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Studies hebben aangetoond dat we de 
gezondheidskenmerken overnemen van 
de mensen die ons het meest na staan. 
Waarom is dat? Mensen zijn sociale wezens 
en we zijn dan ook voortdurend bezig ons 
aan te passen aan wat er om ons heen 
gebeurt. Of het nu goed is of niet, we nemen 
de kenmerken van de mensen om ons heen 
over. Wij weten bijvoorbeeld dat wanneer de 
ene echtgenoot een gezonde levensstijl leidt, 
de kans groter is dat de andere echtgenoot 
ook een gezonde levensstijl leidt. 

Wanneer onze handelingen en gedachten 
zijn afgestemd op positieve, gezonde 
idealen, brengen we meer goedheid in 
ons eigen leven, maar ook in het leven van 
de mensen om ons heen. Uiteraard is het 
omgekeerde ook waar. We hebben een 
negatieve invloed op de mensen om ons 
heen wanneer we te lang stilstaan bij slechte 
ervaringen en ons te vaak te buiten gaan 
aan junkfood. 

Dit is een krachtig concept omdat het laat 
zien dat onze gedachten en handelingen 
een impact hebben buiten het vormgeven 
van ons eigen leven. Kijk naar de mensen 
met wie u de meeste tijd doorbrengt. Zorgen 
ze voor positieve of negatieve veranderingen 
in u? Op welke manier beïnvloedt u hen?

Wij kunnen helpen de levens van onze 
gezinnen, onze gemeenschappen en 
zelfs de hele wereld vorm te geven als 
er voldoende mensen onder ons zijn die 
besluiten om zich op gezonde, positieve 
energieën te richten. 

Uw gezondheid is onze 
gezondheid 
Ons leven is verweven met dat van de mensen om ons heen. Uw 
handelingen zijn van invloed op uw familieleden, vrienden en 
collega’s. En hun handelingen zijn van invloed op u. We worden 
zelfs beïnvloed door de vreemden die we elke dag voorbijlopen. 
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Voedingsnieuws
Eet meer vet om de 
voedingswaarde van groente te 
maximaliseren

Een nieuwe studie onder leiding van een 
hoogleraar voedingswetenschappen en 
menselijke voeding moedigt salade-eters 
aan een beetje vet aan hun maaltijden toe 
te voegen. Met een dressing die vet bevat, 
kan het lichaam zeven verschillende 
micronutriënten in saladegroente beter 
absorberen, zoals alfa- en bètacaroteen, 
luteïne en lycopeen. Dit is het meest 
recente bewijs dat een vetvrij 
voedingspatroon niet zo gezond is als we 
dachten.

In vele trendy ontbijtrestaurants is avocado 
op toast een populaire manier om aan de 
dag te beginnen die ook nog eens goed is 
voor het hart. Uit een recente studie bleek 
dat een verminderde inname van kalium 
bijdraagt aan een verhoogde stijfheid van de 
aorta, wat kan leiden tot een hartaanval. 
Volgens de Amerikaanse centra voor 
ziektebestrijding en -preventie sterft jaarlijks 
één op de vier mensen aan de gevolgen van 
een hartaanval. Het nuttigen van meer 
kaliumrijk voedsel zoals avocado’s en 
bananen kan bescherming bieden tegen 
hartaandoeningen.

Een groep wetenschappers van de Indiana 
University School of Medicine heeft een 
koppeling kunnen maken tussen snelheid 
van gegevensverwerking, een specifiek soort 
cognitieve oefening, en duurzame preventie 
van dementie. Bij deelnemers aan het 
onderzoek die slechts 10 sessies van één 
uur hadden gevolgd, was de kans dat ze 
dementie ontwikkelden bijna 30 procent 
lager dan bij deelnemers die hun cognitieve 
vaardigheden niet trainden.

Uit onderzoek blijkt dat het aanmoedigen 
van kinderen om op school water te 
drinken bij de lunch tot een aanzienlijke 
daling kan leiden in het aantal kinderen en 
volwassenen met overgewicht. Een eerste 
studie op 1200 basisscholen en 
middelbare scholen toonde aan dat de 
waterconsumptie door kinderen 
verdrievoudigde en hun kans op 
overgewicht daalde door eenvoudig 
waterfonteintjes te installeren in de kantine.

Hersentraining helpt dementie 
voorkomen

Avocado op toast: een heerlijk 
ontbijt dat goed is voor het hart

Water is essentieel in de strijd 
tegen overgewicht
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Voorbij zijn de dagen dat het balanceren op 
het slappe koord was voorbehouden aan 
professionele circusartiesten of stoere 
buurtkinderen met strak gespannen 
springtouwen. Nu kan elke volwassene plezier 
beleven aan die uitdaging. En dat heeft zijn 
nut. De gezondheidsvoordelen van slacklining 
zijn onder meer een sterkere kern, een betere 
balans en houding, en geestelijke helderheid.

Laten we eerst de fysieke aspecten 
van slacklining bekijken.

Slacklining is een training waarin alle grote 
spiergroepen aan bod komen. Het staan op 
en lopen over een band vereist dat uw kern 
nauwkeurig beweegt om uw ledematen te 
stabiliseren. Denk aan de manier waarop 
baby’s die leren lopen hun hele lichaam 
gebruiken. Hun armen zijn vaak gebogen 
naar de zijden, hun heupen en buik draaien 
heen en weer terwijl ze hun benen naar 
voren bewegen. De benen doen het meeste 
werk, maar om te leren lopen, moeten de 
kern en armen ook meewerken om de 
beweging in stand te houden. 

Omdat slacklining is een training is voor het 
hele lichaam, moeten de spiergroepen 
evenwichtig en harmonieus samenwerken. 
Al uw spiergroepen moeten erop gericht zijn 
te voorkomen dat u van de wiebelende band 
valt. Omdat de band (slackline) flexibel is en 
niet helemaal stabiel, moet u een goede 
coördinatie hebben om op de band te blijven 
staan. Balans is belangrijk in ons leven, en 
onderzoek heeft uitgewezen dat slacklining 
zorgt voor een betere balans.1 

Maar een goede balans vereist een sterke 
kern. Na verloop van tijd helpt slacklining u 
bij het verbeteren van uw kern. Hoewel uw 
benen veel van het werk doen, zorgt uw 
kern voor de communicatie tussen uw 
boven- en onderlichaam zodat u op de band 
blijft. Als u over de band loopt, maakt uw 
kern zich sterk en spant zich aan om uw 
benen, armen en schouders naar het 
midden te brengen. 

Een sterkere kern zorgt voor een betere 
lichaamshouding. Bij slacklining activeert u 
niet alleen uw buikspieren, maar gebruikt u 
ook uw rugspieren en de spieren rond uw 
ruggengraat. 

Wetenschappers zagen een aanzienlijke 
verbetering in stabiliteit van lichaamshouding 
bij een groep proefpersonen die deelnam 
aan slacklinetraining.2 Bij de controlegroep 
was geen sprake van verbetering. Een ander 
onderzoek liet zien dat slacklinetraining 
vooral voor een sterkere houding zorgde bij 
oudere volwassenen. De onderzoekers 
stelden vervolgens vast dat de training kon 
helpen het aantal valpartijen onder de 
oudere bevolking te verminderen.3  

Laten we nu eens kijken naar de 
mentale voordelen.

Net als bij yoga of tai chi maken beoefenaars 
van slacklining melding van de meditatieve 
kwaliteit van de sport. Het doel van meditatie 
is de aandacht te vestigen op dit moment, 
ofwel door alle gedachten los te laten en te 
focussen op kwaliteiten zoals ademhaling, 
ofwel door het lichaam te bewegen. 

Slacklining vereist concentratie en 
gecentreerd zijn in het moment. Gekoppeld 
aan die innerlijke focus is de noodzaak om 
die meditatieve energie tot uiting te brengen 
in de fysieke activiteit. 

Activiteiten zoals slacklining die de 
combinatie van innerlijke focus en 
opzettelijke, doelbewuste fysieke beweging 
vereisen, helpen u uw dwalende gedachten 
een halt toe te roepen. U moet zich volledig 
concentreren om over de onstabiele band te 
kunnen lopen. Als u dit dagelijks doet, is het 
een goede oefening om uw focus scherp te 
stellen, niet alleen op de band maar ook op 
het leven. 

Deze meditatieve concentratie en 
doelbewuste focus kunnen zorgen voor een 
betere geheugenfunctie. Uit één studie bleek 
dat slacklining hielp de structurele en 
functionele flexibiliteit van de hippocampus 
te verhogen,5 een gebied in de hersenen dat 
verantwoordelijk is voor navigatie en 
geheugen.
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Iedereen wil graag evenwichtig, sterk en gefocust zijn in lichaam 
en geest. Een steeds populairder wordende sporttrend volgt die 
lijn. Het wordt ‘slacklining’ genoemd en het is een leuke manier 
om lichamelijk actief te zijn en tegelijkertijd uw mentale focus te 
verbeteren. 

Walk the line

Fitness

Een andere studie ging nog een 
stapje verder en ontdekte belangrijke 
voordelen voor patiënten met de 
ziekte van Parkinson: valincidenten 
werden namelijk voorkomen dankzij 
de rol van slacklining voor de 
stabiliteit van de lichaamshouding.4 

1 Dordevic, M, et al. “Improvements in Orientation and Balancing 
Abilities in Response to One Month of Intensive Slackline-
Training. A Randomized Controlled Feasibility Study.” Frontiers in 
human neuroscience, U.S. National Library of Medicine, 10 Feb. 
2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28239345. 

5 Hüfner, K, et al. “Structural and functional plasticity of the 
hippocampal formation in professional dancers and slackliners.” 
Hippocampus, U.S. National Library of Medicine, Aug. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20572197.

2 Keller, M, et al. “Improved postural control after slackline 
training is accompanied by reduced H-Reflexes.”  
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports,  
U.S. National Library of Medicine, 22 Aug. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21385217.
3 Thomas, M, and M Kalicinski. “The Effects of Slackline Balance 
Training on Postural Control in Older Adults.” Journal of Aging 
and Physical Activity, U.S. National Library of Medicine,  
24 July 2016, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26583953.
4 Santos, L, et al. “Effects of supervised slackline training on 
postural instability, freezing of gait, and falls efficacy in people 
with Parkinson’s disease.” Disability and rehabilitation, U.S. 
National Library of Medicine, Aug. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27416005.
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Tenslotte zijn er nog een paar extra 
voordelen. Deze voordelen zijn minder 
gericht op harde wetenschap, maar zijn 
gewoon goed voor uw geest. 

Slacklining is een buitenactiviteit. Harde 
wetenschap toont aan dat vitamine D  
van de zon essentieel is en allerlei 
gezondheidsvoordelen oplevert. Als we 
buiten zijn, worden we hier meer aan 
blootgesteld en buiten zijn is sowieso goed 
voor onze psyche. Buitenactiviteiten, vooral 
tijdens de ochtenduren met zon, versterken 
ons immuunsysteem en triggeren 
hormonale reacties die onze stemmingen 
positief beïnvloeden. Waardering voor het 
buitenleven is goed voor onze geest. 

In een beroemde studie werden twee groepen 
mensen vergeleken die deelnamen aan een 
stressopwekkende en moeilijke taak. De 
onderzoekers toonden daarna foto’s van de 
natuur aan de ene groep en foto’s van 
stadsgezichten aan de andere. De groep die 
de natuurfoto’s te zien kreeg, gaf aan gelukkig, 
vrolijk en goedgehumeurd te zijn, terwijl de 
stadsgezichten-groep zich verdrietig voelde.6  

Vaak wordt slacklining gedaan in groepen, 
bijna als een niet-competitief spel. 
Groepstraining motiveert ons om door te 
gaan met de activiteit. Sociale interacties 
met activiteiten zijn essentieel voor meer 
positiviteit. Aangezien slacklining minder 
mainstream is en niet zo vaak wordt 
beoefend, kunt u het bijvoorbeeld proberen 
in een park bij u in de buurt waar andere 
mensen misschien mee willen doen. Of u 
kunt buren uitnodigen om eens een poging 
te wagen. Het is een unieke activiteit en 
mensen zijn vast nieuwsgierig. 

En slacklining is betaalbaar. Vaak zijn nieuwe 
activiteiten prijzig, maar voor slacklining hoeft 
u alleen een band aan te schaffen. Speciale 
slackline-banden kosten online ongeveer  
50 euro. U hoeft geen speciale kleding, 
schoenen of andere apparatuur aan te 
schaffen. Twee goed geplaatste bomen 
komen echter wel van pas. Cursusgeld of 
lidmaatschap van sportscholen kunt u zich 
ook uitsparen. 

Iets nieuws uitproberen kan soms 
intimiderend zijn, maar slacklining is een 
eenvoudige en ontspannen activiteit die het 
lichaam en de geest goed doet. Het kan 
meditatief, versterkend en leuk zijn.

05

Deelname aan activiteiten waarvoor 
we buiten moeten zijn, kan 
stressniveaus verlagen. Bovendien 
is een gevoel van verbinding met de 
aarde goed voor onze samenleving 
als geheel.  

6 Ulrich, Roger S. “Natural Versus Urban Scenes.” 
Environment and Behavior, vol. 13, no. 5, 1981, pp. 523–556, 
doi:10.1177/0013916581135001.
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Invloed van  
de geest
Realiseert u zich hoezeer stress, depressie en angst van invloed 
zijn op het goed functioneren van uw lichaam? 

Hoofdartikel

|    The Art of Growing Young
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Stress is een natuurlijk onderdeel van het 
menselijk leven. Het kan soms positief zijn 
en dienen als een motiverende factor voor 
onze groei en ontwikkeling. Het kan een 
impuls zijn voor positieve verandering en 
gedragsverandering in zowel ons 
persoonlijke leven als in de samenleving als 
geheel.1 Vaker is chronische stress echter 
een onderdeel van ons leven dat kan 
bijdragen aan angst, depressie en een 
slechte gezondheid. 

Meer stress kan leiden tot meer angst, wat 
kan leiden tot meer ziekte. Op dezelfde 
manier kan een slechte gezondheid meer 
stress in lichaam en geest veroorzaken, wat 
kan leiden tot meer depressie of 
angstgevoelens.2 Het is tweerichtingsverkeer. 
Bezorgdheid, piekeren en angst zijn 
gerelateerd aan negatieve stress. Angstige 
en verontrustende situaties kunnen leiden tot 
stress, en stress kan gevoelens van angst en 
ongerustheid tot gevolg hebben. Piekeren en 
malen over moeilijke ervaringen, situaties of 
interacties is één van de meest voorkomende 
vormen van chronische stress.

Negatieve stress kan acuut zijn (kortstondig, 
vluchtig en tijdelijk) of chronisch (langdurig en 
aanhoudend). Een collega die een paar 
weken ziek is, kan een tijdelijke stressfactor 
zijn, omdat u meer van zijn of haar taken 
moet overnemen terwijl de collega herstelt. 
Een giftige werkomgeving (fysiek en/of 
emotioneel of sociaal giftig) kan echter een 
bron van constante en voortdurende stress 
vormen. Een beetje stress houdt ons alert, 
terwijl chronische stress onze gezondheid 
kan schaden.

Waarom is stress slecht voor uw gezondheid? 
Stress is niet alleen een gevoel of een emotie. 
Stress is een fysieke reactie op een uitdaging, 
een reactie die pulseert door uw hele wezen. 
Stress activeert het stressreactiemechanisme 
in uw lichaam, dat maakt dat u vecht, vlucht 
of bevriest. Uw bijnieren geven de hormonen 
cortisol, adrenaline (ook bekend als epinefrine) 
en noradrenaline (ook bekend als 
norepinefrine) af aan uw systeem.3 Wanneer 
uw lichaam te lang of te vaak wordt 
blootgesteld aan stress, kan deze 
aanhoudende reactiemodus de cellen en 
organen in uw lichaam beschadigen.

Het komt echter niet vaak voor dat de 
situaties in het moderne leven die deze 
ingebakken reactie van het menselijk 
zenuwstelsel triggeren (zoals iemand die u 
afsnijdt in het verkeer) worden gevolgd door 
een maximale fysieke inspanning. En dat 
zorgt voor een flinke onevenwichtigheid in 
onze fysiologie. Adrenaline, of epinefrine, laat 
uw hart sneller en harder kloppen. Dit leidt 
vervolgens tot een hogere bloeddruk. En 
cortisol zorgt ervoor dat uw bloedvaten niet 
op de normale manier functioneren.4 Deze 
gevaarlijke combinatie verhoogt de kans op 
een beroerte (tegenwoordig ‘herseninfarct’ 
genoemd) of een hartaanval.5 Uit een 
langdurige, grootschalige studie uitgevoerd 
door een groep cardiologen bleek dat stress 
de kans op een hartaanval verhoogt door 
overmatig gebruik van het deel van de 
hersenen dat omgaat met angst.6 Als alle 
stressreacties zouden uitmonden in 
intensieve lichaamsbeweging, dan zou het 
eigenlijk heel goed voor ons zijn, maar helaas 
is dat zelden het geval in het moderne leven.

Vooral mensen met astma of chronische 
obstructieve longaandoeningen zullen last 
hebben van deze stressgerelateerde 
ademhalingspatronen. Iemand die angstig 
is, kan in een paniekaanval gaan 
hyperventileren.7  

De verbinding tussen hersenen en buik is 
sterk. Denk maar aan het vlinders-in-de-
buik-gevoel als u opgewonden bent of een 
beetje nerveus. Of iets vervelenders, dat uw 
maag zich omdraait of u zelfs misselijk wordt 
na het horen van slecht nieuws. 
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In feite zijn depressie en/of angst, 
stress en een slechte gezondheid 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en 
kan er een sneeuwbaleffect ontstaan.

Diezelfde hormonen beïnvloeden 
het ademhalingsstelsel door het 
aantal ademhalingen te verhogen 
(sneller ademen) en ook de 
ademhalingsinspanning (zwaarder 
ademen).

Elk aspect van de stressreactie dient 
om ons lichaam voor te bereiden op 
maximale fysieke inspanning, om 
verborgen te blijven of, als dat niet 
lukt, om te vluchten of ontsnappen. 

1 Kirby, E D, et al. Acute stress enhances adult rat hippocampal 
neurogenesis and activation of newborn neurons via secreted 
astrocytic FGF2. U.S. National Library of Medicine, 
16 Apr. 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23599891.
2 Wang, S, et al. “Job Stress in Young Adults Is Associated 
with a Range of Poorer Health Behaviours in the Childhood 
Determinants of Adult Health (CDAH) Study.” 
Journal of Occupational and Environmental Medicine, 
U.S. National Library of Medicine, Nov. 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29166291.
3 Richard P. Dum, David J. Levinthal, Peter L. Strick. Motor, 
cognitive, and affective areas of the cerebral cortex influence 
the adrenal medulla. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 2016; 201605044 DOI: 10.1073/pnas.1605044113.

4 Henry, James P. “Biological basis of the stress response.” 
SpringerLink, Springer-Verlag, Feb. 1991, 
link.springer.com article/10.1007%2FBF02691093?LI=true%3Fxid.
5 Workman, Edward A., and John R. Hubbard. Handbook of 
stress medicine: an organ system approach. Chapter 2,  
“Mental Stress and the Cardiovascular System.” CRC, 1998.
6 Tawakol, A, et al. “Relation between resting amygdalar activity 
and cardiovascular events: a longitudinal and cohort study.” 
Lancet (London, England), U.S. National Library of Medicine,  
25 Feb. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28088338.
7 Workman, Edward A., and John R. Hubbard. Handbook of 
stress medicine: an organ system approach. Chapter 3,  
“The Effects of Stress on the Respiratory System.” CRC, 1998.
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Bovendien kunnen angst, depressie en 
stress de configuratie en de rol van de 
bacteriën in uw maagdarmkanaal 
veranderen.9 

Naast het interne functioneren van uw lichaam 
zijn depressie, angst en chronische stress vaak 
van invloed op uw taille. Cortisol, het hormoon 
waarover we eerder spraken, verhoogt vaak 
de eetlust en de behoefte aan hoogcalorisch 
voedsel. Het eten van minder gezond of 
troostrijk voedsel, vooral zonder de zware 
lichamelijke inspanning die ervoor zorgde dat 
onze voorouders gezond bleven, draagt bij aan 
de ontwikkeling van buikvet. Dit vergroot het 
risico van allerlei niet-besmettelijke ziekten die 
ons tegenwoordig plagen, waaronder hart- en 
vaatziekten, kanker, artritis, dementie en 
autoimmuunziekten. 

Stresshormonen zijn ook van invloed op het 
immuunsysteem. Wanneer uw lichaam een 
bedreiging ontdekt, of dat nu fysiek is zoals 
een luchtwegvirus, of emotioneel zoals het 
verlies van uw baan, komen als gevolg van de 
stressreactie die we eerder vermeldden, de 
stresshormonen vrij die het immuunsysteem 
versterken om ziekte te voorkomen en 
vervolgens te genezen. 

Dat proces is vaak iets positiefs. Maar het 
probleem met depressie of angstgevoelens is 
dat het lichaam hierdoor bijna constant in de 
modus ‘vechten, vluchten of bevriezen’ zit. 
Ons immuunsysteem is altijd bezig ons 
gezond te houden, maar de extra druk die 
depressie, angst of stress erop leggen, maakt 
het minder effectief wanneer het wordt 
blootgesteld aan een ziekte. En vooral cortisol 
onderdrukt het immuunsysteem, wat leidt tot 
een verhoogde kans op ziekte en ontsteking.10 

Bovendien kunnen stress, depressie en 
angst bijdragen aan seksuele stoornissen, 
haaruitval, acne, lichaamspijnen, hoofdpijn, 
vermoeidheid, vergeetachtigheid en 
stemmingswisselingen. 

Stress, verdriet en angstige momenten 
maken onvermijdelijk deel uit van het leven. 
Ongeacht hoe groot uw baanzekerheid is, 
hoe rustig uw gezinsleven is of hoeveel geld 
u hebt, u krijgt altijd te maken met stressvolle 
en moeilijke tijden. Voor uw hersenen, 
lichaam en gezondheid is het essentieel om 
op een manier die rust, vriendelijkheid en 
zelfbeheersing stimuleert te leren reageren 
op ervaringen die stress, verdriet en angst 
veroorzaken. Zie dergelijke situaties niet als 
extreme bedreigingen, maar als uitdagingen 
om mee te leven, aan te gaan en te 
overwinnen. 

Dit is waar de verbinding tussen lichaam en 
geest in ons voordeel kan werken. De kracht 
van de geest is de belangrijkste troef om u te 
beschermen tegen depressie, stress en 
angst. In tegenstelling tot andere zoogdieren 
die als reactie op stress en angst letterlijk 
vechten, vluchten of bevriezen, hebben wij 
mensen het voordeel op een hoger niveau te 
kunnen denken en redeneren om door een 
stressvolle situatie heen te komen. Dat is 
waar het oude adagium van ‘geest boven 
materie’ veel gewicht in de schaal legt.

Activiteiten zoals yoga, dansen, Pilates of 
meer meditatieve gevechtskunsten hebben 
allemaal een kalmerend effect. Ook 
mindfulness-meditatie, met het specifieke 
doel de geest leeg te maken, helpt om 
depressie en angst te bestrijden. Meditatie 
werkt door de cortisolniveaus in de 
bloedbaan te verlagen.11 Yoga werkt op 
soortgelijke wijze en uit een aantal 
onderzoeken blijkt dat het een krachtig 
antidepressiemiddel is.12  Met behulp van 
progressieve spierontspanningsoefeningen of 
‘guided imagery’ (geleide beelden) kunnen 
we in het nu leven zonder ons zorgen te 
maken over de toekomst of dingen uit het 
verleden te blijven herkauwen.13  

Nogmaals, hormonen spelen een belangrijke 
rol. Oxytocine wordt ook wel het hormoon 
van de liefde genoemd, omdat het vaak 
vrijkomt tijdens momenten van diepe sociale 
verbinding. En het hoeft niet eens om een 
ander mens te gaan. Een studie heeft 
aangetoond dat het staren in de ogen en/of 
gewoon aaien van uw hond of kat de 
hoeveelheid oxytocine verhoogt die vrijkomt 
in de bloedbaan.

08

8 Konturek, P C, et al. “Stress and the gut: pathophysiology, 
clinical consequences, diagnostic approach and treatment 
options.” Journal of Physiology and Pharmacology : 
an official journal of the Polish Physiological Society, 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22314561.
9 Lyte, M, et al. “Stress at the intestinal surface: catecholamines 
and mucosa-bacteria interactions.” Cell and tissue research, 
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20941511.

10 Segerstrom, Suzanne C., and Gregory E. Miller. 
“Psychological Stress and the Human Immune System: 
A Meta-Analytic Study of 30 Years of Inquiry.” Psychological 
bulletin, U.S. National Library of Medicine, July 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1361287/.
11 Turakitwanakan, W, et al. “Effects of mindfulness meditation 
on serum cortisol of medical students.” Journal of the Medical 
Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet, 
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23724462.
12 Thirthalli, J, et al. “Cortisol and antidepressant effects of yoga.” 
Indian Journal of Psychiatry, Medknow Publications 
& Media Pvt Ltd, July 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3768222/.
13 Lolak, Sermsak, et al. “Effects of Progressive Muscle 
Relaxation Training on Anxiety and Depression in Patients 
Enrolled in an Outpatient Pulmonary Rehabilitation Program.” 
Psychotherapy and Psychosomatics, Karger Publishers, 
25 Jan. 2008, www.karger.com/Article/Abstract/112889.

Wanneer we chronische angst 
of depressie ervaren, zorgt 
die verbinding ervoor dat uw 
spijsverteringssysteem langzamer 
werkt, wat een belemmering vormt 
voor de vertering en de manier 
waarop voedsel uw systeem 
doorloopt .8

Sociale interacties met positieve 
mensen en zelfs huisdieren spelen ook 
een belangrijke rol bij het verlichten 
van onze depressieve stemmingen of 
het kalmeren van onze angsten. 
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Een populaire hashtag op sociale media is 
momenteel #treatyourself (verwen uzelf), die 
meestal te vinden is bij foto’s van manicures 
of bij selfies van mensen met een 
gezichtsmaskertje op. Als u verantwoordelijk 
bent voor het verzorgen van anderen, 
professioneel of privé, is het misschien 
moeilijk een stap terug te nemen en die 
verzorgende routine naar binnen te richten. 
Of misschien deinst u terug voor de tijd en 
het geld die de verschillende 
zelfzorgactiviteiten kosten, zoals massages 
of spabehandelingen (die natuurlijk heerlijke 
traktaties voor ons welzijn vormen). Het is 
helemaal niet nodig om nu meteen een 
afspraak te maken voor een exotisch 
modderbad of een reikisessie. U kunt ook 
met veel kleine handelingen in uw dagelijkse 
leven de toon zetten voor een gezonder 
lichaam en een gezondere geest. 

Het is algemeen erkend dat de optimale 
hoeveelheid ongestoorde nachtrust minstens 
acht uur is. Maar veel volwassenen komen 
niet verder dan ongeveer zes uur per nacht, 
wat volkomen ontoereikend is voor een 
overgrote meerderheid van de bevolking. 
Gebrek aan slaap is een factor die bijdraagt 
aan depressie, angst, slechte besluitvorming 
en stemmingswisselingen, en die ook van 
invloed is op de lichamelijke gezondheid, 
door bijvoorbeeld verhoogde eetlust en 
gewichtstoename. Het lichaam heeft die 
lange ononderbroken tijd ‘s nachts namelijk 
nodig om zich te herstellen. 

‘Slaaphygiëne’ is een begrip uit de wereld van 
de gezondheidszorg en zelfzorg en omvat het 
elke avond op dezelfde tijd naar bed gaan en 
het elke ochtend op dezelfde tijd opstaan. In 
de natuur komen talloze ritmes en cycli voor, 
denk aan de seizoenen, de getijden van de 
zee en de fasen van de maan. Uw lichaam is 
niet anders. Het hebben van een routine of 
ritme maakt dat uw lichaam weet wanneer 
het tijd is om te rusten en te herstellen. 
Andere ideeën op het gebied van 
slaaphygiëne hebben bijvoorbeeld betrekking 
op blootstelling aan stimuli een paar uur 
voordat u naar bed gaat, zoals schermen 
(computers, telefoons en televisies), cafeïne of 
suikerhoudende voedingsproducten. 

Mensen die overdag genoeg activiteit 
krijgen, merken dat ze ‘s nachts beter 
slapen. Kom dus in beweging en wees actief 
voor betere zelfzorg. We weten dat 
lichaamsbeweging helpt om gevoelens van 
stress en verdriet te verzachten. Maar zelfs 
als u niet te veel stressfactoren in uw leven 
hebt, is regelmatig actief zijn een mooie 
gelegenheid om gericht wat tijd alleen door 
te brengen om te rusten en te herstellen. 

Terwijl sommige mensen zich opladen door 
zich een periode af te zonderen, kunnen zelfs 
introverte mensen positieve energie krijgen 
als ze betekenisvolle relaties opbouwen. Het 
sleutelwoord hierbij is betekenisvol. Relaties 
die ons hoop, een liefdevol perspectief en 
frisse ideeën geven, motiveren en voeden 
onze ziel. Als u een vriend hebt van wie u een 
tijdje niets hebt gehoord, zet dan de eerste 
stap en bel hem of haar. Als u iemand kent 
die een moeilijke tijd doormaakt, wees dan 
een luisterend oor en oordeel niet, zodat jullie 
de problemen kunnen doornemen. Probeer 
relaties zoveel mogelijk op te bouwen in 
eigen persoon, en niet via de telefoon of sms. 
Via die directe interactie zijn menselijke 
relaties sinds het begin der tijden 
opgebouwd. Pas recentelijk is de interactie 
veranderd in korte tekstberichten of snelle 
telefoontjes. Drink thee met een vriend of 
vriendin, en maak de tijd om samen een uur 
te gaan wandelen in het park.
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Van eikels naar eikenbomen - hoe 
kleine, positieve veranderingen 
een grote invloed kunnen 
hebben op ons welzijn

Lifestyle

Slaap is misschien wel het 
belangrijkste wanneer u van zelfzorg 
een essentiële manier van leven 
maakt. 

Probeer ongeveer een uur voordat 
u naar bed gaat tot rust te komen. 
Zorg tijdens dit uur voor zachte 
verlichting, doe wat rustige strek- en 
ademhalingsoefeningen, neem een 
warm bad en/of drink warme kamille- 
of lavendelthee. 

Tegenwoordig horen we veel over zelfzorg, aangezien dit steeds 
vaker als een essentiële factor wordt gezien om het dagelijks leven 
het hoofd te bieden en het een populair onderwerp is geworden in 
de reguliere gezondheidscultuur. Wat betekent het precies en hoe 
maakt u er tijd voor? 
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Beoefen vriendelijkheid en wees genereus. 
Het is geweldig als u zich inzet voor 
maatschappelijke goede doelen of daar geld 
aan geeft, maar alledaagse handelingen van 
nederigheid, zorgzaamheid en altruïsme 
houden ons en onze wereld in stand. In plaats 
van in uw telefoon te praten als u bij de kassa 
in de supermarkt afrekent, kunt u praten en 
oogcontact maken met de kassamedewerker. 
Vertel vuilnismannen en medewerkers van de 
plantsoenendienst in uw stad dat u hun werk 
waardeert. Maak de stoep van uw buurman 
ook sneeuwvrij als u toch bezig bent met uw 
eigen stoep. Elke kleine handeling, ook al lijkt 
die gericht op anderen, helpt ook uw geest.

Cultiveer tot slot, in alle gebieden van uw 
leven, bewust het beoefenen van 
dankbaarheid. Het hoeft geen aankondiging 
aan anderen te zijn over een onecht gevoel. 
Het kan een moment van rust zijn aan het 
eind van de dag, waarin u denkt aan de 
zegeningen en rijkdom van uw leven. Veel 
mensen vinden het handig om een meerjarig 
dankdagboek bij te houden. 

Kleine daden leiden tot enorme 
veranderingen. Een sneeuwvlok is klein en 
kwetsbaar. Maar een grote hoeveelheid 
sneeuwvlokken is een sneeuwstorm. En 
datzelfde geldt voor zelfzorg. Gedragingen 
en handelingen die klein lijken, kunnen 
werkelijk een storm van positiviteit in ons 
leven creëren. 
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U kunt voor elke dag van het 
jaar de datum opnemen en in 
één zin opschrijven waaruit uw 
dankbaarheid voor die dag bestaat. 
Als u dit een paar jaar doet, 
kunt u beter nadenken over de 
dingen waarvoor u dankbaar was 
gedurende meerdere jaren. 
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Maar paarse en blauwe (en soms bijna 
zwarte) soorten groente winnen aan 
populariteit op boerenmarkten en in 
restaurants. Niet alleen is het weer eens wat 
anders en zien ze er uniek uit, maar deze 
donkerder getinte groenten en fruit zijn ook 
vanuit een nutritioneel oogpunt uitzonderlijk. 

Blauwe en paarse voedingsmiddelen 
bevatten namelijk grotere hoeveelheden 
flavonoïde pigmenten die we anthocyanen 
noemen. Anthocyanen geven blauwe, 
paarse en rode planten hun kleur.1,2 Er zijn 
meerdere studies en onderzoeken gedaan 
naar de gezondheidsvoordelen van 
anthocyanen en de conclusie luidde vrij 
eensgezind dat het krachtige componenten 
voor de gezondheid zijn. 

Anthocyanen leveren een positieve bijdrage 
aan gezondheid en welzijn omdat ze 
fungeren als een antioxidant, en zo het 
immuunsysteem versterken en hartziekten 
bestrijden.3 Ander onderzoek toonde 
verbeteringen aan op het gebied van 
gezichtsvermogen (vooral ‘s nachts), cognitie 
en geheugen, en leeftijdsgerelateerde 
achteruitgang van neurologische functies. 
Aangenomen wordt dat de positieve effecten 
op de gezondheid van de consumptie van 
deze flavonoïden grotendeels te danken zijn 
aan hun antioxidatieve eigenschappen en 
hun vermogen om samen met andere 
chemicaliën de vrije radicalen in het lichaam 
tegen te gaan.4,5  

Ze ondersteunen ook gewichtsbeheersing 
omdat ze bijdragen aan het stimuleren van 
de stofwisseling en het reguleren van de 
bloedsuikerspiegel, wat helpt om diabetes 
onder controle te houden.6  Voedingsmiddelen 
die anthocyanen bevatten, zitten meestal 
boordevol vezels zodat u langer een vol 
gevoel houdt. Er zijn studies geweest naar de 
afslankende werking van anthocyanen op 
laboratoriummuizen die veel vet in hun 
voeding kregen.7 Bij de muizen die een 
hogere inname van anthocyanen hadden, 
werd niet alleen een aanzienlijke daling van 
hun lichaamsgewicht geconstateerd, een 
verschil van 20 procent, maar ook een 
verbeterd cholesterolgehalte en lagere 
bloedsuiker.

De meeste mensen denken bij paars of 
blauw voedsel waarschijnlijk aan bosbessen. 
Er zijn echter nog andere donkere vruchten, 
zoals bramen, vijgen, pruimen en blauwe 
druiven. 

Als u meer paars wilt eten, kunt u 
bijvoorbeeld bosbessen toevoegen aan uw 
ontbijtsmoothie. Maar probeer ook eens wat 
rode kool in uw kool- en noedelgerecht, of 
maak een paar ‘biefstukken’ van bloemkool 
(populair bij sommige thuiskoks). 

U kunt ook een paar blauwe aardappelen in 
dobbelsteentjes snijden. Gooi er kokosolie, 
oregano en rozemarijn over, en braad ze net 
als gewone aardappelen. Snijd verse vijgen 
en pruimen in plakjes voor in uw yoghurt.  

U kunt deze nieuwe voedingsmiddelen in de 
supermarkt of op een boerenmarkt vinden, 
maar u kunt ook proberen ze in uw eigen 
tuin te kweken. Zoek zaden van oude rassen 
voor uw zomerse tuin, zodat u zelf paarse of 
zwarte pepers of paarse wortelen kunt 
kweken. Zaden van oude rassen van paarse 
tomaten zijn gemakkelijk te vinden. Twee 
gangbare rassen zijn Cherokee Purple en 
Indigo Rose. Voeg de tomaten toe aan uw 
zomerse salades.

Blauwe en paarse producten bieden dus 
vele voordelen en er zijn bovendien talloze 
manieren om ze te consumeren en te 
integreren in uw dagelijkse voeding. 
Bovendien zijn ze vaak heerlijk en een lust 
voor het oog als u kookt met en voor 
anderen. 
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Groente is de meest gevarieerde en veelzijdige voedselgroep. Gestampt, geroosterd, gebakken, 
gepureerd, gestoomd, gegrild of vers en rauw, er zijn eindeloos veel manieren om groente te bereiden 
en van groente te genieten als onderdeel van een gezond voedingspatroon. Wanneer we aan 
standaardgroente denken, denken we aan groene broccoli, oranje wortelen, rode tomaten, gele uien of 
oranje pompoenen. Net als we bij gewoon fruit denken aan rode of groene appels, oranje sinaasappels 
of gele bananen. 

De onderkant van de regenboog! De voordelen van 
het eten van blauwe en paarse voedingsmiddelen 

Voeding

Haal een paarse bloemkool, snij 
deze in plakken van 4 cm dik van 
boven naar beneden langs de stronk, 
besprenkel de plakken met wat 
olijfolie, voeg zout en peper toe, en 
bak ze tot ze gaar zijn. 

De vele groenterasssen die in 
aanmerking komen, zijn rode 
kool (eigenlijk paars), de schil van 
aubergine, blauwe aardappelen, 
paarse wortelen, rode uien (ook 
paarser van tint), paarse bloemkool, 
zwarte paprika en paarse tomaten. 

1 He, J, and M M Giusti. “Anthocyanins: natural colorants with 
health-promoting properties.” Annual review of food science and 
technology, U.S. National Library of Medicine, 2010, www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/22129334.
2 Lila, Mary Ann. “Anthocyanins and Human Health: An In 
Vitro Investigative Approach.” Journal of Biomedicine and 
Biotechnology, Hindawi Publishing Corporation, 1 Dec. 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1082894/.
3 Konczak, Izabela, and Wei Zhang. “Anthocyanins—More Than 
Nature’s Colours.” Journal of Biomedicine and Biotechnology, 
Hindawi Publishing Corporation, 1 Dec. 2004, www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC1082903/.
4 Prior, R L. “Fruits and vegetables in the prevention of cellular 
oxidative damage.” The American Journal of Clinical Nutrition, 
U.S. National Library of Medicine, Sept. 2003, www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/12936951.
5 Joshi, R, et al. “Anthocyanins-enriched purple tea exhibits 
antioxidant, immunostimulatory and anticancer activities.” 
Journal of Food Science and Technology, U.S. National 
Library of Medicine, June 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/28720952.

6 Jankowski, A, et al. “The effect of anthocyanin dye from 
grapes on experimental diabetes.” Folia Medica Cracoviensia, 
U.S. National Library of Medicine, 2000, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11339016.
7 Wu, T, et al. “Anti-obesity effects of artificial planting blueberry 
(Vaccinium ashei) anthocyanin in high-fat diet-treated mice.” 
International Journal of Food Sciences and Nutrition, 
U.S. National Library of Medicine, 2016, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26899872.
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Bouwstenen voor een 
betere gezondheid 

Hoofdartikel

Onze omgeving kan helpen onze gezondheid vorm te geven. 
Wanneer we ervoor zorgen op een goede manier te leven, 
kan de omgeving die we kiezen ons gezonder maken en ons 
welzijn verbeteren. 

|    The Art of Growing Young
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Tenminste, zo probeert een concept in de 
ontwerpwereld genaamd ‘welzijnsarchitectuur’ 
(soms ook aangeduid als biofilisch of verlicht 
ontwerp) de denkwijze te veranderen over hoe 
we omgaan met binnen zijn. Het concept 
houdt in dat niet alleen wat we in ons lichaam 
stoppen van invloed is op ons welzijn maar 
ook waarmee we ons omringen. 
Welzijnsarchitectuur richt zich op een aantal 
belangrijke gebieden, zoals lucht, water, licht, 
fitheid, comfort en geestelijke gezondheid.

De focus van verlichting in 
welzijnsarchitectuur respecteert bijvoorbeeld 
onze natuurlijke, dagelijkse cyclus door het 
bioritme na te bootsen. 

 

In de late namiddag en vroege avond wordt 
meer gloeiende en zachtere verlichting 
gebruikt om het idee te geven van de 
ondergaande zon. Vroeg op de dag ligt de 
nadruk op het blauwe deel van het 
lichtspectrum, omdat dit stimulerend is. In de 
avond wordt de rode kant van het spectrum 
benadrukt, omdat is aangetoond dat door 
blauw licht de aanmaak van melatonine 
afneemt, het hormoon dat onze slaap regelt. 
Gewone schermen van tv’s, computers en 
telefoons stralen blauw licht uit, maar er 
bestaan nu softwareprogramma’s die dit 
deel van het spectrum voor schermen 
uitschakelen in de avonduren.

Op kantoren worden ramen aangebracht op 
specifieke plaatsen om zoveel mogelijk 
daglicht binnen te laten. Bovendien zijn deze 
ramen speciaal ontworpen om schaduwen 
te versterken en de beweging van de zon op 
te vangen. Studies hebben aangetoond dat 
we sneller genezen van ziekte wanneer we 
worden blootgesteld aan meer daglicht en 
natuurlijke panorama’s.1 Ook zijn we dan 
productiever en bereiken we meer.2 

Uit één studie bleek dat werknemers zonder 
werkplek bij een raam elke nacht gemiddeld 
minder lang sliepen dan werknemers met een 
werkplek bij een raam.3 En het was geen klein 
verschil: deze werknemers sliepen gemiddeld 
46 minuten minder per nacht dan collega’s 
die bij een raam zaten. Niet alleen sliepen ze 
meetbaar minder, maar ook was de kwaliteit 
van hun slaap slechter dan die van hun aan 
daglicht blootgestelde collega’s. Daar kwam 
nog bij dat dit probleem niet alleen van invloed 
was op hun werkdagen; de werknemers met 
een slaaptekort sliepen ook korter en slechter 
op de dagen dat ze niet werkten. Waarom dit 
zo was, wisten de onderzoekers van de studie 
niet, maar ze vermoedden dat het te maken 
had met energieniveaus. Werknemers met 
blootstelling aan natuurlijk licht hadden 
mogelijk meer energie op hun vrije dagen om 
buiten dingen te doen en actiever te zijn. 

Er zijn vele creatieve ideeën voor het 
verbeteren van het licht in de beschikbare 
ruimte. U kunt bijvoorbeeld uw bureau of 
werkplek in de buurt van een raam plaatsen. 
En als u een serre hebt, kunt u overwegen 
een deel van het jaar daarin te werken. Voor 
mensen die werken in raamloze ruimtes, is 
verlichting met een dimbare lamp een 
oplossing. Nog beter is verlichting met een 
dimbare lamp én een programmeerbare 
timer zodat de lichtinstellingen veranderen 
op vaste tijden. Als dit allemaal niet mogelijk 
is, kunt u een zonlichtlamp kopen om het 
hele jaar door overdag te gebruiken (deze 
lamp wordt ook vaak gebruikt door mensen 
die last hebben van een winterdepressie).

Ook lucht en water zijn belangrijke elementen 
die in de wereld van de welzijnsarchitectuur 
in ontwerpen van gebouwen en ruimtes 
worden opgenomen. Op het gebied van 
water wordt alles, van kleine, borrelende 
fonteinen tot grote waterkunstwerken, 
gebruikt om mensen te verbinden met dit 
belangrijke aarde-element. Toiletten in 
openbare gebouwen zijn te verbeteren met 
wastafels en kranen waarbij het water niet 
gewoon uit de kraan komt in een massieve 
straal, maar die water op een natuurlijkere 
manier laten stromen (denk aan een  
rivier of kabbelend beekje).
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Overdag worden helderdere lampen 
gebruikt om onze zintuigen te 
stimuleren en te verkwikken.

Het klinkt misschien tegenstrijdig, 
maar hoe meer u aan daglicht bent 
blootgesteld tijdens uw wakkere 
uren, hoe beter u ‘s nachts slaapt. 

1 Ulrich, R S. “View through a window may influence  
recovery from surgery.” Science (New York, N.Y.),  
U.S. National Library of Medicine, 27 Apr. 1984,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6143402.
2 Plympton, P.; Conway, S.; Epstein, K. “Daylighting in Schools: 
Improving Student Performance and Health at a Price Schools 
Can Afford: Preprint.” | National Technical Reports Library - 
NTIS, Aug. 2000, ntrl.ntis.gov/NTRL/dashboard/searchResults/
titleDetail/DE00757089.xhtml.
3 Boubekri, M, et al. “Impact of windows and daylight exposure 
on overall health and sleep quality of office workers: a case-
control pilot study.” Journal of Clinical Sleep Medicine : JCSM : 
official publication of the American Academy of Sleep Medicine, 
U.S. National Library of Medicine, 15 June 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24932139.



|    The Art of Growing Young

Bij lucht ligt de focus op de kwaliteit ervan. 
Sommige deskundigen zijn van mening dat 
de kwaliteit van de lucht binnenshuis vaak 
slechter is dan die van de vervuilde lucht 
buiten. Welzijnsarchitectuur legt de nadruk 
op luchtcirculatie en afname van giftige 
stoffen in de binnenlucht. Verder wordt 
gewezen op het belang van materialen die 
op meer natuurlijke wijze zijn geproduceerd, 
zoals lijm, verf en conserveringsmiddelen 
waarbij geen giftige gassen vrijkomen. 
Maar zelfs zoiets eenvoudigs als een 
ventilator aan het plafond en een open raam 
kan helpen als de lucht in een kamer muf is. 

Het stimuleren van lichamelijke fitheid  
is een ander aandachtspunt in de 
welzijnsarchitectuur. Iedereen is zich terdege 
bewust van de wereldwijde bezorgdheid 
over de sedentaire levensstijl die gangbaar is 
in ontwikkelde landen. Deskundigen op het 
gebied van de volksgezondheid noemen dit 
‘het nieuwe roken’ in termen van 
maatschappelijk bezorgdheid (en benodigde 
actie). De afgelopen decennia zijn onze 
samenleving en architectuur echter gebouwd 
rondom gemak en, wat natuurlijk ook 
belangrijk is, het toegankelijk maken van 
beweging voor iedereen. Maar tegenwoordig 
rijden mensen rondjes op een parkeerplaats 
om te wachten tot er een plekje dichterbij 
vrijkomt, in plaats van de extra honderd 
meter te lopen. Het is vaak moeilijk om meer 
te bewegen tijdens de dagelijkse gang van 
zaken in moderne gebouwen. Hebt u ooit bij 
het binnengaan van een gebouw 
geprobeerd om naar de tweede of derde 
verdieping te gaan via een trap, om 
uiteindelijk toch de roltrap of lift te nemen? 

Welzijnsarchitectuur wil uiteraard zorgen voor 
meer en uitnodigender activiteit. Trappen 
strategisch positioneren is één manier om 
lichamelijke activiteit te bevorderen, maar het 
maakt het ook esthetisch aantrekkelijker om 
naar boven lopen. 

In één studie werd gekeken naar de wens en 
bereidheid van deelnemers om een trap te 
gebruiken in plaats van een lift bij een lelijke, 
onhandig gesitueerde trap en bij een 
grandioze, prachtige trap die net zo makkelijk 
te vinden was als de lift.4 Denk aan de laatste 
keer dat u in een kantoorgebouw of een 
ziekenhuis was, en u probeerde de lift te 
vermijden en de trap te nemen. 

Hoogstwaarschijnlijk waren de trappen 
moeilijk te vinden, bevonden ze zich achter 
een zware stalen deur en waren het 
betonblokken met verschrikkelijke verlichting. 
En het was er misschien vies, bedompt of 
donker. Zonder oppervlakkig te willen zijn, 
ontmoedigt deze esthetiek onbewust het 
gebruik van trappen.

Maar het gaat niet alleen om trappen versus 
roltrappen of liften. Gangen zijn vaak somber 
verlicht en geschilderd in saai, steriel beige. 
Om dit tegen te gaan, spelen sommige 
ideeën in de welzijnsarchitectuur in op de 
curve en beweging van de natuur. In de 
natuur komen rechte lijnen maar zelden voor. 
Denk aan bomen, rivieren en bloemen. Denk 
aan de mooie nerven van hout of de 
onvoorspelbare schoonheid in de lijnen van 
marmer of natuursteen. 

In de welzijnsarchitectuur worden gangen 
ontworpen met bochten die meanderen als 
water. Deze gangen zijn vaak verlicht met 
daglicht of kunstlicht, geïnspireerd op de 
natuur. Veel welzijnsarchitecten richten zich 
op dingen zoals groene gevels, dit zijn muren 
die zijn geïnspireerd op planten of die zijn 
voorzien van speciale materialen of verf die 
gifstoffen kunnen absorberen.

Wat kunnen we doen om het welzijn te 
verhogen in huizen die al zijn gebouwd en op 
bestaande werkplekken? Ruim op. Zorg voor 
hangplanten en planten van verschillende 
texturen en kleuren op de vloer of op uw 
bureau. Schakel over op een stabureau. Kies 
natuurlijke texturen en materialen, zoals hout 
en steen. Gebruik verf in rustige aardetinten. 
Open ramen voor een fris briesje. Kies 
gordijnen die eenvoudig te gebruiken zijn om 
de kans te vergroten dat u ze daadwerkelijk 
opent ‘s ochtends. Breng buiten waar 
mogelijk naar binnen.

16

Planten of specifieke luchtreinigers 
kunnen ook worden gebruikt om op 
natuurlijke wijze de lucht te zuiveren.

Met andere woorden, trappen 
en beweging moeten niet alleen 
makkelijk bereikbaar zijn, maar 
ook mooi en aangenaam, zodat 
beweging vanzelfsprekender wordt. 

4 Bassett, D R, et al. “Architectural design and physical activity: 
an observational study of staircase and elevator use in different 
buildings.” Journal of Physical Activity & Health, U.S. National 
Library of Medicine, May 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22975419.
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Deze traditioneel Indiase specerij draagt bij 
aan het versterken van het immuunsysteem 
van het lichaam dankzij de antioxiderende en 
ontstekingsremmende eigenschappen, en 
de antimicrobiële (antibacteriële) en 
schimmeldodende voordelen. Ook helpt 
kurkuma mensen met afvallen en voelen 
mensen zich jonger dankzij deze specerij.1 

In het zuiden van Centraal-Azië worden de 
helende eigenschappen van kurkuma al 
vele eeuwen geprezen in de Ayurvedische 
geneeskunde. Nu erkennen moderne 
wetenschappers dat veel van de gezonde 
eigenschappen van kurkuma kunnen 
worden toegeschreven aan curcumine, dat 
deel uitmaakt van een groep fytonutriënten 
die we curcuminoïden noemen. Curcumine 
geeft de wortelstok zijn kenmerkende fel 
geel-oranje tint. 

Ontstekingen dragen bij aan zoveel kwalen, 
van zwaarlijvigheid en lichaamspijnen tot 
vroegtijdige veroudering en een verzwakt 
immuunsysteem. De rol van kurkuma in de 
behandeling van ontstekingen is vooral 
effectief bij artritis. Een meta-analyse van 
studies over kurkuma als behandeling  
van artritis en andere pijnlijke 
ontstekingsaandoeningen toonde aan dat er 
voldoende bewijsmateriaal voorhanden was 
om gelijktijdig gebruik aan te moedigen voor 
de behandeling van de ziekten.3 

Kurkuma vormt een goede ondersteuning 
van de spijsvertering en helpt bij 
gewichtscontrole. In India wordt kurkuma 
van oudsher gebruikt voor de behandeling 
van maagzweren en gastro-intestinale 
ontstekingen. Nu hebben onderzoekers 
vastgesteld dat de curcumine in kurkuma 
ook bijdraagt aan gewichtsverlies, omdat het 
helpt de groei van vetweefsel in ons lichaam 
te verminderen.4  

Het verbetert ook de spijsvertering door ons 
lichaam te helpen bij de productie van gal. 
Bovendien verlaagt kurkuma de 
bloedsuikerspiegel, wat kan helpen bij 
diabetes.5 

Kurkuma is een superfood dat antibacteriële, 
antivirale en antimicrobiële eigenschappen 
bezit. Eén studie bewees zelfs op 
indrukwekkende wijze dat kurkuma kan 
worden gebruikt als bescherming tegen 
bepaalde virussen.6 Uit een evaluatie van 
meerdere studies bleek dat kurkuma 
succesvol kan worden ingezet als onderdeel 
van therapieën voor de behandeling van 
bepaalde bacteriële infecties, zoals 
helicobacter pylori, de bacterie die in 
verband wordt gebracht met maagzweren. 
Bovendien heeft kurkuma schimmeldodende 
effecten, vooral bij de behandeling van de 
Candida-schimmels (gist).7 

Dankzij de curcumine in kurkuma is het 
effectief bij het bestrijden van vrije radicalen 
in ons lichaam. Een warme kurkuma-tinctuur 
of -thee kan daarom het verouderingsproces 
vertragen. En het gaat nog dieper. Afgezien 
van de voordelen wat betreft vrije radicalen 
en antioxidanten, hebben studies 
aangetoond dat het ook werkt aan herstel 
van uw DNA en dat het bestaande DNA-
schade geneest.8 

Omdat positiviteit en de verbondenheid van 
lichaam en geest zo essentieel zijn voor 
gezondheid en veroudering, zijn 
stemmingsbalans en mentale gezondheid 
integrale onderdelen van een vol en bruisend 
leven. Een studie van toonaangevende 
universiteiten in China toonde ook de 
antidepressieve en stemmingsregulerende 
eigenschappen van kurkuma aan.9 

U kunt kurkuma opnemen in uw dagelijkse 
voedingspatroon door het poeder toe te 
voegen aan hete thee of aan een 
fruitsmoothie. De biologische beschikbaarheid 
is beter als het warm wordt geconsumeerd, 
met een beetje gezond vet en met zwarte 
peper. Doe bijvoorbeeld een lepel kokosolie in 
de smoothie of misschien een wolkje volle 
melk in de thee. Andere manieren om uw 
consumptie van kurkuma te verhogen, is om 
het samen met boter te smelten en over uw 
groente te sprenkelen, het poeder over uw 
roereieren te strooien, het vers te raspen op 
een salade of koolsla, of het door honing te 
roeren met gember en zwarte peper voor een 
geneeskrachtige zoetstof. En natuurlijk is er 
het traditionele gebruik in curry’s (in sommige 
currymixen zit al een flinke hoeveelheid 
kurkuma).

19

Een fel geel-oranje poeder of een op gember lijkende wortelstok met een oranje binnenkant: 
kurkuma wordt in rap tempo een basisingrediënt, zelfs in niet-Indiase keukens. Deze wortelstok 
(geen wortel, maar de ondergrondse stengel van een plant) is te vinden in lattes van Starbucks, 
voedingssupplementen, kruidenthee, gebakken producten en zelfs in saladedressings van de 
supermarkt. En de toenemende populariteit is ook niet zo vreemd gezien de indrukwekkende 
gezondheidsvoordelen. 

Kurkuma

Kruiden en supplementen

Het drinken van een kurkumathee of 
-tinctuur helpt ons metabolisme door 
te voorkomen dat zich vet ophoopt 
in onze cellen. 

Maar de belangrijkste kwaliteit 
is dat curcumine krachtige 
ontstekingsremmende en 
antioxidatieve eigenschappen heeft. 
Dit is wetenschappelijk bewezen.2

1 Prasad S, Aggarwal B B. Turmeric, the Golden Spice: From 
Traditional Medicine to Modern Medicine. In: Benzie IFF, 
Wachtel-Galor S, editors. Herbal Medicine: Biomolecular and 
Clinical Aspects, 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press/
Taylor & Francis; 2011. Chapter 13.
2 Aggarwal, B B, et al. “Curcumin: the Indian solid gold.” 
Advances in experimental medicine and biology, 
U.S. National Library of Medicine, 2007, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17569205.
3 Daily, James W., et al. “Efficacy of Turmeric Extracts and 
Curcumin for Alleviating the Symptoms of Joint Arthritis: A 
Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical 
Trials.” Journal of Medicinal Food, Mary Ann Liebert, Inc., 

1 Aug. 2016, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5003001/.
4 Ejaz, A, et al. “Curcumin inhibits adipogenesis in 3T3-L1 
adipocytes and angiogenesis and obesity in C57/BL mice.” The 
Journal of Nutrition, U.S. National Library of Medicine,  
May 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19297423.
5 Nabavi, S F, et al. “Curcumin: a natural product for diabetes 
and its complications.” Current topics in medicinal chemistry, 
U.S. National Library of Medicine, 2015,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26088351.
6 Narayanan, A, et al. “Curcumin inhibits Rift Valley fever virus 
replication in human cells.” The Journal of Biological Chemistry, 
U.S. National Library of Medicine, 28 Sept. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22847000.

7 Moghadamtousi, Soheil Zorofchian, et al. “A Review on 
Antibacterial, Antiviral, and Antifungal Activity of Curcumin.” 
BioMed Research International, Hindawi Publishing Corporation, 
Apr. 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4022204/.
8 Krishnaswamy, K. “Traditional Indian spices and their health 
significance.” Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition,  
U.S. National Library of Medicine, 2008,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18296352.
9 Liu, Chia-Yu, et al. “Antidepressant-like activity of turmerone  
in behavioral despair tests in mice.” BMC Complementary
and Alternative Medicine, BioMed Central, 1 Nov. 2013, 
bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/
articles/10.1186/1472-6882-13-299. 
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Wij moeten allemaal soms de verbinding 
verbreken om bewuster te kunnen verbinden, 
met onszelf voor de broodnodige persoonlijke 
tijd of met anderen. Maar waarom is dit 
belangrijk en hoe gaat het in zijn werk?

Betere houding
Naar uw smartphone kijken is alsof u letterlijk 
gewicht op uw rug draagt. Volgens een 
studie waarin de fysica werd geanalyseerd 
van mobiel-telefoongebruik en 
lichaamshouding, staat de gebruikelijke 
houding die we aannemen om naar onze 
mobiele telefoons te kijken, gelijk aan een 
druk van 27 kilo op onze nek.  

Meer lichaamsbeweging
Het is niet verrassend dat onderzoek na 
onderzoek aantoont dat minder technologie 
tot meer lichaamsbeweging leidt.2 Als we de 
film die we aan het kijken zijn uitzetten of 
onze sms-conversatie beëindigen en ervoor 
kiezen om naar buiten te gaan, is de kans 
groter dat we andere delen van ons lichaam 
in beweging brengen. Zelfs als we alleen 
maar naar de supermarkt gaan of in onze 
tuin rommelen, is er meer beweging dan 
alleen onze duim die over het scherm veegt.

Beter slapen
Na zonsondergang is elk licht in wezen 
onnatuurlijk. Het is waarschijnlijk niet 
realistisch om alle verlichtingsapparatuur uit te 
schakelen bij zonsondergang. Als we echter 
ons gebruik van digitale apparatuur na het 
eten of een paar uur voordat we gaan slapen 
beperken, komt dit onze nachtrust ten goede. 
Een studie heeft aangetoond dat vooral 
mannen last hebben van een verstoorde 
nachtrust als ze worden blootgesteld aan 
digitale apparaten.3 

Deze apparaten stralen blauw licht uit, wat 
de aanmaak van melatonine verhindert. 
Melatonine is een intrinsiek gemaakt 
hormoon dat de slaap bevordert. Bij één 
studie werd een groep deelnemers 
meegenomen naar de bergen om daar een 
week te gaan kamperen. Tijdens die week 
hadden ze geen toegang tot elektronische 
apparaten. Ze werden alleen blootgesteld 
aan natuurlijk licht. Deze studie toonde aan 
dat hun biologische klok gelijk ging lopen 
met het opkomen en ondergaan van de zon.4 

Menselijke interactie
Geef dierbaren uw onverdeelde aandacht. 
Kunt u zich de tijd herinneren dat 
smartphones hun opwachting maakten? 
Toen vonden we het onbeschoft als iemand 
naar zijn telefoon keek terwijl we met die 
persoon aan het praten waren. 
Tegenwoordig is het normaal om naar 
lezingen te gaan, in vergaderingen te zitten 
of uit eten te gaan en de gloed van 
smartphones weerkaatst te zien op de 
gezichten van mensen als ze in stilte zitten of 
half luisteren naar degenen die aan het 
woord zijn. Maar offline zijn kan ervoor 
zorgen dat u grappiger en creatiever bent in 
sociale situaties. Conversaties worden 
spontaner en creatiever. In plaats van dat 
iemand in een groep een vraag stelt 
(bijvoorbeeld wie was ook alweer de zanger 
van die band?) en vrienden meteen het 
antwoord Googlen, heeft iedereen grappige 
suggesties of er kan worden gelachen om 
geestige, maar foute antwoorden. 

Stress verminderen
Het is niet vreemd dat overmatig gebruik van 
technologie onze stressniveaus verhoogt.5 En 
vaak gaat het om een stressniveau dat wij niet 
eens als zodanig herkennen. Minder dan een 
kwart van de ondervraagden in de Verenigde 
Staten noemt technologie een stressfactor in 
hun leven. Maar het is wetenschappelijk 
aangetoond dat cortisolniveaus in ons 
speeksel toenemen als we een smartphone 
gebruiken.6 Ook de bovengenoemde issues 
(slechter slapen, minder betekenisvolle sociale 
interactie, lichamelijke inactiviteit en 
lichamelijke stress) kunnen elk voor zich 
aanzienlijke stress veroorzaken. En alle issues 
samen uiteraard nog veel meer. 

IRL is een veelgebruikte afkorting op internet die staat voor ‘in real life’, ofwel ‘in het echte leven’. De 
term verwijst naar dingen die offline gebeuren, van persoon tot persoon, en lijkt te zeggen dat het 
leven online niet helemaal echt is.

Digitale detox - hoe offline gaan om weer op 
te laden en opnieuw contact te maken onze 
(geestelijke) gezondheid ondersteunt

Gezondheid van het gezin

Door technologie uit te schakelen, 
laten we anderen zien dat we 
aanwezig zijn in hun menselijkheid.

1 Hansraj, K K. “Assessment of stresses in the cervical 
spine caused by posture and position of the head.” Surgical 
technology international, U.S. National Library of Medicine, 
Nov. 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25393825.
2 Vandelanotte, C, et al. “Associations of leisure-time internet 
and computer use with overweight and obesity, physical activity 
and sedentary behaviors: cross-sectional study.” Journal of 
Medical Internet Research, U.S. National Library of Medicine, 
27 July 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19666455.
3 Thomée, Sara. “ICT use and mental health in young adults. 
Effects of computer and mobile phone use on stress, sleep 

disturbances, and symptoms of depression.” GUPEA, 
1 Mar. 2012, gupea.ub.gu.se/handle/2077/28245.
4 Wright, J R, et al. “Entrainment of the human circadian 
clock to the natural light-dark cycle.” Current biology : 
CB, U.S. National Library of Medicine, 19 Aug. 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23910656.
5 Thomée, S, et al. “Computer use and stress, sleep 
disturbances, and symptoms of depression among young 
adults–a prospective cohort study.” BMC psychiatry, 
U.S. National Library of Medicine, 22 Oct. 2012, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23088719.
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Maar hoe doe u dat? Misschien ziet u er als 
een berg tegenop om offline te gaan, want 
we zijn er zo aan gewend om internet te 
gebruiken voor antwoorden en 
entertainment. U kunt echter kleine 
dagelijkse stappen nemen, zoals 
bijvoorbeeld niet op uw telefoon kijken of uw 
laptop openen totdat u bent opgestaan, u 
hebt uitgerekt en een douche hebt 
genomen. 

Voor een meer intense detox kunt u 
overwegen om eens per maand een lange 
wandeling te maken en dan niet uw telefoon 
mee te nemen (of de telefoon in de auto te 
laten). U kunt misschien ook één 
apparaatloze dag per maand (of per week 
als u dapper bent) invoeren en 24 uur lang 
geen telefoon, laptop en tv aanzetten. Dit is 
niet gemakkelijk en soms voelt het op het 
moment zelf niet eens prettig. Maar door u 
te focussen op hoe goed het is voor u en uw 
relaties met anderen zal het uiteindelijk iets 
gaan opleveren. 

Probeer om uw telefoon 
niet bij u te hebben tijdens 
maaltijden, zelfs als u alleen eet.
Laat uw telefoon thuis als 
u met vrienden uit bent of als u 
uitgaat met uw partner. 

6 Choi, S, et al. “Real-time measurement of human salivary 
cortisol for the assessment of psychological stress using a 
smartphone.” Sensing and Bio-Sensing Research, Elsevier, 
Dec. 2014, www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S221418041400021X#s0040.
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Osteoporose ontstaat wanneer we meer 
botmassa verliezen dan er op natuurlijke 
wijze wordt aangemaakt door ons lichaam. 
Met andere woorden: de Zwitserse kaas of 
spons bevat meer gaten (of poriën). 

Botgezondheid is van essentieel belang en 
daar we dienen ons ons hele leven van 
bewust te zijn. 

Osteoporose wordt veroorzaakt door vele 
factoren. Gebrek aan elementaire 
voedingsstoffen, zoals calcium, vitamine D 
en K (vooral vitamine K2) en magnesium, 
vertegenwoordigt een groot deel van deze 
voedingsfactoren. Ook een gebrek aan 
sporenelementen in uw voedingspatroon, 
zoals koper, zink, mangaan, borium en 
silicium (die vaak ontbreken in bewerkt 
voedsel) draagt bij aan osteoporose. 
Levensstijlgewoontes zoals overmatig 
alcoholgebruik, roken en inactiviteit zijn ook 
factoren. Hetzelfde geldt voor bepaalde 
voorgeschreven geneesmiddelen zoals 
corticosteroïden en sommige 
kankerbehandelingen die fundamentele 
hormonen blokkeren, zoals oestrogeen en 
testosteron, die een belangrijke rol spelen bij 
het sterk houden van de botten. 

Vanwege de belangrijke rol die oestrogeen 
speelt bij botgezondheid, is voor 
postmenopauzale vrouwen het risico van de 
complicaties van de aandoening hoger. Dat 
gezegd hebbende, moeten ook mannen 
aandacht besteden aan hun botgezondheid 
omdat ook zij ouder worden en last krijgen 
van osteoporose. Hoewel vrouwen tijdens 
de menopauze veel bot verliezen, bereiken 
ze uiteindelijk hetzelfde niveau als mannen.1 

Maar wat kunnen we doen als we al ouder 
zijn?

Wanneer u veel groente eet (allerlei 
bladgroente) en gezonde zuivel, haalt u uw 
voedingsstoffen uit natuurlijke bronnen. 

En welke voedingsstoffen zijn vooral 
belangrijk voor botgezondheid? Wanneer we 
denken aan osteoporose, denken we 
waarschijnlijk direct aan calcium. En terecht, 
want calcium is één van de meest cruciale 
bronnen. Calcium helpt uw lichaam bij het 
opbouwen en onderhouden van uw botten. 
Als u niet dagelijks minstens drie porties 
calciumrijk voedsel eet, is het belangrijk om 
een calciumsupplement te nemen, vooral als 
u tot een risicogroep behoort of als er al 
osteoporose bij u is vastgesteld.

Maar calcium kan niet zonder vitamine D. 
Vitamine D zorgt ervoor dat uw lichaam het 
calcium absorbeert. Vitamine D is eigenlijk 
een hormoon dat ons lichaam aanmaakt 
wanneer onze huid wordt blootgesteld aan 
zonlicht. Over het algemeen is slechts 
ongeveer 10 procent van onze vitamine D 
afkomstig uit voedsel. Toch moeten mensen 
die in meer noordelijk gelegen streken 
wonen of op minder zonnige plekken, of 
mensen die weinig tijd buiten doorbrengen, 
echter overwegen om een vitamine 
D-supplement te nemen.2 

Er zijn ook minder bekende botopbouwende 
voedingsstoffen die kunnen helpen bij 
osteoporose. Vitamine K en magnesium zijn 
minstens zo belangrijk als calcium voor 
botgezondheid. Vitamine K is zeer 
overvloedig aanwezig in bladgroente.3 In 
linzen, tofu, amandelen, broccoli en spinazie 
zit veel magnesium.4 Hier komen bepaalde 
dingen weer terug, want veel van deze 
voedingsmiddelen zijn ook goede bronnen 
van calcium.  

Zorg voor voldoende beweging. Terwijl 
voeding een belangrijke rol speelt bij 
botgezondheid, zijn gewichtsdragende 
oefeningen noodzakelijk om osteoporose te 
voorkomen en te bestrijden.5  

Probeer te wandelen, doe kleine 
kniebuigingen of beenlunges, of probeer 
zelfs wat oefeningen met gewichten. Yoga is 
een uitstekende keuze omdat u hiermee 
kracht opbouwt zonder te veel druk op de 
gewrichten. 

Verminder stress. Negatieve stress schaadt 
ons lichaam op vele manieren, maar een 
factor die in belangrijke mate bijdraagt, is dat 
onze hormoonhuishouding cortisol afgeeft. 
Cortisol staat in de volksmond bekend als 
het stresshormoon en is schadelijk voor 
onze botgezondheid.6 Daarom is het 
belangrijk om een zelfzorgprogramma te 
hebben dat niet alleen uw mentale en 
emotionele gezondheid ondersteunt, maar 
dat uiteindelijk ook uw lichamelijke 
gezondheid ten goede komt.
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Osteoporose is het brozer worden van uw botten. ‘Osteo’ betekent ‘bot’ en ‘poros’ betekent ‘opening’ of 
‘porie’. Denk aan hoe Zwitserse kaas of een natuurlijke spons eruitziet met spleten en gaten. 

Op natuurlijke wijze  
omgaan met osteoporose 

Gezondheid van het gezin

Zie uw botten maar als een 
spaarrekening voor uw pensionering. 
Als u jong bent, is het belangrijk 
om veel energie te steken in uw 
botgezondheid. 

Zorg voor een evenwichtig 
voedingspatroon. De grondslag van 
zoveel gezondheidsadviezen vormt 
ook een belangrijke bouwsteen voor 
botgezondheid. 

Oefeningen voor flexibiliteit en 
kracht zijn goed voor onze balans en 
voorkomen dat we vallen, wat vooral 
schadelijk kan zijn voor broze botten.  

1 Gennari, C. “Calcium and vitamin D nutrition and 
bone disease of the elderly.” Public health nutrition, 
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2001, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11683549.
2 Sunyecz, John A. “The use of calcium and vitamin D in the 
management of osteoporosis.” Therapeutics and Clinical Risk 
Management, Dove Medical Press, Aug. 2008, 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2621390/.
3 Higgs, J, et al. “Nutrition and osteoporosis prevention for the 
orthopaedic surgeon: A wholefoods approach.” EFORT open 
reviews., U.S. National Library of Medicine, 23 June 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28736622.
4 Welch, A A, et al. “Dietary Magnesium May Be Protective for 
Aging of Bone and Skeletal Muscle in Middle and Younger Older 
Age Men and Women: Cross-Sectional Findings from the UK 
Biobank Cohort.” Nutrients, U.S. National Library of Medicine, 
30 Oct. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29084183.
5 Han, L, et al. “Effects of weight training time on bone 
mineral density of patients with secondary osteoporosis after 

hemiplegia.” Experimental and therapeutic medicine, 
U.S. National Library of Medicine, Mar. 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28450926.
6 Chiodini, I, and A Scillitani. “Role of cortisol hypersecretion 
in the pathogenesis of osteoporosis.” Recenti progressi in 
medicina, U.S. National Library of Medicine, June 2008, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18710063. 
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Ofschoon alle kinderen intense momenten 
van focus en concentratie (kunnen) hebben, 
associëren we kinderen niet vaak met rust of 
meditatie. Sommige kinderen worden 
geboren met een innerlijke focus, terwijl 
anderen meer interactie willen en luidruchtig 
naar buiten zijn gericht. 

Kinderen zijn net kleine wetenschappers, 
gefascineerd door de wereld absorberen ze 
hoe dingen eruitzien en functioneren. Ze zijn 
prima in staat zich te concentreren op 
dingen die ze leuk vinden en die hen 
fascineren. 

Door focus en concentratie kunnen kinderen 
leren en zich ontwikkelen, en dat geeft hen 
zelfvertrouwen en een gezond gevoel van 
eigenwaarde.

Focus is vergelijkbaar met mindfulness voor 
volwassenen. Het is iets dat moet worden 
gekoesterd en beoefend. Mindfulness en 
focus hebben enorme fysieke en mentale 
gezondheidsvoordelen, zoals sterkere 
gevoelens van vreugde, betere 
studieprestaties en verminderde gevoelens 
van stress. 

Hier vindt u enkele ideeën om 
focus te stimuleren.

Tijd en ruimte. Kinderen hebben beide 
nodig. U kunt niet van een driejarig kind 
verwachten dat hij of zij zich aankleedt en 
klaar is om de deur uit te gaan in dezelfde 
tijd die u daarvoor nodig hebt. Houd uw 
verwachtingen voor uw kinderen binnen de 
ontwikkelingsgrenzen die gelden voor hun 
leeftijd. Wat volwassenen soms zien als een 
gebrek aan focus is voor een kind eigenlijk 
volkomen normaal. Deskundigen zijn het 
erover eens dat jonge kinderen zich slechts 
tussen de vijf en vijftien minuten kunnen 
concentreren, afhankelijk van de activiteit. 
Op taken die zij leuk vinden of waar ze 
vertrouwd mee zijn, kunnen ze zich langer 
focussen dan op uitdagende activiteiten. 

Minimaliseer multitasking. Doe één ding 
tegelijk. Kinderen worden tegenwoordig 
gebombardeerd met schermen, knipperende 
lampjes op speelgoed en herriemakers, en 
de samenleving verwacht dat iedereen al 
jong begint met multitasking. Het probleem 
is dat multitasking in ons moderne 
volwassen leven wordt geëist, en zelfs 
verheerlijkt, en als een 
bewonderenswaardige kwaliteit wordt 
beschouwd. Maar laten we niet vergeten dat 
onderzoek heeft aangetoond dat het de 
concentratie vermindert en onze resultaten 
negatief beïnvloedt. Omdat kinderen zo veel 
leren door te observeren wat wij doen, is het 
noodzakelijk om in te zien hoe er van alle 
kanten aan onze tijd en focus wordt 
getrokken. Modelleren wij voor hen hoe 
focus eruitziet? Een andere manier om 
hieraan te werken, is om bewust tijd en 
ruimte te creëren voor taken zoals huiswerk. 
Of probeer grotere activiteiten op te breken 
in kleinere stappen. 

Wanneer we denken aan kinderen, zien we ze meestal rondrennen 
op de speelplaats met alle plezier van de wereld. We denken aan 
onze eigen kinderen of kleinkinderen, zoals ze urenlang spelen, 
praten, bezield zijn en alles wat in hun levendige verbeelding 
bestaat tot uitdrukking brengen.

Focus stimuleren

Gezondheid van het gezin

Hebt u ooit naar een peuter gekeken 
die onvoorstelbaar intens een nieuw 
speeltje onderzoekt? 

Wanneer kinderen bijvoorbeeld leren 
om hun veters vast te maken, laat ze 
dan eerst alleen de veters kruisen en 
doe de rest zelf, totdat ze de eerste 
stap onder de knie hebben. Ga 
daarna verder met de eerste lus van 
de veters, enzovoort. 
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Activiteiten beperken tot één ding tegelijk of 
activiteiten opbreken in kleinere stappen 
maakt dat kinderen (en volwassenen) zich 
minder overdonderd voelen. Vervolgens kan 
de aandacht worden gericht op de kleine 
overwinningen en prestaties die het focussen 
op de meer haalbare taak opleveren. 

Pauzeren om stoom af te blazen. Misschien 
maken we ons zorgen over kinderen en 
focus omdat wij te veel van onze kinderen 
eisen zonder ze een goede uitlaatklep te 
geven. Het zijn weer onze buren in 
Scandinavië die een unieke aanpak hebben 
die goed lijkt te werken. 

(Een bonus is dat de volwassenen ook een 
pauze krijgen terwijl de kinderen buiten 
spelen. Gedurende de dag houden ze om 
beurten toezicht op de spelende kinderen.) 
De leerlingen volgen deze cyclus tijdens de 
hele schooldag en dit levert opmerkelijke 
resultaten op. Leerkrachten merken dat de 
kinderen aan het begin van die leercyclus 
van 45 minuten beter opletten en naar het 
einde toe minder interesse tonen. Maar dit 
geldt niet alleen voor Finse kinderen. Studies 
naar deze aanpak in Noord-Amerika en het 
Verenigd Koninkrijk lieten vergelijkbare 
positieve resultaten zien.2  

De cognitieve prestaties van leerlingen 
verbeterden aanzienlijk en bovendien pasten 
ze zich beter aan de schoolomgeving aan. 
Sinds de invoering van dit systeem in de 
Finse openbare scholen, is ook een 
drastische daling zichtbaar van het aantal 
recepten voor stimulerende medicijnen zoals 
methylfenidaat, gebruikt in de behandeling 
van ADD en ADHD.

Adem in. Adem uit. Langzame, diepe 
buikademhaling vertraagt onze aapachtige 
geest die voortdurend van de ene gedachte 
naar de andere springt. Leer uw kinderen 
deze vaardigheid en stimuleer ze hierin. Kijk 
of het ze helpt zich te focussen op een taak 
waar ze niet enthousiast over zijn. Het 
kalmeert hun angst en helpt ze in het 
moment te zijn. 

In Finland duren les-, studie- en 
instructieperioden voor kinderen op 
openbare scholen 45 minuten en 
daarna krijgen ze 15 minuten pauze 
om stoom af te blazen.1  

1 Walker, Timothy D. “How Finland Keeps Kids Focused 
Through Free Play.” The Atlantic, Atlantic Media Company, 30 
June 2014, www.theatlantic.com/education/archive/2014/06/
how-finland-keeps-kids-focused/373544/.

2 “The Role of Recess in Children’s Cognitive 
Performance and School Adjustment.” Educational 
Researcher, Jan. 2005, journals.sagepub.com/doi/
abs/10.3102/0013189X034001013?journalCode=edra.
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Voorbij zijn de dagen dat schoonheid 
gelijkstond aan een bepaald lichaamstype of 
een specifiek, verbeterd fysiek kenmerk. In 
plaats daarvan zien steeds meer vrouwen 
schoonheid als een multifactorieel concept, 
waarvan welzijn de kern is. 

Deze vooruitgang vindt zijn oorsprong dan 
wel in de gezondheids- en wellnesscentra in 
grote steden, maar dergelijke diensten 
winnen nu ook aan populariteit in meer 
landelijke gebieden. Ook landen als China 
fungeren wereldwijd als inspiratiebron dankzij 
het algemene gebruik van acupunctuur—de 
essentie van welzijn aldaar—voor 
schoonheidsbehandelingen.  

Het koesteren van uw innerlijke geest, inzicht 
in uw energiecycli en het verminderen van 
stress zijn concepten die steeds vaker deel 
uitmaken van schoonheidsrituelen. Bovendien 
wordt grote nadruk gelegd op innerlijke 
schoonheid en de cosmetica- en 
schoonheidsbranche heeft dit concept nu 
ook geaccepteerd en omarmd. Waar de 
schoonheidsindustrie voorheen de hoop op 
schoonheid in een pot verkocht, wordt nu 
erkend dat consumenten een meer 
holistische benadering van gezondheid willen. 

Vrouwen richten zich nu ook minder op 
mager of dun zijn, maar geven de voorkeur 
aan een fit en strak lichaamsbeeld. Ze 
beginnen te geloven dat schoonheid 
voortkomt uit welzijn en gezondheid.

Intuïtief weten we dat welzijn en schoonheid 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Voor 
vrouwen is het streven naar schoonheid vaak 
een belangrijke drijfveer om gezond te leven. 
Cru gezegd, kan ijdelheid ervoor zorgen dat 
we gezonde dingen willen doen, hoewel we 
dan nog niet altijd daadwerkelijk in actie 
komen.1 Het is echter absoluut niet 
narcistisch om schoonheid, gezondheid en 
welzijn als belangrijke waarden te zien in ons 
leven. We zien schoonheid niet alleen met 
onze ogen. We voelen, horen en ervaren het 
ook. Het is dus veel complexer dan alleen een 
fysiek kenmerk. In een beroemde uitspraak 
van Winston Churchill noemde hij ijdelheid 
‘die ondeugd die zoveel deugden stimuleert’.

In een andere studie moesten  
deelnemers kijken naar beelden van  
mensen met door de zon veroorzaakte 
verouderingsverschijnselen om hen te 
motiveren vaker zonnebrandcrème te 
gebruiken.3 Uit de studie kwam naar voren 
dat de deelnemers minder gemotiveerd 
raakten door de discussie over de preventie 
van huidkanker dan door ijdelheid. 

Er is echter maar een dunne scheidingslijn 
tussen het benutten van het verlangen naar 
schoonheid als motivatie voor gezondheid 
en het veranderen van de zoektocht naar 
schoonheid in iets om je voor te schamen. 
Het is belangrijk om realistisch te zijn. Als we 
beroemdheden of zelfs nauwelijks bekende 
internetpersoonlijkheden gebruiken als 
inspiratie, moeten we beginnen met waar wij 
ons bevinden (niet met de situatie van die 
beroemdheid of YouTube-host). 

Door vaak naar berichten op Instagram, 
filmpjes op YouTube of pins op Pinterest te 
kijken, kunnen we ideeën opdoen over 
gezondheid en schoonheid. Maar dat is niet 
goed als we dan het gevoel krijgen dat we 
niet goed genoeg zijn of als de doelen die 
deze online persoonlijkheden zich stellen niet 
haalbaar zijn. 
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Het adagium dat schoonheid van binnen komt, zorgt momenteel 
voor een verschuiving in de cosmetica-, haarverzorgings- en 
huidverzorgingsindustrie. Dat is geen wonder, aangezien veel 
vrouwen over de hele wereld welzijn en gezond leven terecht 
gelijkstellen aan het concept van wat mooi is.

Gezond van  binnen  
en van buiten

Gezondheid van het gezin

Eén studie analyseerde hoe het 
verlangen naar een gezondere 
huid een belangrijke motiverende 
factor was om meer groente en 
fruit te eten.2  

‘Fitspiratie’ is een nieuwere term die 
verwijst naar de neiging van gewone 
mensen om naar anderen (en dan 
voornamelijk naar internetbronnen) 
te kijken voor motivatie bij 
fitnessdoelstellingen. 4

Ideeën die momenteel populair zijn, 
zoals ervoor zorgen dat uw huid 
gezond is in plaats van ongezonde 
huid te verbergen onder make-up, of 
supplementen nemen met biotine en 
methylsulfonylmethaan (MSM) om 
uw haar gezond te houden, worden 
de norm. 

1 Pan, W, and J Peña. “The Exposure Effects of Online Model 
Pictures and Weight-Related Persuasive Messages on 
Women’s Weight-Loss Planned Behaviors.” Journal of Health 
Communication, U.S. National Library of Medicine, 
Oct. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29020539.
2 Whitehead, R D, et al. “A randomized controlled trial of an 
appearance-based dietary intervention.” Health psychology : 
official journal of the Division of Health Psychology, American 
Psychological Association, U.S. National Library of Medicine, 
Jan. 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23527517.

3 Tuong, W, and A W Armstrong. “Effect of appearance-based 
education compared with health-based education on 
sunscreen use and knowledge: a randomized controlled trial.” 
Journal of the American Academy of Dermatology, 
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2014, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24508292.
4 Simpson, C C, and S E Mazzeo. “Skinny Is Not Enough: 
A Content Analysis of Fitspiration on Pinterest.” Health 
communication, U.S. National Library of Medicine, May 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27326747.
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Misschien is de bimodale benadering, 
waarbij zowel schoonheid als gezondheid 
wordt gebruikt ter inspiratie, het geschikte 
medium. Onderzoekers keken naar stoppen 
met roken door twee lenzen: de orale 
gezondheid en de lichamelijke 
aantrekkelijkheid van rokers.5  

Als u een of twee bloggers of Instagrammers 
kunt vinden die voor uw gevoel goed 
aansluiten bij uw schoonheidswaarden en 
gezondheidsdoelstellingen, kunnen deze een 
nuttige inspiratiebron vormen. Zorg ervoor 
dat ze iets hebben dat voor u haalbaar en 
realistisch is. Het werkt motiverend om te 
zien dat anderen hun schoonheids- en 
gezondheidsdoelen bereiken als we het 
gevoel hebben zelf vergelijkbare doelen te 
kunnen bereiken. 
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Zij constateerden dat de tweeledige 
aanpak waarbij gezondheid en 
schoonheid werden gecombineerd 
heel motiverend werkte om de 
rokers zo ver te krijgen dat ze wilden 
stoppen met roken.   

5 Semer, N, et al. “Development and evaluation of a tobacco 
cessation motivational program for adolescents based on 
physical attractiveness and oral health.” Journal of dental 
hygiene : JDH, U.S. National Library of Medicine, 2005,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16297311.
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Het is geen toeval dat tailles uitdijen sinds we 
vet de oorlog hebben verklaard. De oude (en 
verouderde) theorie was dat uw lichaam het 
vet dat u eet, opslaat. Hoewel het waar is dat 
het eten van te veel vet ten opzichte van de 
hoeveelheid energie die u verbruikt, kan 
leiden tot gewichtstoename (net als alle 
andere voedingsmiddelen), eten veel mensen 
tegenwoordig eigenlijk te weinig vet en 
profiteren ze niet van de voordelen van een 
gezond en evenwichtig voedingspatroon. 

Vis, avocado’s, olijfolie, saffloer- en vlasolie, 
kokosolie en biologische kaas en noten zijn 
allemaal uitstekende voedingsmiddelen om 
uw gezonde vetconsumptie te verhogen. Het 
is echter belangrijk om te onthouden dat u 
oliën die vloeibaar zijn bij kamertemperatuur 
nooit verhit. Gebruik om te koken alleen 
kokosolie, boter, ghee (geklaarde boter) of 
gesmolten dierlijke vetten. Alleen verzadigde 
vetten kunnen veilig worden verwarmd 
zonder dat oxidatieve stress en ontsteking 
optreedt. U mag alleen verzadigde vetten 
consumeren als u een actieve levensstijl hebt 
zodat die vetten worden verbrand voor 
brandstof. Veel mensen koken met olijfolie, 
maar dit is een vergissing, omdat olijfolie, 
zoals elke olie die vloeibaar is bij 
kamertemperatuur (onverzadigd vetzuur met 
oliën), bij verhitting snel oxideert. 

Terug naar de oorlog tegen vet en hoe dit 
overal heeft geleid tot gewichtstoename. Toen 
fabrikanten begonnen met het verwijderen 
van vet uit hun producten, moesten ze de 
smaak versterken met iets anders. Vaak 
gebruikten ze daarom meer suiker. 
Tegenwoordig wordt suiker in talloze vormen 
aangetroffen in allerlei voedingsmiddelen. Dit 
hoge suikergehalte is vaak verantwoordelijk 
voor gewichtsproblemen, vooral wanneer 
suiker wordt gecombineerd met vet. 
Bovendien zorgt de toevoeging van zout voor 
een uiterst verslavend trio (suiker + vet + 
zout), waar junkfood bol van staat. Als u uw 
gewicht onder controle wilt houden, laat de 
vetarme producten dan staan. Zorg voor een 
voedingspatroon dat bestaat uit natuurlijke, 
onbewerkte voedingsmiddelen en weinig 
geraffineerde koolhydraten en suikers. En blijf 
uw hele leven fysiek actief.

Een visiebord is een hulpmiddel dat mensen 
gebruiken om zich te focussen op de dingen 
die ze willen in het leven. De definitie is los 
omdat het eindresultaat zo persoonlijk is. 
Uw visiebord kan een collage van foto’s uit 
tijdschriften zijn. Of het kan een schoolbord 
zijn dat is volgeschreven met positieve 
bekrachtigingen. Het kan zelfs de 
achtergrond op uw computer zijn. Welk 
medium en welke berichten u ook kiest ter 
illustratie, uw visiebord moet zijn gevuld met 
berichten van dingen die u wilt bereiken. Als 
het gaat om het gezonde, gelukkige leven 
dat u wilt leiden, is visualisatie een van de 
meest krachtige mentale oefeningen die u 
kunt doen. Een visiebord helpt u gewoon 
zich te concentreren. Het plaatst de 
beelden en woorden waarop u wilt 
scherpstellen recht voor u, zodat u ze 
meerdere keren per dag ziet. Als u 
voortdurend wordt herinnerd aan de 
positieve dingen en ervaringen die u wilt in 
het leven, blijft u beter gefocust op het 
bereiken van deze doelstellingen. Om uw 
gedachten nog meer af te stemmen op de 
positieve aspecten van uw leven, kunt u 
ook snuisterijen en souvenirs toevoegen 
van prachtige ervaringen die u al hebt 
beleefd. Bijvoorbeeld oude vliegtickets van 
een geweldige vakantie. Of een gedroogde 
bloem die u herinnert aan de schoonheid 
van de natuur. 

Zelfzorg is een algemene term waaronder alles valt dat u 
doet ter verzorging van uw geestelijke en lichamelijke 
gezondheid. Zelfzorg is belangrijk omdat velen van ons 
een zeer druk, modern leven leiden waarin we al onze 
energie richten op het volbrengen van taken. Zelfzorg 
moet geen taak zijn, maar eerder een gewoonte die 
maakt dat u zich goed voelt. Zelfzorg kan betekenen dat 
u tijd vrijmaakt in uw drukke week voor een massage van 
een uur. Of het kan betekenen dat u een half uur eerder 
naar bed gaat om te ontspannen met een kalmerend 
boek terwijl uw lichaam in slaap begint te vallen. Zelfzorg 
kan zelfs inhouden dat u tijd doorbrengt met een positief 
denkende vriend die zorgt dat u zich goed voelt over 
uzelf. Er zijn geen goede of foute zelfzorgactiviteiten, als 
u zich er maar beter van gaat voelen. Nogmaals, dit kan 
leiden tot een betere fysieke of geestelijke conditie. Na 
een drukke week vol werk- en familieverplichtingen 
hebben we allemaal wel een beetje zelfzorg nodig om 
energiek te blijven en ons te blijven focussen op de 
positieve aspecten van ons leven.  
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Wat is een visiebord? 

Wat is nu precies zelfzorg en hoe kan ik 
het in de praktijk brengen?

Vraag het de expert

Het is een feit dat uw lichaam vet 
nodig heeft om optimaal te kunnen 
presteren.

Word ik dik van vet of suiker?
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