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Veel van de grootste boerderijen in de 
wereld maken gebruik van niet-duurzame 
landbouwtechnieken en stoppen 
kunstmatige chemicaliën in de grond. 
Daarbij hebben ze veel brandstof nodig 
om het voedsel van de boerderij naar de 
winkel te vervoeren. Omdat reistijden lang 
zijn, is het eten vaak speciaal ontwikkeld 
(en soms genetisch gemanipuleerd) om er 
goed uit te zien en langer mee te gaan in 
de schappen, maar daarbij is weinig of niet 
gedacht aan hoe dat van invloed is op de 
voedingswaarde en smaak. 

Het eten van lokaal geproduceerde 
voedingsmiddelen van kleinere boerderijen 
dichter bij huis voorkomt veel van deze 
problemen. 

Naar mijn mening is een van de beste 
aspecten van de zomer het plezier van 
heerlijk, vers geplukt fruit en verse groenten 
kopen bij lokale boerderijen. Ik vind de 
voedingsmiddelen die ik bij lokale boeren 
en moestuineigenaren koop de lekkerste 
producten die beschikbaar zijn. 

Zelfs in de koudere maanden wanneer 
mijn favoriete boerderijen niet open zijn, 
is het nog steeds mogelijk om lokaal 
geproduceerde voedingsmiddelen te 

kopen als je kijkt naar seizoensgebonden 
fruit en groenten. Heel veel coöperaties 
betrekken hun middelen van kleinere, 
lokale bedrijven het hele jaar door. Zelfs de 
lokale supermarkten hebben vaak lokale 
keuzemogelijkheden die u kunt herkennen 
als u de etiketten aandachtig bestudeert. In 
de winter kunt u uw smaakpalet uitbreiden 
door seizoensgebonden groenten en fruit 
te kopen die u normaal niet verwerkt in uw 
gerechten. Boerenkool, spruitjes, rapen, 
flespompoen - er zijn een heleboel heerlijke 
wintergroenten om uit te kiezen. De tomaten 
die u in de winter koopt zijn getransporteerd 
vanuit een warmer klimaat.

Niemand bewandelt het pad naar welzijn 
alleen. Als we samenwerken en nadenken 
over hoe onze beslissingen invloed hebben 
op anderen, worden zelfs mensen die we 
nooit zullen ontmoeten positief beïnvloed 
door onze acties. Dus laten we allemaal 
proberen om ‘lokaal te eten’ waar mogelijk. 
Het is goed voor ons lichaam en goed voor 
ons milieu. 

Eet lokaal voor   
de beste voeding  
Het is u wellicht opgevallen dat veel van de artikelen in deze 
editie van The Art of Growing Young ingaan op het thema van 
ecologische duurzaamheid. Dat komt omdat als we ervoor willen 
zorgen dat onze kinderen en onze kleinkinderen toegang hebben 
tot hetzelfde voedzame, gezonde eten als wij, we duurzamer 
moeten gaan leven door lokaal geproduceerde voedingsmiddelen 
te consumeren en na te denken over de wereldwijde gevolgen van 
onze levensstijl. 
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Voedingsnieuws
Kantoorbanen

Het ontbijt overslaan

Lange uren op kantoor zijn mogelijk net zo 
slecht voor de geest als voor het lichaam. 
Volgens een nieuwe studie zoals 
gepubliceerd in BMC Public Health, is hoe 
langer iemand zittend de dag doorbrengt 
(zoals bij een kantoorbaan) hoe groter de 
kans dat hij of zij last krijgt van angsten.  
Om de valkuilen van moderne 
kantoorbanen te vermijden, moet u ervoor 
zorgen dat u elk uur ten minste een paar 
minuten opstaat van uw stoel. Frequente 
wandelingen naar de waterkoeler en wc 
kunnen helpen dit doel te bereiken. Maar 
zelfs gewoon opstaan en zo nu en dan 
uitrekken helpt ook. Beter nog, zorg voor
een ‘staand bureau’, wat zich aanpast aan 
zitten en staan. Als je staat, gebruik je meer 
spieren dan als je zit. Als je werkt vanuit een 
staande positie in plaats van zittend, kan de 
gemiddelde persoon tussen de 5 en  
7,5 kilo kwijtraken in de loop van een jaar, 
zonder andere veranderingen in eetpatroon 
of training.

Uw telefoon neerleggen kan een 
verrassende manier zijn om uw rugpijn te 
verlichten. Het bekijken van uw 
telefoonscherm gedurende langere tijd kan 
leiden tot een langdurige ineengedoken 
houding, die rugklachten tot gevolg kan 
hebben. Als u echt langere tijd naar uw 
telefoon moet staren, houd het scherm dan 
op ooghoogte in plaats van omlaag te kijken 
zodat u lengte in uw rug houdt.

Laat uw mobiele telefoon eens achter in de 
woonkamer. Elektronische apparaten zoals 
mobiele telefoons en laptops geven 
stimulerend blauw licht. Als u uw telefoon en 
computer twee uur voor het slapengaan 
uitzet, kan die stimulans worden 
teruggedrongen, hetgeen kan leiden tot 
beter slapen en korter naar het plafond 
staren en wachten tot de dromen komen.Er is nog een reden om geraffineerde 

koolhydraten te vermijden: eetpatronen met 
een hoog gehalte aan geraffineerde 
koolhydraten worden gekoppeld aan het 
risico op een depressie. Uit onderzoek 
gepubliceerd in The American Journal of 
Clinical Nutrition blijkt dat eetpatronen met te 
veel voedingsmiddelen met een te hoge 
glycemische index gekoppeld zijn aan een 
hogere mate van depressie bij vrouwen na 
de overgang. De glycemische index meet 
hoe snel de suikers in een voedingsmiddel 
worden geabsorbeerd door het lichaam. 
Junkfood staat heel hoog in de index. Dit 
kan betekenen dat vrouwen junkfood 
moeten vermijden om hun risico op een 
depressie te verlagen. 

Mannen die regelmatig hun ontbijt 
overslaan, lopen meer risico op het 
ontwikkelen van hartkwalen dan hun 
tegenhangers die de tijd nemen om ‘s 
ochtends hun energie op te laden. Volgens 
onderzoek van de Harvard School of 
Public Health kan het overslaan van de 
eerste maaltijd van de dag leiden tot een 
27 procent hoger risico op het ontwikkelen 
van hart- en vaatziekten. Uit het onderzoek 
bleek ook dat het eten van maaltijden laat 
op de avond zorgt voor een 55 procent 
hoger risico op hart- en vaatziekten.  Deze 
bevindingen onderstrepen het belang van 
het nuttigen van gewone, gezonde 
maaltijden in plaats van minder frequente, 
grotere ‘schrok’maaltijden. 

Hulp nodig om ‘s nachts in  
slaap te vallen?  

Geraffineerde koolhydraten

Pijn in de rug verminderen
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Maar hoe zit het met langetermijndoelen, 
zoals het verlies van 25 kilo of het behouden 
van de mobiliteit als oudere? Fitnessdoelen 
voor de lange termijn lijken aanvankelijk 
moeilijker, maar je hebt er alleen een beetje 
planning voor nodig - dan liggen alle doelen 
binnen handbereik!
 
Het geheim van het behalen van 
fitnessdoelen voor de lange termijn is 
vooruitplannen en achteruit werken. 

Bij het bepalen van uw algemene doel moet u 
uw wensen prioriteit geven - maak een  
lijst van alle zaken die u als doel hebt. Wilt u 
zich gezonder voelen, er beter uitzien, uw 
cholesterol verlagen, in een nieuwe jurk 
passen of een wedstrijd winnen? Er zijn geen 
foute antwoorden. Schrijf ze allemaal op.

Deze lijst helpt u beter begrijpen waarom u 
uw doelen wilt bereiken. Uw geschreven lijst 
herinnert u eraan waarom u wilt opstaan en 
trainen om zes uur ‘s ochtends op de dagen 
dat u eigenlijk geen zin hebt om uit bed te 
komen. Het bereiken van een doel voor de 
lange termijn vergt veel motivatie, en deze 
lijst biedt precies dat.

Nu u exact weet wat u wilt bereiken en 
waarom u dit wilt bereiken, kunt u eindelijk 
uw doelen bepalen. Schrijf een heldere, 
concrete missieverklaring voor elk doel. 
Bijvoorbeeld: ik raak 25 kilo kwijt voor 1 
december 2018 om in mijn jurk van maatje 
XS te passen. Of: ik loop 10 kilometer hard 
per dag, vier dagen per week, zes maanden 
lang, zodat ik me beter over mezelf voel. 

Werk nog steeds achteruit en bedenk wat u 
moet bereiken in één jaar, acht maanden, 
zes maanden enzovoorts om uw doel te 
bereiken. Mogelijk moet u de timing een 
paar keer aanpassen om tot een goed plan 
te komen. Als u bijvoorbeeld 25 kilo in een 
jaar wilt afvallen, moet u ongeveer 2 kilo per 
maand kwijtraken, of een halve kilo per 
week. Is dit haalbaar? Moet u uw tijdsbestek 
aanpassen?

Gebruik wat u hebt berekend om kleinere 
doelen te bepalen, zoals wekelijkse doelen 
waarbij u een halve kilo per week kwijtraakt 
of maandelijkse doelen met 2 kilo 
gewichtsverlies. Wees specifiek en bedenk 
hoe u elk doel wilt bereiken.  

Maak al uw doelen realistisch, maar 
uitdagend. U raakt gefrustreerd als u een 
doel probeert te bereiken dat zo onrealistisch 
is, dat het onbereikbaar is. Als u problemen 
hebt met uw kleine doel, kunt u uw grote 
doel nooit bereiken. 

Stel geheugensteuntjes in voor uw grote 
doel. Sommige mensen vinden dat een 
afbeelding van het doel in hun portemonnee 
waar ze het ten minste één keer per dag 
zien hen echt helpt om geconcentreerd te 
blijven. Andere mensen vinden visieborden 
handig. 

Om een visie- of doelbord te maken, plakt u 
op een aanplakbord afbeeldingen die u doen 
denken aan hoe het leven zal zijn als u uw 
doel bereikt. 

Kijk vervolgens een paar minuten per dag 
naar het bord en denk aan alle successen 
op uw reis naar het uiteindelijke doel. 
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De meesten van ons kunnen fitnessdoelen op de korte termijn 
halen als we ons er echt op concentreren. Een paar kilo verliezen 
binnen een paar maanden is haalbaar omdat het tijdsbestek 
relatief kort is en het doel binnen handbereik.

Langdurige fitnessdoelen  
behalen  

Fitness

Begin met het bepalen van uw grote 
doel. Plan vervolgens de stappen 
met terugwerkende kracht vanaf het 
moment dat u uw doel hebt behaald 
tot het punt waarop u nu bent in  
uw leven. 

Voeg enkele motiverende zinnetjes 
en uw favoriete, inspirerende citaten 
toe. Hang uw droombord ergens op 
waar u het elke dag ziet. 
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Vier elk kleiner doel dat u bereikt op weg 
naar het algemene doel. Uw successen 
verdienen erkenning. 

Na het behalen van elk kleiner doel is het 
een goed idee om uw doelen even te 
evalueren en ze indien nodig bij te stellen. Er 
is niets mis met het aanpassen van doelen 
of een beetje meer tijd toevoegen om iets 
groots te bereiken. Dit is een positieve actie 
die voorkomt dat u zich rot voelt in de 
toekomst als u een doel niet weet te 
bereiken.

Blijf positief en geef nooit op terwijl u naar 
het grotere doel toewerkt. Richt u niet alleen 
maar op het behalen van uw doel, maar 
denk ook na over hoe goed u zich gaat 
voelen als het lukt. Laat u leiden door uw 
positieve gevoelens. Met uw nieuwe plan 
van aanpak en een positieve instelling, kunt 
u alles bereiken.

Tips voor het behalen van een 
doel voor de lange termijn

1. Werk achteruit.
2. Bepaal uw grotere doel.
3.  Verdeel het grotere doel in kleine,  

haalbare doelen.
4.  Noteer elk doel en wat u moet doen om 

het te bereiken.
5.  Maak een visiebord om u op te 

concentreren.
6. Vier al uw overwinningen.
7. Wees niet bang om te evalueren.
8. En blijf vooral positief.

05

Mini-vieringen helpen ook bij het 
stimuleren van positieve gevoelens 
waardoor u gemotiveerd blijft terwijl 
de weken of maanden verstrijken.
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Het is suiker,   
geen vet
In de late jaren zeventig begonnen artsen 
en diëtisten met het aanprijzen van diëten 
met een laag vetgehalte. Wat iedereen 
verwachtte dat er zou gebeuren - slankere 
tailles en minder hart- en vaatziekten - werd 
geen realiteit. Juist het tegenovergestelde 
gebeurde. 

Hoofdartikel

|    The Art of Growing Young
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3 R Johnson, M Segal, et al; Potential role of sugar (fructose) 
in the epidemic of hypertension, obesity and the metabolic 
syndrome, diabetes, kidney disease, and cardiovascular 
disease; Am J Clin Nutr October 2007
vol. 86 nr. 4 899-906
4 Kurt Mosetter, Anna Cavelius; Zuckerkrankheit Alzheimer; 
Riemann, 2016; 
ISBN: 978-3-570-50194-8

Hoewel het 30 jaar geleden een verrassing 
was, weten we nu wat er gebeurde met de 
lichamen van mensen. Het is geen toeval dat 
slechts enkele jaren nadat vet tot volksvijand 
nummer één werd verklaard, we het begin 
zagen van de overgewichtepidemie. 

Een fundamentele misvatting over vet kan 
een belangrijke bijdrage leveren aan 
gezondheidsproblemen. Het klopt dat het 
consumeren van meer vet dan uw levensstijl 
ondersteunt kan leiden tot gewichtstoename 
en gerelateerde gezondheidsproblemen. Dit 
geldt in het bijzonder voor geoxideerd vet 
zoals aanwezig in gefrituurde voedingswaren 
en kant-en-klare maaltijden. Veel van de 
vet-versus-suiker-verwarring is te wijten aan 
een misverstand over hoe de twee 
voedingsmiddelen invloed hebben op het 
lichaam. Voeg daarbij de neiging van veel 
mensen om alle vetten onder één categorie 
te scharen (sommige vetten helpen u juist 
gezond te blijven), en u kunt eenvoudig zien 
waarom vet de onverdiende slechte 
reputatie heeft gekregen. 

Nieuwere onderzoeken tonen aan dat vet veel 
minder invloed heeft op het risico op hart- en 
vaatziekten dan eerder werd gedacht.1 Wat 
kan dan de oorzaak zijn? In recenter 
onderzoek wordt de schuld aan verwerkte 
voedingsmiddelen vol verborgen suikers en 
kunstmatige chemicaliën gegeven.2  

De verlaging van vet in voeding is niet 
verantwoordelijk voor de overgewichtepidemie. 
Het is de dienovereenkomstige stijging van 
de suikerinname die daarop volgde. Toen 
voedselproducenten het vet verminderden, 
verloren hun producten smaak. Om de 
verkopen te handhaven, richtten ze zich op 
suiker als smaakversterker. Als je kijkt naar 
het voedingsinformatie-etiket op vetarme 
voedingsproducten, komt suiker vaker wel 
dan niet voor (in een of andere vorm). 

Generaties mensen zijn opgegroeid zonder 
dat ze wisten dat ze een dieet met een hoog 
suikergehalte volgden.

Onderzoeken hebben aangetoond dat te 
veel suiker een groot deel van de schadelijke 
effecten veroorzaakt die veel mensen 
associëren met vetinname,3 maar diabetes, 
hart- en vaatziekten, tandbederf en andere 
aandoeningen worden ook veroorzaakt door 
te veel suiker. 

Suiker, vooral geraffineerde vormen zoals 
kristalsuiker (vaak aangeduid als sucrose in 
kant-en-klare voedingsproducten), heeft een 
eenvoudige chemische structuur die snel 
door het lichaam wordt geabsorbeerd, 
waardoor een piek in de bloedsuikerspiegel 
ontstaat. 

Dit lamlendige gevoel is vervelend, maar het 
proces van het snel laten vollopen van de 
bloedbaan met suiker heeft tot gevolg dat 
het lichaam insuline vrijgeeft, wat de opslag 
van vetten bevordert. 

En dat is nog niet alles. Alzheimer steeg van 
een marginaal gezondheidsprobleem tot een 
wereldwijd probleem tijdens een 
vergelijkbare periode. Onderzoek van dr. 
Kurt Mosetter heeft aangetoond dat de 
ziekte van Alzheimer mogelijk het gevolg is 
van een verstoring in het insulinesysteem 
(bloedsuiker). Dr. Mosetters onderzoek toont 
ook aan dat deze verstoring grotendeels kan 
worden verholpen door een beperking van 
suiker en het eten van een voedzaam, 
gezond dieet.4  

De hoeveelheid suiker die is verborgen in 
moderne diëten maakt een lagere inname 
een echte uitdaging. Decennia geleden, toen 
de overgrote meerderheid van de maaltijden 
werd bereid in de keuken thuis, wisten 
mensen precies hoeveel suiker ze 
consumeerden. Dat is niet meer het geval. 
Vriesmaaltijden, fastfood, junkfood, kant-en-
klare maaltijden - ze zitten allemaal vol 
suiker. En ze worden steeds meer 
geconsumeerd in plaats van gezonde, 
zelfgemaakte maaltijden.
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Suiker duikt op onverwachte 
plekken op - in supermarktbrood, 
ontbijtgranen, mayonaise, pindakaas, 
ketchup en spaghettisaus.

Dit veroorzaakt een snelle explosie 
van energie die vaak wordt gevolgd 
door een langdurige daling van 
energie, de zogenaamde ‘dip’. 

1 Virtanen J, Mursu J, et al; Dietary fatty acids and risk 
of coronary heart disease in men: the Kuopio Ischemic 
Heart Disease Risk Factor Study; Arterioscler Thromb 
Vasc Biol. 2014 Dec;34(12):2679-87. doi: 10.1161/
ATVBAHA.114.304082. Epub 2014 Sep 25.
2 Z. Harcombe, J. Baker en B. Davies, “Food for Thought: 
Have We Been Giving the Wrong Dietary Advice?,” Food 
and Nutrition Sciences, Vol. 4 Nr. 3, 2013, pp. 240-244. doi: 
10.4236/fns.2013.43032.
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Nog erger is dat fabrikanten soms in 
voedingsmiddelen die op de markt worden 
gebracht als ‘gezond’, de hoeveelheid suiker 
verbergen. De voedingsindustrie weet 
waardoor de producten zo lekker zijn - 
suiker. Maar de industrie weet ook dat suiker 
een ingrediënt is dat zelfs matig 
gezondheidsbewuste mensen proberen te 
vermijden. Om het suikergehalte te 
verbergen, noemen ze het vaak anders. Een 
paar termen die vaak worden gebruikt om 
de hoeveelheid suiker in voedsel te 
verbergen, zijn maïssiroop, glucose-
fructosestroop, glucose, fructose, lactose, 
dextrose en maltose - nogal wat namen voor 
één ingrediënt dat ongezond is bij 
chronische overconsumptie. 

In sommige gevallen bevatten de 
ingrediëntenlijsten nep-gezonde 
suikervervangende stoffen, zoals melasse, 
honing of sorgo. Dat zijn nog steeds suikers. 
Zelfs honing, dat een plek heeft in een 
gezond dieet, kan slecht zijn als je er te veel 
van consumeert, want het bevat hoge 
gehaltes aan natuurlijke suikers. 

De eenvoudigste manier om verborgen 
suikers in uw dieet te vermijden, is door uw 
maaltijden volledig thuis te bereiden met 
natuurvoeding. Natuurvoeding bestaat uit 
rauw voedsel zoals vers fruit en groenten 
gekocht op de groente- en fruitafdeling, of 
visfilets of kip van de vleeswarenafdeling. 
Kant-en-klare mixen, ingeblikte soepen en 
bevroren voedsel bereid in de magnetron zijn 
geen natuurvoeding. Door zo veel mogelijk 
voedsel in uw eigen keuken vanaf nul te 
bereiden kunt u exact bepalen hoeveel suiker 
er in uw voedsel zit en dus in uw lichaam. 

Zelfs wanneer u thuis kookt, is voor veel 
recepten suiker nodig voor een zoete smaak, 
als gistvoeding of om zure smaken te 
verwijderen. Als u zich verdiept in de 
verschillende manieren om uw voedsel zoeter 
te maken, kunt u de totale suikerinname 
verlagen. Niet alle zoetstoffen zijn gelijk. Het is 
zelfs zo dat niet alle suikers gelijk zijn!

Galactose is een suiker die in melk voorkomt 
en ondersteuning biedt aan vitale informatie- 
en besturingsprocessen in het menselijk 
lichaam. Bovendien veroorzaakt galactose 
geen insulinereactie zoals geraffineerde 
kristalsuiker dat doet. Trehalose is suiker 
waarmee veel diabetici bekend zijn omdat 
het net zo smaakt als kristalsuiker, maar 
slechts een zeer klein effect heeft op de 
bloedsuikerniveaus omdat het lichaam er 
maar heel langzaam glucose door vrijgeeft.

Zoals aangetoond in klinische studies helpt 
Yaconsiroop uit Zuid-Amerika bij 
gewichtsverlies.5 Yaconsiroop smaakt 
anders dan wij in het Westen gewend zijn, 
het kan dus zijn dat u er even aan moet 
wennen.

Wat smaak betreft zit stevia misschien wat 
dichter bij suiker dan Yaconsiroop. De 
stevioside die wordt geëxtraheerd uit de 
steviaplant is ongeveer 300 keer zoeter dan 
suiker, waardoor dit het zoetste 
suikeralternatief op de markt is. Omdat 
stevia geen calorieën bevat, heeft het 
gebruik van de zoetstof een verwaarloosbare 
glycemische index. Dit betekent dat het niet 
leidt tot een piek of daling van de 
bloedsuikerspiegel. Zo voorkomt u 
eetaanvallen, blijft uw energieniveau op peil 
en vermijdt u energiedips na een maaltijd.

Het is duidelijk dat minder vet niet  
altijd een gezonder eetpatroon tot gevolg 
heeft. Het tegenovergestelde is vaak  
waar vanwege een toename van de suikers, 
die, samen met een zittende levensstijl,  
de echte schuldigen zijn van de 
zwaarlijvigheidsepidemie.
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Mensen hebben de neiging om suiker 
alleen te zien als die kleine, witte 
korrels in de suikerpot. Bepaalde 
suikers zijn wel goed voor je.

5 Genta S, Cabrera W, et al; Yacon syrup: beneficial effects 
on obesity and insulin resistance in humans; Clin Nutr. 2009 
Apr;28(2):182-7. doi: 10.1016/j.clnu.2009.01.013. Epub 2009 
Feb 28.
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Help uw lichaam zich tegen oxidatieve
stress te beschermen!

Proanthenols® 

100

Deze synergetische formule bevat tevens 
vitamine C, waarvan is aangetoond dat het 
bijdraagt aan de bescherming van cellen 
tegen oxidatieve schade.

Proanthenols, een hoogwaardige 
formule die gebaseerd is op  
50 jaar onderzoek, is 
opgebouwd uit Real OPC’s, een 
geconcentreerd extract van 
specifieke druivenzaden en 
bepaalde soorten schors van de 
pijnboom die in Zuid-Frankrijk 
groeit.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.

© 2016 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over het product vinden.
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De keuze om biologisch voedsel te kopen 
heeft invloed op het milieu door boerderijen 
te steunen die geen herbiciden, pesticiden 
en petrochemische kunstmest in de grond 
stoppen. Fairtrade koffie drinken kan helpen 
om een vreemde aan de andere kant van de 
aardbol een waardig loon om van te leven te 
bezorgen. Fietsen naar het werk vermindert 
vervuiling en helpt de medische kosten voor 
iedereen laag te houden, want zelfs uw 
eigen gezondheidstoestand kan 
rimpeleffecten op de wereld tot gevolg 
hebben.

Hier zijn een paar kleine manieren om 
verantwoord te leven die een grote invloed 
op de wereld hebben: 

Winkel verantwoord
Een van de gemakkelijkste manieren om 
verantwoord te leven, is om eigen 
herbruikbare tassen mee te nemen bij het 
winkelen. Voor een verdere verlaging van de 
hoeveelheid verpakkingen die terechtkomen 
op vuilstortplaatsen, kunt u grotere 
hoeveelheden kopen bij uw lokale 
groenteman. En uw eigen herbruikbare 
houders meenemen. Schone glazen potten 
zijn prachtige, luchtdichte verpakkingen die 
steeds opnieuw kunnen worden gebruikt.

Er zijn zelfs supermarktketens tegenwoordig 
die zich volledig richten op verpakkingsvrij 
winkelen. Het Verenigd Koninkrijk heeft 
Unpackaged en SESI, de Verenigde Staten 
heeft Green11 en Simply Bulk Market, en 
Duitsland heeft meerdere Unverpackt-
winkels. Dit zijn slechts enkele voorbeelden 
van de vele verpakkingsvrije winkels. Er 
worden er wereldwijd steeds meer geopend, 
terwijl consumenten blijven streven naar 
meer milieuvriendelijke manieren om 
boodschappen te doen. 

Het kiezen van lokaal geteelde 
seizoensgroenten en fruit is ook een goede, 
verantwoorde leefgewoonte om aan te 
nemen. Producten buiten het seizoen uit een 
ander land vereisen enorme hoeveelheden 
fossiele brandstoffen om ze naar uw 
plaatselijke supermarkt te vervoeren. 
 
Wonen in een verantwoord huis
Duik in uw verwarmings- en 
koelingsrekeningen. Elke seconde dat uw 
ketel (of airconditioning) aan staat, worden er 
natuurlijke hulpbronnen verbruikt. Zelfs als u 
uw thermostaat met slechts een paar 
graden aanpast, kan dit bijdragen aan de 
bescherming van de aarde en u geld 
besparen!

Hoe energiezuinig is uw huis en uw 
levensstijl? Doet u de lichten uit in een kamer 
als u die verlaat? Hoe lang staat u voor de 
open koelkastdeur terwijl u iets zoekt om te 
eten? 

De installatie van ventilerende kranen, 
toiletten en douchekoppen met een laag 
waterverbruik helpt bij het terugdringen van 
het waterverbruik. Minder warm water 
verbruiken helpt ook, want dat betekent een 
verlaging van de benodigde energie voor het 
verwarmen van het water.

10

Verantwoord  
leven

Lifestyle

In een notendop: verantwoord leven 
betekent een levensstijl die minimale 
impact heeft - minder natuurlijke 
hulpbronnen gebruiken, minder afval 
produceren, milieubewuste bedrijven 
ondersteunen - om zo een hogere 
levenskwaliteit voor toekomstige 
generaties te waarborgen. Wonen in een verantwoord  

huis betekent ook dat u zich 
bewust bent van het dagelijkse 
energieverbruik.

Verantwoord leven betekent kritisch nadenken over 
hoe uw levensstijl die van anderen beïnvloedt. Elke 
beslissing die u neemt, heeft invloed op de wereld om 
u heen. 



november/december 2016    |

Gebruik van milieuvriendelijk 
transport
Dankzij moderne technologie en goed 
geplande steden, zijn er meer alternatieven 
dan ooit voor de oude benzineslurpende 
voertuigen waarin onze ouders reden. 
Hybride en elektrische auto’s zijn prachtige 
voertuigen voor diegenen onder ons die 
absoluut de weg op moeten. Openbaar 
vervoer in de vorm van bussen en treinen 
helpt ook bij het verminderen van de 
vervuiling. Beter nog, fietsen naar het werk 
houdt de uitstoot laag en u gezond. 

Een holistische benadering van 
gezondheid
Antibiotica, hormonen, antidepressiva en 
andere farmaceutische geneesmiddelen die 
vandaag de dag veel worden gebruikt 
vinden hun weg naar watervoorraden. 
Sommige studies hebben zelfs sporen van 
deze medicijnen aangetoond in de lichamen 
van vissen en andere dieren die het water 
drinken. Een holistische benadering van 
gezondheid kan vaak helpen om de 
behoefte aan het gebruik van deze 
geneesmiddelen uit te schakelen door de 
achterliggende problemen te voorkomen. 

Leef eenvoudig
Vrijwillige eenvoud is een van de krachtigste 
vormen van op een verantwoorde manier 
leven. Mensen die kunnen onthaasten, 
minder ‘speeltjes’ kopen en genieten van de 
simpele genoegens in het leven, zijn vaak in 
staat om meer van het leven te genieten 
omdat zij minder afleiding hebben. Veel oude 
vormen van afleiding zorgen voor een 
negatieve ecologische voetafdruk. Hebt u de 
nieuwste smartphone, of werkt uw oude nog 
steeds prima? Schaft u nieuw meubilair aan 
omdat uw oude spullen niet meer lekker 
zitten of omdat u bezoekers wilt imponeren?  

Wij leven in een geglobaliseerde samenleving 
en moeten gaan nadenken over het 
wereldwijde belang om ervoor te zorgen dat 
onze kinderen en hun kinderen kans hebben 
op een lang en gezond leven in een wereld 
die nog steeds gevuld is met natuurlijke 
hulpbronnen. 
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Het eten van een gezond dieet, rijk 
aan verse groenten en fruit, een 
actieve levensstijl die het lichaam 
voldoende fysieke activiteit biedt en 
natuurlijke manieren om met stress 
om te gaan dragen allemaal bij om 
uw lichaam gezond te houden. 
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Ondervoeding heeft op tal van manieren 
gevolgen voor het lichaam. Zelfs matige 
ondervoeding kan het immuunsysteem 
verzwakken, waardoor een verhoogd risico 
op infectie ontstaat.1 Het ontbreken van een 
gezond voedingspatroon kan ook 
aandoeningen veroorzaken die door een 
vitaminegebrek ontstaan, zoals scheurbuik 
en de Engelse ziekte.

In ontwikkelingslanden is ondervoeding 
rechtstreeks verantwoordelijk voor 300.000 
doden per jaar onder kinderen jonger dan vijf 
jaar oud. Wereldwijd draagt ondervoeding 
volgens de centra voor ziektepreventie en 
-bestrijding indirect bij aan meer dan de helft 
van alle sterfgevallen onder kinderen.

In onontwikkelde gebieden wereldwijd komt 
ondervoeding veel vaker voor. Ontwikkelde 
landen, vooral die met moderne westerse 
voedingspatronen, hebben veel meer 
gevallen van overgewicht/obesitas en 
degeneratieve (niet-overdraagbare) 
aandoeningen. 

Er zijn vele oorzaken van ondervoeding. 
Medische aandoeningen en bepaalde 
medicijnen kunnen ondervoeding veroorzaken 
of verergeren. In ontwikkelingslanden is 
chronische ondervoeding wijdverbreid, 
grotendeels omdat mensen geen toegang 
hebben tot de hoeveelheid voedsel die 
nodig is voor een goede voedingswaarde. 
In de meer welvarende, geïndustrialiseerde 
landen, wordt ondervoeding meestal 
veroorzaakt door slechte eetgewoonten, 
psychische problemen, voedselprijzen en 
voedseldistributie, gebrek aan 
borstvoeding, en meer.

Vergelijkbaar met de onderontwikkelde 
landen komt ook in de rijkste landen 
ondervoeding voor als gevolg van het 
ontbreken van toegang tot voedsel in 
bepaalde gebieden. In de loop van de 
afgelopen decennia hebben sociaal-
economische factoren geleid tot 
‘voedselwoestijnen’ die eenvoudige toegang 
tot gezond voedsel dwarsbomen. 

Voedselwoestijnen komen voor in buurten 
met een laag inkomen, waar de enige 
levensmiddelenwinkels op loopafstand hun 
schappen vullen met ongezond, bewerkt 
voedsel, junkfood en frisdrank. De mensen 
in deze gebieden hebben weliswaar toegang 
tot voedsel, maar niet tot gezonde opties. 
Het resultaat is een voedingspatroon met te 
weinig voedingsstoffen die het lichaam nodig 
heeft voor maximale gezondheid, zoals vers 
fruit en groenten, en in plaats daarvan een 
overvloed bevat aan vetstoffen en suikers 
waardoor overtollig gewicht, overgewicht, 
diabetes en nog veel meer ontstaat. 

Andere maatschappelijke problemen kunnen 
ook aan de basis staan van ondervoeding. 
Ongeacht of iemand nu wel of niet in een 
voedselwoestijn woont, mensen met 
mobiliteitsproblemen, zoals ouderen, 
beschikken vaak niet over de nodige 
middelen om erop uit te gaan en gezond 
voedsel aan te schaffen. In onze 
maatschappij kunnen we dit probleem 
bestrijden door speciale aandacht te 
schenken aan de ouderen in ons leven, niet 
alleen onze eigen grootouders, maar ook 
onze buren, vrienden, collega’s etc. - en een 
bijdrage leveren aan organisaties die zich 
ontfermen over deze mensen in nood.

Om te zorgen voor een goede voeding voor 
iedereen in het gezin, dient u de meeste van 
uw maaltijden thuis te bereiden met 
ingrediënten die veel vezels bevatten, 
suikerarm zijn en hoeveelheden vet bevatten 
die evenredig zijn aan de conditie van uw 
gezin. Bij het doen van boodschappen of het 
plannen van maaltijden moet u zich richten 
op de selectie van een breed scala aan 
verse groenten en fruit. Afwisseling helpt 
iedereen in uw gezin (ongeacht hun leeftijd) 
met een breder scala aan 
voedingsondersteuning. 

Naast het eten van gezonde, zelfgemaakte 
maaltijden, moet u junkfood laten staan, 
evenals kant-en-klare maaltijden en fastfood. 
Deze voedingsmiddelen bevatten meestal 
een zeer hoog vetgehalte, calorieën, zout en 
kunstmatige ingrediënten. Bovendien 
hebben zij vaak een zeer lage 
voedingswaarde. 

Het kiezen voor gezonde maaltijden, 
regelmatige lichaamsbeweging en 
maatschappelijke verbondenheid voorkomt 
ondervoeding.  
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Volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie verwijst ondervoeding naar twee brede 
categorieën. De eerste is ondervoeding, waarbij tekortkomingen in verband met voeding kunnen 
leiden tot groeistoornissen, een laag gewicht en zwakte. De tweede, en minder bekende, categorie 
bestaat uit overgewicht, zwaarlijvigheid en dieetgerelateerde niet-overdraagbare aandoeningen 
(dat wil zeggen degeneratieve aandoeningen gerelateerd aan voeding). 

Wat gebeurt er als we geen 
goede voeding tot ons nemen?

Voeding

Wanneer ondervoeding uitmondt 
in zwaarlijvigheid, kan dit hart- en 
vaatziekten, diabetes, beroertes 
en andere gewichtsgerelateerde 
ziekten tot gevolg hebben. 

De gemakkelijkste manier om 
ondervoeding te voorkomen, is 
het aannemen van een gezond 
voedingspatroon, rijk aan vers fruit 
en groenten, en tegelijkertijd de 
inname van suikers, alcoholische 
dranken, zout en kunstmatige 
ongezonde levensmiddelen te 
verminderen. 

1 Eileen Stillwaggon; “Race, Sex, and the Neglected Risks 
for Women and Girls in Sub-Saharan Africa”; Feminist 
Economics; 14 (4): 67–86. doi:10.1080/13545700802262923
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Duurzame 
geneeskunde

Hoofdartikel

De moderne geneeskunde heeft een punt bereikt waarop 
het een model is geworden waarin artsen proberen zo veel 
mogelijk patiënten zo snel mogelijk te behandelen om tijd 
en geld te besparen. Door dit model kunnen patiënten zich 
onpersoonlijk behandeld voelen en zich afvragen wat de 
gevolgen van deze manier van behandelen zijn op onze 
gezondheid en ons milieu. 

|    The Art of Growing Young
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3  R Bascom, P Bromberg, D Costa, et al; (1996). Health 
effects of outdoor air pollution. American Journal of 
Respiratory and Critical Care Medicine, 153(2), 477-498.
4 A Moudon; “Real Noise from the Urban Environment: How 
Ambient Community Noise Affects Health and What Can Be 
Done About It”; American Journal of Preventive Medicine; 
Volume 37, Issue 2, August 2009, pagina’s 167–171

De duurzame geneeskunde biedt een 
nieuw model dat het onderzoeken waard is. 
Dit omvat de prachtige voordelen van 
holistische geneeskunde maar gaat zelfs 
verder met het idee dat alle aspecten van 
de gezondheid en de behandeling op elk 
niveau duurzaam moeten zijn.

De World Medical Association heeft een 
lange verklaring afgelegd over het 
onderwerp, met het bericht dat “de 
effectieve medische praktijk steeds vereist 
dat artsen en hun beroepsorganisaties 
aandacht schenken aan milieukwesties die 
van invloed zijn op de gezondheid van 
individuen en bevolkingsgroepen.”1 

Dit nieuwe duurzame model is gebaseerd op 
het idee dat onze gezondheid en ons milieu 
nauw met elkaar zijn verbonden. Wanneer 
de één ziek is, wordt de ander dat ook. 

Een milieubewuste medische praktijk die 
het goede voorbeeld geeft, laat patiënten 
het belang van het behoud van het milieu 
zien. Overstappen naar veilige digitale 
medische dossiers bespaart papier  
en zorgt voor een betere overgang van 
dossiers naar complementaire aanbieders. 
Kantoorpersoneel kan versnipperd papier 
recyclen en facturen elektronisch via e-mail 
sturen. Artsen die milieubewust zijn vragen 
zich wellicht af of de patiënt echt een 
vervolgafspraak nodig heeft waarvoor deze 
moet reizen, of dat een telefoongesprek met 
een verpleegkundige afdoende zal zijn. Als 
leiders in duurzaamheid kunnen artsen hun 
patiënten ook betrekken bij dit onderwerp 
als onderdeel van hun medische afspraken. 

Duurzame geneeskunde richt zich niet op 
het behandelen van ziekten, maar op het 
maximaliseren van de gezondheid door 
middel van preventieve maatregelen, 
voorlichting aan patiënten en vroegtijdige 
opsporing van ziekten. Bovendien pleit 
duurzame geneeskunde voor herevaluatie 
van het aantal antibiotica, pijnstillers en 
psychofarmacologische medicijnen dat 
gebruikt wordt voor de behandeling van 
patiënten. 

Wanneer mensen medicijnen innemen, 
worden sommige van de chemicaliën door 
het lichaam afgescheiden, om vervolgens 
terecht te komen in de riolering. Het 
afvalwater wordt gezuiverd en teruggeleid 
naar reservoirs, rivieren en meren. De 
meeste zuiveringsmethoden verwijderen 
echter niet alle chemicaliën. Een onderzoek 
onder leiding van Associated Press heeft 
aangetoond dat er kleine hoeveelheden 
medicijnen in het drinkwater voor minstens 
41 miljoen Amerikanen zitten.2 Andere 
onderzoeken hebben vergelijkbare 
resultaten opgeleverd in de watervoorzieningen 
wereldwijd. Ondanks dat vele onderzoekers 
de resultaten nu proberen te bestuderen en 
in kaart te brengen, is het lastig te 
voorspellen hoeveel negatieve invloed dit 
medische afval zal hebben op het milieu.

Gezonde gewoonten stimuleren, zoals vers 
fruit en groenten eten, regelmatige 
lichaamsbeweging, stressbeheersing, 
gezonde relaties opbouwen en met een 
positieve houding in het leven staan kunnen 
de noodzaak tot het nemen van veel 
medicijnen uitstellen of voorkomen, 
waardoor de hoeveelheid die in het milieu 
terechtkomt teruggedrongen kan worden.

Helaas leven we in een tijdperk waarin veel 
patiënten liever een cholesterolverlagende 
pil nemen dan hun eetgewoonten en 
inspanningsniveaus aanpassen. Om 
duurzame geneeskunde te laten floreren, 
moeten patiënten echter ook de 
verantwoordelijkheid nemen voor hun 
gedrag. 

In dit opzicht moet iedereen begrijpen dat 
gezonde voeding, lichaamsbeweging, 
persoonlijke voldoening, spirituele balans en 
andere levensstijlaspecten net zo belangrijk, 
zo niet belangrijker, zijn dan eventuele 
medicatie die zij innemen.
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Duurzame 
geneeskunde

Bijgevolg moeten artsen die 
duurzame geneeskunde willen 
praktiseren, patiënten voorlichten 
over langdurige gezondheidszorg, 
duurzame geneeskunde  
uitoefenen, relaties opbouwen en 
milieubewust zijn. 

Patiënten moeten accepteren dat 
zij verantwoordelijk zijn voor niet 
alleen hun gezondheid, maar ook de 
gezondheid van iedereen die door 
het milieu wordt beïnvloed.   

1 “WMA Statement on the Role of Physicians in Environmental 
Issues” World Medical Association Inc.; http://www.wma.net/
en/30publications/10policies/d5/
2 J DONN, M MENDOZA, J PRITCHARD; “PHARMAWATER I 
Pharmaceuticals found in drinking water, affecting wildlife and 
maybe humans”; http://hosted.ap.org/specials/interactives/
pharmawater_site/day1_01.html 
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Net zoals onze acties van invloed kunnen 
zijn op het milieu, kan de gezondheid van 
het milieu van invloed zijn op ons. 
Milieuverontreiniging kan bijdragen aan een 
breed scala van aandoeningen. Lood in de 
lucht en de grond van sterk vervuilde 
gebieden wordt gekoppeld aan van alles, 
van neuropsychologische ziekten tot een 
hoge bloeddruk bij volwassenen.3 Zelfs 
geluidsoverlast kan zijn tol eisen van de 
gezondheid. Langdurige blootstelling aan 
overmatig geluid wordt gekoppeld aan 
gevoelens van ergernis, verminderde 
prestaties, agressief gedrag en, wellicht het 
meest ernstig, een verhoogd risico op 
hartinfarcten.4  

De term ‘duurzaamheid’ omvat eigenlijk 
enorm veel. Omdat de gezondheid van zo 
veel mensen rechtstreeks wordt beïnvloed 
door de kwaliteit van het milieu, zijn 
maatregelen ter bescherming van het milieu 
ook acties ter bescherming van de 
gezondheid. Als alle wereldburgers zouden 
recyclen, hun gebruik van fossiele 
brandstoffen zouden beperken en 
milieubewuster zouden zijn, zou de natuur 
weer kunnen floreren - net als onze 
gezondheid. 

Het opbouwen van relaties is eveneens een 
kritische factor voor duurzame 
geneeskunde. Onpersoonlijke medische 
zorg van grote praktijken en 
noodvoorzieningen zijn niet alleen een 
verspilling van hulpbronnen, maar biedt ook 
geen voldoening voor artsen en patiënten. 

Medische praktijken die klein zijn, lokaal 
worden beheerd en betrokken zijn bij de 
gemeenschap, zijn veel duurzamer omdat 
ze langdurige arts-patiëntrelaties stimuleren, 
waarbij wederzijds vertrouwen wordt 
gecreëerd. 

Artsen die patiënten en gezinnen 
behandelen als partners in plaats van als 
onwetende patiënten, helpen met het 
ontwikkelen van het duurzame model door 
patiënten volledig te informeren over de 
voordelen en risico’s van behandelingen en 
alternatieve therapieën om de best 
mogelijke keuzes te maken.

Duurzame gezondheidszorg moet ook 
gebruikmaken van nieuwe modellen van 
zorgverlening die effectiever, eenvoudig 
toegankelijk en goedkoper zijn. Het 
raadplegen van artsen via videochatten 
vermindert bijvoorbeeld de behoefte aan 
vervoer, waardoor onze CO2-uitstoot wordt 
teruggedrongen.

Wanneer al deze factoren samenkomen, 
kan duurzame geneeskunde helpen 
veranderingen in gang te zetten die het 
milieu beschermen door bundeling van 
artsen, patiënten, alternatieve therapeuten, 
verpleegkundigen, verloskundigen, 
medische verenigingen, ngo’s, 
onderzoekers, internationale organisaties, 
regeringen, beleidsmakers en investeerders. 

Een werkelijk duurzame gezondheidszorg 
biedt veel positieve veranderingen voor 
gezondheid en milieu. Via een holistische 
aanpak die de invloed van 
luchtverontreiniging op de gezondheid 
erkent, kan duurzame geneeskunde 
bijdragen aan het verbeteren van de 
gezondheid van niet slechts één patiënt die 
medische hulp zoekt, maar van de 
mondiale gemeenschap in het algemeen. 
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Als er een vertrouwensrelatie 
is tussen arts en patiënt, zijn er 
minder onnodige tochten naar 
de spoedeisende hulp nodig en 
worden er minder overbodige tests 
aangevraagd.
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EPA en DHA dragen bij tot de normale 
functie van het hart. Het gunstige effect
wordt verkregen bij een dagelijkse inname 
van 250 mg van EPA en DHA. Daarnaast is 
een dagelijkse inname van 250 mg DHA
goed voor het normale functioneren van de 
hersenen en het gezichtsvermogen.

De Omega-3 oliën zijn geweldig 
voor het ondersteunen van een
aantal van de belangrijkste 
lichaamsfuncties.

VEGAN OMEGOLD®
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Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.

© 2016 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over het product vinden.
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Planten worden gekweekt op grootschalige, 
industriële boerderijen en daarna geoogst, 
verpakt en vervoerd naar magazijnen, weer 
verscheept naar supermarkten en uiteindelijk 
gekocht door consumenten. Zou het niet mooi 
zijn als er een eenvoudigere manier was? 

Een groeiend segment van de bevolking in 
ontwikkelde landen heeft het wildplukken 
opnieuw ontdekt. Moderne wildplukken 
(voedselzoekers) ruilen de supermarkt in 
voor parken, bossen en zelfs straten om hun 
eigen voedsel te vinden. Veelvoorkomende 
planten en schimmels zoals paddenstoelen, 
paardenbloemen, fruit en bessen zijn overal 
om ons heen; we moeten alleen weten waar 
we moeten zoeken.

U kunt een wildplukker zijn zonder het te 
weten. Hebt u ooit een bes van een struik 
geplukt of op het blad van een kruid 
gekauwd dat in het park groeide? 
Gefeliciteerd, dan bent u een wildplukker!

Een mooie reden waarom wildplukken 
werkt, is omdat er zo veel verschillende 
mogelijkheden zijn. Er zijn grofweg 120.000 
eetbare planten op aarde. Maar in de 
winkels die westerse voedingspatronen 
aanhangen, worden er maar zo’n 120 

verkocht. Daarvan worden er ongeveer 30 
daadwerkelijk op regelmatige basis gebruikt! 
Wildplukken stelt niet alleen onze 
smaakpapillen bloot aan nieuwe en 
spannende smaken, maar biedt ons ook 
toegang tot de manier waarop voedsel in de 
natuur smaakt. Dit kan drastisch verschillen 
van genetisch gemodificeerde, op een 
boerderij verbouwde voedingsmiddelen 
ontworpen om bestand te zijn tegen 
onkruidverdelgers, mooi te zijn en langer in 
de supermarkten te kunnen liggen.

Niet alle planten zijn eetbaar. Sommige zijn 
zeer giftig. Terwijl er talloze smartphone-apps 
beschikbaar zijn die nuttig kunnen zijn bij de 
identificatie van planten, is het nog steeds 
verstandig wetenschappelijke boeken te 
raadplegen met grote, duidelijke diagrammen 
en afbeeldingen. Houd er echter rekening 
mee dat planten in het wild er niet altijd 
hetzelfde uitzien als op afbeeldingen. Veel 
parken en bossen bieden zelfs rondleidingen 
aan, waarbij gidsen eetbare en giftige planten 
aanwijzen. Als u ook maar even twijfelt aan de 
identiteit van een plant, pluk deze dan niet!  

Wildplukkers moeten zichzelf ook 
beschermen door de lokale regelgeving te 
lezen voor de gebieden waarin zij voedsel 
zoeken. Sommige gebieden verbieden het 
verstoren van beschermde omgevingen door 
planten te plukken. Locatie is de sleutel. 
Hoewel sommige mensen hebben geleerd 
om wild te plukken in stedelijke omgevingen, 
moet u zich bewust zijn van 
verontreinigingsgevaren. Voor uw eigen 
veiligheid, hoe verleidelijk ook: pluk nooit in 
gebieden met zware vervuiling, binnen een 
straal van 30 meter van de weg of in 
gebieden die zwaar worden besproeid met 
chemicaliën.

Wildplukken is een duurzaam proces indien 
het correct wordt uitgevoerd. Oefen in 
regeneratief oogsten door alleen grotere, 
volwassen planten te plukken. Hierdoor 
kunnen de jongere blijven groeien. Pluk niet 
iedere plant die u tegenkomt. Sommige 
moet u ongemoeid laten om te regenereren 
of zaden vrij te geven. Een goede vuistregel 
is om de helft mee te nemen en de andere 
helft te laten staan.

Een populaire methode die wildplukken 
gebruiken is ITOM.

  IDENTIFICEREN
Stel eerst vast wat voor plant het is. 
Expert-plukkers nemen de tijd om de plant 
iedere keer dat ze deze tegenkomen te 
identificeren.

  TIJD
Nadat u de plant hebt geïdentificeerd, 
controleert u of dit het goede moment in het 
jaar is. Dit is niet alleen om de identiteit van 
de plant te dubbelchecken, maar biedt ook 
andere aanwijzingen zoals de hoeveelheid 
voeding die de plant mogelijk biedt. Als u 
een plant buiten het seizoen oogst, kan deze 
‘vreemd’ smaken.

  OMGEVING
Evalueer de omgeving van de plant. Groeit 
de plant bij een weg waardoor deze vervuild 
kan zijn? 

  METHODE
Zorg er tenslotte voor dat u weet hoe u de 
plant moet bereiden. Planten die in het wild 
zijn geplukt, kunnen andere smaken en 
texturen hebben die drastisch afwijken van 
wat we gewend zijn. Sommige moeten 
bijvoorbeeld worden geschild, geweekt en 
gekookt om ze beter verteerbaar te maken.

Wildplukken is niet voor iedereen 
weggelegd, maar iedereen moet het ten 
minste een keer proberen. Mogelijk ontdekt 
u een compleet nieuwe wereld van smaken, 
texturen en voeding waarvan u niet wist dat 
die bestond vlak bij uw achterdeur. 
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Moderne samenlevingen distribueren fruit, groenten 
en kruiden voornamelijk via de betreffende afdelingen 
in de supermarkt. Als je erover nadenkt, is dit misschien 
wel de minst efficiënte manier om natuurlijke, gezonde 
levensmiddelen in huis te halen. 

Modern wildplukken 

Kruiden en supplementen

Voordat u uw achterdeur uitstapt om 
te gaan wildplukken, moet u even de 
tijd nemen om uzelf te informeren.
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Er zijn tal van kleine stappen die mannen 
kunnen zetten om een duurzamere levensstijl 
aan te nemen die past bij de mannelijke 
identiteit. Elke kleine stap kan helpen bij het 
ontwikkelen van een meer milieubewuste 
levensstijl. Binnenkort haalt zelfs de meest 
traditionele man voldoening uit het nemen 
van milieubewuste maatregelen.

Een kleine stap die een man kan nemen 
richting een groener leven, is buitenshuis 
trainen. Hij beseft het misschien niet, maar 
wandelen, kajakken, fietsen of hardlopen 
door de bossen zijn milieuvriendelijke 
manieren om te trainen. 

Wanneer een training naar buiten wordt 
verplaatst, heeft dat tot gevolg dat er minder 
energie wordt verbruikt. U hoeft de lampen 
niet aan te doen, de loopband niet in te 
schakelen en u verbruikt geen elektriciteit. 
Wanneer meer mannen de sportschool 
verlaten en de natuur ingaan om te trainen, 
denk dan aan de hoeveelheid energie die 
zou worden bespaard als minder 
sportscholen doorlopend ventilatoren 
hebben ingeschakeld, muziek afspelen, 
grote televisieschermen gebruiken, 
loopbanden hebben ingeschakeld en alle 
andere dingen die nodig zijn om een 
sportschool te laten draaien.

Er zijn tal van manieren om traditioneel 
mannelijke activiteiten aan te passen om ze 
milieuvriendelijker te maken. Wat is er 
bijvoorbeeld nu mannelijker dan koken met 
vuur op een barbecue? Overschakelen van 
een propaangasbarbecue naar een 
aardgasbarbecue is een eenvoudige, kleine 
stap waar het milieu baat bij heeft. Aardgas 
verbrandt schoner dan propaan, wat inhoudt 
dat er minder verontreinigende stoffen 
vrijkomen. Uiteraard zijn beide 
milieuvriendelijker dan houtskool.

Onthoud: een voldoende portie eiwit heeft 
ongeveer het formaat van een pakje 
speelkaarten. Regelmatig enorme 
hamburgers grillen is net zo slecht voor de 
gezondheid van een man als voor het milieu. 

Het inkopen van vlees van boerderijen die 
gebruikmaken van duurzame 
landbouwtechnieken helpt ook. En niet 
alleen omdat duurzame boerderijen minder 
geneigd zijn de lucht, bodem en het water te 
vervuilen. Dieren in weiden (in vergelijking 
met opgehokte methoden) bevatten over het 
algemeen minder vet en minder calorieën, 
en meer omega 3-vetzuren, vitamines en 
belangrijke voedingsstoffen. Duurzaam 
gefokte dieren krijgen geen groeihormonen, 
niet-therapeutische antibiotica en andere 
chemicaliën. Mannen realiseren het zich 
misschien niet tot ze het proberen, maar dit 
vlees is vaak lekkerder omdat de dieren 
natuurlijke voeding consumeren die een 
positief effect heeft op de smaak.
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In geïndustrialiseerde landen tonen onderzoeken aan dat 
vrouwen vaker dan mannen milieubewust zijn. Vrouwen zijn 
vaak degenen die biologische voedingsmiddelen aanschaffen, 
recyclen, energiezuinige gloeilampen gebruiken en aandringen op 
energiezuinige apparaten. 

Mannelijkheid versus   
duurzaamheid

Gezondheid van het gezin

Het verminderen van de hoeveelheid 
vlees die wordt gegrild en dat 
vervangen door even heerlijke 
gegrilde groenten zijn kleine stappen 
die mannen kunnen nemen om 
duurzamer te leven. 
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Traditioneel gezien zijn mannen meer 
geïnteresseerd in auto’s dan vrouwen. 
Racesport, auto’s, garages - deze domeinen 
worden gedomineerd door mannen. 
Historisch gezien zijn het geen 
milieuvriendelijke activiteiten. Auto’s, vooral 
hoogwaardige racewagens, verbranden 
fossiele brandstoffen die vervuiling 
veroorzaken. 

Hybride en elektrische wagens zijn 
oorspronkelijk begonnen als kleinere 
gezinswagens, maar zijn inmiddels 
geëvolueerd tot het punt waarop zelfs de 
stoerste man kan genieten van een 
hoogwaardige elektrische sportwagen. 

De volgende keer dat het tijd is voor een 
nieuwe auto, is het raadzaam om ook 
duurzame opties in overweging te nemen 
- en waarom ook niet, met de huidige hoge 
benzineprijzen? Hoe minder geld je kwijt 
bent aan tanken, hoe meer geld er overblijft 
om aan iets anders uit te geven. 

Mannelijkheid en duurzaamheid hoeven 
elkaar niet uit te sluiten. Door na te denken, 
kan een man kleine veranderingen in zijn 
leven aanbrengen die grote invloed hebben 
op de wereld om hem heen.
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Vandaag de dag zijn er  
meer voertuigopties dan  
ooit die aantrekkelijk zijn voor 
mannen en tegelijkertijd hun  
CO2-uitstoot verlagen. 
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Volwassenen in hun zestiger en zeventiger 
jaren zijn vaak fysiek niet meer zo capabel, 
maar hebben mogelijk meer tijd en middelen 
om te gebruiken.

Veel ouderen zijn in een positie om hun 
ecologische voetafdruk te verkleinen door 
kleiner te gaan wonen. Als de kinderen groot 
zijn en vertrekken, hebben ze al die ruimte 
toch niet meer nodig? Vaker wel dan niet 
wordt het ongebruikte ruimte die in de winter 
nog wel moet worden verwarmd en in de 
zomer afgekoeld. 

Ouderen hoeven niet noodzakelijkerwijs te 
verhuizen om in woningen te wonen die 
zorgen voor een meer duurzame levensstijl. 
Alles helpt, van grotere projecten zoals het 
aanbrengen van zonnepanelen op daken of 
het plaatsen van nieuwe ramen, tot kleinere 
stappen zoals het installeren van 
waterbesparende kranen. Als extra stimulans 
bieden sommige regeringen zelfs 
belastingvoordelen om woningen 
energiezuiniger te maken.

Veel ouderen die van hun eigen spaargeld 
leven zijn zich bewust van geld, om een 
goede reden. Gelukkig bespaart u als u 
milieubewust bent op de lange termijn vaak 
geld omdat minder grondstofverbruik leidt 
tot lagere energierekeningen. Het uitvoeren 
van een energiecontrole van uw woning is 
een geweldige manier om te zien waar kleine 
acties grote voordelen kunnen opleveren wat 
betreft het verminderen van het 
energieverbruik. 

Als het tijd is om van zelfstandig wonen naar 
een woon-zorgcombinatie over te stappen, 
kunnen milieubewuste ouderen ervoor 
kiezen om te verhuizen naar gebouwen die 
gebruikmaken van duurzame praktijken. 
Naarmate er meer senioren voor kiezen om 
hun geld te besteden aan dergelijke 
bejaardentehuizen, zal de markt zich 
aanpassen en komen er nog meer opties 
beschikbaar.  

Of ze nu thuis wonen of in een zorginstelling, 
ouderen kunnen kleine stappen nemen die 
grote gevolgen hebben. 

Een professionele technicus kan uw huis 
inspecteren op tochtplekken, uw ketel en 
leidingen nakijken, uw waterleidingen 
controleren en andere veelvoorkomende 
problemen bekijken die leiden tot 
energielekken. Hij of zij kan u dan 
oplossingen aandragen waarmee u in de 
loop van de tijd aanzienlijke bedragen kunt 
besparen.

Op een grotere schaal kunnen project- en 
aanleunwoningontwikkelaars ook een 
steentje bijdragen door nieuwe gebouwen 
voor ouderen te creëren die duurzaam 
ontworpen zijn en gebruikmaken van 
zonlicht voor passieve en actieve zonne-
energie; groendaken aanleggen en 
regentuinen om regenwater op te vangen; 
geothermische verwarming installeren; met 
low-impact bouwmaterialen en andere 
milieuvriendelijke technologieën werken om 

prachtige woonruimtes te creëren die in 
harmonie zijn met de natuur.

Veel ouderen die gepensioneerd zijn hebben 
meer tijd te besteden aan duurzaamheid dan 
jongere generaties die nog actief zijn in het 
arbeidsproces of bezig zijn met het 
opvoeden van kinderen. Vrijwilligerswerk 
doen in de vorm van parken of stranden 
schoonmaken, een moestuin bijhouden, 
kippen houden, met het openbaar vervoer 
reizen, recyclen - er zijn bijna onbegrensde 
activiteiten die senioren kunnen ondernemen 
om te helpen de planeet schoon en mooi te 
houden voor de komende generaties.

Naarmate de bevolking in de meeste 
westerse landen veroudert, bevinden 
ouderen zich in een unieke positie om een 
enorme invloed te hebben op een gezond 
milieu. Van grote projecten tot kleine 
oplossingen, ouderen die de tijd nemen om 
na te denken over wat ze kunnen doen om 
een groene levensstijl aan te nemen, zorgen 
ervoor dat hun kinderen en kleinkinderen een 
schone, mooie wereld erven. 
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Duurzame levensstijlen kunnen drastisch verschillen naarmate we 
ouder worden. Jongere mensen zijn bijvoorbeeld fysiek beter in 
staat op de fiets naar het werk te gaan in plaats van met de auto. 

Bewust leven op   
alle leeftijden

Gezondheid van het gezin

Verhuizen naar een kleinere 
woning, appartement of flat kan 
de hoeveelheid energie uit fossiele 
brandstoffen die ouderen gebruiken 
voor verwarming en koeling drastisch 
verlagen. 

Simpelweg het uitschakelen van 
verlichting bij het verlaten van 
een kamer, het installeren van 
energiezuinige lampen en apparaten, 
en het bijstellen van de thermostaat 
met een paar graden vermindert 
de CO2-uitstoot en verlaagt uw 
energierekening! 
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Geef het goede voorbeeld. Een houding van 
‘doe wat ik zeg, niet wat ik doe’ ten opzichte 
van het onderwijzen van duurzaamheid is een 
van de meest onverantwoordelijke tactieken 
die je als ouder kunt aannemen. Kinderen 
imiteren hun ouders nu eenmaal, ook al 
hebben die dat vaak niet door. Of het nu gaat 
om gewoonten (slechte gewoonten zoals 
roken of goede gewoonten zoals recyclen), 
als u het doet, zal uw kind het ook doen. 

Lange lezingen en droge documentaires zijn 
saai en kinderen haken dan af. Op dezelfde 
manier is goede gewoonten omvormen tot 
lastige karweitjes een uitstekende manier om 
desinteresse te veroorzaken. 

Om uw lessen leuk te laten zijn, moet u ze 
integreren in de activiteiten waar uw kind van 
houdt. Als uw kind dol is op dieren, ga dan 
met hem of haar naar de dierentuin en 
verwerk in uw gesprekken zinnen over het 
belang van duurzaamheid.

Waar en wanneer u de gesprekken ook 
voert, vermijd negativiteit. Kinderen moeten 
weten hoe belangrijk deze kwestie is, maar 
ze hoeven niet bang te worden. Als u alleen 
praat over de negatieve aspecten van 
niet-duurzame levensstijlen en de schade die 
wordt toegebracht aan het milieu, heeft dit 
geen effect. 

Geef voorbeelden van duurzaam leven en 
leg uit waarom die voorbeelden goed zijn.

Weet ook wat de grenzen zijn van uw kind. 
Mogelijk raakt u gepassioneerd over 
milieubewust leven, maar het te veel en te 
snel delen van die passie kan een 
overbelasting zijn van uw kind, vooral 
wanneer u zich laat meeslepen en te veel 
woorden gebruikt. Cognitieve en emotionele 
overbelasting kan tot gevolg hebben dat uw 
kind afhaakt. 

Zorg ervoor dat duurzame acties deel 
uitmaken van het dagelijks leven. De meeste 
kinderen gaan door een fase waarbij ze 
papa en mama willen helpen met alles wat 
ze doen. Gebruik dit in uw voordeel. “Wil je 
mama helpen om het oud papier buiten te 
zetten?” “Kun je papa helpen met het 
planten van deze zaadjes?” 

Er zijn talloze mogelijkheden om te praten 
over de natuur en onze rol in de 
bescherming en het behoud daarvan tijdens 
het tuinieren. 

Jonge kinderen die nog genieten van 
verhaaltjes voor het slapengaan kunt u 
belangrijke boodschappen meegeven door 
boeken voor te lezen die gericht zijn op het 
milieu. Duurzaam leven is steeds belangrijker 
geworden en er is een keur aan boeken 
beschikbaar die aantrekkelijk zijn voor 
kinderen van alle leeftijden.
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Onze kinderen erven de wereld in de omstandigheden waarin we 
haar achterlaten. Onze kinderen worden eveneens de bewakers 
van de natuur en geven de wereld vorm voor hun eigen toekomst. 
Een van de belangrijkste dingen die ouders kunnen doen is hun 
kinderen leren wat duurzaamheid is, zodat zij in staat zijn voor de 
wereld te zorgen.

Duurzaamheid onderwijzen

Gezondheid van het gezin

Wanneer u met uw kinderen praat, 
richt u dan in de conversatie op de 
positieve aspecten van waarom  
een duurzame levensstijl goed is 
voor de wereld.

Helpen in de moestuin is een 
prachtige manier om uw kind te 
betrekken bij het leven met de 
natuur. 

Voor jongere kinderen in het 
bijzonder moet het onderwijs in 
duurzaamheid leuk zijn. 
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Word samen vrijwilliger. Zoek bij uw lokale 
gemeenschapsinstanties en op prikborden 
naar mogelijkheden om vrijwilligerswerk op 
milieugebied te doen, en neem uw kinderen 
mee. Door vrijwilligerswerk als gezin te doen 
bevordert u niet alleen goed gedrag, maar 
komen kinderen ook in aanraking met 
dingen, mensen, ervaringen en 
omstandigheden die langdurige effecten op 
hen hebben. 

Het onderwijzen van duurzaamheid en een 
verantwoordelijke houding aanmoedigen in 
onze kinderen zijn ontzettend belangrijk. 
Hierdoor kunnen ze zich ontwikkelen tot 
verantwoordelijke verzorgers van de aarde. 
Door goed gedrag te vormen en een 
positieve benadering te hanteren, kunt u uw 
kind het cadeau van verantwoordelijk leven 
meegeven, waarvan de hele mensheid kan 
profiteren. 
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Als u van vrijwilligerswerk 
een plezierige en regelmatige 
gezinsactiviteit maakt, zullen 
uw kinderen waarschijnlijk 
opgroeien met de wens om deze 
milieuvriendelijke activiteiten later in 
hun eigen leefstijlen te verwerken.
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Of ze nu proberen allergenen te vermijden, 
het milieu willen beschermen of gewoon iets 
zoeken dat beter werkt, steeds meer 
vrouwen worden aangetrokken door de 
magie van biologische 
schoonheidsproducten.

Schoonheidsproducten die echt 100% 
biologisch zijn, bestaan uit natuurlijke 
ingrediënten waarvoor geen pesticiden, 
herbiciden en insecticiden zijn gebruikt. 

De meeste conventionele 
schoonheidsproducten gebruiken 
ingrediënten op aardoliebasis en bevatten 
een lange lijst van kunstmatige chemicaliën 
in hun ingrediënten. Voor de winning van 
deze ruwe stoffen, zoals aardolie en 
aluminium, is mijnbouw en boren vereist. De 
plaatsen waar deze stoffen het goedkoopst 
gewonnen kunnen worden, behoren vaak tot 
‘s werelds mooiste en ecologisch meest 
kwetsbare gebieden. De keuze voor 
biologische cosmetica kan helpen uw 
ecologische voetafdruk te verkleinen door 
bedrijven te vermijden die deze praktijken 
toepassen om hun producten te produceren.

Naast ecologische redenen om te kiezen 
voor de magie van biologische 
schoonheidsproducten, veroorzaken veel 
biologische schoonheidsproducten 
waarschijnlijk minder huidirritaties omdat ze 
geen agressieve chemicaliën en kunstmatige 
kleurstoffen bevatten. Biologische 
schoonheidsproducten gaan daarnaast uit 
van natuurlijke, chemicaliënvrije geuren zoals 
etherische oliën, die hun een natuurlijke, 
aangename geur geven. 

Sommige van de chemicaliën in 
conventionele make-up kunnen een harde 
uitwerking hebben op de huid van een 
vrouw, en veroorzaken huidirritatie bij 
gevoelige individuen. Incidenteel bevat 
conventionele make-up zelfs chemische 
stoffen die giftig zijn voor bepaalde 
lichaamsfuncties. Parabenen en ftalaten, 
twee veelvoorkomende cosmetische 
ingrediënten, zijn gelieerd aan meerdere 
aandoeningen, waaronder diabetes type 2.1  
In de Verenigde Staten heeft de 
Environmental Protection Agency 
gewaarschuwd tegen blootstelling aan deze 
stoffen.2 Waarom zou een vrouw deze 
stoffen op haar huid willen aanbrengen?

Vanwege hun natuurlijke ingrediënten zijn 
veel biologische cosmetica niet alleen 
zachter voor de huid, de effecten ervan 
kunnen ook langduriger zijn. Dit komt 
doordat de biologische ingrediënten vaak 
natuurlijke huidverbeterende voedingsstoffen 
bevatten, zoals cacaoboter. Biologische 
vloeibare foundations maken vaak gebruik 
van cacaoboter om een gladde, jeugdige 
look te creëren die toevallig ook de 
huidspanning en -elasticiteit helpt 
beschermen.3 Andere populaire biologische 
ingrediënten bevatten Acai bessen, aloë 
vera, kamille en rozenbottel en andere 
antioxidant-rijke planten.
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Veel vrouwen hebben tegenwoordig een nieuwe, 
leidende regel voor het selecteren van hun 
schoonheidsproducten. Als het niet veilig is om te 
eten, brengen ze het niet aan op hun huid.

De magie van biologisch

Gezondheid van het gezin

Biologische schoonheidsproducten 
zijn dan ook zowel milieu- als 
huidvriendelijk.

Antioxidanten bevechten 
vrije radicalen die afbraak van 
versoepeling en elasticiteit van de 
huid tegengaan, waarmee versnelde 
veroudering vertraagd wordt. 4

1 Trasande L, Spanier AJ, Sathyanarayana S, Attina TM, 
Blustein J. Urinary Phthalates and Increased Insulin 
Resistance in Adolescents. Pediatrie. September 2013. doi: 
10.1016/j.jpeds.2013.03.072.
2 U.S. Environmental Protection Agency. Phthalates Action 
Plan Summary. EPA. Feitenlijst; http://www.epa.gov/sites/
production/files/2015-09/documents/phthalates_actionplan_
revised_2012-03-14.pdf.
3 Gasser P, Lati E, et al; Cocoa polyphenols and their influence 
on parameters involved in ex vivo skin restructuring; Int J 
Cosmet Sci. 2008 Oct;30(5):339-45. doi: 10.1111/j.1468-
2494.2008.00457.x.
4 T Thring, P Hili and D Naughton; Anti-collagenase, anti-
elastase and anti-oxidant activities of extracts from 21 plants; 
BMC Complementary and Alternative Medicine 2009, 9:27. 
doi:10.1186/1472-6882-9-27.
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Antioxidanten bestrijden vrije radicalen die 
de integriteit en de elasticiteit van de huid 
afbreken, waardoor versnelde veroudering 
optreedt. 

Hoe weet u of een product echt biologisch 
is? Afhankelijk van het land waarin u woont, 
zijn er tal van certificerende instellingen die 
consumenten helpen echt biologische 
schoonheidsproducten te identificeren. De 
Soil Association werkt vrijwel exclusief in 
Engelse landen; ICEA is populair in Italië; 
Cosmebio is toonaangevend in Frankrijk; 
Natrue is een groeiende instantie die nu nog 
voornamelijk actief is in Duitstalige landen; 
de USDA dekt de Verenigde Staten. 
COSMOS is een verzameling instellingen die 
zich inzetten voor internationale normen. 

Met zo veel verschillende organisaties die 
producten certificeren, kan een keuze maken 
best lastig en verwarrend zijn. Daarom kiezen 
sommige vrouwen ervoor om hun 
schoonheidsproducten thuis te maken. 

Probeer dit eenvoudige, betrouwbare recept 
voor bodylotion. 

Ingrediënten
1/4 kopje drinkwater
1/8 theelepel zuiveringszout
1/4 kopje biologische olijfolie
1/4 kopje biologische kokosolie
3 eetlepels bijenwas (geraspt)

Los het zuiveringszout op in warm water in 
een glazen houder. Meng in een aparte 
glazen houder de olijfolie en kokosolie. 
Plaats deze glazen houder in een pan met 
water. Voeg de geraspte bijenwas toe en 
warm op middelhoog vuur op totdat de oliën 
en bijenwas gesmolten zijn. Roer af en toe 
door om de ingrediënten volledig te mengen. 
Voeg langzaam het water toe aan het 
oliemengsel onder voortdurend roeren. 
Zodra het water volledig is opgenomen, giet 
u het mengsel in container, zoals een 
weckpot. Het mengsel wordt dikker 
naarmate het afkoelt. Zodra dit is afgekoeld, 
kunt u de gewenste hoeveelheid eruit halen 
en aanbrengen op uw huid. 
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Onze nieuwe 
Bodysmart Solutions 
Vegan Proteïne Shakes 
zijn

 • Glutenvrij

 • Soja-vrij

 • Suikervrij

 • ... en zuivelvrij!

Voor een gezond gewicht en voeding!
De Bodysmart Solutions Vegan Proteïne Shake is een geweldige aanvulling op uw 

dagelijkse dieet. Elke portie levert hoogwaardige eiwitten uit twee verschillende 

bronnen, erwten en bruine rijst, in een gemakkelijk bruikbare vorm die geschikt is 

voor vegetariërs.
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Woede, wrok, angst en andere negatieve 
emoties kunnen direct en indirect van invloed 
zijn op uw gezondheid. Heeft u zich ooit 
uitgeput gevoeld na een drukke week op het 
werk? Dit komt doordat de negatieve 
emoties van invloed zijn op uw gezondheid 
en energieniveaus. Wanneer deze gevoelens 
toenemen of te sterk of te lang aanwezig 
zijn, worden het stressoren die kunnen 
bijdragen aan een aantal 
gezondheidsproblemen. Te veel zorgen 
kunnen zeker hun tol van uw lichaam eisen 
en allerlei problemen veroorzaken, variërend 
van een maag die van streek is en hoofdpijn, 
tot celbeschadiging en ernstige ziekten. De 
nadruk op negatieve emoties kan ook 
indirect van invloed zijn op uw gezondheid 
door het aantrekken van nog meer  
negatieve zaken, mensen, ervaringen en 
omstandigheden in uw leven. Gelukkig 
hebben positieve emoties zoals vreugde en 
geluk ook invloed op uw gezondheid. 

U kunt uzelf beschermen tegen de gevolgen 
van te veel negatieve emoties door te leren 

ontspannen, situaties die buiten uw macht 
liggen los te laten en door goed voor uw 
lichaam te zorgen door het te voeden met 
hoogwaardige antioxidanten, B-vitaminen en 
andere micronutriënten. En onderschat nooit 
de mogelijkheid van sterke positieve 
emoties, zoals blijdschap en vreugde - die 
hebben een positief effect op uw lichaam. 
Uw aandacht richten op deze positieve 
emoties kan wonderen doen, waardoor uw 
geest, hart en lichaam gezond blijven!

Vezels ondersteunen de spijsvertering in 
meer dan één opzicht. Ten eerste fungeren 
vezels als een massa die afval via uw 
darmen vervoert. Dit voorkomt 
onaangename obstipatie. Ten tweede 
hechten vezels zich aan vetten en bepaalde 
giftige stoffen, waardoor hun vermogen om 
door het lichaam te worden geabsorbeerd 
afneemt. Dit helpt bij gewichtsbeheersing en 
voorkomt dat in vet oplosbare giftige stoffen 
in het lichaam terechtkomen. Oplosbare 
vezels (die in water oplossen) dragen bij  
aan een langdurig gevoel van volheid, wat 
kan helpen bij gewichtsbeheersing en het 
terugdringen van snacks in de middag. 
Onoplosbare vezels (die niet volledig 
verteerbaar zijn) helpen ook met het 
bewaren van het evenwicht van de 
darmflora-pH, waardoor een omgeving 
wordt gecreëerd waarin probiotica-bacteriën 
gedijen. Darmbacteriën produceren 
korte-ketenvetzuren (zoals boterzuur) van 
vezels, die dienen als primaire energiebron 
voor de intestinale epitheelcellen. Als dit nog 
niet genoeg redenen waren om uw 
vezelinname te verhogen: een vezelrijk dieet 
draagt ook bij aan het verlagen van het risico 
op het ontwikkelen van bepaalde problemen 
met de spijsvertering. Bovendien worden 
slechte cholesterolniveaus verlaagd, 
bloedsuikerspiegels onder controle 
gehouden en meer. 

Probiotica zijn bacteriën die uw lichaam 
helpen bij de spijsvertering. We denken vaak 
dat bacteriën vies en schadelijk zijn (en in 
sommige gevallen is dit ook zo), maar er zijn 
talloze soorten bacteriën die het lichaam 
helpen gezond te blijven. De verschillende 
bacteriën waaruit probiotica bestaan, met 
name lactobacillus acidophilus, 
bifidobacterium bifidum en lactobacillus 
salivarius, produceren organische 
verbindingen, zoals melkzuur, 
waterstofperoxide en azijnzuur, die bijdragen 
aan de instandhouding en bevordering van 
een gezond zuur/alkali-evenwicht in de dikke 
darm. Zonder probiotica zou het 
spijsverteringskanaal van uw lichaam niet 
efficiënt zijn bij het absorberen van de 
voedingsstoffen in het voedsel dat u eet. 
Probiotica produceren ook stoffen die het 
immuunsysteem ondersteunen en fungeren 
als natuurlijke antibiotica die ongewenste 
micro-organismen en ongezonde bacteriën 
doden. Probiotica zijn in overvloed aanwezig 
in gefermenteerde voedingsmiddelen zoals 
zuurkool, yoghurt, kimchi, kefir en 
komboecha. 
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Waarom heb ik vezels 
nodig in mijn dieet?

Wat zijn probiotica nu eigenlijk?

Vraag het de expert

Alle emoties, vooral sterke en 
langdurige, kunnen van invloed zijn 
op de gezondheid. 

Hebben negatieve emoties echt 
een invloed op mijn gezondheid?



Met een uitgebreide selectie van
vitaminen, mineralen, kruidenextracten
en vezels, levert ons innovatieve en 
gepatenteerde mengproces een product
dat met iedere portie optimaal presteert.

Voor een algemeen welzijn en 
goede dagelijkse prestaties is 
het belangrijk dat ons lichaam 
een optimale inname van 
essentiële vitaminen, mineralen en 
sporenelementen krijgt.

Onze voedingskrachtcentrale: een stevige balans van essentiële,
belangrijke voedingsstoffen die zorgen voor een doelgerichte
ondersteuning van een algehele gezondheid.

Daily 
BioBasics™
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