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Er wordt gezegd dat de enige constante 
in het universum verandering is, maar 
wij hoeven geen voorvechters te zijn van 
verandering omwille van verandering. 
Veel dingen die we hebben in ons leven, 
culturen, samenlevingen, bedrijven en 
menselijke organisaties zijn goed zoals ze 
zijn. Na verloop van tijd zullen ze allemaal 
onvermijdelijk veranderen, maar dat kan 
langer duren dan een mensenleven.

Ik hoop daarom van harte dat de artikelen 
die we hebben uitgezocht voor het tijdschrift 
The Art of Growing Young, verandering voor 
mensen over de hele wereld een stukje 
minder eng maken. Of u nu leest over de 
voedingsvoordelen van iets wat u nog nooit 
gegeten hebt, of tips krijgt voor een nieuw 
bewegingsschema, ik hoop dat de kennis 
die u opdoet u meer vertrouwen geeft. Want 
hoe meer kennis en vertrouwen u hebt, hoe 
eenvoudiger u veranderingen in uw leven 
kunt aanbrengen – groot of klein.

Hoe moeilijk of eng veranderingen zijn, 
hangt in sterke mate af van hoe u er 
tegenover staat. Als u over het algemeen 
een positieve kijk op het leven hebt, zijn 
veranderingen niet zo moeilijk. Als u 

daarentegen wat pessimistischer bent 
ingesteld en al snel de negatieve kanten ziet, 
is de minste of geringste verandering al een 
hele uitdaging. 

Als u verandering beschouwt als een 
onoverkomelijke kracht die u in de goede 
richting duwt en u richt op alle positieve 
dingen, mensen, ervaringen en ideeën 
in uw leven die zijn voortgekomen uit 
positieve veranderingen, kunt u makkelijker 
omgaan met veranderingen in het leven die 
uiteindelijk een verbetering blijken te zijn.

Door alle nieuwe dingen die we leren over 
ons lijf, moeten we onze ideeën allemaal 
bijstellen en onze levensstijl veranderen om 
gezond te blijven en goed in ons vel te zitten. 
De kunst van jong blijven maar wel groeien, 
blijven leren in het leven en een positieve 
kijk, zorgen ervoor dat deze veranderingen 
natuurlijk aanvoelen en juist helemaal niet zo 
eng zijn. 

Natuurlijke veranderingen
Verandering is (vaak) goed. Verandering is (meestal) moeilijk. 
Verandering is gezond. Verandering is eng. Deze vier beweringen 
over verandering zijn voor de meeste mensen waar. Door 
verandering kunnen we jong blijven en kunnen we de beste versie 
van onszelf worden. Maar ons leven en onszelf veranderen is niet 
altijd gemakkelijk; veranderen is eng, want het betekent dat men zich 
moet begeven op onbekende of onverkende terreinen van het leven. 

02 |    The Art of Growing Young

Dwight L. McKee
Scientific Director



november/december 2018    | 03

Voedingsnieuws
Eet meer vet!

Zuivelliefhebbers kunnen nu zonder 
schuldgevoel kiezen voor volle 
zuivelproducten. Uit het allernieuwste 
onderzoek op het gebied van vet blijkt dat 
er geen substantieel verband bestaat 
tussen zuivelvetten en doodsoorzaak. Bij 
het onderzoek werd specifiek gekeken naar 
hart- en vaatziekten en beroertes, die beide 
lang werden geassocieerd met de 
dagelijkse vetconsumptie. Nadat 
dieetvolgers decennialang koste wat kost 
vet hebben vermeden, zijn 
voedingsdeskundigen het nu met elkaar 
eens dat vet juist een gezond onderdeel 
van uw dieet is. Vet is namelijk een 
gezonde, natuurlijke bron van energie die u 
nodig hebt. Het belangrijkste is de 
hoeveelheid vet die u consumeert in 
verhouding tot de hoeveelheid lichamelijke 
activiteit die u elke dag krijgt.3 De dodelijke 
(en obesitas veroorzakende) combinatie is 
een hoge voedingsinname van vet (zelfs 
gezonde vetten) met grote hoeveelheden 
geraffineerde koolhydraten, zoals suiker – 
en dan vooral glucose en sacharose 
aangezien deze de insulineproductie 
stimuleren.

Het kan voelen alsof uw kinderen u negeren 
wanneer u ze zegt dat ze hun groenten 
moeten eten, maar wees gerust: de 
wetenschap beweert iets anders. Uit een 
studie onder 1246 jongeren, getiteld ‘How 
Food Rules at Home Influence Independent 
Adolescent Food Choices’, blijkt dat wanneer 
jongeren thuis regels krijgen voor gezond eten, 
ze vaker gezonde keuzes te maken wanneer 
ze niet in de buurt van hun ouders zijn.4  

Hebt u deze winter last van de blues? 
Probeer met een kwast de emoties van u af 
te schilderen. Uit een nieuwe studie onder 
meer dan duizend mensen in Zuidwest-
Engeland blijkt dat het maken van kunst, 
zoals schilderen of tekenen, uw humeur en 
gevoel van welzijn een boost kan geven.5  

Uit een recent verschenen artikel in het 
vakblad Aggressive Behavior blijkt dat 
wanneer ouders hun kinderen 
voedingsmiddelen geven die rijk zijn aan 
omega 3-vetzuren, iedereen ervan profiteert. 
Deze gezonde, lange-ketenvetten hebben 
een positieve invloed op de stemming en het 
gedrag bij kinderen, hetgeen een domino-
effect teweegbrengt in het gezin; ouders en 
kinderen ruziën minder.2  

Kunt u zich in de middag maar lastig op 
uw werk concentreren? Loop dan eens 
naar de kraan. Nieuw bewijs toont aan dat 
zelfs milde uitdroging allerlei subtiele 
effecten kan veroorzaken die het moeilijker 
maken om alert te blijven en u op uw taken 
te concentreren. Er is slechts één procent 
vochtverlies nodig om deze negatieve 
gevolgen te ervaren.1 Om uitdroging te 
voorkomen, raden voedingsdeskundigen 
vaak aan een fles water op uw bureau te 
hebben, zodat u hier de hele dag door van 
kunt drinken. 

Vecht tegen de blues met kunst

Gezinnen die samen omega 3 
eten, zijn mogelijk gelukkiger

Uw kinderen luisteren echt

Het belang van water

1 Wittbrodt, Matthew T., and Melinda Millard-Stafford. 
“Dehydration Impairs Cognitive Performance.” Medicine & 
Science in Sports & Exercise, 2018, 1. 
doi:10.1249/mss.0000000000001682.
2 Portnoy J, Raine A, Liu J, Hibbeln JR. Reductions of intimate 
partner violence resulting from supplementing children with 
omega‐3 fatty acids: A randomized, double‐blind, 
placebo‐controlled, stratified, parallel‐group trial. Aggr Behav. 
2018;1–10. https://doi.org/10.1002/ab.21769.

3 Marcia C de Oliveira Otto, Rozenn N Lemaitre, Xiaoling Song, 
Irena B King, David S Siscovick, Dariush Mozaffarian; Serial 
measures of circulating biomarkers of dairy fat and total and 
cause-specific mortality in older adults: the Cardiovascular 
Health Study. The American Journal of Clinical Nutrition, 
nqy117, https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy117.
4 Wang, Jennifer, et al. “How Food Rules at Home Influence 
Independent Adolescent Food Choices.” Journal of Adolescent 
Health, Volume 63 , Issue 2 , Pages 219-226. 

https://www.jahonline.org
5 Diane M Crone, Rachel C Sumner, Colin M Baker, Elizabeth 
A Loughren, Samantha Hughes, David V B James; “Artlift” 
arts-on-referral intervention in UK primary care: updated 
findings from an ongoing observational study, European Journal 
of Public Health, Volume 28, Issue 3, 1 June 2018, Pages 
404–409, https://doi.org/10.1093/eurpub/cky021.
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De naam zegt het al: bij deze trainingen 
gebruikt u uw eigen lichaamsgewicht om 
weerstand en gewicht te creëren en zo uw 
lichaam uit te dagen en sterker te maken. 
Het klassieke voorbeeld van een oefening 
met lichaamsgewicht is het welbekende 
opdrukken. Bij het opdrukken gebruikt u het 
gewicht van uw bovenlichaam om uw 
armen, buik, rug en schouders sterker te 
maken.

Het gebruiken van uw eigen 
lichaamsgewicht in uw trainingen heeft veel 
voordelen. Veel mensen kiezen voor training 
met het eigen lichaamsgewicht omdat het 
goedkoop en hoogstwaarschijnlijk gratis is. 
Het is ook handig omdat er geen materiaal 
voor nodig is en het buiten de sportschool 
gedaan kan worden. 

Zonder obstakels als de tijd en het geld die 
dure apparatuur of een 
sportschoolabonnement kosten, blijven er 
minder excuses over om niet te trainen. 

U kunt met minder intensieve oefeningen 
beginnen en later de intensiteit verhogen of 
uitdagendere varianten toevoegen. 
Bovendien neemt het de onzekerheid en het 
zelfbewustzijn weg die veel mensen ervaren 
wanneer ze (opnieuw) aan een 
trainingsschema beginnen. 

Dat wil niet zeggen dat het helemaal zonder 
risico is. Bij elk trainingsprogramma bestaat 
er een kans dat u iets overbelast of verrekt. 
Het is belangrijk om uw grenzen te kennen 
en er niet over heen te gaan. Het is ook een 
goed idee om een spiegel op 
lichaamshoogte te gebruiken om te 
controleren of u de juiste houding aanneemt, 
zodat u uw lichaam niet overbelast. U kunt 
ook online video’s bekijken die specifiek de 
juiste houding benadrukken. 

Een sessie met een personal trainer boeken 
(of de hulp inroepen van een vriend die meer 
over trainen weet) kan nuttig zijn om een 
sterke basis te vormen voordat u op eigen 
kracht verder traint. 
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Trainen met alleen het eigen lichaamsgewicht wordt steeds 
populairder. Mensen zien de voordelen in van minimalisme en 
eenvoud op allerlei vlakken. Deze trend zet zich ook door naar 
bewegen en fitness. Trainingen met het eigen lichaamsgewicht 
zijn een goedkope, effectieve manier om fit te worden tijdens de 
winter. 

Training met het eigen 
lichaamsgewicht 

Fitness

Bovendien is het in de koudere 
maanden gemakkelijker om dit soort 
oefeningen thuis te doen, of zelfs in 
een hotelkamer als u op zakenreis of 
vakantie bent. 

Een ander voordeel van trainen met 
het eigen lichaamsgewicht is dat het 
ideaal is voor beginners of mensen 
die opnieuw beginnen met sporten. 

Het is ook goed voor beginners. 
Omdat er geen gewichten of 
apparatuur bij komen kijken, is de 
kans op blessures kleiner.  

Aan de basis van trainen met 
lichaamsgewicht ligt het concept 
van drukken tegenover trekken. 
Deze twee acties trainen doorgaans 
verschillende spieren, of ze trainen 
dezelfde spiergroep op verschillende 
manieren. 
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Dit maakt het hele lichaam sterker. Tijdens 
opdrukken (push-ups) traint u bijvoorbeeld 
de triceps in de bovenarm en bij optrekken 
(pull-ups) de biceps. 

Voorbeelden van op trekken gerichte 
oefeningen zijn crunches en sit-ups, het 
optillen van tegenovergestelde ledematen (u 
ligt op uw buik en tilt tegelijk uw rechterarm 
en linkerbeen, en daarna uw linkerarm en 
rechterbeen op), de Superman (vergelijkbaar, 
maar hierbij strekt u beide armen en benen 
tegelijk uit), chin-ups en pull-ups, en leg 
raises op uw zij. Op duwen gerichte 
oefeningen zijn onder meer brug- en 
plankoefeningen, achterwaartse leg raises, 
calf raises, wall-sits, squats en lunges.

Door op internet te zoeken naar “oefeningen 
lichaamsgewicht” krijgt u tientallen 
oefeningen met uitleg en foto’s te zien ter 
inspiratie en ondersteuning. Het is belangrijk 
om niet elke keer dezelfde oefeningen te 
doen, omdat uw lichaam behoefte heeft aan 
nieuwe uitdagingen voor de spieren. 

05
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Mythen over 
koud weer
We zijn allemaal opgegroeid met mythen over de kou, maar welke 
zijn waar en welke niet?

De winter is net begonnen. Veel mensen krijgen het al koud bij 
het idee van de lange en donkere dagen, door de sneeuw moeten 
ploegen en minder actief zijn. Sommigen krijgen ook nog eens het 
gevoel van geïsoleerdheid. Maar de winter heeft ook veel voordelen. 
Eerst moeten we erkennen dat er wel degelijk mythen bestaan die 
het idee versterken dat de winter met zijn koude weer, een vreselijke 
tijd van het jaar is. Als we deze mythen ontkrachten, kunnen we het 
koude weer met een gerust hart tegemoet zien.

Hoofdartikel

|    The Art of Growing Young
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Mythe: 
sporten in de kou is geen goed idee. 
Trainen in koud weer heeft veel voordelen. U 
bent lekker buiten in de natuur, u wordt 
gelukkiger door te bewegen en u kunt 
genieten van de winterzon. Hoewel de 
straling niet sterk genoeg is om veel vitamine 
D te produceren, heeft de winterzon andere 
voordelen die onderzoekers nog maar net 
beginnen te ontdekken.  

Mythe: 
allergieën vormen geen probleem 
tijdens de winter.
In de winter zijn we veel meer binnen. 
Ongeveer 20 procent van de mensen die 
last hebben van allergieën, is gevoelig voor 
allergenen in huis. Sommige allergenen 
kunnen in de winter zelfs erger worden. Een 
voorbeeld hiervan is een allergie voor (huis)
dieren. Niet alleen wij, maar ook de hond zit 
meer binnen. Dichte ramen kunnen tot een 
bedompte omgeving en mogelijk een lagere 
luchtkwaliteit leiden, die een allergie weer 
kunnen versterken.

Als u verkoudheidsverschijnselen ervaart die 
langer dan anderhalve week aanhouden, of 
als de verschijnselen afnemen wanneer u 
antihistamine (bijv. loratadine of cetirizine) 
neemt, kunt u het beste een afspraak met 
een allergoloog maken om de verschijnselen 
te laten onderzoeken. 

Mythe: 
koud weer veroorzaakt haarverlies.
Veel mensen zijn ervan overtuigd dat ze 
meer haar verliezen in de wintermaanden en 
dat hun haar dikker is in de zomer. Uit een 
belangrijk onderzoek is echter het tegendeel 
gebleken!2 Gedurende zes jaar analyseerden 
onderzoekers bij meer dan 800 vrouwen de 
biologische factoren die met haarverlies in 
verband worden gebracht. Er werd 
geconstateerd dat het haarverlies het hoogst 
was in de zomer (met het voorjaar op de 
tweede plaats). 

Mythe: 
alcohol houdt ons warm.
We krijgen zeker een warm gevoel van een 
lekker winters drankje zoals Irish coffee of 
glühwein. Maar dat gevoel kan misleidend 
zijn. Wanneer we alcohol drinken stroomt 
het bloed naar de huid, waardoor een warm 
gevoel ontstaat. Maar dat bloed stroomt 
naar de huid vanuit de interne organen. 

Mythe: 
door de kou worden we dikker.
Hoewel het waar is dat veel mensen minder 
actief zijn tijdens de wintermaanden en dat 
de feestdagen bol staan van dikmakende 
verleidingen, helpt de kou weer juist om die 
extra kilo’s kwijt te raken. Wetenschappers 
hebben onderzocht hoe een bepaald soort 
vet, bruin vet, kan bijdragen aan het 
verbranden van andere soorten 
lichaamsvet.3 Lang werd gedacht dat 
mensen alleen in hun kindertijd bruin vet 
hadden. Dit isolerende vet is belangrijk bij 
het reguleren van de lichaamstemperatuur 
(het genereren van warmte) bij 
pasgeborenen die niet kunnen rillen om 
zichzelf warm te houden. Het blijkt dat 
volwassenen dit vetweefsel ook hebben en 
dat blootstelling aan kou helpt om 
vetverbranding te activeren. 
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Dus als we alcohol drinken, daalt 
onze lichaamstemperatuur 
juist. Alcohol vermindert ook het 
vermogen van het lichaam om 
te rillen en zo extra warmte te 
genereren. 

Misschien is dat logisch als we 
naar onze dierenvriendjes kijken –  
mensen met een hond of kat weten 
dat deze dieren in de zomer veel 
haar verliezen en in de winter een 
dikkere vacht krijgen. Desalniettemin 
is het belangrijk om uw haar in de 
winter te verzorgen, om haarbreuk 
en slap haar vanwege een droge 
hoofdhuid te voorkomen.Uit onderzoek is gebleken dat 

hardlopers bij koud weer beter 
presteren. Marathonlopers van 
verschillende niveaus behaalden 
betere looptijden bij lagere 
temperaturen.1

1 Ely, M R, et al. “Impact of Weather on Marathon-Running 
Performance.” Medicine and Science in Sports and Exercise. 
U.S. National Library of Medicine, Mar. 2007,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17473775.
2 Kunz, M, et al. “Seasonality of Hair Shedding in Healthy 
Women Complaining of Hair Loss.” Dermatology.  
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2009,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19407435.
3 Ouellet, V, et al. “Brown Adipose Tissue Oxidative  
Metabolism Contributes to Energy Expenditure During Acute 
Cold Exposure in Humans.” The Journal of Clinical Investigation.  
U.S. National Library of Medicine, February 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22269323.
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Mythe: 
we zijn eenzamer tijdens de winter.
Er zijn maar weinig dingen die het sociale 
gevoel zo stimuleren als ‘onder de mensen 
zijn’ – de tijd die we doorbrengen in de 
openbare ruimte (op pleinen, in parken, in 
winkelcentra etc.). Naar mensen kijken, 
muziek, frisse lucht en het geluid van 
anderen die van hun vrije tijd genieten. Dit 
alles draagt bij aan het plezier dat we 
beleven wanneer we tijd doorbrengen in 
gemeenschappelijke ruimten. 

Onderzoekers analyseerden de duur van 
meer dan een miljoen mobiele 
telefoongesprekken. Daaruit bleek dat de 
lengte van telefoongesprekken toenam bij 
slecht weer. Ze ontdekten ook dat het aantal 
contacten afnam. Met andere woorden: we 
gaan zinvollere en gerichtere sociale 
interacties aan bij kou, regen of sneeuw.

Mythe: 
het hele jaar door warm weer maakt 
je gelukkiger.
Zonder slechte tijden zouden we goede 
tijden niet zo waarderen. Hetzelfde geldt 
voor koud weer en warm weer. Het idee van 
de hele tijd zon en warmte in een eindeloze 
zomer in de Caraïben klinkt misschien 
aantrekkelijk, maar in de praktijk kan de 
winter ons helpen de lente en zomer meer te 
waarderen. 

Mythe: 
onze lichamen zijn gevoeliger voor 
pijn in de winter.
Een beenblessure door hardlopen of een 
andere inspannende activiteit vereist vaak 
rust en afkoeling, met het been omhoog. Het 
koelen van gezwollen gewrichten of verrekte 
spieren helpt de zwelling te verminderen. 
Hetzelfde geldt voor het lichaam wanneer 
het wordt blootgesteld aan de kou. Koud 
weer heeft een positief effect op pijnlijke 
gewrichten en spieren vanwege de 
ontstekingsremmende reactie. Als u meer 
ongemak ervaart bij koud weer, kan dat 
komen door een gebrek aan beweging. 
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Hoewel dit afneemt in de winter, 
zijn er aanwijzingen dat we in de 
winter de mensen opzoeken die ons 
het meest dierbaar zijn en langere 
gesprekken met ze voeren.4

U hoeft niet meteen een volledige 
training te doen; elk uur even 
opstaan uit uw stoel en uw 
gewrichten vijf minuten lang 
losmaken of lichte rekoefeningen 
doen, kan al een positief effect 
hebben op eventueel ongemak in uw 
spieren en gewrichten. 

4 Santi Phithakkitnukoon, Tuck W. Leong, Zbigniew Smoreda, 
Patrick Olivier. Newcastle University. “Close call: Bad weather 
drives up phone calls to our nearest and dearest.” ScienceDaily. 
www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121010172126.htm.
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Een gulle geest geeft endorfine af. Wanneer 
we behulpzaam en vriendelijk zijn, ontstaan 
er echte fysiologische veranderingen in onze 
hersenen. Serotonine is een neurotransmitter 
en hormoon dat medeverantwoordelijk is 
voor gevoelens van tevredenheid en kalmte 
en die meer wordt afgegeven wanneer we 
attente dingen doen. 

Oxytocine is een hormoon dat het meest 
bekend staat om afgifte bij weeën, bevalling 
en borstvoeding. Ook wordt dit afgegeven 
tijdens het vrijen en klaarkomen. U hoeft 
echter geen baby of zelfs een romantische 
partner te hebben om het voordeel van 
oxytocine te ervaren. Bij het aangaan en 
ervaren van positieve interacties met anderen, 
geeft ons lichaam oxytocine af. Naast vele 
positieve activiteiten in het menselijk lichaam is 
oxytocine ook goed voor uw hart- en 
vaatstelsel.1 Dit komt doordat de bloedvaten 
verwijden, wat helpt bij het verlagen van de 
bloeddruk.

Mensen die minder vrijwilligerswerk deden, 
ondervonden niet dezelfde voordelen. 

Eén onderzoek was gericht op een concept 
genaamd ‘meditatie voor compassie’ en 
hierbij werden de laboratoriumwaarden voor 
immuunrespons in verschillende groepen 
geanalyseerd.3 De groep die gedurende zes 
weken meditatie voor compassie onderging, 
had betere fysiologische indicatoren voor 
minder stress in het bloed. Bij een ander 
onderzoek werd gekeken naar hoe het doen 
van vrijwilligerswerk een belangrijke 
ontstekingsmarker, C-reactief proteïne (CRP), 
in het lichaam van oudere volwassenen 
verlaagde.4 

Persoonlijke emotionele gezondheid en 
sociale gemeenschappelijke gezondheid 
worden ook verbeterd wanneer wij ons 
altruïstisch en vriendelijk gedragen. 

Als we vriendelijk zijn voor anderen, ontstaat 
er een sterker gevoel van verbondenheid. 
Zelfs als u de personen die u in het verkeer 
voorlaat, nooit meer zou zien, hun vriendelijke 
bedankje doet u en hen goed. Het helpt hen 
te onthouden aardig te zijn voor anderen. 
Met andere woorden: het gevoel van geven 
wordt besmettelijk en heeft een domino-
effect.5 
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Het is weer tijd om te geven

Lifestyle

Eén studie keek naar oudere 
volwassenen en toonde aan dat 
mensen die minstens 200 uur per 
jaar vrijwilligerswerk deden, circa 
40 procent minder kans op hoge 
bloeddruk hadden.2

Naast de fysieke voordelen zijn 
er ook de voordelen van sociale 
interacties op onze geest en die van 
mensen om ons heen. 

Vriendelijkheid en altruïsme kunnen 
de gevolgen van de veroudering 
vertragen. Oxytocine is hierbij 
wederom de bijdragende factor. 
Oxytocine vermindert het aantal 
ontstekingen in het lichaam en gaat 
aanvallen van vrije radicalen tegen. 

We leiden allemaal drukke levens waarin we erg gefocust zijn op 
onszelf en onze eigen behoeften en wensen. Maar juist bewust 
letten op de behoeften van anderen en het deelnemen aan 
altruïstische activiteiten is goed voor ons. Uit onderzoek blijkt dat 
als we boven onszelf uit stijgen en ons richten op de behoeften 
van anderen, dit goed is voor onze gezondheid en welzijn.

1 Hamilton, David R. The Five Side Effects of Kindness: This 
Book Will Make You Feel Better, Be Happier & Live Longer. 
Hay House, 2017.
2  Sneed, Rodlescia S. and Sheldon Cohen. “A Prospective 
Study of Volunteerism and Hypertension Risk in Older Adults.” 
Psychology and Aging, U.S. National Library of Medicine, 
June 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3804225/.
3 Pace, Thaddeus W.W., et al. “Effect of Compassion Meditation 
on Neuroendocrine, Innate Immune and Behavioral Responses 
to Psychosocial Stress.” Psychoneuroendocrinology, 
U.S. National Library of Medicine, January 2009, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2695992/.

4 Kim, Seoyoun and Kenneth F. Ferraro. “Do Productive 
Activities Reduce Inflammation in Later Life? Multiple Roles, 
Frequency of Activities, and C-Reactive Protein.” 
The Gerontologist, vol. 54, no. 5, 22 Aug. 2013, pp. 830–839, 
doi:10.1093/geront/gnt090.

5 Hu, Tian-Yi, et al. “Helping Others, Warming Yourself: 
Altruistic Behaviors Increase Warmth Feelings of the Ambient 
Environment.” Frontiers in Psychology, U.S. National Library 
of Medicine, September 2016, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC5011126/.
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Soms is ons doel het werk dat wij doen. 
Soms definiëren wij onszelf door onze 
familiale verplichtingen, zoals onze rol als 
partner of ouder. Het consistent doen van 
vrijwilligerswerk geeft ons echter een gevoel 
van betekenis, afhankelijk van de 
tijdsbesteding.

Willekeurige daden van vriendelijkheid en 
alledaagse handelingen zoals opstaan voor 
een zwangere vrouw in de trein of een stuk 
taart naar de buren brengen stimuleert het 
gevoel van naastenliefde. 
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Vrijwilligerswerk draagt bij tot 
een groter gevoel van zingeving. 
Gedurende het hele leven zijn we 
voortdurend bezig onze wensen 
voor een zinvol en doelgericht leven 
opnieuw te definiëren. 

Vriendelijkheid en aandacht 
kan vaak snel en eenvoudig. 
We hoeven niet uit te wijken 
naar een ontwikkelingsland om 
vrijwilligerswerk te doen of wekelijks 
tijd te investeren in een project (ook 
al zijn dit uitstekende overwegingen). 
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Het probleem is dat het lang zal duren 
voordat de algemene opvatting rondom de 
angst voor vet verandert in het besef dat vet 
een essentieel onderdeel is van een gezond 
voedingspatroon.

Eiwit is de basismacronutriënt voor 
spieropbouw. Koolhydraten zijn essentieel 
voor de energieproductie. Maar waarom is 
vet belangrijk in het totaalconcept van een 
gezonde levensstijl?

Vetten, ook wel bekend als lipiden, zijn 
meestal niet in water oplosbaar, helpen bij 
het aanmaken van eiwitten, slaan 
lichaamsenergie op en helpen bij het 
handhaven van een hormonaal evenwicht in 
het lichaam. Vet heeft vooral een slechte 
reputatie opgelopen omdat we dit ook 
associëren met het niet zo mooie spul dat 
zich rond de heupen of bij de kin vormt. Bij 
het ontleden van de misvattingen over vet is 
het belangrijk te erkennen dat cosmetisch 
vet anders is dan voedingsvet.

Er zijn goede en slechte vetten, maar er zijn 
uitzonderingen op de regels. Vetten bevatten 
vetzuren zoals omega 3, 6 en 9. De 
nummers 3, 6 en 9 verwijzen naar het 
koolstofgetal waarbij de eerste onverzadigde 
dubbele binding tussen koolstofatomen 
ontstaat. Vetten zijn onderverdeeld in 
verzadigde en onverzadigde vetten en 
transvetten. Hoewel verzadigde vetten over 
het algemeen worden beschouwd als 
slechte vetten, vormen kokos- en palmolie 
de uitzondering op de regel en vallen deze 
niet in de groep vetten die in een 
cheeseburger voorkomen.

Op soortgelijke manier worden transvetten 
(geconjugeerd linolzuur of CLA), van nature 
voorkomend in volvette graszuivel of 
grasgevoerd rundvlees, beschouwd als 
gezond,1 terwijl gedeeltelijk gehydrogeneerde 
plantaardige olie een transvet is die u koste 
wat kost moet vermijden. 

Deze kunstmatige transvetten zijn letterlijk 
metabolische giffen. Daarnaast kunnen 
voedselproducenten via een maas in de 
etiketteringsvoorschriften elke portie van 
verpakt voedsel aanduiden als ‘nul gram’ 
transvet als er minder dan 500 mg aanwezig 
is. Dus 499 mg transvet per portie (eventueel 
kunstmatig verkleind) kan worden gelabeld 
als nul gram transvet. Als een van de 
ingrediënten op de verpakking dus 
gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige 
olie is en onder de voedingswaarden nul 
gram transvet staat, vermijd dan dat 
voedingsmiddel. Vermijd daarnaast ook 
massaal geproduceerde plantaardige oliën, 
omdat deze vaak zodanig zijn verwerkt dat 
de onverzadigde vetzuren zijn beschadigd.  

Sommige voedingsmiddelen vallen 
hiertussen vanwege hun hogere hoeveelheid 
verzadigde vetten, maar deze passen nog 
steeds in uw gezonde dagelijkse dieet. 
Hieronder valt grasgevoerd rund- en 
varkensvlees, pure chocolade en volvette 
melk en kaas. 

Volvette zuivel verdient bijzondere aandacht  
in het veranderende inzicht in vet en 
gezondheid. Huidig onderzoek toont aan dat 
er geen verband bestaat tussen volvette 
zuivel en slechte cardiovasculaire uitkomsten.2 
Het is zelfs vaak zo dat zuivel met een lager 
vetgehalte meer bewerkt en minder puur is, 
aangezien voedselproducenten suiker 
toevoegen om het gebrek aan smaak te 
compenseren.

Omega 3-vetzuren zijn nog steeds de meest 
populaire vorm van gezonde vetten. Deze 
vetten, waaronder EPA en DHA 
(respectievelijk eicosapentaeenzuur en 
docosahexaeenzuur), kunnen niet door het 
lichaam worden aangemaakt en dienen 
daarom te worden geconsumeerd. De 
positieve bijdragen aan cardiovasculaire 
gezondheid en het optimaliseren van het 
immuunsysteem zijn bekend.3  

Omega 3 is bijzonder nuttig voor de 
hersenen en de mentale gezondheid. Een 
recente studie toont aan dat wanneer 
kinderen omega 3-supplementen krijgen, ze 
minder storend gedrag vertonen, wat weer 
een kalmerend effect op de ouder-kindrelatie 
heeft.4 Onderzoek toont tevens aan dat de 
optimale verhouding tussen omega 6- (zoals 
linolzuur en arachidonzuur) en omega 
3-vetten (zoals EPA, DHA en alfa-
linoleenzuur) 4:1 is. Aangezien veel zaden 
die voor plantaardige oliën worden gebruikt, 
zijn gehybridiseerd om hoofdzakelijk oliezuur 
in plaats van linolzuur (omega 6) te 
produceren, krijgen veel mensen niet meer 
voldoende linolzuur in hun dieet – terwijl het 
een essentieel vetzuur is – a , wat betekent 
dat het in het dieet moet worden 
opgenomen omdat ons lichaam het niet op 
basis van andere vetzuren kan aanmaken. 
Saffloer en sesamolie waarop niet staat 
‘hoog gehalte aan oliezuur’, zijn goede 
bronnen van linolzuur. Oliezuur is heel 
‘heilzaam’, omdat dit het meest 
voorkomende vetzuur in olijfolie is, waarvan 
wij weten dat goed voor ons is. Olijfolie is 
echter goed voor ons vanwege de 
polyfenolen, niet vanwege het oliezuur, wat 
geen essentieel vetzuur maar gewoon een 
bron van energie is.
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Jarenlang is vet afgeschilderd als ongezond. Decennia gingen voorbij waarin door 
voedselontwikkelaars en marketingcampagnes ons de smaak van vet werd beloofd, maar zonder 
de schuldgevoelens. Vet werd gezien als iets dat koste wat kost moest worden vermeden om fit en 
gezond te blijven. Maar in de afgelopen jaren erkennen voedingsdeskundigen, pleitbezorgers voor de 
volksgezondheid en zelfs conventionele artsen het belang van gezonde vetten.

Vet, de onbegrepen macronutriënt 
Voeding

Tenzij u een paar keer per week in 
het wild gevangen vette vis eet, is 
het verstandig om hoogwaardige 
omega 3-supplementen te nemen. 

Voorbeelden van gezonde vetten 
zijn extra vierge olijfolie, volvette 
yoghurt en het vet in avocado’s, vis, 
scharreleieren, noten en zaden.  

1 Risérus, U., L. Berglund, and B. Vessby. “Conjugated Linoleic 
Acid (CLA) Reduced Abdominal Adipose Tissue in Obese 
Middle-aged Men with Signs of the Metabolic Syndrome: A 
Randomised Controlled Trial.” International Journal of Obesity 
and Related Metabolic Disorders. August 2001. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11477497.
2 De, M. C., R. N. Lemaitre, X. Song, I. B. King, D. S. Siscovick, 
and D. Mozaffarian. “Serial Measures of Circulating Biomarkers 

of Dairy Fat and Total and Cause-specific Mortality in Older 
Adults: The Cardiovascular Health Study.” 
American Journal of Clinical Nutrition. July 2018. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30007304.
3 Swanson, D., R. Block, and S. A. Mousa. “Omega-3 Fatty 
Acids EPA and DHA: Health Benefits throughout Life.” Advances 
in Nutrition. January 2012. Accessed August 13, 2018.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22332096.

4 Portnoy, J., A. Raine, J. Liu, and J. R. Hibbeln. “Reductions 
of Intimate Partner Violence Resulting from Supplementing 
Children with Omega-3 Fatty Acids: A Randomized, 
Double-blind, Placebo-controlled, Stratified, Parallel-group Trial.” 
Aggressive Behavior. May 2018. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29781086.
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De zonnevitamine
Hoofdartikel

Stelt u zich eens een leven voor in de tropen, 
of misschien wel op een mediterraan eiland.
Iedere dag verse vis uit de zee voor het 
diner, seizoensgebonden fruit voor het 
ontbijt, lange wandelingen langs zandstranden 
en eindeloos zonnige dagen. Als dit uw leven is, 
krijgt u wellicht genoeg ongefilterde en 
onbeschermde blootstelling aan zonlicht om geen 
vitamine D-supplementen nodig te hebben. Maar voor 
de meesten van ons is dit leven slechts een week per 
jaar op vakantie. 
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Waarschijnlijk krijgt u niet genoeg vitamine D. 
Tekorten aan vitamine D zijn wijdverbreid in 
ontwikkelde samenlevingen.1 En geloof het of 
niet, zelfs de meeste mensen die in zonnige 
gebieden wonen, zoals Arizona, Florida, 
Californië en zelfs de warmere gebieden in 
Europa, hebben lagere niveaus van deze 
broodnodige voedingsstof, omdat weinig 
mensen op de meeste dagen genoeg tijd 
besteden met hun huid blootgesteld aan de 
zon zonder zonnebrandcrème. In de heetste 
woestijnen van het Midden-Oosten is een 
tekort aan vitamine D endemisch onder de 
bevolking; de meesten bedekken hun huid 
in de zon.
 
Het is belangrijk om uw vitamine D-niveaus 
zeker elk jaar te laten controleren en met uw 
zorgverlener de beste manier te bespreken 
om dit aan te vullen. Vitamine D is een 
belangrijke factor in bijna elke lichamelijke 
functie, van reproductieve gezondheid, 
conceptie en zwangerschap tot 
immuunsysteem, hersenfunctie en versterking 
van botten. Het spijsverteringsstelsel, de 
nieren, de hormoonhuishouding, de botten en 
spieren, het immuunsysteem en het 
cardiovasculaire systeem zijn allemaal 
afhankelijk van voldoende vitamine D om te 
kunnen functioneren op hun optimale niveaus. 

Vitamine D is niet alleen een vitamine maar 
ook een hormoon. Deze wordt vaak de 
‘zonnevitamine’ genoemd omdat hij wordt 
aangemaakt in de huid door kortgolvig 
ultraviolet licht bij blootstelling aan de zon. 
De vitamine zit ook in sommige 
voedingsmiddelen, maar de beste manier 
om deze te krijgen is via zonlicht.1  

Hormoonhuishouding
Vitamine D speelt een belangrijke rol in de 
hormoonhuishouding omdat deze vitamine 
grotendeels een hormoon is. De schildklier is 
een klier in de hals die de stofwisseling, groei 
en ontwikkeling, lichaamstemperatuur en 
slaap regelt. Hij speelt ook een belangrijke rol 
voor een gezonde perinatale periode, vanaf 
het moment van conceptie tot borstvoeding.

Er is een verband tussen een tekort aan 
vitamine D en chronische 
schildklieraandoeningen, zoals de ziekte 
van Hashimoto (hashimoto-thyroiditis) en de 
ziekte van Graves.2 Deze zijn beide tevens 
auto-immuunziekten, evenals andere 
auto-immuunziekten zoals reumatoïde 
artritis, lupus en multiple sclerose. Een 
tekort aan vitamine D verhoogt het risico op 
veel auto-immuunziekten.

Immuunsysteem
Vitamine D verdient net zoveel aandacht als 
alle andere vitaminen of mineralen, zoals zink 
en vitamine C, vanwege zijn cruciale rol in onze 
bescherming tegen luchtwegaandoeningen, 
zeker in de winter wanneer we nog minder 
zonlicht krijgen. Vitamine D vermindert 
ontstekingen en verhoogt het aantal witte 
bloedcellen voor een betere immuunrespons. 
Een studie heeft aangetoond dat vitamine 
D-supplementen zorgen voor minder 
griepgevallen bij schoolkinderen.3 

Een ontsteking is een belangrijke factor bij 
bijna elke chronische ziekten, van hart- en 
vaatziekten tot depressie en kanker. 
Vitamine D regelt de verspreiding van 
cytokinen die betrokken zijn bij beginnende 
ontstekingsreacties en chronische 
ontstekingen.4 

Onderzoekers denken ook dat het mogelijk 
is dat een tekort aan vitamine D zich kan 
uitstrekken tot de prenatale periode, 
gebaseerd op de niveaus van de moeder 
die in de baarmoeder worden doorgegeven. 
Goede niveaus aan vitamine D bij zwangere 
vrouwen zijn cruciaal voor een optimale 
ontwikkeling van de kinderen.

Spijsverteringssysteem
Het thema dat al deze systemen 
symbiotisch zijn en vitamine D een rol in al 
deze systemen speelt, is ook terug te zien 
bij de gezondheid van ons darmkanaal. 
Studies hebben de ontstekingsremmende 
en pro-immunologische eigenschappen van 
vitamine D aangetoond met betrekking tot 
het maagdarmkanaal, in het bijzonder het 
slijmvlies van het hele kanaal.6  Hoewel 
probiotica veel aandacht krijgt voor de rol in 
ons darmmicrobioom, verdient vitamine D 
evenveel aandacht. Wetenschappers 
hebben vastgesteld dat vitamine 
D-supplementen verband houden met een 
verbetering van de stoelgang en de 
terugkeer van vier verschillende stammen 
van gezonde darmbacteriën.7 

Journal of Clinical Nutrition. May 2010. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20219962.
4 Mansouri, Ladan, Kristina Lundwall, Ali Moshfegh, Stefan H. 
Jacobson, Joachim Lundahl, and Jonas Spaak. 
“Vitamin D Receptor Activation Reduces Inflammatory 
Cytokines and Plasma MicroRNAs in Moderate Chronic Kidney 
Disease – a Randomized Trial.” BMC Nephrology. May 2017. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5434555/.
5 Litonjua, Augusto A. “Childhood Asthma May Be a 
Consequence of Vitamin D Deficiency.” Current Opinion in 
Allergy and Clinical Immunology. June 2009. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2897155/.
6 Sun, Jun. “Vitamin D and Mucosal Immune Function.” Current 
Opinion in Gastroenterology. November 2010. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2955835/.
7 Gominak, S. C. “Vitamin D Deficiency Changes the Intestinal 
Microbiome Reducing B Vitamin Production in the Gut. 
The Resulting Lack of Pantothenic Acid Adversely Affects 
the Immune System, Producing a ‘Pro-Inflammatory’ State 
Associated with Atherosclerosis and Autoimmunity.” Medical 
Hypotheses. September 2016. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27515213.

15

Sommige onderzoeken suggereren 
dat astma bij kinderen te wijten kan 
zijn aan een tekort aan vitamine D in 
het eerste jaar van het leven.5  

1 Nair, Rathish, and Arun Maseeh. “Vitamin D: The ‘Sunshine’ 
Vitamin.” Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics. 
April 2012. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3356951/.
2 Bozkurt, N. C., B. Karbek, B. Ucan, M. Sahin, E. Cakal, M. 
Ozbek, and T. Delibasi. “The Association between Severity of 
Vitamin D Deficiency and Hashimoto’s Thyroiditis.” Endocrine 
Practice. May/June 2013. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/23337162.
3 Urashima, M., T. Segawa, M. Okazaki, M. Kurihara, Y. Wada, 
and H. Ida. “Randomized Trial of Vitamin D Supplementation to 
Prevent Seasonal Influenza A in Schoolchildren.” The American 
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Voortplantingssysteem
Als u zwanger probeert te worden (of iemand 
kent die het probeert), kan een vitamine 
D-supplement een nuttige aanvulling op de 
dagelijkse routine zijn. Hoewel het nog een 
nieuw gebied van onderzoek betreft, spelen 
vitamine D-supplementen een positieve rol in 
IVF-conceptie (in vitro fertilisatie).8 Bovendien 
verhoogt vitamine D de kwaliteit van het 
sperma van de man. 

Zwangerschap en de 
gezondheid van de foetus/het 
kind
Vitamine D is uiterst noodzakelijk tijdens  
de periode rondom de geboorte. Er zijn 
aanwijzingen dat tekorten het risico op de 
ontwikkeling van pre-eclampsie 
(zwangerschapsvergiftiging: hypertensie 
tijdens de zwangerschap) of 
zwangerschapsdiabetes kunnen verhogen.9  

Naast de gezondheid van de moeder heeft 
de baby deze vitamine nodig voor de groei 
van het skelet, de ontwikkeling van organen 
en een gezonde optimalisatie van de 
longen. Baby’s van moeders met een tekort 
aan vitamine D lopen een groter risico om te 
vroeg te worden geboren en op een laag 
geboortegewicht. Daarnaast ervaren zij op 
de langere termijn gevolgen zoals lagere 
intellectuele capaciteiten en slechtere 
longgezondheid.10 

Vaak krijgen moeders die borstvoeding 
geven te horen dat ze hun moedermelk 
moeten aanvullen met vitamine D-druppels. 
Moedermelk is de perfecte voeding voor 
zuigelingen en bevat wat voedingsstoffen 
betreft alles wat een groeiende 
pasgeborene nodig heeft. De behoefte aan 
vitamine D-supplementen vloeit niet voort 
uit een defect in het moedermelk, maar 
veeleer uit de dagelijkse aanbeveling van 
vitamine D die een zogende moeder nodig 
heeft.11 Volgens sommige onderzoeken 
dienen zogende moeders dagelijks  
6400 IU vitamine D binnen te krijgen. 

Naast borstvoeding is het zorgen voor een 
pasgeborene en baby een belasting voor 
beide ouders. Zowel moeders als vaders 
kampen tijdens het eerste jaar van een kind 
met ernstig slaapgebrek, stress en minder 
energie. Vitamine D moet op een optimaal 
niveau zijn om de gevolgen van de 
stressfactoren te beperken, zodat het 
immuunsysteem en het hormonale 
evenwicht gezond kan blijven.

Hoe weet u of u een tekort aan vitamine D 
hebt? De beste manier om het echt te weten, 
is via bovengenoemd bloedonderzoek. Praat 
met uw zorgverlener over het bestellen van 
een 25-hydroxy vitamine D-test. Klinische 
symptomen van suboptimale of gebrekkige 
niveaus zijn onder andere vermoeidheid, 
humeurigheid, depressie of aandoeningen 
die lijken te blijven hangen (zoals 
verkoudheid). Aangezien deze relatief vaak 
voorkomende symptomen voor allerlei 
verschillende problemen zorgen, is de 
laboratoriumtest de enige manier om er echt 
achter te komen. 

Naast zonlicht en supplementen zijn er ook 
voedingsmiddelen met bovengemiddelde 
niveaus aan vitamine D, zoals vette vis 
(bijvoorbeeld sardines en zalm), eigeel en 
verrijkte voedingsmiddelen zoals melk, jus 
d’orange en granen. Met vitamine D verrijkte 
voedingsmiddelen bieden echter slechts 
ongeveer 10 procent van iemands 
werkelijke vitamine D-behoefte, doorgaans 
zo’n 200-400 IU vitamine D. Voldoende 
blootstelling aan zonlicht waarbij de huid 
lichtroze kleurt (bekend als de ‘minimale 
erythemische dosis’ zonlicht), stimuleert de 
productie van 10.000 tot 20.000 units 
vitamine D3. Voor mensen die op de 
meeste dagen hun huid niet regelmatig 
blootstellen aan de niet-winterse zon 
gedurende 30-60 minuten, is een goede 
manier om de vitamine D-behoefte te 
berekenen als volgt: 1000 IU vitamine D per 
10 kg lichaamsgewicht per dag.

Mensen die geen vitamine D-supplementen 
moeten nemen zonder zorgvuldige 
begeleiding door een deskundig 
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, 
zijn mensen met enige vorm van 
lymfeklierkanker, lymfocytische leukemie of 
granulomateuze ziekten (zoals sarcoidosis, 
tuberculose of granuloma annulare). In 
dergelijke gevallen is het onontbeerlijk dat 
niet alleen de bloedspiegel van 25-hydroxy 
vitamine D wordt gemeten, maar ook  
1,25 di-hydroxy vitamine D (de actieve vorm, 
die ongeveer 1000 keer sterker is dan 
25-hydroxy vitamine D). 
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8 Lerchbaum, E., and B. Obermayer-Pietsch. 
“Vitamin D and Fertility: A Systematic Review.” European 
Journal of Endocrinology. May 2012. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22275473.
9 Kiely, Mairead, Andrea Hemmingway, and Karen M. 
O’Callaghan. “Vitamin D in Pregnancy: Current Perspectives 
and Future Directions.” Therapeutic Advances in 
Musculoskeletal Disease. June 2017. 
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10 Hart, P. H., R. M. Lucas, J. P. Walsh, G. R. Zosky, A. J. 
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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.
© 2018 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over het product vinden.
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De plant kan het immuunsysteem een boost 
geven, bijdragen aan gezonde gewrichten, 
verlichting bieden aan mensen die lijden aan 
chronische pijn, bijdragen aan een gezonde 
bloeddruk, de reactie van het immuunsysteem 
op virussen en andere infecties ondersteunen, 
de spijsvertering bevorderen en helpen bij een 
gezonde ontstekingsreactie, vooral in het 
maag-darmkanaal.

De ondersteunende werking van katsklauw 
voor het immuunsysteem kwam naar voren 
uit een onderzoek dat een toename in witte 
bloedcellen liet zien nadat proefpersonen 
katsklauwextract toegediend hadden 
gekregen.1 Witte bloedcellen zijn een cruciaal 
onderdeel van het vermogen van het lichaam 
om infecties af te weren. Een ander 
onderzoek toonde op basis van 
laboratorische kernwaarden, een verbeterde 
immunologische respons aan bij volwassenen 
die een vaccin tegen longontsteking en 
tegelijkertijd katsklauwsupplementen kregen.2 

Er is gelukkig momenteel veel aandacht in 
de media voor de essentiële rol die het 
maag-darmstelsel speelt in onze algehele 
gezondheid en hoe het verband houdt met 
ons immuunsysteem. Uit 
laboratoriumonderzoek is gebleken dat 
katsklauw vrije radicalen helpt aan te pakken 
en een gezonde ontstekingsreactie helpt te 
bevorderen en ondersteunen.3 Veel mensen 
geven aan dat ze dankzij katsklauw 
verlichting ervaren van hun lekkende-
darmproblemen, dat ze een gezondere 
ontstekingsreactie in hun dikke en dunne 
darm ervaren, en dat ze verbetering zien in 
milde spijsverteringsproblemen.

Omdat katsklauw een gezonde 
ontstekingsreactie ondersteunt, kan de plant 
worden gebruikt om chronische 
aandoeningen in het maag-darmstelsel te 
helpen verzachten.

Wat het bevorderen van gezonde gewrichten 
betreft: uit een kleine studie van deelnemers 
met artrose van de knie (zwelling en pijn bij 
bewegen) en een controlegroep die een 
placebo kreeg, bleek dat de mensen die het 
placebo kregen geen verbetering ervoeren, 
terwijl de groep die katsklauwsupplementen 
kreeg minder pijn bij het bewegen 
rapporteerde.4  

Er is ook een onderzoek uitgevoerd naar 
mensen met reumatoïde artritis die een 
conventionele behandeling kregen, 
aangevuld met een specifieke samenstelling 
van katsklauw of een placebo.5  

Katsklauw lijkt veelbelovende voordelen voor 
de cardiovasculaire gezondheid te hebben. 
Het helpt de bloedsomloop gezond te 
houden en draagt bij aan het natuurlijke 
mechanisme dat verkalking tegengaat, wat 
helpt om een gezonde bloeddruk te 
behouden.7

Het lijkt ook bij te dragen aan een gezond 
immuunsysteem; uit laboratoriumonderzoek 
is gebleken dat katsklauw verschillende 
antivirale therapieën goed lijkt aan te vullen. 

Een ander kleinschalig onderzoek zonder 
controlegroep toonde een positief effect aan 
van katsklauwsupplementen op het aantal 
witte bloedcellen van mensen met HIV.9

Spijsverteringsproblemen zijn vaak 
te wijten aan een ontsteking van het 
maagslijmvlies. 
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Katsklauw, ook bekend onder de Engelse naam ‘cat’s claw’ of onder de wetenschappelijke namen 
Uncaria tomentosa, Uncaria rhynchophylla of Uncaria guianensis, is een grote, houtachtige klimplant 
die zijn botanische oorsprong heeft in Peru en het Amazonebekken. De naam is gebaseerd op de 
fysieke kenmerken van de plant, waaronder de klauwachtige doornen die op de stam groeien. 

Katsklauw 

Kruiden en supplementen

De groep die katsklauw kreeg, 
meldde minder pijnlijke gewrichten 
en gewrichtsvernauwing dan de 
groep die de placebo kreeg.6

Uit ander laboratoriumonderzoek 
is gebleken dat katsklauw de 
neiging van herpesvirussen om 
te muteren (één van de manieren 
waarop een virus resistentie tegen 
geneesmiddelen ontwikkelt) kan 
doen afnemen. Het onderzoek 
liet ook andere virusremmende 
eigenschappen zien, hoewel 
het klinische belang van deze 
laboratoriumresultaten nog 
onbekend is.8

1 Sheng, Y., C. Bryngelsson, and R. W. Pero. “Enhanced DNA 
Repair, Immune Function and Reduced Toxicity of C-MED-100, 
a Novel Aqueous Extract from Uncaria Tomentosa.”  
Journal of Ethnopharmacology. Feb. 2000,  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10687868.
2 Lamm, S., et al. “Persistent Response to Pneumococcal 
Vaccine in Individuals Supplemented with a Novel Water Soluble 
Extract of Uncaria Tomentosa, C-Med-100.”  
Phytomedicine, U.S. National Library of Medicine, July 2001, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11515716.
3 Sandoval, M., et al. “Anti-Inflammatory and Antioxidant 
Activities of Cat’s Claw (Uncaria Tomentosa and Uncaria 
Guianensis) Are Independent of Their Alkaloid Content.” 
Phytomedicine, U.S. National Library of Medicine, May 2002, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12120814.

4 Piscoya, J., et al. “Efficacy and Safety of Freeze-Dried Cat’s 
Claw in Osteoarthritis of the Knee: Mechanisms of Action  
of the Species Uncaria Guianensis.” Inflammation Research,  
U.S. National Library of Medicine, Sept. 2001,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11603848.
5 Mur, E., et al. “Randomized Double Blind Trial of an Extract 
from the Pentacyclic Alkaloid-Chemotype of Uncaria  
Tomentosa for the Treatment of Rheumatoid Arthritis.”  
Journal of Rheumatology, U.S. National Library of Medicine,  
Apr. 2002, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11950006.
6 Tabassum, Nahida, and Feroz Ahmad. “Role of Natural Herbs 
in the Treatment of Hypertension.” Pharmacognosy Reviews, 
U.S. National Library of Medicine, 2011,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3210006/.
7 Yano, S, et al. “Ca2 Channel Blocking Effects of Hirsutine, an 

Indole Alkaloid from Uncaria Genus, in the Isolated Rat Aorta.” 
Planta Medica, U.S. National Library of Medicine, Oct. 1991, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1798789.
8 Caon, T, et al. “Antimutagenic and Antiherpetic Activities 
of Different Preparations from Uncaria Tomentosa (Cat’s 
Claw).” Food and Chemical Toxicology., U.S. National 
Library of Medicine, Apr. 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/?term=cat’s claw, herpes.
9 Erowele, G I, and A O Kalejaiye. “Pharmacology and 
Therapeutic Uses of Cat’s Claw.” American Journal of  
Health-System Pharmacy, U.S. National Library of Medicine,  
1 June 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19451609.
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De leeftijdsgroep die het grootste risico 
loopt, zijn tieners en studenten (ongeveer 
een derde van de mensen die elk jaar 
hersenvliesontsteking krijgt), gevolgd door 
jonge kinderen. De reden dat deze twee 
groepen het meest kwetsbaar zijn, is hun 
neiging tot meer fysiek contact. Tieners zijn 
vaak dicht bij elkaar, aangezien het een 
belangrijke sociale periode in hun leven is. 
Studenten wonen in gedeelde huizen en zijn 
ook vaak fysiek in elkaars ruimte en delen 
voorwerpen die besmet kunnen zijn.1

Zoals eerder vermeld wordt meningitis 
veroorzaakt door bacteriën of virussen. Voor 
virale meningitis is geen antibiotica nodig, 
maar een medische beoordeling is wel 
noodzakelijk om onderscheid te maken 
tussen een virale of bacteriële oorzaak. Voor 
de laatste is wel antibiotica nodig. Virale 
meningitis, indien veroorzaakt door een van 
de herpesvirussen, kan worden behandeld 
met medicijnen, maar in de meeste gevallen 
zijn er geen specifieke medicijnen, alleen 
ondersteunende verzorging (indien ernstig).   

Bacteriële hersenvliesontsteking kan worden 
veroorzaakt door een aantal verschillende 
bacteriën, maar meningokok is de 
voornaamste bacterie en kan ingewikkelder 
zijn wat betreft herstel. Bacteriële meningitis 
is vaak ernstiger dan virale meningitis, al is 
voor beide directe en snelle medische hulp 
geboden. 

Snelle diagnose door ruggenmergvloeistof af 
te nemen en passende IV-antibiotica 
vermindert drastisch het risico op 
neurologische schade of overlijden. Niet 
iedereen die bacteriële meningitis oploopt, 
wordt echter ziek, waardoor iemand mogelijk 
niet weet dat hij/zij is besmet. Een dergelijke 
blootstelling zonder ziekte versterkt de 
natuurlijke immuniteit.

Omdat de ziekte zich kan verspreiden via de 
lucht (zoals door niezen of hoesten) of door 
het aanraken van voorwerpen die een 
besmet persoon heeft aangeraakt, is het 
noodzakelijk om de handen te wassen na 
sociale situaties vóór de maaltijd en na 
gebruik van het toilet. Het is ook verstandig 
om de handen te wassen na een middagje 
winkelen, eten in een restaurant of het 
nemen van openbaar vervoer, omdat het 
verspreiden van ziekten vaak gebeurt 
wanneer we met onze handen aan de mond 
en het gezicht komen. 

Ironisch genoeg leren ouders hun jongere 
kinderen wel hun speelgoed en boeken te 
delen, maar is het juist dit delen waardoor de 
ziekte zich zo gemakkelijk en snel verspreidt 
onder tieners en jonge volwassenen. Tieners 
hebben veel lossere grenzen voor het delen 
van voorwerpen en ruimte dan oudere 
volwassenen. Zij delen vaak vrijelijk drankjes, 
hapjes, lippenbalsem en soms zelfs 
tandenborstels zonder erover na te denken. 
Informeer uw tiener over hoe deze 
persoonlijke voorwerpen kunnen leiden tot 
het verspreiden van vele bacteriën, maar 
vooral de gevaren van 
meningokokkenbacteriën.

Het hoort erbij dat tieners alle emotionele 
aspecten van de liefde willen gaan ervaren. 
Studenten ondervinden mogelijk nieuwe 
vrijheden op het gebied van liefde die ze 
eerder nog niet hebben verkend. Meningitis 
wordt gemakkelijk verspreid via zoenen. 
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Meningitis is een ontsteking van de hersenen en het ruggenmerg 
die wordt veroorzaakt door bacteriën of virussen. De bacteriën die 
leiden tot hersenvliesontsteking worden verspreid via gedeelde 
voorwerpen, zoals drinkbekers en bestek, maar ook door zoenen 
of in de buurt zijn van een besmet persoon die hoest of niest. 

Meningitis bij uw tiener 
voorkomen

Gezondheid van het gezin

Een andere manier om de 
verspreiding van meningitis te 
voorkomen, is goede handhygiëne.    

Hoge doses (gedurende drie dagen) 
vitamine D, vitamine A en vitamine 
C kunnen nuttig zijn, hoewel er geen 
klinische proeven zijn uitgevoerd die 
dit hebben getest. 

Van degenen die ziek worden, sterft 
tussen de 10 en 15 procent. Van  
de overlevenden ondervindt  
20 procent levenslange complicaties, 
zoals hersenbeschadiging of 
gehoorverlies.2

1 “Meningitis.” Centers for Disease Control and Prevention, 
Centers for Disease Control and Prevention, 9 Apr. 2018, 
www.cdc.gov/meningitis/index.html. 
2 “Meningitis Explained - Meningitis Now.” Meningitis Now, 
www.meningitisnow.org/meningitis-explained.
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Leer uw tiener om niet fysiek intiem met 
iemand te zijn die ziek is of tijdens een 
meningitisepidemie op school, aangezien 
sommige mensen mogelijk besmettelijk zijn 
voordat zij tekenen van ziekte vertonen 
(hoofdpijn en stijve nek zijn de meest 
prominente symptomen).  

Hoest en nies in uw elleboog (of in een 
zakdoek en was vervolgens onmiddellijk uw 
handen). Druppels van de meningitisbacterie 
of het virus, of andere ademhalingsziekten, 
kunnen door te hoesten of niezen via de 
lucht worden verspreid. Leer uw kinderen dit 
aan zodat ze geen andere mensen ziek 
maken wanneer zij dat zijn.

Als er in uw regio een geval is gemeld bij de 
school van uw kind of tiener, bespreek dit 
dan onmiddellijk met de zorgverlener. Deze 
kan antibiotica voorschrijven of aanraden 
oplettend te zijn op tekenen en symptomen. 
Als er klassieke meningitissymptomen 

aanwezig zijn en/of er een epidemie op 
school is, is een lumbale punctie om de druk 
van de ruggenmergvloeistof te meten en het 
afnemen van een punctie voor 
microscopisch en bacterieel onderzoek 
essentieel.

Leer uw kinderen voor hun lichaam te 
zorgen. Leer kinderen en tieners 
weerstandsverhogend voedsel te eten, 
suiker en junkfood te vermijden en veel te 
sporten en rusten. Dit zorgt ervoor dat de 
reserves van het lichaam in topconditie zijn. 
Het voedsel op veel hogescholen en 
universiteiten biedt mogelijk niet alle 
noodzakelijke micronutriënten, vooral voor 
jongeren met stress van het studeren, 
scriptiewerkzaamheden en onderzoeken. 
Daarom zijn basissupplementen met 
essentiële vitaminen, mineralen en andere 
micronutriënten wellicht geschikt om het 
immuunsysteem in topconditie te houden. 
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De resultaten van het onderzoek tonen 
enkele van de beste plaatsen ter wereld om 
te leven, niet alleen wat betreft de algehele 
gezondheid, maar ook geluk. Deze gebieden 
waar mensen vaker langer, gezonder en 
gelukkiger leven, worden “Blauwe zones” 
genoemd. 

Eén Blauwe zone op het schiereiland Nicoya 
van Costa Rica heeft het laagste sterftecijfer 
ter wereld wat betreft de middelbare leeftijd. 
Toch besteedt het een fractie van de kosten 
aan gezondheidszorg die andere landen 
besteden. Hoe kan dit? Blauwe zones 
hebben één ding gemeen: de mensen daar 
leven heel anders dan de gemiddelde 
westerling.

Een Deens onderzoek naar tweelingen 
ontdekte dat genen slechts ongeveer 20 
procent uitmaken van hoe lang en hoe 
gezond men zal leven. De andere 80 procent 
wordt beïnvloed door levensstijl en 
omgeving. De keuzes die we maken in het 
leven op het gebied van waar we wonen, 
waar we op focussen, wat we eten en 
hoeveel beweging we krijgen, hebben 
verreweg de meeste invloed op onze 
gezondheid en geluk.1  

De meesten van ons kunnen niet zomaar 
inpakken en naar een Blauwe Zone 
verhuizen, maar we kunnen leren van wat 
deze plaatsen te bieden hebben om 
dezelfde concepten in ons eigen leven te 
introduceren. Bluezones.com, een online 
hulpmiddel voor het implementeren van de 
geheimen van een lang leven in verschillende 
Blauwe Zones, geeft aan dat een belangrijk 
aspect van het leven in een Blauwe Zone is 
om niet meer te focussen op resultaten, 
zoals een wens om 20 kilo te verliezen. In 
plaats daarvan moet de focus liggen op het 
verwerven van nieuwe levensverbeterende 
gewoonten, vaardigheden en ervaringen.2 

Blauwe Zone-culturen hebben doorgaans 
een vergelijkbare houding: de meerderheid 
van de mensen is gefocust op de positieve 
aspecten van hun leven, waardoor ze nog 
meer geluk en gezondheid kunnen 
cultiveren. 

Blauwe Zone-diëten zijn meestal heel anders 
dan het standaard westerse dieet vol van 
geraffineerd voedsel en maaltijden die 
onderweg worden gegeten. In Ikara, 
Griekenland, een bekende Blauwe Zone, 
waar mensen een typisch mediterraan dieet 
eten, hebben mensen van boven de 70 jaar 
vijf keer minder vaker dementie dan 
Amerikanen van boven de 70 jaar. Een leven 
lang gezond leven in een verzorgende 
omgeving is geweldig voor de gezondheid 
van de hersenen.

Blauwe Zones hebben de neiging minder 
technologie te gebruiken in vergelijking met 
andere geografische locaties. Technologie in 
elke vorm – van mobiele telefoons en 
computers tot auto’s en nepvoedingsmiddelen 
gemaakt in grote fabrieken – zijn veel minder 
gebruikelijk in Blauwe Zones dan in de meeste 
westerse stedelijke gebieden. 

Het resultaat is een levensstijl waarin 
mensen op een meer natuurlijke manier 
bewegen – ze lopen naar hun bestemming  
– en communiceren meer met elkaar 
persoonlijk dan via schermen. 

Mensen in Blauwe Zones hebben meestal 
een sterk gemeenschapsgevoel met hun 
buren en familie. Dit biedt een prachtig 
sociaal vangnet waarbij mensen zich 
tegelijkertijd nuttig en verzorgd voelen. 

Deze langzamere levensstijl heeft een reeks 
gezondheidsbevorderende effecten. Meer 
lopen staat gelijk aan een betere lichamelijke 
conditie. Biologisch voedsel eten geeft het 
lichaam betere ondersteuning. Sociale 
connecties geven een sterk gevoel van 
doelgerichtheid in het leven. Dit alles leidt tot 
een langer en gezonder leven. En dit zijn 
allemaal dingen die iemand in zijn eigen 
leven kan bereiken, ongeacht waar hij of zij 
op de wereld leeft.

Als u zich afvraagt welke landen volgens het 
InterNations-onderzoek de gelukkigste en 
gezondste zijn gebleken: Israël, Japan, 
Finland, Taiwan en Oostenrijk. Maar u hoeft 
niet naar een van deze plaatsen te verhuizen 
om de vele voordelen te ervaren van het 
leven in een Blauwe Zone. U kunt uw eigen 
persoonlijke Blauwe Zone creëren a waar u 
ook woont!
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Een recent onderzoek onder meer dan 14.000 mensen in 191 landen en gebieden heeft enkele van 
de gelukkigste, gezondste plekken op aarde geïdentificeerd. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door 
InterNations, ‘s werelds grootste netwerk voor mensen die in het buitenland wonen en werken, vroeg 
mensen om hun gezondheid en welzijn op een schaal van 1 tot 7 te plaatsen, wat betrekking had op 
43 verschillende aspecten van het leven in het buitenland. 

Leven in de Blauwe Zone 
Gezondheid van het gezin

Focussen op positieve mensen, 
dingen, ervaringen, resultaten en 
gedachten trekt meer positiviteit in 
ons leven. En met meer positiviteit 
komen er meer kansen om te leren, 
te leven en uit te groeien tot de 
gezonde, gelukkige mensen die we 
willen worden. 

Ze eten biologisch voedsel, vaak 
vers van tuinen of lokale kleine 
boerderijen. 

1 Roundtable on Population Health Improvement; Board 
on Population Health and Public Health Practice; Institute 
of Medicine. Business Engagement in Building Healthy 
Communities: Workshop Summary. Washington (DC): 
National Academies Press (US); 2015 May 8. 2, 
Lessons from the Blue Zones®. Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK298903/.
2 “20 Habits For a Healthier, Happier Life.” Blue Zones. 
May 4, 2018. Accessed August 15, 2018. https://www.
bluezones.com/2018/01/20-habits-healthier-happier-life/.
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Maak van uw badkamer een toevluchtsoord. 
Neem een uur de tijd om de rommel van uw 
badkamerkast en doucheplank op te 
ruimen. Ga na wat u daadwerkelijk 
regelmatig gebruikt (wekelijks of vaker) en 
gooi of geef de rest weg. Overweeg om 
spullen die ouder dan zes maanden  
of een jaar zijn en niet zijn gebruikt, weg  
te gooien. Het minimaliseren van uw 
huidverzorgingsroutine is een belangrijke 
eerste stap voor zelfzorg in de winter, 
wanneer we meer tijd binnen doorbrengen. 
Het maakt uw badkamer niet alleen minder 
rommelig, maar verruimt ook uw geest en 
geeft meer energie. Benadruk de spa-
achtige sfeer door planten in de badkamer 
op te hangen: ze zullen de lucht zuiveren, 
wat goed is voor uw hele lichaam, maar 
vooral uw huid.

Vereenvoudig uw ingrediënten. Het wordt 
steeds populairder om doe-het-zelf-huid- en 
haarverzorgingsproducten te gebruiken.  
Als u zin hebt om uw eigen 
schoonheidsverzorgingsproducten te 
maken, begin dan simpel: geen uitgebreide 
recepten of ingewikkelde brouwsels. Was 
uw haar met kamille- en lavendelthee. 
Gebruik bakpoeder als een zachte 
huidscrub. Breng olijfolie of verwarmde 
vloeibare kokosolie aan op de uiteinden van 
uw haar voor een wekelijkse, diepe 
oliebehandeling. Dep zachtjes karitéboter 
rond de ogen en mond om rimpels in het 
gezicht te hydrateren. 

Weet u niet zeker wat in uw badkamerkast 
en op uw doucheplank veilig en gezond is 
voor uw huid? Bezoek de website van de 
Amerikaanse non-profitorganisatie de 
Environmental Working Group (EWG) om de 
toxiciteit en de milieu-impact van uw 
cosmetica en toiletartikelen te controleren. 
De Skin Deep-database van de EWG bevat 
tienduizenden producten, samen met hun 
toxiciteitsbeoordelingen om te bepalen of 
wat u op uw huid gebruikt veilig voor u is. U 
kunt zelfs labels in de winkel fotograferen 
met een smartphone en deze in de Skin 
Deep-database invoeren om onmiddellijk 
feedback te krijgen over de relatieve 
veiligheid of het risico van afzonderlijke 
ingrediënten.

Maar handen wassen in combinatie met 
koude, droge lucht kan de huid van onze 
handen aantasten. Plaats potjes met rijke en 
romige lotion in al uw wasbakken – 
badkamers, keuken en waskamer. Het 
herinnert u eraan uw handen gehydrateerd 
te houden. Kies voor lotions met een 
essentiële olie van citrusvruchten voor een 
extra opwarmer voor de winterstemming. 
Draag een kleine tube handlotion in uw tas 
en doe er nog een in uw auto voor handigere 
herinneringen om uw handen te hydrateren. 

Let op harde scrubs, want uw handen zijn al 
van nature aangetast door al het extra 
handen wassen. U wilt niet dat de huid van 
uw handen meer vatbaar is voor irritatie of 
rauwheid. 
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Tijdens de koude wintermaanden lijkt het leven te vertragen en zijn we wat meer naar binnen 
gericht. Daarom is winter de perfecte tijd om meer aan zelfzorg te doen, vooral als het gaat om 
huidverzorging. Alleen omdat de zon niet elke dag schijnt, betekent dit niet dat onze huid niet kan 
stralen. 

Huidverzorging in de winter

Gezondheid van het gezin

Gebruik dezelfde karitéboter voor 
een diepe hydratatie van uw voeten 
na een voetscrub. 

Als u liever bij producten blijft die u 
koopt, zorg er dan voor dat ze niet 
meer kwaad dan goed doen. 

Voeg zo veel mogelijk vocht toe aan 
uw leven. 

Vergeet uw handen niet. 
Handhygiëne is het hele jaar door 
belangrijk, maar vooral in de winter, 
voor de preventie van besmettelijke 
ziekten. 
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Naast handig geplaatste lotions en crèmes, 
kunt u ervoor zorgen dat u vocht op een 
andere manier toevoegt (en niet vermindert). 
Hydrateer met zuiverende citroenthee en 
water. Gebruik luchtbevochtigers en 
verdampers (probeer die met de capaciteit 
om etherische oliën te verspreiden) in uw 
hele huis. 

Breid uw zelfzorgroutine uit met wekelijkse 
herinneringen op uw agenda of telefoon om 
een uitgebreide verzorging van uw hele 
lichaam uit te voeren met een mix van 
arganolie, karitéboter en kokosolie, of 
vergelijkbare natuurlijke ingrediënten – er zijn 
er veel. 
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Eet hydraterende groenten en fruit 
die meer vocht toevoegen aan uw 
dieet: probeer appels, druiven en 
seizoensgebonden citrus, maar ook 
groente zoals spinazie, boerenkool 
en snijbiet. 
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Er wordt gezegd dat de activiteit die u tijdens 
de training doet, eigenlijk het gemakkelijkste 
onderdeel van de oefening is. Het voelt 
misschien niet zo aan als u midden in een 
zware cross-training zit, maar het heeft een 
kern van waarheid. Denk aan het feit dat u 
waarschijnlijk een uur per dag aan het sporten 
bent. Hoe zit het met de andere 23 uur per 
dag? Denkt u dan aan uw gezondheid en 
fitness?

Voordat u de sportschool verlaat, moet u een 
paar minuten afkoelen en strekken en rollen. 
Als u gevoelig bent voor pijn en kramp in de 
spieren, probeer dan een schuimroller om 
zelf myofasciale releasetechnieken uit te 
voeren. Dit kan de flexibiliteit verbeteren, de 
bloedstroom verhogen, de bloedsomloop 
bevorderen en alle ‘knopen’ in zacht weefsel 
kalmeren.

Als u tijd hebt, verwen uzelf dan met een 
massage na de training. U krijgt dezelfde 
voordelen en meer!

Zelfs als u tijdens het trainen water drinkt, 
kunt u na een intensieve training toch 
uitgedroogd raken. U moet ervoor zorgen dat 
uw lichaam goed is gehydrateerd, zodat het 
kan genezen na een training. Door uw 
waterinname te verhogen, kunt u zich ook de 
hele dag alert en energiek voelen.

Vergeet niet te eten! Het is van cruciaal 
belang uw lichaam de brandstof te geven die 
het nodig heeft om volledig te herstellen na 
een training. Uw lichaam heeft eiwitten nodig 
om de spieren die u net hebt gebruikt te 
ontwikkelen en te herstellen. Shakes voor en 
na de training, die overvloedige hoeveelheden 
van de ‘aminozuren met vertakte keten’ 
(valine, leucine en isoleucine) bieden, zijn 
bijzonder nuttig bij het ondersteunen en 
ontwikkelen van spierweefsel. Uw lichaam 
heeft ook antioxidanten nodig om de golf van 
vrije radicalen te bestrijden die van nature 
vrijkomt tijdens intensieve training. 

En als u nu niet gezond voedsel snackt, zal u 
later vaker ongezonde snacks eten. 

Ga op tijd naar bed. De kans is groot dat 
deze stap in uw routine na de training pas 
uren later zal plaatsvinden, maar dat neemt 
niet weg dat het belangrijk is. Uw lichaam 
heeft een goede, diepe slaap nodig om 
volledig te herstellen na een training als u 
morgen de energie wilt hebben om het weer 
te doen. 

Net zo belangrijk zijn dingen die u na een 
training niet zou moeten doen. De 
belangrijkste van deze slechte gewoonten is 
om te lang in uw sportkleding te blijven. 
Sportkleding kan bacteriën en ziektekiemen 
bevatten die u niet op uw lichaam wilt. 

Gooi uw zweterige kleren in de was en neem 
een koele douche om spierpijn en -ontsteking 
te verminderen. Niet iedereen houdt van het 
idee van een koele douche, zelfs na een hete 
training. Dat is ook niet erg. Probeer te starten 
met warm water en verlaag de temperatuur 
aan het eind van uw douche voor een paar 
minuten. 
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Stop niet met uw gezonde gewoontes wanneer u de sportschool 
uitloopt. Uw routine na de training is net zo belangrijk voor uw 
algemene welzijn als de training zelf.

Maximaliseer resultaten met 
een betere routine na de 
training

Gezondheid van het gezin

Eén van de belangrijkste routines 
na de training is om uw fles water te 
vullen en het de rest van de dag te 
drinken, niet alleen tijdens uw training. 

Kaliumrijke snacks zoals bananen 
kunnen spierkrampen na de training 
helpen voorkomen. 

Als u klaar bent, droogt u zich af en 
trek dan comfortabele kleding aan om 
uw spieren warm en ontspannen te 
houden.
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Nog iets wat u niet moet doen na een 
training: op de bank hangen. Na een zware 
training is het makkelijk om te zwichten voor 
het idee dat u wat rust hebt verdiend. Dat 
klopt misschien wel, maar het is geen vrijbrief 
om chips te eten terwijl u tv kijkt op de bank. 

Lichte activiteit kan een cooling down-routine 
zijn om een paar keer rond de sportschool te 
lopen. Of het kan iets anders zijn, zoals 
groenten snijden en een grote salade maken 
in de keuken, of van de sportschool terug 
naar uw huis of kantoor lopen.

Dat is een calorieval waar we af en toe in 
trappen. Zorg ervoor dat uw maaltijd na de 
training bestaat uit hoogwaardige eiwitten, 
gezonde vetten en verse groenten om uw 
trainingsroutine te ondersteunen.
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Lichte activiteit na een training houdt 
uw bloed in beweging, wat helpt bij 
het herstel van uw lichaam.

Tenslotte is het belangrijk dat u let 
op wat u eet. Het is gemakkelijk om 
te denken dat u een extra stuk pizza 
mag eten of een extra toetje, omdat u 
vandaag hebt gesport. 
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U bent nooit te oud om te sporten. Iedereen, 
op elke leeftijd, kan profiteren van een of 
andere vorm van lichaamsbeweging. Een 
recent onderzoek gepubliceerd in het 
tijdschrift Circulation van de American Heart 
Association, laat zien dat zelfs na jarenlang 
zittend leven, het mogelijk is om de leeftijd 
van het hart te verjongen door actief te 
worden. Dit specifieke onderzoek keek naar 
individuen in de leeftijd van 45-64 jaar oud 
en concludeerde dat toen ze van vrijwel 
geen fysieke activiteit naar oefeningen met 
een hogere intensiteit gingen, hun 
hartgezondheid verbeterde van 50-jarige 
naar 30-jarige!2 Een niet-verwant onderzoek 
toonde aan dat wanneer oudere mensen 
aan lichaamsbeweging doen, ze hun 
immuunsysteem – dat van nature 
verslechtert met de leeftijd - kunnen 
beschermen.3 

 

Dit betekent niet dat 64 een leeftijdslimiet is 
voor het beginnen met sporten; het is nooit 
te laat om actief te worden. Als het jaren 
geleden is sinds uw laatste training of als u 
gezondheidsbeperkingen hebt, zoals een 
slecht evenwichtsgevoel, doe het dan rustig 
aan en raadpleeg uw arts voordat u begint. 
Maar er zijn talloze manieren om veilig te 
bewegen. Activiteiten zoals aquarobics, tai 
chi of yoga zijn allemaal low-impact-
activiteiten die spierkracht opbouwen en het 
evenwichtsgevoel verbeteren, waardoor ze 
perfecte activiteiten zijn voor beginners. Zelfs 
een dagelijkse wandeling is een geweldige 
start voor veel mensen. Begin langzaam en 
bouw het op met meer intense activiteiten 
zoals joggen, hardlopen of het tillen van 
gewichten. 

Om gehydrateerd te blijven, is het belangrijk 
elke dag veel vers, zuiver water te drinken. 
De algemene richtlijn is om elke dag acht 
glazen water van 25 cl te drinken. Thee 
vormt echter een geweldige aanvulling op 
uw dagelijkse waterinname. Versgezette 
thee zou volgens meerdere onderzoeken 
gezondheidsbevorderende voordelen voor 
uw lichaam hebben. Eén van de nieuwste 
onderzoeken komt uit de Universiteit van 
Californië in Los Angeles, waar 
wetenschappers keken naar hoe groene en 
zwarte theesoorten het lichaam beïnvloeden. 
Onderzoekers hebben ontdekt dat de 
polyfenolen die in deze theeën worden 
aangetroffen uw darmmicrobioom op 
geweldige manieren kunnen veranderen. 
Deze theeën zijn in staat om de 
darmmetabolieten en intestinale microflora te 
veranderen op een manier die het 
energiemetabolisme lijkt te veranderen en 
obesitas bestrijdt.4 Aangezien gehydrateerd 
blijven zo’n belangrijk onderdeel is van 
gezond blijven, moet u water niet met thee 
vervangen. Maar er is voldoende bewijs dat 
het drinken van beide dranken op een 
dagelijkse basis ervoor zorgt dat u er gezond 
uit blijft zien en u zich goed blijft voelen. 

Geloof het of niet, bepaalde chocola kan een gezond 
onderdeel van uw dieet zijn als het met mate wordt 
gegeten. Pure chocolade (ten minste 70 procent cacao) 
bevat een hoog gehalte aan flavonoïden die het lichaam 
helpen stress en ontstekingen te bestrijden en de 
stemming, het geheugen en de immuunfunctie te 
versterken. De flavonoïden in pure chocolade zijn  
uiterst krachtige antioxidanten en ontstekingsremmende 
middelen waarvan is aangetoond dat ze de hersen- en 
cardiovasculaire gezondheid beschermen. De 
voedingsstoffen in cacao lijken de neuroplasticiteit te 
verbeteren voor gedrags- en hersengezondheidsvoordelen. 
Dit is goed nieuws voor chocoladeliefhebbers, maar het is 
geen vrijbrief om elke dag chocoladerepen te eten voor 
lunch. Een van de laatste onderzoeken die de voordelen 
van cacao aantoonde, concludeerde dat al met  
48 g (iets meer dan de gemiddelde chocoladereep, die 
vaak 40 g is) pure chocolade de gezondheidsbevorderende 
effecten vrijkomen.1  
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Is het oké om thee te drinken in 
plaats van water?

Is chocolade eigenlijk gezond?

Vraag het  de expert

Energieke lichaamsbeweging op 
latere leeftijd zorgt ervoor dat het 
immuunsysteem op dezelfde manier 
functioneert als het immuunsysteem 
van veel jongere mensen. 

Wanneer ben ik te oud om te 
sporten?

1 Berk, Lee. Loma Linda University Health, https://news.llu.
edu/for-journalists/press-releases/new-studies-show-dark-
chocolate-consumption-reduces-stress-and-inflammation-
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Beverley Adams-Huet, and Benjamin D. Levine, “Reversing 
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Radio.” CBCnews. March 9, 2018. Accessed August 13, 2018. 
http://www.cbc.ca/radio/quirks/exercise-is-the-best-anti-aging-
therapy-1.4569842.

4 Henning, S.M., Yang, J., Hsu, M., et al. “Decaffeinated green 
and black tea polyphenols decrease weight gain and alter 
microbiome populations and function in diet-induced obese 
mice.” Eur J Nutr (2017). https://doi.org/10.1007/s00394-017-
1542-8.
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