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Het vergelijken van onze levens met die 
van anderen op sociale media leidt tot 
veel ontevredenheid onder mensen uit 
de hele wereld: het is zelfs zo ernstig dat 
onderzoekers het verband tussen sociale 
media en depressies onderzoeken. 
Wanneer mensen alleen de mooie kanten 
online zetten, kijken we naar ze en denken 
we: ‘Was mijn leven maar zo.’ Dit gebeurt 
ook wanneer we foto’s zien van modellen en 
beroemdheden met perfecte lichamen (vaak 
bewerkt) op de covers van tijdschriften.

We zien deze beelden en proberen hetzelfde 
te doen wat deze mensen doen om gezond 
te zijn, ongeacht wat we eigenlijk willen 
doen. We bootsen hun eetgewoonten en 
work-outs na, hoewel we het eten niet lusten 
en de activiteiten niet leuk vinden. Dit is 
gedoemd te mislukken omdat het vrijwel 
onmogelijk is om een gezonde routine vol te 
houden die niet bij u past. Het wordt tijd dat 
we onze levens eenvoudiger maken door 
de dingen te doen die we willen doen en het 
eten te eten dat we willen eten.

Natuurlijk zullen er zware momenten zijn. 
Er zullen onverwachte dingen gebeuren. 
Blessures, veranderingen in eetgewoonten, 
verkoudheid en griep: er zullen veel hobbels 
op uw weg zijn, maar die zijn slechts tijdelijk. 

Het grootste deel van de tijd moet een 
gezonde levensstijl geen uitdaging zijn: 
maak het niet moeilijker dan het is.

Als u niet van hardlopen houdt, gaat u niet 
hardlopen. Kies voor zwemmen, fietsen 
of een van de andere talloze gezonde 
activiteiten die u wél leuk vindt. Als u 
absoluut geen worteltjes lust, dan eet u ze 
niet. Er zijn zoveel groenten verkrijgbaar 
bij de supermarkt dat u de ontbrekende 
voedingsstoffen uit andere levensmiddelen 
kunt halen.  

Zolang u er gezonde eetgewoonten 
op nahoudt (met 5 à 9 porties verse en 
gekleurde groenten en fruit), regelmatig 
beweegt met een lichamelijke activiteit en u 
concentreert op de positieve kanten van het 
leven, bevindt u zich al goed op de weg naar 
geestelijk en lichamelijk welzijn. Het maakt 
niet uit welke verse voedingsmiddelen u eet 
of voor welke activiteiten u kiest. Doe uzelf 
een groot plezier en kies voor de dingen 
waar u van geniet. 

Maak het u gemakkelijk 
De weg naar welzijn hoeft geen uitdaging te zijn. Nu er veel 
informatie beschikbaar is en er veel manieren zijn om die 
informatie toe te passen op onze levens, lijkt een gezonde manier 
van leven alleen een uitdaging omdat we dat zelf denken. 
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Voedingsnieuws
Minder vaak uit eten gaan

Positief denken

Nieuw onderzoek suggereert dat mensen 
die minder vaak uit eten gaan, de kans om 
diabetes type 2 te krijgen met maar liefst  
15 procent verlagen. Onderzoekers van 
Harvard University volgden 25 jaar lang de 
gezondheid en eetgewoonten van bijna 
100.000 personen. Uit hun bevindingen 
bleek dat het meenemen van lunch van 
thuis of thuis lunchen in plaats van lunch te 
kopen, de kans op diabetes met 9 procent 
kan verkleinen. Personen die het vaakst 
thuis lunchten en avondeten nuttigden, 
behaalden nog betere resultaten. 

Voorkom ontstekingsgerelateerde problemen 
door ongezonde suikerhoudende snacks te 
laten staan. Hoewel een kleine hoeveelheid 
suiker in uw eten gezond is, hebben onze 
lichamen zwaar te lijden onder de consumptie 
van grote hoeveelheden suiker in korte tijd 
(van snacks zoals snoep of repen tot koffie 
met een smaakje). Deze snacks veroorzaken 
hoge pieken en diepe dalingen in de 
bloedsuikerspiegel, wat voor ontstekingen in 
het hele lichaam kan zorgen. Het regelmatig 
eten van zulke snacks kan tot chronische 
ontstekingen leiden, wat weer diverse 
aandoeningen tot gevolg kan hebben, 
waaronder hartziekten. 

Een handjevol amandelen kan al bijdragen 
aan de bescherming van uw huid. Amandelen 
zijn rijk aan vitamine E dat als een antioxidant 
werkt en uw huid beschermt tegen schade 
van vrije radicalen door blootstelling aan het 
ultraviolette licht van de zon. Zonder 
regelmatige inname neemt het vitamine 
E-niveau in de huid af naarmate we ouder 
worden. De volgende keer dat u een 
energieboost nodig hebt en uw gezonde 
huid wilt beschermen, kunt u voor een 
handjevol amandelen kiezen. 

Consumenten die boodschappen doen bij 
de groenteboer en slager zijn mogelijk 
gezonder dan zij die grotendeels kant-en-klare 
en voorverpakte voedingsmiddelen kopen. 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 
kan verwerkt vlees, zoals bacon en worst, 
verantwoordelijk zijn voor vroege sterfte ten 
gevolge van conserveermiddelen die 
mogelijk kankerverwekkend zijn. Daarnaast 
worden bewerkt junkfood en geraffineerde 
koolhydraten in bewerkte voedingsmiddelen 
geassocieerd met een toename in hart- en 
vaatziekten. Om deze gezondheidsproblemen 
te voorkomen, kunt u het beste uw 
voedingsmiddelen zo natuurlijk mogelijk te 
kopen in de vorm van verse groenten, 
volkoren brood en vers vlees.

Volgens een nieuw onderzoek voegt een 
positieve houding jaren toe aan uw leven. 
Nadat ze 11 jaar lang 3000 personen 
hadden gevolgd, kwamen Finse 
onderzoekers tot de conclusie dat de 
meest pessimistische personen twee keer 
zoveel kans hadden om te overlijden aan 
hartziekten dan de minst pessimistische 
mensen die deelnamen aan het 
onderzoek. Andere onderzoeken hebben 
eveneens aangetoond dat mensen die 
voortdurend pessimistisch zijn meer kans 
hebben op een hogere bloeddruk, 
diabetes en andere aandoeningen. Dit zijn 
slechtst de nieuwste resultaten in een 
reeks onderzoeken die aantonen dat een 
positieve kijk op het leven ook onze 
lichamen kan helpen beschermen. 

Amandelen
Natuurlijke voedingsmiddelen

Suikerhoudende snacks
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Astma veroorzaakt ontstoken luchtwegen 
waardoor het moeilijker wordt om in en uit te 
ademen, en kan erg gevaarlijk zijn. De 
symptomen zijn hoesten, een piepende 
ademhaling, kortademigheid en een 
benauwd gevoel op de borst. Veel mensen 
die aan deze chronische aandoening lijden, 
voorkomen inspannende oefeningen omdat 
ze bang zijn dat die tot een astma-aanval 
leiden. Nieuw onderzoek toont echter aan 
dat een actieve levensstijl juist gunstig kan 
zijn voor astmapatiënten.

Dit geldt ook voor mensen met astma. Het 
kan juist beter zijn voor astmapatiënten: 
meerdere onderzoeken hebben uitgewezen 
dat personen met astma door regelmatige 
lichaamsbeweging en sport minder last 
hebben van de symptomen.

Hoewel oefeningen mensen met astma 
kunnen helpen, is extra voorzichtigheid 
geboden, vooral als een persoon langere tijd 
geen lichamelijke activiteit heeft 
ondernomen. Omdat de symptomen van 
astma door lichamelijke inspanning kunnen 
ontstaan, dient iedereen met astma eerst te 
overleggen met zijn of haar arts alvorens aan 
een nieuw trainingsprogramma te beginnen. 

Met gezond verstand en passend medisch 
toezicht kunnen mensen met astma 
genieten van dezelfde fitnessactiviteiten als 
mensen zonder astma.

Omdat veel mensen willen weten of 
bepaalde oefeningen inderdaad goed zijn 
voor mensen met astma, heeft een 
internationaal netwerk van onderzoekers 19 
onderzoeken geanalyseerd waar bijna 700 
deelnemers bij betrokken waren. Hierbij 
werd onderzocht of sport en 
lichaamsbeweging invloed hadden op de 
symptomen van astma. Bij elk onderzoek 
deden deelnemers gedurende minstens zes 
weken mee aan trainingsprogramma’s. Het 
langste onderzoek duurde 16 weken. 

De fysieke activiteiten bij het onderzoek 
waren fietsen, zwemmen, wandelen en 
soortgelijke oefeningen. Ze werden twee à 
drie keer per week minstens 20 minuten 
lang uitgevoerd. De programma’s leken dus 
veel op een typische work-out. 

Bovendien ondervonden de onderzoekers 
dat geen van de onderzoeken bewijzen 
leverden dat regelmatige lichaamsbeweging 
tot gevreesde negatieve gevolgen leidt zoals 
door veel astmapatiënten wordt gevreesd, 
zoals een verergering of hogere frequentie 
van astma-aanvallen.2

04

Astma is een veelvoorkomende chronische aandoening die van 
invloed is op de longen en luchtwegen. Er lijden wereldwijd 
maar liefst 334 miljoen mensen aan deze ziekte. Astma wordt 
gekenmerkt door benauwdheid en overige ademhalingsproblemen, 
en leidt vaak tot een verminderde kwaliteit van leven: niet 
alleen vanwege de fysieke beperkingen, maar ook vanwege de 
geestelijke en sociale gevolgen.1

Bewegen en astma 

Fitness

Regelmatige lichaamsbeweging 
versterkt de longen en het hart- en 
vaatstelsel. 

Uit de resultaten bleek dat 
deelnemers die regelmatig 
bewogen minder symptomen 
van astma vertoonden dan 
mensen die geen regelmatige 
lichaamsbeweging kregen. 

U dient voorzichtig te werk te gaan 
tot u zeker weet dat uw astma onder 
controle is en niet wordt verergerd 
door een bepaalde activiteit.

1 Global Asthma Report. http://www.globalasthmareport.org/
resources/Global_Asthma_Report_2014.pdf.

2 Chandratilleke MG, Carson KV, Picot J, Brinn MP, et al. 
Physical training for asthma. Cochrane Database Sys Rev 
2012; (5): CD001116.
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Net zoals bij het grootschalige meta-
onderzoek werden er ook bij dit onderzoek 
geen aanwijzingen gevonden dat zwemmen 
nadelige effecten had. Omdat veel kinderen 
en jonge volwassenen graag in het water 
zijn, zijn zwemsporten en andere 
wateractiviteiten een bijzonder goede optie 
voor jongeren met astma.3

Het ene na het andere onderzoek heeft 
aangetoond dat regelmatige 
lichaamsbeweging de cardiopulmonale 
conditie van mensen met astma kan 
verbeteren. Het heeft er dus alle blijk van dat 
mensen van alle leeftijden met astma een 
sport kunnen vinden waarvan ze genieten en 
die ze in hun levens kunnen verwerken, mits 
ze eerst hun huisarts raadplegen.
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Een onafhankelijk onderzoek 
naar astma en zwemmen gaf aan 
dat zwemmen de longfunctie en 
cardiopulmonale conditie bij kinderen 
en tieners tot 18 jaar verbetert. 

3 Beggs S, Foong YC, Le HC, et al. Swimming training for 
asthma in children and adolescents aged 18 years and under. 
Cochrane Database Syst Rev, 2013, 4: CD009607.
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Energie-opwekking
Met de hedendaagse gejaagde levensstijl, drukke banen en 
voortdurende vergelijkingen met onze vrienden op sociale media, 
lijkt het hebben van genoeg energie om alles gedaan te krijgen 
wel de heilige graal van het moderne leven. Een gepast dieet, 
voldoende beweging, goede voeding en een paar eenvoudige 
levensstrategieën kunnen u helpen om over voldoende energie te 
beschikken om al uw doelen te bereiken.

Hoofdartikel

|    The Art of Growing Young
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U merkt snel wanneer een bijzonder zware 
work-out of zware dag op het werk al uw 
energie opslokt. Het is minder gemakkelijk 
om de oorzaken aan te wijzen die ervoor 
zorgen dat u voortdurend energie verliest. 
Weinig energie, minder geduld, 
prikkelbaarheid, minder van het leven 
genieten en de druk voelen om meer te 
presteren in minder tijd zijn allemaal tekenen 
dat het moderne leven uw energiereserves 
heeft uitgeput.

Als er niet genoeg daglicht in uw slaapkamer 
schijnt - of als u wakker wordt voor de zon 
opkomt - doet u de lampen aan (het liefst 
lampen met het label ‘Cool white’ of 
‘Daglicht’) om de kamer kunstmatig te 
verlichten. Licht helpt uw lichaam bij het 
wakker worden. Als de zon schijnt, grijp de 
eerste mogelijkheid aan om naar buiten om 
volop van de zon te genieten - dit is erg 
belangrijk voor onze biologische klok 
(dag- en nachtritme).1

Druk niet op de snoozeknop maar spring ook 
niet meteen uw bed uit. Zodra u uit bed stapt, 
begint u op uw gemak aan uw 
ochtendrituelen. Soms, als u de dag te snel 
begint, voelt u zich al ver voor bedtijd 
opgebrand. Vermijd daarom ook de verleiding 
om direct na het wakker worden uw e-mail te 
checken. De confrontatie met een lange 
takenlijst kan al veel energie kosten, nog 
voordat u goed en wel wakker bent.

Om het tempo van uw ochtend iets lager te 
leggen, kunt u ten minste 15 minuten voor 
de rest van het gezin wakker worden. Op die 
manier bent u gedoucht en aangekleed 
voordat de anderen wakker zijn. U kunt 
vervolgens aan andere ochtendtaken beginnen 
terwijl iedereen zich nog aan het klaarmaken is.2

Uw energieniveaus kunnen nog verder 
omhoog als u vroeg genoeg wakker wordt 
om een wandeling te maken, nog voordat 
uw dag is begonnen. Onderzoek heeft 
aangetoond dat uw energieniveau beter 
wordt als u drie ochtenden per week 
aerobics-oefeningen uitvoert met een lage 
intensiteit, zoals wandelen. Het is ook 
aangetoond dat oefeningen met een lage 
intensiteit de vermoeidheid beter tegengaan 
dan oefeningen met een hoge intensiteit.3

Nadat u hebt gedoucht en u hebt 
klaargemaakt voor de dag, dient u gezond te 
ontbijten. Indien u het ontbijt overslaat, bent u 
later op de dag geheid uitgeput. Vermijd 
suikerhoudende ontbijtgranen en deegwaren. 
Kies in plaats daarvan voor bronnen van 
complexe koolhydraten, eiwitten en gezonde 

vetten die op de lange termijn energie afgeven. 
Goede ontbijtcombinaties zijn roerei 
geserveerd in een volkoren tortilla of een portie 
havermout aangevuld met vruchten en noten.4

Al deze ochtendtips helpen u de dag door te 
komen zonder te crashen. Maar activiteiten 
die voor meer energie zorgen, stoppen niet 
wanneer u het huis verlaat. Veel mensen die 
werkzaam zijn in moderne kantoren brengen 
de dag zittend door, achter hun bureau, terwijl 
ze naar een monitor staren. Onze lichamen 
zijn niet gemaakt voor deze energieslurpende 
levensstijl. Om een hoog energieniveau te 
behouden, moet uw lichaam regelmatig 
bewegen. Sta minstens één keer per uur op 
voor een paar rekoefeningen. Eenmaal per  
30 minuten is nog beter. Sta indien mogelijk 
op en loop naar de persoon die u moet 
spreken in praten in plaats van hem te bellen 
of te e-mailen. Bezoek het toilet, loop naar de 
waterkoeler, loop naar de printer, maak een 
wandelingetje tijdens uw lunchpauze: kortom, 
sta gedurende de dag zo vaak mogelijk op. 
Stabureaus worden steeds populairder. Bij 
deze bureaus kan de zithoogte worden 
aangepast tot stahoogte. Als uw voeten moe 
worden, kunt u een tijdje gaan zitten voor u 
weer opstaat. Mensen die in ieder geval een 
deel van de dag staan, verbruiken meer 
energie, wat bijdraagt aan een gewichtsverlies 
tot maar liefst 5,5 kilo per jaar.5

Werk is een van de grootste stressfactoren 
waar mensen vandaag de dag mee 
geconfronteerd worden, en stress slurpt 
enorm veel energie. Stress, onrust, angst, 
onzekerheid en andere negatieve emoties die 
vaak voorkomen op de werkvloer zijn funest 
voor uw energieniveau en putten mensen 
zowel geestelijk als lichamelijk uit. 

Chronische stress kan leiden tot chronisch 
energieverlies. Om dit veelvoorkomende 
probleem te verhelpen, dient u ervoor te 
zorgen dat u zowel emotioneel als lichamelijk 
goed voor uzelf zorgt. Van meditatie tot 
fitness en van yoga tot football: er zijn veel 
manieren om stress tegen te gaan. Kies een 
of twee methodes die het best voor u 
werken en verwerk ze in uw dagelijkse leven. 

Wees dankbaar voor alles wat u al hebt 
bereikt in het leven. Wanneer u vreest een 
zware tijd tegemoet te gaan, kunt u zich 
eraan herinneren dat u een geweldig mens 
bent met de potentie om alles te doen wat u 
maar wilt. Dat tovert ongetwijfeld een 
glimlach op uw gezicht en zorgt voor extra 
energie.

07

Om het geleidelijke energieverlies 
van het dagelijks leven tegen te 
gaan, kunt u elke dag beginnen door 
uw gordijnen meteen te openen 
zodra uw wekker is afgegaan.

U kunt stress ook te slim af zijn door 
een positieve houding aan te nemen: 
zorg dat kleine dingen geen grip op u 
krijgen. 
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Naarmate de dag vordert, is het niet vreemd 
dat u in de middag een dip ervaart. De 
hormonenpiek die ons in de ochtend 
motiveert, begint in de middag af te vlakken. 
Dat, gecombineerd met minder gezonde 
lunches en een drukke agenda, slurpt 
energie. Bestrijd de middagdip door een 
gezonde lunch te nuttigen met een redelijk 
grote portie, met voldoende eiwitten en 
vezels om uw bloedsuikerspiegel op het 
juiste niveau te houden.

Drink tijdens de lunch - en gedurende de 
rest van de dag - voldoende water. Eén van 
de manieren waarop uw lichaam u vertelt dat 
het water nodig heeft, is door middel van 
vermoeidheid. De volgende keer dat u zich 
een beetje moe voelt en niet precies weet 
waarom, kunt u een groot glas water 
drinken. En ongeveer een uur later krijgt u 
weer wat beweging door naar het toilet te 
wandelen! 

Noten zijn rijk aan eiwitten en gezonde 
vetten en zitten bomvol energie om u weer 
aan het werk te krijgen.

Als het grootste deel van uw maaltijden rijk is 
aan groenten en fruit en precies genoeg 
vetten bevat voor uw activiteiten, hoort uw 
lichaam voldoende voeding binnen te krijgen 

om uw energie op pijl te houden. 
Indien uw dieet niet de noodzakelijke 
voedingsstoffen bevat, kunt u wellicht uw 
eetgewoonten aanpassen of aanvullen. 
Magnesium is een voedingsstof die vooral 
van pas kan komen wanneer een persoon 
meer energie nodig heeft. Het lichaam 
gebruikt magnesium in meer dan 300 
biochemische reacties, waaronder het 
omzetten van glucose in energie.

Een onderzoek dat werd uitgevoerd door het 
Human Nutrition Research Center van het 
Ministerie van Landbouw in Grand Forks, 
North Dakota, wees uit dat vrouwen met een 
magnesiumtekort een hogere hartslag 
hadden en meer zuurstof verbruikten tijdens 
lichamelijke taken. Met andere woorden: hun 
lichamen moeten harder werken om dingen 
gedaan te krijgen. Het is geen geheim dat 
hoe harder u werkt, hoe sneller u vermoeid 
raakt.6,7 

Wanneer u na een lange dag werken 
thuiskomt, dient u er een goede 
slaaphygiëne op na te houden om er 
verzekerd van te zijn dat uw energieniveau 
de volgende ochtend aangevuld is. Als de 
avond vordert, dient u zowel lichamelijk en 
geestelijk langzaamaan te doen. Bereid u 
minstens twee uur voor bedtijd alvast voor 
op de volgende dag zodat u niet langer 
piekert en u zich kunt ontspannen.

Sla het slaapmutsje over om beter in slaap 
te vallen. U denkt misschien dat alcohol 
helpt om na een lange dag in slaap te vallen, 
maar het kan juist voor een rusteloze slaap 
zorgen. Voor een goede nachtrust dient u 
uiterlijk twee uur voor het slapengaan te 
stoppen met het drinken van alcohol. 
Alcohol zorgt er misschien wel voor dat u 
makkelijker in slaap valt, maar het verstoort 

wel uw slaappatronen en zorgt uiteindelijk 
voor een rusteloze slaap die uw 
energieniveau niet aanvult.8

Het blauwe led-licht dat diverse schermen 
afgeven (tv’s, computers, tablets, 
smartphones) blokkeert de productie van 
melatonine door de pijnappelklier, waardoor 
u minder snel in slaap valt.9

Als het eindelijk tijd is om het licht uit te doen 
en naar bed te gaan, moet u uw slaapkamer 
zo donker mogelijk maken, zonder helder 
verlichte klokken. We hadden het al eerder 
over melatonine en het blauwe licht van 
elektronische schermen. Melatonine is het 
belangrijkste hormoon dat de slaap reguleert 
en bij gebrek aan licht wordt uitgescheiden 
door de pijnappelklier. Zelfs een klein 
nachtlampje kan genoeg licht afgeven om de 
aanmaak van melatonine te verstoren. Veel 
ouders gebruiken nachtlampjes in de 
kinderkamers zodat de kinderen zich veiliger 
voelen, maar hierdoor wordt eigenlijk de 
kwaliteit van de slaap verminderd.10

Als u goed eet, regelmatig sport en er een 
goede slaapgewoonte op nahoudt, zult u 
vanzelf merken dat u ‘s ochtends uitgeruster 
wakker wordt om met vernieuwde energie 
aan de dag te beginnen!
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Indien u een gezonde lunch hebt 
gegeten, genoeg water hebt 
gedronken en niet de hele dag aan 
uw bureau hebt gezeten en nog 
steeds een middagdip ervaart, kunt u 
vernieuwde energie krijgen met een 
handjevol noten. 

Stop een uur voor het slapengaan 
met alle activiteiten die veel 
concentratie vereisten en schakel 
alle elektronische apparaten uit. 

1 Warman, V.L., D.J. Dijk, et al. (2003). “Phase advancing 
human circadian rhythms with short wavelength light.” 
Neuroscience Letters 342(1-2): 37-40.
2 Sole-Smith, Virginia. “How to Get More Energy.” Health.com. 
Health.com, 30 mei 2014. Web. 28 maart 2017.
3 Puetz T W, Flowers S.S, O’Connor P.J. A Randomized 
Controlled Trial of the Effect of Aerobic Exercise Training on 
Feelings of Energy and Fatigue in Sedentary Young Adults 
with Persistent Fatigue. Psychother Psychosom  
2008;77:167-174.
4 Betts, James A., et al. “The Causal Role of Breakfast in 

Energy Balance and Health: A Randomized Controlled Trial in 
Lean Adults.” The American Journal of Clinical Nutrition 100.2 
(2014): 539-547. PMC. Web. 28 maart 2017.
5 Griswold, Alison. “To Work Better, Just Get Up From Your 
Desk.” Forbes. Forbes Magazine, 1 juli 2012. Web.  
28 maart 2017.
6 Henry C. Lukaski, Forrest H. Nielsen. “Dietary Magnesium 
Depletion Affects Metabolic Responses during
Submaximal Exercise in Postmenopausal Women.” Human 
Nutrition and Metabolism. https://naldc.nal.usda.gov/
download/46490/PDF.

7 Leslie M. Klevay en David B. Milne. “Low Dietary Magnesium 
Increases Supraventricular Ectopy.” Am J Clin Nutr 2002  
75: 3 550-554.
8 National Institutes of Health. Het Amerikaanse Ministerie van 
Volksgezondheid en Welzijn, n.d. Web. 28 maart 2017.
9 Tosini, Gianluca, Ian Ferguson en Kazuo Tsubota. “Effects 
of Blue Light on the Circadian System and Eye Physiology.” 
Molecular Vision 22 (2016): 61-72. Print.
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Voor het behoud van uw gezondheid (zowel 
geestelijk als lichamelijk) is uw eigen geest 
een van de krachtigste tools die u bezit. De 
manier waarop uw geest invloed kan hebben 
op uw welzijn door de nadruk te leggen op de 
positieve kanten van het leven, kan uw leven 
veranderen. Ondanks deze wetenschap 
hebben veel mensen de neiging om alleen 
aandacht te besteden aan negatieve 
aspecten (ziekte) in plaats van positieve 
aspecten (gezondheid). Nadat we generaties 
lang zo hebben gedacht, moeten we deze 
oude gewoonten achter ons laten en ons 
bewust inspannen om anders te denken!

We trekken tijdens ons dagelijkse leven 
zowel positieve als negatieve dingen, 
mensen, ervaringen en omstandigheden 
aan. Tot het moment dat we bewust 
stilstaan bij de dingen waar we veel 
aandacht aan besteden, hebben we geen 
grip op wat we in onze levens toelaten en 
hoe ze onze gezondheid beïnvloeden. 

U hoeft echt niet de nadruk te leggen op 
elke gedachte die gedurende de dag in u 
opkomt. Dat is onmogelijk. We hebben er 
zoveel! In plaats daarvan kunt u wel 
aandacht besteden aan uw algemene 
gevoel. Maak er een gewoonte van om 
meerdere keren mentaal stil te staan bij uw 
stemming. Dit moet u in het begin misschien 
even oefenen, maar naarmate u er beter in 
wordt, wordt het vanzelf een tweede natuur. 

Als u lacht, gelukkig bent en geen acht slaat 
op uw zorgen, maken uw emoties u duidelijk 
dat u stilstaat bij de positieve aspecten van 
uw leven. Als u zich slecht, angstig en 
gestrest voelt, proberen uw emoties u 
duidelijk te maken dat u zich te veel 
bezighoudt met negatieve aspecten.

Indien u uw gevoelens bijhoudt en beseft dat 
u te veel aandacht besteedt aan de 
negatieve kanten van het leven, is het tijd om 
stil te staan bij de manier waarop u in het 
leven staat. Begin door uw leven zoveel 
mogelijk vrij te maken van negatieve 
invloeden. Neem afstand van mensen die 
alleen maar klagen. U mag niet worden 
meegezogen in betekenisloze en negatieve 
gesprekken op het werk of met vrienden. 

Probeer tegelijkertijd afstand te nemen van 
negatieve invloeden en laat u omringen door 
positieve energie. 

Hoe meer positieve situaties u meemaakt, 
hoe meer positiviteit u in uw leven 
verwelkomt. Al snel zult u merken dat uw 
stemming, gezondheid en algemene 
geluksgevoel verbeteren.

Ten slotte leert u uw gedachten opnieuw in 
te delen om negatieve emoties te vermijden 
voor ze uit de hand lopen. Er gebeuren altijd 
slechte dingen in het leven. Dit is volkomen 
natuurlijk en een positieve kijk op het leven 
betekent niet dat u deze gebeurtenissen 
kunt negeren. Sta uzelf toe om de negatieve 
emoties te erkennen en te verwerken. Maar 
in plaats van dat u er te lang bij stilstaat, kunt 
u uw aandacht ergens anders op vestigen. 
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Het is de gedachte die telt

Lifestyle

Om het gewenste leven te bereiken 
op basis van gezondheid, geluk, 
veiligheid, vriendschap of iets anders, 
moet u aandacht besteden aan uw 
denkprocessen.  

Luister naar vrolijke muziek, lees 
inspirerende boeken en leer positieve 
mensen kennen. 

Voor mensen die lijden aan Winterdepressie/Season Affective 
Disorder (SAD) vormen de lente en zomer een aangename 
verlossing van de koude wintermaanden waarin ze worstelen met 
weinig energie, depressie en zwaarmoedigheid. Nu de dagen weer 
langer en warmer worden, is dit een mooi moment om te leren hoe 
u uw leven kunt veranderen en mentaal sterker kunt worden. In 
dat geval bent u goed voorbereid wanneer het weer winter wordt.
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Word niet kwaad op uzelf als u merkt dat u 
te lang stilstaat bij iets negatiefs! Dit is een 
bijzonder zware gewoonte om te 
doorbreken, maar zal uiteindelijk nog meer 
negativiteit toelaten in uw leven. Nogmaals: 
erken wat er gebeurt. Al uw emoties zijn 
rechtvaardig. Maar maak vervolgens de 
bewuste keuze om uw aandacht ergens 
anders op te vestigen. 

Als u al uw tijd aan dingen besteedt die u 
niet wilt doen, waarvan u wilt dat ze u nooit 
waren overkomen of waarvan u hoopt dat ze 
u nooit zullen overkomen, wanneer vindt u 
dan ooit de tijd om u te concentreren op het 
leven dat u wilt leiden? Pas als we ons 
concentreren op dingen die we willen en op 
de positieve aspecten van onze gezondheid, 
kunnen we een nieuwe, spannende en 
gezonde levensstijl nastreven. Door in de 
mooie zomerzon alvast te oefenen, hebt u 
genoeg handvatten om de zware, koudere 
maanden gemakkelijker door te komen!
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Na voldoende oefening wordt dit uw 
tweede natuur en hebt u er geen erg 
meer in dat u het doet.  
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Als u dit herkent, bent u misschien een van 
de vele mensen die in de winter te lijden 
hebben onder een laag vitamine D-niveau. 
Vitamine D wordt door het lichaam 
geproduceerd als reactie op de ultraviolette 
straling van de zon. Tijdens de wintermaanden 
brengen mensen minder tijd buitenshuis 
door zodat onze lichamen niet genoeg van 
de belangrijke vitamine aanmaken. 
Daarnaast staat de zon in de winter lager 
aan de hemel en leggen de zonnestralen een 
langere afstand af in de atmosfeer, wat 
resulteert in zwakkere ultraviolette stralen.

Minder mensen weten echter dat vitamine D 
ook het immuunsysteem een boost geeft, 
een positieve invloed heeft op uw stemming 
en goed is voor de hersenen en het 
zenuwstelsel. Het gecombineerde effect van 
alle manieren waarop vitamine D het lichaam 
helpt, wijst erop dat veel mensen een stuk 
gelukkiger zijn in de zomer. Deze effecten 
zijn zelfs zo belangrijk dat een aantal experts 
zich sterk maakt voor het toevoegen van 
vitamine D aan ons voedsel.1

Aangezien vitamine D invloed heeft op ons 
welzijn, geloven artsen dat bij sommige 
mensen een gebrek aan daglicht een 
biochemische onbalans in de hersenen 
veroorzaakt die twee belangrijke 
neurotransmitters verstoort: melatonine en 
serotonine. Dit zijn hormonen die het 
slaapritme, het energieniveau en de stemming 
reguleren: drie belangrijke factoren voor geluk. 

Het is bewezen dat een tekort aan vitamine 
D ons vatbaarder maakt voor infecties.2 
Onderzoek toont namelijk aan dat mensen 
die op grotere hoogtes wonen en nog 
minder zonlicht zien, in de winter vaker ziek 
zijn. Hoe langer de winter duurt, hoe meer 
onze lichamen te lijden hebben onder een 
tekort aan vitamine D. 

Als u in de winter vaker ziek bent, heeft dat 
ook invloed op uw stemming. In de zomer 
voelt u zich vanzelf fitter, aangezien de extra 
vitamine D zowel uw humeur als uw 
immuunsysteem een boost geeft. De relatie 
tussen geestelijke en lichamelijke gezondheid 
is al bekend. Er is bij spanning, frustratie en 
verdriet aangetoond dat ze voor negatieve 
lichamelijke reacties zorgen. Onze emoties 
en lichamelijke gezondheid zijn nauw met 
elkaar verbonden. Uw vitamine D-niveau 
heeft invloed op beide.

Al deze factoren dragen bij aan het idee dat 
velen van ons delen: het is makkelijker om in 
de zomer vrolijk te zijn dan in de winter. 

Dit is makkelijk tijdens de zomer, wanneer de 
dagen langer zijn en het weer 
buitenactiviteiten mogelijk maakt. 

Bepaalde bevolkingsgroepen, zoals mensen 
met een vitamine D-tekort, vinden het lastig 
om naar buiten te gaan of hebben 
huidaandoeningen (of slikken bepaalde 
medicatie) waardoor ze bijzonder gevoelig 
zijn voor de zon. Zij kunnen daarom extra 
vitamine D via supplementen binnenkrijgen.3

Onze gemoedstoestand en lichamelijke 
gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. 
Een opgewekte, zonnige houding draagt bij 
aan een gezonder leven. Daar staat tegenover 
dat chronische gezondheidsproblemen voor 
een neerslachtig gevoel kunnen zorgen, wat 
weer tot meer negatieve ervaringen kan 
leiden. Het verhoogde vitamine D-niveau 
tijdens de zomer heeft een positieve invloed 
op zowel de geestelijke als lichamelijke 
gesteldheid, waardoor velen van ons in de 
zomermaanden gelukkiger zijn. 

Wie vermoedt dat zijn of haar geluk en 
gezondheid afhankelijk is van het seizoen, 
kan misschien een afspraak maken met de 
huisarts of voedingsdeskundige voor tips om 
in de wintermaanden, bij een gebrek aan 
zonlicht, extra vitamine D binnen te krijgen.
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Nu het weer warmer wordt en de zon langer schijnt, merken veel mensen 
dat hun stemming verbetert. Sommigen beseften niet eens hoe down ze 
waren tijdens de winter. De lente beurt ons vaak langzaam maar zeker op, 
tot we in de zomer het gelukkigst zijn. 

Zijn we gelukkiger in de zomer?

Voeding

De makkelijkste manier om meer 
vitamine D aan te maken, is door 
meer tijd buitenhuis door te 
brengen, zonder zonnebrandcrème, 
afhankelijk van het moment van de 
dag en uw huidtype. 

Vitamine D staat vooral bekend 
om zijn positieve werking op onze 
botten. 

1 Martineau Adrian R, Jolliffe David A, Hooper Richard L, 
Greenberg Lauren, Aloia John F, Bergman Peter, et al. 
Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract 
infections: systematic review and meta-analysis of individual 
participant data. BMJ 2017; 356: i6583.
2 Aranow, Cynthia. “Vitamin D and the Immune System.” 
Journal of investigative medicine: the official publication of the 

American Federation for Clinical Research 59.6 (2011):  
881-886. PMC. Web. 14 maart 2017.
3 Martineau Adrian R, Jolliffe David A, Hooper Richard L, 
Greenberg Lauren, Aloia John F, Bergman Peter, et al. 
Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract 
infections: systematic review and meta-analysis of individual 
participant data. BMJ 2017; 356: i6583.
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Actieve  
vakantie

Hoofdartikel

De zomer is bijna begonnen en dat betekent dat het tijd is 
om onze jaarlijkse zomervakantie te plannen. Als u genoeg 
hebt van de standaard zomervakantie waarbij u de hele dag 
aan het strand ligt, kunt u misschien iets nieuws proberen 
en voor een actieve vakantie kiezen. 

|    The Art of Growing Young
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Of u nu alleen reist of met het hele gezin: 
actieve vakanties zorgen voor extra 
adrenaline zodat u meer energie krijgt en 
herinneringen opdoet die u nooit zult 
vergeten. Tenzij u misschien graag aan het 
strand ligt of naar een andere comfortabele 
plek gaat, dat is ook prima.

Actieve vakanties worden wereldwijd steeds 
populairder. Meld u aan voor een all-
inclusive bestemming of plan uw eigen 
avontuur aan de hand van uw budget. Maar 
pas op... Vergeet niet dat dit een vakantie is 
en geen poging om er bij thuiskomst 
fantastisch uit te zien.

Voor vakantiegangers die van het 
buitenleven en geschiedenis houden, biedt 
een wandeling door het Andesgebergte of 
een bezoek aan de eeuwenoude stad 
Machu Picchu een onvergetelijke actieve 
vakantie. Er zijn talloze paden en 
wandelgidsen om uit te kiezen zodat u altijd 
een wandeling vindt die aan uw 
activiteitsniveau voldoet. Bereid u goed voor 
en zorg dat u een paar dagen voor uw 
wandeltocht arriveert zodat uw lichaam kan 
wennen aan de hoogte. De Inca Trail naar 
Machu Picchu zal uw lichaam fysiek 
uitdagen maar u belonen met schitterende 
vergezichten, heerlijk eten, unieke 
ervaringen en mooie herinneringen.

Als u op zoek bent naar een wat meer 
elegante activiteit, kunt u bijvoorbeeld bij 
Camp Biche in Frankrijk genieten van 
mousse au chocolat en een glas 
champagne na yoga, pilates en 
krachttraining. De perfecte combinatie van 
een ontspannende vakantie en bootcamps: 
Camp Biche biedt activiteiten op maat, 
geschikt voor elke conditie. 

Hardlopers, wandelaars en joggers kunnen 
gebruik maken van een atletiekbaan op 10 
verdiepingen boven de oceaan. Daarnaast 
zijn er ook volwaardige basketbalvelden en 
voetbalvelden aanwezig in het 
sportcomplex van het cruiseschip. Voor de 
meer avontuurlijke vakantiegangers 
bevatten sommige schepen zelfs 
klimwanden van ruim 7 meter hoog. Er zijn 
natuurlijk ook zwembaden, crosstrainers, 
loopbanden en hometrainers aanwezig. En 
wat te denken van de lessen in yoga en 
pilates? Hou in de gaten hoeveel u eet 
zodat u er zeker van bent dat u meer 
calorieën verbruikt dan inneemt. Norwegian 
is niet de enige cruisemaatschappij die 
zoveel sportieve opties biedt. Het maakt 
niet uit wat uw favoriete schip is: elke 
cruiseliefhebber kan een gewone 
ontspannende vakantie omtoveren tot een 
actieve vakantie.

Verruil de typische zandstranden voor de 
sneeuw en ga de bergen in om een week te 
skiën, te sneeuwschoenwandelen en te 
wandelen. Das Kranzbach Hotel & Wellness 
Retreat ligt in het Duitse Garmisch-
Partenkirchen en is het perfecte resort voor 
stellen die op zoek zijn naar een romantisch 
uitje en een kans om aan hun conditie te 
werken. Das Kranzbach biedt veel 
activiteiten vanuit het enige Engelse 
landhuis van Beieren en verzorgt een 
romantische alpine vakantie die uw lichaam 
fysiek uitdaagt, waarna u zich in alle luxe 
kunt ontspannen. 
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Of u nu van hardlopen, fietsen, 
wandelen, skiën, snowboarden, 
zwemmen, CrossFit, Zumba, 
paardrijden, yoga of iets anders 
houdt: er ligt overal een avontuur  
op u te wachten. 

Als u meer van cruises houdt, 
is er voor u ook genoeg keuze. 
De Caribische en Europese 
cruises van Norwegian Cruise 
Lines bieden bijvoorbeeld veel 
fitnessmogelijkheden zodat u 
topfit aankomt op uw volgende 
bestemming.
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De spa-vakanties in bootcampstijl worden 
steeds populairder naarmate steeds meer 
mensen hun vakantie gebruiken om in vorm 
te komen. Target Fitness in Herefordshire, 
Engeland, biedt bijvoorbeeld 5 à 6 uur aan 
work-outs per dag, wat wonderen doet voor 
uw lichaam. Uw verblijf is inclusief uitgebreide 
seminars over voedingswaarden en 
trainingen zodat u niet alleen uw lichaam 
traint, maar ook uw geest. Opgeleide 
fitnessprofessionals bieden elke dag 
individuele begeleiding en stellen een 
persoonlijk plan op waarbij aerobics worden 
gecombineerd met core training, 
strekoefeningen en meer, voor een 
allesomvattend fitnesspakket. Bootcamps 
zoals Target Fitness zijn niet geschikt voor 
bangeriken, maar zullen uw lichaam op een 
leuke en verfrissende manier in vorm krijgen. 
Omdat deze bootcamps zo populair zijn, 
hebt u met een zoekopdracht op internet in 
een handomdraai een bootcamp in de buurt 
gevonden die aan uw wensen voldoet.

Indien u op zoek bent naar een extreme 
actieve vakantie, kunt u naar Phuket in 
Thailand afreizen voor een verblijf in het 
trainingscomplex Tiger Muay Thai. Stel uzelf 
op de proef en kom in vorm door de 
eeuwenoude vechtkunst Muay Thai-
kickboksen te leren op de plek waar het is 
ontstaan. De accommodaties variëren van 
eenvoudig tot luxe en voldoen aan uw 
specifieke behoeften. Indien u na de training 
nog energie over hebt, kunt u het mooie 

eiland Phuket verkennen en meer leren over 
de geschiedenis en cultuur van Thailand.

Actieve vakanties hoeven niet duur of 
ingewikkeld te zijn. Een weekendje 
wandelen in het bos kan een voordelige 
manier zijn om met de hele familie in 
beweging te komen. Zoek het 
dichtstbijzijnde nationale park of camping 
op en trommel de hele familie op voor een 
paar dagen buiten spelen, weg van alle 
technologie en de verleiding om op de bank 
voor de televisie te zitten. 

Zo kunt u er met uw familie zwemmen, aan 
buitenyoga doen, mountainbiken, kajakken, 
raften en eventuele buitenspelletjes spelen 
voor een work-out in de verfrissende 
buitenlucht. 

Indien u het strand echt niet wilt missen, 
kunt u uw strandvakantie omtoveren tot een 
actieve vakantie door voor een 
strandvakantie te kiezen waarbij u moet 
bewegen. In plaats van de hele dag in de 
zon te liggen, kunt u enkele uren per dag 
zwemmen, kajakken of roeien. Fysieke 
sporten en spelletjes op het strand zoals 
volleybal, hardlopen, frisbeewerpen en 
voetbal bieden een extra work-out waar uw 
lichaam niet aan gewend is omdat het veel 
moeilijker is om op zand te rennen dan op 
een vlakke ondergrond. Zelfs een wandeling 
langs de kustlijn van enkele kilometers kan 
uw gewone vakantie al omtoveren tot een 
actieve vakantie. 

Dit zijn slechts een paar manieren om uw 
zomervakantie dit jaar te veranderen in een 
actieve vakantie die niet alleen leuk maar 
ook gezond is. Met een beetje creativiteit en 
planning is er geen reden om uw jaarlijkse 
routine te doorbreken en een fit en gezond 
avontuur te vinden waar iedereen van zal 
genieten. U zult zich zo fris en gezond 
voelen dat u bij thuiskomst meteen uw 
volgende actieve vakantie wilt plannen. 
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U kunt in het bos meer ondernemen 
dan alleen wandelen.
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Multivitaminen-kauwtabletten

Yummies

Lifeplus Yummies, gevuld met 
essentiële vitaminen en mineralen, 
zijn een geweldige manier voor 
kinderen om de voedingsstoffen 
aan te vullen die nodig zijn voor 
groei en ontwikkeling! 

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
© 2017 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over de producten vinden.
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Een portie bietjes van 100 gram bevat  
20 procent van de aanbevolen dagelijkse 
hoeveel foliumzuur en 14 procent van de 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
mangaan. Rode bieten bevatten ook vezels, 
ijzer, kalium, calcium, zink en andere 
voedingsstoffen, in kleinere hoeveelheden. 
Het is echter het hoge nitraatgehalte in 
bietjes waardoor het zo’n gezonde  
groente is. 

Wanneer er meer zuurstof nodig is, wordt 
het nitriet omgezet in stikstofmonoxide, dat 
bloedvaten verwijdt en daardoor voor meer 
bloedcirculatie en een lagere bloeddruk 
zorgt. Een onderzoek in het Journal of 
Nutrition concludeerde dat sap van rode 
bieten verantwoordelijk is voor een 
bescheiden daling van de bloeddruk.1 
Hoewel we bij rode bietjes meestal aan hun 
donkerrode kleur denken, wijzen andere 
onderzoeken uit dat zowel de rode als de 
witte bietjes voordelen kennen.2

Rode bietjes kunnen ook nuttig zijn voor 
atleten. Onderzoek wees op een verband 
tussen de inname van bietjes en verbeterde 

prestaties bij individuen die werden gezien 
als inactief of recreatief actief. Bij deelnemers 
aan één onderzoek zag men matige 
verbeteringen bij het sporten na het drinken 
van rodebietjessap.3

Een onafhankelijk onderzoek naar bietjes en 
sport zette fietsers aan het werk in een 
afgesloten kamer waarin een grote hoogte 
werd nagebootst, waarbij hun tijden met  
een gemiddelde van 16 seconden werd 
verbeterd na slechts een eenmalige dosis 
bietjessap. Deze bevindingen geven aan  
dat door de biobeschikbaarheid van 
stikstofmonoxide te vergroten door 
bietjessap te drinken, de fietsers minder last 
krijgen van hypoxie die wordt veroorzaakt 
door het fietsen op grote hoogtes.4

Onderzoekers waarschuwen echter dat 
hoewel groenten goed zijn voor de 
gezondheid, nitraat van andere, minder 
natuurlijke bronnen (zoals bewerkt vlees als 
bacon, ham en worst) schadelijke effecten 
op de gezondheid kunnen hebben. Derhalve 
dienen atleten verstandig te werk te gaan en 
hun nitraat voornamelijk uit rode bietjes en 
andere groenten binnen te krijgen.5

Als de verbeterde sportieve prestaties en 
gezondere bloeddruk niet genoeg zijn om 
van bietjes een superfood te maken, hoe zit 
het dan met cognitieve prestaties? Het 
eerste, kleine onderzoek door Wake Forest 
University in Winston-Salem, North Carolina 
wees uit dat de regelmatige consumptie van 

rodebietjessap voor meer bloedcirculatie 
naar bepaalde delen van de hersenen kan 
zorgen. Hoewel er meer bewijsmateriaal 
nodig is om met zekerheid te kunnen 
zeggen dat er een connectie is, geloven 
onderzoekers dat de uitslag erop wijst dat 
ouderen baat kunnen hebben bij het nuttigen 
van rode bietjes voor een betere 
doorbloeding van belangrijke hersendelen 
die betrokken zijn bij het uitvoeren van 
executieve functies.6

Afhankelijk van de culinaire voorkeuren van 
uw regio worden rode bieten vaak 
ingemaakt geserveerd of in een smoothie of 
soep geserveerd, zoals borsjt. Rode bietjes 
vormen ook een ingrediënt in rode chrain en 
in de Finse rosolli-salade. 

Wanneer bietjessap bij lagere temperatuur 
wordt gedroogd, vormt het resulterende 
poeder een rijke bron aan biobeschikbare 
nitraten. Die kunnen worden toegepast in 
voedingssupplementen ter ondersteuning 
van stikstofmonoxide in het lichaam.

Bietjes vormen een heerlijke, 
kleurrijke en gezonde toevoeging 
aan vrijwel elke salade. 

Als bietjes worden geconsumeerd, 
wordt het nitraat omgezet in nitriet 
dat wordt opgenomen in het bloed.  
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Bietjes staan bekend om hun mooie donkerrode kleur en zijn een prachtig wortelgewas 
dat in keukens over de hele wereld wordt gebruikt. Er is een nieuwe reden om bietjes in de 
schijnwerpers te zetten. Er zijn namelijk talloze bewijzen die aangeven dat de opvallende kleur 
van bietjes niet het enige is waarom ze bekend mogen staan: ze zouden misschien wel het 
volgende superfood kunnen worden.

Rode bieten
Kruiden en supplementen

Er is zowel bij het sap van rode 
bietjes als bij de rode bietjes zelf 
aangetoond dat ze vanwege hun 
nitraatgehalte voor verbeterde 
prestaties zorgen.  

1 Mario Siervo, Jose Lara, Ikponmwonsa Ogbonmwan, 
John C. Mathers. Inorganic Nitrate and Beetroot Juice 
Supplementation Reduces Blood Pressure in Adults: A 
Systematic Review and Meta-Analysis. J. Nutr. 1 juni 2013,
vol. 143 no. 6 818-826.
2 Hobbs D. A., Kaffa N., George T. W., Methven L., Lovegrove, 
J. A. (2012). “Blood pressure-lowering effects of beetroot juice 
and novel beetroot-enriched bread products in normotensive 
male subjects.” British Journal of Nutrition. 108 (11): 2066-
2074.

3 Hoon M. W., Johnson N. A., Chapman P. G., Burke 
L. M. The effect of nitrate supplementation on exercise 
performance in healthy individuals: a systematic review and 
meta-analysis. International Journal of Sport Nutrition and 
Exercise Metabolism. 2013;23(5):522-532. doi: 10.1123/
ijsnem.23.5.522.
4 Muggeridge D., Howe D., Spendiff O., Pedlar C., James 
P., Easton C. The Effects of a Single Dose of Concentrated 
Beetroot Juice on Performance in Trained Flatwater Kayakers. 
Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab. 2013;23:498-506. doi: 

10.1123/ijsnem.23.5.498.
5 Margaret Murphy, Katie Eliot, Rita M. Heuertz, Edward 
Weiss. “Whole Beetroot Consumption Acutely Improves 
Running Performance.” Journal of the Academy of Nutrition 
and Dietetics April 2012, Volume 112, Issue 4, pagina 548-552.
6 Presley, Tennille D., et al. “Acute Effect of a High Nitrate Diet 
on Brain Perfusion in Older Adults.” Nitric oxide: biology and 
chemistry / official journal of the Nitric Oxide Society 24.1 
(2011): 34-42. PMC. Web. 16 maart 2017.
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Het voornaamste verschil tussen de 
fysiologie van vrouwen en mannen is dat 
vrouwen het voordeel hebben dat ze tijdens 
het sporten meer vetten verbranden. 
Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen 
meer vetten en minder koolhydraten en 
eiwitten verbranden dan mannen tijdens 
dezelfde work-outs. Vrouwen slaan ook 
minder glycogeen op na het eten van 
koolhydraten.1

Een onafhankelijk onderzoek wees uit dat 
vrouwen ongeveer 10 procent minder 
eiwitten nodig hebben dan mannen.2 

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen 
waarom vrouwelijke lichamen steeds meer 
vetten nodig hebben om energie te krijgen 
dan glycogeen uit complexe koolhydraten. 
Verschillen in het zenuwstelsel en de 
hormoonspiegel kunnen de hoofdoorzaak 
zijn. Of misschien hebben vrouwenlichamen 
zich aangepast aan een hoger 
vetpercentage dan mannenlichamen met 
hetzelfde gewicht. 

Dit betekent niet meteen dat vrouwen zich 
voor hun work-out moeten volproppen met 
vet eten. Misschien kunnen ze tijdens de 
maaltijden die ze voor hun work-out eten een 
aantal vetten vervangen door complexe 
koolhydraten. Er is tientallen jaren lang gezegd 
dat dierlijke vetten te allen tijde vermeden 
moeten worden, dus het kan vrij lastig zijn om 
deze nieuwe kennis te verwerken: vetten 
maken een gezond onderdeel uit van elk 
dieet, zolang de hoeveelheden in verhouding 
staan tot de hoeveelheid energie die uw 
lichaam nodig heeft. 

De fysiologie van een vrouw heeft een groot 
voordeel ten opzichte van die van mannen: 
vrouwen worden minder snel moe dan 
mannen. Om die reden presteren vrouwen 
vaak beter bij hun work-outs. Dit is ook het 
geval wanneer vrouwen en mannen worden 
vergeleken op krachtniveau.4 Bovendien 
herstellen vrouwen na een work-out sneller 
dan mannen, waardoor ze na dezelfde 
training minder rust nodig hebben.

Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar 
hoewel vrouwen minder snel moe worden, 
reageren hun lichamen vaak minder goed op 
intervaltraining met een hoge intensiteit dan 
mannenlichamen. Aangezien vrouwen 
minder snel vermoeid raken, kunnen ze zich 
het beste richten op cardio-activiteiten. 

Het laatste fysiologische verschil waar 
vrouwen baat bij hebben, is dat aerobics bij 
vrouwen een betere invloed hebben op het 
humeur dan bij mannen.5 Dus vrouwen 
kunnen niet alleen langer doorgaan voor ze 
moe worden, maar ze voelen zich achteraf 
ook nog beter!

De verschillen in de fysiologie van vrouwen 
en mannen kunnen worden gebruikt om het 
beste uit work-outs te halen, maar ze hebben 
ook een aantal belangrijke overeenkomsten 
die niet mogen worden genegeerd. Volgens 
de meeste richtlijnen moeten we 2 à 3 uur 
voor onze work-out een halve liter water 
drinken, ongeacht geslacht. 
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Het is geen geheim dat mannen en vrouwen van elkaar verschillen. 
Vanaf het uiterlijk tot op cellulair niveau: de fysiologische 
verschillen in vrouwen en mannen zorgen voor verschillende 
behoeften voor de best mogelijke lichaamsbeweging. 

Waarom mannen en vrouwen 
op een andere manier zouden 
moeten sporten

Gezondheid van het gezin

Niettemin hebben diëten die laag 
in eiwitten zijn, aangetoond dat 
ze de effectiviteit van work-outs 
verkleinen. Eiwitten blijven daarom 
een zeer belangrijke voedingsstof 
voor het herstellen en ontwikkelen 
van spieren na uw work-out. 
Vrouwen hebben alleen wat minder 
nodig dan mannen. 

Ongeacht de reden blijft er een 
verschil en kunnen vrouwen mogelijk 
meer uit hun work-outs halen door 
hun eetgewoonten aan te passen 
aan deze kennis.3

1 Tarnopolsky MA. Sex differences in exercise metabolism 
and the role of 17-beta estradiol. Med Sci Sports Exerc 
2008;40:648-54. doi:10.1249/MSS.0b013e31816212ff.
2 Rand WM, Pellett PL, Young VR. Meta-analysis of nitrogen 
balance studies for estimating protein requirements in healthy 
adults. Am J Clin Nutr 2003;77:109-27.
3 Hunter, S. K. (2014) Sex differences in human fatigability: 

mechanisms and insight to physiological responses. Acta 
Physiol, 210: 768-789. doi:10.1111/apha.12234.
4 Fulco CS, Rock PB, Muza SR, Lammi E, Cymerman C, 
Butterfield G, Moore LG, Braun B, Lewis SF. Slower fatigue 
and faster recovery of the adductor pollicis muscle in 
women matched for strength with men. Acta Physiol Scand. 
1999;167:233-239.

5 McDowell, Cillian P.; Campbell, Mark J.; Herring, Matthew 
P. “Sex-Related Differences in Mood Responses to Acute 
Aerobic Exercise.” Medicine & Science in Sports & Exercise: 
September 2016, Volume 48, Issue 9, p 1798-1802.
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Vrouwen en mannen dienen bij elke maaltijd 
ook voldoende vers fruit en groenten te eten 
om het beste uit hun work-outs te halen. 
Fruit en groenten bevatten antioxidanten die 
helpen bij het bestrijden van de toename in 
vrije radicalen tijdens intensieve work-outs. 

Als ze veel eten met vetten en suikers tot 
zich te nemen, zullen zowel mannen als 
vrouwen sloom worden tijdens de work-out.

Vrouwen en mannen hebben verschillende 
lichamen met verschillende behoeften. Alleen 
door goed te begrijpen hoe deze unieke 
behoeften moeten worden vervuld, kunnen 
we alle voordelen van onze work-outs leren. 
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Daarnaast wordt ook aanbevolen 
om tijdens de warming-up 200 
milliliter te drinken en tijdens de 
work-out zelf om de 10 à 20 minuten 
200 milliliter te drinken om goed 
gehydrateerd te blijven. 
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Volgens twee recente onderzoeken is de 
gemiddelde levensverwachting van mannen 
bijna even hoog als die van vrouwen. Het 
eerste is een gezamenlijk onderzoek door 
het Imperial College in Londen en de 
Wereldgezondheidsorganisatie. Dit 
onderzoek toonde aan dat mannen die in 
2030 worden geboren naar verwachting 
82,5 jaar oud worden. Voor vrouwen zal de 
levensverwachting 85,3 jaar zijn. Dit is een 
verschil van 2,8 jaar, vergeleken met een 
verschil van 4,6 jaar in 2001 en 6,3 jaar in 
1971.1 

Volgens recent onderzoek van het Britse 
Centraal Bureau voor de Statistiek worden 
de meeste welgestelde mannen zelfs iets 
ouder dan vrouwen. Mannen met goed 
betaalde, hoogopgeleide banen hebben een 
levensverwachting van 82,5 jaar vergeleken 
met 82,4 jaar voor de gemiddelde vrouw.2

Geneeskunde, technologie en voedingsleer 
hebben grote stappen gemaakt, waardoor 
de levensverwachting voor iedereen hoger 
wordt. In 2011 was de levensverwachting bij 
de geboorte bijna het dubbele van die in 
1841!3 Er was jarenlang een groot verschil in 
levensverwachting, maar wat heeft ervoor 
gezorgd dat mannen het verschil hebben 
ingehaald? Er is niet slechts één reden: er 
zijn er meerdere. 

Roken, drinken, ongezond eten, het 
opkroppen van gevoelens: dit zijn allemaal 
eigenschappen die van oudsher aan 
mannen werden toegedicht en die ze nu 
naast zich neerleggen. 

Bekende gezondheidsinitiatieven voor 
mannen, waaronder ‘Movember’ (waarbij 
mannen in november hun snor laten groeien 
om aandacht te vragen voor prostaatkanker) 
hebben bijgedragen aan de toenemende 
acceptatie dat het geen teken van zwakte is 
om hulp te vragen en voor uw lichaam te 
zorgen. Nu het mannelijke stoïcisme 
afneemt, worden mannen steeds ouder. 

Daarnaast spelen veranderende 
eetgewoonten ook een rol. Volgens 
onderzoek ontstond er eind 19e eeuw een 
merkbaar verschil tussen de mannelijke en 
vrouwelijke levensverwachting toen mannen 
meer vlees en dierlijke vetten begonnen te 
eten.4 Traditioneel gezien eten mannen vaker 
vlees en vet voedsel.

Vandaag de dag weten we dat vlees en 
vetten een gezond deel van de 
eetgewoonten uitmaken, zolang ze in 
hoeveelheden worden genuttigd die 
overeenkomen met het energieverbruik en 
zolang ze afkomstig zijn van dieren die onder 
de meest natuurlijke omstandigheden 

hebben geleefd, zoals scharreldieren en 
dieren die alleen gras eten. In een ideale 
wereld worden vlees en vet alleen in kleine 
hoeveelheden genuttigd, in combinatie met 
veel groenten. Voor die kennis bekend werd, 
hadden veel mannen eetgewoonten die 
tegenwoordig geassocieerd worden met 
gezondheidsproblemen zoals een hoge 
bloeddruk, een hoog cholesterol en een 
hoog gewicht (vet). Met deze nieuwe 
informatie kunnen mannen voor 
evenwichtige eetgewoonten kiezen met een 
gezonde hoeveelheid vet voor hun lichaam. 

Veranderingen in carrières kunnen ook deels 
verantwoordelijk zijn. Hypermoderne 
technologie en veranderende behoeften 
zorgen ervoor dat minder mannen 
werkzaam zijn in gevaarlijke 
omstandigheden. Hoewel de gevaarlijke 
consequenties van een zittend bestaan op 
kantoor reëel zijn, is hier beter mee te leven 
dan met jarenlange ondergrondse mijnbouw 
of het werken in gevaarlijke fabrieken. 

Het klopt dat het verschil in 
levensverwachting tussen mannen en 
vrouwen kleiner wordt, maar vergeet niet dat 
dit globale cijfers zijn. Veel mannen hebben 
nog slechte gewoonten die hun 
levensverwachting verkorten.

Hoewel steeds meer mannen hiervoor 
kiezen, hebben ze nog niet allemaal deze 
levensstijl omarmd. Zorg ervoor dat de 
mannen in uw leven leren hoe belangrijk 
deze keuzes zijn zodat iedereen langer een 
gezond leven kan leiden. 

22

Al honderden jaren lang worden vrouwen gemiddeld ouder dan mannen. Maar twee 
recente onderzoeken tonen aan dat mannen aan een opmars bezig zijn en dat het 
verschil steeds kleiner wordt. Wat veroorzaakt deze verandering en wat kunnen 
mannen (en vrouwen) hiervan leren om een langer en gezonder leven te leiden?

Worden mannen  steeds ouder?
Gezondheid van het gezin

De eerste factor in het steeds 
kleiner wordende verschil is dat 
mannen tegenwoordig veel 
slechte gewoontes vermijden die 
voorheen geassocieerd werden met 
mannelijkheid. 

De sleutel tot een lang en gezond 
leven, ongeacht uw leeftijd of 
geslacht, bestaat uit gezonde 
eetgewoonten met voldoende 
vers fruit en groente, lichamelijke 
beweging, beperkte stress en 
contacten met mensen met een 
positieve houding.

Daarnaast vinden moderne mannen 
het steeds minder vervelend om 
naar de dokter te gaan of om een 
therapeut of zorgverlener in te 
schakelen.

1 Digital, ONS. “How has life expectancy changed over time?” 
VisualONS How has life expectancy changed over time 
Comments. N.p., n.d. Web. 16 maart 2017.
2 “Statistical bulletin: Interim Life Tables: England and Wales, 
2010-2012.” Office for National Statistics. N.p., n.d.  
Web. 16 maart 2017.

3 Digital, ONS. “How has life expectancy changed over time?” 
VisualONS How has life expectancy changed over time 
Comments. N.p., n.d. Web. 16 maart 2017.
4 Beltran-Sanchez H, Finch CE, Crimmins EM. Twentieth 
century surge of excess adult male mortality. Proc Natl Acad 
Sci USA 2015;112:8993-8. doi:10.1073/pnas.1421942112.
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De pijn van artritis schrikt veel mensen af om 
actief te zijn. Regelmatige beweging kan 
echter helpen om artritis draaglijker te 
maken. Oefeningen in flexibiliteit, zoals 
rek- en strekoefeningen en yoga, helpen uw 
gewrichten soepel te houden. Door deze 
oefeningen regelmatig uit te voeren, blijven 
de gewrichten flexibel en wordt het 
makkelijker om in beweging te blijven.

Deze oefeningen zijn ook goed voor uw 
uithoudingsvermogen en zorgen ervoor dat 
u gewicht verliest, wat de pijn van artritis kan 
verminderen aangezien obesitas en 
overgewicht voor extra druk op de 
gewrichten zorgen. 

Weerstandsoefeningen zoals gewichtheffen 
verbeteren en onderhouden uw spiermassa. 
Sterke spieren kunnen gewrichten die zijn 
aangedaan door artritis ondersteunen en 
beschermen. 

Wandelen is een aerobicsoefening; het is 
gratis, niet intensief en eenvoudig. Elke dag 
een paar kilometer lopen, is goed voor de 
doorbloeding en voor uw gewicht en 
verlaagt het risico op het ontwikkelen van 
hart- en vaatziekten. Wandelen kan ook het 
risico op botbreuken verlagen en spieren 
versterken die gewrichten met artritis 
ondersteunen. 

Aquarobics is met name geschikt voor 
mensen met artritis die langere tijd niet actief 
zijn geweest, aangezien het water valpartijen 
en ongelukken voorkomt. 

Dit zijn twee van de beste keuzes voor 
senioren met artritis, maar vrijwel alle 
lichamelijke activiteiten met lage impact 
kunnen helpen, mits ze regelmatig worden 
uitgevoerd.

Naast regelmatige lichaamsbeweging 
kunnen mensen met artritis baat hebben bij 
bepaalde voedingsstoffen in hun maaltijden. 
Onder deze voedingsstoffen vallen onder 
andere omega 3-vetzuren. Volgens de 
Arthritis Foundation adviseren experts om 
elke week minstens drie à vier porties 
koudwatervis te eten. Zalm, makreel, 
sardientjes en haring zijn nog maar een paar 
van de beste bronnen van omega 
3-vetzuren. In het wild gevangen vis bevat 
betere voedingsstoffen dan gekweekte vis. 
Kleine, kort levende vissen accumuleren 
minder toxines uit de omgeving dan grote, 
langer levende vissen.

Als u niet van vis houdt maar wel omega 
3-vetzuren wilt proberen, kunt u voor 
hoogwaardige supplementen van EPA 
(eicosapentaeenzuur) en DHA 
(docosahexaeenzuur) kiezen in de vorm van 
visolie of van specifieke gekweekte algen. 
Deze bevatten dezelfde belangrijke omega 
3-vetzuren die uit vis wordt verkregen.

Sommige oliën kunnen helpen in de strijd 
tegen artritis. Extra vierge olijfolie bevat niet 
alleen vetten die gezond zijn voor uw hart, 
maar ook de stof oleocanthal met 
eigenschappen die vergelijkbaar zijn met 
niet-steroïde anti-inflammatoire 
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Volgens een schatting van Centers for Disease Control and Prevention lijdt bijna de 
helft van alle volwassenen ouder dan 65 jaar aan artritis. De pijn en het ongemak 
van artritis verlagen de levenskwaliteit van senioren. Gelukkig is er veel mogelijk 
in de vorm van eetgewoonten en beweging om een ziekte te bestrijden waar bijna 
de helft van alle mensen tot op zekere hoogte mee te maken zal krijgen. 

Artritis, eetgewoonten  en beweging

Gezondheid van het gezin

Aerobics zoals wandelen of joggen 
zijn goed voor het hart en maken de 
longen efficiënter. 

Het water haalt ook de druk van uw 
lichaamsgewicht van uw gewrichten, 
wat erg aangenaam kan zijn voor 
mensen met gewrichtspijnen, vooral 
in de knieën en heupen. Water biedt 
ook natuurlijke weerstand die helpt 
spiermassa op te bouwen. 

Er zijn twee eenvoudige oefeningen 
die vooral goed zijn voor mensen 
met artritis: wandelen en aquarobics. 
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geneesmiddelen die veel mensen slikken om 
de pijn van artritis te onderdrukken.

Bij mensen bij wie onlangs artritis is 
vastgesteld, kan met name broccoli een 
gunstig effect hebben vanwege de stof 
sulforafaan. Deze natuurlijke stof wordt ook 
aangetroffen in andere kruisbloemige 
groenten en helpt de progressie van artrose 
te voorkomen of te vertragen.1 

Vitamine C zit in alle citrusvruchten en kan 
ook helpen artritis te bestrijden. Vitamine C 
is een krachtige antioxidant die strijdt tegen 
vrije radicalen die tot ontstekingen kunnen 
leiden. Daarnaast helpt vitamine C bij de 
opbouw van collageen, het belangrijkste 
eiwit in het weefsel van gewrichten.

Onderzoekers geloven nu dat een  
verbinding genaamd diallyl disulfide uit  
look verantwoordelijk kan zijn voor deze 
beschermende werking. 

De diagnose van artritis hoeft een persoon 
niet te beperken tot een zittende levensstijl. 
Met de juiste voeding en voldoende 
lichaamsbeweging, in combinatie met 
regelmatig overleg met de arts, kunnen veel 
mensen langere tijd fit en actief blijven. 
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En last but not least: voedsel uit de 
lookfamilie, zoals knoflook, uien en 
prei, kan ook helpen om enzymen 
die kraakbeen beschadigen af te 
remmen. 

1 Davidson, Rose K et al. “Sulforaphane Represses Matrix-
Degrading Proteases and Protects Cartilage From Destruction 
In Vitro and In Vivo.” Arthritis and Rheumatism 65.12 (2013): 
3130–3140. PMC. Web. 15 maart 2017. 
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Ouders weten hoe belangrijk het is dat hun 
kinderen fysiek actief zijn, maar soms lijkt het 
wel onmogelijk om uw kind zover te krijgen 
om een videogame uit te zetten of een 
smartphone met sociale media opzij te 
leggen en naar buiten te gaan. Hoe vinden 
we interessante manieren om onze kinderen 
uit de buurt van technologie te houden en in 
beweging te krijgen?

Technologie blijft. Onze kinderen volledig 
afschermen van computers en smartphones 
is een slecht idee voor een generatie die 
opgroeit in een wereld vol nieuwe gadgets 
en technologie.

Daarom is het een goede eerste stap om 
kinderen langzaam te laten wennen aan een 
leven met minder moderne technologie. 
Onderzoek heeft aangetoond dat een 
overmatig gebruik van technologieën kan 
leiden tot concentratieproblemen, problemen 
op school, slaapproblemen, eetproblemen en 
overgewicht. Kinderen leren van hun ouders. 
Om de gevaren van de moderne technologie 
te vermijden, moeten ouders het goede 
voorbeeld stellen. Als ouders voortdurend van 
het ene naar het andere scherm gaan, zullen 
kinderen dit gedrag nabootsen. Ouders 
zouden ook moeten voorkomen dat ze hun 
telefoons controleren op e-mails en sms’jes 
terwijl ze met hun kinderen spelen.

Regels geven aan wat er wordt verwacht en 
wat acceptabel gedrag is. Stel gezinsregels 
in: bepaal bijvoorbeeld dat het niet is 
toegestaan om moderne technologie te 
gebruiken tijdens het eten (dit geldt dan ook 
voor de ouders). Schakel computers, 
telefoons en televisies twee uur voor bedtijd 
uit: ook dit is een gezonde gewoonte voor 
het hele gezin. Door vlak voor bedtijd nog 
naar een scherm te kijken, kan het soms 
lastig zijn om de slaap te vatten. 

Maak gebruik van een overgangsperiode om 
kinderen te helpen de moderne technologie 
los te laten. Wanneer kinderen verdiept zijn in 
een videogame of film kunnen ze heel boos 
reageren als ze hem ineens moeten uitzetten. 
Begin met een paar waarschuwingen dat ze 
het apparaat over 20 minuten moeten 
uitschakelen en herinner ze er 10 minuten 
later aan. Zo leren ze er rekening mee te 
houden en kunnen ze zich mentaal 
voorbereiden. Als ze midden in een 
ingewikkelde videogame zitten, weten ze dat 
ze naar een controlepunt moeten gaan 
zodat ze de game kunnen opslaan en een 
andere keer verder kunnen spelen. 

Het is ook belangrijk om te weten waarom 
uw kind de technologie gebruikt. Sommige 
kinderen kiezen voor online games om 
stress te verlagen, verveling tegen te gaan 
en om eenzaamheid te bestrijden wanneer 
er geen vriendjes in de buurt zijn. In deze 
gevallen kan het weghalen van moderne 
technologie juist tot meer stress leiden: in dit 
geval moet u een goed alternatief aanbieden 
om hun tijd te vullen, zoals samen een 
fietstocht of wandeling maken of 
verstoppertje spelen.

Help uw kinderen lichamelijke activiteiten te 
ontdekken die ze leuk vinden. Geef uw 
kinderen op voor een sportteam of maak 
regelmatig een wandeling door de natuur: 
ontdek samen waar ze wel en niet van 
houden. Door activiteiten te vinden die bij uw 
kinderen passen, zullen ze er meer van 
genieten en minder snel hun telefoon pakken.
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Televisies, computers, tablets en smartphones eisen 
allemaal de aandacht van onze kinderen op, waardoor ze 
binnen blijven en aan hun scherm zitten vastgelijmd. 

Hoe zorgt u ervoor dat uw 
kinderen actiever worden?

Gezondheid van het gezin

Ons doel is juist om onze kinderen 
te leren verstandig om te gaan met 
de technologie en vaardigheden 
die nodig zijn in de moderne wereld, 
terwijl we de nadruk leggen op het 
belang (en het plezier) van activiteiten 
en spelletjes waar geen scherm voor 
nodig is. 

Niet alleen bij het gebruik van 
technologie moeten ouders het 
goede voorbeeld stellen, maar ook 
bij lichamelijke activiteiten. Maak elke 
dag tijd vrij om iets met uw kinderen 
te ondernemen. 



mei/juni 2017    |

Soms kiezen kinderen voor technologie 
omdat het simpelweg makkelijker is. Ouders 
kunnen hun kinderen helpen door 
speeltuinen op te zetten die zowel boeiend 
als georganiseerd zijn. Sommige kinderen 
raken snel afgeleid als ze te veel speelgoed 
hebben. Hou het speelgoed zo netjes en 
overzichtelijk mogelijk, hoewel dat soms 
onmogelijk lijkt bij kinderen! 

Het speelgoed moet echter goed 
toegankelijk zijn. Berg het niet buiten het 
zicht op in dozen of op hoge schappen, 
maar leg het in kleine manden op lage 
schappen. Kinderen willen hun opties graag 
zien en zelf pakken. 

Technologie dient vele doeleinden. Als uw 
kinderen volwassenen worden, zal moderne 
technologie waarschijnlijk vaker worden 
toegepast. 

Maar u kunt wel grenzen stellen, veilig 
gedrag stimuleren en uw kinderen een 
evenwichtige manier van leven aanleren 
met voldoende lichamelijke activiteiten in  
de buitenlucht waar ze nog jarenlang profijt 
van zullen hebben.
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Een volledig verbod op technologie 
in huis zal uw kinderen niet 
voorbereiden op de toekomst.
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Na een lange winter vol regen, sneeuw en 
ijs willen mensen enthousiast naar buiten 
om te bewegen. Ze maken zich echter 
zorgen om blootstelling aan de zon, een 
gebrek aan ozon en angst voor melanoom, 
zodat ze alsnog liever naar de sportschool 
gaan. Met een paar eenvoudige 
voorzorgsmaatregelen is het sporten in de 
zon niet alleen veilig, maar ook van groot 
belang voor uw gezondheid. Zonlicht is 
direct verantwoordelijk voor de aanmaak 
van vitamine D door uw lichaam, wat een 
belangrijke rol speelt bij het beschermen 
van botten en het bevorderen van een 
gezond immuunsysteem, hart- en 
vaatstelsel en zenuwstelsel. Zonlicht doet 
ook wonderen voor uw humeur en dat is 
heerlijk na de lange, sombere 
wintermaanden. 

Vermijd de middagzon op haar hoogtepunt 
om te voorkomen dat u uitdroogt, 
verbrandt of andere warmtegerelateerde 
problemen krijgt. Kies een 
zonnebrandcrème die specifiek is 
ontwikkeld voor sport, anders zal het zweet 
de beschermingslaag wegspoelen. Smeer 
pas zonnebrandcrème wanneer u lang 

genoeg in de zon bent geweest om 
vitamine D te produceren (afhankelijk van 
de tijd van het jaar, het tijdstip op de dag 
en uw huidtype). In het late voorjaar tot het 
begin van de herfst sporten veel mensen 
vóór 10:00 uur en na 14:00 uur buiten, 
wanneer de ultraviolette stralen minder 
sterk zijn. Daardoor hoeven ze pas na  
30 minuten zonnebrandcrème te smeren. 
En last but not least: drink veel water voor, 
tijdens en na uw work-out om uitdroging te 
voorkomen. Volg deze eenvoudige tips op 
wanneer u naar buiten gaat zodat u op 
verantwoorde wijze onder de warme 
zomerzon kunt sporten.

Het eten van een grote verscheidenheid van voedingsmiddelen 
heeft twee belangrijke voordelen. Het eerste voordeel is dat uw 
lichaam complexe voedingsbehoeften heeft. Er is meer dan alleen 
een handjevol verschillende voedingsmiddelen voor nodig om het 
in alle behoeften te voorzien. Bij kieskeurige eters is het erg lastig 
om elke dag alle voedingsstoffen binnen te krijgen omdat zij 
slechts beperkte eetgewoonten hebben en dus ook een beperkte 
hoeveelheid voedingsstoffen binnenkrijgen. Aan de andere kant 
voorziet het eten van een verscheidenheid aan voedsel (elk met 
zijn eigen specifieke voedingswaarde) uw lichaam van talloze 
voedingsstoffen. Naarmate we ouder worden en verschillende 
fasen in het leven doorlopen, veranderen onze voedingsbehoeften. 
Het nuttigen van een breed scala aan voedingsmiddelen draagt er 
tevens toe bij dat we voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen, 
ongeacht onze levensfase. Het tweede grote voordeel van het 
eten van een grote verscheidenheid aan voedingsstoffen is dat het 
monotonie voorkomt en ons introduceert tot nieuwe smaken. Hoe 
gezond bepaalde voedingsmiddelen ook zijn: veel mensen hebben 
er al snel genoeg van als we het bij elke maaltijd eten. Dit kan 
leiden tot het snoepen van ongezonde voedingsmiddelen om onze 
smaakpapillen te stimuleren. 
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Kunnen voedingsmiddelen uw 
cognitieve functies beïnvloeden?

Waarom hoor ik zo vaak dat mijn eetgewoonten 
uit een ‘verscheidenheid van’ moeten bestaan?

Vraag het de expert

U kunt het beste in de vroege 
ochtend of late middag veilig 
buiten sporten.

Hoe kan ik veilig buiten in de 
zon sporten?

Veel van de voedingsmiddelen die u eet, kunnen 
op positieve of negatieve wijze invloed hebben 
op uw cognitieve functies. Net als ieder ander 
deel van uw lichaam zijn uw hersenen gevoelig 
voor beschadiging door vrije radicalen, wat kan 
leiden tot een cognitieve achterstand. Daarom is 
het zo belangrijk dat we voedingsmiddelen eten 
die rijk zijn aan antioxidanten, zoals bessen, om 
ons te beschermen tegen vrije radicalen. Ook 
omega 3-vetzuren beschermen onze hersenen 
dankzij DHA (docosahexaeenzuur), dat 
voorkomt in ons hersenweefsel en met name in 
de membranen van zenuwcellen. De beste bron 
van docosahexaeenzuur is verse koudwatervis. 
Daarnaast is aangetoond dat flavanolen in pure 
chocolade (vermijd melkchocolade en kies voor 
70% pure chocolade) bijdragen aan een beter 
denkvermogen bij ouderen. Wetenschappers 
begrijpen nog niet precies hoe flavanolen de 
hersenen beïnvloeden, maar het bewijs geeft 
aan dat een paar ons pure chocola voldoende is 
om de voordelen van flavanolen te zien. Ten 
slotte kunt u de breinstimulerende snack 
wegspoelen met groene thee. Verse groene 
thee helpt bij het beschermen van gezonde 
cognitieve prestaties. Met name groene thee is 
bevorderend voor de geheugentaken. Dit zijn 
niet de enige voedingsmiddelen die uw brein 
helpen beschermen. In het algemeen geldt dat 
uw brein, net als uw lichaam, baat heeft bij 
gezonde eetgewoonten: vers fruit, groente en 
gezonde vetten die overeenkomen met uw 
energieverbruik. 
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