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Ik weet zeker dat iedereen die dit leest, 
op een bepaald moment wrok heeft 
gevoeld met betrekking tot iemand anders, 
na een onenigheid of slecht verlopen 
ontmoeting. Nadat die gebeurtenis zich 
heeft voorgedaan, hebben we mogelijk onze 
negatieve gedachten over die situatie de 
vrije loop gelaten, gedurende uren, dagen 
of zelfs langer. Een vriend van mij beschreef 
dit ooit als ‘naar huis gaan en nippen aan 
een cocktail van wrok’. Waarom vertonen 
we dit gedrag? Op de korte termijn willen 
we die gevoelens misschien wel vasthouden 
omdat we blijven broeden op die perfecte 
sneer terug. Maar op de lange termijn zal het 
alleen maar leiden tot negatieve emoties en 
ervaringen in ons leven. 

Onze gedachten en de dingen waarop 
we ons het meest richten, hebben niet 
alleen invloed op ons als persoon, maar 
ook op de wereld om ons heen. Ook uit 
recentere inzichten blijkt dat wanneer 
meerdere mensen binnen een bepaalde 
groep, zoals een familie, organisatie of 
gemeenschap, blijven hangen in dit soort 
gevoelens, ook het geheel wordt beïnvloed. 
Wanneer we steeds blijven stilstaan bij 
negatieve ervaringen en wrok cultiveren, 
wordt de kans groter dat we meer 
negatieve ervaringen en mensen in ons 
leven aantrekken. En dit zorgt er dan weer 
voor dat we ons daar nog meer op richten. 
Voordat we het weten, zitten we in een 
negatieve spiraal.

Maar als we onze gevoelens van wrok 
kunnen loslaten en mensen vergeven 
die volgens ons iets verkeerds hebben 

gedaan, zijn we beter in staat om de 
positieve dingen, mensen, ervaringen en 
omstandigheden die vreugde en geluk in 
ons leven brengen, volledig te omarmen. Als 
we dit doen, zullen er nog meer positieve 
dingen op ons pad komen. 

Als u niet gewend bent anderen te vergeven, 
kunt u makkelijk blijven hangen in gedachten 
als “Ik had haar dit moeten vertellen” of 
“Waarom heb ik dat gedaan?” Wanneer 
we te veel tijd besteden aan dergelijke 
gedachten, blijft er te weinig ruimte over om 
te kunnen vergeven en in het nu te leven 
met positieve gevoelens. Er zit kracht in 
het vergeven. Het stelt u in staat om uw 
hart en geest open te stellen en negatieve 
denkpatronen te doorbreken voordat ze uw 
leven gaan bepalen.

Laten we vandaag die eerste stap zetten 
en nu al één persoon vergeven. Dat kan 
een collega, vriend of familielid zijn, of zelfs 
uzelf. Wie het ook is, laat uw gevoelens van 
wrok achter u en creëer meer ruimte in uw 
gedachten voor een positieve instelling. 
Ik garandeer dat als u vandaag iemand 
vergeeft, u zich morgen beter voelt wanneer 
u wakker wordt. En wat nog belangrijker is, 
laten we er een gewoonte van maken om 
ook onszelf te vergeven, want dat is vaak 
ons grootste struikelblok.

Omgaan met gevoelens 
van wrok
Voor veel mensen is het vergeven van iemand anders een van de 
moeilijkste dingen die er bestaat. Maar voor uw gezondheid en 
geluk is het belangrijk om geen wrok te koesteren ten opzichte van 
mensen, dingen en situaties.
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Het laatste nieuws
Hoe heter, hoe beter

Uit een reeks onderzoeken naar de 
correlatie tussen chilipepers en gezondheid 
is gebleken dat niet alleen het regelmatig 
eten van gekruid voedsel het risico op 
overlijden verlaagt, maar ook dat hoe heter 
het voedsel is, des te groter het voordeel. 
De gezondheidsbevorderende voordelen 
van een dieet met hete pepers zijn 
waarschijnlijk te danken aan capsaïcine,  
het actieve bestanddeel dat in vrijwel alle 
chilipepers voorkomt. Het is onlangs 
aangetoond dat bij mensen die ten minste 
vier keer per week hete pepers eten, het 
risico op overlijden door cardiovasculaire 
aandoeningen met 34 procent afneemt.4 
Zoete pepers of paprika’s bevatten over het 
algemeen heel weinig capsaïcine en bieden 
dus ook maar een beetje bescherming. 
Voor de beste resultaten zult u dus de 
heetste pepertjes met de grootste 
hoeveelheden capsaïcine moeten eten.

Nieuw wetenschappelijk onderzoek dat is 
gepubliceerd in het tijdschrift Memory & 
Cognition toont aan dat beoefening van 
slechts 10 minuten mindfulness leidt tot 
bevordering van verbale leer- en 
geheugenprocessen. Deelnemers aan het 
onderzoek die naar een mindfulness-oefening 
van 10 minuten luisterden, bleken pas 
geleerde woorden beter te kunnen onthouden. 
Onderzoekers menen dat het beoefenen van 
mindfulness bevorderend werkt voor iemands 
vermogen om nieuwe verbale informatie te 
leren en deze later te kunnen onthouden.3 

Meer tijd doorbrengen in de zon zou kunnen helpen om 
de darmen gezonder te maken. Dit komt naar voren in 
een onderzoek dat is gepubliceerd in het tijdschrift 
Frontiers in Microbiology. Onderzoekers bestudeerden 
mensen met een laag vitamine D-niveau en zagen dat 
hogere blootstelling aan uv-straling (waardoor het lichaam 
vitamine D moest produceren) niet alleen zorgde dat de 
lichaamscomponent voor botopbouw toenam, maar dat 
ook de gezondheid van de darmmicrobiomen van de 
deelnemers verbeterde.5 

Beter leren met mindfulness

Zonneschijn voor gezondere darmen

1 Bai, Shuang, Wenliang Guo, Yangyang Feng, Hong Deng, 
Gaigai Li, Hao Nie, Guangyu Guo, et al. “Efficacy and Safety 
of Anti-Inflammatory Agents for the Treatment of Major 
Depressive Disorder: a Systematic Review and Meta-Analysis 
of Randomised Controlled Trials.” Journal of Neurology, 
Neurosurgery & Psychiatry, 2019.  
https://doi.org/10.1136/jnnp-2019-320912.
2 Roberts, Michelle. “What’s the Best Colour Lighting for Sleep?” 
BBC News. BBC, December 17, 2019.  

https://www.bbc.com/news/health-50807011.
3 Lueke, Adam, and Niloufar Lueke. “Mindfulness Improves 
Verbal Learning and Memory through Enhanced Encoding.” 
Memory & Cognition 47, no. 8 (2019): 1531–45.  
https://doi.org/10.3758/s13421-019-00947-z.
4 Bonaccio, Marialaura, Augusto Di Castelnuovo, Simona 
Costanzo, Emilia Ruggiero, Amalia De Curtis, Mariarosaria 
Persichillo, Chiara Cerletti, Maria Benedetta Donati, Giovanni 
De Gaetano, and Licia Iacoviello. “Abstract P224: Chili Pepper 

Intake and Risk of Total and Cardiovascular Mortality in Italian 
Adults: Prospective Findings From the Moli-Sani Study.” 
Circulation 139, no. Suppl_1 (May 2019).  
https://doi.org/10.1161/circ.139.suppl_1.p224.
5 Bosman, Else S., Arianne Y. Albert, Harvey Lui, Jan P. 
Dutz, and Bruce A. Vallance. “Skin Exposure to Narrow 
Band Ultraviolet (UVB) Light Modulates the Human Intestinal 
Microbiome.” Frontiers in Microbiology 10 (2019).  
https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02410.

Het wordt al langer vermoed dat blootstelling 
aan blauw licht van computers, televisies en 
telefoons ons slaap-waakritme negatief 
beïnvloedt. Een team van wetenschappers 
bestudeerde echter de effecten van 
verschillend gekleurde lichten op de slaap en 
deed een verrassende ontdekking: helder wit 
of geel licht zorgt eerder voor verstoring van 
de slaap dan blauw licht. Het wordt daarom 
aangeraden om blootstelling aan fel licht voor 
het slapen gaan te vermijden. Natuurlijk helpt 
het ook om telefoons, computers en tv’s uit 
te schakelen, en daarmee eigenlijk alle 
apparatuur die de hersenen stimuleert om 
actief en alert blijven in plaats van te 
kalmeren en ontspannen. Het beste resultaat 
bereikt u door vlak voor het slapen gaan een 
boek te lezen bij warm, roodachtig licht.2  

Beter slapen door licht te dimmen

Naast toenemend bewijs dat er een verband 
bestaat tussen emoties en het ontstaan van 
ontstekingen, suggereert een nieuwe 
meta-analyse van 30 gerandomiseerde 
gecontroleerde tests dat ontstekingsremmers 
kunnen helpen bij het verminderen van 
ernstige depressie. Ontstekingen hebben  
op veel manieren invloed op het lichaam, 
bijvoorbeeld op het immuunsysteem, de 
stofwisseling, de slaap, stressreacties, 
cognitief denken, geheugen, expressie, 
impulsbeheersing, stemming, helderheid  
en nog veel meer. Dit alles kan een rol spelen 
bij het ontstaan van depressie en 
stemmingsstoornissen.1 Anti-inflammatoire 
diëten omvatten onder meer veel vers fruit en 
groenten, plantaardige eiwitten (zoals bonen 
en noten), vette zoetwatervis (geen vis 
groter dan zalm, omdat grotere vissen 
meer milieuverontreinigende stoffen kunnen 
bevatten) en verse kruiden en specerijen. 
Kook bonen en andere groenten in een 
hogedrukpan als u gevoelig bent voor 
lectine-eiwitten en/of last hebt van verhoogde 
darmdoorlatendheid (‘lekkende darm’).

Een betere stemming door een 
ontstekingsremmend dieet 
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In recente tijden hebben we gezien dat 
fitnessgerichte festivals, met name in de lente 
en de eerste zomermaanden, steeds 
populairder worden. Je zou kunnen zeggen 
dat ze fungeren als een soort inwijding in 
meer fysieke activiteit. Vaak duurt zo’n festival 
de hele dag en meer dan eens wordt 
begonnen met een meditatiemoment bij 
zonsopgang, gevolgd door een gezond 
ontbijt. Ook zullen er verschillende onderdelen 
worden georganiseerd, zoals een ontspannen 
hardloopsessie van 5 km en yogasessies met 
muziek. Veel fitnessfestivals bieden daarnaast 
lezingen, sessies en demonstraties over 
uiteenlopende onderwerpen, van het stellen 
van doelen tot aan mindful koken. 

En misschien zijn er nog meer bijzondere 
workshops en sessies, zoals healings met 
geluid, chakralezing of zelfs aromatherapie. 
Veel festivaldagen eindigen met een soort 
afsluitende activiteit die gericht is op vreugde, 
meestal een lichaamspositieve dans!

Naast op yoga gerichte festivals zijn er ook 
andere fitnessgerichte resorts waar de 
nadruk meer ligt op activiteiten als 
hardlopen, wandelen of zelfs rotsklimmen. 
Online vindt u zeker de activiteiten van uw 
voorkeur. Veel resorts zijn ingesteld op alle 
vaardigheidsniveaus (ook geschikt voor 
beginners), andere locaties zijn bedoeld voor 
doorgewinterde fanatiekelingen die extra 
coaching of aanwijzingen willen. 

In de winter zijn dingen voor velen van ons 
soms een beetje zwaar (en misschien zijn we 
dat ook lichamelijk wel een beetje). Tijdens 
de wintermaanden kan ons gemoed soms 
wat bezwaard raken omdat we minder actief 
zijn of omdat we meer suikerhoudend en 
zetmeelrijk voedsel tot ons nemen. Met een 
cleansing of een detox voor het lichaam kan 
die winterse grauwsluier al een beetje meer 
op afstand worden gehouden, maar dit is 
niet zo’n intensieve omschakeling als bij een 
opwekkend festival.

Voor dit soort opties voor rustiger en 
geleidelijker herstel kunt u bijvoorbeeld 
terecht in een resort. Het idee is dat u naar 
een resort gaat dat is uitgerust om te 
voldoen aan uw persoonlijke 
voedingsbehoeften waardoor uw lichaam 
een soort nieuwe start kan maken. 

Vaak zijn dit soort resorts gevestigd op 
pittoreske locaties, met inspirerende 
uitzichten en comfortabele accommodaties 
(waardoor u minder zult denken aan 
ongezonde voeding en gewoonten). 
Sommige resorts bevinden zich zelfs op 
exotische plekken waar u kunt genieten van 
smaakvolle sappen, smoothies en 
voedzame producten van hoge kwaliteit, 
met unieke smaakcombinaties.

Als kosten of tijd belemmerende factoren 
voor u zijn, kunt u overwegen om uw eigen 
wellnesscentrum op te zetten. U kunt dit 
alleen doen of met een vriend die misschien 
ook wat tijd voor zichzelf nodig heeft om zich 
te heroriënteren en misschien meer wil gaan 
bewegen of mindfulness wil beoefenen. 
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Het voorjaar is een tijd voor wedergeboorte, vernieuwing en 
verjonging. De natuur bloeit weer op en verkwikt niet alleen onze 
geest, maar vooral ons lichaam. Mensen komen weer naar buiten 
en gaan wandelen en fietsen. Kinderen dartelen door het park.

Bewust bewegen in het 
voorjaar

Fitness

Soms zijn er ook nog aanvullende 
activiteiten te volgen, 
zoals massages en andere 
lichaamsbehandelingen, zoals reiki of 
persoonlijke chiropractiesessies.

Dit zijn goede opties omdat 
organisatoren en personeel 
specifieke detox-programma’s 
maken die u helpen om uw lichaam 
als het ware te laten afkicken van 
suiker en zetmeel. Bij het plannen van een fitness- of 

wellnesscentrum thuis (of in de 
stad) kan het raadzaam zijn om 
tijd af te bakenen (tijdens een 
weekendje weg of in uw vrije tijd), 
om familietaken en professionele 
verantwoordelijkheden te scheiden 
en te delegeren aan iemand die u 
vertrouwt, en om een doel te stellen. 

Weer andere resorts richten zich 
op diegenen die een weekend 
willen besteden om bijvoorbeeld 
meer routine op te bouwen in een 
specifieke activiteit, of het nu joggen, 
dansen of tai chi is.

Voordat u deelneemt aan een 
fitnessfestival of incheckt in een 
fitnessresort, kunt u ook overwegen 
om een detox te doorlopen. 
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6:00 uur
Langzaam en rustig ontwaken; 20 minuten 
mediteren.
7:00 uur
Langzame en stimulerende yoga of andere 
lichte en gemakkelijke oefeningen.
9:00 uur
Groen sap van spirulina, chlorella, netelblad, 
spinazie, waterkers, paardenbloem, 
peterselie, moringa en matcha.
10:30 uur
Ren of wandel stevig gedurende 45 minuten 
tot een uur.
11:30 uur
Strekken en ademhalingsoefeningen; werk 
met ademhalen. Douche en scrub uw huid.
13.00 uur
Sap van papaja, citroen, cayennepeper en 
mango met een vleugje honing.

14.30 uur
Geniet van een lange en herstellende 
massage.
17:00 uur
Mediteren gedurende 20 minuten.
17:30 uur
Koude douche gevolgd door een warm bad 
met aromatherapie.
19.00 uur
Sap van kamille, gember, munt, spirulina, 
groene groenten.
20:00 uur
Langzame en kalmerende yoga met veel 
child’s poses en eindigend met een lange 
‘corpse pose’ (Savasana).
20:45 uur
Ga slapen! (Ja, zo vroeg!)

05

Stel van tevoren een goed plan op voor uw persoonlijke resort en maak alle 
benodigde afspraken. Een voorbeeld van een dagprogramma kan zijn:
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Minder rommel  
voor minder stress 
Denk eens aan de laatste keer dat u de keuken binnenliep nadat uw 
partner of een (ouder) kind had gekookt. Als ze met volle overgave 
aan het koken zijn geweest, kan het goed zijn dat er een berg vuile 
potten en pannen is achtergebleven. Ongetwijfeld zaten er nog 
diverse kleverige resten vastgekoekt op het vaatgoed en was het 
aanrecht bedekt met bloem en sauzen. Mogelijk is ook de vloer niet 
ongeschonden uit de culinaire strijd van uw gezinslid gekomen. 

Hoofdartikel

|    The Art of Growing Young
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Hoe voelde u zich toen u die chaos in de 
keuken zag? Voor velen van ons kan zo’n 
aanblik (zelfs als u er alleen al aan denkt) een 
hoop onrust en stress opleveren. Ja, we 
weten (of hopen in ieder geval) dat hij of zij 
alles netjes schoon zal maken, maar de 
rommel zorgt toch voor behoorlijk wat 
spanning tot alles is opgeruimd.

In de afgelopen jaren is de trend van het 
minimalisme steeds meer in zwang geraakt. 
Zo zijn er verschillende televisieprogramma’s 
die mensen volgen die kleiner willen gaan 
wonen of een groot gedeelte van hun 
materiële bezittingen de deur uitdoen. Ook 
socialmedia-accounts komen met allerhande 
tips om te versoberen. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het 
hebben van minder spullen samenhangt met 
een groter gevoel van tevredenheid. 
Historisch gezien bezaten onze voorouders 
aanzienlijk minder spullen dan wij nu. Een 
chaotisch huis dat vol ligt met spullen leidt tot 
ontregeling van ons eigen leven. 

Oorzaak hiervan kan onder meer zijn dat het 
hebben van veel ‘spullen’ bijdraagt aan onze 
mentale belasting. Natuurlijk kunnen we 
gehecht zijn aan een bepaalde trui of een 
kunstwerk dat aan de muur hangt. Maar als 
we gehecht zijn aan zoveel verschillende 
voorwerpen, is die gehechtheid dan ook 
gezond voor ons gemoed? 

Ga rommel niet organiseren; zorg 
dat er minder rommel is.
U zou een professionele organisator kunnen 
inhuren om bij u thuis te komen en u te 
helpen bij het sorteren en categoriseren van 
al uw spullen. 

Hoeveel van de dingen in uw huis gebruikt u 
zelden of nooit? Als u eens een weekend de 
tijd neemt om al uw spullen te bekijken en te 
bepalen of u alles nog steeds nodig hebt, kan 
dit al enorm helpen om het kaf van het koren 
te scheiden.

Krijgt u er nog steeds een warm 
gevoel van?
De inmiddels beroemde Marie Kondo schreef 
eerst een boek en was daarna te zien in een 

internationaal succesvol televisieprogramma 
waarin ze met verschillende mensen aan de 
slag ging om hun spullen te ordenen. Het 
mooie van dit programma was dat dit juist 
gewone mensen waren, geen hamsteraars of 
mensen met een verzamelwoede. Velen van 
ons konden zich waarschijnlijk echt 
identificeren met de verschillende 
hoofdpersonen. 

Als dit laatste het geval is, legt u het item 
opzij en bedankt u het voor de rol in uw 
leven. Vervolgens geeft u het weg (of gooit u 
het weg). 

Ga voor een capsulegarderobe.
Capsulegarderobes zijn de afgelopen jaren 
steeds populairder geworden bij aanhangers 
van ethisch verantwoorde en duurzame 
mode. Het uitgangspunt is om een kleine 
kast te hebben vol hoogwaardige 
kledingstukken die klassiek zijn en allemaal 
met elkaar gecombineerd kunnen worden. 
Op Pinterest, blogs en Instagram-accounts 
vindt u allerlei goede ideeën waarmee u zo 
aan de slag kunt. Sommige garderobes 
bestaan uit slechts tien kledingstukken die 
het hele jaar door gebruikt worden!

Als u downsizen naar een dozijn kleding-
stukken een beetje te gortig vindt of als u het 
geen prettig idee vindt om maar paar kleuren 
kleding in uw kast te hebben, kunt u ook een 
andere benadering kiezen. U kunt dan, net 
als bij de methode van Marie Kondo, elk 
kledingstuk nog een keer aantrekken en in 
de spiegel kijken om te zien of u er nog 
steeds een warm gevoel van krijgt. Soms zijn 
we ineens verliefd op een rok of jasje aan een 
kledingrek in de winkel. Maar zijn we er ook 
zo verliefd op als we het zelf aan hebben?

Ga minder uit.
Het ontwarren van ons sociale leven kan een 
lastige taak zijn, terwijl velen van ons juist 
zitten met het omgekeerde en worstelen met 
eenzaamheid. Maar door onze sociale 
verplichtingen en vriendschappen in kaart te 
brengen, kunnen we ruimte in onze agenda 
creëren voor meer zielsverrijkende 
activiteiten (thuisblijven en een goed boek 
lezen bij kaarslicht bijvoorbeeld?) en kunnen 
we ons richten op de relaties die onze ziel 
echt voeden. Het kan een optie zijn om 
slechts één of twee keer uit te gaan tijdens 
de werkweek.

07

Dat is op zich een waardevolle 
investering, maar voordat u daartoe 
overgaat, kunt u ook zelf al veel doen 
om wat meer te structureren. 

Opvoedingsexperts benadrukken 
meer en meer dat kinderen veel 
minder spullen en minder activiteiten 
zouden moeten hebben en in 
plaats daarvan hun energie moeten 
kunnen richten op ononderbroken en 
ongestructureerd spelen. 

Kondo moedigt mensen aan om 
al hun aardse bezittingen op een 
stapel te leggen en voor elk item te 
beslissen of dit nog een warm gevoel 
oproept of niet. 
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Of plan voor elke persoon (of elk 
kind) maar één buitenschoolse 
activiteit per week in.
Kinderen van alle leeftijden, maar vooral 
jonge kinderen, zouden ongestructureerd en 
ononderbroken moeten kunnen spelen. Dat 
betekent dat ze de ruimte moeten hebben 
om dingen te maken en creatief te zijn met 
speelgoed (of huishoudelijke artikelen, of  
in de natuur of met de verpakking van het 
speelgoed!) zonder dat er een volwassene 
bij komt en verwachtingen op het kind 
projecteert. Sommige deskundigen op het 
gebied van jeugdontwikkeling hebben 
aangegeven dat wanneer een volwassene 
een voorwerp (speelgoed, gereedschap 
enz.) aan een kind geeft en het vertelt of laat 
zien hoe het dat moeten gebruiken, het kind 
dit ook alleen op die ene manier zal 
gebruiken. Wanneer een volwassene geen 
richtlijn geeft, ontwikkelt het kind vier 
verschillende manieren om het voorwerp te 
gebruiken of ermee te spelen. Het hebben 
van minder speelgoed draagt ook bij aan 
een grotere verbeeldingskracht.

Liever naar de bibliotheek dan een 
gevulde boekenplank thuis.
Hoeveel boeken hebt u? Hoeveel van die 
boeken hebt u maar één keer gelezen? En 
hoeveel van de boeken die u hebt gelezen, 
hebt u al meermaals herlezen? 

Gebruik uw planken voor andere dingen dan 
boeken die stof verzamelen, of beter nog, 
haal die planken van de muur! Wanneer u uw 
bibliotheek bezoekt, investeert u ook in uw 
gemeenschap. Een andere optie om goede 
boeken te kunnen lezen zonder dat alles in 
huis dichtslibt, zijn e-books.

Uit het zicht, uit het hoofd. 
Het kan moeilijk zijn om te bepalen of we iets 
dat we misschien maar één of twee keer per 
jaar gebruiken, moeten bewaren. Denk 
bijvoorbeeld eens aan die fondueset die u 
hebt gekregen als huwelijksgeschenk of de 
ijsmaker die u enkele zomers geleden hebt 
gekocht, omdat u vast van plan was om 
culinaire desserts te maken. Overweeg 
alternatieven. 

Roep een systeem in het leven om spullen te 
delen met uw gemeenschap. Als u een 
goede relatie hebt met bepaalde buren of 
met een hechte groep vrienden, bespreek 
dan eens het idee om bepaalde spullen 
onderling te delen. Op die manier kunt u ook 
de anderen een keer gebruik laten maken 
van die fondueset of ijsmaker. 

U kunt minimaliseren beschouwen als een 
soort vasten met tussenpozen, maar dan wat 
betreft materialisme. Mensen die ervaring 
hebben met vasten met tussenpozen, 
getuigen dat hun lichaam in tijden van 
langdurige honger evolueerde en opbloeide, 
en dat ze zich bijzonder voldaan voelden. 
Voedsel, en met name suiker en zoetigheid,  
is niet altijd zo overvloedig beschikbaar 
geweest. Op een vergelijkbare manier leefden 
onze voorouders met minder spullen zodat ze 
hun energie (en hun middelen) konden 
inzetten voor belangrijkere behoeften.

08

In plaats van boeken te kopen, 
kunt u ook gebruikmaken van een 
geweldige en ondergewaardeerde 
bron: uw lokale bibliotheek. 

En mogelijk kunt u dan die hoge 
ladder van uw buurman lenen 
voor de jaarlijkse reiniging van uw 
dakgoten. Of mag u het bijzondere 
tafelkleed van uw vriendin een keer 
gebruiken voor dat speciale etentje 
dat u eens per jaar organiseert. 
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Maar tuinieren is niet meer alleen een hobby 
die is voorbehouden aan gepensioneerden 
en ouderen. Ook jongere volwassenen 
hebben belangstelling. Daarnaast schenkt 
een groeiend aantal schoolprogramma’s 
tegenwoordig aandacht aan tuinieren en de 
voordelen die het met zich meebrengt. 
Populaire smartphone-apps zoals MijnTuin, 
blogs als Tuinblogger.nl, en virale hashtags 
zoals #tuinplezier en #growyourfood 
moedigen jongere volwassenen aan om hun 
handen vuil te maken. 

Uit een meta-analyse kwam naar voren dat 
tuinieren leidt tot vermindering van gevoelens 
van angst en depressie. Mensen die 
tuinieren, hadden een lagere BMI (Body 
Mass Index), wat de gouden standaard is 
voor analyse van een gezond gewicht.
Tuiniers gaven blijk van een verhoogde 
algemene tevredenheid over het leven, een 
verbeterde kwaliteit van leven en een dieper 
gevoel van gemeenschap.1

 

Onderzoekers in Australië volgden bijna  
3000 senioren ouder dan 60 jaar gedurende 
16 jaar om beter te begrijpen welke 
leefstijlfactoren bijdroegen aan het ontstaan 
of het voorkomen van dementie. Dagelijks 
tuinieren was een van de opvallendste 
beschermende factoren voor de deelnemers.2

Tuinieren is niet alleen gunstig voor de 
gezondheid van de hersenen, ook de 
geestelijke gezondheid heeft er baat bij.  
Het helpt om stress te bestrijden en het is 
gebleken dat tuinieren zelfs meer 
ontspanning geeft dan lezen of andere 
hobby’s. En ook de omgeving wordt er 
mooier van! Als onze huizen, wijken en 
steden er mooi bij liggen, heeft dit invloed  
op onze kwaliteit van leven. 

Dit draagt ook bij aan een beter gedrag ten 
opzichte van het milieu. Er worden enorme 
hoeveelheden grondstoffen verbruikt voor 
massale landbouwproductie. Tel daarbij de 
brandstoffen op die worden gebruikt om 
voedsel te vervoeren, de kunststoffen voor 
containers, pesticiden van twijfelachtig 
niveau en de voedingskwaliteit van 
producten die onrijp worden geplukt, over 
lange afstanden worden vervoerd en 
waarvan opslag tussen het moment van 
plukken en het moment van consumeren 
veel langer duurt dan in het verleden. Dit 
alles leidt tot een wereldwijde aantasting  
van het milieu. Ook zijn fundamentele 
veranderingen merkbaar in de voedingswaarde 
van fruit, groenten, granen, zaden en noten. 
Als u iets van dit alles kunt compenseren 
met alleen al een kruidentuintje in de 
vensterbank, helpt u het milieu en geeft u 
uzelf en uw gezin een betere voedingsbasis.
 

Het gebrek aan blootstelling aan de natuur 
heeft epidemische proporties aangenomen in 
de ontwikkelde wereld. Maar het is niet eens 
nodig om een lange tocht te maken door een 
afgelegen bos. Pleitbezorgers voor het krijgen 
van meer ‘vitamine N’ (de ‘n’ staat voor 
‘natuur’) geven aan dat zelfs het bezoeken 
van kleine stadsparken al geldt als belangrijke 
activiteit om buitenshuis te komen. Tuinieren 
is als het creëren van een klein microkosmos 
van de natuurlijke wereld, die we zelf 
interactief moeten vormgeven. Een wandeling 
door het bos is weliswaar een weldaad voor 
de zintuigen en stimuleert zicht, reuk en 
gehoor, maar tuinieren voegt hieraan nog een 
extra element toe, dat van het voelen. 
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Hoe staat uw tuin ervoor?

Lifestyle

Tuinieren is goed voor de fysieke, 
mentale én sociale gezondheid en 
dat is wetenschappelijk bewezen! 

Bijkomend voordeel is dat u precies 
weet waar uw voedsel vandaan 
komt. Daarbij kan het een goed 
gevoel geven te weten dat u een 
beetje boer bent, op microniveau.

Verbetering van cognitieve 
vaardigheden en de gezondheid van 
de hersenen zijn slechts enkele van 
de voordelen die tuiniers ervaren. 

Voor enthousiaste tuiniers, of mensen die gewoon even willen 
ontsnappen aan het wit, grijs en donker van de winter, geven de 
februarimailings van tuincatalogi een heerlijke vooruitblik van het 
groen dat in de lente gaat ontspruiten. 

1 Soga, Masashi, et al. “Gardening Is Beneficial for Health: A 
Meta-Analysis.” Preventive Medicine Reports, vol. 5, 2017,  
pp. 92–99. doi:10.1016/j.pmedr.2016.11.007.
2 Simons, Leon A, et al. “Lifestyle Factors and Risk of Dementia: 
Dubbo Study of the Elderly.” Medical Journal of Australia, vol. 
184, no. 2, 2006, pp. 68–70. doi:10.5694/j.1326-5377.2006.
tb00120.x.
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Buiten zijn en tuinieren dragen ook op een 
andere manier bij aan uw gezondheid: u 
ontwikkelt meer vitamine D, waardoor uw 
immuunsysteem wordt versterkt en uw 
geestelijke gezondheid verbetert. Daarnaast 
komt u tijdens het tuinieren rechtstreeks in 
contact met de aarde, met het natuurlijke 
elektromagnetische veld van onze planeet. 
En dat is waarschijnlijk het beste tegengif 
voor de ‘elektrosmog’ veroorzaakt door wifi, 
smartphonestraling, 5G en het niet-
lichaamseigen EMV dat wordt gegenereerd 
door ons enorme wereldwijde 
elektriciteitsnet en ons huis binnenkomt via 
de elektriciteitsleidingen.

Toch kan tuinieren u wel helpen in vorm te 
blijven door flexibiliteit en wendbaarheid te 
behouden. Even hurken om onkruid uit te 
trekken, voorover buigen om een zaadje te 
planten en uw torso draaien om aarde rond 
een plant te verzamelen, zijn slechts enkele 
van de functionele bewegingen die worden 
bevorderd door het planten. 
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Bij de meeste vormen van tuinieren 
zult u zichzelf niet meteen in het 
zweet werken, zoals bij hardlopen of 
zwemmen. 



|    The Art of Growing Young12 |    The Art of Growing Young



maart/april 2020    |

Gelukkig zijn er ook etenswaren die langduriger 
energie geven én die gezonder zijn.

Als u niet overgevoelig bent voor gluten, 
probeer dan quinoa, een superfood en 
krachtvoer dat echt doet wat het belooft. 
Het is rijk aan eiwitten en complexe 
koolhydraten. Dankzij de nootachtige smaak 
en de krokante kern is het een heerlijke 
toevoeging aan of een hele goede vervanger 
voor uw bordje havermout bij het ontbijt. 

Als u overgevoelig bent voor lectine, of als u 
herstellende bent van een ‘lekkende darm’, 
dan kunt u de quinoa het beste bereiden in 
een hogedrukpan omdat dit proces de 
lectine-eiwitten volledig neutraliseert.

U kunt de sardientjes vermalen en deze 
gebruiken als vervanger in een traditionele 
tonijnsalade, waarbij u een deel van de 
mayonaise vervangt door yoghurt. Ook kunt 
u enkele blaadjes spinazie toevoegen voor 
een hoger groentegehalte. 

Eiwitten in de vorm van linzen of bonen 
helpen om uw bloedsuiker te stabiliseren. 
Door de vezels in de bonen en linzen houdt 
u langer een verzadigd gevoel. Rooster 
zelfgekruide kikkererwten met wat kerrie, 
limoen en zout. Of neem halverwege de 
middag een lekkere linzensoep vol groenten. 
Zoals gezegd, als u voedsel dat deel 
uitmaakt van de peulvruchtenfamilie onder 
hoge druk kookt, zorgt dit voor neutralisatie 
van de aanwezige lectine-eiwitten, die bij 
mensen met overmatige 
darmdoorlatendheid (lekkende darm) 
ontstekingsreacties kunnen veroorzaken.

Vlaszaden en hennepharten hebben een 
goede verhouding tussen eiwitten, 
koolhydraten en vetten, en hun zaden bevatten 
de minste lectine. Deze combinatie helpt om 
de beruchte ‘after dinner dip’ te voorkomen. 
Volle Griekse yoghurt met vers gemalen 
vlaszaden, hennepharten (hennepzaden) en 
enkele rijpe bessen geeft u ‘s ochtends die 
energieboost om de dag te beginnen, maar 
is ook heerlijk als middagsnack. 

Citrus is een geweldige oppepper vanwege 
het suikergehalte en is daarnaast een echte 
antioxidant-krachtpatser, vol vitamine C. Het 
citrusseizoen eindigt aan het einde van de 
winter. In de lente en vroege zomermaanden 
zijn aardbeien en kersen uitstekende 
alternatieven. Kies tijdens de midzomer voor 
bosbessen, die ook vol met antioxidanten 
zitten, en die ons centrale zenuwstelsel extra 
voeden en beschermen.

Voeg walnoten toe aan een salade of strooi 
gesneden en geroosterde amandelen over 
gesauteerde groenten. U kunt ook gewoon 
een handvol noten in uw auto bewaren zodat 
u iets achter de hand hebt voor als u langer 
op weg bent dan verwacht. Over het 
algemeen zijn walnoten waarschijnlijk de 
beste keuze, gevolgd door macadamia-noten 
en daarna amandelen. Cashewnoten en 
pinda’s kunt u beter in beperkte mate eten.

Als u echt behoefte hebt aan cafeïne, drink 
dan groene thee of kleine hoeveelheden 
matcha. Groene thee bevat ook cafeïne, maar 
heeft een duurzamer effect in vergelijking met 
koffie. Yerba mate is een populair drankje in 
Zuid-Amerika; het is verkrijgbaar als thee in 
theezakjes of als losse thee. Als het niet te 
laat is op de dag, kunt u natuurlijk altijd een 
kopje koffie nemen. Probeer minimaal zes tot 
acht uur voor u gaat slapen te stoppen met 
het drinken van cafeïnehoudende dranken.

En laten we het bescheiden glas water  
niet vergeten. Ernstige uitdroging kan 
vermoeidheid veroorzaken, maar zelfs lichte 
uitdroging kan al leiden tot een energiedip.  
U kunt het water extra smaak geven met 
energieverhogende toevoegingen, zoals 
citroenschijfjes of een scheutje gemberthee. 
Het is aangetoond dat honger kan worden 
onderdrukt door veel water te drinken en het 
is geweldige ondersteuning voor de nieren 
bij het afvoeren van afvalstoffen.
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Iedereen kent het wel: de gevreesde dip in de namiddag, met weinig energie, afnemende scherpte, 
verminderde concentratie. Misschien hebt u er zelf ook vaak last van. Of misschien hebt u niet goed 
geslapen en verlangt u al tijdens uw werkdag om weer terug te keren naar dromenland. Vaak zoeken 
we onze toevlucht in koffie of soms een cafeïnehoudende frisdrank of ‘energiedrank’. Hierdoor krijgen 
we een snelle oppepper door een suikerpiek in ons lichaam, waarna echter vaak een inzinking volgt, 
of blijven we ‘s nachts wakker als het tijd is om te gaan slapen. 

Eten om energie te krijgen

Voeding

Andere eiwitrijke opties zijn hele 
sardines, die 100 keer minder kwik 
bevatten dan tonijn. 

Noten zijn het gemaksvoedsel van 
de natuur. Ze hebben geen koeling 
nodig en u kunt ze uitstekend 
meenemen voor onderweg. 

Hebt u ‘s middags lekkere trek, maak 
dan een kleine kom warme quinoa 
en besprenkel dit met een scheutje 
olijfolie en een klein snufje zeezout. 
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Persoonlijke 
ontplooiing 

Hoofdartikel

Soms voelt het alsof we helemaal geen grip hebben op het leven. De 
omstandigheden waarin we zijn opgegroeid, de normen en beperkingen van onze 
maatschappelijke cultuur en de dynamiek die we delen met anderen, kunnen 
onoverkomelijke obstakels lijken omdat we zo weinig invloed hebben op alles. Het 
is waar dat we maar weinig invloed hebben op de dingen in ons leven, maar daar 
staat tegenover dat wij over het vermogen tot diepgaande en intense persoonlijke 
ontplooiing beschikken. 
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Hoe zijn deze twee schijnbaar extreme 
verschillen dan mogelijk? Het enige waar u 
grip op hebt in het leven, is uzelf. Maar dat 
kan vaak een overweldigend gevoel zijn. Wij 
zijn immers imperfecte en complexe wezens 
waarin biologische, sociologische en 
psychologische elementen met elkaar 
verweven zijn. Hieronder volgen enkele 
ideeën om uzelf te leren ontplooien, ondanks 
een grotendeels gecompliceerd leven. 

Begin met het realiseren wie u 
daadwerkelijk bent.
Uzelf leren kennen, kan een leven lang duren 
en zal veranderen naarmate u zelf verandert 
en volwassen wordt. Vele van de grootste 
geleerden menen dat het leren kennen van 
uzelf een eindeloze reis is, zonder 
bestemming. Het is echter zeker van belang 
dat u enige basiskennis hebt over uzelf.  
Begin met uzelf te vragen wat u de meeste 
voldoening geeft. Wanneer voelt u zich op uw 
best, bij welke activiteit, in welke omgeving, 
met welke mensen? Wat zijn voor u triggers 
die ervoor zorgen dat u zich ongerust, boos, 
verdrietig of hopeloos voelt? Houd er 
rekening mee dat de antwoorden op deze 
vragen kunnen veranderen naarmate u 
ouder wordt en meer levenservaring hebt.

Vergeef uzelf.
Het tonen van vergevingsgezindheid, naar 
uzelf en naar anderen, is een van de 
grootste deugden die er is. Zelfbewustzijn 
kan leiden tot een aantal ongemakkelijke 
waarheden en lastige inzichten met 
betrekking tot wie we zijn of hoe we ons 
gedragen. Vergevingsgezindheid houdt  
niet in dat we die ‘lelijke’ kant van onszelf 
moeten ontkennen of afzwakken. 

Weet wat uw sterke punten zijn.
We kunnen beter in onze eigen kracht leven 
wanneer we weten waar we goed in zijn. Dit 
is geen oefening in zelfverheerlijking of 
opschepperig gedrag. Het is eerder een 
bescheiden bewustwording van wat we 
goed doen of wat ons tot een volledig mens 
maakt. Uw sterke punten hoeven niet 
gericht te zijn op productiviteit. U bent 
wellicht goed in het ontwikkelen van dingen 
of het creëren van een visie voor een project 
op het werk. Of misschien bent u een 
uitzonderlijk goede bakker. Probeer ook 
eens om uw sterke punten te identificeren 
vanuit een emotioneel, spiritueel of sociaal 
oogpunt. Misschien kunt u goed luisteren of 
bent u een hartelijke persoon die zorgt dat 
mensen zich welkom voelen wanneer ze bij 
u thuis komen. Misschien bent u heel goed 
in time management. Of bent u in staat om 
bewust (en zonder technologie) contact te 
maken met anderen.

Weet ook wat uw  
tekortkomingen zijn.
Het is belangrijk dat u enige bescheidenheid 
in acht neemt bij het leren kennen van uzelf. 
Wanneer u een mentale (of fysieke) lijst maakt 
van alles waar u niet zo goed in bent, hoeft  
dit niet per se te betekenen dat u deze moet 
beschouwen als een lijst met punten die u 
moet verbeteren. Het is meer een manier om 
inzicht te krijgen op welke gebied u hulp van 
anderen kunt gebruiken en op welke gebied 
u tevreden mag zijn met uzelf. Als we onszelf 
willen verbeteren, zou dat natuurlijk wel 
inhouden dat we onze tekortkomingen 
moeten aanpakken en verbeteren. 

Stop met vergelijken.
Sociale media creëren een totaal verkeerd 
beeld van de realiteit. Door al die perfect 
gefilterde foto’s en de bijna oneindige 
stortvloed aan blije momenten van andere 
mensen gaan we twijfelen aan onszelf, en 
dit kan zelfs leiden tot angst of depressie. 
Stop met het volgen van mensen op 
Instagram die u niet blij maken. Probeer  
te herkennen wanneer iets echt is en niet 
gefabriceerd. Probeer om niet te veel tijd te 
verdoen op dit soort platforms en vergelijk 
uzelf niet nodeloos met mensen die hele 
andere levens leiden dan u. 

Definieer uw eigen idee van succes.
Omarm wat succes voor u betekent. 
Misschien hebt u een vriend die van zijn of 
haar werk houdt en die is doorgestoten 
naar de bedrijfstop door hard te werken, 
promotie en salarisverhogingen. Dat is 
misschien iets waar u naar kunt streven. Of 
misschien bent u tevreden met een functie 
met minder verantwoordelijkheid en is uw 
salaris voldoende om goed te kunnen leven. 
Grote huizen, nieuwe auto’s, luxe vakanties 
en een huis vol spullen zullen waarschijnlijk 
toch niet datgene zijn waardoor u zichzelf 
kunt ontplooien. Op de een of andere 
manier moet u voor uzelf bepalen wat 
succes voor u betekent.

Stel uw verwachtingen bij.
Pessimisten zeggen vaak van zichzelf dat  
zij de ware realisten zijn! Laten we ons dan 
wel realiseren dat iemand die erkent dat het 
leven zijn grenzen heeft, een hele andere 
instelling heeft dan iemand die denkt dat 
het leven een tranendal is! Wanneer u de lat 
hoog legt, ga dan ook voor uzelf na of dit 
realistisch is, om er zeker van te zijn dat u 
inderdaad gaat komen waar u wilt zijn 
(inclusief al het werk dat nodig is om er  
te komen) en of dit allemaal haalbaar is.
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Het houdt juist in dat we onszelf 
erkennen, op alle vlakken, en dat we 
onszelf desondanks accepteren en 
vergeven.

Maar we moeten eigenlijk niet te 
veel tijd besteden aan het willen 
verbeteren van onze zwakke 
punten. Onze sterke punten optimaal 
benutten, levert veel meer op voor 
onszelf, onze dierbaren en de wereld.
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Sta open voor verandering.
Het accepteren van uzelf, anderen en de 
huidige omstandigheden voor wie en wat ze 
zijn en het oefenen in het omarmen van 
dankbaarheid en acceptatie van huidige 
ervaringen, is essentieel voor uw 
gemoedsrust. Maar dat betekent niet dat 
we onszelf moeten wapenen en weerstand 
moeten bieden aan verandering. Wees alert 
op mogelijkheden om te veranderen. Als u 
op het werk wordt ontslagen, zult u verdriet, 
woede en wantrouwen voelen, emoties die 
gepaard gaan met een dergelijke moeilijke 
verandering. Maar kijk ook naar de 
mogelijkheden die dit biedt om uzelf en uw 
situatie te veranderen. Er zit veel waarheid 
in het gezegde “Als de ene deur sluit, gaat 
een andere open”. Het ritme van een 
bevredigend leven ligt vaak in het loslaten 
en weggeven, en vervolgens een nieuwe 
weg inslaan, zonder verwachting.

Oefen in het vergeven van uzelf.
De tijd dat u zichzelf alleen maar wegcijferde, 
is voorbij. Dit is het moment om te beseffen 
dat u “eerst uw eigen zuurstofmasker moet 
opzetten voordat u anderen kunt helpen”. 
Voor uzelf zorgen hoeft niet extravagant of 
buitensporig te zijn. Eenvoudige handelingen 
zoals vroeg naar bed gaan of opstaan om 
de zonsopgang buiten te bekijken met een 
warme beker thee kunnen bijzonder 
zingevend en aardend voor ons zijn. Om 
uzelf te kunnen ontplooien, is het essentieel 
dat u goed voor uzelf zorgt.

Laat u meevoeren. 
Het Gebed om Kalmte spoort mensen aan 
te erkennen dat ze niet alles kunnen 
veranderen. Als we onze controledrang 
loslaten of überhaupt geen controle 
hebben, kan het eenvoudiger zijn om 
bestaande omstandigheden te accepteren 
en binnen het kader van die realiteit te 
handelen.

Hieronder volgen enkele eenvoudige, 
dagelijkse oefeningen die u kunnen 
helpen uzelf te ontplooien.

Een dagboek bijhouden. U hoeft niet  
uw levensverhaal vast te leggen in 
romanwaardige proza. Door gewoon een 
korte lijst te maken van dingen die zijn 
gebeurd of hoe u die dag vond, kunt u een 
inventarisatie maken van wat u ervaart en 
kunt u uw hoofd beter leeg maken.

Uw eigenwaarde erkennen. Soms zijn 
mensen huiverig om hun eigenwaarde te 
erkennen, omdat ze denken dat het 
onoprecht is of dat ze zichzelf ten onrechte 
ophemelen. U hoeft geen uitspraken te 
doen die onwaar aanvoelen voor uzelf. 
Begin bijvoorbeeld met kleine stappen, 
zoals: “Vandaag probeer ik meer vriendelijke 
woorden te gebruiken”, “Ik ben in staat om 
gewoon door te ademen als ik op het werk 
met die bepaalde persoon moet praten” of 
“Ik blijf integer als mensen roddelen op deze 
sociale bijeenkomst”.

Hoewel we veel gevoelens of gedachten 
niet onder controle kunnen houden, kunnen 
we wel oefenen in het omarmen van 
kalmere en evenwichtiger gevoelens en 
gedachten, en dat heeft weer invloed op 
ons handelen. Als onze handelingen gezond 
zijn in geest, lichaam en ziel, dan hebben ze 
invloed op onze gevoelens en gedachten.

Lichaamsbeweging. Wanneer we tijd 
vrijmaken voor lichamelijk welzijn, komen er 
chemicaliën vrij in ons lichaam die leiden tot 
een gevoel van positiviteit. Als ons lichaam 
sterk is, kunnen we onszelf makkelijker 
ontplooien.

Slaap. Slaap is net als water, voedsel en 
onderdak een basisbehoefte en helpt ons 
neurologische systeem, en eigenlijk al onze 
systemen, om te herstellen. We kunnen als 
mens niet in het nu leven zonder een 
evenwichtig lichaam en een vredige geest. 
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Uw instelling wijzigen (cognitieve 
gedragswijziging). Onze gedachten, 
gevoelens en acties vormen een 
onderling verbonden driehoek 
waarin elk element invloed heeft  
op de andere twee. 
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Vlaszaad, ook wel vlas of lijnzaad genoemd, 
is een olieachtig zaad dat bekendstaat om 
zijn hoge niveaus van omega-3-vetzuren en 
vezels. Het werd oorspronkelijk gecultiveerd 
in het Midden-Oosten, maar wordt 
tegenwoordig voornamelijk verbouwd in 
Noord-Amerika.

Het is daarnaast rijk aan ALA (‘alpha-linolenic 
acid’ ofwel ‘alfa-linoleenzuur’), een 
plantaardige bron van omega-3. Het ALA in 
het vlaszaad of de vlaszaadolie moet door het 
lichaam worden omgezet in EPA en DHA (de 
soorten omega-3-vetzuren die in visolie 
voorkomen). Vlaszaad is daarom een goede 
optie voor vegetariërs en veganisten die geen 
visolie willen nemen. De mogelijkheid om ALA 
om te zetten in EPA en DHA is echter beperkt 
(bij vrouwen werkt dit beter dan bij mannen). 
Daarom is aanvulling met van algen afgeleide 
EPA en DHA een goed alternatief, vooral voor 
vegetariërs en veganisten die geen vis eten.

Vlaszaad biedt vele gezondheidsvoordelen. 
Vlaszaad is goed voor het hart en onderzoek 
schrijft aan vlaszaad de capaciteit tot 
verlaging van het cholesterolgehalte in bloed 
toe.2,3 Dagelijks gebruik van vlas zou leiden 
tot een aanzienlijke afname van hoge 
bloeddruk.4 In een ander onderzoek namen 
deelnemers met een verhoogde bloeddruk 
gedurende zes maanden 30 gram vlas per 
dag. 

Gemiddeld zagen de proefpersonen een 
daling van de systolische bloeddruk van  
10 mmHg, terwijl de diastolische bloeddruk 
afnam met 7 mmHg. Bij patiënten met een 
systolische druk van meer dan 140 mmHg 
werd een afname van 15 mmHg 
waargenomen. 

Vlaszaad stimuleert ook de darmwerking en 
kan helpen bij de ontgifting van het 
spijsverteringsstelsel. Vlas reguleert 
darmproblemen om constipatie en diarree te 
verhelpen, via verschillende mechanismen.5  

Vlaszaad heeft een nootachtige smaak en 
een knapperige structuur. U kunt vlaszaad het 
beste consumeren als het vers gemalen is. 
Als u de zaadjes onbewerkt eet, blijven ze 
heel en worden ze niet opgenomen in het 
spijsverteringsstelsel. U kunt vlaszaad kopen 
dat al gemalen is, maar de voedingsvoordelen 
nemen af als het eenmaal gemalen is. In 
plaats van het zaad gemalen te kopen, kunt u 
het bijvoorbeeld even kort malen in uw 
koffiemolen om het verteerbaarder te maken. 

Uit recent onderzoek door de media is 
echter gebleken dat de productie van 
amandelen en amandelmelk ongewenste 
impact heeft op het milieu.  Voor het kweken 
van 16 afzonderlijke amandelen is meer dan 
56 liter water nodig - dat is bijna 4 liter per 
amandel! In plaats daarvan kunt u ook 
vlaszaadmelk overwegen. Dit kunt u zelf 
thuis maken. 

Zeef dit mengsel vervolgens met behulp van 
een notenmelkzakje of een fijne zeef. Voeg 
desgewenst naar smaak vanille-extract of 
honing toe. 

Mensen die geen eieren willen eten (of die 
toevallig geen ei bij de hand hebben en een 
bakrecept hebben waarvoor eieren nodig 
zijn) kunnen vlas gebruiken als bindmiddel in 
bakproducten. 

U kunt ook op andere manieren zorgen  
dat u meer vlas in uw dieet opneemt, 
bijvoorbeeld door een fles vlaszaadolie te 
bewaren in uw koelkast (vlaszaadolie moet 
koel worden bewaard om de versheid te 
behouden). Vlaszaadolie is een goede 
vervanger voor olijfolie in saladedressings  
en marinades. Of sprenkel de nootachtige 
olie over popcorn of toast. Om de 
voedingswaarde te behouden, kunt u deze 
olie het best gebruiken als een finishing 
touch voor een gerecht (net als u zou doen 
met een olijfolie van goede kwaliteit).
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Superfoods komen en gaan binnen de foodwereld. Al lang voordat chiazaadjes werden herontdekt 
als vergeten voedsel met talloze gezondheidsvoordelen en voordat het nuttigen van hennephartjes 
gemeengoed werd, was er al een superfood avant la lettre: het bescheiden vlaszaad. 

Vlaszaad 

Kruiden en supplementen

Vlaszaad is een voedzame 
krachtpatser. 1 Zoals we al zeiden, is 
vlaszaad rijk aan omega-3-vetzuren. 

Amandelmelk is erg populair 
geworden als alternatief voor 
koemelk. 

Meng één deel hele vlaszaden met 
vier delen water, voeg hieraan een 
snufje zout toe en maal dit mengsel 
gedurende ongeveer drie tot vijf 
minuten in een krachtige blender. 

1 Goyal, Ankit, et al. “Flax and Flaxseed Oil: an Ancient Medicine 
& Modern Functional Food.” Journal of Food Science and 
Technology, vol. 51, no. 9, Sept. 2014, pp. 1633–1653. 
doi:10.1007/s13197-013-1247-9.
2 Kristensen, Mette, et al. “Flaxseed Dietary Fibers Lower 
Cholesterol and Increase Fecal Fat Excretion, but Magnitude of 
Effect Depend on Food Type.” Nutrition & Metabolism, vol. 9, 
no. 1, Feb. 2012, p. 8. doi:10.1186/1743-7075-9-8.
3 Edel, Andrea L, et al. “Dietary Flaxseed Independently Lowers 

Circulating Cholesterol and Lowers It beyond the Effects of 
Cholesterol-Lowering Medications Alone in Patients with 
Peripheral Artery Disease.” The Journal of Nutrition, vol. 145, 
no. 4, Feb. 2015, pp. 749–757. doi:10.3945/jn.114.204594.
4 Rodriguez-Leyva, Delfin, et al. “Potent Antihypertensive Action 
of Dietary Flaxseed in Hypertensive Patients.” Hypertension, vol. 
62, no. 6, Dec. 2013, pp. 1081–1089. 
doi:10.1161/hypertensionaha.113.02094.
5 Palla, Amber Hanif, and Anwarul-Hassan Gilani. 

“Dual Effectiveness of Flaxseed in Constipation and Diarrhea: 
Possible Mechanism.” Journal of Ethnopharmacology, vol. 169, 
July 2015, pp. 60–68. doi:10.1016/j.jep.2015.03.064.
6 Buchanan, Larry, et al. “Your Contribution to the California 
Drought.” The New York Times, 21 May 2015,
 https://www.nytimes.com/interactive/2015/05/21/us/your-
contribution-to-the-california-drought.html.
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McGurk beschrijft de maatschappelijke 
verschillen aan de hand van verschillende 
weersomstandigheden en hoe men daarmee 
omgaat. Zweden en andere Noord-Europese 
landen staan immers niet bekend om hun 
zachte klimaat. Ze schrijft dat baby’s vanaf de 
geboorte overal mee naartoe worden 
genomen in hun kinderwagens en worden 
gestimuleerd om buiten te slapen onder 
donzen dekens. 

Haar ervaring in een klein stadje in het 
Midden-Westen van de Verenigde Staten is 
dat sommige van haar Amerikaanse buren het 
maar raar vinden dat ze ook in de meest barre 
weersomstandigheden gewoon door de stad 
wandelt, en dat anderen juist medelijden met 
haar hebben omdat ze denken dat ze te arm 
is om een auto te kopen en steevast vragen of 
ze niet wil meerijden. In haar boek noemt ze 
ook haar dagelijkse wandelingen met haar 
pasgeboren baby bij temperaturen van  
15 graden Fahrenheit (dat is -9 graden 
Celsius) en dat ze door de lokale bevolking 
voor gek wordt versleten. Het ironische is dat 
het gebied waar ze in de Verenigde Staten 
woont, een vergelijkbaar vierseizoenenklimaat 
kent als haar moederland Zweden, met net 
zulke schokkend koude temperaturen.

Maar de Scandinaviërs hebben wel een punt. 
Denk eens aan de mooiste herinneringen uit 
uw eigen kindertijd. Hoeveel van die 
herinneringen gingen over vrijuit spelen in een 
of andere natuurlijke omgeving, ongeacht of 
het in de achtertuin was of tijdens een 
familievakantie in de vrije natuur? De droevige 
waarheid is dat we de kindertijd hebben 
‘ontsmet’ en als gevolg daarvan spelen 
kinderen nu veel meer binnen. Heel veel  
meer zelfs.

Bijna de helft van de volwassenen vindt dat 
kinderen jonger dan 14 jaar niet buiten mogen 
spelen zonder toezicht van volwassenen. 
Veiligheid lijkt de voornaamste drijfveer van 
deze angst. Angst dat onze kinderen gewond 
raken tijdens het buiten spelen, maar ook 
angst voor een mogelijke ontvoering. Maar in 
het Verenigd Koninkrijk is het aantal kinderen 
dat naar het ziekenhuis moet omdat ze uit bed 
zijn gevallen hoger dan het aantal dat letsel 
heeft omdat ze uit een klimboom zijn gevallen.2 
In de Verenigde Staten worden procentueel 
net zoveel kinderen ontvoerd als in de jaren 
50, en de criminaliteitscijfers zijn nagenoeg 
hetzelfde of zelfs lager. Het is vooral het gevoel 
dat er meer misdaad is, dat is gegroeid.3 

De voordelen op sociaal, emotioneel en 
gezondheidsgebied voor kinderen die 
dagelijks en onder alle weersomstandigheden 
buiten spelen, zijn onmiskenbaar. Op 
lichamelijk vlak ontwikkelen ze door het buiten 
spelen meer vitamine D, wat hun weerstand 
ondersteunt. Kinderen die worden 
blootgesteld aan vuil en aarde hebben vaak 
een robuuster microbiologisch en 
immuunsysteem. Ze krijgen ook veel meer 
lichaamsbeweging. 
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In Zweden (en de naburige Scandinavische landen Noorwegen en 
Denemarken) kent men een populair gezegde: “Er bestaat geen 
slecht weer, alleen slechte kleding.” Dit is precies het uitgangspunt 
van het gelijknamige boek van auteur Linda Akeson McGurk. In 
haar boek There’s No Such Thing as Bad Weather schrijft ze veel 
over haar cultuurschok die zij als Zweedse moeder ervoer bij het 
opvoeden van haar kinderen in het land en de cultuur van haar 
Amerikaanse man.1  

Kind van de natuur 

Gezondheid van het gezin

Ze merkt op dat Scandinavische 
ouders die op zoek zijn naar een 
peuterspeelzaal voor hun kleintjes, 
het bijzonder belangrijk vinden dat 
de kinderen voldoende buiten spelen.

We kunnen videospelletjes en 
schermen wel de schuld geven, maar 
deze grote verandering is veel meer 
te wijten aan het perspectief van 
volwassenen.  

Niet alleen door het rennen, maar 
ook door alle verschillende posities 
die hun lichaam moet aannemen, 
bijvoorbeeld hurken in het gras om 
tussen de grassprieten te snuffelen, 
omhoog reiken om een boomtak te 
pakken en kruipen en tijgeren door 
het gebladerte op de grond.  

1 McGurk, Linda Akeson. There’s No Such Thing as Bad 
Weather: a Scandinavian Mom’s Secrets for Raising Healthy, 
Resilient, and Confident Kids (from Friluftsliv to Hygge). 
Touchstone, 2017.
2 Henley, Jon. “Why our children need to get outside and 
engage with nature.” The Guardian. Guardian News and  
Media, 16 Aug. 2010.
3 Skenazy, Lenore. “Crime Statistics.” Free-Range Kids,  
http://www.freerangekids.com/crime-statistics/. 
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Houd in gedachten dat mensen al vanaf het 
allereerste begin op aarde overdag in de 
buitenlucht hebben geleefd, tot ongeveer 
200 jaar geleden, toen de ontwikkeling van 
de productiewerkzaamheden ervoor zorgde 
dat mensen steeds meer binnenshuis 
begonnen te leven. Zeer waarschijnlijk zijn 
vele aspecten van de menselijke 
stofwisseling afhankelijk van blootstelling aan 
de elementen - met name het licht van de 
zon, maar ook wind, schommelingen in 
luchtvochtigheid, veranderingen in luchtdruk, 
en vuil - de ‘huid’ van onze Moeder Aarde.

Buiten spelen bevordert de creativiteit en 
verbeeldingskracht. Als ze maar een 
beperkte hoeveelheid speelgoed en geen 
schermen hebben, gaan kinderen hun 
ongelooflijke fantasie gebruiken. Ze 
verkennen het gras en de bomen, rotsen en 
kiezels, en raken bloemen en insecten aan. 
Ze kunnen al hun zintuigen gebruiken om 
hun omgeving te ervaren.

Op sociaal vlak hebben kinderen die buiten 
spelen veel meer de neiging tot interactie 
met speelkameraadjes. Op speeltoestellen 
moeten ze zich aanpassen aan de sociale 
nuances in hun omgeving, bijvoorbeeld als 
ze moeten wachten tot ze aan beurt zijn op 
de glijbaan of als ze samen met een bal 
spelen. Ze leren om te gaan met conflicten 
en ontwikkelen sociale gedragsnormen.

Geef het goede voorbeeld! Investeer in 
goede regenlaarzen en warme winterkleding, 
maar probeer u ook geen zorgen te maken 
over vuil en valpartijen. Kinderen die veel 
buiten zijn, plukken daar de vruchten van en 
dat ziet u meteen!
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Op emotioneel vlak zorgt het 
buitenshuis spelen tot vermindering 
van stress. Groene ruimtes helpen 
ons zenuwstelsel te kalmeren en dat 
is bij kinderen niet anders. 
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Docenten en schoolborden daargelaten, zijn 
we vanaf dat we in de baarmoeder van onze 
moeder zitten tot op vergevorderde leeftijd, 
altijd bezig met leren. En er is goede reden 
om levenslang student te zijn, tot uw 70ste, 
80ste en zelfs daarna. 

Onderzoek toont aan dat levenslang leren 
helpt om dementie uit te stellen of zelfs te 
voorkomen, en om depressie te voorkomen.

Onderwijs, op welke leeftijd dan ook, zorgt 
dat we ons relevant voelen en het gevoel 
hebben in het nu te staan. Het verbindt ons 
met de maatschappij en we kunnen onszelf 
gemakkelijker uiten tijdens familiediners of 
gesprekken waarbij verschillende generaties 
betrokken zijn. We nemen sociale risico’s om 
nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe 
manieren van leven te ervaren.

Misschien was u postbode, maar droomde 
u ervan om banketbakker te worden. Of had 
u graag piano willen leren spelen. U hoeft 
helemaal geen schoolgaande leeftijd te 
hebben om pianolessen te volgen. 

U kunt nog altijd actie ondernemen en die 
onvervulde wens aangrijpen om iets nieuws 
te leren of uzelf te verbeteren. Daarvoor hoeft 
u zich niet op een compleet nieuwe passie of 
hobby te storten. Als u bijvoorbeeld al heel 
goed weet hoe u de wals moet dansen, dan 
kunt u uw dansrepertoire uitbreiden door op 
salsa-les te gaan. 

Voor senioren zijn er legio mogelijkheden om 
lessen te volgen en nieuwe leermogelijkheden 
te ontdekken. Stap eens binnen bij het lokale 
seniorencentrum, de bibliotheek of het 
verzorgingstehuis. Kijk of hier lessen worden 
gegeven die gericht zijn op senioren. Of ga 
naar de plaatselijke universiteit of hogeschool 
om te zien of er cursussen zijn waar niet-
studenten aan mee kunnen doen. Zoek 
online naar mogelijkheden of bel uw 
gemeente voor meer informatie over 
voordrachten en lezingen in de buurt.

Hier volgen een paar ideeën om 
nieuwe vaardigheden en kennis op 
te doen:

•  Doe mee aan een cursus houtbewerking 
of volg lessen over edelstenen of planten 
of tuinieren.

•  Leer ambachtelijk handwerk, zoals naaien, 
haken of borduren.

•  Onderzoek nieuwe sporten of ga meedoen 
aan groepslessen. Bezoek lokale 
sportscholen of gemeentelijke 
recreatiecentra om te ontdekken wat ze  
te bieden hebben. Vraag welke lessen het 
beste zijn voor uw fysieke behoeften en 
aansluiten op uw mobiliteitsniveau.

•  Nodig een buitenlandse student of een 
immigrantenfamilie bij u thuis uit voor een 
diner om meer te weten te komen over 
hun cultuur en land. U kunt ze dan ook 
meteen wegwijs maken in uw omgeving. 
Op die manier bouwt u een persoonlijke 
relatie op én creëert u een hoop goodwill.

•  Ga naar de bibliotheek, pak een 
studieboek over een onderwerp waar u 
nog nooit over hebt gehoord en leer iets 
nieuws. Het kan zijn dat er veel informatie 
is bijgewerkt sinds u voor het laatst hebt 
gestudeerd over biologie, het heelal of 
geschiedenis.

•  Doe mee aan een activiteit om verhalen te 
vertellen. Zo kunt u uw ervaringen en 
verhalen delen en wordt u gestimuleerd 
om beter te leren luisteren.

•  Neem deel aan een lokale kookcursus van 
een keuken die u nog nooit hebt 
geprobeerd of verken een etnische markt 
en vraag klanten waar ze bepaalde 
ingrediënten voor gebruiken. 

•  Reis met een educatieve tour naar een 
gebied van uw land waar u nog nooit 
eerder bent geweest. Veel rondreizen 
hebben een breed thema, zoals de kunst, 
geschiedenis en cultuur van een specifiek 
gebied en de inwoners ervan.

•  Bezoek plaatselijke musea en loop mee 
tijdens de gratis rondleiding. 

•  Vraag uw kleinkinderen om meer met u te 
delen over hun favoriete hobby’s. U kunt 
leren om foto’s te bewerken op Adobe of 
Instagram of kunt meer te weten komen 
over hun favoriete sport of televisieserie.

Richt u op uw eigen passies en interesses. 
Wees niet bang om fouten te maken. Zet 
soms een stapje terug om weer ‘student’ te 
worden. En geniet u van de mogelijkheid om 
precies dat te kunnen leren waar u aan toe 
bent in het leven. 
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Als u met pensioen bent of het einde van uw carrière hebt bereikt, is de kans groot dat het lang 
geleden is dat u in een klaslokaal hebt gezeten. Velen van ons zijn hoogstwaarschijnlijk op de 
middelbare school of in het hoger onderwijs voor het laatst in aanraking gekomen met een officiële 
docent. 

Levenslang leren

Gezondheid van het gezin

Levenslang leren bevordert de 
gezondheid van onze hersenen. 
Wanneer onze hoofden actief blijven, 
blijven we scherper en geestelijk 
flexibel. 

Velen van ons hebben gefantaseerd 
over die droombaan die we graag 
hadden willen nastreven. 

Schrijf u in op een lokale school voor 
colleges over geschiedenis, kunst, 
wetenschap of gezondheid.
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Voorbij zijn de dagen dat mannen buiten het 
gezinsleven stonden of alleen kostwinner 
van een gezin waren. Van mannen wordt niet 
alleen verwacht dat zij huishoudelijke taken 
op zich te nemen en deelnemen aan het 
gezinsleven, zij omarmen het ook. 

Betaald ouderschapsverlof met 
arbeidsbescherming is in vrijwel alle 
ontwikkelde landen wettelijk verplicht, 
met uitzondering van de Verenigde Staten. 
Veel landen, waaronder Canada, de 
Scandinavische landen, het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland, kennen een 
specifiek toegewezen vaderschapsverlof dat 
uitsluitend is voorbehouden aan vaders van 
zuigelingen. Mannen moeten dit met beide 
handen aangrijpen, maar zouden eigenlijk 
zelfs moeten eisen dat deze periode gelijk 
is voor zowel moeders als vaders. 

Kijk of uw bedrijf een cultuur van 
thuiswerken ondersteunt. In ons digitale 
tijdperk zijn al veel bedrijven in staat om 
medewerkers extern te laten werken en veel 
banen kunnen al grotendeels buiten kantoor 
worden ingevuld. Helaas loopt de 
bedrijfswereld wat dat betreft nog steeds 
achter de feiten aan. 

Als uw bedrijf de optie biedt om extern te 
werken, zelfs al was dit maar één dag per 
week, probeer hier dan gebruik van te 
maken. Dit bespaart u tijd op uw woon-
werkverkeer en stelt u in staat om andere 
persoonlijke dingen te doen in de tijd die 
vrijkomt. In plaats van ‘s ochtends naar het 
werk te gaan, kunt u trainen, halverwege de 
dag even wandelen of zelfs uw kinderen 
tussen de middag opvangen uit school. 
Maar wees gewaarschuwd: thuiswerken 
vereist wel veel discipline. Als er geen 
duidelijke afbakening is tussen werktijd en 
privétijd wanneer u thuis bent, vervagen de 
grenzen en kunnen werk en privé door 
elkaar gaan lopen. Ook kan werk uw 
gezinsleven op andere momenten gaan 
verstoren (‘s avonds en in het weekend).

Verkorte werkweken zijn ongebruikelijk, ook 
al suggereert bewijs dat ze leiden tot hogere 
productiviteit en hogere tevredenheid bij 
medewerkers. Als u niet werkzaam bent 
voor een van de weinige bedrijven die een 
verkorte werkweek hebben ingesteld, kunt 
u misschien een flexibel werkschema 
opstellen. In plaats van een week van vijf 
dagen kunt u kijken of u uw uren kunt 
terugbrengen tot vier dagen per week. Als 
u in een bepaalde week overuren maakt, 
kunt u die extra gemaakte uren misschien 
gebruiken voor vrije tijd in de week erop.

Dit kan lastig te realiseren zijn, met name als 
u een leidinggevende functie hebt, maar 
probeer zeker tijdens vakanties om uw werk 
en privé gescheiden te houden. 
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Moderne mannelijkheid helpt mannen om zichzelf zijn. Tegenwoordig is het algemeen geaccepteerd, 
vooral onder de jongere generaties, dat mannen huilen, emoties uiten, zichzelf verzorgen en hun 
persoonlijke behoeften directer uiten. 

Werk en vrije tijd in balans

Gezondheid van het gezin

De opvoeding van zuigelingen 
en jonge kinderen vraagt al heel 
wat van jonge ouders - slapeloze 
nachten (en dagen!), frequent 
voeden en luiers verwisselen - maar 
belangrijker nog is dat kinderen 
én de maatschappij emotioneel, 
sociaal en wat gezondheid betreft 
beter presteren als vaders attent, 
betrokken en gericht zijn op hun 
gezin.

Werkdruk, lange reistijden en 
beroepsmatige concurrentie 
spelen nog altijd een grote rol in de 
moderne werkcultuur. Daarom is het 
essentieel dat mannen het gesprek 
aangaan over de balans tussen werk 
en vrije tijd zodat ze als mens midden 
in het leven kunnen staan.

Probeer in plaats van verschillende 
korte uitjes, elk jaar één langere 
vakantie in te plannen en 
communiceer ruim van tevoren met 
uw team dat u gedurende die tijd niet 
beschikbaar zult zijn. 
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Als u een leidinggevende positie hebt, geeft 
u hiermee een sterk en positief voorbeeld 
voor uw medewerkers en laat u zien dat u 
de balans tussen werk en privé serieus 
neemt!

Overweeg uw contacten op sociale media te 
beperken tot uw vrienden en familie. Sla 
vriendschapsverzoeken van uw baas of 
collega’s af. Dit helpt om afstand te houden 
van het werk en zorgt dat uw privéleven 
privé blijft.

25

Misschien kunt u ook uw sociale 
kantoorleven beperken tot kantoor 
of de sporadische bedrijfsborrel of 
het bedrijfsuitje. 
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Dit jaar is de viering extra belangrijk gezien 
de internationale strijd voor een wereld met 
gendergelijkheid. Onderwijs voor meisjes, de 
gezondheid van vrouwen en een eind maken 
aan elke vorm van seksueel geweld zijn 
onderwerpen die breed aan bod komen. 

We moeten allemaal de verantwoordelijkheid 
nemen voor onze eigen gevoelens, 
meningen, oordelen en acties. Het is 
belangrijk om ons te realiseren dat 
stereotypering tot een kloof tussen mensen 
leidt en dat we traditionele rollenpatronen 
voor vrouwen en mannen moeten loslaten. 

Internationale Vrouwendag bestaat al meer 
dan honderd jaar. Het aanvankelijke doel 
was om de slechte arbeidsomstandigheden 
in de kleding- en textielindustrie onder de 
aandacht te brengen, maar in de tweede 
helft van de twintigste eeuw werd het 
concept steeds breder. 

In sommige landen is Internationale 
Vrouwendag tegenwoordig een nationale 
feestdag. In andere landen heeft de dag 
echter een minder politiek karakter en draait 
die meer om de waardering van de vrouwen 
om ons heen. 

Hoewel er op sommige plekken 
bijeenkomsten met een feestelijk karakter 
worden gehouden, zijn er ook 
georganiseerde protesten voor een betere 
behandeling van vrouwen of ter 
ondersteuning van een specifiek doel.  

Er wordt wel gezegd dat er een olievlekeffect 
ontstaat als één persoon er alles aan doet 
om het beste uit zichzelf te halen: als iemand 
trouw blijft aan zichzelf en geweldige dingen 
bereikt, maakt die persoon het gemakkelijker 
voor anderen om hetzelfde te doen.
 

Als we de status en levenskwaliteit van 
vrouwen verbeteren, veroorzaakt dat een 
kettingreactie die invloed heeft op de hele 
gemeenschap. Deze vrouwen zijn onze 
dochters, moeders, zussen, buren en 
collega’s. Een gelijke wereld is een wereld vol 
mogelijkheden. Dat is niet alleen positief voor 
vrouwen, maar voor iedereen.
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Elk jaar wordt op 8 maart wereldwijd Internationale Vrouwendag 
gevierd. Deze dag staat in het teken van al het harde werk dat 
vrouwen en hun medestanders hebben verzet. Dit jaar is het 
wereldwijde thema #EachforEqual.1 Als iedereen – vrouwen, 
meisjes, mannen en jongens – voor ieders rechten opkomt, zal er 
nog meer gerechtigheid en gelijkheid in de wereld zijn.

Internationale Vrouwendag

Gezondheid van het gezin

We moeten streven naar betere 
omstandigheden, zowel privé als 
daarbuiten, zodat iedereen eerlijk en 
met respect wordt behandeld. 

Weer andere landen zien het als een 
dag om vrouwen in het zonnetje te 
zetten, net zoals we dat met moeders 
doen op Moederdag. 

Iedereen bekijkt dingen op een 
andere manier. Als meer vrouwen 
meer mogelijkheden krijgen en 
als gelijken worden behandeld, is 
er een grotere kans dat we écht 
vooruitkomen. 1 “Theme for International Women’s Day 2020 Is 

#EachforEqual.” International Women’s Day, 2 Sept. 2019, 
https://www.internationalwomensday.com/2020Theme. 
Retrieved December 15, 2019.
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In landen met een grotere gendergelijkheid is 
de economische welvaart over het algemeen 
hoger. Daarnaast hebben landen met een 
kleinere gendergelijkheid vaak een minder 
stabiele regering en een minder veilige 
samenleving (ofwel meer criminaliteit). Als 
vrouwen een gelijke rol krijgen, profiteren 
mannen van meer vrede, veiligheid en 
inkomen.  

De manier waarop we meisjes, zelfs als baby 
al, behandelen, kan effect hebben op hun 
potentieel voor de rest van hun leven. Dat 
heeft niet alleen invloed op vrouwen, maar 
ook op mannen. Als moeders, dochters en 
zussen mogelijkheden worden ontzegd, 
kunnen ze nooit hun volledige potentieel 
bereiken. 

Vrouwen hebben geweldige dingen bereikt, 
niet alleen voor zichzelf maar voor de hele 
maatschappij. Door rekening te houden met 
de perspectieven en behoeften van alle 
vrouwen over de hele wereld, creëren we 
een betere wereld. En daar profiteert 
iedereen van. Bedankt, vrouwen, voor alles 
wat jullie doen en alles waar jullie voor staan, 
met name gelijkheid voor iedereen.
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Er wordt wel gezegd dat een 
gemeenschap zo sterk is als de 
zwakste en meest kwetsbare leden. 
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Net als vet heeft zout een onverdiende 
slechte reputatie. Beide voedingsstoffen zijn 
essentieel voor een gezond lichaam. Er is 
veel bewijs dat aantoont dat zout niet zo’n 
grote invloed heeft op hartziekten en hoge 
bloeddruk als ooit werd aangenomen. Bij 
één onderzoek bijvoorbeeld bleek dat een 
zoutarm dieet het cholesterolgehalte in het 
bloed met slechts 2,5 procent en de 
hoeveelheid triglyceriden in het bloed met 
slechts 7 procent deed toenemen.1 Uit een 
ander onderzoek kwam naar voren dat 
deelnemers die een zoutarm dieet volgden, 
mogelijk weerstand ontwikkelen tegen 
insuline, het hormoon dat verantwoordelijk is 
voor het transporteren van suiker vanuit het 
bloed naar cellen.2  

Hoeveel te veel is, hangt af van vele factoren 
die zeer specifiek zijn voor het lichaam, de 
levensstijl en de gezondheidsgeschiedenis 
van elke afzonderlijke persoon. Mensen met 
hoge bloeddruk (hypertensie) die een 
verlaging van de bloeddruk ervaren bij het 

volgen van een zoutarm dieet, worden als 
zoutgevoelig beschouwd en moeten 
mogelijk hun natriuminname in de gaten 
houden onder supervisie van hun arts, in 
tegenstelling tot de meeste mensen met 
hypertensie die niet zoutgevoelig zijn. Voor 
de meeste mensen is zout niet iets dat ten 
koste van alles moet worden vermeden. Het 
kan een gezond en heerlijk onderdeel van 
een dieet zijn.

Er leeft een heel ecosysteem in uw 
spijsverteringskanaal dat we ook wel de 
darmflora noemen en bekendstaat als het 
menselijke darmmicrobioom (elk deel van 
het lichaam heeft een eigen microbioom, 
maar het darmmicrobioom is veruit het 
grootste en meest diverse). In een gezond 
lichaam zijn de meeste van deze 
microscopische organismen gezond en 
nuttig. Zonder deze organismen zou het 
spijsverteringskanaal zelfs helemaal niet 
goed kunnen functioneren en zou ook het 
immuunsysteem niet naar behoren kunnen 
werken. Tegenover deze nuttige organismen 
staan slechte organismen die ziekten en 
infecties kunnen veroorzaken en het 
vermogen van het lichaam om optimaal 
voedingsstoffen uit voedsel te absorberen, 
kunnen belemmeren. Door consumptie van 
probiotica, of het nu gaat om supplementen 
of gefermenteerde voeding zoals yoghurt, 
kefir, zure room, zuurkool, kimchi en andere 
gefermenteerde groenten, voegen we meer 
goede bacteriën toe aan het lichaam. Al 
deze bacteriën concurreren met elkaar wat 
betreft voedingsbronnen, en door het nemen 
van probiotica die goede bacteriën laten 
gedijen, beheerst u tegelijkertijd ook de 
slechte bacteriën op natuurlijke wijze.

Ja! Onze stemming en de gevoelens waarop we 
ons richten, kunnen een enorme invloed hebben 
op onze mentale en fysieke gezondheid. Uit een 
uitgebreid onderzoek onder meer dan 225.000 
deelnemers is onlangs gebleken dat optimisme en 
pessimisme mogelijk verband houden met 
cardiovasculaire risico’s en het sterfterisico in het 
algemeen. Onderzoekers ontdekten dat mensen 
met optimistische denkpatronen minder risico 
lopen op cardiovasculaire aandoeningen en 
overlijden.3 Met andere woorden, als we ervoor 
kiezen om ons op het positieve aspect van ons 
leven te richten - de dingen, mensen, ervaringen 
en gedachten die vreugde brengen in ons leven - 
beschermen we ook onze fysieke gezondheid. Er 
is een zeer reële en zeer sterke band tussen geest 
en lichaam. Als we kiezen om positief te denken, 
kan dit een zeer krachtig hulpmiddel zijn bij de 
‘kunst van het verjongen’.
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Wat zijn probiotica en waarom 
zijn ze zo belangrijk?

Heeft mijn stemming echt invloed op 
mijn gezondheid?

Vraag het de expert

Natrium wordt gebruikt voor 
samentrekking van spieren, bij 
zenuwfunctie, voor de bloeddruk en 
het bloedvolume. Mensen kunnen 
simpelweg niet zonder zout. 

Hoeveel zout is te veel?
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