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We richten onze aandacht zoveel naar 
buiten in onze zoektocht naar nieuwe 
tips om fit te blijven, nieuwe recepten 
om te koken en nieuwe work-outs. We 
willen altijd op de hoogte blijven van de 
nieuwste ontwikkelingen in gezondheids- 
en voedingswetenschap. Dit zijn allemaal 
goede dingen om kennis van te hebben 
en natuurlijk is het ook goed om op de 
hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. 
Tegelijkertijd is het ook makkelijk om uzelf 
kwijt te raken door steeds weer met nieuwe 
trends mee te doen, of van de ene routine in 
de andere te springen zonder stil te staan bij 
wat echt voor u werkt.

Om echt gezond te kunnen zijn, moet u 
zeker wel om u heen kijken om nieuwe 
informatie te verkrijgen en nieuwe dingen te 
leren, maar u moet ook naar binnen kijken 
om na te gaan wat bij u past. Probeer er 
eens op deze manier naar te kijken: als u 
een recept voor een supergezonde maaltijd 
leest dat bijna alleen maar ingrediënten 
bevat die u niet lekker vindt, zou u het dan 
alsnog uitproberen? Misschien wel omdat u 
denkt dat het u gezonder maakt, maar u zou 
het ongetwijfeld geen tweede keer eten. Het 
zou zomaar kunnen dat u de restjes zelfs 
weggooit. Eén maaltijd die u niet lekker vindt 
gaat u op de lange termijn niks opleveren. 
In plaats daarvan had u beter naar uw 

instinct kunnen luisteren, dat u waarschijnlijk 
al vertelde dat u niet zou genieten van die 
maaltijd. 

Natuurlijk is dit een versimpelde manier om 
ernaar te kijken, maar ik denk dat het heel 
treffend is voor het principe dat u ergens 
van moet genieten om ermee door te gaan. 
En niemand weet beter waar u van geniet 
dan uzelf. Als u goed naar uw eigen intuïtie 
en instinct luistert, is de kans veel groter 
dat u succesvol bent op alle gebieden van 
gezondheid en welzijn. 

Ik wil absoluut niet zeggen dat u geen 
nieuwe tips, trucs en informatie meer moet 
leren. Nieuwe kennis is ook belangrijk. 
Wat ik zou willen voorstellen is dat u beide 
combineert - de interne gevoelens en de 
externe kennis - om de beste manieren 
voor u te vinden om gezond en fit te blijven, 
manieren die u niet zat wordt zodat u nog 
jaren door kunt gaan op uw pad naar 
welzijn. 

Luister naar uw intuïtie
Eén van de dingen die vaak over het hoofd wordt gezien in onze 
zoektocht om gezonder te worden is hoe we naar onszelf moeten 
luisteren. Niemand kent u zo goed als u uzelf kent. Om die reden 
bent u de beste hulpbron die u hebt op uw pad naar een goed 
welzijn. 
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Voedingsnieuws
Een blije mond is een blij hoofd

Meerdere onderzoeken hebben de 
voordelen aangetoond van het mediterrane 
dieet dat rijk is aan oliën en noten. Nieuw 
onderzoek toont aan dat diëten die rijk zijn 
aan noten (specifiek walnoten) kunnen 
bijdragen aan bescherming tegen depressie. 
De studie toonde aan dat depressieve 
symptomen minder vaak voorkwamen én 
minder ernstig waren bij mensen die 
gemiddeld 24 gram walnoten per dag aten.1

De inname van eiwitten lijkt in het bijzonder 
belangrijk te zijn voor senioren. Een recent 
onderzoek dat meer dan 2900 senioren 
gedurende 2,5 jaar heeft gevolgd, heeft 
aangetoond dat de personen die de meeste 
eiwitten nuttigden 30% minder kans hadden 
om gehandicapt te raken dan de personen 
die de kleinste hoeveelheid eiwitten 
nuttigden. Dit is geen grote verrassing, 
aangezien eiwitten de bouwblokken zijn  
van de spiermassa in ons lichaam. Ze  
helpen ons mobiliteit, kracht, balans en 
zelfverzekerdheid te behouden naarmate we 
ouder worden.3 

Zoekt u naar een natuurlijkere manier om 
hoest te behandelen? Onderzoekers hebben 
recentelijk ontdekt dat theobromine, een 
alkaloïde in cacao, mogelijk beter is in het 
remmen van hoest dan de klassieke 
honing- en citroenoplossing waar veel van 
ons mee zijn opgegroeid. Theobromine is 
mogelijk extra heilzaam omdat het kleverig is 
en een laagje aanbrengt in de keel terwijl het 
ook sensorische zenuwactivatie remt.4 

Goed nieuws voor iedereen die in een 
kantoorpand met trappen werkt. 
Onderzoekers van lichaamsbeweging 
“tussendoortjes” hebben ontdekt dat  
als een groep jongvolwassenen die 
voornamelijk zittend werkt drie keer per  
dag actief drie verdiepingen traploopt met 
daartussen één tot drie uur hersteltijd,  
zij hun conditie en kracht aanzienlijk 
vergrootten. Kleine bewegingsroutines 
zoals het actief beklimmen van enkele 
trappen tijdens een koffiepauze of tijdens 
de lunch lijkt een positieve impact te 
hebben op de conditie.2

Meerdere studies hebben aangetoond  
dat een dankbaarheidsdagboek ervoor 
kan zorgen dat u gezonder en gelukkiger 
in het leven staat. Eén studie die zich 
specifiek heeft gericht op middelbare 
scholieren ontdekte dat studenten die een 
journal bijhielden meer waren geneigd om 
gezonder te eten.5 Een andere, op 
zichzelfstaande studie stelt dat het op 
papier bijhouden van dingen waar men 
dankbaar voor is het risico op hart- en 
vaatziekten mogelijk verlaagt.6

Zoete hoestremmer

Bewegingstussendoortje

De kracht van eiwitten

Houd je geluk bij

1 Arab, Lenore, et al. “Lower Depression Scores among Walnut 
Consumers in NHANES.” Nutrients, vol. 11, no. 2, 2019, 
p. 275., doi:10.3390/nu11020275.
2 Elizabeth M. Jenkins, Leah Nicole Nairn, Lauren E. Skelly, 
Jonathan P. Little, Martin J. Gibala. “Do Stair Climbing Exercise 
“Snacks” Improve Cardiorespiratory Fitness?.” Applied 
Physiology, Nutrition, and Metabolism, 0, 0, 
https://doi.org/10.1139/apnm-2018-0675
3 Adela Hruby, Shivani Sahni, Douglas Bolster, Paul F Jacques; 

Protein Intake and Functional Integrity in Aging: The Framingham 
Heart Study Offspring, The Journals of Gerontology: 
Series A, , gly201, https://doi.org/10.1093/gerona/gly201
4 Omar S. Usmani, Maria G. Belvisi, Hema J. Patel, Natascia 
Crispino, Mark A. Birrell, Márta Korbonits, Dezső Korbonits, and 
Peter J. Barnes. “Theobromine inhibits sensory nerve activation 
and cough.” The FASEB Journal 2005 19:2, 231-233
5 Fritz, Megan M., et al. “Gratitude Facilitates Healthy Eating 
Behavior in Adolescents and Young Adults.” 

Journal of Experimental Social Psychology, vol. 81, 2019, 
pp. 4–14., doi:10.1016/j.jesp.2018.08.011.
6 Sliwa, Jim. American Psychological Association, 
American Psychological Association, www.apa.org/news/press/
releases/2015/04/grateful-heart.
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Zoek gezelschap. Zelfs de meest introverte 
mensen hebben steun van anderen nodig. 
Externe verantwoordelijkheid maakt zelfs deel 
uit van onze evolutie. De mens is als soort zo 
ver gekomen doordat we samenwerken voor 
wat we nodig hebben en wat we willen. Dit 
begon bij de basisbehoeften, zoals het 
bouwen van een huis, jagen en voedsel 
verzamelen. Maar we werken ook samen 
voor de leukere dingen, bijvoorbeeld wanneer 
we een verjaardagsfeest voor een vriend 
organiseren of samen geld inzamelen om op 
reis te gaan. Samenwerken met een groep 
andere mensen is misschien zelfs de sleutel 
tot het bereiken van onze fitnessdoelen.

Zelfs met maar één toegewijde partner wordt 
het al gemakkelijker om uw 
trainingsprogramma vol te houden. Uw 
echtgenoot of echtgenote is volgens 
onderzoek een geschikte partner.1 Wanneer 
u met anderen sport, kunnen zij u inspiratie 
en tips geven. Als u alleen hardloopt, bent u 
bijvoorbeeld eerder geneigd om een paar 
weken te stoppen als uw knieën pijn gaan 
doen. Die paar weken worden al snel een 
paar maanden. Maar als u met een groep 
hardloopt, kunnen anderen u helpen 
omgaan met de kniepijn. Ze kunnen 
bepaalde oefeningen met u delen die de knie 
helpen te versterken, of supplementen met u 
delen die ontstekingen remmen. Als u deel 
uitmaakt van een groep, is de kans groter 
dat u blijft hardlopen.

Als u geen zin meer heeft in uw 
ochtendwandeling, kunt u overwegen een 
ander programma uit te proberen. Ga 
bijvoorbeeld een week wandelen en de 
week daarop naar dansles. U kunt per week, 
per dag of zelfs binnen dezelfde dag nog 
variatie in uw trainingsprogramma 
aanbrengen. Intervaltraining is onder andere 
zo populair geworden doordat deelnemers 
zich gemotiveerd voelen door nieuwe dingen 
uit te proberen. 

Verander uw mentaliteit. Als u sporten ziet 
als een klus of een activiteit die u moet doen, 
zult u het sporten niet waarderen. Probeer 
sporten te zien als iets wat u elke dag doet 
— zoals slapen, naar werk gaan of koken. 
Zie sporten als deel van uw dagelijkse 
routine. En ga een stap verder door het te 
omarmen en te waarderen! 

Wanneer sporten deel van uw dagelijks leven 
wordt, wordt het ook gemakkelijker om uzelf 
te motiveren.

Denk aan de voordelen van sporten. Sporten 
is goed voor onze fysieke, mentale en 
emotionele gezondheid. We zien er vaak beter 
uit en voelen ons ook beter. Maar naast deze 
standaard (maar wel nuttige) voordelen er is 
meer. Door te sporten maakt uw lichaam 
endorfine aan en worden hormonen vrijgelaten 
die voor blijdschap zorgen (zoals 
endocannabinoïden). Dit is goed voor ons 
zenuwstelsel. Hormonen die tijdens het 
sporten worden vrijgelaten zorgen voor een 
beter humeur, snellere stofwisseling en zelfs 
een beter slaappatroon. We blijven 
gemakkelijker gemotiveerd om te sporten als 
we denken aan alle algemene en alomvattende 
voordelen die het heeft voor onze gezondheid.

04

We hebben allemaal fitnessdoelen. De uitdaging ligt in het 
vasthouden van de motivatie om deze doelen te bereiken. Hier zijn 
wat tips om u op weg te helpen als u langer, vaker of intensiever 
wilt sporten.

Gemotiveerd blijven om uw 
doelstellingen te bereiken

Fitness

U kunt het alleen proberen, maar 
onderzoek heeft aangetoond dat 
mensen die in een groep sporten, 
langer blijven sporten. 

Zorg dat uw routine niet eentonig 
wordt. Leg in plaats daarvan 
meer focus op variatie zodat u 
gemotiveerd blijft. 

Dus in plaats van “ik moet morgen 
opstaan om te gaan sporten”, kunt 
u beter denken “wanneer ik morgen 
opsta heb ik tijd voor mezelf om 
actief te zijn”.

Heroverweeg uw doelen. 
Sportscholen krijgen een enorme 
boost in januari, wanneer het nieuwe 
jaar begint.  

1 Osuka, Yosuke, et al. “Does Attending an Exercise Class with a 
Spouse Improve Long-Term Exercise Adherence among People 
Aged 65 Years and Older: a 6-Month Prospective Follow-up 
Study.” BMC Geriatrics, vol. 17, no. 1, 2017,  
doi:10.1186/s12877-017-0554-9. 
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Het klinkt misschien pessimistisch, maar 
door uw fitnessdoelen te herzien krijgt u 
weer nieuwe motivatie om ze te bereiken. 
Misschien was u in januari te ambitieus. Ga 
voor kleinere overwinningen. Het gevoel van 
voldoening dat u van deze overwinningen 
krijgt, zorgt ervoor dat u gemotiveerd blijft 
om door te gaan. In plaats van elke dag een 
intensieve work-out van dertig minuten, kunt 
u elke ochtend dertig push-ups en dertig 
squats doen. Wanneer we realistische 
doelen stellen, is de kans groter dat we onze 
doelen ook halen. Dit zorgt er op zijn beurt 
weer voor dat de kans groter is dat we door 
blijven gaan. 

05

Nu we halverwege het jaar zijn, 
wordt het tijd om uw doelen voor dit 
jaar te heroverwegen Probeer uw 
gezondheidsdoelen op allerlei kleine 
manieren te halen. 
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Antibiotica 
vermijden
De moderne geneeskunde heeft zonder twijfel 
al miljoenen levens gered. Medische innovaties 
en ingrepen zijn vaak noodzakelijk, bijvoorbeeld 
voor een beter welzijn, eerstehulpverlening en 
behandeling van levensbedreigende aandoeningen 
en verwondingen. Dat betekent alleen niet dat 
de moderne geneeskunde geen nadelen heeft of 
problemen kent. 

Hoofdartikel

|    The Art of Growing Young



mei/juni 2019    |

Een van de meest zorgwekkende problemen 
wereldwijd is het overmatige gebruik van 
antibiotica. In veel gevallen zijn antibiotica 
een noodzaak en betekenen ze het verschil 
tussen leven en dood. We kunnen dan ook 
niet helemaal zonder, maar het is belangrijk 
dat patiënten goed worden geïnformeerd 
voordat ze antibiotica nemen. Wat moet u 
doen als u echt antibiotica nodig hebt?

Overmatig gebruik van antibiotica heeft 
verschillende oorzaken. Soms worden ze 
door artsen voorgeschreven voor een 
virusziekte, terwijl antibiotica niet helpen 
tegen virussen. Het beste medicijn bestaat in 
dat geval uit geduld, rust, gezonde voeding 
en symptoombestrijding. Soms gebruiken 
mensen antibiotica ook niet op de juiste 
manier. Ze nemen bijvoorbeeld oude 
medicijnen die ze nog in huis hebben voor 
een simpele verkoudheid. In sommige landen 
zijn antibiotica zonder recept verkrijgbaar en 
kunnen onwetende mensen ze net zo 
makkelijk kopen als aspirine of hoestdrank. 

Het meest verontrustende en ernstigste 
probleem met overmatig gebruik van 
antibiotica is de resistentie die bacteriën tegen 
antibiotica hebben opgebouwd. Resistentie 
tegen antibiotica houdt in dat schadelijke 
bacteriën beter bestand zijn tegen 
behandelingen met antibiotica en in sommige 
gevallen de antibioticabehandeling overleven 
en zich ondanks de kuur kunnen 
vermenigvuldigen. Simpel gezegd betekent dit 
dat er gevaarlijke bacteriën zijn die steeds 
moeilijker of niet meer te bestrijden zijn. Dit 
komt voornamelijk doordat mensen 
antibioticakuren niet afmaken of antibiotica 
nemen terwijl dat niet nodig is.1 Daarnaast 
worden antibiotica op grote schaal aan voer 
voor dieren toegevoegd om ervoor te zorgen 
dat vee sneller groeit. Dit heeft ertoe geleid dat 
in deze dieren resistente bacteriën aanwezig 
zijn. Als vlees niet door en door wordt gegaard, 
worden deze bacteriën niet gedood en 
hebben gevaarlijke en moeilijk te bestrijden 
menselijke infecties vrij spel.

Nog een reden waarom antibiotica 
spaarzaam en alleen wanneer nodig zouden 
moeten worden gebruikt, is dat ze het 
volledige microbioom kunnen verstoren.2  
Ook wanneer ze worden voorgeschreven 
om een specifiek ziekteverwekkend 
bacterietype in het lichaam te bestrijden, 
doden veel antibiotica veel meer soorten 
bacteriën dan alleen dit specifieke type. Vaak 
zijn de onschuldige slachtoffers de goede 
bacteriën in het lichaam. 

Een ander probleem is onvoldoende 
herstelvermogen. Herstelvermogen gaat 
over het vermogen van de populatie goede 
bacteriën in het lichaam om zich na het 
gebruik van antibiotica te vermenigvuldigen 
en zo te herstellen. Als het herstelvermogen 
onvoldoende is, is het aantal goede 
bacteriën in het microbioom van het lichaam 
na antibioticagebruik verlaagd.3 

Overmatig gebruik van antibiotica heeft ook 
een negatief effect op de diversiteit in het 
menselijk microbioom. Net zoals variatie in het 
voedingspatroon belangrijk is om de 
verschillende noodzakelijke voedingsstoffen 
binnen te krijgen, is het voor het microbioom 
belangrijk dat er voldoende variatie is in de 
aanwezige bacteriën. Verschillende bacteriën 
hebben namelijk verschillende functies  
in het lichaam.4 Er zijn verschillende 
antibioticumklassen of -typen. Elke klasse 
vernietigt schadelijke bacteriën op een andere 
manier (sommige tasten bijvoorbeeld de 
celwand aan). Vandaar ook het belang van 
een divers microbioom: elk uniek type bacterie 
draagt op zijn eigen specifieke manier bij aan 
onze gezondheid en ons welzijn.

Kijk of er tests zijn die helpen bepalen welk 
type bacterie het probleem veroorzaakt en 
welk antibioticum in uw geval het meest 
geschikt is. Daarbij wordt meestal een 
kweek gemaakt van uw bloed, urine, 
ontlasting of speeksel. Overleg met uw 
zorgverlener of een antibioticum echt 
noodzakelijk is en vraag daarbij gerust om 
uitleg. Door blijk te geven van uw behoefte 
aan informatie, kunt u het gesprek wellicht 
meer het karakter van een overleg met uw 
zorgverlener geven. Zo geeft u uw 
zorgverlener niet het gevoel dat u het advies 
in twijfel trekt, maar neemt u het advies ook 
niet klakkeloos over. 

Neem nooit antibiotica die niet aan u 
persoonlijk zijn voorgeschreven voor de 
specifieke klachten waar u op dat moment 
last van hebt. Als u bijvoorbeeld nog 
antibiotica hebt liggen omdat u een kuur 
voor een eerdere huidinfectie niet hebt 
afgemaakt, ga er dan niet vanuit dat u 
dezelfde antibiotica kunt gebruiken als u een 
paar maanden later opnieuw last hebt van 
huidirritatie. Gebruik ook geen overgebleven 
antibiotica die aan bijvoorbeeld uw partner 
zijn voorgeschreven voor een aanhoudende 
keelontsteking, ook niet als u vergelijkbare 
symptomen hebt. Het is sowieso 
uitzonderlijk dat in zo’n geval antibiotica 
worden voorgeschreven.

07

Antibiotica 
vermijden Twijfels over de noodzaak van een 

antibioticakuur kunt u bespreken 
met de zorgverlener die de 
antibioticakuur heeft aanbevolen en 
voorgeschreven. 

1 Centers for Disease Control and Prevention. Antibiotic 
resistance threats in the United States, 2013, http://www.cdc.
gov/drugresistance/threat-report-2013. Accessed 8 Feb 2019.
2 Langdon, Amy, et al. “The Effects of Antibiotics on the 
Microbiome throughout Development and Alternative 
Approaches for Therapeutic Modulation.” Genome Medicine, 
vol. 8, no. 1, 2016, doi:10.1186/s13073-016-0294-z.
3 Raymond, Frédéric, et al. “The Initial State of the Human Gut 
Microbiome Determines Its Reshaping by Antibiotics.” 
The ISME Journal, vol. 10, no. 3, 2015, 
pp. 707–720., doi:10.1038/ismej.2015.148.
4 Garrett, Wendy, and Michelle Rooks. “Changes in 
the Composition of the Human Fecal Microbiome after 
Bacteriotherapy for Recurrent Clostridium Difficile-Associated 
Diarrhea.” Post-Publication Peer Review of the Biomedical 
Literature, 2011, doi:10.3410/f.10607962.11478060.
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Als u toch een keer antibiotica moet slikken, 
bespreek dan met uw zorgverlener de lengte 
van de kuur en volg de instructies. Normaal 
gesproken schrijven artsen precies de 
benodigde hoeveelheid voor en krijgt u van 
de apotheek ook niet meer mee dan dat. U 
zou dus niets moeten overhouden. Als u om 
wat voor reden dan ook antibiotica 
overhoudt, breng die dan bij voorkeur terug 
naar de apotheek in plaats van ze in de 
prullenbak te gooien of door het toilet te 
spoelen. Zo belanden ze niet in het milieu. 
Het heeft geen nut om een restje oude 
antibiotica te bewaren. 

Bacteriën en virussen zijn verschillende 
soorten ziekteverwekkers. Bij virusinfecties 
(bijvoorbeeld een gewone verkoudheid, een 
rood oog, veel sinusinfecties en de meeste 
maag-darminfecties) zijn meestal geen 
medicijnen nodig. Er zijn maar een paar 
medicijnen die effectief zijn tegen virussen en 
dat zijn dan heel specifieke virussen, zoals 
herpes, cytomegalovirus en nog enkele 
andere virussen. 

Soms kan zich bovenop of naast een 
veelvoorkomende kwaal een superinfectie 
ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een 
keelontsteking die na tien tot veertien dagen 
steeds erger wordt. Drie of vijf dagen 
hoesten en snotteren is echter zelden reden 
voor een antibioticakuur.

Andere voorbeelden van (meestal bacteriële) 
infecties waarvoor u soms antibiotica nodig 
hebt, zijn pijnlijke urineweginfecties en 
sommige huidinfecties. Een teken dat u na 
een aanvankelijke virusinfectie ten prooi bent 
gevallen aan een bacteriële infectie, is dat u 
eerst koorts had en een week of twee nadat 
die is verdwenen opnieuw koorts krijgt. 
Raadpleeg in dat geval altijd een arts en ga 
er niet vanuit dat hetzelfde virus weer heeft 
toegeslagen.

Zelfs als u met reden antibiotica slikt, zorg er 
dan voor dat u uw darmen (en daarmee uw 
lichaam) van goede bacteriën voorziet. Dit 
kunt u doen met de juiste voeding en door 
prebiotica (vezels die de goede bacteriën in 
het microbioom stimuleren) en probiotica te 
nemen. Kies een supplement van hoge 
kwaliteit dat verschillende stammen bevat en 
eet gefermenteerde voedingsmiddelen. U 
kunt probiotica het beste tot ongeveer twee 
weken na de antibioticakuur blijven nemen. 
Probiotica zorgen namelijk voor herstel van 
het microbioom, waardoor wordt voorkomen 
dat schadelijke bacteriën zich aan het 
darmslijmvlies hechten. Probiotica stimuleren 
het herstel van de barrièrefunctie van het 
darmslijmvlies en dit effect is optimaal nadat 
het microbioom de kans heeft gehad zich na 
de verstoring door een antibioticakuur 
enigszins te herstellen.

Schakel in de middag en avond over op 
echinaceathee. Geef uw immuunsysteem 
een boost met vlierbessiroop. Voeg eens vier 
druppels oregano-olie aan de vlierbessiroop 
toe of meng het met kersensap van goede 
kwaliteit (oregano-olie heeft een erg sterke 
smaak). Eet voedingsmiddelen met een 
hoog vitamine C-gehalte. Zoek de zon op 
voor immuunsysteemversterkende vitamine 
D of neem een supplement.

Het beste is echter om antibiotica zoveel 
mogelijk te vermijden. De beste manier om 
te voorkomen dat u ziek wordt, is door uw 
handen goed schoon te houden. Was uw 
handen twintig seconden grondig nadat u in 
contact met een ziek persoon of op een 
openbare plek bent geweest. Denk aan de 
trein, een winkelcentrum en zelfs de huisarts. 

Antibiotica zijn krachtige geneesmiddelen 
waarover niet te licht moet worden gedacht. 
Ze moeten alleen worden gebruikt door 
personen die ze echt nodig hebben. Het is  
de verantwoordelijkheid van ons allen om 
overmatig gebruik tegen te gaan. Veel 
vooraanstaande gezondheidsorganisaties – 
nationaal en internationaal – stellen doelen 
om onverantwoordelijk gebruik van antibiotica 
terug te dringen. Hieruit blijkt wel de ernst van 
het probleem voor de volksgezondheid. 
Draag bij aan de oplossing en zorg dat u als 
patiënt goed geïnformeerd bent.
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Zorg daarnaast voor flink wat 
antioxidanten. Bacteriële infecties 
veroorzaken namelijk veel oxidatieve 
stress in het lichaam. Drink veel 
groene thee met versgeperst 
citroensap.

Wees u bewust van het feit dat 
sommige veelvoorkomende ziekten 
door bacteriën worden veroorzaakt 
en andere door virussen. 
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Misschien herkent u het. U gaat naar 
yogales en komt daar helemaal tot rust. U 
voelt zich ontspannen in zowel lichaam als 
geest. En dan rolt u uw mat op, loopt u 
rustig naar uw spullen en controleert u gelijk 
uw telefoon. U antwoordt zonder na te 
denken op berichten en e-mails die helemaal 
niet urgent zijn of u scrolt door uw sociale 
media. Het kan dan voelen alsof dat uur aan 
ontspanning is verspild.

ZIEN
Of uw ogen nu open of dicht zijn, kijk eens 
naar wat er direct voor u zichtbaar is. Welke 
kleuren ziet u? Hebben de kleuren 
verschillende tinten? Wat zijn de texturen? 

Smartphones, tablets en andere schermen 
zorgen ervoor dat we niet meer echt naar 
onze omgeving kijken. Deze schermen zijn 
vaak gevuld met berichten die ons aan het 
denken zetten. Bevorder uw mindfulness 
door eens een wandeling te maken zonder 
uw smartphone of smartwatch. Kijk eens 
naar hoe de zon zorgt voor verschillende 
kleurentinten in de bomen. Let eens op 
andere mensen die een wandeling maken 
met hun huisdier. Probeer alleen te kijken en 
niet te denken of te oordelen. 

HOREN
Onze gedachten zijn niet hoorbaar, maar dat 
betekent niet dat ze stil zijn. Het is normaal 
dat onze hersenen voortdurend van de ene 
gedachte naar de andere springen. Het 
wordt pas een probleem wanneer die 
gedachten ervoor zorgen dat we niet echt 
aanwezig kunnen zijn in het moment. We zijn 
vaak zo druk aan het luisteren naar onze 
eigen gedachten, dat we niet meer horen 
wat er om ons heen gebeurt.

Stop en luister eens naar alle geluiden om je 
heen, ook al is het maar een minuut per dag. 
Aan uw bureau op werk hoort u misschien 
uw collega op haar laptop typen. Thuis hoort 
u misschien in de verte de geluiden van een 
trein of snelweg. Hoort u tijdens het koken 
hoe de ingrediënten worden fijngesneden en 
hoe ze sissen in de pan? Wanneer u buiten 
bent, hoort u dan het geritsel van de bladeren 
aan de bomen, of de voetstappen van een 
hardloper die u passeert? Neem eens een 
moment om goed te luisteren naar de 
verschillende toonhoogtes, volumes en ritmes 
die de vogels in de bomen produceren. 

RUIKEN
Loopt u wel eens langs een bakker, en voelt 
u zich dan goed door de heerlijke geur van 
vers brood? Misschien herkent u het 
kalmerende effect van de kruidige en 
bloemige geuren die u ruikt wanneer u langs 
een bloemenwinkel loopt. Er is een reden 
waarom aromatherapie zo populair is 
geworden — ons reukzintuig kan ons helpen 
te ontspannen en herstellen. 

Het kan leuk zijn om mindfulness te 
beoefenen door een plek te bezoeken die 
uw reukzintuig prikkelt. Ga bijvoorbeeld naar 
een lokale botanische tuin of een 
bloemenmarkt (dit biedt ook een prettig 
uitzicht voor uw ogen). In het dagelijks leven 

merken we echter niet altijd de dagelijkse 
geuren op. Adem de verschillende aroma’s 
van uw kruidenrek eens in. Of let eens op de 
geur van het haar van uw kinderen wanneer 
u ze knuffelt voor het slapen gaan. 

PROEVEN
Een populair onderwerp is hoe mindfulness 
samenhangt met de manier waarop we 
eten. Vaak kijken we uit naar een lekkere 
maaltijd, maar kunnen we ons deze maaltijd 
na het eten nauwelijks herinneren. U kunt 
mindfulness beoefenen met zelfs de meest 
eenvoudige voedingsmiddelen. 
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Mindfulness en  
de vijf zintuigen

Lifestyle

In deze situaties kan het ons helpen 
om naar onze zintuigen te luisteren. 
Door naar onze zintuigen te luisteren 
kunnen we ons gemakkelijker 
losmaken van onze dwalende 
gedachten en onze aandacht op ons 
lichaam en het moment richten. En 
het is minder abstract dan mediteren.  

Laten we eerlijk zijn — we leven onze levens gehaast en 
razendsnel. We zijn constant bezig met productiviteit, to-do-lijsten 
en prestaties. Het is moeilijk om een stap terug te doen. Het is 
lastig om echt aanwezig te zijn. En het is een uitdaging om naar 
ons lichaam te luisteren. Mindfulness is een onmisbaar redmiddel 
voor onze moderne levens, net als meditatie en bepaalde op de ziel 
gerichte oefeningen. Angst voor wat we zullen voelen of denken 
kan soms echter in de weg zitten van mindfulness. 
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Een populaire oefening die vaak wordt 
uitgevoerd in mindfulness-workshops, is het 
eten van een rozijn. Een rozijn is op zichzelf 
een onopvallend of zelfs saai voedingsmiddel. 
Maar wanneer we mindful zijn bij het eten van 
de rozijn, zijn we ons veel beter bewust van de 
textuur (aanraken), de geur (ruiken) en natuurlijk 
de smaak. Let eens op de gespannen huid of 
de suikerkristallen die zich in de rimpels 
vormen. Smaakt de rozijn muskusachtig of 
fruitachtig? Is de rozijn zoet of juist zuur? Doe 
na een tijdje hetzelfde met een andere rozijn en 
vergelijk de rozijnen met elkaar.

AANRAKEN
Smaak is sterk gerelateerd aan het 
gevoelszintuig. Hebt u wel eens gezien hoe 
baby’s leren? Ze leren eerst om dingen te 
pakken en vast te houden, en daarna leren 
ze om dingen in hun mond te stoppen om te 
proeven. Dit doen ze om verschillende 
texturen te leren kennen met zowel hun 
handen als hun mond. 

Als volwassene staan we niet bepaald te 
springen om oneetbare objecten in onze 
mond te stoppen, maar beter bewustzijn van 
de textuur van dingen helpt ons wel beter in 
het moment te blijven. U kunt heel 
eenvoudig het materiaal voelen van de stoel 
waarop u zit. Of u kunt het complexer 
maken en naar een stoffenwinkel gaan om 
daar verschillende soorten stoffen te voelen. 

Uw zintuigen gebruiken voor meer 
mindfulness hoeft niet tijdrovend te zijn. Een 
langere bodyscanmeditatie is misschien 
idealer, maar als u één minuut per paar uur 
aandacht geeft aan uw zintuigelijke 
waarnemingen, blijft u ook al veel beter in 
het moment. 

11
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Of denk eens aan de groeiende discussie 
over de verbinding tussen de hersenen en 
het darmmicrobioom. Buiten het lichaam 
kunnen we ook naar de natuur kijken om te 
zien hoe alles samenhangt en een rol heeft. 

Het is daarom geen verrassing dat we ook 
het meeste uit voedsel kunnen halen wanneer 
we verschillende soorten combineren. 
Sommige voedingsstoffen worden zelfs meer 
biobeschikbaar wanneer ze worden 
gecombineerd.1 Let op het volgende als u op 
een synergetische manier wilt eten.

IJZER EN VITAMINE C
Bloedarmoede is een relatief veelvoorkomend 
gezondheidsprobleem. Mensen kunnen door 
verschillende oorzaken bloedarmoede krijgen, 
maar het komt vaak door ijzertekort. U 
verhoogt uw ijzerinname door ijzerrijk voedsel 
te eten of door ijzersupplementen met een 
hoge biobeschikbaarheid te nemen (ijzer 
bisglycinaat is een van de betere opties) in 
combinatie met voedsel dat rijk is aan 
vitamine C.

Het ijzer in voedingsmiddelen komt in twee 
vormen voor, namelijk heemijzer (dierlijk) en 
non-heemijzer (plantaardig). Dierlijk ijzer is op 
zichzelf meer biobeschikbaar. Plantaardig 
ijzer werkt het best met een combinatie van 
voedsel. Onder groenten die rijk zijn aan ijzer 
vallen onder andere spinazie en broccoli. 
Andere opties voor non-heemijzer zijn 
volkorenproducten en peulvruchten, zoals 
havermout en linzen. Sommige gedroogde 
vruchten bevatten ook veel ijzer.

Dit biedt veel mogelijkheden in de keuken. 
Vul bijvoorbeeld uw ontbijt van havermout 
aan met gedroogde vruchten en aardbeien. 
Maak een stoofpot van linzen en citroen voor 
een mediterrane smaakcombinatie die ook 
nog eens uw ijzerabsorptie bevordert. Kook 
uw spinazie in combinatie met een marinade 
van citrusvruchten voor meer smaak en een 
betere voedingswaarde.

GEZONDE VETTEN EN 
VITAMINEN A, D, E EN K
Wanneer u voedsel eet dat rijk is aan 
vetoplosbare vitaminen, kunt u gezonde 
vetten toevoegen om de absorptie te 
bevorderen.2 Dankzij gezonde vetten zoals 
avocado-olie, olijfolie, kokosolie en olie uit 
vette vis kan uw lichaam dit soort vitaminen 
beter benutten. Vitamine D-supplementen 
voor baby’s worden vaak zelfs geëmulgeerd 
in een triglyceridenolie (deze supplementen 
worden vaak aan baby’s gegeven omdat veel 
moeders een gebrek aan vitamine D hebben). 

Daarnaast zijn zowel avocado’s als vette 
vissoorten, zoals zalm en forel, rijk aan 
vitamine E en gezonde vetten. Moeder 
Natuur had het niet beter kunnen plannen.

ANTIOXIDANTEN
U kunt uw lichaam beschermen tegen de 
aanval van vrije radicalen door regelmatig 
voedingsmiddelen die rijk zijn aan 
antioxidanten te eten. Wanneer u 
synergetisch eet, geeft u de antioxidanten 
een boost zodat uw lichaam er het meeste 
uit kan halen. 

Bonen en rijst zijn een uitzondering
En niet alleen deze standaardcombinatie, 
maar ook bonen of groenten met 
volkorengranen. Zorg er wel voor dat u deze 
bereidt in een hogedrukpan. Hierdoor 
beperkt u namelijk gluten en lectines die 
ontstekingen in het lichaam kunnen 
veroorzaken. Zwarte bonen met rijst is een 
gerecht dat door heel Latijns-Amerika veel 
wordt gegeten. In het Midden-Oosten 
worden tuinbonen en kikkererwten vaak 
gestoomd of gepureerd tot een dip en 
geserveerd met pita of couscous. In 
sommige Afrikaanse landen worden 
pinda- en linzenstoofpotten geserveerd met 
het graan uit de regio (vaak gierst, mais of 
teff). Hoewel sommige combinaties van 
voedingsmiddelen en -stoffen synergetisch 
kunnen zijn, is het voor deze combinatie een 
mythe! De misvatting dat plantaardige 
proteïnebronnen niet compleet zijn, is al jaren 
geleden door de wetenschap weerlegd. 
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Het lichaam is een enorm synergetisch organisme. Denk eens aan hoe uw hartslag en ademhaling 
sneller zijn na een intensieve work-out. Uw lichaam heeft dan namelijk meer zuurstof nodig, en uw 
hart en longen gaan harder werken om uw lichaam van die zuurstof te voorzien. 

Een gebalanceerd dieet door 
gecombineerde voeding

Voeding

Het combineren van 
voedingsmiddelen kan op veel 
manieren. Maak bijvoorbeeld 
eens een groene salade met een 
vinaigrette van olijfolie voor vitamine 
K, of kook uw wortelen eens in 
kokosolie voor vitamine A. 

Voeg eens citroen toe aan uw 
groene thee of matcha thee.3  Verrijk 
uw zalm of geroosterde groenten 
eens met een combinatie van zwarte 
peper en kurkuma.4  

1 Nair, K. Madhavan, and Little Flower Augustine. “Food 
Synergies for Improving Bioavailability of Micronutrients from 
Plant Foods.” Food Chemistry, vol. 238, 2018,  
pp. 180–185., doi:10.1016/j.foodchem.2016.09.115.
2 Werner, Anniek, et al. “Fat Absorption and Lipid Metabolism in 

Cholestasis.” Molecular Pathogenesis of Cholestasis, 2004,  
pp. 314–328., doi:10.1007/978-1-4419-9034-1_23.
3 Green, Rodney J., et al. “Common Tea Formulations 
Modulatein Vitro Digestive Recovery of Green Tea Catechins.” 
Molecular Nutrition & Food Research, vol. 51, no. 9, 2007,  

pp. 1152–1162., doi:10.1002/mnfr.200700086.
4 Zhang, Yanjun, et al. “Turmeric and Black Pepper Spices 
Decrease Lipid Peroxidation in Meat Patties during Cooking.” 
International Journal of Food Sciences and Nutrition, vol. 66, no. 
3, 2015, pp. 260–265., doi:10.3109/09637486.2014.1000837.
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Als genoeg echt genoeg  
is - als u doet wat u kunt

Hoofdartikel

We hebben in ons leven zoveel rollen en verantwoordelijkheden 
- ouder, partner, werknemer, vriend, buur, broer of zus, kind. 
Bovendien dragen we ook veel verantwoordelijkheden voor onszelf. 

|    The Art of Growing Young



mei/juni 2019    |

We willen gezonder leven, meer bewegen, 
langer mediteren en meer onbewerkte 
voedingsmiddelen eten. We willen op het 
werk graag gerespecteerd worden, en 
bekwaam en succesvol zijn. We willen het 
beste uit onszelf halen; onszelf accepteren 
zoals we zijn; en vertrouwen kunnen 
hebben in onze gedachten, gevoelens en 
handelingen. 

Wat doen we echter als we het gevoel 
hebben dat we dit allemaal niet bereiken? 
Wat doet u als u uw best doet, maar het 
gewoon niet genoeg lijkt?

U zorgen maken over of u genoeg doet en 
bent is een veel voorkomend gevoel bij 
mensen met gezonde zelfreflectie. We 
krijgen deze boodschap van de wereld om 
ons heen. 

Als we het gevoel hebben dat we niet 
genoeg zijn, doen we meestal één van de 
volgende twee dingen. We komen vast te 
zitten in schaamte door het gevoel van falen 
(dit hoeft geen daadwerkelijk falen te zijn) of 
we zijn ons hele leven bezig met aan onszelf 
en anderen bewijzen dat we inderdaad 
‘genoeg’ zijn. In het eerste geval verzamelen 
we bewijs dat we niet goed genoeg zijn - ik 
heb vandaag niet gesport, ik heb vandaag 
op werk taart gegeten, ik heb mijn to-do-lijst 
van vandaag niet af. In het tweede geval 
verzamelen we bewijs dat we genoeg zijn 
door ons te richten op wat we kunnen doen 
en bereiken, in plaats van op wie we zijn. 

Eigenlijk gaat het om ‘doen’ versus ‘zijn’. Als 
we zeggen, “ik ben alleen genoeg omdat ik 
genoeg heb gedaan”, zitten we vast in een 
patroon van genoeg doen om genoeg te 
zijn. 

Een groot deel van het probleem is dat we 
denken dat er in onze wereld niet genoeg 
overvloed bestaat. Er is niets minder waar. 
Er is een oud gezegde dat als volgt luidt: als 
je denkt dat je niet genoeg te eten hebt, laat 
dan meer mensen aanschuiven. Het idee is 
dat u uzelf kunt bevrijden van het 
bedrieglijke gevoel van ontoereikendheid 
door te accepteren dat wat er is, genoeg is. 
Dit geldt ook voor onszelf. Als we positieve 
gedachten en emoties toelaten, zullen we 
nog meer positiviteit in onze levens 
ontdekken. 

Het kan iets heel kleins zijn dat we onszelf 
vertellen, dat verandert in een sterke 
boodschap - “Ik ben te moe om vanavond te 
koken. Ik ga eten bestellen. We bestellen te 
vaak eten. Ik kook niet vaak genoeg. 
Waarom ben ik zo lui?”. Onze fouten kunnen 
ook daadwerkelijk groot zijn, zoals een bedrijf 
dat niet goed liep of een mislukt huwelijk. 

Het is belangrijk om zelfkritiek niet meteen 
naast u neer te leggen, maar om het tijd en 
ruimte te geven. Herken de momenten 
waarop zelfreflectie nodig is voor 
persoonlijke groei, erken de negatieve 
gevoelens en ga daarna weer op een 
positieve manier om met gedachten en 
gevoelens. We hebben niet alleen 
verantwoordelijkheid over onszelf, maar ook 
realistische verwachtingen en genade nodig.

We moeten de waarheid niet uit de weg 
gaan. Soms is de waarheid inderdaad 
negatief of lelijk. Soms is de waarheid dat 
we hebben gefaald. Falen hoeft echter geen 
volledig negatieve ervaring te zijn. Iedereen 
kent de clichéuitspraken van je fouten kun je 
leren of je bent er sterker uitgekomen, maar 
falen en negatieve ervaringen kunnen ons 
zachter en kwetsbaarder maken. De wereld 
lijkt misschien te bestaan uit (ogenschijnlijk) 
succesvolle en sterke mensen. Maar 
mogelijk heeft de wereld meer 
kwetsbaarheid en zachtheid nodig. De 
kracht van de boom is dat die meebuigt in 
de wind, niet dat het niet is gelukt om 
steenhard te zijn. 

Focus op de positieve kanten van wat u 
doet en wie u bent. Dit betekent niet dat u 
de verbeterpunten moet negeren. Het 
betekent dat u meer aandacht moet 
besteden aan wat u goed doet en op welke 
manier u ‘genoeg’ bent. 
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De maatschappij is vaak gericht op 
productiviteit, prestaties en perfectie. 
We hebben geleerd dat we succes 
behalen in het leven door meer geld 
en meer bezittingen te krijgen of 
door meer te doen met de tijd. Hoe 
kunnen we in een wereld waarin de 
boodschap ‘meer’ is, onszelf ‘genoeg’ 
laten omarmen? 

Een ander probleem is dat we 
te lang blijven stilstaan bij onze 
mislukkingen. Dit komt vaak voort uit 
schaamte- en schuldgevoelens. 

U bent in principe genoeg door 
gewoon te zijn. U kunt een mantra 
proberen zoals deze: ‘ik ben niet 
perfect en ik ben genoeg’.
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Hoe blijft u trouw aan uw kernwaarden en 
doelen, terwijl u uzelf ook genoeg ruimte 
geeft om niet altijd uitzonderlijk te zijn. Een 
manier is om de verwachtingen die u van 
uzelf hebt te controleren. Zijn ze realistisch? 
Als u een vermoeide ouder bent van jonge 
kinderen, is het dan realistisch om elke dag 
een uur eerder op te staan om te gaan 
sporten? Zo niet, stel uw doel dan bij naar 
iets dat u inderdaad kunt realiseren. 
Misschien is het al ‘genoeg’ om in plaats 
daarvan twintig minuten eerder op te staan. 

Een andere manier is om ‘als - dan’ tegen 
uzelf te zeggen. Dit helpt om de gebieden 
met ruimte voor verbetering uit te lichten, 
zonder uzelf te straffen. Zeg in plaats van “Ik 
heb niet genoeg groenten gegeten en te 
veel koolhydraten”, iets als “Als ik meer 
groenten eet, dan voel ik me veel lichter”. Of 
“Als ik het gevoel heb dat ik vandaag niet 
gezond heb gegeten, dan kan ik het 
morgen opnieuw proberen”. Als u slechts een half uur hebt om iets te 

doen, is er een gebrek aan overvloed (van 
tijd, in dit geval). Dit impliceert dat u niet 
‘genoeg’ doet. Als u uzelf echter afvraagt 
“Wat kan ik nog meer doen voordat ik naar 
bed ga?”, dan richt u zich op een kans in 
plaats van schaarste of tekort. 

Bovendien kun u ‘moeten’ vervangen door 
‘mogen’. U ‘moet’ natuurlijk elke dag een 
lange wandeling maken. Met die 
woordkeuze komt een beeld van zoeken 
naar schoenen naar voren waarna ze 
moeizaam worden aangetrokken om naar 
buiten te gaan. Niet echt aantrekkelijk, 
toch? U kunt in plaats daarvan uit het raam 
kijken en daadwerkelijk glimlachen (hierdoor 
worden endorfines en endocannabinoïden 
afgegeven die goed zijn voor het humeur) 
en vredig opmerken dat u vandaag een 
lange wandeling ‘mag’ maken. Dit 
perspectief werkt ook wanneer u het gevoel 
hebt dat u niet genoeg bent. En als u geen 
wandeling hebt gemaakt? Zeg niet “Ik zou 
moeten”, wat een schuldgevoel oproept. 
Zeg in plaats daarvan “Ik heb vandaag geen 
wandeling gemaakt. Morgen kan het wel!”. 
Nogmaals, het gaat over kansen en niet 
over schaamte. Er zijn altijd kansen en we 
mogen beslissen welke we grijpen en welke 
we aan ons voorbij laten gaan.
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Gebruik in plaats van de term 
‘genoeg’, de term ‘wat nog meer’. Als 
u bijvoorbeeld over een half uur naar 
bed gaat, probeer dan niet om een 
negatieve lijst te maken met alles 
wat u die dag eigenlijk nog had willen 
doen.
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Ga naar www.naturalii.lifeplus.com voor meer informatie  
over onze reeks lichaamsverzorgingsproducten.

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

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

Creëer dus elke dag een speciaal moment voor 
uzelf met de organische huidverzorging van 
Lifeplus.

© 2019 Lifeplus International



|    The Art of Growing Young18 |    The Art of Growing Young



mei/juni 2019    |

De naam guarana komt van de Guarani-
stam, een inheems volk dat met name in 
Brazilië voorkomt. Het is familie van de 
esdoornstruik, maar gedraagt zich meer als 
een soort klimplant. De zaadjes zijn felrood 
met één zwarte en één witte stip die 
eruitzien als een oog—de zaadjes lijken een 
beetje op een combinatie van een rode bes 
en een zwarte erwt. 

Zuid-Amerikanen bereiden het al eeuwen 
door de zaadjes te roosteren en ze 
vervolgens te vermalen tot een poederige 
pasta. 

Van origine, maar ook tegenwoordig, wordt 
guarana in Brazilië gebruikt in voedsel en 
dranken. Sterker nog, meer dan 70% van de 
guarana-oogst gaat naar de 
drankenindustrie.  Het wordt steeds vaker 
gebruikt in de Verenigde Staten en Europa, 
waar het vooral wordt ingezet voor diens 
energieverhogende eigenschappen. 
Guaranine is de actieve stof in het zaadje. 
De chemische samenstelling hiervan is 
vergelijkbaar met cafeïne. Guarana bevat 
zelfs meer cafeïne dan koffie—tot wel 6 
procent in de zaadjes!1 Guaranazaadjes 
bevatten tenminste vier keer zoveel cafeïne 
als koffiebonen.2 
 

Hoewel onderzoek zich vooral heeft gericht 
op cafeïne-inhoud van guarana, zijn 
wetenschappers van mening dat de 
stimulerende eigenschappen van guarana 
veel verder gaan dan alleen het 
cafeïneniveau.  

Bovendien werkt de cafeïne die afkomstig is 
van de plant samen met diens andere 
chemische componenten om de opname 
van de cafeïne te vertragen. Dit houdt in dat 
de energieboost die u na consumptie krijgt, 
langer duurt. Waar koffie en frisdranken met 
cafeïne voor een snelle energiekick zorgen en 
daarna een behoorlijke dip als gevolg hebben 
wanneer ze zijn gemetaboliseerd, heeft 
guarana een langer effect in het lichaam en  
is de dip die daarop volgt veel minder groot. 

Sommige studies hebben uitgewezen dat 
guarana ook een positieve invloed heeft op 
uw cognitieve gezondheid. Wellicht is dit 
gekoppeld aan de extra energie die het geeft.4  

De zaadjes worden ook geassocieerd met 
een beter humeur, geheugen en alertheid. 
Opvallend is dat de voordelen meer positief 
opvallen in lagere doses dan in hogere.5 

Verder heeft guarana ook indrukwekkende 
antioxidatieve eigenschappen. En wellicht 
zijn het die antioxidanten die een 
veelbelovend potentieel hebben als bron 
voor anti-verouderingsproducten.6  

Voorstanders van de plant beweren ook  
dat guarana bijdraagt aan gewichtsverlies, 
hoewel velen van mening zijn dat de 
onderzoeken hierover niet genoeg kunnen 
bewijzen. De vraag is dan ook of het 
gewichtsverlies te maken heeft met de 
guarana zelf, of de cafeïne die het bevat. Het 
idee is dat cafeïne ons meer energie geeft  
en dat dit ons helpt om meer calorieën te 
verbranden. Eén laboratoriumonderzoek 
concludeerde wel dat guarana effectief is in 
het aanpakken van vetcellen.7 Een ander 
onderzoek focuste zich op de stammen uit 
het Amazonegebied en stelde de hypothese 
dat guarana beschermt tegen 
gezondheidsproblemen zoals een hoge 
bloeddruk en obesitas.8 

Guarana heeft maar weinig bijwerkingen, 
vooral wanneer het in lage doses wordt 
gebruikt. Wanneer er te veel van gebruikt 
wordt, kan het voor hartkloppingen, 
slapeloosheid, paniek en onrust zorgen,  
net zoals bij cafeïne. 

Geef dat wat de mensen uit het 
Amazonegebied al generaties lang gebruiken 
eens een kans als u op zoek bent naar een 
alternatief voor koffie of thee. 

Tegenwoordig is het vooral 
verkrijgbaar als siroop of poeder. 
Wanneer het los gegeten wordt, is 
de smaak fruitig, met een aards en 
houtachtig aroma. 
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Als we een energieboost nodig hebben, denken we over het algemeen als eerste aan koffie. 
Of misschien pakken we een B-complex supplement. Soms drinken we een glas water, of 
komen we in beweging om onszelf weer wakker te maken. Maar, als u op zoek bent naar een 
plantaardig alternatief, dan zou u guarana kunnen proberen. Dat is dé cafeïnekrachtpatser uit het 
Amazonegebied.

Meer energie met Guarana

Kruiden en supplementen

Ze hebben ontdekt dat het 
energieverhogende effect groter is 
dan dat van cafeïne alleen.3 

1 Schimpl, Flávia Camila, et al. “Guarana: Revisiting a 
Highly Caffeinated Plant from the Amazon.” Journal of 
Ethnopharmacology, vol. 150, no. 1, 2013, 
pp. 14–31., doi:10.1016/j.jep.2013.08.023.
2 Silva, Givaldo Souza Da, et al. “Chemical Profiling of Guarana 
Seeds ( Paullinia Cupana ) from Different Geographical Origins 
Using UPLC-QTOF-MS Combined with Chemometrics.” Food 
Research International, vol. 102, 2017, 
pp. 700–709., doi:10.1016/j.foodres.2017.09.055.
3 Moustakas, Dimitrios, et al. “Guarana Provides Additional 
Stimulation over Caffeine Alone in the Planarian Model.” Plos 

One, vol. 10, no. 4, 2015, doi:10.1371/journal.pone.0123310.
4 Kennedy, D.o., et al. “Improved Cognitive Performance 
and Mental Fatigue Following a Multi-Vitamin and Mineral 
Supplement with Added Guaraná (Paullinia Cupana).” 
Appetite, vol. 50, no. 2‒3, 2008, pp. 506–513., 
doi:10.1016/j.appet.2007.10.007.
5 Haskell, C. F., et al. “A Double-Blind, Placebo-Controlled, Multi-
Dose Evaluation of the Acute Behavioural Effects of Guaraná in 
Humans.” Journal of Psychopharmacology, vol. 21, no. 1, 2006, 
pp. 65–70., doi:10.1177/0269881106063815.
6 Peixoto, Herbenya, et al. “Anti-Aging and Antioxidant Potential 
of Paullinia Cupana Var. Sorbilis: Findings in Caenorhabditis 

Elegans Indicate a New Utilization for Roasted Seeds of 
Guarana.” Medicines, vol. 4, no. 3, 2017, p. 61., 
doi:10.3390/medicines4030061.
7 Lima, Natália, et al. “Modulatory Effects of Guarana (Paullinia 
Cupana) on Adipogenesis.” Nutrients, vol. 9, no. 6, 2017, 
p. 635., doi:10.3390/nu9060635.
8 Krewer, Cristina Costa, et al. “Habitual Intake of Guaraná 
and Metabolic Morbidities: An Epidemiological Study of an 
Elderly Amazonian Population.” Phytotherapy Research, 2011, 
doi:10.1002/ptr.3437.
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Haal de slaapkamer van uw kind eens voor 
de geest en bedenk u hoeveel boeken en 
speelgoed die daar liggen te maken hebben 
met dieren. Vanaf het moment dat het kleine 
baby’s zijn, zingen we al liedjes voor ze over 
poesjes en hondjes, eendjes in het water en 
beren die broodjes smeren. We nemen ze 
mee naar kinderboerderijen, maken 
natuurwandelingen om wilde dieren te zien 
en kijken samen natuurprogramma’s. 

Als u het juiste huisdier kiest voor uw gezin, 
is dat de basis voor een relatie waar 
iedereen van kan profiteren. Kinderen leren 
om verantwoordelijkheid te dragen en 
empathisch te zijn en tegelijkertijd krijgen de 
huisdieren aandacht en liefde.

Ongeveer 40 procent van alle kinderen wordt 
geboren in huishoudens met huisdieren.1 
Deze dieren dragen bij aan de verbeelding en 
het gevoel van verbondenheid van kinderen. 
En ze zijn ook goed voor de gezinssfeer. 
Huisdieren hebben een grote positieve invloed 
op onze familiebanden. Denk maar eens aan 
recente familiediners of -vakanties. Er worden 
ongetwijfeld leuke verhalen verteld en 
gesprekken gevoerd over de huisdieren waar 
u mee bent opgegroeid. Wellicht hangen er 
zelfs foto’s van desbetreffende dieren aan de 
muur. Huisdieren geven gezinnen een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid: wie geeft 
de kat te eten? En wie maakt de waterbak 
schoon? Filmavondjes met het gezin kunnen 
uitmonden in knuffelfestijnen op de bank met 
dekens, popcorn en een hond waar uitgebreid 
mee wordt gekroeld.

 

Klusjes, huiswerk en verantwoordelijkheid 
nemen zijn belangrijke taken en lessen die 
we onze kinderen bijbrengen. Het is altijd 
mogelijk om een leeftijdsgeschikt klusje voor 
uw kind te vinden dat te maken heeft met 
het huisdier. Hoewel het goed is om uw 
kinderen de eettafel of hun was op te laten 
ruimen, voelen ze zich logischerwijs meer 
betrokken bij het voeren van een huisdier, 
omdat ze het dier hier blij mee maken. 

Emotionele verbondenheid en gehechtheid 
zijn waarden die we onze kinderen bij 
moeten brengen om ze op te voeden tot 
goede burgers. Voor kwetsbare wezens 
zorgen hoort bij die opvoeding en het 
hebben van een huisdier past daar goed bij. 
Kinderen zijn van nature onzelfzuchtig. 
Hoewel ze dat mogelijk niet altijd laten zien 
bij hun ouders, broertjes of zusjes, komt het 
meestal wel heel sterk naar voren bij een 
huisdier.

Als een kind de gezinshond te veel aan het 
plagen is en hij of zij de hond aan het 
grommen maakt, kunt u dat moment 
gebruiken om uw kind bij te brengen dat de 
hond gefrustreerd of geïrriteerd is. 
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Kinderen hebben een sociale en natuurlijke interesse in dieren. 

Waarom het goed  
is voor kinderen om 
huisdieren te hebben

Gezondheid van het gezin

Als iedereen thuis is gekomen van 
school of werk en de kat is luid aan 
het spinnen terwijl het diens lichaam 
tegen onze benen aanvlijt en ons 
aankijkt, dan kunnen we onze 
kinderen vragen hoe de kat zich zou 
voelen: blij omdat we er allemaal 
weer zijn. 

Een huisdier kan een kind veel 
leren over emoties. We kunnen 
onze kinderen leren hoe dieren zich 
voelen door te praten over hun 
gedrag. Dit is vergelijkbaar met hoe 
we met onze kinderen praten over 
hun gevoelens en de gevoelens van 
broertjes, zusjes en speelmaatjes. 

Kinderen zijn van nature 
empathisch, vriendelijk, nieuwsgierig 
en liefdevol. Deze kwaliteiten 
kunnen verder worden ontwikkeld 
als ze een huisdier krijgen. 

1 Melson, L. Gail. Why the Wild Things Are: Animals in the Lives 
of Children. Harvard University Press, 2005.
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Kinderen die huisdieren hebben, hebben een 
extra hulpbron om met hun emoties om te 
gaan. Er vindt een fysieke ontlading plaats 
wanneer kinderen even gaan wandelen met 
hun huisdier (dan kunnen ze wat stoom 
afblazen) en het simpelweg aaien van een 
huisdier zorgt voor een vermindering van de 
hoeveelheid stresshormonen en een toename 
van oxytocine, een hormoon dat sterk 
bijdraagt aan het opbouwen van banden.

Huisdieren dragen ook bij aan de intellectuele 
ontwikkeling van onze kinderen. Het is één 
ding om een kind een boek te geven over een 
huisdier en hem of haar het te laten lezen. 
Maar dat staat niet in verhouding met het 
maken van een lekker leesplekje en kinderen 
aanmoedigen om daar te gaan zitten met hun 
huisdier en het dier voor te lezen. 

Zelfs wanneer uw kinderen nog peuters zijn, 
kunnen ze al meehelpen met het zorgen 
voor een dier. U kunt een peuter bijvoorbeeld 
een klein flesje water geven waarmee hij of 
zij de waterbak van de hond kan vullen. 

Huisdieren zijn ook goed voor de fysieke 
gezondheid van onze kinderen. Als kinderen 
een huisdier hebben waar ze mee kunnen 
spelen, zijn ze actiever: ze kunnen achter 
een bal of achter het dier aan rennen. Jonge 
kinderen, met name die jonger dan één jaar 
oud zijn, die opgroeien in huizen met 
huisdieren hebben een kleinere kans op 
allergieën wanneer ze opgroeien.2 Huisdieren 
en dieren in het algemeen hebben een 
positief effect op de microbiologie van een 
kind en versterken het immuunsysteem.
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Of u kunt de juiste hoeveelheid 
voedsel voor uw kat uit de 
verpakking scheppen en uw kind 
het in de voedselbak laten doen. 
Basisschoolkinderen zijn in staat 
om dierenvoer uit de verpakking te 
halen en hun huisdier te voeren, en 
jonge tieners kunnen bijdragen aan 
de lichaamsbeweging van het dier 
(bijvoorbeeld door te spelen).

2 Ownby, Dennis R. “Exposure to Dogs and Cats in the First 
Year of Life and Risk of Allergic Sensitization at 6 to 7 Years  
of Age.” Jama, vol. 288, no. 8, 2002, p. 963.,  
doi:10.1001/jama.288.8.963.
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Ook kan elke oudere zich de tijd nog wel 
herinneren dat computers en laptops in 
beeld kwamen. Vervolgens kwamen 
kabeltelevisie, videobanden, dvd’s, mp3’s, 
internet, mobiele telefoons en e-mail. En dan 
hebben we het nog niet over de tablets, 
smartphones en sociale media van 
tegenwoordig. Geen wonder dat ouderen 
zich wel eens buitengesloten voelen.

Maar vaak zijn ze ook overweldigend. Wat is 
ook alweer het verschil tussen een Android 
en een Apple? Soms vergroten nieuwe 
ontwikkelingen het gevoel van isolement, 
bijvoorbeeld wanneer iedereen tijdens een 
familiediner naar een smartphone zit te turen 
in plaats van met elkaar te praten. Ook 
kunnen ze mensen het gevoel geven naast 
de maatschappij te leven, bijvoorbeeld 
wanneer mensen naar een evenement gaan 
dat alleen was aangekondigd op Facebook 
en u er daardoor niet van wist.

Voor velen is het overweldigend om bij te 
blijven met de nieuwste technologietrends. 
Soms bekruipt u het gevoel dat vroeger alles 
beter was, toen we anderen belden in plaats 
van ze een tekstbericht te sturen of nog een 
praatje met de buren maakten in plaats van 
op het online buurtforum te posten. 

Tegenwoordig speelt technologie de hoofdrol 
in vrijwel elke vorm van communicatie en 
liggen ultieme verbondenheid en eenzaamheid 
heel dicht bij elkaar. Overmatig gebruik van 
technologie wordt gekoppeld aan 
toegenomen isolatie, terwijl enig gebruik vaak 
nodig is om plannen te maken, foto’s van 
vrienden en familie te bekijken of zelfs een 
restaurant te reserveren. Via Skype of 
FaceTime is het mogelijk om op grote (of 
kleine) afstand met anderen te communiceren, 
waardoor de emotionele beschikbaarheid 
tussen mensen wordt vergroot.1  

Oudere volwassenen voelen zich soms 
eenzaam. Met steeds meer familieleden die 
op andere plekken wonen, vrienden die na 
hun pensioen verhuizen of naasten die 
overlijden, kan het gevoel van isolement 
groeien. Het heeft voordelen om nieuwe 
technologieën te leren kennen en te 
gebruiken.

Door te leren hoe u nieuwe apparaten 
gebruikt en hoe nieuwe technologieën 
werken, geeft u uw hersenen een geweldige 
work-out. 

Nog een voordeel van het vergroten van uw 
kennis en vaardigheid van nieuwe 
technologie, is dat u meer leert over allerlei 
dingen. Sommige ouderen gebruiken 
internet om zich te verdiepen in 
geschiedenis. Anderen bekijken video’s op 
YouTube om bijvoorbeeld te leren schilderen 
of met houtbewerking aan de slag te gaan. 

Uw punt is het startpunt. Als u nog moet 
leren hoe u een computer gebruikt, neem 
dan contact op met bijvoorbeeld een 
seniorencentrum of bibliotheek in de buurt. 
Vaak organiseren die basiscursussen. Als u 
hebt besloten uw oude mobiele telefoon in 
te ruilen voor een smartphone, kijk dan eens 
of een andere oudere u op gang kan helpen. 
Als u bij een sociaal netwerk wilt, zoals 
Instagram, Facebook of Snapchat, vraag 
dan een van uw kleinkinderen om u de basis 
en de sociale normen op de site bij te 
brengen. Als u in grote lijn weet hoe u 
internet gebruikt, kunt u op YouTube 
informatievideo’s over vrijwel elk onderwerp 
vinden.
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We hebben in de loop der jaren veel zien veranderen op het gebied van technologie. Veel ouderen 
kunnen zich de eerste tv van hun ouders nog herinneren. Maar ook dat ze eerst contact met een 
telefonist(e) moesten zoeken om iemand te kunnen bellen en dat er telefooncellen in de buurt 
stonden omdat niet iedereen thuis een telefoon had. 

Technologie voor ouderen

Gezondheid van het gezin

Soms zijn nieuwe technologische 
veranderingen spannend en leuk.  
Via Skype of FaceTime kunt u op 
afstand uw kleinkinderen zien en 
met ze praten.

Als u eenmaal achterligt, ziet u er 
misschien als een berg tegenop 
of vindt u het zelfs gênant om uw 
kennis bij te spijkeren. Toch biedt het 
voordelen als u op de hoogte blijft 
van nieuwe technologie.  

Door te proberen een nieuwe 
technologie onder de knie te krijgen, 
stimuleert u uw hersenen. Net zoals 
uw spieren training nodig hebben om 
sterk en gezond te blijven, hebben 
uw hersenen hun eigen vorm van 
training nodig om jong en alert te 
blijven. 

1 Saunders H, Kraus A, Barone L, Biringen Z. Emotional 
availability: theory, research, and intervention. Front Psychol. 
2015;6:1069. Published 2015 Jul 28. doi:10.3389/
fpsyg.2015.01069.
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Een ander teken dat u baat zou kunnen 
hebben bij een detox, is wanneer u merkt 
dat u ontzettend behoefte hebt aan suiker 
of geraffineerde koolhydraten. Als u last 
heeft van seizoensgebonden allergieën en u 
hebt het idee dat deze erger zijn dan 
normaal, dan kan dit een teken zijn dat u 
een ontgifting nodig hebt. 

Concentratieproblemen, slapeloosheid, 
constante stress en spanning, of een continu 
somber gevoel zijn ook tekenen dat u 
mogelijk eens zou moeten detoxen.

Afhankelijk van wat u kiest, hoeft onthouding 
helemaal niet centraal te staan in een 
detoxprogramma. In plaats daarvan kan het 
een belangrijk onderdeel van zelfzorg zijn. 

Zorg ervoor dat u een schema opstelt voor 
wat u gaat eten gedurende de dagen of 
weken dat u wilt gaan ontgiften. Richt u op 
plantaardig voedsel, dat met name rijk is aan 
antioxidanten en plantaardige eiwitten. 
Ontwijk dingen als suiker, alcohol, 
zetmeelproducten zoals tarwe en maïs en 
rood vlees. Detoxen is nier per se hetzelfde 
als vasten, alhoewel vormen van vasten of 
diëten die elementen van vasten gebruiken 
(diëten die koolhydraat-, eiwit- en calorie-arm 
zijn) ook ontgiftend kunnen werken. Alleen 
supplementen volstaan niet. Er zijn echter wel 
supplementen die uw lever ondersteunen die 
u zou kunnen implementeren in uw ontgifting. 
Zorg ervoor dat u een B-complex en een 
mariadistelsupplement neemt. 

KRUIDENTUINDETOX
U hoeft niet verder te zoeken dan uw eigen 
kruidentuin (of verse kruiden uit uw lokale 
supermarkt). Peterselie en oregano zijn 
goede kruiden om te gebruiken bij 
detoxen. Peterselie, dat in het mediterrane 
gebied al eeuwenlang wordt gebruikt, zit 
bomvol antioxidantflavonoïden en 
belangrijke ontgiftende enzymen.1  
Laboratoriumonderzoeken hebben 
aangetoond dat de antioxidatieve 
eigenschappen een beschermend effect 
op het lichaam hebben, met name op de 
darmen.2 Oregano heeft één van de 
allerhoogste concentraties van 
antioxidanten van alle voedingsmiddelen 
én dranken. Hoewel u natuurlijk een hoop 
Italiaans en Grieks voedsel kunt gaan eten 
om hiervan te profiteren, is het ook 
mogelijk om oregano te gebruiken in de 
vorm van hoogwaardige oregano-olie.

BLADGROENE DETOX
U kunt grote hoeveelheden boerenkool, 
spinazie of snijbiet implementeren in uw 
dieet, of u kunt nog een stapje verder gaan 
en een hele dag niets anders dan groene 
bladgroente eten. Voeg meer verse 
koriander toe aan uw maaltijden of drink 
paardenbloemthee. 

ZWETEN
Zweten is één van de manieren waarop het 
lichaam van nature afvalstoffen afvoert. Los 
van fysieke inspanning, kan een bezoek aan 
de sauna een goed alternatief zijn om 
afvalstoffen eruit te zweten. Zorg er wel voor 
dat u goed gehydrateerd blijft door genoeg 
gefilterd water of kruidenthee te drinken.
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Hoe weet u of u een detox nodig hebt? Als u redelijk in contact staat met uw lichaam, dan voelt u 
de symptomen wellicht al: spier- of gewrichtspijn die niet te maken heeft met andere, of verhoogde 
fysieke beweging. Afvalstoffen kunnen zich opstapelen in ons lichaam en vaak ervaren we dit als een 
algemene vermoeidheid en een zeer gevoel. 

Detoxen: manieren en voordelen

Gezondheid van het gezin

Een detox of ontgifting is een 
bewuste manier om uw lichaam (of 
geest) te reinigen. De lever is het 
meest belangrijke orgaan als het 
gaat om lichamelijke ontgifting. Een 
goede detox ondersteunt uw lever, 
en zorgt ervoor dat deze zijn werk 
nog beter gaat doen.  

Probeer groene groente gedurende 
een week in al uw maaltijden te 
gebruiken—voeg ‘s ochtends snijbiet 
toe aan uw omeletje, eet een grote 
spinazie- en rucolasalade tijdens 
de lunch, en eet gesauteerde 
boerenkool met knoflook en citroen 
tijdens het avondmaal. 

1 Nielsen SE, Young JF, Daneshvar B, et al. Effect of parsley 
(Petroselinum crispum) intake on urinary apigenin excretion, 
blood antioxidant enzymes and biomarkers for oxidative stress 
in human subjects. Br J Nutr. 1999 Jun;81(6):425-6.

2 Akıncı, Ayşin, et al. “Petroselinum Crispum Is Effective in 
Reducing Stress-Induced Gastric Oxidative Damage.” Balkan 
Medical Journal, vol. 34, no. 1, 2017, pp. 53–59., doi:10.4274/
balkanmedj.2015.1411.
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ZWARE METALEN
Chelatie is de medische of 
wetenschappelijke term voor het afvoeren 
van zware metalen in onze lichamen. Zware 
metalen zoals lood en arsenicum kunnen 
aanzienlijke schade (met name 
neurologische schade) veroorzaken, vooral 
wanneer er een overschot van is. 

Een belangrijk antioxidatief middel is 
glutathion, dat vooral in de lever voorkomt. 
Glutathion levert een van de grootste 
bijdragen aan de ontgiftende eigenschappen 
van de lever. 
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Spirulina, chlorella en folaat zijn ook 
nuttig voor het detoxen van het 
lichaam.
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En kijk maar eens in de wachtkamer als u 
naar uw huisarts gaat, of als u naar het 
zwembad gaat om wat baantjes te trekken, 
wie ziet u daar? Ziet u meer mannen of 
vrouwen? Waarschijnlijk ziet u meer vrouwen. 
 
In de Verenigde Staten melden de Centers 
for Disease Control and Prevention dat 
mannen tot 80 procent minder geneigd zijn 
naar hun arts te gaan voor regelmatige 
controles. Overal in de ontwikkelde wereld 
hebben meer mannen last van 
hartaandoeningen en beroertes dan 
vrouwen, met vaak fatale afloop. 

Dus wat kunnen we doen om sommige van 
deze gezondheidsverschillen tussen mannen 
en vrouwen aan te pakken? 

Dit kan worden gedaan door jongens op 
vroege leeftijd te leren dat het niet vreemd is 
om veranderingen in het lichaam op te 
merken en zich hier zorgen over te maken, 
en dat het van essentieel belang is om bij 
gezondheidsproblemen (of bij wat voor 
problemen dan ook) hulp te zoeken. 

Mannen hebben ook de neiging om zich “te 
verbijten” bij zaken zoals pijn, een verhoogde 
kortademigheid of steeds negatiever 
wordende stemmingen en emoties. 

Bovendien moeten zorgsystemen en 
-verstrekkers doelbewust mannen proberen 
te betrekken. In Nieuw-Zeeland bleek uit een 
onderzoek dat een plan om mannen in het 
bijzonder te betrekken door het een 
“mannenwellness-check-up” te noemen, en 
mannen expres eraan te herinneren en uit te 
nodigen hun primaire zorgverlener te 
bezoeken, succesvol was.1 

Openbare gezondheidscampagnes die 
gericht zijn op de gezondheid van vrouwen, 
hebben betere resultaten geboekt met 
betrekking tot prenatale zorg, het 
voorkomen van seksueel overdraagbare 
aandoeningen die kanker kunnen 
veroorzaken en het screenen op 
borstkanker. 
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Let de volgende keer maar eens op als u naar yogales gaat (of 
er langs loopt). Of let bij uw volgende work-out maar eens op de 
cardioapparatuur. 

Onwillig om  
medische hulp te zoeken

Gezondheid van het gezin

Het sterftecijfer van ziektes die 
voorkomen kunnen worden ligt hoger 
bij mannen. Terwijl vrouwen in hun 
dagelijks leven vaker veranderingen 
in hun levensstijl en welzijn zullen 
aanbrengen, proberen mannen 
gezondheidsproblemen pas op 
te lossen als het echt problemen 
geworden zijn. 

Zoals bij zoveel gezondheidsproblemen 
moet er zowel een systematische 
als individuele aanpak zijn. Het 
veranderen van de mannencultuur is 
een van de manieren om dit probleem 
systematisch of op macroniveau aan 
te pakken.  

Het is normaal onder mannen om 
lacherig te doen over hun medische 
check-ups door bijv. grappen te 
maken over een prostaatonderzoek 
en andere oncomfortabele en 
privéonderzoeken. 

Mannen zouden ook baat hebben 
bij dergelijke inspanningen op het 
gebied van hun gezondheid, zodat 
specifieke gezondheidsproblemen 
bij mannen aangepakt kunnen 
worden, zoals prostaat-, urine- en 
nierproblemen, en specifieke vooral 
bij mannen voorkomende geestelijke 
gezondheidsklachten.

1 Barwell, Pete. “Do Invitations to Attend Well Man Checks 
Result in Increased Male Health Screening in Primary Health 
Care?” Journal of Primary Health Care, vol. 1, no. 4, 2009, 
p. 311., doi:10.1071/hc09311.
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Op persoonlijk niveau moeten we als 
mannen onthouden dat we slechte dingen 
niet mogen negeren en doen alsof ze niet 
bestaan.
 

Maar door het van u af te zetten, gaat het 
niet over. Als u uzelf laat onderzoeken, kunt 
u uzelf geruststellen, en ook uw partner en 
andere dierbaren. 

Misschien is het een hele opgave om naar 
de dokter te gaan, omdat u zich schuldig 
voelt dat u niet gezonder bent. Zoek een 
dokter die u kunt vertrouwen en die u prettig 
vindt. Bespreek uw gezondheidswensen 
met de arts en vraag om feedback. Een 
goede zorgverlener werkt met u samen aan 
uw levensstijl en helpt u uw doelen te 
bereiken.

Vaak willen wij mannen sterk en betrouwbaar 
overkomen bij onze familieleden en vrienden. 
We willen gezien worden als behulpzaam en 
betrouwbaar. Door prioriteit te geven aan 
onze gezondheid en ons welzijn, en samen 
te werken met onze artsen, kunnen we 
gezond blijven en er altijd voor onze 
dierbaren zijn. En we voelen ons op de 
langere termijn ook beter.
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Met andere woorden: die druk op uw 
borst kan gewoon een verrekte spier 
zijn. Maar het kan ook iets ernstigers 
zijn. Het is begrijpelijk dat u zich 
zorgen maakt en het is normaal dat u 
dit soort kopzorgen wilt vermijden. 
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Ja. Hoe meer we op onze smartphones en 
tablets kijken, hoe meer onderzoekers 
negatieve patronen ontdekken. Zo toonde 
een onderzoek in Cyberpsychology, 
Behavior, and Social Networking aan dat 
mensen die te veel tijd doorbrengen op hun 
smartphone minder goed opletten en sneller 
afgeleid zijn. Mensen zijn continu alert, 
waardoor hun hersenen geen rust krijgen om 
zich te kunnen richten op wat er in het 
verleden of de toekomst gebeurt.1 

Vaak gaat het om de ‘ideale ik’ die andere 
mensen zorgvuldig hebben gecreëerd om te 
laten zien hoe perfect hun leven zogenaamd 
is. Doordat we onszelf steeds vergelijken 
met wat we online zien, raken we sneller 
depressief of hebben we het gevoel dat we 
tekort schieten - ook al komen de online 

persona’s van mensen niet overeen met wie 
ze echt zijn of hoe ze er echt uitzien. Daar 
komt nog eens bij dat het blauwe licht dat 
de schermen van mobiele telefoons en 
laptops uitstralen uw slaappatroon kan 
verstoren, vooral als u er vlak voordat u gaat 
slapen naar kijkt. Om uw hoofd wat rust te 
gunnen, kunt u zich richten op positieve 
ervaringen. Verder kunt u een regel 
introduceren dat alle telefoons en laptops 
één uur voor bedtijd uitgaan, zodat u uw 
slaappatroon kunt verbeteren. Twee uur zou 
nog beter zijn, als dat lukt!

Het kan moeilijk zijn om geen suiker te eten 
wanneer u daar zin in hebt. Een van de 
beste manieren om minder zoetigheid te 
eten is om de verleiding te weerstaan. Uit 
recent onderzoek is gebleken dat 
slaaptekort het beloningsgedeelte van de 
hersenen zodanig verstoort dat u meer zin 
krijgt in ongezond eten.2 Iets eerder naar bed 
gaan is dus al een goede manier om minder 
zin in zoetigheid te krijgen. Ook kunt u uw 
lichaam trainen om trek te krijgen in zoet fruit 
en groente in plaats van chocola of snoep. 
Uit onderzoek blijkt dat we onszelf nieuwe 
gewoonten kunnen aanleren als we het maar 
lang genoeg volhouden, of het nu gaat om 
gezonder eten of meer bewegen.3 Met 
andere woorden: hoe vaker u ervoor kiest 
om een appel of perzik te eten in plaats van 
iets uit de snoepautomaat, hoe makkelijker 
het wordt. Het is natuurlijk geen ramp als u 
toch een keer een ongezonde snack eet. Dit 
zorgt alleen maar voor meer negatieve 
emoties en associaties in uw leven. Erken 
dat u hebt genoten van uw snack, en richt u 
vervolgens op hoe goed u zich zult voelen 
als u de volgende keer uw trek in iets zoets 
weet te overwinnen.

We zijn allemaal unieke individuen met 
unieke behoeften. Sommige mensen 
moeten zich meer op bewegen richten, en 
anderen juist meer op gezond eten. Wat we 
echter allemaal gemeen hebben, is dat we 
gezond eten en regelmatig bewegen 
moeten combineren om zo gezond mogelijk 
te zijn. Daarnaast zijn ook het omgaan met 
stress en onze banden met positieve 
vrienden en familieleden erg belangrijk. Uit 
onderzoek blijkt dat veel zitten even slecht 
voor u kan zijn als roken, hartziekten of 
diabetes.4 Ook is gebleken dat we minder 
snel oud worden en minder te maken 
krijgen met ouderdomsklachten als we 
minder calorieën binnenkrijgen. Het is 
duidelijk dat zowel gezond eten als veel 
bewegen belangrijk is. Uw lichaam krijgt zo 
alles was het nodig heeft om nog jarenlang 
gezond en fit te blijven. 

Hoe eet ik minder zoetigheid?

Wat is belangrijker? 
Gezond eten of bewegen? 

Met andere woorden: ze verliezen 
hun concentratie en houden zich 
enkel bezig met wat ze op het 
scherm zien. 

Is te veel naar een scherm turen 
echt zo slecht?

1 Johannes, Niklas, et al. “Mind-Wandering and Mindfulness as 
Mediators of the Relation Between Online Vigilance and Well-
Being.” Cyberpsychol Behav Soc Netw, 2018, doi:10.31234/
osf.io/2erwy. 
2 Julia S. Rihm, Mareike M. Menz, Heidrun Schultz, Luca 
Bruder, Leonhard Schilbach, Sebastian M. Schmid, Jan Peters. 

“Sleep Deprivation Selectively Upregulates an Amygdala–
Hypothalamic Circuit Involved in Food Reward.” Journal of 
Neuroscience 30 January 2019, 39 (5) 888-899; DOI: 10.1523/
JNEUROSCI.0250-18.2018
3 “News & Events.” Nick Vaughan-Williams, warwick.ac.uk/
newsandevents/pressreleases/train_the_brain.

4 Mandsager K, Harb S, Cremer P, Phelan D, Nissen SE, 
Jaber W. Association of Cardiorespiratory Fitness With Long-
term Mortality Among Adults Undergoing Exercise Treadmill 
Testing. JAMA Netw Open. 2018;1(6):e183605. doi:10.1001/
jamanetworkopen.2018.3605
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