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Als de vraag geen duidelijke keuze is tussen 
een gezonde en een ongezonde optie (zoals 
bewegen of elke avond op de bank zitten), 
zeg ik tegen die personen dat ze alleen zelf 
de vraag kunnen beantwoorden. U moet 
uzelf namelijk de vraag stellen als u wilt 
weten wat het beste voor uw lichaam is.

We zijn allemaal unieke individuen met 
unieke behoeften. Er zijn algemene, 
overkoepelende richtlijnen die we allemaal 
zouden moeten aanhouden. Kies over 
het algemeen voor een gezond dieet met 
onbewerkte voedingsmiddelen, voedzame 
verse stukken fruit en groente, het liefst lokaal 
organisch geteeld en van het seizoen. Zorg er 
daarnaast voor dat u genoeg en regelmatig 
beweegt, dat u een positieve instelling en 
een gezonde geest hebt en dat u uw sociale 
contacten goed onderhoudt. De details van 
het perfecte gezonde leven kunnen echter 
van persoon tot persoon verschillen.

Dus, als iemand vraagt wat een betere 
oefening is, hardlopen of wandelen, lijkt het 
misschien makkelijk om een van de twee te 
kiezen, maar ik kan de keuze echt niet voor 
iemand anders maken. U kunt zelf het beste 
bepalen welke activiteit u leuker vindt, welke 
u voor langere tijd volhoudt, welke het beste 
bij uw huidige levensstijl past en op welke 
activiteit uw lichaam het beste reageert. Het 
antwoord op elk van die vragen is misschien 
niet hetzelfde. De voor- en nadelen moeten 
tegen elkaar worden afgewogen. Probeer 
iedere optie uit, kijk hoe uw lichaam en geest 
erop reageren en neem dan een beslissing. 
Vergeet bovendien niet dat het optimale 
dieet en de meest geschikte bewegings- en 
recreatieve activiteiten zich gedurende ons 
leven ontwikkelen en veranderen. Nu ik 70 
ben zijn mijn dieetvoorkeuren anders dan 
toen ik 40 was.

Uw gezondheid, mijn gezondheid en 
die van alle anderen is afhankelijk van 
unieke persoonlijke behoeften, smaak, 
beperkingen en voorkeuren. Bovendien 
hangt het af van wat we lekker vinden, 
waar we van genieten en waardoor we ons 
goed gaan voelen. Het belangrijkste is om 
voeding, activiteiten, mensen en ervaringen 
te vinden waar we van kunnen genieten. 
Daarna kunnen we ons richten op hoe dit 
ons leven gezonder en gelukkiger maakt. 
Dat maakt het makkelijker om een keuze 
te maken, omdat we geneigd zijn om meer 
van deze gezonde, positieve dingen te 
verwelkomen in ons leven. 

Neem bij de volgende keuze tussen 
hardlopen en wandelen, fruit en groente, 
thee en water, vroeg gaan slapen en laat 
opblijven of een van de andere duizenden 
gezondheidskeuzes per dag eens de tijd 
om na te denken over uw persoonlijke 
behoeften en wensen. Door u zich daarop 
te richten, richt u zich op uzelf. Denk ook 
na over hoe u zich zult voelen nadat u de 
keuzes hebt gemaakt. Laat u altijd leiden 
door uw intuïtie en u zult al snel merken 
dat u vanzelf kiest voor de optie die voor u 
het gezondste is. Als u steeds bewust blijft 
omgaan met dit soort momenten kunt u er 
kracht, gezondheid en creativiteit uit putten.

Wat is beter  
voor mijn gezondheid?
Er is één soort vraag die ik vaak krijg. Die klinkt ongeveer zo: 
‘Wat is beter voor mij, optie A of optie B?’. Mensen willen weten 
waar ze het meeste aan hebben, hardlopen of wandelen? 
Drie grote maaltijden per dag of vier of vijf kleinere? Volvette 
zuivelproducten of zuivel met een laag vetgehalte? Of helemaal 
geen zuivelproducten? Zo gaat het maar door. 
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Voedingsnieuws
Focus en ademhaling houden u 
scherp
Er is al jaren anekdotisch bewijs dat 
ademhaling en focus goed zijn voor de 
cognitieve gezondheid. Nu is er eindelijk ook 
hard, wetenschappelijk bewijs. Onderzoekers 
zagen dat geconcentreerde ademhaling 
effect heeft op een neurotransmitter in de 
hersenen genaamd noradrenaline. Deze 
neurotransmitter komt natuurlijk vrij wanneer 
we worden uitgedaagd en wanneer we 
nieuwsgierig, opgewonden of gefocust zijn. 
Noradrenaline draagt ook bij aan het maken 
van nieuwe verbindingen in de hersenen, 
waardoor onze geest jong en scherp blijft 
terwijl we ouder worden.5 

De gezonde bacteriën in yoghurt (en in 
vergelijkbaar gefermenteerd voedsel dat rijk 
is aan probiotica) kunnen ontstekingen 
helpen verminderen. Uit een studie 
gepubliceerd in het British Journal of 
Nutrition bleek dat er minder biomarkers 
voor chronische ontstekingen aanwezig 
waren in mensen die regelmatig yoghurt 
consumeren.4  

Recent onderzoek van Pennsylvania  
State University heeft aangetoond dat 
volwassenen die slechts zes uur per nacht 
slapen een grotere kans hebben op 
uitdroging dan volwassenen die acht  
uur per nacht slapen. Volgens de 
onderzoekers is het verstandig om meer 
water te drinken als u moe wakker wordt 
na een nacht van minder dan acht uur 
slaap. Hierdoor voelt u zich mogelijk beter 
en minder sloom, en het kan ook helpen 
voor een betere en langere nachtrust.2  

Bestrijd ontstekingen met yoghurt

Hebt u dorst? Drink meer water, 
mogelijk slaapt u dan ook beter.

1 Gries, Kevin J., et al. “Cardiovascular and Skeletal 
Muscle Health with Lifelong Exercise.” Journal of Applied 
Physiology 125, no. 5 (2018): 1636-645. doi:10.1152/
japplphysiol.00174.2018.
2 Rosinger, Asher Y., et al. “Short Sleep Duration Is Associated 
with Inadequate Hydration: Cross-Cultural Evidence from US 
and Chinese Adults,” Sleep, , zsy210, https://doi.org/10.1093/
sleep/zsy210.
3 Cregan-Reid, Vybarr. “Allergies: The Scourge of Modern 

Life?” The Guardian. October 20, 2018. Accessed December 
16, 2018. https://www.theguardian.com/society/2018/oct/20/
allergies-the-scourge-of-modern-living-hay-fever-ashtma-
eczema-food-peanuts-dairy-eggs-penicillin.
4 Pei, R., et al. (2017). “Low-fat Yogurt Consumption Reduces 
Biomarkers of Chronic Inflammation and Inhibits Markers 
of Endotoxin Exposure in Healthy Premenopausal Women: 
A Randomised Controlled Trial.” British Journal of Nutrition, 
118(12), 1043-1051. doi:10.1017/S0007114517003038.

5 Melnychuk, Christopher, et al. “Coupling of Respiration and 
Attention via the Locus Coeruleus: Effects of Meditation and 
Pranayama.” Psychophysiology. 2018;55:e13091. https://doi.
org/10.1111/psyp.13091.

Senioren die sporten en het merendeel  
van hun leven regelmatig hebben  
gesport kunnen dezelfde hart-, long-  
en spierconditie behouden als gezonde 
mensen die 30 jaar jonger zijn. Door 
regelmatig te bewegen kan een 75-jarige 
dezelfde cardiovasculaire gezondheid 
hebben als een 40-jarige, volgens nieuw 
onderzoek gepubliceerd in het Journal of 
Applied Physiology.1  

Verjong de leeftijd van uw hart 
door te sporten. 

Sinds de jaren 50 is het aantal mensen met 
hooikoorts, astma en voedselallergieën 
wereldwijd exponentieel toegenomen—
mogelijk door een verstoorde balans in de 
darmen. Onderzoekers hebben een link 
gevonden tussen die toename en een 
afname in de tijd die mensen buiten in de 
natuur doorbrengen. Deze problemen 
kunnen licht irritant zijn, maar ook 
levensgevaarlijk. Een van de beste manieren 
om ze te voorkomen is door meer naar 
buiten te gaan. Liefde voor de natuur helpt 
ons dus gezond te blijven.3 

De natuur is een krachtig medicijn.
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Dat kan komen door blessures, tijdgebrek of 
financiële beperkingen, maar opnieuw 
beginnen is vaak moeilijk. Daarom hebben 
we hier een paar ideeën die u kunnen helpen 
de motivatie om regelmatig te sporten weer 
te vinden.

Vraag uzelf allereerst eens goed af waarom u 
bent gestopt met sporten. We verwijten het 
vaak aan tijdgebrek, maar is dat de echte 
reden? We zeggen vaak dat we het te druk 
hebben, maar eigenlijk geven we sporten 
geen prioriteit—en vaak met goede reden. 
Het is moeilijk om van sporten een prioriteit 
te maken wanneer het buiten te koud of te 
warm is of wanneer we verplichtingen 
hebben en dat extra halfuurtje slaap elke 
morgen goed van pas komt. Dat is normaal. 
Misschien had u zich geblesseerd en bent u 
bang dat u zich weer bezeert als u opnieuw 
begint met sporten. Voor veel vrouwen die 
net kinderen hebben gekregen is er een 
hoge drempel om na de zwangerschap weer 
gewicht te verliezen. Tijd en energie zijn vaak 
schaars naast het opvoeden van kleine 
kinderen. Maar om te achterhalen waarom u 
echt bent gestopt met sporten moet u eerlijk 
zijn tegen uzelf over wat u motiveert en wat 
u in de weg staat.

Stel niet alleen vast wat u van sporten 
weerhoudt, maar identificeer ook waar u juist 
enthousiast van wordt. Wat voor activiteiten 
vindt u leuk? Misschien hield u vroeger van 
hardlopen, maar krijgt u tegenwoordig meer 
energie van dansen of zwemmen. De kans is 
groter dat u door blijft gaan als u iets doet 
waar u plezier aan beleeft. Doe iets wat u 
wilt doen en waar u zich goed door voelt. 
Begin niet aan een sport waarvan u voelt dat 
u deze zou ‘moeten’ doen.

Zeg niet dat u ‘naar de sportschool’ wilt gaan, 
maar specificeer dat u elke week op 
maandag, woensdag en vrijdag 45 minuten 
naar de sportschool gaat. Dit voorbeeld is 
zowel specifiek als meetbaar. Zorg ervoor dat 
u het ook daadwerkelijk kunt doen (haalbaar). 
Het is voor de meeste mensen niet mogelijk, 
en voor sommigen zelfs ongezond, om 10 kilo 
in een maand af te vallen. Stel aanvankelijke 
doelen waarvan u weet dat u ze met slechts 
een beetje extra moeite kunt halen. Controleer 
of het sportdoel voor u relevant is. Zorg ervoor 
dat de sportschool wel past bij uw sportdoel. 
Als u een hardloopwedstrijd van 10 km wilt 
lopen, is de sportschool niet zo relevant en 
kunt u zich beter bij een hardloopgroep 
aansluiten. ‘Tijdgebonden’ betekent dat u 
mijlpalen en deadlines moet vaststellen. Stel 
dat u zich aanmeldt voor een danscursus van 
tien weken. Het tijdgebonden aspect van uw 
doel is in dat geval dat u minstens acht of 
negen van deze lessen bijwoont. Als u meer 
wilt wandelen, stel dan een bepaalde afstand 
of tijd vast voor een maand. Vervolgens kunt u 
analyseren of u uw doel heeft gehaald.

Een andere tip om weer regelmatig te gaan 
sporten is: begin rustig. Als u gelijk wilt 
beginnen op uw hoogste niveau is de kans 
groot dat u ontmoedigd of zelfs geblesseerd 
raakt. Als u voordat u stopte 5 km in een uur 
liep, gun uzelf dan de ruimte om die afstand 
aanvankelijk in anderhalf uur te lopen. Als u 
eerst tien baantjes kon zwemmen, begin dan 
met een derde daarvan. 

Geef uzelf de ruimte om niet perfect te zijn. 
Het kan ook een goed idee zijn om een paar 
weken uw hele lichaam te versterken. Begin 
met lunges, crunches en omgekeerde 
push-ups op een stoel. Dit hoeft maar  
15 minuten te duren en is goed voor uw  
hele lichaam.

Externe motivatie helpt ook. Verantwoording 
afleggen aan een trainingspartner, een 
personal trainer of je partner kan dus nuttig 
zijn.

Stop niet nog een keer. Zelfs als u uw ritme 
weer vindt en denkt dat u niet weer zal 
stoppen met sporten zit het leven soms in 
de weg. Een blessure zit in een klein hoekje, 
het kan drukker worden op werk en u kunt 
meer persoonlijke verantwoordelijkheden 
krijgen waardoor u minder tijd heeft. Het is 
dan belangrijk om er alles aan te doen om 
door te gaan. Onthoud dat sporten niet alles 
of niets hoeft te zijn. Een kilometer hardlopen 
is beter dan niets.  
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Hebt u al een tijdje niet gesport? Denkt u wel eens na over hoe 
goed het voelde, zowel fysiek als mentaal, toen u regelmatig actief 
was? Hebt u het gevoel dat u uw ritme kwijt bent en hebt u moeite 
er weer in te komen? Zelfs de meest toegewijde sporters nemen 
wel eens pauzes of stoppen een tijdje met actief zijn. Maar voor de 
doorsneemens lijkt sporten vaak iets waar we een tijdje heel goed 
mee bezig zijn, maar waar we uiteindelijk onze motivatie voor 
verliezen. 

Van sporten weer een 
gewoonte maken

Fitness

Stel een S.M.A.R.T. doel. Dit staat 
voor specific (specifiek), measurable 
(meetbaar), attainable (haalbaar), 
relevant (relevant) en time-bound 
(tijdgebonden). Zorg dat uw 
aanvankelijke sportdoel specifiek is. 
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Een korte work-out van 20 minuten in uw 
slaapkamer voordat u zich klaarmaakt voor 
werk is beter dan helemaal niet sporten. 

Als u een blessure hebt gehad kan het  
de moeite waard zijn om naar een 
fysiotherapeut te gaan, zeker als u ouder 
bent. De fysiotherapeut kan oefeningen 
voorschrijven die uw herstel versnellen en 
ook op lange termijn goed zijn voor uw 
blessure. De therapeut kan u ook adviseren 
welke soorten activiteiten u kunt doen 
zonder uw herstel of een oudere blessure  
in de weg te zitten. U kunt minderen, maar 
stop niet helemaal met sporten. Uw 
gezondheid kan ervan afhangen. Door uw 
leven lang actief te zijn onderhoudt u 
namelijk een gezonde cognitieve functie,  
ook als u ouder wordt.

05

Als u geen last hebt van uw knieën 
kunt u de trap gebruiken in plaats 
van de lift of roltrap (ook al moet 
u de trap soms zoeken). U kunt 
ook verder van uw bestemming 
parkeren en andere dagelijkse 
gewoontes aanpassen om uw 
algehele hoeveelheid fysieke 
activiteit te verhogen. 
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Kleurtherapie 
Wat is uw favoriete kleur? Zijn er kleuren die u meer aanspreken 
tijdens bepaalde periodes in uw leven? Er kan een reden zijn 
waarom deze specifieke kleuren u aanspreken. Het principe van 
kleurtherapie heet chromotherapie. Dit is een nieuwe beweging in 
de wereld van welzijn. 

Hoofdartikel

|    The Art of Growing Young
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Hoewel het een relatief nieuwe trend in het 
westen is, is het afkomstig uit eeuwenoude 
filosofieën. De chakratheorie is afkomstig uit 
het Hindoeïsme en ontstond in de 10e eeuw 
voor Christus. Daarnaast is kleur terug te 
vinden in de vroege lessen van het 
Tibetaanse boeddhisme en Chinese 
taoïsme. Er is ook sprake dat kleur gebruikt 
werd in religieuze tradities in het oude 
Griekenland en oude Egypte. 

Carl Jung, filosoof en dieptetherapeut, 
geloofde dat kleur één van de sleutels tot het 
onderbewuste was. Hij was één van de 
eersten die het, met name psychologische, 
concept hiervan hielp te introduceren in de 
westerse wereld en in New-Age geneeskunst.1  

Volgens de theorie bezit elke kleur bepaalde 
frequenties van een bepaalde vibratie, en 
elke vibratie is gekoppeld aan een symptoom 
dat in het lichaam of hoofd voor kan komen.2 

De wetenschap van kleur wordt continu 
gebruikt door marketing en bedrijven om 
onze keuzes te beïnvloeden. Architecten en 
ontwerpers zetten kleur in, samen met licht 
en textuur, om positieve gevoelens op te 
roepen bij gebouwen en ruimtes. Net zoals 
bij onze geur, kunnen kleuren gevoelens en 
herinneringen oproepen.

ROOD
Vurig en gepassioneerd. Rood is een 
krachtige kleur die zelfvertrouwen uitstraalt. 
Het wordt ook geassocieerd met agressiviteit, 
intensiteit, energie, beweging en stimulatie. 
Rood is doortastend en assertief. Sterker nog, 
onderzoeken hebben overeenkomsten tussen 
de kleur en succes evenals het bereiken van 
doelen gevonden.3 Het vertegenwoordigt 
liefde, kracht en spanning. Aan de andere 
kant wordt rood ook geassocieerd met 
boosheid, woede en lust. Volgens de leer van 
de chakra’s is rood de kleur van het 
wortelchakra (het eerste chakra). Het staat 
voor kracht en geworteld zijn in de aarde. Die 
staat van geworteld zijn betekent zekerheid, 
uithoudingsvermogen, fundering en voeding 
vanuit de energie van de aarde. Op een fysiek 
niveau, duidt het volgens de leer van de 
chakra’s op ontstekingen. 

ORANJE 
Oranje is ook een kleur die zelfvertrouwen 
uitstraalt. Het wordt geassocieerd met 
succes, moed, en gezelligheid. Net als rood 
voelt oranje ook krachtig aan, hoewel het 
zachter en vriendelijker van aard is. Het kan 
iemand zijn stemming verbeteren en een 
energie-boost geven. Oranje is de kleur van 
het tweede chakra, wat het sacraal chakra is. 
Het wordt geassocieerd met sentimentaliteit, 
verbeelding, sensualiteit en seksualiteit. 

 

GEEL
Geel is een opbeurende kleur die een 
optimistisch gevoel opwekt. Het stimuleert 
hoop en optimisme. Denk eens aan dé 
klassieke smiley: dat is een geel gezichtje. 
Geel wekt gelukgevoelens op. De minder 
aantrekkelijke associaties met geel zijn 
jaloezie en lafheid. Geel is de kleur van het 
derde chakra, dat bevindt zich in de buik. 
Deze chakra wordt gelinkt aan intelligentie, 
kennis en wilskracht.

GROEN
Wanneer men aan de kleur groen denkt, is 
het eerste dat naar boven komt de natuur. 
En dat heeft een reden. Groen staat voor de 
natuur, genezing, vrede en innerlijke rust. Het 
straalt een gevoel van kalmte en harmonie 
uit. De negatieve connotatie van groen is 
afgunst. Groen is het hartchakra, dat is het 
vierde chakra. Het staat voor liefde, relaties 
en een gevoel van verbondenheid. 

BLAUW
Net als groen, roept ook blauw gevoelens 
met betrekking tot de natuur op, maar dan 
voor water. Het is een kleur die staat voor 
betrouwbaarheid, zekerheid, vriendschap en 
loyaliteit. De koele kleur blauw straalt kalmte 
uit. Hoewel het digitale blauwe licht van 
schermen gedurende de avonduren voordat 
we gaan slapen niet bevorderlijk is voor ons 
mentale, of fysieke welzijn, kunnen natuurlijke 
blauwe tinten in licht paniekgevoelens 
verlichten.4 De negatieve kant van blauw is 
dat het wordt geassocieerd met depressie en 
verdriet. In het chakrasysteem is blauw de 
kleur van het keelchakra (het vijfde chakra). 
Het symboliseert waarheid, expressie  
en communicatie. 
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Chromotherapie houdt zich bezig 
met hoe kleur onze gezondheid en 
ons welzijn kan verbeteren. Het is de 
kunst en wetenschap om kleuren in 
te zetten om vibraties in het lichaam 
te veranderen en zo welzijn en 
congruentie te verbeteren. 

1 John A. Grimes (1996). A Concise Dictionary of Indian 
Philosophy: Sanskrit Terms Defined in English. State University 
of New York Press. pp. 100–101. ISBN 978-0-7914-3067-5.
2 Azeemi, Samina T. Yousuf, and Mohsin Raza. “A Critical 
Analysis of Chromotherapy and Its Scientific Evolution.” 
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 
2, no. 4, 2005, pp. 481–488, doi:10.1093/ecam/neh137.
3 Elliot, Andrew J., et al. “Color and Psychological Functioning: 
The Effect of Red on Performance Attainment.” Journal of 
Experimental Psychology: General, vol. 136, no. 1, 2007, pp. 
154–168, doi:10.1037/0096-3445.136.1.154.

4 Minguillon, Jesus, et al. “Blue Lighting Accelerates Post-Stress 
Relaxation: Results of a Preliminary Study.” Plos One, vol. 12, 
no. 10, 2017, doi:10.1371/journal.pone.0186399.
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PAARS
We associëren de kleur paars met luxe en 
koningschap. In de tijd van de Bijbel, stond 
de kleur paars voor de heersende klasse. 
Paars is een tint die dichtbij blauw zit en kan 
helpen met pijn en kalmte stimuleert. Aan de 
andere kant staat paars soms voor 
humeurigheid. Het paarse (of indigo-kleurige) 
chakra is het zesde chakra en wordt 
gerelateerd aan het principe van het derde 
oog. Het staat voor intuïtie en wijsheid. Het 
zevende chakra is ook paars en wordt soms 
getoond als wit. Het wordt geassocieerd 
met een hoger bewustzijn, spiritualiteit en 
een gevoel van verbondenheid.

WIT
De kleur bevat natuurlijk alle kleuren en is 
een perfecte mix hiervan. Wit licht wordt 
vaak gelinkt aan spirituele energieën en 
ervaringen.

Kleuren kunnen onze stemmingen, 
gedachten en gevoelens beïnvloeden. Hier 
zijn wat tips om kleurtherapie in uw dagelijks 
leven toe te passen.

Draag rood tijdens sportieve activiteiten. Het 
idee is dat de kleur doorzettingsvermogen in 
uw trainingen stimuleert. Rood kan 
geassocieerd worden met verbeterde 
prestaties.

Draag geel tijdens regenachtige of koude 
seizoenen. De kleur brengt wat vrolijkheid 
met zich mee tijdens de donkere dagen. 
Kies een oranje outfit wanneer u een feest 
geeft. Deze kleur straalt vriendelijkheid uit.

Kijk naar groene afbeeldingen als u zich 
probeert te ontspannen. Nog specifieker: als u 
aan het mediteren bent, of een langzame, 
mindful yoga-oefening doet, kies dan voor een 
groene yogamat. Dit helpt u om nog kalmer te 
worden. Het is natuurlijk nog beter om naar 
buiten te gaan en een groen plekje op te 
zoeken met veel bomen, struiken of gras. 

Hoewel de wetenschap achter kleurtherapie 
niet heel sterk is, is het wel interessant om 
na te denken over hoe kleuren onze 
ervaringen beïnvloeden. Probeer in uw 
dagelijks leven eens te experimenteren met 
verschillende kleuren om te kijken hoe ze u 
beïnvloeden.
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Draag een donkere tint 
blauw wanneer u naar een 
sollicitatiegesprek gaat. Het 
blauwe roept loyaliteit en 
vertrouwenswaardigheid op, en 
heeft een kalmerend effect. 

Denk goed na over kleuren voor 
de decoraties in uw huis. Zo 
kunt u paars gebruiken voor uw 
gastenkamer om een luxueus 
gevoel op te wekken. Of gebruik 
ontspannende kleuren zoals groen 
of blauw in uw slaapkamer voor een 
betere nachtrust. 
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Help uw lichaam zich tegen oxidatieve
stress te beschermen!

Proanthenols® 

100

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

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

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

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over het product vinden.
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Beslissingsmoeheid komt veel voor en kan 
volledig worden vermeden. Door middel van 
korte pauzes gedurende de dag kunnen uw 
hersenen zich ontspannen en zich opnieuw 
opladen. Zo voorkomt u niet alleen 
besluiteloosheid, maar het helpt u ook 
betere beslissingen te nemen. Uw baas en 
familie zullen u dankbaar zijn. 

Als u te lang aan hetzelfde project werkt, 
helpen pauzes ook bij een ander cognitief 
probleem. We hebben het allemaal wel 
eens meegemaakt: het wordt steeds 
moeilijker om dezelfde taak keer op keer  
uit te voeren. Een verschijnsel vergelijkbaar 
met beslissingsmoeheid is het keer op keer 
herhalen van dezelfde taak waardoor we de 
focus verliezen en onze prestaties minder 
worden. 

Onderzoekers noemen dit “afnemende 
alertheid,” in andere woorden: je verliest je 
aandacht voor details. Je aandacht is echter 
het probleem niet - het zijn je hersenen die 
aangeven dat je een pauze moet nemen. 
Het duurt niet lang voordat uw hersenen 
zichzelf opladen. 

Er zijn veel manieren om een pauze te 
nemen. Geen van deze manieren is juist of 
fout, zolang u met de activiteit maar afstand 
kunt nemen van de taak en broodnodige 
pauzes inlast. 

Als u niet in staat bent om een uitdaging op 
het werk te overwinnen of creatief genoeg te 
denken om een probleem op te lossen, 
neem dan even pauze en maak een 
wandeling. Onderzoekers hebben ontdekt 
dat wandelen creativiteit stimuleert. Het 
effect duurt langer dan de wandeling zelf.3 U 
vindt wellicht de perfecte oplossing voor een 
probleem wanneer u een korte wandeling 
maakt op straat of door het park. Omdat de 
effecten blijven voortduren wanneer u weer 
achter uw bureau zit, zult u merken dat de 
ideeën blijven doorstromen.

Het kiezen van de plaats van de wandeling 
kan ook van invloed zijn op de manier 
waarop uw antwoorden komen. Een 
afzonderlijk onderzoek naar de manieren 
waarop we door onze omgevingen worden 
geraakt, heeft uitgewezen dat onze 
hersenen anders reageren, afhankelijk van 
waar we besluiten te wandelen. Een 
wandeling in de natuur heeft vaak een 
kalmerend effect op de geest. Als je door  
de straten van een stad loopt, worden de 
hersenen wakker en wordt de betrokkenheid 
gestimuleerd.4 Beide zijn prima manieren om 
een pauze te nemen wanneer u uw hoofd 
moet vrijmaken. Als u zich bewust bent van 
wat u kunt ervaren, kunt u de plaats voor die 
pauze beter bepalen.

 

Pauzes kunnen lang of kort zijn. Langere 
pauzes, zoals vakanties, zijn net zo 
belangrijk als korte pauzes. Helaas voelen 
veel mensen zich te gestrest om al hun 
vakantietijd te gebruiken, omdat ze zich niet 
realiseren hoe belangrijk het is om weg te 
gaan, zonder dat ze e-mails hoeven te 
controleren of hoeven in te bellen. Vakanties 
waarbij werknemers de communicatie met 
het kantoor volledig stoppen, helpen 
mensen hun psychologische batterij op te 
laden die tijdens lange dagen op kantoor 
leegraakt. Energie, stemming, cognitieve 
functie - ze komen allemaal beter terug 
wanneer u echt vakanties neemt.5 
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Meer pauzes voor een 
betere productiviteit

Lifestyle

Een korte wandeling naar de 
koffieautomaat, een wandeling door 
het kantoor of een bezoek aan het 
toilet is vaak alles wat u nodig hebt 
om uw aandacht en productiviteit 
terug te brengen waar u dat wilt.2  

Wat voor u werkt, werkt mogelijk 
niet voor uw collega’s. Er zijn echter 
bepaalde activiteiten die in het 
bijzonder nuttig kunnen zijn tijdens 
de pauze.

Beslissingsmoeheid is een verschijnsel waarbij het veelvuldig 
moeten nemen van beslissingen gedurende de dag het moeilijker 
en moeilijker maakt om normaal te blijven nadenken. Voelt u zich 
ooit te moe om na een lange werkdag uw avondeten te kiezen? 
Dan hebt u wellicht last van beslissingsmoeheid.1 

1 Danziger, Shai, Jonathan Levav, Liora Avnaim-Pesso. 
“Extraneous Factors in Judicial Decisions.” Proceedings of the 
National Academy of Sciences Apr. 2011, 108 (17) 6889-6892; 
DOI: 10.1073/pnas.1018033108.
2 Ariga, Atsunori, and Alejandro Lleras. “Brief and Rare Mental 
‘Breaks’ Keep You Focused: Deactivation and Reactivation of 
Task Goals Preempt Vigilance Decrements.” Cognition, 2011; 

DOI: 10.1016/j.cognition.2010.12.007.
3 Oppezzo, Marily, and Daniel L. Schwartz. “Give Your Ideas 
Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative 
Thinking.” Journal of Experimental Psychology: Learning, 
Memory, and Cognition 40, no. 4 (2014): 1142-152. 
doi:10.1037/a0036577.
4 Aspinall P., Mavros P., Coyne R., et al. “The Urban Brain: 

Analysing Outdoor Physical Activity with Mobile EEG” Br J 
Sports Med 2015;49:272-276.
5 Fritz, C., Ellis, A. M., Demsky, C. A., Lin, B. C., & Guros, 
F. (2013). “Embracing Work Breaks: Recovering from Work 
Stress.” Organizational Dynamics, 42(4), 274-280.
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Productiviteitsvalkuilen komen niet alleen 
voor op de werkplek. Het bijhouden van 
klusjes thuis en in het gezin brengt vaak 
dezelfde problemen met zich mee. Vaak 
hebben we het gevoel dat we thuis moeten 
blijven opladen om optimaal te kunnen 
profiteren van de tijd die we hebben met 
onze gezinnen. Maar het is mogelijk dat u, 
als u niet voor uzelf zorgt, niet het meeste 
uit die tijd haalt. Denk aan kwaliteit boven 
kwantiteit.

Voor sommige mensen, met name voor 
mensen die thuis werken, is het eenvoudig 
om een korte powernap te doen tijdens een 
moment op de dag waarbij vermoeidheid de 
kop opsteekt - een gezonder en effectiever 
middel dan een kop koffie.

Het is niet egoïstisch om iedere dag een 
paar kleine pauzes voor uzelf te nemen. Net 
als op kantoor hoeven de pauzes niet lang  
te zijn. Hoewel lange, heerlijke pauzes waar 
u er even helemaal tussenuit gaat zeker 
voordelen hebben, kan ook een goed boek 
of een ontspannend kopje thee in een 
rustige hoek van het huis u de nodige 
energie geven zodat u klaar bent voor alles 
wat het leven te bieden heeft. 
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 Zelfs vijf tot vijftien minuten - als u 
gemakkelijk in slaap valt en wakker 
wordt - kan een enorm verschil 
maken voor uw productiviteit, 
gezondheid en geluk.
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Wanneer u een wei-eiwitpoeder koopt, 
controleer dan goed in de ingrediëntenlijst  
of er geen onnodige suikers aan zijn 
toegevoegd.

Wei wordt hoofdzakelijk verwerkt tot drie 
stoffen. Weiconcentraat smaakt het best  
en bestaat voor ongeveer 70 procent uit 
eiwitten en voor een klein deel uit 
melksuikers. Wei-isolaat heeft het hoogste 
eiwitgehalte, ongeveer 90 procent, maar 
geen van de andere voedingsstoffen die 
weiconcentraat wel heeft. Weihydrolysaat 
bestaat uit eiwit dat is gehydrolyseerd 
(gesplitst in aminozuren). Dat kan daardoor 
beter door het lichaam worden opgenomen. 
Personen die van wei soms een opgeblazen 
gevoel krijgen, hebben hier met 
weihydrolysaat vaak minder last van.1

  

Het eiwit in wei wordt als volwaardig eiwit 
beschouwd omdat het de negen essentiële 
aminozuren bevat. Sommige aminozuren 
worden door het lichaam zelf aangemaakt, 
andere moeten uit de voeding worden 
gehaald. Veel plantaardige eiwitten bevatten 
een aantal, maar niet alle, aminozuren en 
worden daarom niet als volwaardige  
eiwitten beschouwd. Wei-eiwit bestaat  
uit vertakteketenaminozuren. Vertakte-
ketenaminozuren bevorderen spiergroei en 
gewichtsverlies.

Wei-eiwit kan in combinatie met beweging 
helpen bij spieropbouw en is een eenvoudige 
manier om flink wat grammen eiwit aan uw 
dagelijkse voeding toe te voegen. Vroeger was 
wei-eiwit vooral populair bij bodybuilders, 
maar tegenwoordig wordt het met name 
gebruikt door vegetariërs die hun eiwitinname 
willen vergroten. Als u dagelijks al voldoende 
eiwit uit gezonde voedingsmiddelen haalt, 
zoals vis, vlees van grasgevoerd vee of ander 
mager vlees, is wei-eiwit wellicht overbodig. 
Voor lactovegetariërs kan wei echter wel een 
goede eiwitbron zijn, aangezien er aan de 
productie geen vlees te pas is gekomen en 
wei-eiwit volwaardig eiwit is. Daarnaast bevat 
wei weinig lactose, een melksuiker die door 
twee derde van de wereldbevolking niet kan 
worden verteerd vanwege lactose-intolerantie. 
Vaak voegen mensen wei-eiwit toe aan 
smoothies, samen met fruit en groente. 
Personen met een ernstige lactose-intolerantie 
kunnen het best kiezen voor wei-eiwitisolaat. 
Dit bevat minder dan 1 procent lactose. 

Het eten van eiwitrijke voeding is een 
uitstekende manier om te voorkomen dat u 
te veel eet. Met eiwitrijke voeding voelt u  
zich beter en langer verzadigd. Aangezien 
wei-eiwitpoeder rijk is aan eiwit, eten veel 
mensen dit graag ‘s morgens bij het ontbijt 
om te voorkomen dat ze de rest van de  
dag te veel eten. Anderen nemen liever 
halverwege de middag een smoothie met 
wei-eiwit om honger tussen de lunch en 

avondmaaltijd te voorkomen. Zoals echter 
vermeld in het artikel over vasten in dit 
nummer, is het voor de gezondheid van de 
meeste mensen doorgaans beter om minder 
vaak per dag te eten.

Wei bevat peptiden met de naam lactokinines, 
die natuurlijke ACE-remmende 
(angiotensineconverterend enzym) 
eigenschappen hebben. Deze peptiden 
worden zelfs gebruikt als bloeddrukverlagende 
medicatie.2 

Wei-eiwit kan ook helpen de 
bloedsuikerspiegel stabiel te houden doordat 
het de afgifte van insuline stimuleert.  Vergeet 
echter niet dat het beter is als de afgifte van 
insuline zo min mogelijk keer per dag wordt 
gestimuleerd. Insuline is nodig om glucose 
naar de cellen te vervoeren voor energie en is 
daarmee een levensbehoefte. Te veel insuline 
is echter niet goed voor de gezondheid.

Smaakloos wei-eiwit is een bekende 
toevoeging aan fruit- en groentensmoothies, 
maar kan ook aan romige soepen en sauzen 
worden toegevoegd voor extra eiwit. Roer 
wei-poeder met natuurlijk vanillearoma door 
de Griekse yoghurt voor een ontbijt 
boordevol eiwitten. U kunt het ook door een 
deeg voor volkorenbrood kneden of aan 
pannenkoeken- of wafelbeslag toevoegen. 
Gebruik wei-eiwit ook in andere baksels om 
ze extra gezond te maken. Maak eens 
brownies van zwartebonen- en amandelmeel 
en voeg er wei-eiwit aan toe. De 
mogelijkheden zijn eindeloos.
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Wei is een product dat overblijft tijdens het maken van kaas en yoghurt, en bevat een populaire vorm 
van melkeiwit. Koemelk bevat twee soorten eiwitten: caseïne, dat 80 procent van de melkeiwitten 
vormt, en wei, de overige 20 procent van de melkeiwitten (melk van mensen bevat 60 procent 
wei). Als u een bakje yoghurt openmaakt, ligt er soms een laagje melkachtige vloeistof op. Dat is 
wei. Jarenlang werd wei door kaas- en yoghurtfabrikanten als bijproduct of zelfs afval gezien dat 
overbleef tijdens het productieproces. 

Wei-eiwit
Voeding

Nadat de vloeibare wei is verwerkt 
tot het vertrouwde poeder, wordt 
er een smaakstof aan toegevoegd, 
bijvoorbeeld chocolade, vanille of 
aardbei. 

Wei is niet alleen een bron van eiwit, 
maar heeft mogelijk ook een gunstig 
effect op de bloeddruk.  

1 Boirie, Y., et al. “Slow and Fast Dietary Proteins Differently 
Modulate Postprandial Protein Accretion.” Proceedings of the 
National Academy of Sciences, vol. 94, no. 26, Dec. 1997, pp. 
14930–14935, doi:10.1073/pnas.94.26.14930.
2 Fitzgerald, R. J., and H. Meisel. “Lactokinins: Whey 

Protein-Derived ACE Inhibitory Peptides.” Nahrung/Food, 
vol. 43, no. 3, 1999, pp. 165–167, doi:10.1002/(sici)1521-
3803(19990601)43:3<165::aid-food165>3.0.co;2-2.
3 Frid, Anders H., et al. “Effect of Whey on Blood Glucose 
and Insulin Responses to Composite Breakfast and Lunch 

Meals in Type 2 Diabetic Subjects.” The American Journal of 
Clinical Nutrition, vol. 82, no. 1, 2005, pp. 69–75, doi:10.1093/
ajcn.82.1.69.
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Vasten - Is het  
goed voor u?

Hoofdartikel

Vasten is simpel gezegd het niet nuttigen van voedsel gedurende 
een bepaalde periode. Hoewel het momenteel trendy is onder 
beroemdheden en steeds meer aan populariteit wint, is vasten al 
eeuwenlang een onderdeel van vele culturen en religies. 
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Naast religieuze doeleinden vasten veel 
mensen ook om gewicht te verliezen. In 
vrijwel alle blauwe zones (gebieden waar 
mensen regelmatig en in goede gezondheid 
ouder dan 90 en zelfs 100 worden) hebben 
onderzoekers de voeding, fysieke activiteiten 
en levensstijl van de bewoners bestudeerd. 
Minder aandacht is er echter voor het feit dat 
in deze zones het periodieke vasten (meestal 
als onderdeel van religieuze praktijken en 
traditie) al eeuwenlang op grote schaal wordt 
beoefend. Ook blijkt uit onderzoek dat u bij 
bepaalde gezondheidsproblemen baat kunt 
hebben bij vasten.

REGELS 
Ook hier geldt dat er geen vaste regels zijn 
voor vasten vanwege gezondheidsdoeleinden 
(al kunnen er wel religieuze regels gelden). Bij 
sommige vastmethodes mag u zelfs geen 
water drinken. In de meeste gevallen zijn 
water en andere dranken, zoals koffie of 
(kruiden)thee, wel toegestaan. Ook mag u bij 
sommige methodes fruit- of groentesapjes 
drinken tijdens het vasten. Tegenwoordig 
wordt dit ‘detox’ of ‘cleanse’ genoemd. De 
vastmethode die voor u het beste werkt, is de 
methode die voor u de meeste resultaten 
oplevert (afhankelijk van uw doel) en waar u 
het minste last van heeft. 

HONGER 
Welke methode u ook volgt, honger hoort er 
gewoon bij! Dit hongerige gevoel neemt na 
twee of drie dagen af, zodra uw stofwisseling 
ketonen gaat verbranden (door lichaamsvet  
af te breken). Vasten is niet voor iedereen 
weggelegd, met name voor type 
1-diabetespatiënten die zorgvuldige medische 
begeleiding nodig hebben om te kunnen 
vasten. Bij een dieet onthoudt u zich van 
bepaalde soorten voedsel of eet u minder 
calorieën. Bij vasten onthoudt u zich 
gedurende een bepaalde periode volledig van 
voedsel. Sommige mensen denken tijdens 
het vasten dat ze geobsedeerd zijn door eten 
of eten na de vastperiode juist veel te veel. 
Anderen krijgen door te vasten sneller honger 
of kunnen alleen nog maar aan eten denken. 

RELIGIE 
Vasten wordt in bijna alle grote religies 
(christendom, boeddhisme, hindoeïsme, 
islam en judaïsme) beoefend. Tijdens de 
ramadanmaand (die elk jaar verandert 
volgens de islamitische religieuze kalender) 
vasten moslims van zonsopgang tot 
zonsondergang. Na zonsondergang wordt 
het vasten gebroken met grote, feestelijke 
maaltijden. Hierdoor wordt de voedselinname 
beperkt tot ongeveer twee uur per dag.

VEILIGHEID 
In de meeste gevallen kunnen gezonde 
volwassenen veilig en zonder problemen 
vasten. Tieners en kinderen kunnen beter niet 
vasten (tenzij onder medisch toezicht voor 
zwaarlijvigheid), net als zwangere vrouwen en 
vrouwen die borstvoeding geven. Vasten (of 
het volgen van een ketogeen dieet) tijdens de 
zwangerschap kan zelfs schadelijk zijn voor 
de ontwikkeling van de foetus. Mensen die in 
het verleden een eetstoornis (zoals anorexia 
of boulimia) hebben gehad, kunnen ook  
beter niet vasten. Uw lichaam heeft voedsel 
nodig om te kunnen functioneren. Als uw 
basisgewicht relatief gezond is en u geen 
medicijnen tegen diabetes gebruikt, kunt u 
veilig vasten. Het is echter altijd verstandig 
om dit eerst met uw dokter te bespreken. 

GEWICHTSVERLIES 
Vaak zien mensen vasten als een manier om 
gewicht te verliezen.1 Het is echter niet de 
bedoeling dat u uzelf uithongert. Vasten kan 
een manier zijn om de hongergevoelens en 
de stofwisseling van het lichaam te resetten. 
De theorie is dat vasten het lichaam  
leert om niet alleen glucose te verbranden, 
maar ook vet uit de lichaamsreserves. Het  
is aangetoond dat vasten effectiever is voor 
het verminderen van lichaamsvet dan het 
eten van minder calorieën.2 Zorg er alleen 
wel voor dat u na het vasten niet overmatig 
of ongezonder gaan eten. 

BLOEDSUIKER 
Uit onderzoek blijkt dat vasten een goede 
manier is om uw bloedsuikerspiegel onder 
controle te houden. Wetenschappers 
vermoeden dat dit komt door de manier 
waarop het lichaam overgaat op het 
metaboliseren van glucose tijdens periodes 
van calorietekort. Verschillende studies tonen 
aan dat vasten effectiever is voor het 
voorkomen van type 2 diabetes dan het 
beperken van de calorie-inname en beter  
is voor de bloedsuikerspiegel van 
diabetespatiënten.3,4  

Diabetespatiënten kunnen het beste alleen 
vasten in overleg met hun dokter, vanwege 
de kans op te lage bloedglucose (wat 
levensbedreigend kan zijn als hier niets aan 
wordt gedaan) en hun medicijngebruik.

ONTSTEKINGEN
Vasten, of u dit nu met tussenpozen, om  
de dag of op een andere manier doet, kan 
het aantal ontstekingen in het lichaam 
verminderen. Tijdens het analyseren van de 
ontstekingswaarden van mensen die vasten 
tijdens de ramadan, ontdekten wetens-
chappers dat de ontstekingsremmende 
markers tijdens de ramadanmaand  
optimaal waren.5,6 
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1 Tinsley, Grant M., and Paul M. La Bounty. “Effects of 
Intermittent Fasting on Body Composition and Clinical Health 
Markers in Humans.” Nutrition Reviews, vol. 73, no. 10, 2015, 
pp. 661–674, doi:10.1093/nutrit/nuv041.
2 Varady, K. A. “Intermittent versus Daily Calorie Restriction: 
Which Diet Regimen Is More Effective for Weight Loss?” 
Obesity Reviews, vol. 12, no. 7, 2011, doi:10.1111/j.1467-
789x.2011.00873.x.
3 Barnosky, Adrienne R., et al. “Intermittent Fasting vs Daily 
Calorie Restriction for Type 2 Diabetes Prevention: A Review of 
Human Findings.” Translational Research, vol. 164, no. 4, 2014, 
pp. 302–311, doi:10.1016/j.trsl.2014.05.013.
4 Arnason, Terra G., et al. “Effects of Intermittent Fasting on 
Health Markers in Those with Type 2 Diabetes: A Pilot Study.” 

World Journal of Diabetes, vol. 8, no. 4, Apr. 2017, p. 154, 
doi:10.4239/wjd.v8.i4.154.
5 Faris, “Moez Al-Islam” E., et al. “Intermittent Fasting during 
Ramadan Attenuates Proinflammatory Cytokines and Immune 
Cells in Healthy Subjects.” Nutrition Research, vol. 32, no. 12, 
Dec. 2012, pp. 947–955, doi:10.1016/j.nutres.2012.06.021.
6 Aksungar, Fehime B., et al. “Interleukin-6, C-Reactive Protein 
and Biochemical Parameters during Prolonged Intermittent 
Fasting.” Annals of Nutrition and Metabolism, vol. 51, no. 1, 
2007, pp. 88–95, doi:10.1159/000100954.
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HARTAANDOENINGEN
Hypertensie (hoge bloeddruk) en 
hyperlipidemie (verhoogde cholesterol) 
dragen bij aan een slechte cardiovasculaire 
gezondheid en verhogen de kans op een 
beroerte of hartaanval. Het is bewezen  
dat regelmatig vasten de risico’s die zijn 
verbonden aan hartaandoeningen verlaagt.7  
Hoe dit precies werkt, wordt nog 
onderzocht. Sommige deskundigen zijn  
van mening dat de zelfdiscipline die 
samenhangt met vasten ook bijdraagt aan 
een gezondere levensstijl in het algemeen. 

COGNITIEVE GEZONDHEID
De meeste studies waarbij gekeken wordt 
naar de voordelen van vasten voor de 
hersenen zijn uitgevoerd op dieren. Men 
vermoedt echter dat vasten een positieve 
invloed heeft op de cognitie, vooral wat betreft 
de ziekte van Alzheimer.8 Wetenschappers 
denken dat dit te maken heeft met de wijze 
waarop veroudering bepaalde neurologische 
paden beïnvloedt en dat vasten en 
caloriebeperking dit proces vertragen.

WAT IS DE BESTE MANIER OM 
TE VASTEN?
Er zijn allerlei verschillende manieren om te 
vasten. Bespreek het echter eerst met een 
zorgverlener die openstaat voor vasten en 
verstand heeft van de voordelen van vasten. 
Kijk vervolgens naar uw eigen levensstijl en 
bepaal hoe u wilt vasten. Religieus vasten 
duurt meestal één tot drie dagen, maar kan 
ook meerdere weken of zelfs een maand 
duren. Bij vasten is het absoluut 
noodzakelijk om na de vastperiode niet te 
compenseren door te veel te gaan eten. 

Bij periodiek vasten worden periodes van 
eten met periodes van niet-eten afgewisseld. 
Bij de 16:8-methode eet u afwisselend 
zestien uur niet (inclusief slaap) en acht uur 
wel. Bij de 5:2-methode eet u vijf dagen lang 
normaal en daarna twee dagen lang 500 
calorieën per dag (om ervoor te zorgen dat 
uw lichaam blijft functioneren). Bij om de 
dag vasten consumeert u de ene dag alleen 
maar water en 500 calorieën aan eiwitrijk 
voedsel. De andere dag mag u eten wat u 
maar wilt. Bij de methode eten-stoppen-
eten vast u één of twee keer per week  
24 uur lang. Spontaan een maaltijd 
overslaan kan een manier zijn om met 
vasten kennis te maken. Het is heel 
eenvoudig: u slaat gewoon zo nu en dan 
een maaltijd over. 

Niet eten na 18:00 uur en het ontbijt zolang 
mogelijk uitstellen, heeft ook zo z’n 
voordelen. Sommige mensen eten periodiek 
of stelselmatig twee uur per dag en drinken 
de rest van de tijd alleen maar water. Zij 
kunnen daar veel baat bij hebben. De 
helaas wijdverspreide praktijk van frequente 
kleine maaltijden en de hele dag snoepen 
veroorzaakt chronisch hogere 
insulineniveaus en insulineresistentie. 
Insulineresistentie is een belangrijke oorzaak 
van overgewicht en alle chronische ziekten 
die daarmee gepaard gaan. Bewerkte en 
suikerrijke voedingsmiddelen schakelen het 
hongerhormoon, ghreline, niet uit, met een 
chronisch verhoogde eetlust tot gevolg.9 

Recentelijk zijn diëten ontwikkeld die het 
vasten nabootsen. Bij deze diëten eet u vijf 
dagen lang weinig eiwitten en koolhydraten 
en veel micronutriënten . Uit onderzoek van 
Valter Longo, PhD aan de University of 
Southern California, blijkt dat er significante 
antiverouderingsvoordelen kleven aan het 
driemaandelijks volgen van een dergelijk 
dieet. Ook zag hij aanzienlijke verbeteringen 
op het gebied van gewichtsverlies, type  
2 diabetes, en verschillende chronische 
ontstekings- en auto-immuunproblemen als 
deze vastmethode maandelijks wordt 
gevolgd tot de gewenste resultaten zijn 
bereikt, en daarna elk kwartaal.10
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7 Horne, Benjamin D., et al. “Usefulness of Routine Periodic 
Fasting to Lower Risk of Coronary Artery Disease in Patients 
Undergoing Coronary Angiography.” The American Journal 
of Cardiology, vol. 102, no. 7, Oct. 2008, doi:10.1016/j.
amjcard.2008.05.021.
8 Halagappa, Veerendra Kumar Madala, et al. “Intermittent 
Fasting and Caloric Restriction Ameliorate Age-Related 
Behavioral Deficits in the Triple-Transgenic Mouse Model of 
Alzheimer’s Disease.” Neurobiology of Disease, vol. 26, no. 1, 
2007, pp. 212–220, doi:10.1016/j.nbd.2006.12.019.
9 Fung, Jason. The Obesity Code, Greystone Books, 2018.
10 Longo, Valter, The Longevity Diet, Avery/Penguin Random 
House, 2018.
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Ons 3-fasesysteem biedt complexe samenstellingen die eenvoudig te gebruiken zijn. 
Zo simpel als 1,2,3 kan het zijn. Bereik al uw sportieve doelen... U zult het verschil voelen. 

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

Aanvullen en herstellen, zodat u 
gewoon verder kunt, maar dan 
sneller en krachtiger.
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Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
© 2019 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over het product vinden.
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Tegenwoordig hebben we heel makkelijk 
toegang tot zoetigheid, en hebben 
geraffineerde suikers een slechte reputatie 
gekregen. En terecht: ze bevatten maar 
weinig voedingsstoffen en de meeste zorgen 
voor een sterke insuline-reactie, wat 
geassocieerd wordt met een verhoogde 
vetopslag. Maar, niet alle suikers zijn even 
slecht. Minder bewerkte suikers zoals 
dadelsuiker, ahornsiroop en honing kunnen 
met mate gebruikt worden en hebben meer 
voordelen dan geraffineerde suikers. 

Flavonoïden en organische zuren dragen bij 
aan de antioxidatieve eigenschappen van 
honing. Met name donkere kwaliteitshoning, 
evenals boekweit- en manukahoning 
bevatten meer antioxidanten dan andere 
soorten.2  

Honing heeft ontstekingsremmende 
eigenschappen. Voor mensen die diabetes 
hebben, of mensen die kans lopen om 
diabetes te krijgen, kan honing een goed 
alternatief zijn voor geraffineerde suikers, 
zolang het spaarzaam gebruikt wordt. 
Mogelijkerwijs zorgen de antioxidatieve en 
ontstekingsremmende eigenschappen  
van honing ervoor dat de marker voor 
ontstekings- en infectiewaarden, C-reactief 
proteïne, wordt verlaagd.3,4  

Honing kan ook goed zijn voor de 
gezondheid van het hart vanwege de 
polyfenolen die het bevat, en dan wellicht 
vooral de flavonoïden. Mensen die hart- en 
vaatziekten riskeren hebben een verbetering 
in hun algehele welgesteldheid bemerkt door 
kwaliteitshoning te consumeren. Er wordt 
gedacht dat de onderliggende werkings-
mechanismen van honing onder andere het 
risico op bloedproppen verkleint, dat het een 
dilaterend en ontspannend effect heeft op 
de vernauwing van het vaatstelsel en dat het 
de oxidatie van ‘slecht’ cholesterol (LDL) 
inperkt.5 

Door de antibacteriële en ontstekingsrem-
mende werking van honing is het  
mogelijk ook heilzaam voor bepaalde 
huidaandoeningen, evenals wonden en 
brandwonden. 

Bovendien is er bewijs dat honing kan 
helpen bij het genezen van ontstoken 
operatiewonden.6 Het kan ook de droge en 
schilferige plekken op de huid behandelen 
die veroorzaakt worden door psoriasis.7 

Kinderen die ouder zijn dan één jaar kunnen 
wat honing innemen als effectief en veilig 
alternatief voor hoestdrank.8 Er blijft een 
laagje honing achter op de wand van de keel 
dat de irritatie van een loopneus en slijm die 
gepaard gaan met luchtweginfecties kan 
verlichten. Het is belangrijk om te onthouden 
dat u honing nooit moet geven aan een baby 
jonger dan 12 maanden, omdat deze 
botulisme ervan op kan lopen. Honing is 
bovendien goed voor uw omgeving. 
Wanneer u kwaliteitshoning koopt die 
gemaakt is door een lokale imker, helpt u 
mee om de bijen te beschermen.

Hoewel honing zeker gezondheidsvoordelen 
heeft, is het nog steeds een koolhydraatrijk 
en calorierijkvoedingsmiddel. Het is zoeter 
dan normale suikers, dus u heeft er minder 
van nodig om een even zoet effect te 
bereiken. Daarbij is het belangrijk voor uw 
gezondheid om uw suiker-inname te 
beperken. Een kleine hoeveelheid honing is 
een goed alternatief wanneer suiker 
noodzakelijk is, of u er echt niet van kunt 
genieten als uw kopje thee ongezoet blijft.

Met name de voordelen van honing 
zijn opvallend. Hoewel honing 
slechts minuscule hoeveelheden 
vitamines en mineralen bevat, zit het 
boordevol antioxidanten. 1

Studies hebben aangetoond 
dat honing een betere 
genezende werking heeft op 
tweedegraadsbrandenwonden dan 
traditionele middelen.  
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De meesten van ons zijn dol op zoetigheid. Van cakes tot koekjes en van snoep tot chocolade—zoet 
voedsel kan een heerlijke traktatie zijn voor onszelf. Voor het industriële tijdperk was zoet voedsel 
zeldzaam, en er ging behoorlijk wat werk mee gepaard om het te verzamelen of te bereiden. Om 
die reden konden onze voorouders hun behoefte aan zoetigheid niet zo makkelijk bevredigen als de 
mensen van vandaag. 

Honing
Kruiden en supplementen

Bedenkt u zich goed dat honing 
ook een suiker is. Het zal dus ook 
invloed hebben op de algehele 
bloedsuikerspiegel en het 
insulineniveau, hoewel deze invloed 
kleiner is dan die van eenzelfde 
hoeveelheid geraffineerde suiker. 

1 Ferreira, Isabel C.f.r., et al. “Antioxidant Activity of Portuguese 
Honey Samples: Different Contributions of the Entire Honey and 
Phenolic Extract.” Food Chemistry, vol. 114, no. 4, 2009, pp. 
1438–1443, doi:10.1016/j.foodchem.2008.11.028.
2 Gheldof, Nele, et al. “Buckwheat Honey Increases Serum 
Antioxidant Capacity in Humans.” Journal of Agricultural 
and Food Chemistry, vol. 51, no. 5, 2003, pp. 1500–1505, 
doi:10.1021/jf025897t.
3 Al-Waili, Noori S. “Natural Honey Lowers Plasma Glucose, 
C-Reactive Protein, Homocysteine, and Blood Lipids in Healthy, 
Diabetic, and Hyperlipidemic Subjects: Comparison with 
Dextrose and Sucrose.” Journal of Medicinal Food, vol. 7, no. 1, 

2004, pp. 100–107, doi:10.1089/109662004322984789.
4 Bahrami, Mohsen, et al. “Effects of Natural Honey 
Consumption in Diabetic Patients: An 8-Week 
Randomized Clinical Trial.” International Journal of 
Food Sciences and Nutrition, Nov. 2008, pp. 1–9, 
doi:10.1080/09637480801990389.
5 Khalil, Ml, and Sa Sulaiman. “The Potential Role of Honey 
and Its Polyphenols in Preventing Heart Disease: A Review.” 
African Journal of Traditional, Complementary and Alternative 
Medicines, vol. 7, no. 4, July 2010, doi:10.4314/ajtcam.
v7i4.56693.
6 Jull, Ab, et al. “Honey as a Topical Treatment for Wounds.” 

Cochrane Database of Systematic Reviews, Mar. 2015, 
doi:10.1002/14651858.cd005083.
7 Fingleton, James, et al. “A Randomised Controlled Trial 
of Topical Kanuka Honey for the Treatment of Psoriasis.” 
JRSM Open, vol. 5, no. 3, Mar. 2014, p. 204253331351891, 
doi:10.1177/2042533313518913.
8 “Effect of Honey on Nocturnal Cough and Sleep Quality: 
A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study.” 
Pediatrics, vol. 130, no. 3, Sept. 2012, doi:10.1542/peds.
2011-3075d.
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Voor sommige kinderen is het maken van 
vriendjes en vriendinnetjes de normaalste 
zaak van de wereld. Maar anderen hebben 
wat hulp nodig. In beide gevallen bereiden 
ouders die hun kinderen helpen om het 
belang van goede vrienden in te zien, ze 
voor op een toekomst vol stabiele, gezonde 
relaties die goed zijn voor geest en ziel.

Als u uw kind als peuter, maar ook als tiener, 
helpt met het sluiten van vriendschappen, 
zullen ze daar hun leven lang profijt van 
hebben. Via vriendschappen leert uw kind 
belangrijke levensvaardigheden en ontwikkelt 
het zelfvertrouwen en een gezond gevoel 
van eigenwaarde.

De vroegste vriendschappen (jonger dan 
zeven jaar) ontstaan meestal uit gemak. Dat 
betekent dat ze zijn gebaseerd op factoren 
zoals leeftijd, geslacht en nabijheid (de buurt 
of de dagopvang van uw kind). Deze 
vriendschappen zijn ook egocentrischer. Uw 
kind kan er bijvoorbeeld voor kiezen 
vriendjes te worden met iemand die 
speelgoed heeft dat uw kind leuk vindt. Dit is 
een natuurlijke en gezonde eerste stap.1 Op 
deze leeftijd is het uw taak als ouder om 
ruimte te bieden in het leven van uw kind, 
zodat dit soort relaties kunnen plaatsvinden.

Op ongeveer 7-jarige leeftijd begint uw kind 
zich bewust te worden van wederkerigheid 
en leert het dat zijn of haar acties de 
gevoelens van een ander kind kunnen 
beïnvloeden. Uw kind wordt door 
vriendschap nu empathie bijgebracht. U kunt 
het empathisch gedrag versterken door 
vragen te stellen over de vrienden van uw 
kind, zoals “Hoe denk je dat je vriendinnetje 
zich voelde toen ze aan het lachen was?”, 
“Waarom denk je dat ze huilde?”en “Zou jij je 
ook zo voelen?”

Hechte vriendschappen tussen kinderen 
kunnen langzaam verdwijnen door de 
opkomst van smartphones, videogames en 
computers. Hierdoor kan het zijn dat uw 
kind alleen nog maar thuis zit. Bovendien 
denkt men in sommige landen dat er  
steeds meer misdaden en ontvoeringen 
plaatsvinden en dus aarzelen ouders om hun 
kinderen met hun vriendjes door de stad te 
laten zwerven. Uit onderzoek blijkt echter dat 
er geen grote stijging heeft plaatsgevonden 
in het aantal ontvoeringen van kinderen.2 

Wanneer ouders strikte regels opstellen voor 
het gebruik van smartphones, computers, 
videogames, televisie en andere elektronica, 
vergroot dit de kans dat kinderen direct met 
elkaar spelen en naar buiten gaan. Als 
kinderen samen kunnen spelen, leren ze 
samen te werken en interessante activiteiten 
te creëren die niet alleen hun vriendschap 
maar ook hun hersenen stimuleren.3  
Daarmee is niet gezegd dat ze niets leren 
van het spelen van videogames in teams via 
internet, maar die relaties en activiteiten zijn 
van een andere kwaliteit. Een combinatie 
van spelen zoals eerdere generaties deden 
en spelen zoals kinderen nu doen, zorgt 
waarschijnlijk voor de juiste balans.

Naarmate uw kinderen ouder worden, 
bepalen ze steeds meer zelf met wie ze 
omgaan. Het is van vitaal belang dat u ze 
helpt met het aangaan van relaties met 
kinderen die gezond en aardig zijn. Vooral 
tijdens de tienerjaren oefenen vrienden een 
sterke, zowel positieve als negatieve, invloed 
uit op de academische en sociale prestaties 
van uw kind. En dat werkt natuurlijk ook de 
andere kant op. Als kinderen goede 
leerlingen en emotioneel volwassen zijn, 
stimuleren ze die kwaliteiten ook in hun 
vrienden.

Sociaal isolement wordt in hoge mate 
geassocieerd met een slechte lichamelijke 
gezondheid. Alleen al de aanwezigheid van 
vrienden komt onze gezondheid ons leven 
lang ten goede.4 
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Vriendschap in de vroege kinderjaren is net zo belangrijk als 
vriendschap later in het leven. Misschien nog wel belangrijker, 
omdat kinderen van jongs af aan leren dat vrienden elkaar helpen, 
een gevoel van saamhorigheid geven en elkaar gelukkig maken. 

Vriendschap bij kinderen 
stimuleren

Gezondheid van het gezin

Vriendschappen zijn uiterst belangrijk 
tijdens deze angstige tienerjaren, 
omdat ze uw tiener een plek bieden 
waar ze zich geaccepteerd en 
veilig voelen. En als uw kinderen 
volwassen worden, blijven ze 
profiteren van hun vriendennetwerk. 

1Schwartz, Paul. “Child Behavior: The Importance of 
Friendship.” Hudson Valley Parent. Accessed December 19, 
2018. https://hvparent.com/importance-of-friendship.
2 Friedman, Matthew; Fortier, Nicole; Cullen, James. “Crime in 
2015: A Preliminary Analysis.” Brennan Center for Justice at 

New York University School of Law. 2015.
3 Livingstone, Bob. “Why It Is Important for Our Children to Have 
Friends.” Mental Help: Early Childhood Cognitive Development 
Language Development Comments. Accessed December 19, 
2018. https://www.mentalhelp.net/blogs/why-it-is-important-for-

our-children-to-have-friends/.
4 Yang, Yang Claire, et al. “Social Relationships and Physiological 
Functioning.” Proceedings of the National Academy of Sciences. 
Jan. 2016. 113 (3) 578-583; DOI: 10.1073/pnas.1511085112.
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Op elke leeftijd en in elke vriendschapsfase 
kunnen ouders hun kinderen aanmoedigen, 
helpen en begeleiden bij het aangaan van 
positieve relaties. Er zijn allerlei manieren  
om de vriendschappen van uw kind te 
stimuleren. Zo kunt u andere ouders bellen 
om speelafspraakjes te regelen of tijd 
vrijmaken om met uw tiener over zijn of  
haar vrienden te praten. 

PROBEER IN IEDER GEVAL HET 
VOLGENDE TE DOEN: 
   •  Geef zelf het goede voorbeeld met uw 

vrienden.
   •  Ken de namen van de vrienden van uw 

kind en hun adressen.
   •  Moedig vriendschappen aan met 

kinderen waarvan u weet dat ze 
belangrijk zijn voor uw kind.

   •  Respecteer de persoonlijkheid en de 
voorkeuren van uw kind.

   •  Stel grenzen aan het gebruik van 
elektronica in huis.

   •  Maak tijd vrij voor interactie met uw 
kinderen en hun vrienden.

Door uw kinderen van jongs af aan het 
belang van gezonde, gelukkige 
vriendschappen te leren, kunnen ze relaties 
opbouwen waar ze zowel in periodes van 
voorspoed als van tegenspoed baat bij 
hebben. Dit is een onbetaalbaar geschenk 
dat alle ouders aan hun kinderen kunnen 
geven.

21

Van alle vriendschappen 
in ons leven, van de eerste 
speelafspraakjes tot onze beste 
vrienden, leren we omgaan met 
conflicten en tegenslagen. 
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GRIJZE HAREN ZIJN 
ONVERMIJDELIJK. FEIT  
OF FABEL?
Feit. Uw haarkleur wordt bepaald door 
melanine, een natuurlijke chemische stof die 
wordt aangemaakt in uw haarfollikels. De 
cellen die melanine aanmaken, sterven af 
naarmate we ouder worden. Zonder 
dezelfde hoeveelheden pigment worden 
haren steeds lichter — eerst zilver, dan grijs, 
en uiteindelijk (wanneer er geen melanine 
meer over is) wit. 

Er zijn zekere externe factoren die een kleine 
bijdrage kunnen leveren aan het vroeg grijs 
worden, maar de kans is groot dat iedereen 
uiteindelijk grijs haar krijgt, mits ze daarvoor 
oud genoeg worden. 

WAT U EET, HEEFT INVLOED OP 
HET ONTSTAAN VAN GRIJZE 
HAREN. FEIT OF FABEL?
Feit. Meerdere onderzoeken hebben 
aangetoond dat voeding grotendeels bepaalt 
wanneer uw haar grijs wordt. Eén onderzoek 
toonde een verband aan tussen vroeg grijs 
worden en een gebrek aan vitamine B, 
foliumzuur en biotine in het dieet.1 Een ander, 
ongerelateerd onderzoek heeft een mogelijk 
verband aangetoond tussen grijzend haar  
en de voedingsstoffen ijzer, calcium en 
vitamine D3.2  

SCHRIKKEN ZORGT  
VOOR GRIJZE HAREN. FEIT 
OF FABEL?
Fabel. Als uw haarfollikels eenmaal stoppen 
met het produceren van melanine, dan blijft 
dat zo. U kunt uw haarkleur dan alleen 
veranderen door uw haren te verven. 
Mensen zeggen vaak dat hun grijze haren te 
wijten zijn aan één stressvolle gebeurtenis of 
een keer flink schrikken, maar het is veel 
waarschijnlijker dat genen de boosdoeners 
zijn. Als uw ouders vroeg grijs werden, is er 
een goede kans dat dat bij u ook gebeurt.3  

STRESS KAN ERVOOR ZORGEN 
DAT MENSEN VROEG GRIJS 
WORDEN. FEIT OF FABEL?
Feit. Misschien hebben ouders die hun 
grijze haren wijten aan hun lastige kinderen 
wel gelijk. In een recent onderzoek in Turkije 
zijn veel risicofactoren ontdekt die zijn 
gerelateerd aan vroeg grijs worden. Al deze 
factoren hadden één ding gemeen: ze 
veroorzaakten allemaal een stijging van de 
oxidatieve stress in het lichaam.4 De 
voornaamste veroorzakers zijn langdurige 
emotionele stress en chronische ziektes. 

GRIJS HAAR WORDT 
VEROORZAAKT DOOR  
HAREN TE VAAK TE VERVEN. 
FEIT OF FABEL?
Fabel. Het is een mythe dat uw haar grijs 
wordt van een stressvolle gebeurtenis. 
Datzelfde geldt voor haarverf. Het zijn uw 
genen die bepalen wanneer u grijs wordt — 
niet haarverf, agressieve shampoo, stress of 
een schok. Zoals hierboven uitgelegd kan 
chronische oxidatieve stress echter wel 
bijdragen aan de vroege komst van grijze 
haren.

ROKEN ZORGT VOOR GRIJZE 
HAREN. FEIT OF FABEL?
Feit. In tegenstelling tot een stressvolle 
gebeurtenis of haarbehandelingen, kunnen 
sigaretten er wel aan bijdragen dat uw haar 
vroeg grijs wordt. Onderzoek heeft 
aangetoond dat rokers vaak op eerdere 
leeftijd grijs haar krijgen. 

HET IS MOGELIJK OM IN ÉÉN 
NACHT GRIJS HAAR TE 
KRIJGEN. FEIT OF FABEL?
Fabel. Op uw hoofd bevinden zich tussen 
de 100.000 en 150.000 haren. Iedere haar 
gaat door een individuele cyclus waarin hij 
groeit, uitvalt, en weer groeit met een 
snelheid van ongeveer 1 cm per maand. 
Daarnaast verandert een haar niet meer van 
kleur als hij eenmaal uit de hoofdhuid groeit. 
Om in één nacht grijs haar te krijgen, zou 
dus iedere haar tegelijkertijd moeten uitvallen 
en weer teruggroeien zonder melanine.
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Kunnen haren grijs worden doordat iemand even flink schrikt? Hebben rokers meer kans om vroeg 
grijs te worden? Het is een feit dat iedereen vroeg of laat grijze haren krijgt. Of toch niet? Lees verder 
en kom alle feiten en fabels te weten. Leer ook hoe u uw haar zo lang mogelijk gezond houdt en een 
jeugdige uitstraling laat behouden. 

Grijze haren — feit of fabel? 
Gezondheid van het gezin

We weten dat haarfollikels die zijn 
gestopt met het aanmaken van 
pigment, daar ook nooit meer mee 
beginnen. Een gezond dieet zal er 
dus niet voor zorgen dat uw haar 
weer kleur krijgt, maar het is zeker 
mogelijk dat het helpt te voorkomen 
dat u vroegtijdig grijs wordt. 

Wanneer een haarfollikel uiteindelijk 
stopt met het aanmaken van 
melanine, kunnen er uit deze follikel 
geen gekleurde haren meer groeien. 

Het spreekt voor zich dat een 
toename van vrije radicalen, 
veroorzaakt door langdurige stress, 
een negatief effect heeft op de 
follikels die haarpigment produceren. 
Het resultaat: vroeg grijs worden.  

De conclusie van één onderzoek 
in het bijzonder was dat rokers 
tweeënhalf keer zoveel kans 
maakten om vroeg grijs te worden 
als niet-rokers.5  

1Daulatabad, Deepashree, et al. “Prospective Analytical 
Controlled Study Evaluating Serum Biotin, Vitamin B12, and 
Folic Acid in Patients with Premature Canities” International 
Journal of Trichology vol. 9,1 (2017): 19-24.
2 Bhat, Ramesh M et al. “Epidemiological and Investigative 

Study of Premature Graying of Hair in Higher Secondary 
and Pre-university School Children” International Journal of 
Trichology vol. 5,1 (2013): 17-21.
3 “Gray Hair Facts: What Causes Gray Hair?” WebMD, 
www.webmd.com/beauty/ss/slideshow-beauty-gray-hair-facts.

4 Akin Belli, A., et al. (2016), “Risk Factors for Premature Hair 
Graying in Young Turkish Adults.” Pediatric Dermatology, 33: 
438-442. doi:10.1111/pde.12881.
5 Zayed, Ayman A., et al. “Smokers’ Hair: Does Smoking Cause 
Premature Hair Graying?” Indian Dermatology Online Journal 
vol. 4,2 (2013): 90-2.
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Nagels zijn (samen met huid en haar) 
onderdeel van het integumentum, het 
systeem dat het mogelijk maakt om de 
eerste beschermingslaag van het lichaam te 
creëren. Ondanks hun beschermende rol, 
zijn nagels vrij poreus (net als haar en huid). 
Ze bestaan voornamelijk uit een belangrijk 
eiwit, namelijk alphakeratine. 

Deze vermindering van zuurstof kan komen 
door bloedarmoede (laag ijzergehalte of 
weinig hemoglobine in het bloed) of een 
slechte doorbloeding (er stroomt minder 
bloed naar die plek). 

Horizontale witte lijnen op je vingernagels 
wijzen soms op een tekort aan 
voedingsstoffen. Ze worden ook wel Lijnen 
van Muehrcke genoemd en zijn vaak te 
wijten aan een tekort aan eiwitten of zink.

Verschijnt zo’n rode streep echter na een 
klap op de nagel (bijv. als je je vinger tussen 
de deur hebt gekregen of je hand gestoten 
hebt), dan hoef je je waarschijnlijk geen 
zorgen te maken.

Grote, witte verkleuring in de vorm van een 
halve maan kan een indicatie zijn van 
leverziekten of nierfalen. Heb je een 
verhoogde bloeddruk of diabetes, dan 
kunnen vooral de nieren een reden tot zorg 
zijn. Daarnaast kan deze verkleuring 
geassocieerd worden met leverziekte. 

Vergeelde nagels kunnen komen door een 
schimmelinfectie, vooral als je ze steeds 
geler ziet worden.

Broze, droge of snel gescheurde nagels 
komen veel voor en hebben meestal een 
aantal externe oorzaken. Vaak komt dit door 
het werk (bijv. verpleegsters die hun handen 
regelmatig wassen of timmermannen die 
met zwaar gereedschap en zware materialen 
in de weer zijn) of door hobby’s (zoals 
tuinieren of het regelmatig bezoeken van de 
nagelsalon). 

De vorm van je nagels kan ook wijzen op 
gezondheidsproblemen. Knuppelvormige 
nagels — dit ziet eruit als een lepel die op de 
kop gehouden wordt als je naar het profiel 
van je vinger kijkt — zeggen iets over de 
longen.
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Als het om gezondheid gaat, hebben nagels waarschijnlijk niet onze prioriteit. Over het algemeen 
worden ze gezien als iets dat we bij moeten houden door ze af en toe te knippen en bij te werken. 
Sommigen van ons gaan een stap verder door ze te verzorgen en een manicure te geven. Nu blijkt 
dat onze nagels, net als ons haar en onze huid, een goede afspiegeling zijn van onze algehele 
gezondheid.

Nagels en gezondheid

Gezondheid van het gezin

De kleur van de nagels kan wijzen  
op bepaalde gezondheidsproblemen. 
Als je nagels blauwachtig of erg 
bleek zijn, kan dat een teken zijn 
dat er minder zuurstof naar je 
vingertoppen stroomt.  

De nageltextuur zegt ook iets over 
je gezondheid. Ruwe, verticale 
randen zijn meestal gewoon 
tekens van het ouder worden en 
zijn goedaardig. Geribbelde nagels 
kunnen veroorzaakt worden door 
schubziekte of zelfs artritis.

Maar als je nagels voortdurend broos 
zijn, is dit mogelijk een teken van een 
verstoorde balans in de schildklier.

Rode bloedstrepen kunnen een 
teken zijn van een hartinfectie. 
Laat je in dit geval zo snel mogelijk 
onderzoeken door een dokter. 

Als je onder je nagelbed een donkere 
verkleuring ziet die je niet vertrouwt, 
ga dan direct naar de dokter. Dit kan 
namelijk wijzen op huidkanker.
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 Als je nagels hol worden en een lepelvorm 
krijgen — de medische term is koilonychia— 
heb je misschien een ijzertekort of 
bloedarmoede. 

Voeding rijk aan gezonde vetten, biotine, 
collageen en calcium is een uitstekende keuze 
voor gezonde nagels. In het wild gevangen 
vette vis, biologische eieren, spinazie en 
blauwe bessen zijn uitstekende opties, 
aangezien ze deze voedingsstoffen bevatten. 
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Knuppelvorming is abnormaal  
en is een reden om naar een 
zorgverlener te gaan om achter  
de oorzaak te komen. 
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U laat alles uit uw handen vallen om weer 
naar binnen te gaan en hem te halen. We 
zijn zo vergroeid met onze smartphone dat 
als we hem niet bij ons hebben, of op zijn 
minst in de buurt hebben liggen, we het 
gevoel hebben dat we iets missen.

Smartphones zijn bijzonder handig om ons 
leven te organiseren, in contact te blijven 
met de belangrijke mensen om ons heen en 
zelfs om gezond te blijven. Maar hoe zit het 
dan met berichten dat smartphones 
schadelijk zouden zijn voor onze 
gezondheid?

Ten eerste zitten er heel veel ziektekiemen op, 
zelfs meer dan op onze handen. We nemen 
onze mobiel overal mee naartoe: in de bus, 
naar het werk, in bed, naar de supermarkt en 
zelfs naar de badkamer. Het enige verschil 
tussen onze handen en mobiele telefoon is 
dat we onze handen heel wat vaker aan een 
sopje blootstellen dan onze mobiel. U kunt 
uw telefoon dan wel niet met water 
schoonmaken, maar eens in de zoveel dagen 
afnemen met een antibacterieel doekje kan 
zeker geen kwaad.1 

 

Let op uw houding. Als we aan het chatten 
en internetten zijn, hangen we letterlijk boven 
ons schermpje. De hoek die onze nek dan 
maakt, is niet natuurlijk en kan zelfs schadelijk 
zijn. Aangezien we deze houding zo vaak 
aannemen en ook nog voor het scherm van 
onze laptop en computer ‘hangen’, kunnen 
de spieren, gewrichten en wervels in onze 
nek en rug behoorlijk vast komen te zitten.  
U kunt dat tegengaan door uw bovenrug te 
stretchen met behulp van een schuimrol, 
ofwel tot het oncomfortabel wordt of tot u 
voelt dat uw rug niet meer vastzit. Ook kunt  
u yogahoudingen proberen, zoals de cobra 
of de opwaartse hond. 

Door buitensporig smartphonegebruik, 
krijgen niet alleen onze nek en bovenrug het 
flink te verduren, maar ook onze polsen, 
handen en vingers.2 Dit is met name een 
probleem bij mensen die voortdurend 
berichtjes aan het typen zijn, want de pijn 
kan aanzienlijk zijn.3 Probeer in dat geval  
uw tekstberichten vaker te vervangen door 
spraakberichten. 

Onze smartphones verstoren onze slaap. 
Het digitale blauwe licht is nooit goed voor 
ons, maar is met name schadelijk zodra de 
zon onder gaat. Het blauwe licht verstoort 
de lichaamsprocessen die zorgen voor de 
productie en het gebruik van melatonine. 
Onze lichamen hebben zich eeuwen lang 
aangepast aan de zonsopkomst en de 
zonsondergang. Kunstmatig licht heeft dit 
uiteraard veranderd en verstoort ons 
biologische ritme in beperkte mate. Het licht 
dat van onze schermen afkomt is erger. De 
ontregeling van melatonine door blauw licht 
van tv’s, computers en smartphoneschermen 
is gerelateerd aan de epidemie van 
slapeloosheid die we tegenwoordig in veel 
samenlevingen zien. Velen kunnen niet 
zonder medicijnen tegen slapeloosheid, 
zonder dat de gevolgen van gebruik op 
lange termijn bekend zijn. 

Een manier om de effecten van het blauwe 
licht met korte golflengte te verminderen en 
slapeloosheid tegen te gaan is het wijzigen van 
de instellingen van smartphones, computers 
en zelfs sommige smart tv’s. Verminder het 
blauwe licht en/of voeg oranje toe voor gebruik 
in de avond om de effecten van het blauwe 
lichtspectrum uit te balanceren4. Er zijn ook 
verscheidene brillen op de markt gebracht die 
u ‘s avonds kunt dragen om blauw licht te 
blokkeren. De een is effectiever dan de andere, 
maar er zijn zelfs modellen die u over een 
normale bril kunt dragen. U kunt het beste uw 
telefoon buiten de slaapkamer houden of 
tenminste niet op uw nachtkastje leggen en 
minimaal twee uur voor het slapen niet meer 
op een scherm kijken5. Als u bang bent om ‘s 
nachts belangrijke telefoontjes te missen, kunt 
u het geluid aanzetten. Gebruik in plaats van 
uw telefoon een alarmklok die geen licht geeft.

Dan is er nog het gevaarlijkste risico van 
gebruik van een mobiele telefoon. Het 
gebruik van smartphones tijdens het rijden 
is een zodanig groot risico geworden voor 
de volksgezondheid dat overheden het 
verbieden. Dit geldt zelfs voor het gebruik 
van het navigatiesysteem (voorafgaand aan 
het rijden een bestemming invoeren is geen 
probleem). Praten en berichtjes sturen leidt 
erg af en zelfs spraakberichten weerhouden 
u ervan een alerte en betrouwbare 
bestuurder te zijn. 
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U kent het gevoel wel. U loopt naar buiten om de post uit de bus 
te halen of de bladeren van de oprit te harken en een gevoel van 
onrust bekruipt u. Dan realiseert u zich dat u uw telefoon binnen 
hebt laten liggen. 

Neerleggen nu – Hoe uw 
smartphone schadelijk kan 
zijn voor uw gezondheid

Gezondheid van het gezin

Vooral als u werkt of contact hebt 
met kwetsbare bevolkingsgroepen, 
zoals baby’s, kinderen en bejaarden,  
is dit erg belangrijk.

1Koscova, Jana, et al. “Degree of Bacterial Contamination of 
Mobile Phone and Computer Keyboard Surfaces and Efficacy 
of Disinfection with Chlorhexidine Digluconate and Triclosan to 
Its Reduction.” International Journal of Environmental Research 
and Public Health, vol. 15, no. 10, 2018, p. 2238, doi:10.3390/
ijerph15102238.
2 Sharan, Deepak, et al. “Musculoskeletal Disorders of the Upper 
Extremities Due to Extensive Usage of Hand Held Devices.” 
Annals of Occupational and Environmental Medicine, vol. 26, 
no. 1, 2014, doi:10.1186/s40557-014-0022-3.
3 Ali, Maryam. “Frequency of De Quervain’s Tenosynovitis and Its 
Association with SMS Texting.” Muscle, Ligaments and Tendons 
Journal, 2014, doi:10.11138/mltj/2014.4.1.074.
4 https://www.consumerreports.org/sleeping/blue-light-filter-on-
phone-computer-sleep-better/.
5 https://www.sciencenewsforstudents.org/article/evening-
screen-time-can-sabotage-sleep.
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Aangezien dit een belangrijke kwestie is, een 
van leven of dood, moet u niet alleen zelf 
geen smartphone gebruiken tijdens het 
rijden, maar moet u ook anderen aansporen 
dit te doen. Steun de lokale autoriteiten die 
zich hier hard voor maken.

De effecten van lange blootstelling aan  
de radiogolven van smartphones op onze 
gezondheid zijn nog steeds wetenschappelijk 
controversieel. Vanwege de enorme 
economische belangen van deze sector  
is het niet waarschijnlijk dat er snel een 
definitieve conclusie wordt getrokken.  
U kunt voor de zekerheid een aantal 
gemakkelijke dingen doen om de 
blootstelling van ons (en vooral van onze 
kinderen) te verminderen. 

Een van de natuurkundige wetten die ons 
kan helpen om de nog onbekende 
gezondheidsrisico’s van elektromagnetische 
stralingsenergie (zichtbaar licht, infrarood 
licht, uv-licht, radiogolven, microgolven, 
röntgenstraling, gammastraling, etc.) te 
verminderen, is het feit dat de vermindering 
van energie evenredig verloopt met het 
omgekeerde kwadraat van de afstand tot  
de stralingsbron. Dit betekent dat de 
stralingsintensiteit een stuk verminderd  
als de afstand van ons tot de stralingsbron 
een klein beetje wordt vergroot. 

Omdat de schedels van kinderen veel 
dunner zijn dan die van volwassenen 
(omgekeerd evenredig aan hun leeftijd), 
levert een telefoon tegen hun oor op de 
lange termijn meer risico op dan bij 
volwassenen. Het is erg belangrijk om 
kinderen deze simpele waarschuwingen 
vroeg te geven. Daarnaast kunt u uw 
telefoon wanneer u deze niet gebruikt zo 
veel mogelijk in de vliegtuigmodus zetten. 
Als u uw telefoon ‘s nachts in uw 
slaapkamer legt kunt u ook de antenne  
van uw telefoon loskoppelen, zodat de 
telefoon niet met zendmasten communiceert 
en geen radiogolven genereert.

Met al deze problemen is de meest 
vanzelfsprekende oplossing uw mobiele 
telefoon minder te gebruiken. Maar dat is 
voor sommigen gemakkelijker dan voor 
anderen. Beter bewustzijn van uw 
smartphonegebruik is een goede eerste  
stap om de gezondheidsgevaren van deze 
moderne technologie aan te pakken.

TIPS VOOR VEILIG 
SMARTPHONEGEBRUIK
•  Draag uw telefoon niet te dicht op uw 

lichaam.

•  Zet uw telefoon in de vliegtuigmodus  
als u niet belt.

•  Gebruik uw telefoon niet in bed.

•  Kijk niet te lang naar het scherm van  
uw telefoon.

•  Let op uw houding wanneer u uw  
telefoon gebruikt.

U kunt uw mobiele telefoon in een 
houder aan uw riem dragen of in uw 
handtas of achtervak van uw rugtas 
doen, zodat het een paar centimeter 
van uw lichaam is verwijderd. 
Daarnaast kunt u uw hoofd bij uw 
telefoon weghouden door die op 
luidspreker te zetten terwijl u praat. 
Op deze manieren kunt u langdurige 
blootstelling aan radiogolven 
van mobiele telefoons enorm 
verminderen. 
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Antioxidanten zijn belangrijk voor uw 
gezondheid omdat ze oxidatie door vrije 
radicalen tegengaan. Vrije radicalen komen 
het lichaam binnen door luchtvervuiling, 
roken, drinken en slecht gewassen 
voedingsmiddelen. Ze worden ook 
geproduceerd door uw eigen lichaam bij te 
veel inspanning, met name door te sporten. 
Vrije radicalen zijn daarnaast een natuurlijk, 
gezond en noodzakelijk bijproduct van uw 
metabolisme. Ideaal gezien worden deze 
natuurlijke vrije radicalen gecompenseerd 
door de antioxidanten in een gezond dieet 
met veel vers fruit en verse groenten. Als er 
zich echter zoveel vrije radicalen in het 
lichaam ophopen dat er in verhouding niet 
genoeg antioxidanten zijn (zowel door het 
lichaam geproduceerd als via voeding 
verkregen), kunnen ze schade toebrengen 
aan het DNA en aan de proteïnes en lipiden. 

U kunt de impact van antioxidanten op deze 
schade vergroten door nog meer groente en 
fruit te eten, iets dat iedereen sowieso zou 
moeten doen. Het fruit en de groenten in

ons dieet zijn namelijk onze bron van 
ascorbaat, carotenoïden, polyfenolen en 
andere natuurlijke antioxidanten. Volgens 
sommige schattingen haalt slechts 9% van 
de Amerikanen de aanbevolen vijf porties 
fruit en groente per dag. De kans is groot 
dat we allemaal onze gezondheid kunnen 
verbeteren en schade door vrije radicalen 
kunnen tegengaan door ons dieet aan te 
passen.1 Hoewel meer omstreden, is er ook 
bewijs dat u oxidatieve stress (een teveel aan 
vrije radicalen) ook kunt uitbalanceren door 
uw dieet aan te vullen met een reeks 
natuurlijke antioxidante micronutriënten 
(voornamelijk polyfenolen). U kunt een 
gezond dieet daarentegen niet vervangen 
door supplementen. 

Of u het nu de wet van de aantrekkingskracht 
noemt, een zelfvervullende voorspelling of 
een positieve instelling, het idee is hetzelfde. 
Door uw hersenen te trainen zich op de 
positieve aspecten van het leven te richten, 
kunt u leren om meer goede dingen, 
mensen, ervaringen en situaties aan te 
trekken. Hieronder vallen ook de aspecten 
die u helpen fit en gezond te blijven. Uw 
geest is het meest krachtige hulpmiddel in 
The Art of Growing Young. Het is erg 
belangrijk om een positieve gedachtegang 
aan te leren, zodat u zich kunt richten op 
wat u wilt in het leven en u de vervelende 
gedachten kunt uitbannen die negatieve 
mensen en situaties aantrekken. 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. Sommigen kunnen erg goed focussen 
door een visiebord te gebruiken. Anderen 
houden een gedachtenboek bij. Weer 
anderen nemen een paar keer per dag een 
momentje voor zichzelf om hun gevoelens 
op een rijtje te zetten. Er zijn meerdere 
goede manieren om de wet van de 
aantrekkingskracht toe te passen op uw 
zoektocht naar welzijn, geluk en voorspoed. 
Een positieve blik is de sleutel tot het 
behalen van uw doelen. Stel u de persoon 
die u wilt worden regelmatig voor en voor u 
het weet bent u die persoon!

Een crashdieet en methodes om in korte tijd 
veel af te vallen zijn vaak niet de meest 
gezonde manier om fit en gezond te worden. 
Crashdiëten worden zelfs in verband gebracht 
met verhoogde gezondheidsrisico’s omdat 
het vaak leidt tot een jojo-effect, wat weer 
leidt tot een hoger overlijdensrisico.  Het 
jojo-effect treedt op als mensen een crashdieet 
volgen om snel af te vallen maar daarna 
terugvallen in hun oude eetpatroon en weer 
aankomen. Het is veel beter om een gezonde 
levensstijl aan te nemen en zelf te koken met 
verse onbewerkte voedingsmiddelen en om 
regelmatig te bewegen. Laat u niet ontmoedigen 
als een gezonde levensstijl niet zo snel de 
gewenste resultaten geeft als een crashdieet. 
Uw proces is dan wel langzamer, maar ook 
duurzamer. Er treedt geen jojo-effect op en u 
blijft langer gezond.
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Kan ik de wet van de 
aantrekkingskracht gebruiken 
om gezonder te worden?

Is een crashdieet veilig?

Vraag het de expert

Deze schade heeft uiteindelijk 
een groot aandeel in het 
verouderingsproces en 
degeneratieve ziekten. 

Waarom zijn antioxidanten zo 
belangrijk?

1 Poljsak, B., and I. Milisav. “Aging, Oxidative Stress and 
Antioxidants.” Oxidative Stress and Chronic Degenerative 

Diseases - A Role for Antioxidants, 2013, doi:10.5772/51609.
2 “Weight Cycling Is Associated with a Higher Risk of 

Death.” ScienceDaily, 29 Nov. 2018, www.sciencedaily.com/
releases/2018/11/181129153837.htm.
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