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Er zijn een paar redenen waarom dit niet de 
beste manier is om te kijken naar voeding 
en lichaamsbeweging. Ten eerste maken 
we heel vaak een misrekening van het 
aantal calorieën dat we verbruiken. En 
datzelfde geldt ook voor de hoeveelheid 
lichaamsbeweging die we moeten doen 
om die calorieën te verbranden. Ons 
“rekensommetje” is dus vanaf het begin vaak 
al verkeerd. We eten meer dan we denken en 
we doen niet genoeg aan lichaamsbeweging 
om het teveel aan calorieën te verbranden.  

Ten tweede mogen voeding en 
lichaamsbeweging niet tegen elkaar werken. 
Ze moeten elkaar aanvullen. Een gezonde 
voeding moet zorgen voor de hoeveelheid vet 
en calorieën die uw lichaam nodig heeft voor 
uw niveau van lichamelijke activiteit, terwijl 
het u tevens de nutritionele ondersteuning 
biedt die u nodig heeft voor een optimale 
gezondheid op alle andere gebieden. 
Voeding, evenals lichaamsbeweging, moeten 
iets aan de gezondheid van uw lichaam 
toevoegen, niet onttrekken. 

In plaats van kijken naar voeding in 
termen van goed of slecht, en naar 
lichaamsbeweging in termen van alleen 
calorieën verbranden om lichaamsvet af te 

breken, moeten wij proberen om voeding en 
lichaamsbeweging te zien vanuit een breder 
perspectief, als onderdeel van een levensstijl 
waardoor we ons goed voelen, die ons 
energie geeft en waardoor we gezond blijven. 

Wanneer we het calorieën tellen loslaten, 
dan kunnen we ons af en toe een extraatje 
gunnen zonder dat we ons druk hoeven te 
maken over hoeveel extra kilometers we 
moeten hardlopen. En nogmaals, dit zorgt 
ervoor dat we voeding en lichaamsbeweging 
niet meer als elkaars tegenstanders zien. 

Voeding en lichaamsbeweging zijn partners 
die met elkaar samenwerken. Als we de 
relatie op deze manier benaderen, hoeven 
we geen calorieën meer te tellen en ons 
zorgen te maken over rekensommetjes. 
In plaats daarvan gaan we de geweldige 
synergetische effecten ervaren die goed eten 
en energie stimulerende lichaamsbeweging 
hebben op ons lichaam en onze geest!

Waarom het tellen van  
calorieën er vaak niet toe doet
Overkomt het u weleens dat u een toetje eet alleen omdat u weet 
dat u eerder op de dag heeft gesport? Of bent u zelfs wel eens 
gaan hardlopen omdat u de calorieën moest verbranden van 
een ongezonde maaltijd? Als dat zo is, dan bent u niet de enige. 
Velen van ons denken aan calorieën en lichaamsbeweging als een 
eenvoudig rekensommetje. Als ik een x aantal calorieën verbruik, 
dan moet ik een y aantal kilometer hardlopen. 
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Voedingsnieuws
Een betere nachtrust

Zet voor een goede nachtrust uw 
smartphone en tablet zo vroeg mogelijk in 
de avond uit voordat u naar bed gaat. Het 
blauwe licht dat door elektronische 
apparaten wordt uitgestraald, is gekoppeld 
aan verstoring van de productie van 
melatonine en slaap. De meeste led-
gebaseerde apparaten zenden dezelfde 
korte golflengtes uit als die afkomstig zijn 
van de zon, die normaal gesproken aan ons 
lichaam vertellen wanneer het tijd is om 
wakker te worden. Kunstmatige bronnen 
zoals telefoons, tablets en computers die in 
de slaapkamer worden gebruikt, zorgen 
voor verstoorde slaappatronen. Voor een 
betere en diepere nachtrust verwijdert u alle 
lichtbronnen uit de slaapkamer en vermijdt 
u het gebruik van elektronische apparaten 
na zonsondergang. De tegenwoordig zo 
populaire led-lichtbronnen moeten zo veel 
mogelijk worden uitgeschakeld. De meeste 
stralen blauw licht uit. Ga dit na voordat u 
tot aanschaf overgaat. Sommige stralen 
een “warm” gelig licht uit en lijken meer op 
de gloeilampen die we decennia lang 
hebben gebruikt.

Mensen worden gezonder oud wanneer ze 
het gevoel hebben dat ze een doel in het 
leven hebben. Volgens een nieuwe studie die 
gepubliceerd is in JAMA Psychiatry, is de 
mate waarin mensen hun leven zien als zinvol, 
met een gevoel van doel en richting, van 
directe invloed op hun vermogen hun functie 
en onafhankelijkheid te handhaven naarmate 
ze ouder worden. Dat is nog een reden 
waarom het vasthouden van een goede 
mentale focus in het leven zo belangrijk is 
voor onze gezondheid en ons welzijn.

Er is nog een andere reden om frisdrank, 
sportdranken en suikerhoudende 
vruchtensappen door water te vervangen, 
vooral bij het avondeten. Eiwit, belangrijk 
voor een optimale gezondheid en essentieel 
onderdeel van het spierweefsel, is een 
gezond onderdeel van elk dieet. Onderzoek 
toont echter aan dat wanneer eiwit met 
suiker wordt gecombineerd, het lichaam 
thermogenese (warmteproductie) 
vermindert, wat ertoe leidt dat minder 
calorieën worden verbrand en meer vet door 
het lichaam wordt opgeslagen.

Het is de moeite waard om het weer te 
trotseren en buiten te gaan wandelen of 
hardlopen tijdens deze koudere maanden. 
Onderzoek wijst uit dat bewegen in de 
buitenlucht depressie helpt te voorkomen. 
Uit een systematische toetsing van 
gewoonten op het gebied van 
lichaamsbeweging kwam naar voren dat 
degenen die hun fysieke activiteiten buiten 
doen in plaats van binnenshuis of in de 
sportschool, een sterk gevoel van 
revitalisering en positieve inzet ondervinden, 
evenals een afname in spanning, verwarring, 
boosheid en depressie. 

Te veel inname van suiker kan volgens 
een nieuw onderzoek van de University 
College London, leiden tot depressie of 
angst. Na meer dan 8000 personen te 
hebben bestudeerd, ontdekten 
onderzoekers dat van degenen die  
meer suiker consumeerden uit hapjes  
en zoete drankjes zoals frisdrank,  
23 procent meer kans had op het 
ontwikkelen van depressie of 
angstgevoelens. 

Suikerhoudende dranken  
versus water

Bewegen in de buitenlucht is goed 
voor uw geestelijke gezondheid

Een goede mentale focus behouden

Suiker en depressie
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Of u nu de voorkeur geeft aan een rustige 
wals in een buurthuis of aan swingen in de 
discotheek tijdens een avondje stappen, uw 
lichaam en geest profiteren op tal van 
manieren van regelmatige danssessies.

Dansen is een leuke training voor iedereen, 
op elke leeftijd, vanwege de verregaande 
gezondheidsvoordelen. Natuurlijk zijn er de 
voor de hand liggende lichamelijke voordelen 
van dansen zoals spiervorming, balans, 
verbeterde cardiovasculaire gezondheid en 
gewichtsbeheersing. Er zijn ook minder 
vanzelfsprekende voordelen, zoals een beter 
ruimtelijk inzicht, beter humeur, meer 
zelfvertrouwen en beter mentaal 
functioneren.1,2 

Onderzoekers schrijven dit toe aan de 
combinatie van cognitieve, fysieke en sociale 
oefening: drie factoren die het lichaam en de 
geest positief beïnvloeden.3,4 

In een onderzoek dat veranderingen in het 
humeur onderzocht nadat iemand heeft 
gedanst, ontdekten onderzoekers dat 
dansen positieve gevoelens teweegbrengt. 
Het blijkt echter dat degenen die dansen 
voor hun plezier een grotere oppepper van 
hun humeur ervaren na het dansen dan 
wedstrijddansers. Dit kan te wijten zijn aan 
de stress waarmee wedstrijden gepaard 
gaan. Maar degene die gewoon danst om te 
bewegen of voor zijn plezier komt 
hoogstwaarschijnlijk van de dansvloer af met 
een beter lichamelijk en geestelijk gevoel.5 

Een andere manier waarop dansen bijdraagt 
aan de cognitieve gezondheid en 
gemoedstoestand is doordat u te maken 
krijgt met nieuwe sociale ervaringen. Dansen 
is een geweldige manier om nieuwe vrienden 
te maken en er is geen betere manier om uw 
hersenen te oefenen dan door het aangaan 
van gesprekken met nieuwe mensen. En de 
kans is groot dat als u voor uw conditie gaat 
dansen, uw nieuwe vrienden hetzelfde doen. 
Het aantrekken van meer gelijkgezinde, 
positief gerichte mensen in uw leven kent 
zijn eigen beloning.

Dansen kan ook aanzienlijk uw spiervorming, 
kracht, uithoudingsvermogen, evenwicht en 
algehele lichamelijke conditie verbeteren. 

Dansen vereist een continue inspanning, 
waardoor het een perfecte cardio-training 
wordt. Dansers moeten bovendien vaak 
moeilijke houdingen, sprongen en 
bewegingen doen die de spieren een 
weerstandstraining geven. Op deze manier 
kan dansen helpen kracht en spiervorming 
te ontwikkelen, met name in de benen, billen 
en buik.
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Zet muziek op en beweeg! Dansen is voor mensen van 
elke leeftijd een geweldige manier om lichamelijk fit en 
emotioneel gezond te blijven.

De voordelen van dansen

Fitness

Dansen is goed voor de 
hersenen. Het beschermt tegen 
leeftijdsgebonden degeneratie 
van de cerebrale witte substantie, 
verbetert het humeur en verbetert 
de cognitieve flexibiliteit en snelheid. 

Houd deze positieve gevoelens vast 
als de muziek stopt. Richt u hierop en 
laat u hierdoor leiden. U zult zien dat 
u meer positieve gevoelens en acties 
in uw leven aantrekt, zelfs na het 
verlaten van de dansvloer. 

Dit geldt voor iedereen op elke 
leeftijd en voor elke dansstijl. Het 
is wel zo dat hoe meer lichamelijk 
intensief de door u gekozen 
vorm of stijl is, hoe intensiever de 
lichaamsbeweging is die u krijgt. 

1 Duberg A, Hagberg L, Sunvisson H, Möller M. Influencing 
Self-rated Health Among Adolescent Girls With Dance 
Intervention: A Randomized Controlled Trial. JAMA Pediatr. 
2013;167(1):27–31.
2 Jimison, Robert. Why dancing is good for your health. CNN. 
Cable News Network, 8 juni 2017.
3 AZ Burzynska, Y JIAO, AM Knecht, et al. White Matter 
Integrity Declined Over 6 Months, but Dance Intervention 
Improved Integrity of the Fornix of Older Adults. Front. Aging 
Neurosci., 16 maart 2017.
4 Coubard, Olivier A. et al. Practice of Contemporary Dance 
Improves Cognitive Flexibility in Aging. Frontiers in Aging 
Neuroscience 3 (2011): 13. PMC. Internet. 14 aug. 2017.
 

5 Marcin Zajenkowski, Konrad S. Jankowski, Daria Kołata. 
Let’s dance – feel better! Mood changes following dancing in 
different situations. European Journal of Sport Science Vol. 
15, editie 7, 2015.
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Veel dansbewegingen vereisen balanceren 
op één voet, passen doen in onverwachte 
richtingen en in posities blijven die veel 
evenwicht en concentratie vergen. 

Wanneer u de juiste vormen leert voor 
verschillende soorten dansen, kan ook de 
algehele houding worden verbeterd om zo 
gebogen schouders en een verzwakte 
onderrug te voorkomen. Hoewel een formele 
opleiding van een instructeur niet 
noodzakelijk is om van dansen te profiteren, 
kan een instructeur helpen deze voordelen 
te maximaliseren, aangezien een leraar u 
begeleidt om de juiste vormen en 
bewegingen te leren die het postuur 
verbeteren.  

Voordat u de stoute schoenen aantrekt: 
beslis waarom u wilt gaan dansen en welke 
dansvorm u gaat doen. Vraag uzelf af: wil ik 
dansen om mijn conditie, flexibiliteit, 
coördinatie of gemoedstoestand te 
verbeteren? Heb ik liever een langzame of 
een snelle dans? Wil ik me bij een groep 
aansluiten of ga ik privé-lessen volgen? Een 
goed of fout antwoord op al deze vragen 
bestaat niet. Maar als u uw persoonlijke 
redenen, verlangens en doelstellingen beter 
begrijpt, dan is het waarschijnlijker dat 
dansen een vast onderdeel van uw leven 
wordt.

U kunt alleen, met een partner of in een 
groep dansen. Dansen kunt u thuis, bij een 
dansvereniging, op een sportschool, op het 
toneel of waar u maar wilt. Trek uw 
schoenen aan en dan “voetjes van de vloer”, 
want dansen zorgt ervoor dat u tot in lengte 
van jaren gezond en gelukkig blijft.

05

Dansen is net als yoga en tai-chi 
een krachtig instrument voor het 
verbeteren van evenwicht en 
flexibiliteit. 



|    The Art of Growing Young06

De rol van onze 
microbioom in onze 
algehele gezondheid
We denken meestal aan bacteriën als iets negatiefs dat ziekten 
kan veroorzaken. Maar er zijn ook genoeg goede bacteriën. 
Misschien bent u zich er niet van bewust, maar uw lichaam is 
een volledig ecosysteem van bacteriën dat aan het werk is om 
u gezond te houden.

Hoofdartikel

|    The Art of Growing Young
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Binnen ons spijsverteringsstelsel woont een 
complexe gemeenschap van meer dan  
100 biljoen microbiële cellen. Deze  
micro-organismen, gezamenlijk aangeduid 
als darmflora of microbioom, zorgen ervoor 
dat ons spijsverteringsstelsel goed 
functioneert, reguleren het metabolisme, 
versterken het immuunsysteem, gaan de 
strijd aan tegen obesitas en zijn altijd aan het 
werk om ons lichaam gezond te houden. 
Onderzoekers menen zelfs dat de darmflora 
ons brein kan beïnvloeden.1,2 

Grootschalige veranderingen in eens 
gezonde darmflora zijn in verband gebracht 
met obesitas. Darmflora lijken eveneens te 
reageren op gewichtsverlies. Het lijkt erop 
dat ons metabolisme wordt beïnvloed door 
de darmflora. De gezondheid van uw 
darmflora kan met name van invloed zijn op 
ontstekingen, insulineresistentie en hoe 
energie als vet wordt opgeslagen: drie aan 
obesitas gerelateerde kerngebieden.  

De koppeling tussen de gezondheid van de 
darmen en de hersenen is nu zo duidelijk dat 
de term microbioom-darm-hersenas, die 
verwijst naar de biochemische signalering 
heen en weer tussen de hersenen en 
darmen, nu algemeen is. De as bestaat uit 
meer dan alleen hersenen en darmen; het 
omvat eveneens de neuro-endocriene en 
neuro-immunologische systemen, het 
autonome zenuwstelsel en andere delen van 
het lichaam. Aangezien zo veel van het 
zenuwstelsel zo nauw aan de darmen is 
verbonden, is het eenvoudig te zien dat een 
ongezonde darmflora op een of andere 
manier de communicatie kan belemmeren 
en de hersenfunctie kan verstoren.

Nadat eerst de verbinding was ontdekt, 
hoopte het bewijsmateriaal zich snel op 
waarmee kon worden aangetoond hoe sterk 
de koppeling is. Uit studies is gebleken dat 
gezonde darmflora op alles een positieve 
invloed uitoefent, van stress en depressie tot 
genetische aandoeningen zoals autisme. Het 
versterken van uw gezonde darmflora-kolonie 
is weliswaar geen remedie voor ernstige 
psychische aandoeningen, maar het bewijs 
van hoeveel invloed een gezonde darmflora 
kan hebben op de hersenfunctie zorgt ervoor 
dat steeds meer wetenschappers deze 
nieuwe ontdekking gaan onderzoeken.4,5 

Gezonde darmflora-populaties en het 
immuunsysteem vullen elkaar aan om 
ongewenste bacteriën buiten ons lichaam te 
houden. Het geheel van gezonde bacteriën in 

uw darmen weert, wanneer het in staat is het 
hele gebied te koloniseren, ziekteverwekkers 
af door gebruik te maken van alle beschikbare 
voedingsstoffen. Met andere woorden, de 
ongezonde bacteriën worden uitgehongerd. 
Bepaalde gezonde darmflora scheidt ook 
samenstellingen af die ongewenste 
organismen doden of blokkeren, die ziekte of 
aandoeningen kunnen veroorzaken.6 

Zonder darmflora zou ons lichaam niet in 
staat zijn om het voedsel dat we eten, volledig 
te benutten. Sommige soorten darmflora 
produceren enzymen die ons lichaam niet 
kan produceren: enzymen zijn nodig voor het 
afbreken van bepaalde voedingsstoffen, 
waaronder bepaalde zetmelen, vezels, 
oligosachariden en suikers.7 

U kunt helpen de goede bacteriën in uw 
darmen te vermeerderen door het 
consumeren van meer probiotica: levende 
bacteriën en gisten. Wanneer de goede 
bacteriën gedijen, worden aan de slechte 
bacteriën de bronnen onttrokken, wat u 
verder helpt uw lichaam gezond te houden.

Probiotica bevinden zich in gefermenteerde 
levensmiddelen. In de zuivelsector vindt u 
yoghurt en kefir, levensmiddelen die gemaakt 
zijn met levende melkzuurbacteriën. Houdt u 
meer van gekruid eten, kimchi, een Koreaans 
bijgerecht, gebruikt melkzuurfermentatie om 
kool om te toveren tot een pittig, prikkelend 
bijgerecht rijk aan probiotica. Zuurkool is ook 
een vergelijkbaar gefermenteerd koolgerecht. 
Kijk naar “levende melkzuurbacteriën” op het 
label voor de meest darmvriendelijke versie. 
Tempeh, zuurdesembrood, miso-pasta en 
gecultiveerde sojamelk zijn ook opties die rijk 
zijn aan probiotica. 

Kombucha is een pittige, bruisende, 
gefermenteerde drank met een lichte 
azijnsmaak. U kunt ook kvass proberen, 
een gefermenteerd suikerbietensap uit 
Rusland.
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Onderzoekers zijn van mening dat 
gezonde voeding en het veranderen 
van levensstijl kan bijdragen  
aan het herstel van een gezonde 
darmflora-populatie ten behoeve 
van de bestrijding van obesitas.3

U kunt uw probiotica ook drinken. 
Een dagelijks kopje kombucha-thee 
zorgt voor een constante toevoer 
van probiotica naar uw darmstelstel.

1 Guinane, Caitriona M. en Paul D. Cotter. Role of the Gut 
Microbiota in Health and Chronic Gastrointestinal Disease: 
Understanding a Hidden Metabolic Organ. Therapeutic 
Advances in Gastroenterology 6.4 (2013): 295–308.
2 Hsiao, Elaine Y. et al. The Microbiota Modulates Gut 
Physiology and Behavioral Abnormalities Associated with 
Autism. Cell 155.7 (2013): 1451–1463. 
3 Ley R. (2010) Obesity and the human microbiome. Curr 
Opin Gastroenterol 26: 5–11
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Onze levensstijl is ook van invloed op de 
gezondheid van ons darmstelsel. Te veel 
antibiotica voorschrijven, wanneer het niet 
noodzakelijk is, het grootschalig gebruik 
van antibacteriële zeep, gechloreerd water 
drinken, chronisch gebruik van niet-steroïde 
ontstekingsremmende medicatie (NSAID) 
tegen de pijn, het eten van bewerkte 
nep-etenswaren, besmetting van 
levensmiddelen met pesticiden en 
herbiciden en een overvloed aan 
gesteriliseerde voedingsmiddelen kunnen 
allemaal bijdragen aan een ongezonde 
balans van de darmflora. 

Naarmate de mondiale samenleving zich 
steeds meer heeft ontwikkeld en men zich 
steeds meer bewust is van de aanwezigheid 
van bacteriën om ons heen, zijn mensen in 
toenemende mate gefixeerd geraakt op het 
creëren van steriele omgevingen. Het is 
waar dat in delen van de wereld zonder 
goede sanitaire voorzieningen, de mensen 
last hebben van blootstelling aan schadelijke 
bacteriën en virussen. Maar als cultuur zijn 
wij te ver in de tegenovergestelde richting 
gegaan door alle mogelijke ziektekiemen uit 
te roeien met antibacteriële zeep en 
reinigingsmiddelen. 

U hebt ongetwijfeld angstaanjagende 
artikelen gezien met titels als De Top 10 van 
items in uw huis die met de meeste 
ziektekiemen zijn besmet. Uiteraard bent u 
dan bereid om uw hele huis (inclusief uw 
voedselvoorraden) te ontsmetten wanneer 
u iets dergelijks leest. 

Meer gefermenteerde voedingsmiddelen 
consumeren, veel vers fruit en groente eten, 
zuiver water drinken en langdurig gebruik 
van antibiotica en antibacteriële 
reinigingsmiddelen vermijden. Dit draagt bij 
aan het creëren van een omgeving waarin 
een gezonde darmflora goed gedijt. Als u 
goed voor uw darmflora zorgt, dan zorgt de 
darmflora goed voor u. 

Maak uw eigen zuurkool rijk  
aan probiotica

Ingrediënten:
2 kg verse kool
3 eetlepels koosjer zout

Maak de 2 kg kool schoon en rasp deze. 
Meet 3 eetlepels koosjer zout af. Doe de 
kool in lagen afgewisseld met zout in een 
grote pan. Druk elke laag naar beneden. 
Herhaal dit proces totdat de laatste laag 
gezouten is. Ontsmet een oude theedoek 
door deze gedurende vijf minuten te koken. 
Leg de handdoek over de pan. Zet een plat 
bord op de theedoek en verzwaar deze met 
een met water gevulde pan. Laat één dag 
staan. Indien er na één dag niet genoeg 
pekelwater is om de kool te bedekken, voeg 
1 kopje water met 1,5 theelepel zout toe in 
de pan. Laat nog twee dagen staan. 
Wanneer zich aan de bovenkant wit schuim 
vormt, schuim het af en vervang het bord en 
de theedoek. Herhaal dit proces dagelijks 
gedurende twee weken. Wees geduldig. Uw 
kool is aan het fermenteren tot eten dat rijk is 
aan probiotica. Na twee weken, wanneer u 
het niet meer ziet borrelen in de pan, is uw 
zuurkool klaar.
 

08

Wij moeten niet vergeten dat niet 
alle bacteriën slecht zijn voor ons. 
Zonder deze zou ons lichaam nog 
gevoeliger zijn voor de ongezonde, 
ziekteverwekkende bacteriën. 

4 L. Desbonnet, L. Garrett, G. Clarke, B. Kiely, et al. Effects 
of the probiotic Bifidobacterium infantis in the maternal 
separation model of depression. Neuroscience, volume 170, 
4e editie, pagina’s 1179-1188.
5 Mulle, Jennifer G., William G. Sharp en Joseph F. Cubells. 
The Gut Microbiome: A New Frontier in Autism Research. 
Current psychiatry reports 15.2 (2013): 337. 
6 Yoon MY, Lee K, Yoon SS (2014). Protective role of gut 
commensal microbes against intestinal infections. J Microbiol. 
52 (12): 983–9.
7 Clarke G, et al. (Augustus 2014). Minireview: Gut microbiota: 
the neglected endocrine organ. Mol Endocrinol. 28 (8): 
1221–38.
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Eeuwenlang hebben de grootste denkers er 
net zo over gedacht: geluk wordt gevonden 
door anderen te helpen. Dat concept is nu 
wetenschappelijk bevestigd. Altruïsme, het 
belangeloos helpen van andere mensen, lijkt 
onze gezondheid te helpen beschermen.

De belichaming van altruïsme, medeleven, 
empathie, hulpvaardigheid en een verlangen 
om voor anderen te zorgen, wordt 
geassocieerd met meer welzijn, gezondheid 
en een langer leven. Wanneer we medeleven 
uitdrukken, zowel emotioneel als 
gedragsmatig, handelen we ook voor ons 
eigenbelang, zolang we niet worden 
overstelpt met hulpwerkzaamheden.1 

Onderzoekers volgden gedurende een 
periode van een jaar een groep mensen die 
stressvolle gebeurtenissen hadden 
meegemaakt en stelden vast of zij al dan niet 
tastbare steun aan vrienden of familieleden 
hadden gegeven. Degenen die hun tijd en 
talenten ter beschikking hadden gesteld om 
anderen te helpen, liepen aanzienlijk minder 
risico om te overlijden tijdens het verloop van 
het onderzoek.2 

Hoe komt het dat het leiden van een 
altruïstisch leven deze voordelen geeft? Er zijn 
verschillende factoren die hiervoor 
verantwoordelijk kunnen zijn. Om te beginnen 
wordt het positieve gevoel dat iemand vaak 
krijgt na het helpen van een persoon in nood, 
veroorzaakt door endorfine en mogelijk ook 
door endocannabinoïden. Dit zijn dezelfde 
feel-good chemicaliën die tijdens 
lichaamsbeweging vrijkomen, waarmee het 
lichaam ons beloont wanneer wij voor onszelf 
zorgen (of in dit geval, voor anderen zorgen). 

Het helpen van anderen herinnert ons eraan 
dat we dankbaar moeten zijn met wat we 
hebben. In een tijd waarin velen van ons 
voortdurend streven naar meer bezit en het 
eigen bezit constant met dat van anderen 
vergelijken, kan het koesteren van 
dankbaarheid buitengewoon verrijkend zijn. 
Het helpt ons onze wensen en verlangens los 
te laten en vrijer te leven in het nu met wat 
we hebben, en daar gelukkig mee te zijn! 

Anderen helpen zorgt er ook voor dat wij van 
onze eigen problemen worden afgeleid. De 
aandacht richten op anderen helpen kan 
negatieve gedachtespiralen en preoccupatie 
met onze eigen zorgen doorbreken. 
Onderzoeken hebben aangetoond dat 
mensen met medische aandoeningen hun 
eigen leed en beperking verminderen als ze 
anderen over dezelfde aandoeningen 
adviseren.3  

Het geluk dat ontstaat door leven met 
compassie en het helpen van anderen is 
een zeer specifieke vorm van geluk. 
Revolutionair onderzoek van de Universiteit 
van Californië in Los Angeles (UCLA) en de 
Universiteit van Noord-Carolina toont dit 
aan. Wetenschappers keken naar het 
verband tussen geluk en ontsteking, 
waarvan wordt vermoed dat het de basis is 
van kanker en andere chronische niet-
besmettelijke ziekten. Ontstekingen komen 
vaker voor bij mensen die leven met hoge 
stressniveaus. Omdat stress en ontsteking 
aan elkaar gerelateerd zijn, zou men kunnen 
verwachten dat degenen die zeggen dat ze 
een “gelukkig” leven leiden, minder last 
hebben van ontstekingen. Dat is niet waar! 

Gek genoeg zagen de onderzoekers dat als 
iemands geluk werd afgeleid van een 
plezierig leven (ook bekend als “hedonistisch 
geluk”), die persoon toch nog hoge 
ontstekingsniveaus had. Wanneer echter 
iemands geluk toegeschreven werd aan een 
altruïstisch leven met keuzes (ook bekend 
als “eudaimonisch geluk”), werden lage 
ontstekingsniveaus geregistreerd.4  

Het is niet egoïstisch of verkeerd te erkennen 
hoe goed het voelt. U maakt een verschil in 
iemands leven. Dat is prachtig en u mag dit 
gevoel best omarmen zonder schuldgevoel. 
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Altruïsme: Help uzelf 
door anderen te helpen

Lifestyle

Het lijkt met name dat het helpen 
van anderen bijdraagt aan de 
vermindering van bepaalde negatieve 
effecten van stress in ons leven. 

Het “helper’s high”-gevoel na een 
altruïstische daad is te danken 
aan deze chemicaliën, die het 
geluksgevoel versterken en 
pijngevoelens verminderen.

Soms moeten wij eraan worden 
herinnerd dat wij ons best goed 
mogen voelen wanneer wij anderen 
helpen.  

Er is een Chinees spreekwoord dat luidt: “Als je een uur geluk wilt, 
doe een dutje. Als je een dag geluk wilt, ga vissen. Als je een jaar 
geluk wilt, erf een fortuin. Als je levenslang geluk wilt, help iemand 
anders.” 

1 Post SG. Altruism, happiness, and health: it’s good to be 
good. Int J Behav Med. 2005;12(2):66-77.
2 Robbemond, Michael J. et al. Giving to Others and the 
Association Between Stress and Mortality. American Journal 
of Public Health 103,9 (2013): 1649-1655.

3 Carter, Sherrie Bourg. Helper’s High: The Benefits (and Risks) 
of Altruism. Psychology Today. Sussex Publishers,  
4 september 2014. Internet. 13 juli 2017.
4 Fredrickson, Barbara L. et al. A Functional Genomic 
Perspective on Human Well-Being. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of 
America 110.33 (2013): 13684-13689. PMC. Internet.  
13 aug. 2017.
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De voordelen van altruïsme en positief 
denken gaan hand in hand. Beide helpen u 
uw leven te vullen met meer prachtige en 
fijne ervaringen en gevoelens. 

Uit onderzoek blijkt dat we een aangeboren 
verlangen hebben om anderen te helpen. 
Omarm het! Wetenschappers aan de 
Universiteit van Brits-Columbia hebben 
ontdekt dat kinderen van 2 jaar profiteren 
van altruïsme. 

  

Dit is een bewijs dat wij erop ingesteld zijn 
om behulpzaam te zijn en er is niets mis mee 
om dit fijn te vinden. Weet dat u een goed 
mens bent en dat u anderen niet helpt uit 
egoïstische beweegredenen. Een goed 
gevoel achteraf is gewoon een pluspunt.

11

Als u de schuldgevoelens loslaat en 
zich concentreert op uw positieve 
gevoelens, zult u snel merken 
hoeveel meer positieve dingen, 
mensen, ideeën en ervaringen in uw 
leven komen.  

Wanneer hun opgedragen werd 
snoepjes aan andere kinderen te 
geven, ervoeren de kinderen die 
de snoepjes gaven een groter 
geluksgevoel dan de kinderen die de 
snoepjes kregen.5

5 Aknin LB, Hamlin JK, Dunn EW. Giving Leads to Happiness 
in Young Children. PLOS ONE 7(6): e39211. https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0039211.



|    The Art of Growing Young12 |    The Art of Growing Young



november/december 2017    |

Winterpompoen
Winterpompoen is rijk aan vitamine A en 
caroteen, die goed zijn voor het 
immuunsysteem, de ogen, de celgroei en 
een gezonde huid. Winterpompoen is ook 
een uitstekende bron van vezels, die er 
onder meer voor zorgt het 
bloedsuikerspiegel te stabiliseren, de 
darmgezondheid bevordert en het gezonde 
cholesterolgehalte helpt te handhaven.1 

Winterpompoen smaakt zoet, waardoor het 
kindvriendelijk is. In de oven geroosterde 
pompoen is bij elke maaltijd op een koude 
avond een heerlijk bijgerecht. Ook kan de 
kieskeurige eter pompoen eten omdat het 
kan worden gemixt en toegevoegd aan vrijwel 
elke soep of saus voor een gezonde opkikker. 

Kool
De meeste koolsoorten gedijen bij koud 
weer. Daardoor vormen ze de perfecte bron 
van verse bladgroenten tijdens de winter. 
Kool is rijk aan vitamine C, een krachtige 
antioxidant- en immuunversterker, iets wat 
iedereen kan gebruiken tijdens het 
piekseizoen van verkoudheid en griep.2 Kool 
is ook een goede bron van voedingszwavel 
en is belangrijk voor de productie van 
glutathion, een zwavelhoudende peptide dat 
het “werkpaard” is van de vele antioxidanten 
die ons lichaam produceert en onmisbaar is 
voor alle levende cellen. Nauw verwant aan 
kool en met veel van dezelfde winter-
vriendelijke gezondheidsvoordelen zijn 
spruitjes, boerenkool en broccoli.

U kunt op eenvoudige wijze aan bijna elke 
maaltijd kool toevoegen door er een snelle 
“koolsalade” mee te maken of door het te 
gebruiken als alternatief voor (of in aanvulling 
op) sla in veel recepten. Het is ook een goede 
aanvulling op roerbakgerechten en soepen. 

Bieten
De aardse, lichtzoete en karakteristieke rode 
bieten zijn rijk aan kalium en vitamine A, 
vitamine B-complex (met name foliumzuur) 
en C evenals de antioxidanten die een 
bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen 
degeneratieve ziekten.3,4 

Voeg bieten toe aan salades voor een 
kleur- en voedingsaccent. Ze vormen ook een 
uitstekende aanvulling op gekruide linzen of 
gegrilde wortelgroenten. Bieten kunnen 
worden omgetoverd tot hummus, op de grill, 
als soep, gepureerd, gesneden, ingemaakt 
enzovoorts. Het is een zeer veelzijdige 
groente die behalve de nodige kleur, ook  
het nodige nitraat aan veel winterse 
avondmaaltijden toevoegt. Nitraat wordt door 
ons lichaam omgezet in stikstofoxide, een van 
de cruciale signaalmoleculen van het lichaam, 
verantwoordelijk voor het handhaven van een 
gezonde bloeddruk en bloedcirculatie. 

Uien
We kennen uien beter om hun capaciteit de 
ogen te laten tranen dan om hun 
voedingsgehalte, maar uien bevatten een 
grote variatie aan voedingsstoffen die u 
helpen om uw lichaam gezond te houden 
tijdens de winter. Uien bevatten een aantal 
samenstellingen die anticarcinogene 
eigenschappen hebben, antibiotica en 
astma-remmende effecten produceren en 
een anti-trombotische werking bevorderen. 
Bij oliën in uien is ook aangetoond dat zij het 
slechte cholesterolgehalte (LDL) helpen te 
verlagen en het goede cholesterolgehalte 
(HDL) helpen te verhogen.5,6 

Rode en gele uien bevatten verschillende 
gezondheidsverbeterende samenstellingen. 
Probeer om beide in uw dieet op te nemen. 
Dit is niet zo moeilijk, aangezien uien ideaal 
zijn voor het aromatiseren van soepen en 
salades tot pasta en gebraden vlees en alles 
wat daar tussenin zit. Uien zijn ongelooflijk 
veelzijdig in de keuken en er is nauwelijks een 
maaltijd waarbij een ui geen voordeel biedt.

Sinaasappelen
Sinaasappelen, limoenen, kumquats, 
pomelo’s, grapefruit, clementines: winter is 
hét seizoen voor citrusvruchten. Iedereen 
weet dat citrusvruchten een goede bron van 
vitamine C vormen. Maar niet iedereen weet 
dat citrusvruchten ook rijk zijn aan vezels, 
foliumzuur, kalium en een lange lijst van 
vitaminen, mineralen en phytochemicaliën 
die bijdragen aan een goede gezondheid.7  

De meeste citrusvruchten zijn op zichzelf 
heerlijke versnaperingen. Ze kunnen worden 
toegevoegd aan salades of zelfs worden 
gegrild boven het vuur voor een heerlijk 
dessert. Citrussappen en geraspte citrusschil 
(koop biologisch fruit als u de schil moet 
raspen, aangezien de bestrijdingsmiddelen als 
pesticiden en herbiciden zich ophopen in de 
schil van een citrusvrucht uit een agrarische 
productie) kunnen worden toegevoegd aan 
saladedressings, glazuren en marinades. Laat 
de heldere smaak van citrus een donkere 
winteravond verlichten. 
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Wanneer de temperatuur daalt en de dagen korter worden, kan dat een negatieve invloed hebben 
op onze stemming, het energieniveau en de gezondheid. Speciale aandacht voor het selecteren van 
de beste seizoensgebonden voedingsmiddelen zorgt ervoor dat iedereen in het gezin tijdens de hele 
winter gezond en gelukkig blijft. Hieronder volgt een lijst met slechts enkele van de beste winterse 
wonderen die u kunt serveren!

Winterse wonderen op een bord
Voeding

1 Office of Dietary Supplements—Vitamin A. NIH Office of 
Dietary Supplements. VS Department of Health and Human 
Services, z.d. Internet. 2 aug. 2017.
2 Kataya, Hazem A. H. en AlaaEldin A. Hamza. Red Cabbage 
(Brassica Oleracea) Ameliorates Diabetic Nephropathy in Rats. 
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine: 
eCAM 5.3 (2008): 281–287. PMC. Internet. 2 aug. 2017.
3 Joseph Kanner, Stela Harel en Rina Granit. Betalains—A New 
Class of Dietary Cationized Antioxidants. Journal of Agricultural 
and Food Chemistry 2001 49 (11), 5178-5185. DOI: 10.1021/
jf010456f.
4 Wang M1, Goldman IL. Accumulation and distribution of free 
folic acid content in red beet (Beta vulgaris L.). Plant Foods 
Hum Nutr. 1997;50(1):1-8.
5 Griffiths, G., Trueman, L., Crowther, T., Thomas, B. en Smith, 
B. (2002). Onions—A global benefit to health. Phytother. Res., 
16: 603–615. doi:10.1002/ptr.1222.
6 Vidyashankar, S., Sambaiah, K. en Srinivasan, K. (2008). 
Dietary garlic and onion reduce the incidence of atherogenic 
diet-induced cholesterol gallstones in experimental mice. 
British Journal of Nutrition, 101(11), 1621-1629. doi:10.1017/
S0007114508118748.
7 Nutritional and health benefits of citrus fruits1. Food, nutrition 
and agriculture 24 Nutritional and health benefits of citrus 
fruits1. Zonder uitgever/datum Internet. 2 aug. 2017.
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Voeding  
na trainen

Hoofdartikel

De vier belangrijkste voedingsdoelen na het trainen 
zijn het aanvullen van de energievoorraad, het 
vergroten van de spiergrootte, het herstellen van 
schade en het beschermen tegen pieken in vrije 
radicalen die tijdens het trainen zijn gegenereerd. 

|    The Art of Growing Young
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Het eerste wordt gedaan door water te 
drinken en de glycogeenniveaus te herstellen, 
het tweede en derde met eiwitten en het 
vierde wordt bereikt met antioxidanten. 

Dit zijn slechts de vier hoofddoelen. Er zijn nog 
andere redenen om uw maaltijd na het trainen 
zorgvuldig uit te kiezen. Het eten van de juiste 
voedingsmiddelen meteen na het sporten kan 
ook bijdragen aan de vermindering van 
spierpijn, de vergroting van de capaciteit van 
het lichaam om lichaamsvet te verbranden, de 
aanmaak van meer energie in het algemeen 
en een boost voor het immuunsysteem. 

Energie
In het menselijk lichaam wordt energie 
opgeslagen als glycogeen, een complexe 
zetmeelachtige molecule gemaakt van een 
simpele vorm van suiker (glucose), een van 
de primaire koolhydraten in het lichaam. Elke 
handeling die u uitvoert wordt mogelijk 
gemaakt door glycogeen; hoe intensiever de 
actie, hoe meer glycogeen wordt gebruikt. 
Vandaar dat het lichaam na een lange training 
behoefte heeft aan een wederopbouw van 
energiereserves. Het lichaam herstelt 
glycogeenniveaus met complexe 
koolhydraten in het dieet.1  

Complexe koolhydraten zijn onder andere 
havermout, bruine rijst, quinoa, aardappelen, 
bonen, erwten, linzen en volkorengranen. 
Hiervan gemaakte voedingsmiddelen zoals 
brood met volkorengranen (laat u niet 
misleiden door het bijna gelijk klinkende 
volkoren), ontbijtgranen en pasta’s kunnen 
ook worden beschouwd als 
energieaanvullende voedingsmiddelen, 
omdat ze grote hoeveelheden complexe 
koolhydraten bevatten.

Als we sporten, gaan we zweten. En zweten 
veroorzaakt uitdroging: een toestand die 
kan leiden tot vermoeidheid. Zelfs milde 
uitdroging na 30 minuten sporten kan 
bijdragen tot hoofdpijn, vermoeidheid en 
prikkelbaarheid. Tijdens langdurig of 
intensief sporten is het mogelijk om tot wel 
6-10 procent van het lichaamsgewicht te 
verliezen door vochtverlies door zweten.2   

Om vermoeidheid door vochtverlies te 
voorkomen is het belangrijk om veel water 
te drinken voor, tijdens en na het sporten. 

Spierherstel en groei
Wanneer we onze spieren gebruiken tijdens 
het trainen (vooral weerstandstraining), 
wordt het weefsel op microniveau 
beschadigd. Het woord “schade” klinkt 
misschien ernstig, maar het is eigenlijk een 
gezond en natuurlijk proces voor het 
bouwen en onderhouden van spiermassa. 
Het betekent echter dat het lichaam zichzelf 
moet herstellen na een training. 

De wederopbouw en het herstel van 
spierweefsel vindt plaats via de afbraak van 
oude, beschadigde eiwitten en de aanmaak 
van nieuwe eiwitten (eiwitsynthese). Dit heet 
de turn-over van eiwitten. Om dit proces te 
doen plaatsvinden, moet het lichaam 
eiwitten opnemen.3  

Hoogwaardige eiwitbronnen zijn mager 
vlees, eieren en zuivelproducten. Maar 
vegetariërs en veganisten hebben ook volop 
mogelijkheden, ze moeten zich er alleen van 
bewust zijn dat er weinig (vele onderzoekers 
zeggen geen) planten zijn die het hele 
spectrum aminozuren bevatten dat zich in 
eiwitten bevindt. De combinatie van 
peulvruchten zoals bonen, linzen en pinda’s 
met granen, zoals bruine rijst en volkoren 
producten maakt een volledig eiwit. 

Dus, een paar eetlepels pindakaas op 
volkorenbrood is een snelle, veganistisch 
verantwoorde snack die het lichaam van 
spieropbouwend eiwit voorziet. Andere 
goede combinaties zijn zwarte bonen en 
bruine rijst, humus met volkoren pita, 
bonensoep en crackers, of een 
zelfgemaakte snackmix van geroosterde 
noten en zaden.4 

Sportdrankjes die essentiële en 
vertakte aminozuren (“vrije-vorm”) 
leveren zijn ook een uitstekende 
manier om spieren te voorzien van 
de bouwstenen die ze nodig hebben 
voor het eiwitherstel.
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1 Jentjens R, Jeukendrup A. Determinants of post-exercise 
glycogen synthesis during short-term recovery. Sports Med. 
2003;33(2):117-44.
2 Fit Facts. Healthy Hydration. American Council on Exercise. 
2008.

3 Andrews, Ryan. All About Post-Workout Nutrition. Precision 
Nutrition. Zonder uitgever, 5 juli 2016. Internet. 15 juli 2017.
4 Shereen Lehman. Vegan? Learn How to Best Combine 
Proteins. Verywell. Zonder uitgever/datum Internet. 15 juli 2017.

Complexe koolhydraten staan 
bekend als uitstekende bronnen 
van langdurige energie, waardoor 
ze eigenlijk geweldig zijn voor 
maaltijden zowel voor als na het 
sporten. 
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Er is ook bewijs dat het nuttigen van een 
lichte, eiwitrijke snack voor het naar bed 
gaan verder kan helpen met het herstel van 
de spieren. Onderzoekers ontdekten dat het 
nuttigen van een kleine hoeveelheid eiwit 
vlak voor het slapengaan de eiwitsynthese 
van spieren kan stimuleren en de eiwitbalans 
van het gehele lichaam kan verbeteren 
tijdens nachtelijk herstel na training.5 

Een eiwitrijk ontbijt op de ochtend na een 
zware training kan ook helpen. Niet alleen kan 
het extra eiwit blijven helpen met spieropbouw 
en herstel, maar in minstens één studie is 
ontdekt dat het ook kan helpen bij het 
tegengaan van ‘eten als beloning’ op de dag 
na een zware training. Het kan verleidelijk zijn 
u eens goed te laten gaan met een stevige 
maaltijd of ongezonde snack na een harde 
training. “Dit heb ik verdiend” of “ik heb deze 
calorieën al verbrand, dus het kan geen 
kwaad” zijn manieren waarop we overmatig 
eten na het sporten mentaal rechtvaardigen. 
Een eiwitrijk ontbijt zal de hele dag helpen de 
eetlust te bedwingen, waardoor eten als 
beloning kan worden gestopt nog voordat de 
verleiding om de hoek komt kijken.6  

Onderzoek heeft aangetoond dat vier uur 
na zware weerstandstraining de snelheid 
van de spiereiwitsynthese met 50 procent is 
verhoogd, en 24 uur na de training met 
meer dan 100 procent. Zo snel mogelijk 
eiwitten eten na trainen, en dat volgen met 
een lichte eiwitsnack voordat u naar bed 
gaat, kan helpen uw trainingsinspanningen 
te optimaliseren.7  

Activiteit van antioxidanten
Het niveau van vrije radicalen in het lichaam 
kan tijdens het sporten stijgen en 
schadelijke oxidatieve stress in het lichaam 
veroorzaken. Uit onderzoek blijkt dat deze 
extra productie van zuurstofvrije radicalen 
en andere reactieve zuurstofsoorten het 
onderliggende mechanisme kunnen zijn 
voor door sporten veroorzaakte oxidatieve 
schade. Het consumeren van extra 
antioxidanten na een training kan verstandig 
zijn om deze schade te bestrijden.  

Vrije radicalen zijn zeer reactieve en 
onstabiele moleculen die één elektron van 
een paar heeft verloren. Een vrije radicaal 
probeert het verloren elektron te vervangen 
en zal “stelen” van een ander atoom of 
molecuul, waardoor een nieuwe vrije 
radicaal ontstaat. De daaruit volgende 
kettingreactie kan schade toebrengen aan 
eiwitten en gevoelige celstructuren, zoals 
membranen. Antioxidanten beëindigen deze 
kettingreacties of doen ze teniet door het 
afstaan van een elektron zonder onstabiel te 
worden. 

Druiven, bosbessen, kersen, donkergroene 
bladgroenten en zoete aardappelen 
behoren tot de meest antioxidantrijke 
voedingsmiddelen waaruit u kunt kiezen. 
Versgezette thee heeft ook een hoog 
antioxidantgehalte. 

Voeding na sport is vooral nodig na 
gewichtstraining, intervaltraining en 
duurtraining van ten minste gemiddelde 
activiteit gedurende 45 minuten of langer. 
Na rustige activiteiten, zoals een blokje 
wandelen met de hond of ontspannen 
fietsen naar de winkel, heeft uw lichaam niet 
dezelfde voedingsbehoeften als na 
intensievere lichamelijke activiteit. 
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5 Res PT1, Groen B, Pennings B, et al. Protein ingestion 
before sleep improves postexercise overnight recovery. Med 
Sci Sports Exerc. 2012 aug;44(8):1560-9. doi: 10.1249/
MSS.0b013e31824cc363.
6 Leidy, Heather J. et al. Neural Responses to Visual Food 
Stimuli After a Normal vs. Higher Protein Breakfast in Breakfast-
Skipping Teens: A Pilot fMRI Study. Obesity (Silver Spring, Md.) 

19.10 (2011): 2019–2025. PMC. Internet. 8 aug. 2017.
7 MacDougall JD, Gibala MJ, Tarnopolsky MA. The time course 
for elevated muscle protein synthesis following heavy resistance 
exercise. Can J Appl Physiol. 1995 fec;20(4):480-6.
8 LiLi Ji. Oxidative stress during exercise: Implication of 
antioxidant nutrients. Free Radical Biology and Medicine
Volume 18, editie 6, juni 1995. 

De meeste vruchten en groenten 
bevatten ten minste enkele 
antioxidanten. Als algemene regel 
kan aangehouden worden dat 
hoe levendiger de kleur van het 
voedingsmiddel is, hoe hoger het 
gehalte antioxidanten. 



november/december 2017    | 17

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.
© 2017 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over het product vinden.



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



november/december 2017    |

De maagdenpalm, van oorsprong uit 
Midden- en Zuid-Europa, heeft zich 
wereldwijd verspreid als een veelgebruikte 
oplossing voor bodembedekker vanwege 
zijn altijd groene blad, lente- en 
zomerbloemen, gemakkelijk te kweken en 
de gewoonte veel onkruid te verstikken. 
Maagdenpalm is ook bekend als kruipende 
mirte, kerkbloem en Magdalena. De plant 
zorgt er niet alleen voor dat de ruimtes fris 
en groen eruitzien tijdens de wintermaanden, 
het kan volgens historisch gebruik en 
hedendaags onderzoek ook helpen de 
cognitieve functie te beschermen.

De voordelen van maagdenpalm, zoals bij 
veel andere planten in de loop van de 
geschiedenis werden erkend door oude 
heelmeesters. Maagdenpalm kent een lange 
geschiedenis op het gebied van medicinaal 
gebruik, met name ten behoeve van het 
geheugen en de gezondheid van de 
hersenen. Het wordt echter ook sinds lang 
gebruikt voor mensen met diarree, 
amandelontsteking, waterretentie en 
intestinale pijn.  

Modern onderzoek heeft uitgewezen dat 
maagdenpalm meer dan 50 alkaloïden 
bevat.1 Een van deze is vincamine die wordt 
gebruikt om het synthetisch derivaat 
vinpocetine te maken, hetgeen onderwerp is 
van veel onderzoeken wat betreft de 
gezondheid van de hersenen. Er zijn 
aanwijzingen dat de samenstelling kan 
helpen bij het voorkomen van schade als 
gevolg van een letsel zoals een beroerte.

Ofschoon veel bekend wetenschappelijk 
onderzoek over de kracht van de 
maagdenpalm op vinpocetine is gericht, 
wordt vincamine vaak gebruikt als een smart 
drug om cognitieve functies zoals geheugen 
te verbeteren.

In een kleinschalige proef die gericht was op 
mensen met chronische cerebrale vasculaire 
ischemie (onvoldoende bloedtoevoer naar 
bepaalde delen van de hersenen), hebben 
onderzoekers ontdekt dat nadat de 
deelnemers aan de proef gedurende 14 dagen 
vinpocetine hadden genomen, de gebieden 
van de hersenen die dit het hardste nodig 
hadden, een stijging zagen in doorbloeding.2  
Uit een grootschaliger onderzoek bleek dat 
mensen met dezelfde aandoening beter op 
cognitieve testen scoorden na de inname van 
vinpocetine gedurende 16 weken.3 

Wat betreft de bescherming van reeds 
gezonde hersenen, is tijdens een drie 
maanden durende proef in 2005 
aangetoond dat vinpocetine helpt een 
grotere diameter van het bloedvat te 
produceren, zonder de cognitieve functie 
aan te tasten.4 

Meerdere onderzoeken bij mensen met 
verschillende vormen van dementie hebben 
aangetoond dat aanvulling met de op 
maagdenpalm gebaseerde samenstelling tot 
verbeteringen heeft geleid op het cognitieve 
vlak en in de dagelijkse activiteiten.5 

Deze en andere onderzoeken hebben geleid 
tot grootschalige beschikbaarheid van 
maagdenpalm of derivaten ervan als 
voedingssupplementen. Van de bloemen 
van maagdenpalm wordt ook thee gemaakt, 
vaak geserveerd met honing of andere 
natuurlijke zoetmiddelen omdat het 
doorgaans een bittere smaak heeft.5 

Wanneer schade aan de hersenen optreedt 
waardoor de bloedstroom vermindert, zijn 
dementie en geheugenstoornissen vaak het 
gevolg. 

De maagdenpalm (Vinca minor) is niet te 
verwarren met de roze maagdenpalm 
(Catharanthus roseus), waarvan de krachtige 
kankerchemotherapeutica vincristine en de 
derivaten vinblastine, vindesine en 
vinorelbine zijn afgeleid. Maagdenpalm en 
roze maagdenpalm mogen dan wel 
hetzelfde lijken, maar ze zijn van een 
verschillend geslacht met verschillende 
eigenschappen. 

Maagdenpalm is ook een 
adstringerend kruid, dat om deze 
reden wordt gebruikt om de pijn 
te verzachten van zweertjes in 
de mond, op dezelfde wijze als 
toverhazelaar.

Als samenstellingen van 
maagdenpalm de bloedstroom helpt 
te herstellen of te verbeteren, dan 
kunnen die kleine paarse bloemetjes 
wel eens veel krachtiger zijn dan ze 
lijken.

Voorlopig onderzoek heeft 
uitgewezen dat beide 
samenstellingen voordelen kunnen 
hebben voor mensen die te kampen 
hebben met dementie, Alzheimer of 
korte termijn geheugenverlies.
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Wilt u uw geheugen verbeteren of uw hersenen beschermen tegen de gevolgen van veroudering? 
Een kleine paarse bloem kan hulp bieden.

Maagdenpalm: de krachtige paarse bloem

Kruiden en supplementen

1 Khanavi, M.; Pourmoslemi, S.; Farahanikia, B.; 
Hadjiakhoondi, A.; Ostad, S. N. (2010). Cytotoxicity of 
Vinca minor. Pharmaceutical Biology. 48 (1): 96–100. PMID 
20645762. doi:10.3109/13880200903046187.
2 Bönöczk P, Panczel G, Nagy Z. Vinpocetine increases 
cerebral blood flow and oxygenation in stroke patients: a near 

infrared spectroscopy and transcranial Doppler study. Eur J 
Ultrasound. 2002 Jun;15(1-2):85-91.
3 Hindmarch I, Fuchs HH, Erzigkeit H. Efficacy and 
tolerance of vinpocetine in ambulant patients suffering 
from mild to moderate organic psychosyndromes. Int Clin 
Psychopharmacol. 1991 Spring;6(1):31-43.

4 Kemény V, Molnár S, Andrejkovics M, et al. Acute and 
chronic effects of vinpocetine on cerebral hemodynamics and 
neuropsychological performance in multi-infarct patients. J 
Clin Pharmacol. 2005 Sep;45(9):1048-54.
5 Nagy Z, Vargha P, Kovacs L, Bonoczk P. Meta-analysis of 
Cavinton. Praxis. 1988 September 15;7(9):63-8.
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Honden hebben beweging nodig, en u ook! 
Hondenbezitters krijgen veel waarschijnlijker 
de momenteel aanbevolen wekelijkse twee 
en een half uur regelmatige 
lichaamsbeweging, omdat honden uitgelaten 
moeten worden. Slechts twee korte 
wandelingen per dag lopen snel op. Langer 
of vaker lopen met de hond, of lopen in 
verhoogd tempo en rennen, doet zowel de 
mens als de hond nog meer goed.1,2

Het tijdschrift Gerontologist meldt dat oudere 
volwassenen die hun honden bleven uitlaten 
een lagere BMI (body mass index) hadden, 
minder dagelijkse bewegingsbeperkingen 
hadden, minder vaak naar de dokter gingen 
en in staat waren om vaker oefeningen te 
doen. Dat is een behoorlijk aantal voordelen, 
allemaal door gewoon een lief huisdier te 
verzorgen.3 

Voor oudere mensen die niet zo vaak als 
vroeger naar buiten kunnen, zijn huisdieren 
heerlijk trouwe metgezellen die kunnen 
bijdragen aan de verhoging van gevoelens 
van geluk en tevredenheid. Volgens een 
recente Harris-opiniepeiling ziet 95 procent 
van de eigenaren hun huisdier als een 
gezinslid. Dat gevoel van verwantschap 
levert veel van dezelfde voordelen op als die 
worden ervaren in familiebanden.

Huisdieren zijn goede toehoorders, knuffelaars 
en metgezellen, eigenschappen die vooral 
belangrijk zijn voor alleenstaande jonge 
mensen en oudere mensen die hun partner 
hebben verloren, die kunnen lijden aan 
gevoelens van eenzaamheid en depressie. 

Voor mensen met stressvolle banen (wat 
maar al te vaak voorkomt in deze tijd), kan 
knuffelen met een viervoeter buitengewoon 
goed zijn. Alleen al het aanhalen van uw 
huisdier kan u helpen te ontspannen,  
het is een handeling die de bloeddruk 
verlaagt en het lichaam stimuleert een 
ontspanningshormoon af te geven, terwijl het 
niveau van een stresshormoon vermindert.

Honden kunnen alleenstaande mensen ook 
helpen sociale contacten te maken. 
Hondenbezitters weten dat het uitlaten van 
een hond sociale interactie oproept met 
mensen op het trottoir en in het park. 

Al deze huisdiervoordelen kunnen er 
uiteindelijk voor zorgen dat mensen minder 
buikvet, meer energie, betere stemming, 
minder stress, lagere bloeddruk, lager 
cholesterolgehalte en een lager 
triglyceridegehalte hebben. Dit zijn toevallig 
dezelfde factoren die bijdragen aan een 
betere algehele cardiovasculaire gezondheid 
en minder hartaanvallen. Misschien nog 
verbazingwekkender: hondeneigenaren die 
hartaanvallen krijgen, hebben betere 
overlevingskansen.4 
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Als u tijd en aandacht besteedt aan de beste vriend van de 
mens, kan dit een positieve invloed hebben op uw humeur, 
gezondheid en sociaal leven. Honden en andere huisdieren 
zijn trouwe metgezellen die uitgerust zijn met een scala aan 
gezondheidsstimulerende eigenschappen die elk mens kan 
waarderen.

De beste vriend van de mens

Gezondheid van het gezin

Al deze wandelingen zijn nog meer 
waard. Na jaren van honden uitlaten, 
blijven oudere mensen doorgaans 
mobieler wanneer ze 70 en 80 
jaar bereiken dan mensen die geen 
huisdier hebben, en hebben een 
betere algehele gezondheid. 

Huisdieren geven mensen ook een 
doel, want onze harige vriendjes 
zijn sterk afhankelijk van hun 
eigenaren voor alles van voeding en 
lichaamsbeweging tot comfort en 
begeleiding.  

1 How Much Physical Activity Is Needed? Choose MyPlate, 
United States Department of Agriculture, 21 June 2016, www.
choosemyplate.gov/physical-activity-amount.
2 Sturt, Kristen. The 10 Health Benefits of Dogs (And One 
Health Risk). The Huffington Post, TheHuffingtonPost.
com, 23 sept. 2016, www.huffingtonpost.com/entry/
the-10-health-benefits-of-dogs-and-one-health-risk_
us_57dad1b8e4b04a1497b2f5a0.

3 Angela L. Curl, Jessica Bibbo, Rebecca A. Johnson. Dog 
Walking, the Human–Animal Bond and Older Adults’ Physical 
Health. The Gerontologist, gnw051.
4 Staff. Owning a Pet May Protect You from Heart Disease. 

Heart.org, American Heart Association, 2 May 2017, www.
heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/Owning-a-Pet-May-
Protect-You-from-Heart-Disease_UCM_453586_Article.jsp#.
WZMc3YiQzIU.
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Honden kunnen ook de beste vriend zijn van 
een kind, omdat onderzoek heeft 
aangetoond dat kinderen die met honden 
opgroeien minder allergieën hebben als 
volwassenen. Deze bescherming wordt 
vooral duidelijk als beide ouders allergieën 
hebben. 

Het hebben van een huisdier is een 
belangrijke verantwoordelijkheid, die ook 
grote voldoening kan geven, maar het is niet 
iets om lichtvaardig op te nemen. Past een 
harige vriend in uw levensstijl? Hebt u de tijd 
en energie die nodig zijn om goed voor een 
huisdier te zorgen? Als het antwoord ja is, 
zijn er vele kennels die behoefte hebben aan 
meer mensen die een nieuwe beste vriend 
willen adopteren. Als u geen ruimte hebt in 
uw leven voor een nieuwe harige 
huisgenoot, kan vrijwilligerswerk in een asiel 
een leuke manier zijn om van de voordelen 
te genieten die u als eigenaar zou hebben.

21

De zorg voor een hond is ook een 
uitstekende manier voor kinderen en 
jonge mensen om een gevoel voor 
verantwoordelijkheid, compassie en 
empathie te ontwikkelen. 5

5 Bernd Holscher, Christian Frye, H. Erich Wichmann, Joachim 
Heinrich. Exposure to pets and allergies in children. Pediatric 
Allergy and Immunology, 2002 13:334–341.
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We kunnen het verouderingsproces niet 
tegenhouden, maar met regelmatige 
lichaamsbeweging, goede voeding, sociale 
binding en ondersteuning en een positieve 
instelling kunnen we het aanzienlijk vertragen. 
In een onderzoek dat is uitgevoerd bij meer 
dan 5000 volwassenen hebben 
wetenschappers ontdekt dat mensen die 
regelmatig bewegen, jonger zijn op cellulair 
niveau dan mensen die een trager, meer 
sedentair leven leiden. Telomeren, de 
beschermende uiteinden van chromosomen, 
zijn aanzienlijk langer bij mensen die 
regelmatig bewegen. Onderzoekers schatten 
dat die kortere telomeren 10 jaar aan de 
veroudering toevoegen!1  

Telomeren kunnen worden beschouwd als 
de beschermende plastic bandjes aan de 
uiteinden van schoenveters. Ze voorkomen 
dat de schoenveter gaat rafelen. Na verloop 
van tijd slijten de bandjes en uiteindelijk gaat 
de schoenveter rafelen en uiteenvallen. 
Wanneer de telomeren worden aangetast, 
wordt de cel oud en sterft af en dat resulteert 
in veroudering. Kortere telomeren dragen bij 
aan het ontstaan van een breed scala van 
leeftijdsgebonden ziekten, waaronder 
beroertes, hart-en vaatziekten en kanker.

Lichaamsbeweging helpt de spiermassa te 
behouden, vermindert de opslag van vetten, 
geeft meer energie, zorgt voor een betere 
stemming, houdt de mobiliteit op peil, 
vermindert fysieke pijn, verbetert het 
vertrouwen, voorkomt vallen en nog veel 
meer. Kortom, als ouderen actief blijven, 
kunnen ze nog heel lang de dingen blijven 
doen die ze leuk vinden. 

Het vinden van de juiste activiteit voor uw 
doelen en persoonlijkheid is essentieel. Als u 
niet van yoga houdt, zal het een onmogelijke 
opgave worden om elke dag naar yogales te 
gaan. Waarom gaat u niet wandelen met 
vrienden in de buurt, als u dat liever doet. 
Genieten van de activiteiten die u zelf 
uitkiest, vergroot de kans dat u ermee 
doorgaat. 

Het simpelweg genieten van de activiteit die u 
doet, zorgt er bovendien voor dat u zich de 
hele dag prettiger voelt. Tijdens lichamelijke 
activiteit komen feel-good chemicaliën vrij die 
u helpen om uw gedachten en gevoelens in 
lijn te brengen met positieve aspecten van uw 
leven. Naarmate we ouder worden, kan het 
steeds moeilijker worden om onze gedachten 
in lijn met de positieve aspecten van het leven 
te houden, vooral als door een gebrek aan 
beweging ons lichaam is verzwakt. Fit blijven 
en een gezonde geestelijke instelling 
behouden, kan ons helpen meer positieve 
gevoelens en ervaringen in ons leven aan te 
trekken, ongeacht onze leeftijd. 

Probeer voor een zo goed mogelijk resultaat, 
meerdere lichamelijke activiteiten in uw 
dagelijkse programma te plannen. Dit zorgt 
ervoor dat u alle delen van uw lichaam traint 
voor een optimale conditie. In het 
onderstaande worden enkele voorbeelden 
gegeven van leuke activiteiten waaruit u kunt 
kiezen om een leven lang fit te blijven.

Tai-chi
Tai-chi is vergelijkbaar met yoga. Het heeft 
een trage, lage impact en wordt vaak 
groepsgewijs beoefend met een leider. Beide 
zijn ook bijzonder nuttig voor het verbeteren 
van evenwicht en kracht, twee sleutelfactoren 
bij het voorkomen van vallen en het behoud 
van de mobiliteit naarmate we ouder worden. 
Onderzoekers die zich bezighouden met het 
bestuderen van de voordelen van tai chi, 
hebben het valrisico bij ouderen in de 
risicogroep zien afnemen met bijna  
50 procent door het regelmatig beoefenen 
van tai-chi. Tai-chi kan ook worden 
aangepast voor ouderen die niet zonder hulp 
kunnen staan of lopen.2  

Zwemmen
Zwemmen, waterlopen en aquarobics zijn 
allemaal uitstekende keuzes voor ouderen die 
bang zijn om te vallen. De natuurlijke dynamiek 
van water zorgt voor een veilige omgeving om 
aan de spieren te werken. Bovendien helpt de 
weerstand van water spiermassa op te 
bouwen en kracht te verbeteren. Zwemmen 
combineert aerobic en weerstandstraining in 
één work-out. Het is zacht voor het lichaam 
en dat maakt het een goede keuze voor 
mensen met artritis of gewrichtspijn. 

Wandelclubs
Wandelen is een eenvoudige en effectieve 
manier om fit te blijven. Het kan overal worden 
gedaan en het vereist, behalve een paar 
comfortabele schoenen, geen speciale 
uitrusting. Deelnemen aan een wandelclub 
kan een uitstekende cardiovasculaire training 
zijn met extra geestelijk welzijn. Wandelen met 
anderen is veiliger want als er iets gebeurt, zijn 
er mensen in de buurt om te helpen. Daardoor 
ontstaat ook verantwoording die ervoor zorgt 
dat u toch uw schoenen aantrekt, ook als u 
zich minder gemotiveerd voelt. Praten met 
vrienden tijdens het lopen is bovendien een 
goede training voor de hersenen. Eén van de 
beste manieren om gezond van geest te 
blijven is om met andere mensen te praten. 
De sociale band van wandelclubs kan ook 
eenzaamheid helpen voorkomen en de 
algemene stemming verbeteren. 

Vaste apparatuur
Als u van fietsen houdt, maar zich niet meer 
veilig op de weg voelt, probeer dan een 
hometrainer. Thuis of in de sportschool fietsen 
biedt een geweldige training zonder angst om 
te vallen en zonder ongemakkelijke schokken 
wanneer u door kuilen rijdt. Hetzelfde geldt 
voor skiën, trap klimmen, hardlopen of roeien 
op een vast apparaat. Deze apparaten bieden 
bijna dezelfde voordelen als de activiteiten 
waarop ze zijn gebaseerd en beschikken 
bovendien over veiligheidsfuncties zoals 
leuningen en hartmonitors.

Gewichtheffen
De meeste volwassenen ervaren wanneer zij 
eind 30 of begin 40 zijn, verlies van 
spiermassa. Mensen die op geen enkele 
manier actief zijn, ervaren iedere tien jaar tot 
wel 5 procent verlies van spiermassa. Zonder 
ingrijpen kan dit verlies leiden tot verminderde 
mobiliteit, verlies van evenwicht en verhoogd 
valrisico op latere leeftijd. Om leeftijdgerelateerd 
spierverlies te voorkomen en dit proces om te 
keren, is het voldoende een of andere vorm 
van weerstandstraining te gaan doen. Of het 
nu in de vorm is van losse gewichten heffen in 
de sportschool, zwemmen of gewoon het 
optillen van blikconserven uit de voorraadkast, 
ouderen kunnen eenvoudig verloren 
spiermassa terug krijgen. Oefenbanden zijn 
vaak de juiste keuze voor ouderen met 
evenwichtsproblemen, omdat oefeningen met 
deze banden vanuit een zittende positie 
uitgevoerd kunnen worden.3 
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We kennen allemaal de voordelen van het beoefenen van yoga naarmate we ouder worden, maar 
heeft u ook wel eens gedacht om iets anders te proberen, zoals tai-chi, wandelclubs, zwemmen of 
meditatie? Yoga mag dan wel één van de populairste fitnessmogelijkheden voor ouderen zijn met een 
lage impact en een hoog resultaat, maar het is lang niet de enige. 

Levenslang fit blijven
Gezondheid van het gezin

Regelmatige lichamelijke activiteit 
biedt naast het bestrijden van de 
celveroudering, vele voordelen. 

1 Larry A. Tucker. “Physical activity and telomere length in 
U.S. men and women: An NHANES investigation.” Preventive 
Medicine, juli 2017, Vol. 100.
2 Lomas-Vega, R., Obrero-Gaitán, E. Molina-Ortega, F. J. en 

Del-Pino-Casado, R. (2017). “Tai Chi for Risk of Falls. A  
Meta-analysis.” J Am Geriatr Soc. doi:10.1111/jgs.15008.
3 Sarcopenia With Aging. WebMD, www.webmd.com/
healthy-aging/guide/sarcopenia-with-aging#1.
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Tot de leeftijd van ongeveer 13 jaar zien 
kinderen objecten niet op een volledig 
volwassen manier. Kinderen moeten veel van 
de eenvoudige dingen die voor ons 
vanzelfsprekend zijn nog leren. Bij het kijken 
of afbeeldingen met schaduwen bol of hol 
zijn, gaan volwassenen ervan uit dat het licht 
van boven komt, tenzij er een duidelijke 
reden is om dit niet aan te nemen. Kinderen 
maken deze veronderstelling niet, wellicht 
omdat ze nog niet inzien dat de zon altijd 
omlaag schijnt en veel lampen en lichten zich 
dichtbij het plafond bevinden.1 

Kinderen hebben deze veronderstellingen 
misschien nog niet, maar ze zijn 
buitengewoon nieuwsgierig naar waarom 
dingen gebeuren, iets waar volwassenen 
vaak een voorbeeld aan kunnen nemen. 

Het overnemen van de nieuwsgierige aard 
van kinderen kan uw hersenen helpen zich 
te beschermen tegen cognitieve 
degeneratie.2  

Wees samen met uw kind nieuwsgierig, het 
komt u beiden ten goede. Kinderen krijgen 
een beter inzicht in hoe de wereld werkt en 
ouders beschermen hun eigen cognitieve 
capaciteiten. Leren en samen de wereld 
ontdekken helpt ook een familieband en 
prachtige herinneringen te scheppen.

Hoe nieuwsgieriger een kind is, hoe meer 
het zal leren. Wanneer nieuwsgierigheid 
wordt gestimuleerd, kan dit bijdragen tot een 
levenslange liefde voor leren. 
Nieuwsgierigheid bevorderen kan zo simpel 
zijn als speelgoed in de slaapkamer van uw 
kind herordenen wanneer hij of zij niet kijkt. 

U kunt ook interesse in de wereld om u heen 
opwekken, waar u ook bent. Ga buiten 
wandelen en stel uw kind vragen over 
bomen, gebouwen, auto’s en alle andere 
dingen die jullie zien. “Waarom denk je dat 
de bladeren in die boom van kleur 
veranderen?” “Vind je een stenen huis of een 
houten huis mooier?”

Vragen stimuleren nieuwsgierigheid, vooral 
open vragen. “Wat denk je over ____?” 
“Waarom hou je van _____?” Vermijd vragen 
die kunnen worden beantwoord met een 
simpel ja of nee. 

Laat uw kind de leiding nemen wanneer u 
buiten bent. Uw kind leert veel meer tijdens 
activiteiten die zijn aandacht opeisen en zijn 
verbeelding aanspreken. 

Kinderen hebben ook een groot vertrouwen, 
tenzij ze al vroeg hebben geleerd dat niet te 
hebben. Stimuleer dat vertrouwen door 
consequent op te treden, beloftes na te 
komen en betrouwbaar gedrag als voorbeeld 
te geven. Natuurlijk zullen kinderen altijd de 
grenzen opzoeken, vooral wanneer u het niet 
ziet. Dit is een natuurlijk, gezond deel van 
hun ontwikkeling. 
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Kinderen zien en benaderen de wereld heel anders dan 
volwassenen. Omdat het zo lang geleden is dat we de wereld 
bekeken door de ogen van een kind, kan een opfrisser van hoe zij 
dingen zien soms nuttig zijn bij de verwachtingen die we van onze 
kleintjes hebben.

Door de ogen van een kind

Gezondheid van het gezin

Kinderen gebruiken nieuwsgierigheid 
om te leren en te groeien. Er is geen 
reden om te stoppen met leren en 
groeien zodra u volwassen bent. En 
er zijn tal van redenen om daarmee 
door te gaan! 

Help uw kind alle veranderingen te 
ontdekken en stel dan vragen als 
“Denk je dat het er zo of juist zo beter 
uitziet? Waarom is dat zo?”

Als u een voorkeur voor muziek 
opmerkt, stimuleer deze hobby 
dan door te dansen, te zingen en 
samen muziek te maken. Als uw kind 
duidelijk een natuurliefhebber is, ga 
dan samen kamperen of maak lange 
wandelingen in het bos. 1 Pascal Mamassiana, Michael S Landy. Interaction of visual 

prior constraints. Vision Research Volume 41, editie 20, 
september 2001.
2 Sajeev, Gautam; Weuve, Jennifer; Jackson, John W; et 
al. Late-life Cognitive Activity and Dementia: A Systematic 
Review and Bias Analysis. Epidemiology. 27(5):732-742, 
september 2016.
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Kinderen zijn snel onder de indruk. Door te 
kijken naar hun ouders, leren kinderen hoe 
ze zich door het leven kunnen bewegen. 
Als ze tijdens het opgroeien zien hoe hun 
ouders klagen over het leven en zich altijd 
op het negatieve richten, zullen kinderen bij 
het opgroeien hun gedachten en emoties 
afstemmen op negatieve aspecten van het 
leven. Als ouders echter gezond en 
gelukkig gedrag en gedachtepatronen als 
voorbeeld geven, zullen hun opgroeiende 
kinderen weten hoe positief denken hun 
eigen leven verbetert. 

Voor kinderen is de wereld een 
verbazingwekkende en mysterieuze plek.  
Als ouders en volwassenen hebben wij een 
verantwoordelijkheid die verbazing te 
behouden en tegelijkertijd te voorzien in 
belangrijke constante elementen waardoor 
kinderen zich veilig voelen.  
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U kunt dergelijke situaties  
gebruiken om ze iets te leren  
over consequent zijn, door ze kalm 
uit te leggen waarom ongepast 
gedrag ook ongepast is wanneer 
mama en papa niet opletten.
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Een dagelijkse huidverzorging kan helpen om 
de tekenen van ouder worden te verminderen 
door het bevorderen en behouden van een 
zachte en soepele, jeugdige uitstraling. Het 
kan ook helpen om een droge, geïrriteerde en 
jeukende huid te voorkomen tijdens koude en 
droge wintermaanden. 

Iedere vrouw heeft net even een andere 
routine en soms is het nodig om eerst wat te 
experimenteren om te weten wat de 
perfecte combinatie is voor uw behoeften. 
Maar in het algemeen zien de meeste 
vrouwen dat hun huid verbetert met een 
regelmatige dagelijkse verzorging van 
reinigen, vocht inbrengen en voeden.

Pak niet hetzelfde stukje zeep dat u ook in 
de douche gebruikt. ‘s Ochtends en ‘s 
avonds uw huid reinigen met warm, maar 
niet heet, water en een zachte, milde, 
alcoholvrije huidreiniger is de eerste stap 
naar een gezonde winterhuid. Omdat tijdens 
koud weer de lucht droger is, neigt ook de 
huid naar droger worden. Huidreinigers met 
alcohol kunnen dit probleem verergeren.

Bij een droge of geïrriteerde huid is het ook 
raadzaam geen scrub-producten te 
gebruiken. Als u toch wilt scrubben, doe het 
dan zachtjes met een fysiek product zoals 
een borsteltje in plaats van een topisch 
product dat gebruikmaakt van zuur.

Na het wassen altijd vocht inbrengen, 
aangezien warm water het vocht en de olie 
van de huid haalt. Een hoogwaardige 
vochtinbrenger kan het verschil betekenen 
tussen een droge, jeukerige huid en een 
soepele, jeugdige uitstraling.

Eten voor de gezondheid van uw huid kunt u 
het hele jaar door doen. Maar tijdens de 
koude, droge wintermaanden is het 
verstandig om de hoeveelheid van bepaalde 
voedingsstoffen die u tot zich neemt, te 
verhogen. 

Vitamine C, CoQ10 en OPC’s (Oligomere 
proanthocyanidine) helpen bij het bestrijden 
van de opbouw van vrije radicalen in de 
huid. Met name CoQ10 zorgt in combinatie 
met andere samenstellingen voor het 
creëren van een barrière om de vrije 
radicalen die de huid binnendringen, te 
blokkeren. Vitamine C werkt ook om het 
drievoudig spiraalvormig collageen, het 
belangrijkste bindweefsel in de huid, te 
stabiliseren.1,2

Omega 3-vetzuren hebben tal van 
gezondheidsverbeterende eigenschappen, 
waaronder huidbescherming. Het is 
aangetoond dat ze helpen bij het bestrijden 
van huidproblemen zoals psoriasis, 
dermatitis en acne, die geassocieerd kunnen 
worden met de winter (ja, zelfs acne kan 
voor sommige mensen een winterfenomeen 
zijn). Omega 3-vetzuren treffen we aan in 
verse diepzeevis en in sommige algen.3,4
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De perfecte huidverzorging die aansluit bij uw persoonlijke 
behoeften geeft uw huid de voeding en verzorging die het nodig 
heeft om gezond en stralend de winter door te komen. 

Geef uw huid in de winter 
extra verzorging

Gezondheid van het gezin

Uw huid is net zo uniek als u zelf bent, 
wat betekent dat uw huid zijn eigen 
unieke behoeften en eisen heeft om 
er zo gezond mogelijk uit te zien en te 
voelen. 

Omega 3-vetzuren, hyaluronzuur 
en antioxidanten zoals vitamine C 
en co-enzym Q-10 (vaak afgekort 
tot CoQ10) zijn huidvriendelijke 
voedingsstoffen waar veel vrouwen 
profijt van zouden hebben als ze er 
tijdens de winter meer van zouden 
consumeren.

1 Draelos ZD. Nutrition and enhancing youthful-appearing 
skin. Clin Dermatol. 2010;28:400–8. doi: 10.1016/j.
clindermatol.2010.03.019.
2 Shindo Y, Witt E, Han D, Epstein W, Packer L. Enzymic and 
non-enzymic antioxidants in epidermis and dermis of human 
skin. J Invest Dermatol. 1994;102:122–4. doi: 10.1111/1523-
1747.ep12371744.

3 Balbás, G Márquez, M Sánchez Regaña en P Umbert Millet. 
Study on the Use of Omega-3 Fatty Acids as a Therapeutic 
Supplement in Treatment of Psoriasis. Clinical, Cosmetic and 
Investigational Dermatology 4 (2011): 73–77. PMC.

4 Meagen M. McCusker, Jane M. Grant-Kels. Healing fats 
of the skin: the structural and immunologic roles of the ω-6 
and ω-3 fatty acids. Clinics in Dermatology, deel 28, editie 4, 
pagina’s 440-451.
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Hyaluronzuur is van nature aanwezig in het 
menselijk lichaam. Het zou echter wel 
verstandig zijn om tijdens de winter het 
gehalte in uw huid te verhogen, aangezien 
hyaluronzuur helpt de huid vochtig en soepel 
te houden door het intrekken en vasthouden 
van water in de extracellulaire ruimte. 
Hierdoor wordt uw huid gehydrateerd en 
verstevigd.

Tot slot, drink voldoende water. Hoewel we 
de neiging hebben om de nadruk te leggen 
op water drinken in de hete zomermaanden 
wanneer we meer transpireren, is het net zo 
belangrijk om tijdens de droge 
wintermaanden gehydrateerd te blijven. 

Terwijl een dagelijkse huidverzorging 
misschien klinkt als een tijdrovende 
uitdaging, zijn het slechts een paar minuten 
per dag extra bovenop uw dagelijkse 
routine. En het resultaat is de moeite  
waard: een jeugdige, stralende huid het  
hele jaar door. 
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Veel vrouwen ontdekken dat  
ze alleen maar meer water  
moeten drinken om de kwaliteit  
van hun huid te verbeteren. 



|    The Art of Growing Young28

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

Daily BioBasics ™ door als 
drank te mixen biedt dit 
voedingssupplement een verfijnde 
combinatie van ingrediënten om u 
te ondersteunen voor een fysieke 
en mentale gezondheid.

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

Daily 
BioBasics™

© 2017 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u
alle informatie over het product vinden.

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



november/december 2017    |

Ondanks de wijdverbreide overtuiging dat 
een verkoudheid wordt veroorzaakt door het 
rhinovirus, blijft de omaversie standhouden 
wat betreft dik aankleden of het risico lopen 
verkouden te worden. Misschien is dit te 
wijten aan het feit dat neuzen de neiging 
hebben bij koud weer te gaan lopen, 
vergelijkbaar met symptomen van 
verkoudheid (hoewel veroorzaakt door heel 
andere acties in het lichaam). Of misschien is 
het omdat het seizoen van verkoudheid en 
griep in de koudere maanden valt. Ongeacht 
de reden, het is eenvoudigweg niet waar dat 
‘het koud hebben’ leidt tot een verkoudheid. 
De wetenschap heeft aangetoond dat ons 
afweersysteem verandert met de seizoenen, 
maar dit heeft niets te maken met de 
temperatuur en alles met de hoeveelheid 
zonlicht op een dag (mensen die leven in 
landen met hogere breedtegraden, met nog 
minder blootstelling aan de zon, hebben een 
nog grotere variatie in het immuunsysteem). 

Vitamine D is essentieel voor een goede 
afweerfunctie. Dus, hoe langer het daglicht, 
hoe meer blootstelling aan de zon mogelijk is 
en hoe meer immunostimulerende vitamine D 

wordt geproduceerd. Een aanvulling met 
vitamine D in het dieet is dan ook vaak nodig 
tijdens de wintermaanden, als de 
zonnestralen op hogere breedtegraden niet 
voldoende ultraviolet licht bieden om ons te 
helpen een significante hoeveelheid vitamine 
D te produceren. Een sjaal om uw gezicht 
wikkelen om een lopende neus te 
voorkomen kan aangenaam en warm zijn, 
maar een betere strategie om deze winter 
gezond te blijven is om overdag vaker buiten 
te zijn, een vitamine D-supplement van 
25-hydroxy vitamine D in te nemen dat is 
afgestemd op uw lichaamsgewicht of, beter 
nog, op uw bloedwaarden. Zorg ook voor 
een goede hygiëne door uw handen 
regelmatig te wassen.  

Een cafeïnedip treedt vaak pas op enkele 
uren nadat iemand een gemiddelde tot 
hoge dosis cafeïne consumeert. Met andere 
woorden, nadat u de dag bent begonnen 
met een flinke hoeveelheid koffie om op 
gang te komen, kan vermoeidheid u in de 
loop van de middag enorm vertragen. Veel 
mensen gebruiken cafeïne om de hele dag 
energie te hebben, bijvoorbeeld koffie,  
thee, frisdrank of energiedrankjes. Een 
betere strategie dan het drinken van 
cafeïnebevattende energieboosters kan het 
eten van energierijkere voedingsmiddelen 
zijn. Kies bij het ontbijt al voor 
voedingsmiddelen met gezonde vetten en 
complexe koolhydraten voor langdurige 
energie. Roerei in een volkoren tortillawrap 
is een draagbaar ontbijt waar u lang profijt 
van hebt. Dezelfde strategie geldt voor 
lunch: eet energierijke volkoren 
voedingsmiddelen in plaats van 
fabrieksvoedingswaren met veel suiker. En 
drink veel water. Als u later in de middag 
behoefte hebt aan een energieboost, neem 
dan een handvol noten of een lepel 
pindakaas met stukjes appel. Als u in plaats 
van cafeïnehoudende dranken (al dan niet 
met suiker) energierijk voedsel tot u neemt, 
voelt u zich voor een langere periode voller, 
tevredener en energieker, zonder de 
daaropvolgende cafeïne- of suikerdip.  

Zorgen maken is een vorm van stress die 
iedereen wel eens voelt. Het kan ons 
motiveren om actie te ondernemen of het 
kan ons zwaar belasten met bijbehorende 
hoofdpijn, stemmingswisselingen en 
lethargie. Iedereen heeft een ander 
tolerantieniveau voor de hoeveelheid stress 
en zorgen die we kunnen verwerken. De 
enige persoon die weet wanneer u zich te 
veel zorgen maakt, bent u zelf. Besteed 
aandacht aan uw gevoelens door meerdere 
malen per dag even een ‘zelfcheck’ uit te 
voeren. Hoe voelt u zich wanneer u dit 
doet? Gelukkig en tevreden, of gestrest en 
angstig? Als uw gevoelens meer lijken op 
dat laatste, maakt u zich wellicht te veel 
zorgen. Als dit het geval is, kan het 
verstandig zijn om u bezig te houden met 
uw favoriete ontspannende activiteit. 
Massage, meditatie, sport, oefening, lezen, 
het maakt niet uit wat de activiteit is, zolang 
het helpt uw stress en zorgen te 
verminderen, zodat u zich weer bezig kunt 
houden met positieve gedachten, emoties 
en ervaringen. 

29

Hoe kan ik een cafeïnedip 
voorkomen?

Hoe weet ik of ik me te veel 
zorgen maak?

Vraag het de expert

Zonlicht is verantwoordelijk voor 
de vorming van vitamine D in het 
lichaam. 

Hoe wordt iemand ziek als hij of 
zij het koud heeft?
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