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Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen 
vaak dezelfde levensstijl-keuzes maken 
als de mensen waarmee ze veel tijd 
doorbrengen. Als uw partner bijvoorbeeld 
een gezonde eter is, bent u er waarschijnlijk 
ook één. Als uw beste vriend graag fysiek 
actief blijft, is er een grote kans dat u zelf ook 
actiever wordt.

Hetzelfde geldt voor minder tastbare 
gezondheidsfactoren, zoals een positieve 
kijk op het leven hebben. Wanneer we 
onszelf omringen met positief ingestelde 
mensen, zijn we dat zelf waarschijnlijk ook 
en trekken we andere positieve dingen, 
mensen, ervaringen en omstandigheden in 
ons leven aan. 

Hoe staat het met uw sociale gezondheid 
als u deze dingen denkt? Voelt u zich verfrist 
en gelukkig als u tijd doorbrengt met uw 
sociale contacten? Of voelt u zich futloos 
of geërgerd? Als u voornamelijk negatieve 
gevoelens hebt nadat u tijd met uw vrienden 
hebt doorgebracht, is het misschien tijd om 
nieuwe vrienden te zoeken. 

Het is niet altijd even eenvoudig om met 
vrienden samen te komen. Gelukkig zijn 
er veel online hulpmiddelen beschikbaar 
voor computers en smartphones, zodat 
we kunnen videochatten wanneer het niet 
mogelijk is om elkaar in levende lijve te zien. 

Hoewel dit niet ideaal is op de lange termijn, 
kan het met name nuttig zijn als u door 
omstandigheden niet kunt samenkomen 
met de mensen met wie u de nauwste band 
hebt.

Als we het over gezondheid hebben, richten 
we ons vaak op zaken als eten, sporten, 
stress verminderen en andere vergelijkbare 
onderwerpen. Maar de mensen met wie we 
ons omringen, hebben een grote invloed 
op alle aspecten van de gezondheid. Ze 
vormen het vangnet dat ons door moeilijke 
tijden heen helpt en creëren een netwerk dat 
onze successen viert. 

De volgende keer dat u uw gezondheid en 
de dingen die u doet om gezond te blijven 
onder de loep neemt, moet u uw sociale 
gezondheid niet vergeten. Wanneer hebt 
u voor het laatst een goed gesprek gehad 
met een vriend, persoonlijk of online? 
Kiezen met wie u uw vrije tijd doorbrengt, 
en tijd vrijmaken en gelegenheden creëren 
om samen te zijn met die personen, zijn 
gegarandeerd net zo belangrijk als kiezen 
wat u eet en wanneer u sport.

Sociale gezondheid  
en welzijn
Een deel van onze gezondheid dat we vaak over het hoofd zien, 
is onze sociale gezondheid: de relaties die we aangaan met 
vrienden, familie, collega’s en andere kennissen. De mensen met 
wie we onze tijd doorbrengen en de hoeveelheid tijd die we met ze 
doorbrengen, kunnen een grote invloed hebben op onze mentale 
en fysieke gezondheid. Dat geldt nu misschien meer dan ooit.
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Het laatste nieuws
Bosbessen: een gezonde 
traktatie die bijdraagt aan een 
gezond cardiovasculair systeem

Nieuwe bevindingen gepubliceerd in het 
American Journal of Clinical Nutrition tonen 
aan dat het dagelijks eten van 150 gram 
bosbessen de kans met maximaal 
15% vergroot dat u uw cardiovasculaire 
gezondheid behoudt. De onderzoekers 
zijn van mening dat het dagelijks eten 
van één kopje bosbessen kan helpen de 
cardiovasculaire gezondheid te verbeteren. 
De beschermende eigenschappen van 
bosbessen worden waarschijnlijk 
veroorzaakt door de hoge concentraties 
anthocyanine, de smaakstoffen in hun 
blauwe kleur.5

Door twee keer per week slechts een 
handvol noten te eten, kunt u het risico op 
sterven door hartziekten met bijna een vijfde 
verminderen, aldus wetenschappers die de 
effecten op het lichaam bestuderen van 
walnoten, amandelen, pistachenoten, 
hazelnoten en zaden. Uit het onderzoek 
bleek dat noten een goede bron zijn van 
onverzadigd vet met polyfenolen, die een 
gezonde cardiovasculaire functie 
ondersteunen.4

Volgens onderzoekers van de Boston 
University School of Medicine kunnen 
wekelijkse yogasessies de stemming 
verbeteren en de symptomen van 
depressies verminderen. De onderzoekers 
vonden bij mensen die aan yoga doen een 
verhoogd niveau aan gamma-
aminobutaanzuur (GABA), een 
neurotransmitter die geassocieerd is met 
verminderde depressiesymptomen.2 

Bescherm uw hart met noten

Strek u en bereik een betere 
geestelijke gezondheid

1 Bodkin, Henry. “Drinking Tea Could Cut Threat of Alzheimer’s.” 
The Sydney Morning Herald, January 30, 2020.  
https://www.smh.com.au/world/europe/drinking-tea-could-cut-
threat-of-alzheimer-s-20200130-p53w4b.html.
2 Streeter, Chris C., Patricia L. Gerbarg, Richard P. Brown, 
Tammy M. Scott, Greylin H. Nielsen, Liz Owen, Osamu Sakai, 
Jennifer T. Sneider, Maren B. Nyer, and Marisa M. Silveri. 
“Thalamic Gamma Aminobutyric Acid Level Changes in 
Major Depressive Disorder After a 12-Week Iyengar Yoga and 

Coherent Breathing Intervention.” The Journal of Alternative  
and Complementary Medicine, January 14, 2020.  
https://doi.org/10.1089/acm.2019.0234.
3 Bosman, Else S., Arianne Y. Albert, Harvey Lui, Jan P. 
Dutz, and Bruce A. Vallance. “Skin Exposure to Narrow 
Band Ultraviolet (UVB) Light Modulates the Human Intestinal 
Microbiome.” Frontiers in Microbiology 10 (2019).  
https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02410.
4 Donnelly, Laura. “Handful of Nuts Twice a Week Can Cut 

Chance of Dying from Heart Disease by Almost a Fifth, Study 
Finds.” Yahoo! News. Yahoo!, August 31, 2019. https://www.
yahoo.com/news/handful-nuts-twice-week-cut-070000462.html.
5 Curtis, Peter J, Vera Van Der Velpen, Lindsey Berends, Amy 
Jennings, Martin Feelisch, A Margot Umpleby, Mark Evans, 
et al. “Blueberries Improve Biomarkers of Cardiometabolic 
Function in Participants with Metabolic Syndrome—Results 
from a 6-Month, Double-Blind, Randomized Controlled Trial.” 
The American Journal of Clinical Nutrition 109, no. 6 (2019): 
1535–45. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy380.

Nadat onderzoekers 900 mensen hebben 
gevolgd over een periode van gemiddeld 
zes jaar, ontdekten ze dat thee kan 
helpen om de teruggang in cognitieve 
vaardigheden op latere leeftijd te 
verminderen. De hersenstimulerende 
voordelen dankt de thee aan de hoge 
concentraties flavanolen en antioxidanten 
die in plantaardige pigmenten voorkomen.1 

Bescherm uw hersenen met een 
kopje thee

Een onderzoek naar de effecten van vitamine D 
op het lichaam heeft onlangs aangetoond 
dat de zonnestraalvitamine een belangrijke 
rol speelt bij het helpen in stand houden van 
een gezonde maag-darmbacteriepopulatie. 
Vitamine D kan helpen de microbiografie van 
de darmen te moduleren, wat nuttig kan zijn 
voor mensen met multiple sclerose of 
darmonstekingsziekten. Het lichaam 
produceert vitamine D wanneer het wordt 
blootgesteld aan ultraviolet licht van de zon.3 
Twintig minuten ongefilterde blootstelling aan 
de zon tijdens piekuren van de lente tot het 
vroege najaar in gematigde klimaten is 
voldoende om uw vitamine D-niveaus 
aanzienlijk te verhogen. Er zijn ook nog veel 
andere voordelen aan de blootstelling aan 
natuurlijk zonlicht, die nog maar net zijn 
ontdekt. 

Een nieuwe reden om naar buiten 
te gaan
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Onze gewrichten, denk aan ellebogen, 
knieën, enkels, heupen, polsen en nek, 
vormen de verbindingen tussen onze botten. 
Deze verbindingspunten worden bij elkaar 
gehouden door ingewikkelde groepen 
gewrichtsbanden, kraakbeen en spieren die 
als schokdempers dienen voor onze botten. 

We weten allemaal dat het anders voelt 
wanneer onze spieren pijn doen omdat we 
weer met fitness zijn begonnen dan wanneer 
we een gewricht hebben beschadigd. 
Spierpijn (geen verrekking) zal een beetje pijn 
doen, terwijl gewrichtspijn overweldigend 
voelt.

Denk aan al het werk dat onze gewrichten 
doen om ons te helpen bij het reiken, 
draaien, buigen, verdraaien, strekken, 
klimmen, lopen en zelfs zitten! Het is van 
essentieel belang om onze gewrichten te 
beschermen als we ons lichaam bewegen. 
Gewrichtspijn is een belangrijke reden 
waarom mensen, die normaal gesproken 
actief zijn, niet meer trainen. 

En buiten het sporten zijn gezonde 
gewrichten noodzakelijk voor functionele 
bewegingen. We hebben allemaal wel eens 
zeer diep geslapen, en misschien niet veel 
bewogen of gedraaid, waardoor we 
‘s ochtends wakker werden met een stijve 
schouder of nek. Of misschien hebben we 
te lang aan de computer gewerkt zonder 
eens op te staan voor een wandeling of 
rekoefeningen. Hoewel dit geen voorbeelden 
van schade aan gewrichten hoeven te zijn, 
tonen ze wel het belang aan van het in 
beweging houden van onze gewrichten 
gedurende de dag (en nacht).

Als het gaat om sport zijn er enkele 
veelvoorkomende oorzaken van 
gewrichtsletsel. Een belangrijke oorzaak  
is te snel te veel doen. Misschien is het na 
lange tijd de eerste warme dag en gaat u 
een lange fietstocht maken. 

Hoe verleidelijk het ook is om een 
vertrouwde oefening weer te doen of 
om met enthousiasme een nieuwe uit 
te proberen, doe het rustig aan!

Voorzichtigheid lijkt misschien saai, maar voor 
velen van ons voelt het prettig en vertrouwd 
om steeds dezelfde oefening uit te voeren. 
Maar door dat herhalen kunt u uw gewrichten 
overbelasten. Net als bij alle aspecten van 
een gezond leven draait het om afwisseling. 
Er bestaat niet één specifieke oefening of 
activiteit die u kunt doen om uw gewrichten 
te versterken en te beschermen. Een 
gevarieerd fitness- en bewegingsprogramma 
is nuttig om overbelasting van een bepaald 
gewricht te voorkomen. 
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We mogen aannemen dat de meesten van ons trainen om de 
spieren sterk te houden en het hart- en vaatsysteem in goede 
conditie te houden. Als we in de spiegel naar ons lichaam 
kijken, valt ons waarschijnlijk de spiertonus en de vorm van 
onze rondingen op. Velen van ons denken wellicht niet eens na 
over onze gewrichten totdat er iets is misgegaan, vooral als ze 
gezwollen zijn of pijn doen. 

Gewrichten beschermen 
tijdens sporten 

Fitness

Hoewel fietsen de gewrichten niet 
zwaar belast, kan een lange fietstocht 
na weken of maanden zonder fietsen 
leiden tot overbelastingsschade aan 
uw gewrichten. 

Denk aan de laatste keer dat u pijn 
voelde na het sporten. Niet alleen de 
spierpijn die we voelen na een zware 
training of dat knagende gevoel je 
nog eens goed te strekken. 

Spieren versterken met gewichten, 
gewrichten in beweging houden 
met cardiovasculaire activiteit, 
strekoefeningen na het sporten. 
Deze activiteiten maken allemaal 
deel uit van elk gezondheids- en 
fitnessprogramma en zijn net zo 
belangrijk voor uw gewrichten. 
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Gebruik de juiste versnelling en hanteer de 
juiste techniek. Zorg ervoor dat u het juiste 
schoeisel draagt en de juiste uitrusting 
gebruikt. Als u wilt gaan fietsen, ga dan naar 
een betrouwbare fietsenwinkel en laat u 
opmeten voor de juiste maat fiets. Als u 
gaat hardlopen, kan een speciaalzaak voor 
hardloopschoenen een geweldige bron 
zijn voor het analyseren van uw loop- en 
hardloopbewegingen om te bepalen wat 
de beste schoen voor u is. Hierbij is sociale 
oefening of het raadplegen van een 
personal trainer zeer nuttig. Een goede 
lichaamshouding is essentieel voor het 
beschermen van gewrichten. 

U hebt ook rust en hersteltijd nodig om uw 
fitnessdoelen te bereiken. Ons hele lichaam 
profiteert van rekken en rusten. Het is een 
manier om het lichaam te vertragen en de 
tijd te geven de voordelen van een activiteit 
te absorberen en te herstellen van een 
inspanning.

Door te zwemmen kunt de invloed van 
de zwaartekracht gedeeltelijk wegnemen. 
Zwemmen is een uitdagende training die 
gewrichtsletsel tot een minimum beperkt, 
omdat de gewrichten veel minder belast 
worden. Maar naast zwemmen, kunnen 
we ook met water walking of aqua-aerobics 
de hartslag opvoeren en tegelijkertijd onze 
gewrichten ontzien.

Optrek- en opdrukoefeningen helpen 
bij het versterken van de spieren in de 
armen, de polsen en ellebogen, evenals in 
de schouders en nek. Zoals eerder gezegd, 
moet u de oefeningen op de juiste manier 
uitvoeren zodat de gewrichten niet worden 
overbelast.

Andere trainingen die 
gewrichtsbescherming bieden, 
zijn been-squats en optrek- en 
opdrukoefeningen. Squats 
versterken de spieren die de enkels, 
knieën en heupen beschermen. 
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Het probleem is dat het moeilijk is om vast te 
stellen welke factor bijdraagt aan de andere. 
Vaak is het net als een dans of een vicieuze 
cirkel: slechte slaap leidtbtot een verminderde 
geestelijke gezondheid, wat weer leidt tot een 
slechtere slaap. Het kan net zo goed 
andersom zijn. Dit kan het oplossen van het 
probleem nog moeilijker maken. 

Moeite met de dingen die het dagelijkse 
leven een mens toewerpt, kunnen leiden tot 
een verminderd gevoel van zelf en tot 
gevoelens van waardeloosheid. Dat kan 
leiden tot zorgen en stress. Die zorgen en 
stress dragen waarschijnlijk bij aan een 
minder slaap of verminderde slaapkwaliteit. 
En de cyclus gaat maar door. Bovendien kan 
de cyclus beginnen in elk van die gebieden. 
Een lage eigenwaarde kan leiden tot de 
zorgen en stress die bijdragen aan minder 
slaap en meer vermoeidheid. 

Naast angst en depressie zijn er ook andere 
psychiatrische problemen die de kwaliteit en 
kwantiteit van de slaap gemakkelijk kunnen 
beïnvloeden, zoals een seizoensgebonden 
affectieve aandoening (te veel slaap), manies 
(te weinig slaap), posttraumatische 
stressstoornis (nachtmerries en 
nachtverschrikkingen die slaapstoornissen 
veroorzaken) en paranoia of psychose (te 
weinig slaap of slaapstoornissen). Bovendien 
kunnen sommige psychiatrische medicijnen 
bijdragen aan een slechte nachtrust, net als 
te veel cafeïne, te laat op de dag.

Ieder mens is anders, maar over het 
algemeen hebben de meeste mensen tussen 
de zeven en negen uur slaap per nacht nodig. 
De hoeveelheid tijd die u nodig hebt om te 
slapen kan ook variëren, afhankelijk van het 
seizoen, blootstelling aan de zon en 
trainingsniveau. Overweeg eens om u te 
verdiepen in circadiaanse ritmes als een 
natuurlijke en interessante kijk op slaap. 
Hoewel SAD (Seasonal Affective Disorder, 
seizoensgebonden affectieve aandoening) er 
aan kan bijdragen dat mensen zich verslapen, 
zorgen lange winternachten en korte dagen 
voor een natuurlijke en gezonde, langere 
nachtrust, zelfs voor mensen die geen 
stemmingsverandering ervaren gedurende de 
verschillende seizoenen. SAD heeft soms te 
maken met te lage vitamine D-niveaus. Als u 
in de winter minder energie hebt of neigt naar 
somberheid, is het nuttig om het niveau aan 
25-hydroxy vitamine D in uw bloed te laten 
controleren om er zeker van te zijn dat het 
voldoende is (ten minste 30 ng/ml).

De aandacht ging in het verleden altijd uit 
naar kwantiteit: hoeveel uur slaap krijgt u per 
nacht? Ofschoon de hoeveelheid slaap die u 
krijgt erg belangrijk is, is de kwaliteit van uw 
slaap minstens zo belangrijk. 

Slaaphygiëne - oftewel goede 
slaapgewoonten - is essentieel voor het 
verbeteren van de slaap. 

Voordat u dit slaapschema bepaalt, moet 
u misschien eerst een slaapdagboek 
bijhouden (dat kan ook met veel apps voor 
fitnesstracking of andere persoonlijke 
apparaten) om te analyseren wanneer u 
van nature in slaap valt en wakker wordt. 
Beoordeel of dit voor u voldoende slaap is 
voor uw stemming en uw mentale en fysieke 
functioneren.

Hanteer een slaaproutine die u elke nacht 
volgt. Dat wordt een kalmerende gewoonte 
die uw lichaam een signaal geeft om 
langzamer te gaan werken en zich voor te 
bereiden op rust. Voer de routine uit vanuit 
een perspectief van zelfverzorging. Probeer u 
bewust te zijn van de ervaring. U hebt geen 
uitgebreide aromatherapiebaden of lange 
meditatiepraktijken nodig (hoewel beide prima 
kunnen werken). Trakteer uzelf op eenvoudige, 
kalmerende genoegens zoals een warm, nat 
washandje op uw gezicht gedurende twee 
minuten voordat u uw gezicht wast, of een 
vochtinbrengende gezichtscrème langzaam 
en voorzichtig aanbrengen met ontspannende 
bewegingen. 

Verminder het gebruik van technologie, kijken 
naar het nieuws en druk entertainment voordat 
u gaat slapen. Probeer voor het slapen geen 
apparaten meer te gebruiken. Ten minste een 
uur is het minimum, maar langer is beter. Zorg 
voor een ouderwetse wekker om wakker te 
worden en leg uw telefoon aan de andere kant 
van uw slaapkamer (u kunt de beltoon 
ingeschakeld laten voor noodoproepen). 
Schakel de nachtstand en de modus Niet 
storen op uw telefoon in om meldingen van 
e-mails en sms-berichten te stoppen. 
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De cyclus ziet er als volgt uit: 
een gebrek aan slaap leidt tot 
vermoeidheid, wat weer kan 
bijdragen aan opzien tegen het 
dagelijkse leven.

Houd u aan een schema. 
Slaapexperts benadrukken hoe 
belangrijk het is om elke dag op 
dezelfde tijdstippen te gaan slapen 
en op te staan, ook in het weekend! 

Hoofdartikel

Geestelijke gezondheid 
en slaap
Geestelijke gezondheid speelt een belangrijke rol in onze slaap. Een 
depressie kan er bijvoorbeeld toe leiden dat iemand veel meer slaapt 
als mechanisme om met depressie om te gaan. Of terugkerende 
gedachten die ontstaan uit depressies of angsten kunnen leiden tot 
een onderbroken slaap of moeite om in slaap te vallen. 
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Ga niet op Facebook of Instagram voordat 
u gaat slapen, want de inhoud daarvan kan 
stimulerend werken. Op dezelfde manier 
kan het ‘s avonds bekijken of lezen van het 
nieuws stress verergeren en leiden tot 
zorgelijke gedachten. Wanneer u in het 
donker naar een scherm kijkt, of dit nu een 
computer, telefoon of tv is, moet u 
uitzoeken hoe de instellingen werken die 
blauw licht op het scherm minimaliseren. 
Blauw licht vertelt ons lichaam dat het 
middag is en het verstoort de productie van 
melatonine, het slaaphormoon, door onze 
pijnappelklier.

Ofschoon een glas wijn bij het diner of een 
slaapmutsje u kan helpen te ontspannen, 
verwerkt het lichaam de suikers in de alcohol 
in een periode die u later weer opkikkert. 
Bovendien verstoort alcohol de productie 
van melatonine (het hormoon dat ons helpt 
te slapen).

Over het algemeen is eten voor het naar 
bed gaan niet het beste idee, vanwege de 
hormonen die vrijkomen tijdens de 
spijsvertering van het lichaam, waardoor 
de kwaliteit van de slaap mogelijk wordt 
verstoord. Bepaalde voedingsmiddelen zijn 
echter uitstekend voor een betere nachtrust. 
Ontdek superfood voor een betere 
nachtrust. De reishi-paddenstoel is een type 
voedsel dat zowel kan helpen bij slaap en 
vermoeidheid als bij depressie.1 Het is 
klinisch aangetoond dat concentraat van 
zure kersen het melatonineniveau in het 
lichaam verhoogt.2 In laboratoriumtests bij 
ratten droegen rauwe walnoten bij aan een 
hoger melatonineniveau.3

Ook hier speelt de verbinding tussen buik en 
hersenen een rol bij onze gezondheid – en 
zelfs bij onze slaap. We denken wellicht dat 
onze melatonine afkomstig is van de 
pijnappelklier in onze hersenen, maar in de 
darmen wordt er zelfs nog meer van 
geproduceerd.4 Het verband tussen buik 
en hersenen heeft een aanzienlijke correlatie 
met onze geestelijke gezondheid. 
Magnesium bevordert ook de slaap. 
Aangezien velen van ons een tekort aan 
magnesium hebben en het moeilijk kan zijn 
om voldoende magnesium te halen uit 
voedselbronnen, kunt u overwegen een 
magnesiumsupplement te nemen om de 
slaap te bevorderen. Er zijn ook veel 
plantaardige ingrediënten, zoals 
citroenmelisse, die zorgen voor een goede, 
gezonde nachtrust.

Kijk naar uw eetgewoonten. Drink 
geen cafeïne meer na een of twee 
uur ‘s middags. Suikerhoudend 
voedsel of zelfs voedsel of 
supplementen met een hoger 
gehalte vitamine B12 kunnen later 
in de avond uw waakzaamheid 
verhogen. 
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1 Feng, Xia, and Yan Wang. “Anti-Inflammatory, Anti-Nociceptive 
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Role of Melatonin in the Lower Gut.” World Journal of 
Gastroenterology, vol. 17, no. 34, Sept. 2011, p. 3888, 
doi:10.3748/wjg.v17.i34.3888.



|    The Art of Growing Young

Begin gewoon ergens. Zet de eerste stap. 
En daarna de tweede. En daarna de 
volgende en de volgende enzovoorts. 
U moet ergens beginnen. Soms kan het 
grotere doel intimiderend zijn als u zich alleen 
richt op het einddoel, in plaats het moment; 
die focus op het moment wordt de reis.

Je alleen richten op het grote plaatje, kan 
overweldigend zijn. Misschien wilt u weer 
gaan hardlopen. Maar in plaats van drie 
kilometer hard te lopen, kunt u ook gewoon 
een blokje om joggen. 

Breng ordening aan. Succesvolle mensen 
hebben allemaal één ding gemeen: ze zijn 
georganiseerd. Wanneer uw basis goed is 
voorbereid op actie, kunt u gemakkelijker 
handelen. Een opgeruimde fysieke ruimte 
met weinig afleidingen helpt ons bij het 
concentreren. Opgeruimde huizen en 
kantoren maken onze mentale ruimte vrij en 
geven ons het gevoel dat we voorbereid zijn. 

Richt uw aandacht op groei, op het moment 
en richt u minder op einddoelen. Wat 
gebeurt er als u zich richt op één doel, 
evenement of succesconcept en u dat niet 
bereikt? Wanneer u zich richt op groei, 
gebruikt u mislukking (of mindere prestaties) 
als stapjes in uw vooruitgang. U bent dan 
vaak minder bezig met ‘winnen’ en ervaart 
het meer als een reis.  

Hoewel het mogelijk is om in één keer met 
iets te beginnen of te stoppen en dat soms 
succesvol kan zijn, is een geleidelijke 
vooruitgang meestal beter haalbaar. 

Vraag experts om hulp en ontwikkel een 
relatie met een mentor. Bekijk, observeer, 
stel vragen aan en leer van degenen die hun 
persoonlijke records bereiken. Vertrouwen 
op uzelf om te verbeteren en te groeien is 
essentieel, maar het verkrijgen van externe 
input is zeer nuttig. Je kwetsbaar opstellen 
en feedback van anderen vragen is moeilijk. 
Door een relatie tot stand te brengen met 
een mentor schept u daar ruimte voor en 
kunt u zich veiliger voelen. Bovendien kunt u 
zo de feedback krijgen die u nodig hebt om 
het beste uit uzelf te halen.

Verander uw instelling. Ga na hoe uw 
denkwijze en gevoel van invloed zijn op uw 
handelingen. Voelt u zich evenwichtig, 
gemotiveerd, opgewonden, gestrest of 
optimistisch wanneer u werkt aan uw doel? 
Misschien voelt u wel iets van al deze 
dingen. 
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Het beste wat we persoonlijk 
kunnen bereiken 

Lifestyle

Als u minder vlees en meer groenten 
wilt eten, begin dan met het bereiden 
van één vegetarische maaltijd 
per week. Als u met meditatie-
oefeningen wilt beginnen, begin dan 
elke dag met één minuut. 

Wanneer u ernaar streeft om het 
beste uit uzelf te halen, moet u zich 
daadkrachtig en bewust richten op 
positieve gedachten.

Neem de reis in u op in plaats van 
deze alleen te zien als een weg naar 
het doel. Kijk naar uw vooruitgang. 

De Olympische Spelen vinden volgende zomer plaats in Japan. Dit 
inspirerende, wereldwijde evenement biedt ons de mogelijkheid 
om na te denken over hoe we allemaal streven naar het beste 
wat we persoonlijk kunnen bereiken. De visie en het thema van 
de Spelen kunnen worden samengevat in de drie kernconcepten: 
streven naar een persoonlijke record, elkaar accepteren en een iets 
moois voor de toekomst nalaten.
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Een paar specifieke ideeën zijn bijvoorbeeld 
glimlachen tijdens het hardlopen (of sporten), 
uzelf op luide toon prijzen wanneer u vroeg 
naar bed gaat en uzelf in gedachten 
feliciteren bij het flossen van uw gebit! 

Dit zijn kleine, positieve gebaren die 
endorfine en endocannabinoïden vrijmaken. 
Deze endorfinen en endocannabinoïden 
geven vervolgens feedback aan het lichaam 
dat u een bepaalde taak hebt uitgevoerd (de 
woonkamer schoonmaken, extra 
opscheppen bij het eten overgeslagen, een 
wandeling maken tijdens uw lunchpauze) 
waardoor u zich zeer positief voelt over uzelf. 

Het beste uit jezelf halen is vaak een lange 
en moeilijke weg met veel variabelen. Maar 
door er consequent aan te werken, eerlijk 
over na te denken en van elk moment te 
genieten, kunt u een bevredigender leven 
leiden.
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Beloon uzelf met positieve 
gedachten en complimenten. Dat is 
niet bedoeld om u een vals gevoel 
van succes of vooruitgang te geven, 
maar om uw eigen emoties te 
gebruiken om uzelf sterker te maken. 
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PROTEÏNE
Een van de belangrijkste voedingsstoffen voor 
sport en oefeningen is proteïne (oftewel eiwit). 
Eiwitten vormen de bouwstenen van spieren. 
Zorg ervoor dat ten minste een derde 
van uw voedselinname deze belangrijke 
macronutriënten bevat. Hoewel op planten 
gebaseerde voedingsmiddelen zoals noten, 
zaden, quinoa en soja uitstekende opties zijn, 
bevatten bepaalde voedingsmiddelen meer 
eiwitten. Denk bijvoorbeeld aan Griekse 
yoghurt uit volle melk, sardines en zalm. Het 
spreiden van uw eiwitinname over de dag, en 
vooral 30 minuten na weerstandstraining, 
draagt bij aan de opbouw van spieren.

VITAMINE C
Er zijn weinig dingen die vitamine C niet kan! 
Vitamine C is een van de belangrijkste 
voedingsstoffen voor sport en fitness dankzij 
de rol die vitamine C heeft bij het verminderen 
van ontstekingen door antioxidanten en bij de 
productie van collageen. Collageen is 
belangrijk om botten, spieren en pezen sterk 
te houden. 

VITAMINE D EN CALCIUM
Deze symbiotische vitaminen zijn belangrijk 
voor gezonde botten en immunologische 
weerstand. Calcium is bekend om zijn 
essentiële rol bij de gezondheid van botten. 
Maar het speelt ook een belangrijke rol bij 
spiercontractie. Vitamine D is eigenlijk een 
hormoon dat een belangrijke 
immuniteitsversterker is. Een ander 
voordeel van vitamine D is het bijdraagt aan 
een goede geestelijke gezondheid. 

OMEGA 3-VETZUREN
De belangrijkste eigenschap die omega 
3-vetzuren zo goed maakt voor sportieve 
mensen, is dat ze een gezonde reactie op 
ontstekingen ondersteunen. Bovendien 
bevatten veel bronnen van omega 
3-vetzuren eiwitten. Vegetariërs of mensen 
die niet van vis houden, kunnen kiezen 
voor salie-, hennep- of vlaszaden en 
algensupplementen. Anders zijn sardines, 
zalm en andere vettige vissoorten geweldige 
alternatieven. Net als vitamine D dragen 
omega 3’s ook bij aan een betere geestelijke 
gezondheid.

CREATINE
Deze voedingsstof wordt van nature 
aangetroffen in dierlijke producten zoals 
rundvlees, kip, kalkoen en vis, en helpt bij 
het opbouwen van spiermassa. Uit vroeg 
onderzoek is gebleken dat het nuttig is om 
spiermassa te behouden wanneer u als 
gevolg van letsel activiteit moet verminderen. 
Het kan ook helpen verloren spiermassa te 
herstellen tijdens het revalideren, maar er is 
meer onderzoek nodig om dit te bewijzen.

ZUUR KERSENSAP
Na uitdagende work-outs kan ons lichaam 
een ontstekingsreactie geven. Kersensap zit 
vol antioxidanten en ondersteunt een 
gezonde reactie op ontsteking. Het is zelfs 
aangetoond dat zuur kersensap pijn 
vermindert in vergelijking met placebo’s.4 

Een extra voordeel is dat het ook zorgt voor 
hogere melatonineniveaus in ons lichaam, 
voor een betere nachtrust (wat ook 
belangrijk is voor herstel na het sporten). 
Duursporters zoals marathonlopers en 
triatlonatleten ontwikkelen vaak virale 
infecties na wedstrijden. Het is aangetoond 
dat gebruik van concentraat van zure kersen 
het optreden van dergelijk infecties 
aanzienlijk kan verminderen.

Er zijn ook voedingsstoffen die u moet 
vermijden wanneer u uw sportinspanningen 
opvoert of als u herstelt van een blessure. 

EEN VOOR DE HAND LIGGEND 
VOORBEELD IS SUIKER
Hoewel we allemaal glucose nodig hebben 
om te functioneren, zitten veel eiwitdranken, 
elektrolytendrankjes, mueslirepen en 
eiwitrepen vol suiker. Deze producten worden 
grotendeels verkocht als gezond, terwijl er 
vooraan in de ingrediëntenlijst een bepaalde 
vorm van suiker kan staan. Als u snel uw 
dorst wilt lessen met een elektrolytendrank, 
probeer dat dan met een zelfgemaakte drank 
zoals thee of tonic (moringa of rode 
frambozenbladthee zijn vitaminerijke opties). 

Als u geen eigen drank wilt maken, is 
kokoswater zonder toegevoegd suiker een 
goed alternatief uit de winkel.
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Hoewel u wellicht niet de fysieke kenmerken van een professioneel atleet hebt, hebt u er wel iets 
aan als u beter begrijpt hoe belangrijk voeding is voor onze conditie. Een gezond dieet dat sterk is 
gebaseerd op planten en veel variatie is natuurlijk altijd verstandig, maar welk voedsel moet u eten 
en vermijden wanneer u aan een intensieve lichamelijke activiteit gaat deelnemen?

Sport en voeding 
Hoofdartikel

Gelukkig is vitamine C overvloedig 
aanwezig in veel verschillende 
soorten voedsel, zoals 
citrusvruchten, bessen, rode en gele 
paprika’s en groene bonen.

Hoewel de meeste voedingsstoffen 
voor sport en fitness gericht zijn op 
de fysieke voordelen, speelt ook 
onze geest een belangrijke rol bij 
onze fitnessvaardigheden, en moet 
ook die worden ondersteund.

Gebruik honing of dadels voor de 
benodigde glucose en combineer 
met zeezout. 

1 Mamerow, Madonna M, et al. “Dietary Protein Distribution 
Positively Influences 24-h Muscle Protein Synthesis in Healthy 
Adults.” The Journal of Nutrition, vol. 144, no. 6, June 29, 
2014, pp. 876–880, doi:10.3945/jn.113.185280.
2 Siriwardhana, Nalin, et al. “Health Benefits of n-3 
Polyunsaturated Fatty Acids: Eicosapentaenoic Acid and 

Docosahexaenoic Acid.” Advances in Food and Nutrition 
Research, U.S. National Library of Medicine, 2012, www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/22361189.
3 Hespel, Peter, et al. “Oral Creatine Supplementation 
Facilitates the Rehabilitation of Disuse Atrophy and Alters the 
Expression of Muscle Myogenic Factors in Humans.” The 

Journal of Physiology, vol. 536, no. 2, Oct. 2001, pp. 625–633., 
doi:10.1111/j.1469-7793.2001.0625c.xd.
4 Kuehl, Kerry S, et al. “Efficacy of Tart Cherry Juice in Reducing 
Muscle Pain during Running: a Randomized Controlled Trial.” 
Journal of the International Society of Sports Nutrition, vol. 7, no. 
1, May 7, 2010, doi:10.1186/1550-2783-7-17.
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Het leven kan soms (of vaak) chaotisch en 
oncontroleerbaar aanvoelen. Het is van 
essentieel belang om te ontdekken en 
voorrang te geven aan wat echt belangrijk 
is om een waardevoller leven te leiden. Maar 
omdat we allerlei andere dingen moeten 
doen (werk, takenlijsten, buitenschoolse 
activiteiten, boodschappen, zorgen voor 
onze kinderen of ouders), lijkt het bepalen 
wat echt belangrijk is en onze energie 
daarvoor inzetten minder prioriteit te hebben. 

Als we echter niet de tijd nemen te 
ontdekken wat echt belangrijk is en ons 
leven proberen afstemmen op dat doel, dan 
blijven we gewoon op de automatische 
piloot gaan in plaats van met een doel. Hier 
volgen enkele ideeën, gedachten en acties 
om u op weg te helpen.

Begin met vaststellen wat u de 
meeste rust geeft 
Wanneer voelt u zich het meest kalm en vrij? 
Natuurlijk kunnen we een vakantie naar het 
strand noemen of de retraite van twee jaar 
geleden in een prachtig dennenbos. Maar 
het gaat erom dat we een diepe betekenis 
moeten vinden in het dagelijkse leven, zelfs 
in de meest gewone dingen! 

Probeer realistische momenten te 
benoemen 
Wat zijn de activiteiten of mensen die u in 
een normale week de meeste vreugde 
opleveren? Is er een manier denkbaar om 
meer tijd met deze mensen door te brengen? 
Of kunt u die activiteiten die u meer betekenis 
geven, vaker doen? Zo niet, probeer dan 
echt aanwezig te zijn tijdens die momenten 
om meer te voelen wat er voor u toe doet. 

Hoe leeft u dagelijks naar uw waarden? 
Echte zelfrealisatie en innerlijke rust kunnen 
alleen plaatsvinden wanneer onze waarden 
en onze acties op één lijn liggen. Dat 
betekent dat u waarde kunt hechten aan 
vreedzaamheid, maar als u geen compassie 
en vriendelijkheid hanteert in de interactie 
met familie, collega’s, vrienden en buren, kunt 
u geen vreedzaamheid ervaren. Het blijft dan 
een niet verwezenlijkt concept.

Analyseer uw tijd
Hoe besteedt u het grootste deel van de 
dag? Dit kan een lastige taak zijn, omdat 
deze kan worden onderverdeeld in 
professionele en persoonlijke categorieën 
en zelfs verder kan worden onderverdeeld. 

Breng het tempo terug
In onze op productiviteit gerichte 
maatschappij is het gebruikelijk dat mensen 
zichzelf helemaal vol boeken of elk moment 
dat ze niet slapen, vullen met dingen die ze 
moeten doen. Werk efficiënter om ruimte te 
scheppen voor traagheid. Houd rekening met 
uw verplichtingen, zoals de activiteiten van uw 
kinderen. Een goede algemene regel is om u 
te richten op één of twee activiteiten waarvan 
u echt geniet en daar dan meer energie in te 
steken. Maak ruimte voor ongestructureerde 
en ongeplande tijd. Dineer ten minste twee 
keer per week langdurig. Maak af en toe 
een lange zwerftocht zonder geplande 
bestemming. Plan een vakantie met meerdere 
dagen vrij om gewoon te doen waar u op dat 
moment zin in hebt (in plaats van een lijst met 
te bezoeken bezienswaardigheden).

Ontdek hoe anderen bepalen wat 
voor hen echt belangrijk is
Voer diepere gesprekken met vrienden of 
familie over dingen waar zij betekenis in 
vinden: beperk u tot mensen die volgens u 
een doelbewust en vreedzaam leven leiden. 
Vraag hen hoe ze tot die levenswijze zijn 
gekomen of hoe ze zich elke dag weer 
weten te richten op wat echt belangrijk is. 

Het Deense ‘hygge’-concept (uitgesproken 
als juu-gah) heeft velen gefascineerd bij het 
zoeken naar geluk. ‘Hygge’ is een woord dat 
geen directe Engelse vertaling heeft, maar 
wordt meestal vertaald met ‘knus’ of 
‘gezelligheid’. 

Helaas wordt dit concept buiten 
Denemarken vooral gebruikt om dure wollen 
dekens en kaarsen te verkopen. Maar als u 
de ware betekenis van ‘hygge’ wilt begrijpen, 
mist de populaire interpretatie van ‘knus’ een 
zeer belangrijke onderdeel: ‘samenzijn’. 
Hygge is een soort gevoel of sfeer van 
eenvoudige, rustieke genoegens die met 
anderen worden gedeeld in een langzame 
en zinvolle tijd van verbondenheid. 

Het begrip stelt menselijke verbondenheid 
op een betekenisvolle en bescheiden manier 
op de voorgrond. Een boek lezen bij een 
open haard is knus. Het drinken van thee bij 
die open haard met vrienden en een echt 
gesprek is knus met samenzijn.

Schoon alle aspecten van 
uw leven op
Overvloedigheid draagt bij aan chaos in 
ons leven. De meeste mensen leefden 
tienduizenden jaren in tijden van schaarste. 
Maar in de afgelopen eeuw is gebleken dat 
velen van ons in de ontwikkelde wereld te 
veel spullen hebben. Om een inventaris van 
uw leven en uw waarden te maken, moet u 
alle dingen weghalen die het belangrijke in 
de weg zitten. 

Marie Kondo, de populaire auteur en 
televisiepersoonlijkheid, daagde volgers uit om 
voorwerpen uit hun leven te verwijderen die 
geen vreugde brengen. Minimalisme – van 
kleinere huizen en capsule-kledingkasten tot 
aanzienlijk minder winkelen en eenvoudigere 
dagelijkse gewoontes - is al jaren een 
modewoord. 

Ontdek wat echt belangrijk is 
Een leven leiden met doelen, waarden en diepte is wat we 
allemaal wensen. We willen ons graag verbonden voelen met onze 
dierbaren. We hopen betekenis te vinden in ons werk. We willen 
dat onze materiële bezittingen ons leven vrijer maken en minder 
tot last zijn. We willen een diep gevoel van innerlijke rust ervaren. 
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Net zoals u een overzicht moet maken van 
wat u rust, plezier en betekenis brengt, moet 
u ook weten wat u energie kost. Zijn er 
kamers in uw huis waar u zich zwaarder of 
emotioneel belast voelt? Hoe zit het met uw 
werkruimte? Het kan zijn dat er te veel 
spullen op deze plekken liggen. Het tot een 
minimum terugdringen van dingen die u niet 
nodig hebt, kan uw lichaam een aanzienlijke 
hoeveelheid energie opleveren. Misschien 
hebt u altijd boeken verzameld. Overweeg 
eens om door uw verzameling te lopen en 
de boeken weg te geven die u hebt gelezen 
en die u niet meer gaat lezen of raadplegen. 

Doe hetzelfde met boeken die u nog wilt 
gaan lezen, maar waar u nog geen kans 
toe hebt gehad (vergeet niet dat openbare 
bibliotheken fantastische verzamelingen 
bieden!). Hetzelfde doen met een kast 
opruimen kan ook helpen.

Ook al lijkt het misschien intimiderend, kan 
het identificeren van mensen in uw leven die 
moeilijker zijn dan vreugdebrengend een 
zware edoch noodzakelijke stap zijn bij het 
concentreren op de dingen die echt 
belangrijk zijn. Bedenk dat dit niet betekent 
dat u per se met die relaties moet stoppen 
(u kunt lastige familieleden niet verlaten of 
vervelende collega’s zomaar veranderen). 
Bepaal in plaats daarvan hoe uw geest en 
energie reageren op deze mensen. Oefen 
het veranderen van uw gedachten en 
interacties met moeilijke mensen, zodat ze 
minder invloed hebben op uw gemoed. 
Denk na over uw sociale media-accounts en 
wie u volgt. Verberg of ontvolg accounts van 
mensen die u jaloers, afgunstig, boos of zelfs 
ongemakkelijk doen voelen (het is ook goed 
om erover na te denken waarom deze 
accounts deze gevoelens opwekken). 

Sommigen weten het instinctief, maar de 
meesten van ons moeten doelbewust 
werken aan het herkennen en naleven van 
wat we het meest waarderen. Maar het is 
de moeite waard! Het leven in het eeuwige 
moment, het enige wat we ooit zullen 
hebben, is een goede manier om te 
ontspannen en om ons door de stroom des 
levens naar de plek te laten brengen waar 
we moeten zijn om te leren wat er in het 
leven kan worden geleerd.
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Mensen die het aantal overbodige 
zaken (activiteiten, relaties, 
verplichtingen, bezittingen) in hun 
leven verminderen, zeggen dat ze 
meer vrijheid hebben om zich te 
concentreren op wat echt belangrijk 
voor ze is. 

Het ontdekken van uw doel in 
het leven is een reis – een lange, 
kronkelige en hobbelige weg, niet 
minder – en niet de eindbestemming. 
Dit is een belangrijke vraag en 
een die in de loop der jaren kan 
veranderen en zich kan ontwikkelen. 
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De waarheid is dat we sterk en emotioneel 
verbonden zijn met voedsel. En dat is niet per 
se iets slechts. Comfort biedende voeding 
helpt ons bij het terughalen van 
jeugdherinneringen. Voedsel is cultureel en 
helpt ons verbondenheid te voelen met de 
grotere gemeenschap. Velen van ons kunnen 
zich die geweldige maaltijd op een vakantie 
herinneren. En bepaalde voedingsmiddelen 
dragen zelf daadwerkelijk bij aan een betere 
geestelijke gezondheid!

Er zijn zoveel manieren waarop voedsel kan 
bijdragen aan een betere stemming. Cafeïne 
en suiker geven een onmiddellijke boost, maar 
veroorzaken later in het stofwisselingsproces 
een flinke achteruitgang. Houd u in plaats 
daarvan aan voeding die de stemming 
versterkt en die beter is voor het lichaam.

Dat heeft voor een deel ook met de cafeïne te 
maken die erin zit, waardoor koffie ook wordt 
beschouwd als een stemmingsbooster. Maar 
buiten de cafeïne lijkt koffie een aantal 
eigenschappen voor emotionele verbetering 
te hebben, aangezien uit één onderzoek blijkt 
dat de deelnemers zelfs bij het drinken van 
cafeïnevrije koffie een betere stemming en 
perceptie ervoeren.1 

Magnesium is essentieel voor de hersenfunctie 
(en voor talloze andere lichaamsfuncties, zoals 
slaap en darmstimulatie).2 Helaas hebben 
velen van ons een tekort, vooral omdat de 
hoeveelheid magnesium in landbouwgrond zo 
sterk is teruggelopen.

Andere noten en zaden dragen ook bij aan 
de stemming doordat vele een aminozuur 
bevatten met de naam tryptofaan. Tryptofaan 
helpt bij de productie van serotonine in ons 
lichaam. Braziliaanse noten bevatten veel 
selenium, wat belangrijk is voor de 
gezondheid van de hersenen. Vlas-, hennep- 
en saliezaden zijn allemaal goede bronnen 
van omega 3-vetzuren, die bekend staan om 
de stemmingsverbeterende effecten.

Er is geen betere bron van omega 3-vetzuren 
dan vettige, olieachtige vis. In het wild 
gevangen zalm uit Alaska, sardines, arctische 
forel, ansjovis en Atlantische makreel zijn 
goede duurzame visopties die veel omega 3’s 
bevatten. Het mediterrane dieet is een 
eetlevensstijl waarbij veel groenten, vis, 
volkorenproducten, bonen, noten en zaden 
en olijfolie worden gegeten. Uit een 
langetermijnonderzoek onder meer dan 
15.000 mensen bleek dat de mensen die zich 
voornamelijk aan een mediterraan dieet 
hielden minder last hadden van depressies.3 

Curcumine is de belangrijkste en 
dynamische chemische stof in de oranje 
kurkumawortel. Laboratoriumonderzoeken 
met muizen die met curcumine of kurkuma 
werden gevoed, vertoonden een hoger 
dopamineniveau, wat verband houdt met 
een gezonde stemming en een goed 
mentaal functioneren. Het kan helpen bij 
gevoelens van milde depressie. 

Van adaptogenen wordt aangenomen dat ze 
samenwerken met het endocriene systeem 
van het lichaam (het hormonale systeem) om 
functies te optimaliseren, stress te 
verminderen en de stemming te verbeteren. 
Deelnemers aan onderzoeken meldden ze 
minder angsten hadden na het innemen van 
dit kruid.4 Onderzoek wijst uit dat 
ashwagandha het cortisolniveau verlaagt, 
dat bij chronische stress stijgt.5  

Pompoenzaden krijgen deze dagen 
misschien niet zoveel aandacht als 
salie- of hennepzaden, maar deze 
met magnesium gevulde zaden zijn 
een geweldige optie voor een beter 
humeur.  

15

Onze relatie met eten is ingewikkeld. We eten niet alleen maar om ons lichaam van brandstof te 
voorzien. We delen brood met vrienden en familie en geven met plezier familierecepten door. We 
delen maaltijden om de relaties te verdiepen door uren aan een tafel door te brengen. Soms pakken 
we zoetigheden of zoute snacks tijdens momenten van stress, en eten we gedachteloos om onze 
zenuwen te kalmeren. We heffen onze glazen ter viering en herdenking.

Stemmingsopwekkende voeding en kruiden 

Kruiden en supplementen

Kunnen superfoods uw stemming verbeteren?

1 Haskell-Ramsay, Crystal, et al. “The Acute Effects of 
Caffeinated Black Coffee on Cognition and Mood in Healthy 
Young and Older Adults.” Nutrients, vol. 10, no. 10, Sept. 2018, 
p. 1386., doi:10.3390/nu10101386.
2 Inna Slutsky, Nashat Abumaria, Long-Jun Wu, Chao Huang, 
Ling Zhang, Bo Li, Xiang Zhao, Arvind Govindarajan, Ming-
Gao Zhao, Min Zhuo, Susumu Tonegawa and Guosong Liu. 
“Enhancement of Learning and Memory by Elevating Brain 

Magnesium.” Neuron, Jan. 28, 2010.
3 Fresán, Ujué, et al. “Does the MIND Diet Decrease Depression 
Risk? A Comparison with Mediterranean Diet in the SUN 
Cohort.” European Journal of Nutrition, vol. 58, no. 3, Apr. 
2018, pp. 1271–1282, doi:10.1007/s00394-018-1653-x.
4 Andrade, C, et al. “A Double-Blind, Placebo-Controlled 
Evaluation of the Anxiolytic Efficacy of an Ethanolic Extract of 
Withania somnifera.” Indian Journal of Psychiatry, Medknow 

Publications, July 2000, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21407960.
5 Chandrasekhar, K, et al. “A Prospective, Randomized 
Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Safety and 
Efficacy of a High-Concentration Full-Spectrum Extract of 
Ashwagandha Root in Reducing Stress and Anxiety in Adults.” 
Indian Journal of Psychological Medicine, vol. 34, no. 3, 
July 2012, p. 255., doi:10.4103/0253-7176.106022.

Dat gezegd hebbende: uit veel 
onderzoeken blijkt echter dat 
donkere chocolade, rijk aan 
antioxidanten en flavanolen, de 
stemming kan verbeteren en 
emoties kan versterken. 

Ashwagandha is een geneeskrachtig 
kruid uit de Ayurvedische traditie dat 
als adaptogeen wordt beschouwd.  
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Tijdens een verergering van astma of een 
astma-aanval raken de luchtwegen zo 
ontstoken dat de bronchiale spieren 
samentrekken. Hierdoor vernauwen de 
luchtwegen en ontstaat er slijm, waardoor 
de luchtwegen verder kunnen worden 
geblokkeerd. 

Als astma niet goed wordt bestreden of niet 
wordt behandeld, kan het leiden tot ernstige 
gezondheidsproblemen en zelfs tot 
overlijden. Astma is in wezen een 
aandoening die verband houdt met een 
ongezonde ontstekingsreactie in de 
ademhalingswegen (bronchi) van de long.

De redenen waarom kinderen astma 
ontwikkelen, zijn genetische aanleg, een 
slecht ontwikkeld immuunsysteem, ernstige 
virale infecties en overmatige blootstelling 
aan allergenen. Als een ouder astma heeft, 
is de kans dat een kind astma ontwikkelt 
groter. Kinderen die opgroeien in een 
omgeving die overmatig wordt ontsmet en 
die daardoor tijdens hun jeugd onvoldoende 
worden blootgesteld aan bacteriën, hebben 
mogelijk geen gezonde ontstekings- en 
immuunreacties ontwikkeld. Daardoor 
kunnen chronische ontstekingen van de 
luchtwegen ontstaan, die tot astma leiden. 
Anderzijds hebben kinderen die als baby en 
peuter vaak infecties van de bovenste 
luchtwegen hebben doorgemaakt ook een 
grotere kans op het ontwikkelen van astma. 

Overmatige blootstelling aan verontreinigende 
en giftige stoffen in de lucht is een andere 
reden waarom kinderen astma ontwikkelen. 
Kinderen die bijvoorbeeld in stedelijke 
gebieden wonen met een hoger 
luchtvervuilingsniveau en kinderen die in 
de buurt van vervuilende fabrieken wonen, 
hebben meer kans op astma.

Wanneer uw kind astma heeft, moet u een 
‘astma-actieplan’ maken met zijn of haar 
zorgverlener. Bespreek mogelijke triggers en 
hoe deze het beste kunnen worden 
vermeden. Veelvoorkomende astma-triggers 
zijn bijvoorbeeld allergenen zoals stof, 
schimmels, huidschilfers of speeksel van 
dieren, en seizoensallergieën, waaronder 
allergieën voor pollen van planten zoals 
cederhout, guldenroede en ambrosia. 
Vervuiling, sigarettenrook of andere 
chemicaliën in de lucht kunnen ook leiden tot 
een astma-aanval. Ook luchtweginfecties 
kunnen de luchtwegen irriteren en leiden tot 
verergering van astma. Sommige mensen 
ontwikkelen astma alleen in de weken na een 
virale infectie van de luchtwegen. Soms kan 
lichaamsbeweging bijdragen aan een 
astma-aanval, vooral wanneer het kind koude, 
droge lucht inademt.

Zorg ervoor dat uw huis niet stoffig is - 
stof en stofzuig uw huis wanneer uw kind 
op school zit of buiten aan het spelen is. 
Het stof en de deeltjes die door het 
schoonmaken worden opgeworpen, irriteren 
zo de luchtwegen van uw kind niet. Vervang 
de filters van verwarming en airconditioning 
maandelijks.

Zoek naar ademhalingsoefeningen met een 
arbeids- of ademhalingstherapeut om te zien 
of ze uw kind helpen astma-aanvallen te 
voorkomen. Bepaalde methoden en 
technieken, waaronder de Papworth-
methode, Buteyko-ademhaling en sommige 
yoga-ademhalingsoefeningen hebben 
veelbelovende resultaten opgeleverd voor 
sommige mensen met astma. 1,2 

Denk na over hoe bepaalde voedingsmiddelen 
de astma van uw kind kunnen verergeren of 
verbeteren. Sommige mensen hebben succes 
geboekt door het weglaten van zuivel, suiker, 
voedselkleurstoffen of soja, hoewel dit niet 
altijd gemakkelijk is bij kleine kinderen. Geef 
het immuunsysteem van uw kind een 
oppepper met voldoende vitamine D en zink 
(met name bij vroege tekenen van een 
ademhalingsziekte). Houd een gezonde 
verhouding aan tussen omega 6- en omega 
3-vetzuren in de voeding (ongeveer tussen 1:1 
en 4:1 omega 6 in verhouding tot omega 3). 
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Astma is een aandoening die ontstekingen in de luchtwegen 
veroorzaakt. Om astma te begrijpen, moet u enige basiskennis 
hebben van het ademhalingsstelsel. Wanneer u lucht door uw 
neus of mond inademt, stroomt die lucht door uw keel en de 
luchtwegen uw longen in. 

Astma

Gezondheid van het gezin

Als u weet wat de triggers zijn voor 
uw kind, moet u naar manieren 
zoeken om deze te vermijden. Gebruik 
thuis groene reinigingsproducten, 
zeep en shampoos die natuurlijk zijn 
en die niet vol zitten met chemicaliën 
die astma veroorzaken. 

Zoals u zich kunt voorstellen, kunt 
u de lucht niet gemakkelijk van uw 
neus of mond naar uw longen laten 
stromen als de luchtwegen zijn 
geblokkeerd en treedt er vaak een 
‘piepend’ geluid op dat kenmerkend is 
voor astma. De symptomen kunnen 
echter ook bestaan uit moeilijk 
te beheersen, langdurig hoesten, 
gevolgd door kortademigheid. 
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Pleit voor een schone-luchtbeleid in uw 
gemeenschap. Als u van plan bent naar een 
nieuw huis te verhuizen, moet u de 
luchtkwaliteit daar controleren (er zijn online 
websites die aangeven hoe u dit moet doen) 
en kijkt u of er fabrieken in de buurt zijn die 
de lucht kunnen vervuilen.

Een andere maatregel die u kunt nemen 
voor een kind met astma is het kind een 
armband geven waarop voor anderen 
zichtbaar is dat het kind aan deze ziekte lijdt. 
In geval van een ernstige noodsituatie kan 
dat medisch personeel helpen sneller vast te 
stellen wat het problemen is en het sneller te 
behandelen.

Bovendien kunnen de medicijnen die uw 
kind krijgt voorgeschreven astma-aanvallen 
helpen voorkomen als deze volgens de 
instructies worden ingenomen. Daarnaast 
kan uw kind altijd noodmedicatie, vaak in de 
vorm van een reddingsinhalator, met zich 
meedragen om in geval van een astma-
aanval de luchtwegen te kunnen openen.
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Het vettige extract uit 
groenlipmosselen uit Nieuw-Zeeland 
is vaak nuttig bij het ondersteunen 
van een gezonde ontstekingsreactie 
in de longen en kan de neiging tot 
bronchiale spasmen verminderen.

Het goede nieuws is dat de meeste 
jonge kinderen astma na hun vijfde 
levensjaar zijn ontgroeid. 

1 Holloway, Elizabeth A, and Robert J West. “Integrated 
Breathing and Relaxation Training (the Papworth Method) for 
Adults with Asthma in Primary Care: a Randomised Controlled 
Trial.” Thorax, BMJ Group, Dec. 2007, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2094294/.

2 Manocha, R, et al. “Sahaja Yoga in the Management of 
Moderate to Severe Asthma: a Randomised Controlled Trial.” 
Thorax, BMJ Group, Feb. 2002, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11828038.
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Maar pensioen kan voor veel mensen een 
moeilijke aanpassing zijn. Senioren die met 
pensioen gaan hebben vaak veel zorgen 
over geld, gezondheid en gezin. En 
sommige senioren hebben zelfs moeite met 
het structuren van hun dag. Ze worden 
mogelijk niet meer door iets of iemand 
anders verplicht om op te staan en aan de 
slag te gaan. Te laat komen op het werk kan 
immers worden bestraft, maar te laat zijn op 
een trainingscursus of een sociale 
bijeenkomst is minder erg. 

Wat kunt aanpassen om van een gezond, 
productief, zinvol en plezierig pensioen te 
genieten?

Als u niet meer werkt, kunt u zelfs een 
persoonlijkheidscrisis of identiteitscrisis 
krijgen! 

Misschien hebt u uw hele leven geschiedenis- 
of scheikundeles gegeven. U bent 
waarschijnlijk gerespecteerd of in ieder geval 
bekend geweest in uw school en misschien 
wel in de gemeenschap. Wanneer uw dagen 
niet meer worden gevuld met die interacties 
tussen studenten en docenten is dat een 
enorme verandering. Misschien hebt u uw 
werkdagen besteed aan het verwerken van 
cijfers of het leiden van vergaderingen. 

Als u een verpleegkundige of zorgverlener 
was, gaven de dagelijkse interacties met 
patiënten u waarschijnlijk een goed gevoel.

Behalve parttime gaan werken of gewoon 
blijven werken, zijn er andere manieren om in 
contact met uw beroep te blijven. 

Misschien hebt u als verpleegkundige  
genoten van de begeleiding van nieuwe 
verpleegkundigen, maar u voelde zich soms 
overweldigd door de behoeften van patiënten. 
Kijk of er een universiteitsprogramma  
bestaat waar u contact kunt leggen met 
verpleegkundigen in opleiding. Of misschien 
vond u uw werk op de boekhouding wel 
leuk, maar het beheren van het geld van 
andere mensen stressvol. Doe mee aan 
belastingaangifte-workshops voor groepen en 
organisaties die uw hulp kunnen gebruiken. 

Als u uw baan niet mist, maar wel het 
plichtsgevoel om ergens te zijn, plan dan 
sociale afspraken waardoor u ‘s ochtends 
vroeg moet opstaan. Doe dan mee aan 
gymnastieklessen of doe een kunstcursus 
op minstens wekelijkse basis. Zet elke 
ochtend de wekker en volg een speciaal 
ochtendritueel. U hoeft niet de deur uit te 
gaan, maar zorg ervoor dat u elke ochtend uit 
uw pyjama stapt en ‘echte’ kleding aantrekt 
(d.w.z. kleding waarmee u naar buiten kunt). 
Maak speciale wekelijkse (of dagelijkse) 
afspraken met familieleden of goede vrienden, 
zodat u iets hebt om naar uit te kijken.

Als u eerder met pensioen bent gestuurd dan 
u had gepland of als u zich zorgen maakt 
over uw financiële vooruitzichten, spreek 
dan af met een financieel adviseur zonder 
financiële verplichtingen, een sociaal werker 
die met ouderen werkt, of met een 
vertrouwde relatie die verstand heeft van 
geld om uw zorgen te beoordelen, een nieuw 
budget te maken. Zoek ook toegang tot 
sociale en gemeenschapsmiddelen die u 
financieel kunnen bijstaan.

Eet gezond en samen door in uw tuin of in 
een gemeenschappelijke tuin te tuinieren, 
kooklessen te volgen of u aan te sluiten bij 
een eetclub.

Stel een persoonlijke missieverklaring met de 
waarden op waar u tijdens uw pensionering 
in het bijzonder naar wilt leven. Praat met 
anderen die in de afgelopen paar jaar zijn 
gepensioneerd voor ideeën over hoe zij 
de overgang na het werken hebben 
vormgegeven. Houd rekening met een 
aanpassingsperiode die enige tijd in beslag 
kan nemen. Maar met de juiste positieve 
instelling, reflecterende evaluatie en 
doelbewuste gemeenschapszin komt u 
door deze overgangsfase heen. 
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Misschien hebt u er altijd al van gedroomd. Die speciale dag in de verre toekomst. De zon schijnt. 
U hebt een enorme glimlach op uw gezicht. U zou wakker worden en alles langzaam en op uw gemak 
doen. Pensioen. Het moment waarop u afscheid neemt van de stress van het werk en helemaal tot 
rust kunt komen.

Uw naderende pensioen

Gezondheid van het gezin

Het klinkt misschien vreemd (of 
iets wat alleen tieners doormaken), 
maar wanneer u stopt met werken, 
kunt u een verlies van status en 
betekenis voelen. 

Sport regelmatig. Zoek manieren 
om te sporten die u kunnen helpen 
om bewuster te zijn (onafhankelijke 
activiteiten) en andere fitnessopties 
die u onder de mensen 
brengen (lessen, sportscholen, 
groepswandelingen). 

Eén optie is vrijwilligerswerk. Denk 
na over welke aspecten van het 
werk u het leukst vond en probeer 
erachter te komen hoe u op vrijwillige 
basis dezelfde dingen kunt doen. 

Of misschien hebt u meer actieve 
arbeid verricht, zoals timmerwerk of 
werk in de bouw. 
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In de Verenigde Staten hebben enkele 
economische rapporten gesuggereerd dat 
de productiviteit aanzienlijk afneemt tijdens 
de March Madness, de tijd van het jaar 
waarin de finales in het college basketbal 
worden gespeeld. Het Verenigd Koninkrijk, 
samen met verschillende Gemenebestlanden 
(en een handjevol andere landen, zoals 
Frankrijk), heeft ongeveer 700.000 kijkers. 
Andere goed bekeken sportevenementen 
zijn de Asia Games, met bijna 1 miljard kijkers 
en de Cricket World Cup, met gewoonlijk 
400 miljoen kijkers.

Momenteel worden belangrijke 
sportevenementen en -competities over de 
hele wereld uitgesteld of zelfs geannuleerd. 
Sportfans hebben teleurstelling, verdriet en 
frustratie geuit vanwege het feit dat ze niet 
van hun favoriete hobby kunnen genieten 
door de huidige volksgezondheidscrisis. Om 
voor het gebrek aan sportverslaggeving te 
compenseren, kijken sommige mensen naar 
historische sportevenementen terwijl ze via 
Skype, Zoom of FaceTime in contact staan 
met hun dierbaren.

De beroemde amfitheaters van de oude 
Romeinen, gevuld met gladiatoren en 
gevaarlijke dieren, trokken duizenden 
mannelijke toeschouwers. De Maya’s 
speelden verschillende balspellen in 
spectaculaire arena’s.

Het gaat erom dat sport deel uitmaakt van 
de eigen cultuur. 

India en Pakistan zijn verliefd op het 
cricketspel. Russen, Polen en de Oekraïners 
zijn enorme ijshockey-fans. De Dominicaanse 
Republiek en Puerto Rico hebben enkele van 
de meest succesvolle honkbalspelers 
voortgebracht (en houden soms natuurlijk 
ook spelers voor hun eigen teams). Sport 
helpt mannen zich deel te laten voelen van 
een groter geheel. 

Aan het andere eind van de verbondenheid 
met een grotere groep, bestaat ook de trouw 
aan een kleinere groep. Het aanmoedigen 
van hun thuisteam geeft mannen een gevoel 
van burgerlijke trots. Ze voelen zich bijna lid 
van het team bij zowel het vieren van een 
overwinning als het treuren over een 
nederlaag van hun lokale team. 

Het kijken naar sport vormt voor mannen een 
uitlaatklep voor competitieve en speelse 
rivaliteit. Statistisch gezien zijn mannen meer 
geïnteresseerd in competitieve sporten, terwijl 
vrouwen zich aangetrokken voelen tot 
sporten zoals hardlopen, zwemmen en yoga.1 
Deze rivaliteit zorgt voor een meer emotievolle 
ervaring en maakt de band met de 
sportgemeenschap (of het team) nog sterker.

Het gevoel erbij te horen is belangrijk voor 
mannen. Het biedt een broodnodige 
gelegenheid om zich met elkaar verbonden 
voelen. 

Alle mensen zijn op zoek naar een gevoel 
van gemeenschap, erbij horen en eenheid. 
Het kijken naar sport biedt deze 
mogelijkheden voor veel mannen. Het geeft 
ze iets om met elkaar over te praten. Het 
geeft mannen iets om samen om te lachen. 
En het geeft ze de mogelijkheid om 
emoties en gevoelens te uiten, zelfs om te 
huilen.

20

Om de paar jaar verzamelt het grootste deel van de wereld zich rond televisietoestellen of in 
buurtcafés om hun land te zien deelnemen aan het WK. In deze periode komen mannen (en vrouwen) 
die normaal gesproken fan zijn van rivaliserende teams samen om het team van hun land (of 
misschien een land dat ze leuk vinden als hun eigen land het eindtoernooi niet heeft bereikt) aan te 
moedigen. 

Sport kijken 

Gezondheid van het gezin

Sportwedstrijden weten al 
duizenden jaren de aandacht van 
mannen te trekken. 

De Verenigde Staten staan bekend 
om hun liefde voor American football. 
Heel Latijns-Amerika en het grootste 
deel van Europa en Afrika zijn 
bezeten van voetbal. 

1 Kluger, Jeffrey. “Men and Sports: Science Explains Why Men 
Love Sports.” Time, May 9, 2016, 
https://time.com/4322947/men-women-sports-evolution/.
2 Meij, Leander Van Der, et al. “Testosterone and Cortisol 
Release among Spanish Soccer Fans Watching the 2010 
World Cup Final.” PLoS ONE, vol. 7, no. 4, Apr. 2012, 
doi:10.1371/journal.pone.0034814.
3 Bernhardt, Paul C, et al. “Testosterone Changes during 

Vicarious Experiences of Winning and Losing among Fans at 
Sporting Events.” Physiology & Behavior, vol. 65, no. 1, 1998, 
pp. 59–62., doi:10.1016/s0031-9384(98)00147-4.
4 Beilock, S. L., et al. “Sports Experience Changes the Neural 
Processing of Action Language.” Proceedings of the National 
Academy of Sciences, vol. 105, no. 36, Sept. 2008, pp. 
13269–13273, doi:10.1073/pnas.0803424105.
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Wanneer een team verliest, kunnen echte 
fans emoties ervaren die tot hogere 
cortisolniveaus kunnen leiden.2 Dat klinkt niet 
goed voor de gezondheid. Maar het is een 
feit dat mannen veel gezondheidsvoordelen 
ervaren door het kijken naar sport. Een 
emotionele band is een van deze voordelen. 
Sport helpt mannen meestal om te 
ontspannen. 

Als ze naar een wedstrijd kijken, kunnen ze 
ontspannen, plezier hebben, lachen en 

enthousiast worden. Ze ervaren blijdschap! 
Als een team wint, stijgt bij mannelijke fans 
het testosteronniveau.3 Eén onderzoek 
toonde aan dat neurologische paden 
oplichtten toen ijshockeyfans naar een 
wedstrijd luisterden, terwijl deze 
hersengolven bij luisteraars die geen fans 
waren, geen stimulatie lieten zien.4 

Betrokkenheid bij sport heeft een emotioneel 
en sociaal aspect. Nu er geen 
sportevenementen plaatsvinden, kunnen 

mannen sociaal kwetsbaar worden omdat 
ze minder gelegenheden hebben om 
contact te leggen. Zoek dus naar 
alternatieve mogelijkheden om contact te 
leggen met andere sportfans. Sluit u aan bij 
een online groep die eerdere seizoenen 
bespreekt. Of organiseer een interactieve 
sporttrivia-avond via een onlineplatform. 
Wanneer het leven straks weer zijn normale 
gangetje gaat, voelt u misschien nog meer 
waardering voor uw team.

21



|    The Art of Growing Young

De stewards en stewardessen leggen het 
belang uit van het dragen van uw 
veiligheidsgordel, waar de uitgangen in het 
vliegtuig zijn, waar de reddingsvesten zich 
bevinden en hoe het zuurstofmasker moet 
worden aangebracht in geval van een 
plotselinge drukdaling in de cabine. Als ze 
uitleggen hoe u uw kind moet helpen met 
het zuurstofmasker en reddingsvest, wordt u 
er steevast aan herinnerd eerst uw eigen 
masker en reddingsvest om te doen voordat 
u uw kind (of anderen) helpt.

We hebben dat allemaal wel eens gehoord, 
maar hebt u er wel eens over nagedacht 
over hoe moeilijk dat in werkelijkheid zou 
zijn? Wanneer u zoveel verantwoordelijkheid 
hebt ten opzichte van anderen (en zo’n 
sterke liefde en toewijding hebt voor mensen 
om u heen die van u afhankelijk zijn), hoe zet 
u zichzelf dan bovenaan? 

De vergelijking met het vliegen is het begin. 
Voordat we anderen een masker kunnen 
omdoen om ervoor te zorgen dat ze 
voldoende zuurstof krijgen, moeten we 
ervoor zorgen dat we zelf voldoende 
zuurstof krijgen. Voordat we echt van 
anderen kunnen houden en voor hen 
kunnen zorgen, moeten we van onszelf 
houden. Hoe kunnen we, behalve tijdens de 
onwaarschijnlijke noodsituatie in een 
vliegtuig, zelfliefde in praktijk brengen?

Vroeger werden deze problemen 
gestigmatiseerd, onterecht gediagnosticeerd 
of doodgezwegen, maar nu worden 
problemen met de geestelijke gezondheid 
met waardigheid behandeld. Als u 
onverwerkte wonden uit het verleden hebt, 
bijvoorbeeld een ernstig trauma, is het nuttig 
om samen te werken met een deskundige 
op het gebied van geestelijke 
gezondheidszorg. 

Oefen consistente en constant positieve 
gesprekken met uzelf. Let op de manieren 
waarop u uzelf (of anderen) bekritiseert en 
werk eraan om die negativiteit weg te 
nemen. 

Geef daarbij prioriteit aan de voor u 
intrinsieke dingen. Hoewel het geweldig is 
om prestaties te noemen, moet u ernaar 
streven om de goedheid in uw 
persoonlijkheid en waardesysteem te zien. 
Als uw positieve denkwijze strikt gekoppeld 
is aan productiviteit of aan het afwerken van 
een checklist, bent u mogelijk te gefocust 
op prestaties en niet genoeg op elementaire 
zelfliefde.

Mediteer over zelfliefde en waardigheid. Het 
klinkt misschien onnatuurlijk of zelfs 
goedkoop, maar mantra’s zijn bedoeld om 
ons te helpen de waarheid uit te spreken 
over het zijn. U kunt iets eenvoudig zeggen 
als ‘Ik hou van en accepteer mezelf’ of ‘Ik 
ben een vriendelijk mens die respect en 
zorg waard is’ op momenten van vreugde 
en tegenspoed. 

Hierdoor bouwt u veerkracht op. Op 
momenten dat het leven moeilijk is, hebben 
we een basis of fundament nodig om uit te 
putten. Het is bijna hetzelfde als hoe u uw 
immuunsysteem opbouwt met goede slaap 
en gezond eten. U bent beter voorbereid op 
het bestrijden van een verkoudheid of 
misselijkheid als u goed voor uzelf hebt 
gezorgd. Op dezelfde manier bouwt u, 
wanneer u regelmatig uw zelfliefde oefent, 
een reservoir aan veerkracht op voor 
moeilijke tijden. 
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Als u een reis maakt in een vliegtuig, begint de vlucht altijd met 
de gebruikelijke veiligheidsboodschap. 

Liefde 

Gezondheid van het gezin

Het belangrijkste deel van zelfliefde 
is de zorg voor onze geestelijke 
gezondheid. Problemen met de 
geestelijke gezondheid worden 
tegenwoordig benoemd en besproken, 
en worden meer dan ooit behandeld. 

Schrijf elke ochtend een kort lijstje bij 
het ontwaken en elke avond voordat 
u naar bed gaat, met de manieren 
waarop u die dag in uw hogere ik hebt 
geleefd. 
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•  Neem de tijd om te ontspannen en te 
rusten.

• Geef aan iets toe zonder schuldgevoel.
• Zorg voor acht uur slaap.
• Lees een inspirerend boek.
• Ruim uw huis of werkplek op.
• Dans op uw favoriete muziek.
•  Voer ‘s avonds in uw eentje een 

schoonheidsritueel uit.

• Zit en sta in een krachtige en juiste houding.
•  Zeg ‘nee’ tegen mensen wanneer u het 

gevoel hebt dat ze te veel van u vragen.
•  Accepteer complimenten met bescheiden 

dankbaarheid (wuif ze niet weg!).
• Vergelijk uzelf niet langer met anderen.
• Ruim uw sociale media op.
• Ga lekker zitten met uw partner.
• Knuffel met uw kat of hond.

• Neem een apparaatvrije dag.
• Koop bloemen voor uzelf.
•  Probeer met een lichte glimlach door het 

leven te gaan.
•  Gebruik cosmetica en 

schoonheidsproducten waardoor u zich 
mooi voelt.

•  Ga ten minste eenmaal per week de natuur 
in.
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Maak een lijstje met zelfliefde-activiteiten die u elke dag kunt uitvoeren. 
Ideeën zijn onder andere:  
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De hoeveelheid grijze stof, het deel van de 
hersenen dat verantwoordelijk is voor 
lichamelijke en cognitieve vaardigheden, 
neemt met de leeftijd af. Uit een recent 
onderzoek onder meer dan 2000 mensen 
is echter gebleken dat regelmatige 
cardiovasculaire activiteit kan helpen deze 
afname te voorkomen. Uit het onderzoek, 
dat werd uitgevoerd in het Duitse Centrum 
voor neurodegeneratieve ziekten, bleek dat 
mensen die regelmatig deelnemen aan 
cardiovasculaire oefeningen zoals stevig 
wandelen, zwemmen, fietsen of hardlopen, 
meer grijze stof in hun hersenen hebben dan 
mensen van een vergelijkbare leeftijd die niet 
fysiek actief waren. Ze concludeerden dat 
aerobic-oefeningen een positieve invloed 
kunnen hebben op cognitieve functies.1 

Lichamelijke oefening kan ook bijdragen aan 
het verbeteren van de slaapkwaliteit,2 wat 
een belangrijke factor kan zijn bij het 
reguleren van de stemming en het bestrijden 
van stress. Regelmatige fysieke activiteit, 
gecombineerd met gezond eten, 
ontspanningstechnieken en een positieve 
focus, kan veel bijdragen aan het behoud 
van cognitieve functies gedurende het leven. 

Mensen discussiëren vaak of het belangrijker 
is om gezond te eten of om te sporten. 
Hoewel ieder lichaam uniek is en op 
unieke wijze reageert op dieet en 
lichaamsbeweging, zijn ze alle twee even 
belangrijk. Het is wellicht mogelijk om alleen 
op basis van calorische beperkingen 
gewichtstoename te voorkomen, maar dat 
betekent nog niet dat u een gezond leven 
leidt. Uit een nieuw onderzoek bleek zelfs 
dat een zittende levensstijl slechter kan zijn 
voor uw gezondheid dan roken, diabetes en 
hartaandoeningen.3 Dit komt doordat 
cardiovasculaire activiteit veel meer doet dan 
alleen calorieën verbranden. Het helpt de 
spieren te versterken, de bloedsomloop te 
verbeteren, de hersenen te beschermen, het 
risico op talloze ziekten te verminderen, de 
stemming te verbeteren, het aantal rode 
bloedcellen te verhogen en nog veel meer. 
Later in het leven helpt actief zijn ons actief 
te houden. Regelmatige fysieke activiteit 
verbetert de balans en de spiertonus, wat 
helpt bij het voorkomen van vallen en 
onafhankelijkheid vergroot. Van wandelen 
door de buurt tot het lopen van een 
marathon, regelmatige fysieke activiteit in alle 
vormen is een essentieel onderdeel van 
gezond blijven, zowel mentaal als fysiek. 

Het antwoord is ongetwijfeld ja. Uw hersenen lijken op één belangrijke 
manier op uw spieren. Hoe meer u ze gebruikt, hoe sterker ze worden. 
Als u elke dag gewichten optilt, worden uw armen zeer sterk. Als u uw 
hersenen elke dag uitdaagt, wordt uw cognitieve vaardigheden zeer 
sterk. Niet lang geleden ontdekten onderzoekers aan de Universiteit van 
Edinburgh dat mensen van 70 jaar en ouder die regelmatig niet-digitale 
games speelden, beter scoorden bij geheugen- en intelligentietests. 
Niet-digitale games zijn bijvoorbeeld kaartspellen, schaken, go, 
bordspellen en andere spellen zijn die u uitdagen om kritisch te denken 
om te kunnen winnen.4 Het leren van nieuwe spellen kan zelfs nog beter 
zijn, omdat uw hersenen hierdoor nog harder moeten nadenken om 
nieuwe vaardigheden te leren. Als u niet van spellen houdt, kan elke 
activiteit waardoor uw ‘hersenspieren’ worden aangespannen, 
behulpzaam zijn, zoals het maken van kruiswoordpuzzels, het leren van 
nieuwe hobby’s, het volgen van een nieuwe cursus, het leren van een 
nieuwe taal of het leren bespelen van een muziekinstrument. 
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Moet ik echt sporten? 

Kunnen spelletjes mijn hersenen echt beschermen?

Vraag het  de expert

Dit is niet het eerste onderzoek 
dat een positieve correlatie 
tussen aerobic-oefeningen en 
cognitieve functies laat zien. 
Andere onderzoeken kwamen tot 
vergelijkbare resultaten. 

Is lichamelijke oefening goed 
voor mijn hersenen? 
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