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Is het niet ongelooflijk dat het gevoel een 
doel te hebben ervoor zorgt dat onze 
lichamen beter kunnen functioneren en 
gezonder blijven? Dat is een geweldig 
hulpmiddel om jong te blijven. En het is een 
hulpmiddel dat iedereen kan gebruiken, 
ongeacht leeftijd of levenssituatie.

Uw doel kan en zal veranderen in de loop 
van uw leven. Wanneer we jong zijn en 
net zijn afgestudeerd, vinden we vaak dat 
ons doel is om de wereld te veranderen. 
We vinden een doel en houden ons 
daar een tijdje aan vast—sommigen van 
ons voor de rest van ons leven. Maar 
hoogstwaarschijnlijk zal uw doel veranderen 
met de tijd. Later wordt uw doel wellicht het 
verzorgen van uw gezin. Oudere generaties 
vinden hun doel soms in het begeleiden 
van jongeren. Zelfs de verzorging van een 
huisdier dat afhankelijk van u is, kan genoeg 
zijn om uw lichaam jong te houden. 

Een geheimpje: het maakt echt niet uit wat uw 
doel is. Zolang u doelen hebt en het gevoel 
hebt dat u iets doet om niet alleen uzelf, maar 
ook iemand anders te helpen, zal uw lichaam 
u belonen. 

Dus wat is uw doel? Is het om andere 
mensen te helpen bij hun eigen weg naar 
gezondheid en welzijn? Of is het zorgen voor 
uw familieleden, zodat ze veilig en comfortabel 
leven? Als u erover nadenkt, is er een goede 
kans dat u al een doel hebt in het leven; 
misschien hebt u het gewoon nog niet hardop 
gezegd. Als dat het geval is, doe dit dan vooral 
en ervaar het verbazingwekkende effect dat 
het leven met een doel heeft op uw lichaam!

Wat is uw doel?
Uit onderzoek blijkt dat mensen die het gevoel hebben dat ze een 
doel in het leven hebben, langer en gezonder leven. Een dergelijke 
studie waar ik over heb gelezen, toonde aan dat wanneer ouderen 
aangaven dat ze doelen hebben in het leven, ze minder kans 
hadden om zwakke grijpkracht te ontwikkelen en sneller konden 
blijven lopen. 
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Voedingsnieuws
Geef uw humeur een opkikker met 
kruidig eten

Regelmatige consumptie van kurkuma, een 
veel gebruikte specerij in kruidig Indiaas 
eten, kan helpen om het humeur en het 
geheugen te verbeteren, volgens een 
onderzoek aan de Universiteit van Californië. 
Een specifieke stof in kurkuma, curcumine, 
lijkt verantwoordelijk te zijn voor de 
hersenboost, mogelijk vanwege de 
ontstekingsremmende en anti-amyloïde 
werking van curcumine op de hersenen. 

Dan hebt u het mis. Volgens nieuw 
onderzoek dat is gepubliceerd in het Journal 
of Sleep Research, kan zelfs één nacht 
slaapverlies afbreuk doen aan uw 
werkgeheugen, een belangrijke cognitieve 
functie voor effectief presteren in een 
academische, professionele en sociale 
omgeving. Dit nieuwe onderzoek bewijst 
eens te meer het ongelijk van studenten die 
de nacht voor een belangrijk tentamen alles 
nog proberen te leren. 

Wetenschappers hebben onlangs een artikel 
gepubliceerd in het British Medical Journal 
waarin verband wordt aangetoond tussen 
meer scholing en een verlaagd risico op het 
ontwikkelen van Alzheimer. Voortgezet 
onderwijs in enige vorm (inclusief het oppakken 
van nieuwe hobby’s of het maken van nieuwe 
vrienden) oefent het brein en beschermt het 
tegen dementie later in het leven.

Vitamine D, een belangrijke voedingsstof, 
wordt beter aangemaakt in het lichaam 
wanneer er magnesium aanwezig is. Op hun 
beurt kunnen de darmen magnesium 
efficiënter absorberen wanneer het lichaam 
een hoger gehalte aan vitamine D bezit. 
Deze effecten kunnen worden 
toegeschreven aan de synergie tussen de 
twee voedingsstoffen. Beide verbeteren uw 
gezondheid op zichzelf, maar samen zijn 
deze voedingsstoffen veel krachtiger. 

Verschillende onderzoeken hebben 
onlangs aangetoond dat de sleutel tot een 
goede nachtrust kan liggen in overdag 
meer tijd buiten doorbrengen. Een 
verhoogd gehalte aan vitamine D is in 
verschillende onderzoeken in verband 
gebracht met een vermindering van 
slaaplatentie, een verhoging van de 
slaapduur en verbetering van de 
slaapkwaliteit. 

Wetenschappers ontdekken nog 
een voordeel van levenslang leren

Magnesium, een belangrijke 
zonversterker

Kunt u het aan om een nacht 
slecht te slapen? 

Zonneschijn kan u helpen om 
beter te slapen



|    The Art of Growing Young

Functionele fitness is het concept achter  
het succesvol uitvoeren van dergelijke 
activiteiten en het doel hiervan is het 
ontwikkelen van oefeningen die u helpen  
om te doen wat u al dagelijks doet.

Functionele fitness benadrukt de 
samenwerking tussen spieren en 
gewrichten. 

Als iemand 150 kilo kan tillen op een 
beendrukmachine in de sportschool vanuit 
een liggende positie, kan deze persoon dan 
ook een enkele squat uitvoeren met het 
lichaamsgewicht op één been? Dit laatste is 
een vaardigheid die u waarschijnlijk nodig 
hebt voor dagelijkse beweging.

Deskundigen op het gebied van functionele 
fitness stellen voor dat u de gewichten 
voorlopig weglegt en in plaats daarvan werkt 
aan evenwicht en controle over uw eigen 
lichaamsgewicht. Breng vervolgens 
langzaam gewichten terug in uw routine. 

Een huisvader of -moeder van een peuter 
zou bijvoorbeeld zijn of haar kracht kunnen 
verbeteren door te trainen op tillen en 
hurken. Een automonteur zou kunnen 
werken aan versterking van de rug, armen 
en schouders. Een verpleegkundige in een 
geriatrische instelling kan functionele 
fitnessdoelen stellen voor versterking van de 
kernspieren en voor tillen, ter stabilisatie van 
zijn of haar kern, of voor versterking van het 
bovenlichaam voor het verplaatsen van 
minder mobiele patiënten.

Er is een aantal activiteiten dat we allemaal 
eigenlijk dagelijks uitvoeren. Gaan zitten of 
knielen op de grond en weer opstaan, zware 
dingen tillen, een zwaar object trekken of 
duwen, traplopen, opstaan en gaan zitten en 
omhoog reiken om iets te pakken. 

Probeer oefeningen zoals lagere, tragere 
squats. Let op of u gewoonlijk alleen uw 
rechterbeen (of linkerbeen) gebruikt om 
vanaf de grond op te staan. Probeer de 
kracht in balans te brengen door het andere 
been te gebruiken dan wat normaal is voor 
u. Doe thuis hetzelfde bij het dragen van 
zware voorwerpen. 

Zorg dat u uw buikspieren aanspant, til een 
zware zak potgrond op in uw achtertuin en 
kijk hoe lang u de zak kunt vasthouden. Of, 
wanneer u bukt om een wasmand op te 
tillen, kunt u in plaats van dit gewoon te 
doen, deze oefening tien keer achter elkaar 
doen. Hierbij concentreert u zich erop dat u 
uw gewrichten op een gecontroleerde 
manier beweegt en dat uw lichaam goed 
uitgelijnd blijft. 

Traplopen is een goed voorbeeld van iets dat 
zowel in de sportschool als thuis goed 
werkt. In de sportschool komt het echter 
vaak voor dat mensen leunen op de railing 
en hun romp voorover buigen. Dit is meestal 
niet de manier waarop u thuis of op uw werk 
een paar trappen oploopt. Probeer deze 
oefeningen dus te doen zonder voorover te 
leunen.
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U kunt misschien 8 kilometer hardlopen of 40 kilo bankdrukken. 
Maar kunt u uw peuter uit het autostoeltje tillen? Of kunt u uw 
zware koffer de trap op dragen zonder last van uw rug te krijgen? 

Fitness als aanvulling op  
het dagelijks leven

Fitness

In plaats van een specifieke spier 
te trainen zoals u doet bij het 
bedienen van een specifiek apparaat 
in de sportschool, probeert u juist 
een beweging na te bootsen die 
versterkend en stabiliserend werkt 
voor de actie die u wilt bereiken. 

Functionele fitness bereidt uw 
lichaam voor op de belangrijkste 
dagelijkse activiteiten zoals bukken, 
tillen, reiken, wandelen, traplopen, en 
duwen en trekken.
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Wanneer u opstaat vanuit een zittende 
positie, of vanuit een staande positie gaat 
zitten, denkt u er waarschijnlijk niet bij na. U 
duwt zich waarschijnlijk een beetje op met uw 
armen, om uw benen een beetje te helpen. 

Een ander, misschien realistischer alternatief 
zou zijn om een squat te doen met uw rug 
tegen de muur. Of voer een stoelzit uit (zonder 
een stoel of ondersteuning) tegen een muur 
en houd deze zolang vast als u kunt. 

Ter verbetering van de spieren en gewrichten 
die u gebruikt met duwen, kunt u zich 
opdrukken tegen een muur. Maar vergelijkbaar 
met lunges in meerdere richtingen, kunt u 
hetzelfde doen met opdrukken: beweeg eerst 
naar voren en dan naar de zijkant. 

Op uw tenen staan om iets te pakken lijkt 
eenvoudig genoeg, maar als u functionele 
fitness gebruikt om in vorm te komen, kunt u 
dit doen zonder risico op letsel. Dat komt 
doordat functionele fitness uw kern versterkt 
en de flexibiliteit verbetert van de gewrichten 
die u gebruikt. 

Bij functionele fitness ligt er veel nadruk 
op de kracht van uw kern. U wilt kracht 
verbeteren terwijl u pijnloze 
bewegingsvrijheid in uw wervelkolom 
bevordert. Hoewel u misschien een platte 
en gespierde buik wilt, is het doel van 
functionele fitness om uw kernspieren te 
gebruiken om uit bed te komen, op te staan 
van uw stoel op het werk of zelfs te zitten in 
een stoel en te lezen op een manier die geen 
extra stress en spanning in uw lichaam 
veroorzaakt.
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Een goede functionele-
fitnessoefening hiervoor is  
wederom de squat. 
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Delen voor het    
algemeen belang
Scandinaviërs staan voortdurend bovenaan de lijst van de 
gelukkigste mensen op de wereld. Afgezien van hun  
sociaal-politieke stelsel, heerst er een cultuur van  
gemeenschap en aandacht. 

Hoofdartikel
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In het overheidsprogramma ligt de nadruk 
op maatschappelijke betrokkenheid  
van iedereen en de overtuiging dat 
rechtvaardigheid en gelijkheid essentiële 
pijlers zijn van een ontwikkelde samenleving. 
Met andere woorden: het is de het is de 
grote-mensen-versie van samen delen. 
Samenlevingen waarin het als rechtvaardig 
wordt gezien om zorg te dragen voor elkaar, 
zijn welvarend. 

Een boer werd ooit geprezen voor de 
kwaliteit van zijn gewas. Op de vraag 
waarom zijn gewas zo succesvol was, 
antwoordde hij dat het was omdat hij het 
met zijn buren deelde, die ook boeren 
waren.

Zijn logica was dat als de gewassen van zijn 
buren van lagere kwaliteit waren, dit zijn 
gewassen ook zou beïnvloeden. Als hij een 
succesvolle oogst van goede kwaliteit wilde 
produceren, dan moesten zijn buren dit dus 
ook doen.

De moraal van het verhaal is dat niemand 
een eiland is en overal alleen voor kan 
zorgen. We zijn allemaal op complexe wijze 
met elkaar verbonden. Vaak leren we van 
onze samenlevingen dat we voor onszelf en 
onze eigen belangen moeten zorgen—we 
moeten het beste zijn, het meest 
competitief, het rijkst, het slimst, de mooiste 
spullen hebben, het imago van de beste 
familie hooghouden en/of het meest 
aantrekkelijk zijn. Maar als we alleen onszelf 
tevreden willen stellen, verliezen we de 
verbinding die we van goede relaties krijgen.

Het is simpelweg de enige manier waarop 
de menselijke beschaving overleeft. 
Netwerken van onderlinge afhankelijkheid, 
vertrouwen en kwetsbaarheid hielpen 
mensen overleven in moeilijke tijden, zoals 
hongersnood, oorlog en burgertwisten of 
natuurrampen, en bloeien tijdens perioden 
van vrede en welvaart. 

Leef naar uw overvloed. Er is een gezegde 
dat het wijs is om, als u genoeg hebt, meer 
mensen uit te nodigen aan uw tafel. Erkennen 
dat we meer dan genoeg hebben, is de 
eerste stap. De tweede stap is uw overvloed 
delen.

Naar verluidt is het beste beveiligingssysteem 
dat er is, het kennen van uw buren. Als we 
weten wie er om ons heen leven en met wie 
we een deel van onze levens delen, bouwen 
we een netwerk op waarin we voor elkaar 
zorgen en op elkaar letten. Op een 
vergelijkbare manier weten we dat wanneer 
één huis in de straat bouwvallig wordt of er 
minder verzorgd uitziet, de waarde van alle 
huizen in de straat daalt. 

Als één lid van een gezin lijdt aan angst of 
depressie, zal dit altijd invloed hebben op 
anderen. Als in een samenleving niet 
iedereen hun volle potentieel verwezenlijkt, 
heeft dit onvermijdelijk gevolgen voor 
anderen.
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Als we onze buren kennen en samen 
het openbare leven delen, worden 
onze buurten veiliger. Dezelfde 
vergelijking geldt voor mensen en 
relaties.

Delen is een natuurlijk instinct  
dat intrinsiek is geïntegreerd binnen 
menselijke wezens (en andere 
dieren). 

De theorie van de boer was dat 
als de zaden van zijn gewas door 
de wind werden verspreid, dit ook 
gebeurde met het zaad van de 
gewassen van zijn buren. 
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Kwetsbaar zijn betekent niet dat u 
deelneemt aan een gratis wereld waarin u 
alles weggeeft wat van waarde is voor uw 
innerlijke landschap en persoonlijke ruimte. 
Er moet sprake zijn van wederzijdse 
verantwoordelijkheid. Er moet een balans zijn 
van geven en nemen. Kwetsbaarheid in een 
relatie van delen betekent ook het stellen van 
grenzen en vragen wat u wilt en nodig hebt.

Naast een betere maatschappelijke invloed, 
is het delen van middelen beter voor het 
milieu (en dit leidt vaak tot betere financiële 
besparingen voor iedereen). 

Als u woont in een buurt met kleinere tuinen, 
kunnen u en een paar buren de grasmaaier 
delen. Probeer te carpoolen of ritten te delen 
naar uw werk. Voor apparaten en 
voorwerpen die u zelden gebruikt (zoals een 
ijsmachine, fonduestel, barbecue of 
tuingereedschap) kunt u overwegen ze 
samen met iemand anders te kopen en te 
delen. Met dit soort acties daalt de 
consumptie en bevordert de samenwerking.

Delen is ook belangrijk voor de lichamelijke 
gezondheid. Wanneer u samenwerkt met 
anderen om uw gezondheidsdoelen te 
behalen, kunt u elkaar motiveren en ter 
verantwoording roepen. Of als u een periode 
van ziekte doormaakt, kan het delen van 
deze kwetsbaarheid anderen voldoening 
geven, omdat ze u kunnen ondersteunen en 
opbeuren.
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Maar delen betekent kwetsbaar zijn, 
met onze gevoelens, emoties en 
gedachten. 
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Ga naar www.naturalii.lifeplus.com voor meer informatie  
over onze nieuwe reeks lichaamsverzorgingsproducten.

Maak kennis met onze nieuwe
lichaamsverzorgingslijn, die uw huid 
van top tot teen voedt, verkwikt en 
hydrateert.

Onze Naturalii lichaamsverzorgingslijn zit vol 
pure, organische goedheid met een voedende 
bodylotion, een verfrissende bodywash, een 
reinigende zachte handwash en een 
verkwikkende handcrème.

Creëer dus elke dag een speciaal moment voor 
uzelf met de organische huidverzorging van 
Lifeplus.
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Onze hersenen worden dagelijks herinnerd 
aan wat slecht is in de wereld, wat we 
zogenaamd willen of nodig hebben en wat is 
er mis met anderen of onszelf. Het is zo 
moeilijk de berichten van ‘ik ben niet 
genoeg’ of ‘ik heb niet genoeg’ of ‘die 
persoon is niet goed genoeg’ uit te bannen. 
Wat als we ons meer bewust kunnen zijn 
van onze gedachten en hoe ze onze 
gevoelens en daden beïnvloeden? 

Het punt van mindfulness is om het volledige 
scala van emoties te accepteren. Het 
ontkennen uw negatieve gedachten of 
gevoelens van verdriet en boosheid is niet 
waar positief denken om gaat. Verdrietige of 
boosmakende ervaringen minimaliseren, lost 
deze emoties niet op. Deze gedachten 
verwerken en ze laten gaan of transformeren 
zodat u dingen op een nieuwe manier kunt 
zien, zijn gezonde manieren om onze 
negatieve gevoelens en ervaringen te 
accepteren, en vervolgens te werken aan 
positiviteit, verbinding, volkomenheid en 
gezondheid.

Hoewel positieve psychologie een krachtig 
hulpmiddel is voor persoonlijke en 
maatschappelijke rust, mag het niet leiden 
tot gevoelens van schaamte als we verdrietig 
of gekwetst zijn door sommige ervaringen in 
het leven. Positieve psychologie weerlegt 
niet de werkelijke problemen of situaties die 
leiden tot pijn en verdriet, maar het 
benadrukt in plaats daarvan ook het belang 
van het bestuderen van en werken naar de 
andere vooruitzichten (positiviteit). We 
moeten beseffen, accepteren en begrijpen 
wat ons dwars zit, zodat we dit kunnen 
omarmen en loslaten, en ons openstellen 
voor een positiever pad.

Maar er zijn vastgeroeste gedachtenpatronen 
die kunnen leiden tot grotere, negatievere 
emoties. We bekijken er hier een paar, zodat 
u zich bewust kunt zijn van deze 
gedachtenpatronen. Maak u er niet te druk 
om, maar benoem ze, zodat u ze kunt 
observeren en ze uiteindelijk kunt laten gaan 
(dit behandelen we later).

Filteren. Filteren vindt plaats wanneer u zich 
alleen concentreert op de negatieve aspecten 
van een situatie en alle positieve aspecten 
eruit filtert. Bijvoorbeeld als u een grotendeels 
positieve dag hebt gehad op het werk en veel 
gedaan hebt gekregen, maar u zich realiseert 
als u weggaat dat er twee dingen zijn die u 
nog niet hebt gedaan. U gaat naar huis en 
vindt het jammer dat u niet aan die andere 
dingen bent toegekomen en bedenkt hoe u 
morgen nog meer kunt doen. 

Personaliseren. Wanneer u een negatieve 
situatie ervaart, legt u het probleem bij uzelf. 
Een voorbeeld hiervan kan zijn dat een 
collega of buurman afstandelijk of kortaf 
tegen u is en u direct denkt dat u iets 
verkeerd hebt gedaan. Maar er kan een 
veelvoud aan redenen zijn om zo te 
reageren, en al die redenen hoeven niets 
met u te maken te hebben. 

Catastrofisering. U trekt meteen de 
slechtst mogelijke conclusie. U krijgt een 
telefoontje van uw moeder op een rare tijd 
en denkt meteen dat het slecht nieuws is. Of 
u komt aan op uw vakantiebestemming en 
het regent de eerste dag, dus u denkt 
meteen dat de hele reis wel verpest zal zijn.

Polarisatie. U ziet dingen alleen als goed of 
fout, zonder grijs gebied ertussen. Dingen 
moeten volkomen goed zijn, of ze zijn 
helemaal niet goed.

Waarom zijn deze negatieve 
gedachtenpatronen ongezond? Eenvoudig 
gezegd: we blijven erin steken, en we 
merken vaak niet hoe vast we zitten. Er is 
een uitdrukking die zegt dat wrok is als zelf 
vergif innemen en wachten totdat de andere 
persoon sterft. U kunt in dit geval wrok 
vervangen door negatieve gedachten! 
Negativiteit beïnvloedt onze gezondheid op 
zoveel verschillende manieren; van 
verhoogde stresshormonen die schade doen 
aan ons lichaam tot hart- en vaatziekten en 
overgewicht.1,2  Maar hoe kunnen we onze 
negatieve gedachtenpatronen veranderen?

Stel bijvoorbeeld een alarm in op uw telefoon 
dat twee of drie keer per dag afgaat, om een 
momentje stil te staan bij wat u denkt en 
voelt. De eerste stap is bewustwording.
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Glas halfvol: de kracht van 
positief denken terwijl u 
tegelijkertijd accepteert dat 
het glas ook halfleeg is

Lifestyle

Is er een manier om zowel onze 
negatieve gevoelens te accepteren 
als ze te transformeren tot betere 
gedachten en resultaten?

In plaats van u te richten op wat u 
al hebt gedaan, richt u zich op wat u 
niet hebt gedaan. 

Sta gedurende de dag nu en dan stil 
bij uw innerlijke zelf. 

In het leven worden we vaak geconfronteerd met informatie die 
ontmoedigend en vermoeiend is. 

1 Wenzlaff, R M, et al. “Depression and mental control: the 
resurgence of unwanted negative thoughts.” Journal of 
personality and social psychology., U.S. National Library of 
Medicine, Dec. 1988, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3216288.
2 Hirsch, Colette R., et al. “Delineating the Role of Negative 
Verbal Thinking in Promoting Worry, Perceived Threat, and 
Anxiety.” Clinical Psychological Science, SAGE Publications,  
July 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4827167/.
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Accepteer uw negatieve gedachten en laat 
ze gaan, in plaats van te proberen ze te 
overwinnen. Als u merkt dat u boos bent 
over een interactie die u had met uw 
schoonzus neem dan even de tijd om die 
boosheid volledig te voelen. Erken dat u 
gekwetst bent door wat er is gezegd of dat 
uw wantrouwen is gewekt. In plaats van te 
verdwalen in dat gevoel, ademt u het in en 
accepteert u het gevoel. 

Hoewel zelfbevestiging en focussen op wat 
er goed is aan uzelf (of anderen) essentieel is 
voor het omgaan met moeilijkheden, kunt u 
door uzelf vragen te stellen tot een positiever 
gevoel komen waarin u gemoedsrust 
ervaart. Stel de volgende vragen wanneer u 
negatieve gedachten ervaart: wat is deze 
gedachte? Wat kan of wil ik hiermee doen? 
Moet ik deze gedachte veranderen? Als ik er 
klaar voor ben om deze gedachte te 
veranderen, hoe kan ik dit dan doen?

Soms hebben we echter het gevoel dat we 
een negatieve gedachte echt niet kunnen 
veranderen. Of, als we eerlijk zijn tegenover 
onszelf, soms willen we het ook niet. Soms 
moeten we die wrok over de interactie met 
onze schoonzus langer vasthouden. Als we 
hierin vast komen te zitten, is dit de vraag 
die we onszelf moeten stellen: wat doet 
deze negatieve gedachte voor mij om me 
meer positiviteit en gemoedsrust te 
brengen? Misschien voelen we ons veilig 
door de boosheid jegens haar vast te 
houden. “Ze zegt altijd harteloze dingen om 
me te stangen!” Als dat onze gedachte is, 
kunnen we dan werken richting acceptatie? 
Probeer een mini-mantra die focust op 
acceptatie van uw pijn of woede tegenover 
haar en die erkent dat u accepteert dat zij dit 
misschien ook op deze manier doet. U zult 
uzelf er waarschijnlijk regelmatig aan moeten 
herinneren om aan deze acceptatie te 
werken. En dat is ook goed.

Oefen positieve bevestigingen die authentiek 
en echt voelen. Als u zich niet goed voelt 
over uzelf, kan het soms onecht voelen om 
positief tegen uzelf te praten. Maar dat 
betekent niet dat u moet blijven hangen in 
negatieve gedachten. Begin door deze 
basisrichtlijn te volgen: zeg niets tegen uzelf 
dat u niet tegen een goede vriend zou 
zeggen om wie u veel geeft. 

Of u het gelooft of niet, dat zijn harde feiten. 
Vertel uzelf dat u deze dag dankbaarheid zal 
vinden (en misschien kunnen de alarmen op 
uw telefoon ook een moment bieden om iets 
te benoemen waarvoor u dankbaar bent). 
Herinner uzelf eraan dat er goedheid is in 
uzelf en in anderen. 

Als u meestal een negatieve kijk op de 
wereld hebt, verwacht dan niet dat u ineens 
een optimist wordt. Geef uzelf de ruimte om 
deze emoties te verwerken en het positieve 
in deze emoties te vinden, evenals alles 
ertussenin. Vergeet niet dat het normaal is 
om niet altijd alleen maar positief te zijn. Het 
is ook onrealistisch om te denken dat u altijd 
gelukkig zult zijn. Dat betekent niet dat u 
faalt het is juist onderdeel van ons menselijke 
en emotionele leven. Het is ook een deel van 
wat onze ziel nodig heeft (en onze 
gezondheid!) om positiever en vreedzamer 
over onszelf, elkaar en de wereld om ons 
heen te denken.
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Wanneer u accepteert dat dit uw 
gevoel is, probeert u het los te laten. 
Vertel uzelf bijvoorbeeld dat het tijd 
is om de macht die deze interactie 
over u heeft gehad, te laten gaan.

Zeg tegen uzelf dat u liefde, 
vriendelijkheid en respect verdient.  
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Schaaldieren zijn rijk aan essentiële 
voedingsstoffen. De verschillende soorten 
schaaldieren bieden het lichaam vele vitale 
voedingsstoffen zoals zink en jodium. Zink 
komt misschien wel het meeste voor als 
potentieel voedingsstoftekort. Gebrek aan zink 
kan leiden tot allerlei kwalen, van verhoogde 
onrust tot verminderde werking van het 
immuunsysteem.2 Jodium is een ander 
bestanddeel van schaaldieren dat belangrijk is 
voor onze gezondheid, vooral voor de functie 
van de schildklier—zozeer zelfs dat 
jodiumtekort een belangrijk probleem voor de 
volksgezondheid is geworden, waardoor in 
verschillende landen jodium wordt toegevoegd 
aan dagelijkse voedingsmiddelen, zoals 
tafelzout met jodium. De problemen met 
jodiumtekort hebben voornamelijk te maken 
met de intellectuele ontwikkeling van de 
bevolking (die samenhangt met maternale en 
foetale schildklierfunctie). Sinds zo veel landen 
zijn begonnen met het versterken van 
tafelzout, hebben meerdere onderzoeken dit 
in verband gebracht met een verhoging van 
het IQ-niveau van de bevolking. Schaaldieren 
zijn een directe bron van natuurlijk 
voorkomend jodium. 

Omega-3 is misschien de grondslag van de 
nutritionele voordelen van schaaldieren. 
Hoewel zalm in het algemeen het meeste 
aandacht krijgt als reguliere bron voor 
omega-3, leveren schaaldieren zoals 
oesters, garnalen en mosselen al bijna de 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in een 
dosering van 170 tot 225 gram. De 
groenlipmossel, die leeft aan de kust van 
Nieuw-Zeeland, bevat unieke vetzuren die 
met name de gezondheid van gewrichten en 
longen bevordert.

Decennia geleden begon omega-3 
internationale aandacht te krijgen, toen bleek 
dat de inheemse Inuit-bevolking van 
Groenland minder hartaandoeningen had in 
vergelijking met de Denen (de kolonisatoren 
van Groenland). Onderzoekers schreven dit 
toe aan de consumptie van zeevruchten, en 
de lagere niveaus van verzadigde vetten en 
hogere niveaus van omega-3 vetzuren die 
deze bevatten. 

Omega-3 helpt ook bij het verbeteren van 
het humeur en de gezondheid van de 
hersenen. Bovendien spelen schelpdieren 
mogelijk een rol in de strijd tegen depressie. 
Onderzoek heeft aangetoond dat er een 
relatie bestaat tussen groepen mensen met 
een hoger percentage aan depressies en 
lagere omega-3-niveaus.3 Op het gebied van 
gezondheid van de hersenen hebben 
wetenschappers vastgesteld dat mensen die 
regelmatig zeevruchten eten, minder kans 
hebben op cognitieve stoornissen zoals 
dementie. 

Laten we ook de rol die schaaldieren spelen 
bij schoonheid niet onderschatten. Zink, 
koper en omega-3 dragen allemaal bij aan 
een gezondere huid, gezondere nagels en 
gezonder haar. De omega-3 in schaaldieren 
kan daadwerkelijk helpen bij het verminderen 
van schade die wordt veroorzaakt door het 
ultraviolette licht van de zon.4 Het kan ook 
de symptomen van psoriasis of eczeem 
verlichten.4,5 Schaaldieren zijn ook een 
geweldige bron van proteïne en koper. Deze 
zijn essentiële bestanddelen van collageen, 
een stof die ervoor zorgt dat de huid stevig 
en soepel blijft.
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Schaaldieren worden aangeprezen als het superfood van de zee, en met goede redenen.1 Schaaldieren 
zijn rijk aan belangrijke mineralen en vormen een bron van gezonde vetten. Oesters, kokkels, mosselen, 
coquilles, kreeft, krab en garnalen zijn enkele voorbeelden van de verschillende soorten die u kunt eten.

Uw gezondheid is uw oester  
(of garnaal of mossel of coquille...):  
de gezondheidsvoordelen van schaaldieren

Voeding

De gezondheid van het hart is 
een van de hoofdredenen dat 
voedingsexperts zeevruchten 
aanbevelen. 

De omega-3 vetzuren van 
schaaldieren zijn in verband 
gebracht met een groter 
concentratievermogen en betere 
leesvaardigheid bij kinderen.

Schaaldieren zijn ook uitstekende 
bronnen van andere mineralen, zoals 
ijzer en koper, die beide helpen het 
hemoglobinegehalte in ons bloed 
(het belangrijkste bloedbestanddeel 
dat helpt bij de toevoer van zuurstof 
naar onze lichaamsdelen) te 
verhogen.

1 Dong, Faye. The nutritional value of shellfish. 
2009, wsg.washington.edu/wordpress/wp-content/uploads/
publications/Nutritional-Value-of-Shellfish.pdf.
2 Russo, A.J. “Decreased Zinc and Increased Copper in 
Individuals with Anxiety.” Nutrition and Metabolic Insights, 
Libertas Academica, Feb. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3738454/.
3 Osher, Y, and R H Belmaker. “Omega-3 fatty acids in 

depression: a review of three studies.” CNS neuroscience & 
therapeutics., U.S. National Library of Medicine, 2009, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19499625.
4 Pilkington, S M, et al. “Omega-3 polyunsaturated fatty acids: 
photoprotective macronutrients.” Experimental dermatology., 
U.S. National Library of Medicine, July 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21569104.
5 Koch C, Dölle S, Metzger M, Rasche C, Jungclas H, 

Rühl R, et al. Docosahexaenoic acid (DHA) supplementation in 
atopic eczema: a randomized, double-blind, controlled trial. 
Br J Dermatol. 2008;158:786–792.
6 Balbás, G Márquez, et al. “Study on the use of omega-3 fatty 
acids as a therapeutic supplement in treatment of psoriasis.” 
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 
Dove Medical Press, June 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3133503/.
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Wat is slapen toch fijn  
Hoofdartikel

Het is iets wat we nodig hebben, wat we graag doen en waar 
we vaak niet genoeg van krijgen. Voldoende slapen is een van de 
belangrijkste sleutels tot een uitstekende gezondheid. 
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Maar om een heleboel redenen kunnen we 
het gewoon niet altijd een prioriteit maken in 
ons dagelijks leven. Of ons dagelijks leven is 
zo druk dat we de drukte niet uit ons hoofd 
kunnen zetten als we in bed stappen om  
op te laden. 

Slapeloosheid is gewoontegericht, 
voortdurend slaapgebrek en wordt vaak 
gekenmerkt door een gevoel van ‘niet 
kunnen slapen’. De precieze doelen en 
mechanismen van slaap zijn nog maar 
gedeeltelijk duidelijk voor wetenschappers. 
De wetenschap rond het hoe en waarom 
van slaap en het effect ervan op lichaam en 
geest, is nog steeds een mysterie. 

Onderzoek heeft echter onweerlegbaar 
aangetoond dat voldoende slaap essentieel 
is voor effectief functioneren (cognitief), 
fysiologisch welzijn (lichamelijke gezondheid) 
en verbeterde stemming (emotionele 
gezondheid). Zonder slaap functioneren we 
geestelijk niet op ons beste niveau. 

Wij hebben bovendien allemaal momenten 
gekend dat we moe waren, dat we niet 
vriendelijk waren tegen onze gezinnen, dat 
we sneller huilden of bozer werden dan 
nodig was. Gebrek aan slaap beïnvloedt 
ook ons emotionele leven.

Slapeloosheid: waarom overkomt het ons 
en hoe kunnen we het op natuurlijke wijze 
oplossen? Laten we eens kijken naar enkele 
veelvoorkomende redenen van 
slapeloosheid en enkele praktische en 
natuurlijke manieren om chronische 
slapeloosheid te bestrijden. 

Het bioritme is de natuurlijke manier om in 
slaap te komen. Het is hoe ons lichaam ons 
in een natuurlijke cyclus houdt van slapen 
en waken in een periode van 24 uur. Als u 
ooit hebt gemerkt dat u elke avond rond 
dezelfde tijd slaperig wordt, of dat u elke 
ochtend rond dezelfde tijd wakker wordt, 
dan komt dit door het bioritme van uw 
lichaam. Voor degenen onder ons die 
slapeloosheid ervaren, werkt het bioritme 
meestal niet optimaal, of we zijn zo druk of 
gestrest dat we het niet opmerken. 

Ontwikkel een avondritueel voor het slapen 
gaan. De natuur houdt van cycli, ritmes en 
rituelen. En onze lichamen en zielen ook. 
Maak van het slapen gaan een bijzonder 
moment en neem de tijd om tot rust te 
komen, te ademen en uw hersenen uit te 
schakelen. Schakel uw elektronica uit en 
beweeg u langzamer. Het hoeft geen 
uitgebreid bad met essentiële oliën te zijn, of 
een mindfulness-meditatie van 20 minuten 
(al zijn beide fantastisch om te ontspannen 
voordat u naar bed gaat). Voer in plaats 
daarvan kleine activiteiten uit die u toch al 
moet doen. 

Ideeën voor een avondritueel zijn onder 
andere het aantrekken van uw pyjama aan 
het begin van de nachtelijke routine. Een 
zachte pyjama in plaats van een oud T-shirt 
of een joggingbroek kan zelfs al een signaal 
aan uw lichaam sturen dat u zich begint te 
ontspannen voor het slapen. Poets bewust 
en langzaam uw tanden en was uw gezicht 
met warm water. 

Lees in een nachtelijke meditatieboek. Doe 
een minuut lang rekoefeningen wanneer u 
in bed stapt. 

Het kost misschien iets meer tijd om deze 
dingen te doen. Begin met een tijd te kiezen 
waarop u in bed wilt liggen met de lichten 
uit. Begin vervolgens uw avondrituelen 
ongeveer een half uur van tevoren. Als u 
denkt dat u meer of minder tijd nodig hebt, 
past u zo mogelijk de tijd aan.

Denk positief over slapen en uw vermogen 
om het te verwezenlijken. De avondrituelen, 
samen met positieve gevoelens (in 
tegenstelling tot angst dat u niet goed 
genoeg kan slapen), helpen u bij het 
bereiken van een wisselwerking tussen uw 
gedachten en uw acties, waarmee u sneller 
in slaap valt en beter kunt slapen. Dit wordt 
ook wel cognitieve gedragstherapie 
genoemd. Het positieve effect hiervan op 
mensen met slapeloosheid wordt 
ondersteund door verscheidene studies, 
volgens een systematische evaluatie van 
Harvard University.1 
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Slapen is een essentiële activiteit 
voor optimale lichamelijke 
gezondheid. 

Smeer uw lichaam in met 
magnesiumcrème of wrijf 
lavendelolie op uw voetzolen. 

Eén manier om te werken aan een 
bioritme is elke avond op een vast 
tijdstip naar bed te gaan (zelfs in het 
weekend!) en elke ochtend op een 
vast tijdstip op te staan. 

1 Trauer, J M, et al. “Cognitive Behavioral Therapy for Chronic 
Insomnia: A Systematic Review and Meta-Analysis.”  
Annals of internal medicine., U.S. National Library of Medicine,  
4 Aug. 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26054060.
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Duisternis bevordert de nachtrust. Hoewel 
het wellicht onmogelijk is om bij 
zonsondergang te gaan slapen (vooral voor 
diegenen onder ons in noordelijke klimaten, 
waar de zonsondergang sterk kan variëren 
met de seizoenen), is het een goed idee om 
rond 21:30 uur naar bed te gaan. Sommige 
slaapexperts zijn van mening dat de 
kwaliteit van de slaap vermindert na 
middernacht en nog meer na 3.00 uur. 

Zacht licht dat wordt uitgestraald vanuit 
lichtbronnen zoals zoutlampen uit de 
Himalaya of speciale weklampen, creëert 
licht dat u helpt te zien wat u doet tijdens 
uw avondritueel, maar dat uw hersenen niet 
stimuleert om de productie van melatonine 
te stoppen (een belangrijke slaaphormoon). 
Zorg ervoor dat u gordijnen hebt die de 
straatverlichting goed blokkeren. 

Het is vooral belangrijk om blauw licht ‘s 
nachts te vermijden. Dit betekent geen 
elektronica na 19:00 uur! Als u beslist om 
21:00 uur of 21:30 uur aan te houden als uw 
bedtijd, zorg er dan voor dat u ten minste 
twee volle uren voor bedtijd geen 
elektronica gebruikt, vooral geen 
elektronica met schermen. Naast dat u voor 
bedtijd geen televisie kijkt of laptops en 
tablets meer gebruikt, kunt u het scherm 
van uw standaardwekker ook het beste 
bedekken (of u doet de wekker weg). 

Het kijken naar de cijfers op de digitale klok 
kan onrust veroorzaken voor het 
slapengaan, maar ook wanneer u midden in 
de nacht wakker ligt en u druk begint te 
maken over de uren die wegtikken voor uw 
‘officiële’ wektijd.

Lichaamsbeweging helpt bij het slapen. Is 
het u weleens opgevallen dat wanneer een 
jong kind een uur in het park speelt of naar 
zwemles gaat, het veel gemakkelijker is om 
dit kind een middagdutje te laten doen? 
Volwassen mensen zijn niet anders. 

Omdat stress en onrust de belangrijkste 
redenen zijn voor slapeloosheid, is 
lichaamsbeweging een voor de hand 
liggende oplossing voor een betere 
geestelijke gezondheid. Een milde 
waarschuwing is hier wel op zijn plaats: 
lichaamsbeweging kan de aanmaak van 
endorfine bevorderen, dus geen workouts 
binnen drie tot vier uur voordat u gaat 
slapen.

Probeer kruidenmiddeltjes. Melatonine, 
kamillethee (of etherische olie met kamille in 
een verstuiver), passiebloemthee, sap van 
zure kersen, valeriaanwortelcapsules of 
orale of lokaal aangebrachte magnesium 
zijn natuurlijke manieren om de slaap te 
bevorderen. Een dubbelblinde studie met 
placebo-controlegroep van een Australische 
universiteit toonde aan dat passiebloemthee 
de slaap verbetert bij volwassenen.2 Van het 
sap van zure kersen is aangetoond dat het 
de natuurlijke gehaltes van melatonine in  
het lichaam verhoogt, wat op zijn beurt  
de slaap bevordert.3 Velen van ons  
hebben een tekort aan magnesium. Een 
magnesiumsupplement innemen om uw 
slaap te verbeteren is al goed, maar het 
aanbrengen van een ontspannende lotion 
voor het slapengaan is een fantastische 
manier om uzelf een zachte massage te 
geven en de slaap bevorderende 
magnesiumniveaus in uw lichaam te 
verhogen. Sommige artsen geloven zelfs 
dat dit de beste manier is om magnesium te 
absorberen. Hoe dan ook is magnesium 
een uitstekend mineraal voor een goede 
nachtrust.4 
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2 Ngan, A, and R Conduit. “A double-Blind, placebo-Controlled 
investigation of the effects of Passiflora incarnata (Passionflower) 
herbal tea on subjective sleep quality.” Phytotherapy research : 
PTR., U.S. National Library of Medicine, Aug. 2011,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21294203.

3 Howatson, G, et al. “Effect of tart cherry juice (Prunus cerasus) 
on melatonin levels and enhanced sleep quality.” European 
journal of nutrition., U.S. National Library of Medicine,  
Dec. 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22038497.
4 Abbasi, B, et al. “The effect of magnesium supplementation on 

primary insomnia in elderly: A double-Blind placebo-Controlled 
clinical trial.” Journal of research in medical sciences :  
the official journal of Isfahan University of Medical Sciences., 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23853635.

Zelfs de eenvoudige handeling van 
het wisselen van de lampen in uw 
slaapkamer kan helpen met het 
proces. 

Lichaamsbeweging helpt bij het 
reguleren van lons lichaam, het 
stimuleert ons genoeg tijdens onze 
wakkere uren en helpt ons stress te 
beheersen. 
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Citroenen zijn echter zeer veelzijdig en hebben 
een scala aan gezonde eigenschappen die 
bijdragen aan het verbeteren van ons lichaam 
en onze geest. Veel preventieve 
gezondheidsdeskundigen raden aan om na 
het opstaan een vol glas warm water met 
citroensap te drinken. Dit is goed voor de 
weerstand (vitamine C/antioxidant), het 
verbetert het alkalisch niveau van het lichaam 
en het bevordert de spijsvertering.

Evenwicht tussen zuur en base
Het lichaam werkt hard om het juiste 
evenwicht te vinden op alle 
gezondheidsvlakken, maar vooral met 
betrekking tot het behoud van het pH-niveau 
(dit is het niveau van zuur tegenover base, 
ofwel alkaline). Het probleem met veel 
voedingsgewoonten is dat de 
voedingsmiddelen zuur aanmaken in ons 
lichaam. Meer ongezond of bewerkt voedsel; 
te veel dierlijke eiwitten, suiker of geraffineerde 
graanproducten, of te veel geprepareerde en 
verpakte levensmiddelen betekenen meer 
stress voor het lichaam omdat het probeert 
de algemene pH-balans te behouden. Bij een 
meer volwaardig voedingspatroon zijn vlees, 
vetten, vis, kaas (voornamelijk harde kazen), 
geraffineerde suikers, koffie en alcohol 
zuurvormend. Groenten en fruit zijn meer 
alkalisch. Het is opvallend dat sommige 
zuurrijke voedingsmiddelen, zoals citroenen, 
samenwerken met het lichaam om de 
zuurgraad te verlagen.1 

Gezonde darmen
Het citroenzuur in citroenen stimuleert de 
darmen. Dit proces heet peristaltiek. Veel 
mensen hebben last van chronische 
constipatie. Hoewel dit kan worden 
toegeschreven aan een aantal redenen, 
helpen citroenen de darmen bij het 
verwerken van ons eten. Tegelijkertijd kan 
het ascorbinezuur in citroensap zelfs de 
absorptie van voedsel verbeteren, waardoor 
het lichaam meer tijd krijgt om de 
voedingsstoffen te verwerken.

Leverdetoxificatie
Citroenen hebben ook een reinigend en 
ontgiftend effect op het lichaam en in het 
bijzonder de lever. Een onderzoek met muizen 
met levercirrose door alcohol (ontstekingen en 
littekens op de levercellen) toonde een 
significante verbetering aan in de gezondheid 
van de lever bij behandeling met citroensap.2 

Volgens de wetenschappers in dit onderzoek 
kan dit worden toegeschreven aan de 
antioxidatieve eigenschappen van citroen. 

Vitamine C
Wellicht door de antioxidatieve 
eigenschappen van vitamine C, 
concludeerde het Journal of Alzheimer’s 
Disease op basis van verschillende 
onderzoeken dat vitamine C een 
beschermend effect heeft op cognitieve 
verslechtering door leeftijd.3  

Lager cholesterol.
Een hele citroen eten, met inbegrip van de 
citroenschil, is iets wat u misschien niet zo 
gauw zou doen. Maar onderzoek heeft 
aangetoond dat dit het cholesterolgehalte bij 
hamsters die voeding met een hoog 
vetgehalte kregen, significant verlaagt.4  
Sommige mensen gebruiken citroenrasp bij 
het bakken of pureren ze in hun smoothies. 

Lagere bloeddruk
Uit een Japans onderzoek met menselijke 
proefpersonen bleek dat citroen, in 
combinatie met wandelingen, aanzienlijk 
helpt bij het verlagen van de bloeddruk.5 De 
onderzoekers veronderstelden dat er een 
synergetisch verband is tussen de activiteit 
van de deelnemers (wandelen) en de 
citroeninname, die de goede resultaten 
versterkte. 

Gewichtsbeheersing.
Eigenschappen van citroenen helpen ook 
tegen de opbouw van vet in ons lichaam.6 
In één onderzoek kregen muizen een vetrijk 
dieet, in combinatie met citroenpolyfenolen 
(polyfenolen zijn een groep van 
phytochemicalieën, biologisch actieve 
bestanddelen in planten). Door deze 
specifieke bestanddelen van citroenen 
kwamen de muizen minder aan dan 
verwacht, ondanks het hoge vetgehalte in 
het dieet.

Een paar waarschuwingen bij het gebruik 
van citroen. Citroenen en citroensap kunnen 
slecht zijn voor het tandglazuur. Na het 
nuttigen van citroenen of citroensap, is het 
verstandig om uw mond een paar minuten 
te spoelen met water om het zuur 
voorzichtig te verwijderen. Dit voorkomt 
schade aan uw tanden. In al deze 
suggesties zijn echte citroenen gebruikt 
(geen citroensapconcentraat). 
Citroensapconcentraat is zeer 
gepasteuriseerd en vaak ontdaan van zijn 
voedingswaarde.

Het sap van twee citroenen biedt 
bijna 90 procent van de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid vitamine 
C (de hoeveelheid die nodig is om 
scheurbuik te voorkomen, een ziekte 
door tekort aan vitamine C— dit is 
niet noodzakelijk de hoeveelheid die 
nodig is voor optimale gezondheid, 
ontgifting, weerstandondersteuning 
en enzymfunctie).

De studie suggereert dat 
bestanddelen zoals citroenzuur, 
polyfenolen en ascorbinezuur 
cruciaal zijn voor de 
gezondheidsvoordelen van citroenen.
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Als we denken aan citroenen, denken we vaak aan een smaakje toevoegen aan water. Of misschien 
aan lemon curd op een scone. Soms voegen we wat citroensap toe aan een gerecht. 

Levenskrachtige citroenen 

Kruiden en supplementen

1 Schwalfenberg, Gerry K. “The Alkaline Diet: Is There  
Evidence That an Alkaline pH Diet Benefits Health?”  
Journal of Environmental and Public Health,  
Hindawi Publishing Corporation, Oct. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3195546/.
2 Zhou, Tong, et al. “Protective Effects of Lemon Juice on 
Alcohol-Induced Liver Injury in Mice.” BioMed Research 
International, Hindawi, Apr. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5439254/.
3 Harrison, F E. “A critical review of vitamin C for the prevention 

of age-related cognitive decline and Alzheimer’s disease.” 
Journal of Alzheimer’s disease : JAD., U.S. National Library of 
Medicine, 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22366772.
4 Terpstra, A H, et al. “The hypocholesterolemic effect of lemon 
peels, lemon pectin, and the waste stream material of lemon 
peels in hybrid F1B hamsters.” European journal of nutrition., 
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2002,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11990004.
5 Kato, Yoji, et al. “Effect on Blood Pressure of Daily Lemon 
Ingestion and Walking.” Journal of Nutrition and Metabolism, 

Hindawi Publishing Corporation, Apr. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4003767/.
6 Fukuchi, Yoshiko, et al. “Lemon Polyphenols Suppress 
Diet-Induced Obesity by Up-Regulation of mRNA Levels of 
the Enzymes Involved in β-Oxidation in Mouse White Adipose 
Tissue.” Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition,  
The Society for Free Radical Research Japan, Nov. 2008,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2581754/.
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We horen vaak dat obesitas in opkomst is in 
ontwikkelde landen, en zelfs de kop 
opsteekt in ontwikkelingslanden, nu 
bewerkte voedingsmiddelen uit de westerse 
wereld steeds meer wereldwijd beschikbaar 
zijn.1 Op grootschalig niveau consumeren 
kinderen meer calorieën van voedingsstoffen 
met hoge calorieën en weinig 
voedingswaarde, terwijl ze aanzienlijk minder 
lichamelijk actief zijn. Het is heel goed 
mogelijk dat er generatieoverschrijdende 
epigenetische effecten meespelen, na 
verschillende generaties van voeding met 
bewerkt voedsel en fastfood. Dierproeven 
hebben aangetoond dat epigenetische 
veranderingen die door voeding in het 
menselijk genoom worden aangebracht, 
kunnen worden doorgegeven van generatie 
op generatie. Dit wordt een ware 
gezondheidscrisis, aangezien obesitas een 
belangrijke oorzaak is van chronische ziekten 
zoals diabetes, hoge bloeddruk, hart- en 
vaatziekten, artritis, kanker en pijnbestrijding. 

Kinderen zijn dol op keuzes en beslissingen. 
Het is een aangeboren behoefte voor ze om 
het gevoel te hebben dat ze enige controle 
hebben over hun eigen lot. Bij het 
voorbereiden van maaltijden, kunt u uw kind 
dingen vragen zoals: “Zullen we vanavond 
worteltjes of spinazie maken?”, of vraag hoe u 
de groente zult bereiden, bijvoorbeeld: “Zullen 
we de broccoli voor lunch grillen of stomen?”. 
U kunt zelfs nog een stap verder gaan door 
de kinderen te laten helpen bij het bereiden 
van gezonde maaltijden. Daarover later meer.

Leer uw kinderen over gezond eten zonder te 
preken of hen de les te lezen. Praten over de 
voordelen van gezond eten is goed. Maar 
naar een boerderij gaan en ze de gezonde 
bodem en prachtige groentes laten zien, 
maakt misschien meer indruk. Wanneer u 
kookt, kunt u ze vertellen dat u keuzes maakt, 
zoals de kip bakken in plaats van te frituren, 
omdat dit de gezondere optie is. Als u met ze 
naar de supermarkt gaat, kunt u ze laten zien 
dat u de bruine rijst koopt in plaats van de 
meer bewerkte witte rijst vanwege de 
voedingswaarde, en dat u biologische 
bronnen kiest omdat commercieel geteelde 
rijst steeds meer arseen bevat. Beperk u tot 
snelle, korte zinnen, zodat het meer overkomt 
als een ‘feitje’ in plaats van een preek.

Zoals al eerder gezegd, ga met ze naar een 
boerderij. Of u kunt ze meenemen naar een 
boerenmarkt met een kookdemonstratie 
(soms zijn er specifieke demonstraties voor 
de kleintjes). Probeer verschillende soorten 
etnisch eten en laat kinderen kennismaken 
met diverse variaties van een 
voedingsmiddel in verschillende gerechten. 
Verzin een weekendproject: proef kruidige 
Chinese aubergine, mediterraanse baba 
ghanoush of Indiase auberginestoofpot en 
maak thuis samen gebakken Italiaanse 
aubergine met Parmezaanse kaas 
(aangenomen dat niemand gevoelig is voor 
voedsel uit de ‘nachtschadefamilie’). 

Deskundigen zijn het erover eens dat het 
gedrag van ouders de grootste invloed 
heeft op wat kinderen eten.3 Als ze zien dat 
u een gezonde verhouding hebt met 
voedsel en dat u gezond eet, is er een 
grotere kans dat kinderen dat gedrag 
nadoen. Wetenschappelijk onderzoek toont 
zelfs aan dat wat de moeder eet tijdens de 
zwangerschap, invloed kan hebben op de 
smaak van baby’s nadat ze zijn geboren. 
Dit gebeurt doordat smaken van voedsel in 
het vruchtwater kunnen komen, dat de 
baby in de baarmoeder doorslikt. 
Bovendien kan ook moedermelk smaken 
bevatten van wat de moeder eet.4 Als uw 
kleintje alleen de pasta opeet van de pasta 
primavera, praat dan met uw partner over 
hoe heerlijk de groenten in de saus zijn. 
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Bij jonge kinderen komen steeds meer gewichtsproblemen 
voor. Hoe zorgt u ervoor dat uw kind een gezonde verhouding 
met voedsel heeft en de langetermijneffecten van 
slechtevoedingsgewoonten begrijpt?

Verbeter de eetgewoonten 
van uw kind

Gezondheid van het gezin

Laat kinderen nieuwe dingen 
ervaren met gezonde voeding.2

Het goede nieuws is dat er 
mogelijkheden en gedragswijzen 
zijn die bewuste ouders in kunnen 
zetten om hun kinderen gezonde 
eetgewoonten aan te leren.

1 Gupta, N, et al. “Childhood obesity in developing countries: 
epidemiology, determinants, and prevention.” Endocrine 
reviews., U.S. National Library of Medicine, Feb. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22240243.
  Carruth, B R, et al. “Prevalence of picky eaters among infants 
and toddlers and their caregivers’ decisions about offering a 
new food.” Journal of the American Dietetic Association.,  
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2004,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14702019/.
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Een andere optie is bijvoorbeeld om de 
salade eerst op te dienen, zonder de rest 
van de maaltijd. Veel gezonde ouders 
bannen alle zoetigheid of bewerkt voedsel  
uit de keuken.

Hiermee leert u de kinderen dat gezond 
voedsel de voorrang heeft en minder 
gezonde voedingsmiddelen slechts zelden 
worden gegeten in uw huis. Jonge kinderen 
leren het liefst van andere kinderen. Als u 
dus vrienden hebt met kind dat een gezonde 
eter is, kunt u vragen of u af en toe samen 
kunt eten, zodat uw kind iemand van zijn of 
haar leeftijd ook gezond ziet eten.

Het is wel belangrijk om een stukje emotie 
eruit te halen. Als u uw kinderen probeert om 
te kopen, bereikt u misschien uw directe 
doel (ze eten het gezonde eten), maar het is 
geen manier om gezonde eetgewoonten 
voor de lange termijn aan te leren. Evenzo 
geeft het belonen van het eten van goed 
voedsel met slecht voedsel ook de 
verkeerde boodschap dat ongezond eten 
een prijs is om voor te werken. Als u zich 
zorgen maakt over dat uw kind gezond 
voedsel alsmaar weigert, kunt u deze zorgen 
het beste bespreken met uw partner of uw 
vrienden. Laat uw kinderen niet zien dat u 
piekert over hun beslissingen. Blijf het kalm 
aanbieden, blijf het zelf voordoen en betrek 
uw kinderen bij gezonde voedingsgewoonten. 
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Maak van het toetje een speciale 
traktatie, misschien maar één keer 
per week, waarbij u samen een 
wandeling maakt naar de lokale 
ijssalon. 

3 Savage, Jennifer S., et al. “Parental Influence on Eating 
Behavior: Conception to Adolescence.” The Journal of law, 
medicine & ethics: a journal of the American Society of Law, 
Medicine & Ethics, U.S. National Library of Medicine,  

2007, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2531152/.
4 Mennella, J A, et al. “Prenatal and postnatal flavor learning by 
human infants.” Pediatrics., U.S. National Library of Medicine, 
June 2001, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11389286/.
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Een kop koffie ‘s ochtends lijkt noodzakelijk 
om uw dag goed te beginnen. Veel mensen 
maken er grapjes over dat ze niet kunnen 
communiceren of functioneren voordat ze 
dat eerste kopje hebben gedronken. 

Verschillende studies concluderen dat er 
meer hersenverbeterend potentieel in zit 
vanwege de interacties in het lichaam en de 
hersenen. Hoewel we allemaal weten dat 
koffie ons kan helpen alerter en  
wakkerder te zijn, lijkt het ook voordelen te 
hebben op de korte en lange termijn—van 
geheugenverbetering tot zelfs het verlagen 
van het risico op Alzheimer en andere 
vormen van dementie. 

Wetenschappers zijn het er niet helemaal 
over eens hoe koffie en thee werken in de 
hersenen om de hersenfunctie te verbeteren. 
Eén theorie is dat koffie ontstekingen in de 
hersenen verhindert.1 Andere theorieën 
beweren dat de voordelen voortkomen uit de 
antioxiderende eigenschappen in beide 
dranken. Vele studies wijzen erop dat de 
heilzame werking wordt veroorzaakt doordat 
cafeïne verhindert dat adenosine zich bindt 
aan de neurologische receptoren in de 
hersenen.2 Adenosine is een neurotransmitter 
die hersenactiviteit kan vertragen. Dopamine, 
serotonine en noradrenaline zijn andere 
neurotransmitters waar cafeïne een effect op 
heeft, waarmee humeur, reactiesnelheid en 
alertheid worden beïnvloed.

De ziekte van Parkinson is een 
neurodegeneratieve aandoening die van 
invloed is op de beweging van het lichaam. 
Het is een progressieve ziekte die kan 
beginnen met lichte trillingen en uiteindelijk 
kan leiden tot sterke afname van de 
motorische functies. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat er een mogelijke link is 
tussen koffiegebruik en een lager risico op 
het ontwikkelen van Parkinson.3 U hoeft 
echter niet meteen dagelijks liters koffie te 
gaan drinken! Drie kopjes koffie bleek een 
significant positief effect te hebben, terwijl vijf 
koppen of meer geen verschil toonde in de 
resultaten.4  

In theorie kunnen theedrinkers dus ook 
profiteren. Dit is niet het geval voor alle 
cognitieve stoornissen, waarvoor koffie, en 
niet alleen cafeïne, de werkelijke sleutel is.  

Naarmate we ouder worden, merken we 
vaak dat ons cognitieve geheugen slechter 
wordt. Soms is het zoiets eenvoudigs als het 
vergeten waar u iets neer hebt gelegd, maar 
soms is het geheugenverlies 
verontrustender, zeker voor diegenen onder 
ons die altijd trots zijn geweest op een 
geweldig geheugen. Er is enig bewijs dat 
cafeïne het kortetermijngeheugen verbetert 
qua reactiviteit, numeriek geheugen en het 
terugroepen van woorden en zinnen.5  
Vooraanstaande wetenschappers van de 
Universiteit van Californië en Johns Hopkins 
University hebben laten zien dat deelnemers 
een geheugentest aanzienlijk beter 
uitvoerden wanneer ze 200 mg cafeïne 
hadden ingenomen dan degenen die dat 
niet deden.6 

De ernstigste vormen van geheugenverlies zijn 
Alzheimer en andere vormen van dementie. 
Sommige onderzoeken suggereren dat koffie 
het risico op het ontwikkelen van Alzheimer 
kan verkleinen.7 Wetenschappers denken dat 
dit iets te maken heeft met hoe cafeïne het 
tau-eiwit beïnvloedt. De opbouw van het 
tau-eiwit in de hersenen is prominenter 
aanwezig in de hersenscans van patiënten 
met Alzheimer.8 Een longitudinaal onderzoek, 
waarbij een grote groep volwassenen werd 
geanalyseerd in de loop van hun leven, wees 
uit dat bij mensen die op middelbare leeftijd 
dagelijks drie tot vijf kopjes koffie namen, later 
in het leven een significante vermindering werd 
vastgesteld van Alzheimer en dementie.9  
Overigens heeft thee een minder duidelijk 
beschermend effect.10 

Er is een domino-effect zichtbaar in het 
voorbeeld van diabetes type 2.11 Koffie in het 
bijzonder is gekoppeld aan een vermindering 
in de ontwikkeling van diabetes. Sommige 
deskundigen zijn van mening dat maar liefst 
70 procent van de mensen met diabetes de 
ziekte van Alzheimer ontwikkelt.12 De 
onderzoekers ontdekten in deze en 
voorgaande onderzoeken dat oudere 
volwassenen met diabetes meestal meer 
verkleining van de hersenen hadden. Opnieuw 
bleek de opeenhoping van tau-eiwitten in de 
hersenen van volwassenen met diabetes 
duidelijker aanwezig. Er is meer onderzoek 
nodig om te bepalen of deze cognitieve 
achteruitgang meer te maken heeft met de 
constante toename van suikers of van andere 
factoren die eveneens bijdragen aan diabetes 
(bijvoorbeeld overgewicht).

Kortom, cafeïne kan een verrassend krachtig 
hulpmiddel zijn voor de gezondheid van de 
hersenen. Hierbij dient benadrukt te worden 
dat alle genoemde onderzoeken uitgingen van 
een matige consumptie van cafeïne, 
gemiddeld drie kopjes per dag. Bovendien is 
het belangrijk te overwegen wat u aan uw 
koffie of thee toevoegt. Gebruik ook eventuele 
toegevoegde zoetstoffen en suiker met mate.
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Kan cafeïne uit koffie en thee de hersenfunctie verbeteren en de kans op ziekten als Alzheimer en 
dementie op latere leeftijd verminderen?

Koffie en thee: een dagelijkse opkikker voor uw hersenen

Gezondheid van het gezin

Het blijkt dat koffie en thee heilzamer 
zijn dan alleen een snelle stimulans 
voor uw versufte, slaperige zelf. 

De bovengenoemde onderzoeken 
schrijven de positieve effecten van 
koffie voor de vermindering van 
het risico op het ontwikkelen van 
Parkinson toe aan de cafeïne in koffie. 

1 Chiu, Gabriel S., et al. “Hypoxia/Reoxygenation Impairs 
Memory Formation via Adenosine-Dependent Activation of 
Caspase 1.” Journal of Neuroscience, Society for Neuroscience, 
3 Oct. 2012, www.jneurosci.org/content/32/40/13945.full.
2 Ruxton, C. H. S. “The impact of caffeine on mood, cognitive 
function, performance and hydration: a review of benefits and 
risks.” Nutrition Bulletin, Blackwell Publishing Ltd, 13 Feb. 2008, 
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-3010.2007.00665.x/full.
3 Sääksjärvi, K, et al. “Prospective study of coffee consumption 
and risk of Parkinson’s disease.” European journal of clinical 
nutrition., U.S. National Library of Medicine, July 2008,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17522612.
4 Qi, H, and S Li. “Dose-Response meta-Analysis on coffee,  
tea and caffeine consumption with risk of Parkinson’s  
disease.” Geriatrics & gerontology international.,  
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23879665.
5 Haskell, C F, et al. “Cognitive and mood improvements  
of caffeine in habitual consumers and habitual non-Consumers 
of caffeine.” Psychopharmacology., U.S. National Library  
of Medicine, June 2005, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15678363.
6 Borota, D, et al. “Post-Study caffeine administration enhances 
memory consolidation in humans.” Nature neuroscience.,  
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24413697.

7 Carman, A J, et al. “Current evidence for the use of coffee 
and caffeine to prevent age-Related cognitive decline and 
Alzheimer’s disease.” The journal of nutrition, health & aging., 
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24676319.
8 Laurent, C, et al. “Beneficial effects of caffeine in a transgenic 
model of Alzheimer’s disease-like tau pathology.” Neurobiology 
of aging., U.S. National Library of Medicine, Sept. 2014, www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24780254.
9 Eskelinen, M H, et al. “Midlife coffee and tea drinking and the 
risk of late-Life dementia: a population-Based CAIDE study.” 
Journal of Alzheimer’s disease : JAD., U.S. National Library of 
Medicine, 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19158424.

10 Eskelinen, M H, and M Kivipelto. “Caffeine as a protective 
factor in dementia and Alzheimer’s disease.” Journal of 
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2010, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20182054.
11 Jiang, X, et al. “Coffee and caffeine intake and incidence 
of type 2 diabetes mellitus: a meta-Analysis of prospective 
studies.” European journal of nutrition.,  
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24150256.
12 Moran, C, et al. “Type 2 diabetes mellitus and  
biomarkers of neurodegeneration.” Neurology.,  
U.S. National Library of Medicine, 29 Sept. 2015,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26333802.
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Keratine is een eiwit waar de haarschacht uit 
is opgebouwd. Keratine-eiwitten zijn 
langwerpige, stevige vezels die het haar 
sterk maken. Aangezien eiwit de basis is van 
keratine, kan een tekort aan eiwitten in uw 
voedingsgewoonten uw haar broos maken. 
Goede bronnen van eiwitten zijn noten en 
zaden, zoals vlas en walnoten, of gezonde, 
vette vis, zoals zalm en sardines. Dat komt 
omdat deze bronnen de gezondste vetzuren 
bevatten: omega-3. 

Vitamine E is een van de belangrijkste 
vitaminen voor gezond haar. Kies dus voor 
voedsel zoals zonnebloempitten, 
amandelen, avocado en groene groenten, 
zoals broccoli en spinazie, die allemaal veel 
vitamine E bevatten. Een gebrek aan zink 
kan leiden tot haaruitval. Als u zeker wilt zijn 
dat u genoeg zink binnen krijgt, kunt u 
supplementen innemen, maar u kunt ook 
voedingsproducten eten zoals 
pompoenzaden en kidneybonen, of 
schaaldieren, met name oesters, die zijn 
geoogst in schone kustwateren.

Over de bestanddelen van shampoo 
en conditioner
Als u naar een lijst van bestanddelen kijkt en 
bijna niets kunt uitspreken, wees dan 
voorzichtig. Niet alleen zijn veel chemicaliën 
niet geschikt voor gezond gebruik door 
mensen, vaak zijn ze ook nog vreselijk slecht 
voor het milieu. Onthoud dat alleen omdat 
een chemische stof of ingrediënt wettelijk 
kan worden gebruikt in een product, dit niet 
per se betekent dat het ook goed is. Het is 
aan de consument om zichzelf te 
beschermen. 

Sommige mensen vermijden liever 
ingrediënten die derivaten zijn van 
laurylacohol, myrethsulfaat en parabenen. 
Zoals u kunt zien in deze korte (maar niet 
volledige) lijst, kunnen sulfaten van bepaalde 
stoffen de primaire boosdoeners zijn. DEA 
(diëthanolamine), MEA (monoëthanolamine) 
en TEA (triëthanolamine) zijn 
hormoonontregelaars die, hoewel ze nog 
steeds legaal zijn in de Verenigde Staten, 
verboden zijn in Europese cosmetica.

Gezonde bestanddelen van 
shampoo en conditioner.
Kies voor biologische bestanddelen uit 
volledig natuurlijke bronnen. Zoek naar 
etherische oliën zoals theeboom- en 
rozemarijnoliën. Aloë vera is zowel goed voor 
uw haar als goed voor het milieu, aangezien 
het zeer duurzaam geteeld en geoogst 
wordt. Kokos- en ricinusolie zijn andere 
gezonde bestanddelen. 

MSM (methylsulfonylmethaan) is een vorm 
van zwavel die het lichaam gemakkelijker 
kan verwerken dan andere vormen van 
zwavel. Zwavel is het stinkende element dat 
rotte eieren (eieren hebben een hoog 
zwavelgehalte) hun nare geur geeft. Denk 
aan de onaangename geur wanneer een lok 
haar verbrandt: dat is zwavel. Eieren en 
verbrande haren daargelaten, is MSM een 
belangrijke aanvulling voor gezond haar. Een 
onderzoek waarbij drie groepen muizen 
werden geanalyseerd, die alle lokaal een 
mengsel kregen aangebracht met 
toenemende hoeveelheden MSM, toonde 
aan dat de haargroei direct in verhouding 
stond met het percentage MSM in de lokale 
oplossing.1 Dit suggereert dat MSM bij 
haaruitval nuttig kan zijn, zowel in het 
voedingspatroon, als regelmatig plaatselijk 
aangebracht op de hoofdhuid.

Stimuleer haargroei op  
natuurlijke wijze.
Afgezien van het gebruik van 100% natuurlijke 
producten, zijn er dagelijkse hulpmiddelen om 
uw haar gezond en sterk te maken.

Gebruik minder warmte. Bespreek met uw 
styliste of er kapsels voor uw haartype zijn 
die minder onderhoud vragen. Als u echt 
gebruik moet maken van stylingapparaten, 
gebruik deze dan met mate en gebruik altijd 
een natuurlijke hittebeschermer.
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Gezond haar begint van binnenuit. Vaak wanneer we last hebben van haaruitval of wanneer ons haar broos 
en zwak is, is dit een teken van een intern probleem, dat vaak te wijten is aan gebreken in ons voedingspatroon. 
Gezonde eiwitten in uw voedingspatroon is een van de belangrijkste elementen voor gezond haar. 

Gezond leven. Gezond haar.  
Voedsel en voeding voor gezond haar

Gezondheid van het gezin

Omega-3 is geweldig ter voorkoming 
van haarbreuk en geeft het haar 
glans en souplesse.

1 Shanmugam, Srinivasan & Baskaran, Rengarajan &  
Nagayya-Sriraman, Santhoshkumar & Yong, Chul-Soon & Choi, 
Han-Gon & Woo, Jong-Soo & Yoo, Bong-Kyu. (2009). The 
Effect of Methylsulfonylmethane on Hair Growth Promotion of 
Magnesium Ascorbyl Phosphate for the Treatment of Alopecia. 
Biomolecules & Therapeutics - BIOMOL THER. 17. 241-248. 
10.4062/biomolther.2009.17.3.241.
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Veel mensen die langdurig overstappen op 
natuurlijke shampoos geven aan dat ze het 
haar nog maar twee of drie keer per week 
hoeven te wassen.

Verbeter de doorbloeding van uw hoofdhuid 
door uw hoofd ondersteboven te houden 
(ook bekend als het aanraken van uw tenen) 
of door elke avond uw hoofdhuid te 
masseren. Dit is gemakkelijk te doen terwijl u 
‘s ochtends onder de douche staat en helpt 
u ook om energiek wakker te worden. 

Geef uzelf een keer per week een 
uitgebreide hoofdmassage met tea tree-olie 
vermengd met kokosolie en/of een mengsel 
met MSM. Een andere optie is om dode 
cellen van uw hoofdhuid te verwijderen met 
deze behandeling in combinatie met 
natuurlijke suikers (probeer kokossuiker) of 
bitterzout (ook een bron voor lokaal 
aangebrachte magnesium).
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Was uw haar minder vaak. Een 
probleem met conventionele 
shampoo is dat dit vaak het haar van 
alle natuurlijke oliën ontdoet. 

Het stimuleert de doorbloeding naar 
uw haarzakjes. 
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Naar naar schatting heeft 7 procent van alle 
mannen te maken met onvruchtbaarheid. 
Bovendien wordt onvruchtbaarheid bij 
stellen in 40 tot 50 procent van de gevallen 
toegeschreven aan de mannelijke kant.1  
De meeste gevallen van mannelijke 
onvruchtbaarheid liggen in de reproductie, 
kwaliteit, beweeglijkheid en robuustheid van 
de zaadcellen. Er zijn echter enkele 
natuurlijke methoden om mannelijke 
vruchtbaarheid te verbeteren.

Sporten is niet alleen goed voor de 
gezondheid van uw hart en hersenen, maar 
ook voor de algemene spermakwaliteit. 

De groep die workouts deed van 
middelmatige intensiteit bleek 22 procent 
meer zaadcellen te produceren in vergelijking 
met de sedentaire controlegroep. Bovendien 
zagen zij hun spermavolume toenemen met 
8 procent, de beweeglijkheid (beweging of 
snelheid) stijgen met 12 procent en de vorm 
en structuur (morfologie) verbeteren met  
17 procent.

Mannen die proberen hun vruchtbaarheid te 
verbeteren, moeten bepaalde medicatie 
vermijden. Overleg altijd met uw zorgverlener 
voordat u medicatie begint of stopzet. 
Bepaalde klassen en typen medicatie 
worden geassocieerd met een lager aantal 
zaadcellen of verminderde motiliteit (snelheid 
en beweging). Sommige van deze medicijnen 
bevatten antibiotica, ontstekingsremmers, 
antipsychotica, corticosteroïden, bepaalde 
steroïden en methadon.

Natuurlijk wordt stress, de grote moordenaar 
van alle gezonde dingen, ook in verband 
gebracht met een lagere vruchtbaarheidsgraad 
bij mannen. Stress is funest voor reproductieve 
gezondheid bij mannen. Net als bij vrouwen, 
dwingt stress het lichaam zich te richten op 
overleven, in plaats van op de ‘extraatjes’ zoals 
voortplanting. 

Nogmaals, vitamine D is niet alleen 
belangrijk voor de werking van het 
immuunsysteem, maar ook voor een betere 
mannelijke vruchtbaarheid en 
spermakwaliteit. Het lijkt erop dat vitamine 
D ook bijdraagt aan de gezondheid van de 
zaadcellen. Mannen met een lage dosis 
vitamine D in hun bloed hadden zelfs lagere 
kans op zwangerschap met hun partners.3  

Het is niet verrassend dat antioxidanten een 
belangrijk hulpmiddel zijn bij het verbeteren 
van de mannelijke vruchtbaarheid. Uit een 
onderzoek naar de invloed van 
antioxidantsupplementen op spermakwaliteit, 
bleek dat antioxidanten ten minste één tot 
twee spermakwaliteitsindicatoren verbeteren 
(zoals hoeveelheid, beweeglijkheid, replicatie, 
structurele gezondheid, enz.).4  

Bepaalde essentiële vetzuren lijken ook een 
positief effect te hebben op de 
spermakwaliteit.5 Extra omega-3 vetzuren 
hebben een positieve invloed op de grootte, 
vorm, snelheid en hoeveelheid sperma.

Zink is een mineraal dat wordt gekoppeld 
aan de spermatogenese en bijdraagt aan 
spermamotiliteit.6 Hoewel niet helemaal 
duidelijk is wat precies de rol is van zink bij 
de vorming van zaadcellen, wordt 
verondersteld dat de antioxidatieve 
eigenschappen van zink bijdragen aan 
betere zaadcellen, motiliteit of levensduur 
(afhankelijk van het onderzoek). 
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Vruchtbaarheidskwesties worden vaak besproken met een zware 
nadruk op de vrouwen, maar mannelijke onvruchtbaarheid is een 
belangrijke factor wanneer stellen moeite hebben om zwanger te 
worden. 

Natuurlijke manieren  waarop 
mannen hun vruchtbaarheid 
kunnen verbeteren

Gezondheid van het gezin

Een studie die het effect van 
regelmatige, middelzware 
cardiovasculaire activiteiten (zoals 
hardlopen) op de spermakwaliteit 
onderzocht, toonde superieure 
resultaten bij sommige mannen in 
vergelijking met de resultaten van 
hun meer sedentaire mannelijke 
tegenhangers in de studie.2

Voedingsmiddelen met zink zijn onder 
andere kalkoen, pompoenpitten en 
schaaldieren zoals oesters, kreeft en 
mosselen.

1 Hirsh, Anthony. “Male Subfertility.” BMJ :  
British Medical Journal, Sept. 2003,  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC196399/.
2 Hajizadeh, B, et al. “The effects of three different exercise 
modalities on markers of male reproduction in healthy subjects: 
a randomized controlled trial.” Reproduction (Cambridge, 
England)., U.S. National Library of Medicine, Feb. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27920258.
3 Tartagni, Massimo, et al. “Males with low serum levels of 
vitamin D have lower pregnancy rates when ovulation induction 
and timed intercourse are used as a treatment for infertile 
couples: results from a pilot study.” Reproductive Biology and 
Endocrinology : RB&E, BioMed Central, Nov. 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4654914/.

4 Ahmadi, Sedigheh, et al. “Antioxidant supplements and  
semen parameters: An evidence based review.” International 
Journal of Reproductive Biomedicine, Research and  
Clinical Center for Infertility, Dec. 2016,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5203687/.
5 Safarinejad, Mohammad Reza, and Shiva Safarinejad. “The 
roles of omega-3 and omega-6 fatty acids in idiopathic male 
infertility.” Asian Journal of Andrology, Nature Publishing Group, 
July 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3720081/.
6 Yamaguchi, Sonoko, et al. “Zinc is an essential trace element 
for spermatogenesis.” Proceedings of the National  
Academy of Sciences of the United States of America,  
National Academy of Sciences, 30 June 2009,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2705534/.
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Ten minste één onderzoek ondersteunt deze 
zienswijze met wetenschappelijke bewijzen, 
die aantoonden dat asperges hielpen bij het 
bereiken en behouden van een erectie.7 Een 
van de redenen dat asperges zo goed zijn, is 
dat zij, net als citrusvruchten, mango’s en 
broccoli, vitamine C bevatten, waarvan is 
aangetoond dat het de gezondheid van 
zaadcellen bevordert.8 De antioxidatieve 
eigenschappen van vitamine C kunnen een 
reden zijn dat de mannelijke vruchtbaarheid 

verbetert.

Als we kijken naar de eeuwenoude 
geneeskundige tradities van India tot China, 
vinden we ook inzichten in de Chinese 
geneeskunde. Het gebruik van ginseng als 
afrodisiacum is populair in de traditionele 
Chinese geneeskunde. De wetenschap 
benadrukt ook het succes van ginseng, niet 
alleen bij het verbeteren van de seksuele 
functie van mannen, maar ook bij het 
verbeteren van de kwaliteit en de productie 
van zaadcellen.9 
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Asperges zitten boordevol 
antioxidanten en worden in 
de Ayurvedische geneeskunst 
beschouwd als hulpmiddel bij 
seksuele disfunctie. 

7 Bansode, F W, et al. “Dose-dependent effects of Asparagus 
adscendens root (AARR) extract on the anabolic, reproductive, 
and sexual behavioral activity in rats.” Pharmaceutical  
biology., U.S. National Library of Medicine, Feb. 2015,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24963947.
8 Akmal, M, et al. “Improvement in human semen quality after 
oral supplementation of vitamin C.” Journal of medicinal food., 
U.S. National Library of Medicine, 2006,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17004914.
9 Leung, Kar Wah, and Alice ST Wong. “Ginseng and male 
reproductive function.” Spermatogenesis, Landes Bioscience,  
1 July 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3861174/.
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Help uw lichaam zich tegen oxidatieve
stress te beschermen!
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Deze synergetische formule bevat tevens 
vitamine C, waarvan is aangetoond dat het 
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opgebouwd uit Real OPC’s, een 
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In twee woorden: extreem belangrijk. Slaap 
is essentieel voor gezond én gelukkig zijn en 
blijven. Eén nacht slecht slapen is voldoende 
om uw werkgeheugen aan te tasten, 
waardoor het moeilijker wordt om te 
presteren op het werk en op school. 
Verschillende nachten achter elkaar slecht 
slapen maakt u zeker humeurig en 
prikkelbaar, om nog maar te zwijgen van 
moe en sloom. Chronisch slaapverlies gaat 
gepaard met een breed scala aan ernstigere 
gezondheidsrisico’s, waaronder 
gewichtstoename, diabetes en depressie. 

In de jachtige wereld van vandaag hebben 
veel mensen moeite om voldoende slaap te 
krijgen. Goede slaapgewoonten kunnen 
grote invloed hebben op uw gezondheid en 
humeur. Als u zeker wilt zijn van een goede 

nachtrust, is het verstandig om ‘s avonds 
stimulerende activiteiten te beperken; geen 
technologie in de slaapkamer, mobiele 
telefoons ‘s nachts uit en een koele, donkere 
slaapkamer.

Geloof het of niet, kleine hoeveelheden 
stress kunnen zelfs goed zijn voor uw 
gezondheid. Stress is een situatie die ons 
motiveert om actie te ondernemen. Kleine 
hoeveelheden stress sporen ons aan om 
ons huiswerk te maken voor school en 
projecten op het werk op tijd af te maken. 
Pas wanneer stressniveaus te lang te hoog 
blijven, wordt onze gezondheid negatief 
beïnvloed. Stress kan op diverse manieren 
een negatieve invloed op ons lichaam 
hebben—van relatief goedaardige 
problemen, zoals hoofdpijn en maagzuur, tot 
ernstigere problemen, zoals verhoogde 
bloeddruk en celbeschadiging. Gelukkig zijn 
er tal van manieren waarop u om kunt gaan 
met negatieve stress, manieren die u vrijwel 
overal kunt toepassen. Luisteren naar 
rustgevende muziek op weg naar kantoor, ‘s 
avonds mediteren, een bezoekje aan de 
sportschool tijdens uw lunchpauze, praten 
met een vriend tijdens het eten ... er zijn 
eindeloze mogelijkheden om stress tegen te 
gaan. 

Het grote vetdebat is voorbij. De nieuwe 
consensus is dat vet niet de vijand is. Ondanks 
dat ons tientallen jaren is verteld dat we vet 
koste wat kost moeten vermijden, ontdekken 
veel mensen dat ze eigenlijk veel gezonder zijn 
als ze meer gezonde vetten eten, vooral 
onverzadigde en plantaardige vetten uit 
biologische bronnen. Deze zijn gemakkelijk te 
herkennen, omdat ze vloeibaar zijn bij 
kamertemperatuur. Denk aan olijfolie, een 
belangrijk onderdeel van het mediterrane dieet, 
dat de gezondheid bevordert. Vetten zoals 
olijfolie geven energie, verlagen slechte 
cholesterol, verhogen goede cholesterol en 
beschermen vitale onderdelen van de anatomie. 
Nog gezonder zijn omega-3 vetzuren. Deze 
komen vooral voor in zoetwatervissen en in 
bepaalde algen (dit is de bron van de vetzuren in 
de vissen die ze opeten). Omega-3 vetzuren 
staan tegenwoordig alom bekend voor hun 
hersen- en hartverbeterende eigenschappen. 
Zelfs vetten die we zien als ongezond, zijn niet 
noodzakelijk zo slecht als we ooit dachten. 
Zolang uw vetinname overeenkomt met uw 
energieverbruik, kan (en moet) vet een 
onderdeel vormen van uw gezonde voeding.
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Wat zijn de gevolgen van stress 
op mijn gezondheid?

Is vet gezond of ongezond?

Vraag het de expert

“U bent niet de enige voor wie het 
steeds moeilijker wordt om vroeg 
genoeg naar bed te gaan om een 
volledige nacht te kunnen slapen.

Hoe belangrijk is een goede 
nacht slaap?
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