouwen op zoek  
gaan naar manieren om hun stressniveau 
regelmatig te verminderen. Elke activiteit die 
u kalmeert en stress vermindert zal helpen, 
of u nu een massage of een warm bad 
neemt, een boek leest, muziek luistert, 
mediteert of wat dan ook.

Gezonder eten, iets meer lopen en het 
beperken van stress kunnen allemaal  
helpen om u tegen hart- en vaatziekten  
te beschermen en om het hart van elke 
vrouw jong te houden. 
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1 Bazzano L.A., Serdula M.K., Liu S. Dietary intake of fruits 
and vegetables and risk of cardiovascular disease. Curr 
Atheroscler Rep. November 2003; 5(6):492-9.  
2 Tudor-Locke C., Bassett D.R. Jr. How many steps/day are 
enough? Preliminary pedometer indices for public health. 
Sports Med. 2004; 34(1):1-8.
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EPA en DHA dragen bij tot de normale 
functie van het hart. Het gunstige effect
wordt verkregen bij een dagelijkse inname 
van 250 mg van EPA en DHA. Daarnaast is 
een dagelijkse inname van 250 mg DHA
goed voor het normale functioneren van de 
hersenen en het gezichtsvermogen.

De Omega-3 oliën zijn geweldig 
voor het ondersteunen van 
een aantal van de belangrijkste 
lichaamsfuncties.
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De eiwitten in onze voeding waren vroeger 
vooral afkomstig uit vlees: rundvlees, 
varkensvlees, kip en vis. Eiwitten uit deze 
bronnen worden ook wel complete eiwitten 
genoemd. Eiwitten uit vegetarische bronnen 
zijn niet volledig, wat inhoudt dat ze slechts 
een deel bevatten van de aminozuren die 
eiwitten vormen. Het is heel goed mogelijk 
om voldoende eiwitten binnen te krijgen uit 
vegetarische bronnen, maar daarvoor moet 
u wel weten welke voedingsmiddelen u moet 
combineren om complete eiwitten te 
vormen. Niet elke hap hoeft elk essentieel 
aminozuur te bevatten. U hoeft ze zelfs niet 
in dezelfde maaltijd binnen te krijgen. Veel 
diëtisten zeggen tegenwoordig dat een 
plantaardig dieet met een breed scala aan 
producten voldoende verschillende 
aminozuurprofielen bevat om alle vereiste 
aminozuren binnen te krijgen. 

Voorbeelden van goede combinaties zijn 
bonen en rijst, pindakaas en volkorenbrood 
en roerbakschotels die bestaan uit tofu, 
groenten en rijst. Eieren, melk, kaas en 
andere zuivelproducten zijn ook goede 
bronnen van eiwit. Voor veganisten zijn ook 
granen en peulvruchten goede bronnen. 
Voor iedereen, zowel vegetariërs, veganisten 
als vleeseters, geldt dat quinoa en soja tot 
de beste en gezondste bronnen van 
plantaardige eiwit behoren.

Absoluut. U doet het nu waarschijnlijk al, 
zonder dat u het merkt. Steeds wanneer u 
sport totdat u lichamelijk vermoeid bent, is 
dat precies wat u doet. Energie wordt in uw 
lichaam opgeslagen in de vorm van 
moleculen adenosine-trifosfaat (ATP). 
Wanneer u sport, komt de energie vrij en 
wordt deze gebruikt om actief te kunnen zijn. 
ATP wordt in elke cel opgeslagen in de vorm 
van piepkleine organellen die mitochondriën 
worden genoemd. De hoeveelheid 
mitochondriën is rechtstreeks evenredig met 
de mate van lichaamsbeweging. Hoe vaker 
u sport, hoe meer mitochondriën in uw 
lichaamscellen aanwezig zijn en hoe meer 
energie uw lichaam kan opslaan. Het 
omgekeerde geldt ook. Hoe meer u zit, hoe 
minder mitochondriën uw lichaam bevat, 
waardoor u ook een beperkte energiereserve 
hebt. Als u uw energiereserve wilt vergroten, 
moet u zich vooral richten op matige 
inspanning. Zo kunt u langer trainen zonder 
rustpauzes. Wanneer uw energieniveau 
stijgt, kunt u voor activiteiten met een hoger 
inspanningsniveau kiezen.

Een goed ontbijt is absoluut een belangrijke 
maaltijd, maar het ontbijt is niet belangrijker 
of minder belangrijk dan de overige 
maaltijden. Wat u ‘s ochtends eet, vormt de 
basis voor uw energie en voedingson-
dersteuning gedurende de rest van de dag. 
Dat betekent niet per se dat u een enorm 
ontbijt nodig hebt waar u het mee redt tot 
een late lunch. Uw unieke lichaam heeft 
unieke behoeften. Sommige mensen 
hebben meer controle over hun gewicht, 
gezondheid en humeur als ze vier of vijf 
kleine maaltijden per dag eten. Andere 
mensen houden liever vast aan de 
traditionele drie maaltijden per dag. Weer 
anderen kiezen voor drie maaltijden en één 
of twee kleine hapjes. Wat voor u werkt, 
hangt sterk af van wat u eet en van uw 
stofwisseling, mate van lichaamsbeweging, 
leeftijd, stemming en andere factoren. 
Probeer nooit een maaltijd over te slaan om 
gewicht te verliezen. Hoeveel maaltijden u 
ook per dag eet, elke maaltijd is net zo 
belangrijk als de andere maaltijden. 
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Kan mijn lichaam leren om meer 
energie op te slaan, zodat ik 
langer kan sporten?

Is het ontbijt echt de belangrijkste 
maaltijd van de dag?

Veel experts benadrukken dat het 
verstandig is om peulvruchten en 
granen in de juiste hoeveelheden 
te combineren, omdat de 
aminozuurprofielen van deze 
producten elkaar aanvullen.

Wat zijn bronnen van 
vegetarisch eiwit?

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

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™
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