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Kijk als u in een restaurant zit maar eens 
naar de andere gasten. Hoeveel mensen 
zijn bezig op hun mobiel en hoeveel praten 
er echt met de mensen met wie ze zijn? 
Hoeveel zijn gefocust op het eten? Denk 
vervolgens na over uw eigen gewoontes en 
waarop u uw aandacht zou willen richten. 

Ik heb dit nog niet zo lang geleden 
geprobeerd en ik was echt verbaasd 
over hoeveel stelletjes ik zag die naar hun 
telefoon zaten te kijken in plaats van met 
elkaar te praten. Dit is niet bewust leven.  
Dit is geen mindfulness.

Mindfulness wil zeggen dat je je bewust 
bent van wat er in de wereld om je heen 
gebeurt. Het wil zeggen dat je praat met 
degenen met wie je uit eten bent, dat je 
geniet van de smaak van het eten, dat je je 
spieren voelt werken bij elke beweging en 
nog zo veel meer. Mindfulness betekent niet 
alleen het mobieltje in de broekzak laten 
zitten, maar die ook uitzetten en gewoon 
thuis laten. In een wereld waarin digitale 
technologie zo belangrijk is, kan dat nogal 
een schok zijn. Maar ik daag ons allemaal 
uit om het te doen, al is het maar voor een 
poosje, zodat we kunnen ervaren wat voor 
verschil het maakt. 

Misschien merkt u wel dat u meer aandacht 
aan uw partner of kinderen besteedt, dat u 
zich veel meer bewust bent van wat er om u 
heen gebeurt en dat u veel meer in het hier 
en nu leeft. Bewust leven betekent eigenlijk 
niets meer dan aandacht besteden aan alles 
wat u gelukkig maakt. Wat is er nou leuker, 
plezier hebben met vrienden of posts op 
social media lezen?

Als we echt mindful zijn, krijgen we een 
hechtere band met elkaar en creëren we 
meer mooie momenten en herinneringen in 
het leven. Aandacht hebben voor mensen, 
gevoelens en ervaringen – en deze niet 
buitensluiten met technologie of andere 
afleidingen – wordt iets wat op zichzelf al 
voldoening geeft. 

Dus laat die telefoon gewoon liggen, zet 
de tv uit en leg de krant neer en besteed 
aandacht aan uw medemens. Als we 
allemaal mindful zijn, zijn er geen grenzen 
aan wat we kunnen bereiken. 

Bewust leven
Er wordt tegenwoordig veel gediscussieerd over aandacht en of 
we daar steeds minder van hebben. Het kan best zijn dat we niet 
zozeer een kortere aandachtsspanne hebben, maar dat we onze 
aandacht hebben verlegd naar andere zaken. 
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Voedingsnieuws

Uw uitzicht kan uw leven 
veranderen

Een unieke studie toont aan dat uitzicht op 
groene ruimten vanuit uw huis de behoefte 
aan alcohol, sigaretten en ongezonde 
voedingsmiddelen kan verminderen. Eerdere 
studies wezen al op een verband tussen 
gezonde gewoonten en een natuurlijke 
omgeving. Nu blijkt dat zelfs passieve 
blootstelling aan de natuur voldoende is om 
gezonde eetgewoonten te stimuleren.4

Een dieet dat rijk is aan plantaardige 
voedingsmiddelen kan de kans op overlijden 
door hart- en vaatziekten met meer dan 30% 
verlagen, blijkt uit nieuw onderzoek. Deze 
studie onder 12.168 mensen bevestigt nog 
eens dat het eten van meer groenten, 
peulvruchten, noten en volkoren, en minder 
dierlijke producten, bijdraagt aan een gezond 
cardiovasculair systeem.3

Uit een recent onderzoek blijkt dat zelfs 
een korte fysieke inspanning voldoende  
is om de hersenfunctie te verbeteren. 
Wetenschappers zagen dat activiteit die 
gelijkstaat aan een potje basketbal of  
4000 stappen, kan zorgen voor een 
toename in het aantal synapsen in de 
hippocampus. Hoewel regelmatiger 
bewegen beter is voor het lichaam, laat 
deze ontdekking zien dat wanneer we 
weinig tijd hebben, een snelle work-out al 
veel voordelen voor het lichaam oplevert.5

Bescherm uw  
hart met groenten

Stimuleer uw hersenen met 
lichaamsbeweging

1 Hila Sberro, Brayon J. Fremin, Soumaya Zlitni, Fredrik 
Edfors, Nicholas Greenfield, Michael P. Snyder, Georgios A. 
Pavlopoulos, Nikos C. Kyrpides, and Ami S. Bhat. “Large-Scale 
Analyses of Human Microbiomes Reveal Thousands of Small, 
Novel Genes.” Cell 178, no. 5 (August 08, 2019): 1245-259.  
doi: https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.07.016.
2 Charisse Petersen, Rickesha Bell, Kendra A. Klag, Soh-Hyun 
Lee, Raymond Soto, Arevik Ghazaryan, Kaitlin Buhrke, H. 
Atakan Ekiz, Kyla S. Ost, Sihem Boudina, Ryan M. O’Connell, 
James E. Cox, Claudio J. Villanueva, W. Zac Stephens, 

and June L. Round. “Recommendation of T Cell-mediated 
Regulation of the Microbiota Protects against Obesity.” Science 
365, no. 6451 (July 26, 2019). doi:10.1126/science.aat9351.
3 Kim, Hyunju, Laura E. Caulfield, Vanessa Garcia-Larsen,  
Lyn M. Steffen, Josef Coresh, and Casey M. Rebholz. “Plant-
Based Diets Are Associated With a Lower Risk of Incident 
Cardiovascular Disease, Cardiovascular Disease Mortality, and 
All-Cause Mortality in a General Population of Middle-Aged 
Adults.” Journal of the American Heart Association 8, no. 16 
(2019). doi:10.1161/jaha.119.012865.

4 University of Plymouth. “Seeing Greenery Linked to Less 
Intense and Frequent Cravings.” News release, July 12, 2019. 
Eurek Alert.
5 Chatzi, Christina, Yingyu Zhang, William D. Hendricks,  
Yang Chen, Eric Schnell, Richard H. Goodman, and  
Gary L. Westbrook. “Exercise-induced Enhancement of 
Synaptic Function Triggered by the Inverse BAR Protein, 
Mtss1L.” Life, June 24, 2019. doi:10.1101/545582.

Nieuw onderzoek toont aan dat er mogelijk 
een complex verband is tussen 
darmbacteriën, obesitas en de gezondheid 
van het immuunsysteem. Uit de studie blijkt 
dat wanneer het immuunsysteem is 
beschadigd, de samenstelling van de 
darmflora kan veranderen. Dit kan leiden  
tot stofwisselingsziekten en obesitas. Verder 
ontdekten wetenschappers dat bepaalde 
darmbacteriën mogelijk de vetopname in  
de darm kunnen helpen voorkomen. Dit 
onderzoek laat zien hoe de gezondheid van 
ons spijsverteringssysteem een grote invloed 
kan hebben op andere lichaamsstelsels.2   

Mogelijk verband tussen obesitas 
en darmbacteriën

Wetenschappers aan de Stanford University 
ontdekten onlangs duizenden kleine,  
nog niet geïdentificeerde proteïnen in het 
menselijke microbioom. Omdat ze zo klein 
zijn, wordt vermoed dat deze nieuw 
ontdekte peptiden (proteïnen van minder 
dan 50 aminozuren) zich in unieke structuren 
vouwen en niet eerder geïdentificeerde 
biologische bouwstenen vormen.1

Doorbraak in voedingswetenschap
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Mensen hielden een logboek bij van de 
gelopen afstand, bijvoorbeeld door dezelfde 
route met de auto af te leggen en de 
kilometerteller af te lezen. Een eetdagboek 
bijhouden betekende voedsel afwegen en 
noteren om samen met een 
voedingsdeskundige ernaar te kijken of een 
boek erop na te slaan.

We kunnen een gratis telefoon-app 
gebruiken om de streepjescode van ons 
eten te scannen. Onze smartwatches 
kunnen onze hartslag en ons zuurstofgehalte 
meten. We kunnen weegschalen kopen die 
ons wegen en de gegevens naar een 
sport-app sturen. En er zijn fitnesstrackers 
en sporthorloges die onze slaap analyseren 
en de kwaliteit ervan bepalen. We kunnen 
recepten bewaren in online omgevingen en 
de resultaten delen op Instagram, waar onze 
volgers ze kunnen zien en erop kunnen 
reageren. We meten niet alleen de afstand 
van lange wandelingen, maar kunnen ook de 
route terugzien en het gemiddelde tempo en 
zelfs hoogteverschillen vastleggen.

 

Ze maken deel uit van de Quantified 
Self-beweging, die als doel heeft 
zelfbewustzijn te creëren door middel van 
cijfers. Deelnemers gebruiken verschillende 
methoden om gegevens te verkrijgen over 
hun slaappatroon, water- en vloeistofinname, 
eetgewoonten, lichaamsbeweging en zelfs 
geestelijke en emotionele toestand. Vaak is 
er ook een community van gebruikers die 
hun persoonlijke gegevens met elkaar delen.

Was dit vroeger nog een kleine beweging, 
inmiddels zijn steeds meer mensen ermee 
bezig door de opkomst van Garmin-
horloges, Fitbits en Apple Watches. Zelfs 
smartphones hebben een automatische 
stappenteller die voortdurend activiteiten 
bijhoudt. En wat dacht u van apps als 
MyFitnessPal, waarmee mensen hun lange 
fietstocht en de gefietste route kunnen delen 
op social media.

Natuurlijk zijn er ook critici van deze trend. 
Ten eerste is er de obsessie met gegevens 
en cijfertjes. Het is riskant om de 
eigenwaarde gelijk te stellen aan deze data. 
In een tijd waarin een holistische kijk op 
gezondheid en welzijn wordt aangemoedigd 
(en niet alleen op gewicht en calorie-inname 
te letten), lijkt dit ongefilterd verzamelen van 
gegevens over onszelf juist het 
tegenovergestelde te bereiken. 

Daarnaast is er het potentieel overmatige 
gebruik van technologie. Wat houdt ons 
gekluisterd aan onze apparaten? Welke 
invloed heeft dit op onze sociale interacties? 
We maken ons zorgen over lekken in 
cyberbeveiliging of bedrijven die onze 
gegevens gebruiken voor hun 
marketingcampagnes. Een ander punt van 
kritiek is de focus op het zelf. Is er zoiets als 
te veel informatie over onszelf? Zelfbewustzijn 
kan een goede eigenschap zijn, maar 
wanneer verandert het in narcisme?

Voorstanders geloven daarentegen dat het 
ons helpt bewuster om te gaan met onze 
tijd, zowel overdag als ‘s nachts. Dit leidt tot 
gezondere gemeenschappen en meer 
aandacht voor welzijn en fitness. 
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Tientallen jaren geleden werd de polsslag gemeten door de vinger 
op de pols te houden en het aantal hartslagen in een minuut te 
tellen. Mensen konden het aantal uren slaap schatten door op 
de klok te kijken voordat ze hun ogen sloten en wanneer ze ‘s 
ochtends naar de badkamer gingen, een glas water haalden of 
wakker schrokken. 

Selftracking 

Fitness

Er is de afgelopen jaren veel 
veranderd als het gaat om de 
informatie die we over onszelf 
hebben. 

Of we er nu wel of niet iets met die 
informatie doen, we leven in een 
wereld waarin we alles over onszelf 
kunnen bijhouden. De gegevens 
interpreteren, ervan leren en 
misschien zelfs verbeteren: dat is 
wat selftrackers willen bereiken. 
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Selftracking verbetert de persoonlijke 
verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door een 
realistisch beeld te creëren van 
lichaamsbeweging (“Heb ik maar drie 
kilometer gelopen? Ik dacht dat het er zeker 
vijf waren!”) en voedselinname (“Wow, dat 
koekje bevat 500 calorieën! Ik eet wel een 
halve”). Het helpt ons patronen te ontdekken 
die ons kunnen helpen gezondheidstriggers 
te elimineren (“Als ik niet voor 22:00 slaap, 
ben ik de volgende dag nors” of “Als ik rode 
wijn drink, krijg ik migraine”). Voor sommige 
persoonlijkheden kunnen de gegevens een 
houvast bieden in een hectische wereld. 
Nog een voordeel is dat u er indruk mee kun 
maken op anderen. En dat hoeft niet per 
definitie slecht te zijn. Externe 
verantwoording is een sterke drijfveer. 

Er zijn dus positieve en negatieve 
argumenten te vinden voor selftracking en 
hoe dit ons leven kan beïnvloeden. Het 
belangrijkste is dat u zich bewust bent van 
wat u doet en hoe u elke dag uw tijd 
besteedt. Laat uw leven niet beheersen door 
alle apparaten en technologieën, maar laat 
ze in uw voordeel werken. 
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Omgaan met  
negatieve emoties
Woede, schuldgevoel, schaamte, zorgen, angst, zelfhaat, spijt, bitterheid 
en wrok zijn negatieve emoties die niet alleen een negatief effect hebben 
op onszelf, maar op iedereen om ons heen, thuis en op het werk. Negatieve 
emoties kunnen onze mentale en fysieke gezondheid beïnvloeden als ze 
vrij baan krijgen. Gelukkig zijn er talloze manieren om afstand te nemen 
van uw negatieve emoties en uw gedachten de goede  
kant op te sturen. 

Hoofdartikel

|    The Art of Growing Young
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Om uzelf en uw omgeving te beschermen 
tegen de gevolgen van negativiteit, moet u 
eerst begrijpen hoe de wereld om u heen 
wordt beïnvloed door uw emoties en hoe uw 
emoties worden beïnvloed door de wereld om 
u heen. Dit is tweerichtingsverkeer, of zelfs een 
snelweg vol knooppunten. Emoties zijn bij 
wijze van spreken besmettelijker dan de griep. 

Onderzoek naar verschillende gewoonten en 
gevoelens, zowel positieve als negatieve, 
toont aan dat emoties kunnen overslaan op 
anderen. Een onderzoek naar de 
interpersoonlijke werking van negativiteit wees 
uit dat het delen van negatieve ideeën over 
een derde partij een heel effectieve manier is 
om een band met iemand op te bouwen. 

Twee personen komen met andere woorden 
nader tot elkaar doordat ze iemand anders 
allebei niet mogen.1 Hoewel dit twee mensen 
in eerste instantie met elkaar kan verbinden, 
is het geen gezonde basis voor een 
vriendschap. Dit verschijnsel is waarschijnlijk 
een overblijfsel uit vroegere tijden, toen 
samenkomen in kleine groepen en andere 
groepen als ‘vijandelijk’ beschouwen de kans 
op overleven kon vergroten. Tegenwoordig is 
een dergelijk bindingspatroon niet meer 
functioneel en kan het zelfs zorgen voor een 
‘anti-overlevingseffect’. Wat de mens vroeger 
hielp om te overleven is nu dus een 
gedragswijze die negatief ingestelde mensen 
en slechte invloeden in ons leven aantrekt. 

Dit komt overeen met resultaten uit andere 
onderzoeken waaruit blijkt dat de kans dat u 
zich ongelukkig voelt, verdubbelt nadat u een 
negatieve ervaring hebt gehad.2  

Sterker nog, voor elke ‘gelukkige’ vriend of 
vriendin stijgt de kans dat u zelf gelukkig 
bent met bijna 10 procent.4  

We trekken de gedachten en emoties waar wij 
ons als mens op concentreren ook aan. 
Bovendien beschikt de mens over het 
primitieve instinct om de gezichtsuitdrukkingen, 
lichaamstaal en manier van spreken van ons 
gezelschap over te nemen, waardoor we nog 
sneller emoties ‘overnemen’ van de mensen 
met wie we het meeste omgaan.5  

Duidelijk is dat onze emoties de mensen om 
ons heen beïnvloeden en dat de mensen  
om ons heen onze emoties beïnvloeden.6 
Als u veel tijd doorbrengt met mensen die 
negatieve ervaringen en emoties hebben, 
zult u uw gevoelens en emoties als gevolg 
daarvan op hen aanpassen. 

Daar staat tegenover dat u zich zult gaan 
richten op positieve dingen, mensen, 
ervaringen, ideeën en concepten als u tijd 
doorbrengt met mensen die ingesteld zijn 
op plezier, dankbaarheid, geluk en andere 
positieve emoties. 

Dit is thuis het gemakkelijkste, waar u de 
meeste controle hebt over uw eigen leven. U 
kunt zelf kiezen wie u binnenlaat, welke muziek 
u draait en naar welke zender u kijkt op de 
televisie. Het lijkt misschien wat banaal, maar 
deze omgevingsfactoren kunnen een grote 
invloed hebben op uw mentale gezondheid. 

Na een stressvolle dag kan het helpen om 
thuis te komen in uw eigen vertrouwde 
omgeving en tijd door te brengen met vrienden 
met een positieve instelling, naar vrolijke 
muziek te luisteren, een luchtig tv-programma 
te kijken, een motiverend boek te lezen of iets 
anders dat u helpt minder stress te voelen en 
uw gemoedstoestand weer in een positief licht 
te brengen. Zo kunt u het risico dat u 
negatieve emoties voelt, verminderen. 

Op het werk moet u misschien meer uw best 
doen om negatieve emoties af te weren. Dit 
komt doordat we hier vaak niet kunnen 
kiezen met wie we omgaan. Soms is er 
gewoon geen ontkomen aan negativiteit op 
de werkvloer; een baas die tegen zijn 
werknemers schreeuwt, een collega die over 
andere collega’s roddelt. 

Als u negatieve emoties om u heen opmerkt, 
kunt u voorkomen dat ze op u overslaan door 
de positiever ingestelde mensen op de 
werkvloer op te zoeken, mensen die plezier 
hebben in hun werk. Als u tijd en energie 
investeert in deze relaties, zult u met uw 
welwillendheid en positiviteit een positief 
domino-effect veroorzaken en de negativiteit 
tegengaan. Vervolgens kan er een 
sneeuwbaleffect ontstaan, doordat steeds 
meer collega’s het verschil voelen als ze niet 
blijven hangen in negativiteit. Dit kan niet alleen 
leiden tot minder stress en een fijner gevoel, 
maar ook tot betere bedrijfsvoering, minder 
conflicten en verbeterde werkprestaties.7 
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Omgaan met  
negatieve emoties

Gelukkig zijn blijheid en vriendelijkheid 
ook aanstekelijk. Het effect van 
een enkele goede daad kan zich 
verspreiden door middel van 
ingewikkelde sociale relaties, 
waardoor u mensen zou kunnen 
beïnvloeden die u misschien nooit zult 
ontmoeten.3 

1 Bosson, Jennifer K., Amber B. Johnson, Kate Niederhoffer, 
and William B. Swann. “Interpersonal Chemistry through 
Negativity: Bonding by Sharing Negative Attitudes about 
Others.” Personal Relationships 13, no. 2 (2006): 135–50. 
https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2006.00109.x.
2 Hill, Alison L. et al. “Emotions as Infectious Diseases in a Large 
Social Network: The SISa Model.” Proceedings of the Royal 
Society B: Biological Sciences 277.1701 (2010): 3827–3835. 
PMC. Web. 3 May 2017.
3 James H. Fowler and Nicholas A. Christakis. “Cooperative 
behavior cascades in human social networks.” PNAS 2010 
107 (12) 5334-5338; published ahead of print March 8, 2010, 

doi:10.1073/pnas.0913149107.
4 Christakis, Nicholas A, and James Fowler. “SOCIAL 
NETWORKS AND HAPPINESS.” SOCIAL NETWORKS 
AND HAPPINESS | Edge.org, n.d. https://www.edge.org/
conversation/social-networks-and-happiness.
5 Colino, Stacey. “Are You Catching Other People’s Emotions?” 
U.S. News & World Report, n.d. https://health.usnews.com/
health-news/health-wellness/articles/2016-01-20/are-you-
catching-other-peoples-emotions.
6 Larson, Reed W., and David M. Almeida. “Emotional 
Transmission in the Daily Lives of Families: A New Paradigm for 
Studying Family Process.” Journal of Marriage and the Family 
61, no. 1 (1999): 5. https://doi.org/10.2307/353879.  
7 Barsade, Sigal G. “The Ripple Effect: Emotional Contagion 
and Its Influence on Group Behavior.” Administrative 
Science Quarterly 47, no. 4 (2002): 644. https://doi.
org/10.2307/3094912.



|    The Art of Growing Young

Negatieve mensen zoeken vaak andere 
mensen op met dezelfde mindset. We 
hebben allemaal wel eens meegemaakt dat 
iemand erop uit was ons te laten klagen over 
iemand anders of over een situatie. Denk er 
de volgende keer dat u zich in een dergelijke 
situatie bevindt aan dat u hier niet op hoeft te 
reageren. U hoeft het er niet mee eens te zijn 
en negatieve gevoelens niet binnen te laten. 
U hoeft uw gesprekspartner er ook niet mee 
te confronteren, wat een discussie kan 
veroorzaken.

De derde optie is om u niet te laten 
beïnvloeden door de negatieve 
opmerkingen. Denk even na over wat u er 
zelf van vindt en zorg ervoor dat u uzelf en 
uw behoefte om positief te blijven trouw blijft. 

Net als bacteriën zijn emoties overdraagbaar. 
Als we ons hier niet tegen wapenen, worden 
we zonder dat we het doorhebben 
blootgesteld aan negatieve emoties. De 
beste manier om immuun te worden voor 
negatieve emoties is om ervoor te kiezen om 
te gaan met andere mensen die bewust 
positief zijn ingesteld. 
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Of u nu op het werk bent, thuis, met 
vrienden of nieuwe mensen ontmoet 
tijdens een etentje, denk eraan dat u 
niet op elke negatieve invloed hoeft 
te reageren waarmee u te maken 
krijgt. 

Neem vervolgens snel, maar wel 
op een beleefde manier, afstand 
van de situatie. Op het werk kunt 
u bijvoorbeeld zeggen dat u een 
deadline moet halen. Tijdens een 
etentje kunt u zeggen dat u een 
drankje gaat halen.
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Ons 3-fasesysteem biedt complexe samenstellingen die eenvoudig te gebruiken zijn. 
Het is zo simpel als 1, 2, 3. Bereik al uw sportieve doelen... U zult het verschil voelen. 

Klaar voor de start... Af! Blijf langer in beweging. Bevat 
alle essentiële elektrolyten om u 
gehydrateerd en meer te houden.

Aanvullen en herstellen, zodat u 
gewoon verder kunt, maar dan 

sneller en krachtiger.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
© 2019 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over het product vinden.
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Veel mensen voelen zich juist ongelukkiger 
gedurende deze tijd van het jaar. Bij 
sommigen staan tijdelijke omstandigheden 
het kerstgevoel in de weg. Sommige 
mensen liggen in scheiding, hebben 
geldzorgen of zijn ziek. Voor anderen kunnen 
de problemen langduriger zijn. 

Met deze problemen omgaan kan nog 
moeilijker worden door de sociale druk om 
vrolijk en sociaal te zijn. Wat zijn enkele 
oorzaken van verdriet rond de feestdagen? 
En hoe kunt u met die gevoelens omgaan? 
Wat zijn algemene copingstrategieën die 
kunnen bijdragen aan een goede geestelijke 
gezondheid?

Eén van de meest diepgaande gevoelens 
van verdriet is rouw, vooral als het gaat om 
de dood van een dierbare. 

Rouwen is één van de moeilijkste dingen in 
het leven. Het is belangrijk om die diepe 
gevoelens van wanhoop en verlies te ervaren. 
Het is ook belangrijk om te weten wanneer u 
die gevoelens los moet laten om echt 
aanwezig te kunnen zijn in het heden. U bent 
de enige die de balans tussen herinnering en 
loslaten kunt vinden. Het kan echter helpen 
om de hulp in te roepen van een vertrouwd 
persoon, bijvoorbeeld een professionele 
hulpverlener, een echtgenoot/echtgenote, 
een familielid of een goede vriend(in) met een 
sterk empathisch vermogen. 

U kunt een klein altaar of een gedenkplekje 
inrichten voor uw overleden dierbare. Zet 
een foto neer die uw dierbare van zijn of haar 
beste kant laat zien, steek iedere dag een 
kaarsje aan om hen te gedenken en als 
moment van reflectie voor uzelf, en probeer 
uw dierbare hardop te vertellen wat u tegen 
ze wilt zeggen. Of u nu in een leven na de 
dood gelooft of niet, hardop praten tegen uw 
dierbare kan u helpen uw gevoelens te 
verwerken. 

Relaties die zich in zwaar weer bevinden zijn 
een andere vorm van interpersoonlijk leed, 
die zelfs nog ingewikkelder kan zijn. Voor 
mensen die zijn vervreemd van hun familie 
kunnen de feestdagen negatieve emoties 
oproepen. We rouwen dan niet alleen om 
het verlies van een relatie, maar moeten 
mogelijk omgaan met bijvoorbeeld wrok, 
boosheid over wat er is gebeurd of wanhoop 
over hoe anders het had kunnen uitpakken. 
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Copingstrategieën  
voor de feestdagen 

Lifestyle

Zij worstelen bijvoorbeeld met 
hun geestelijke gezondheid, met 
de dood van een geliefde of met 
relatieproblemen met een familielid 
of vriend(in). 

Of het sterfgeval nu recent 
of jaren geleden heeft 
plaatsgevonden — vooral de 
kerstdagen kunnen zorgen voor 
een terugkeer van het immense 
verlangen naar iemand die 
belangrijk voor ons was (en is).

U kunt hier bijvoorbeeld mee 
omgaan door een schema te maken 
met drie kolommen, waarin u 
beschrijft wat er volgens u is gebeurd 
(of een specifieke ruzie beschrijft), 
hoe u zich daarbij voelt en wat u zou 
willen dat er was gebeurd.

Een andere copingstrategie is het 
inrichten van een speciale ruimte 
als eerbetoon aan uw dierbare, en 
als plek om over of zelfs met uw 
dierbare te praten. 

Thanksgiving en Kerstmis draaien om vreugde en geluk. Het zijn 
feestelijke gelegenheden om tijd door te brengen met dierbaren. 
Gedurende deze tijd van het jaar komt u ‘joy’ en ‘peace’ overal 
tegen: op decoraties, op wenskaarten en in reclamecampagnes. 
Maar niet iedereen voelt zich ook daadwerkelijk vrolijk of vredig. 
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Hiermee erkent u uw verdriet en boosheid 
over de vervreemding, en verlicht u de 
gevoelens van rouw over wat had kunnen zijn. 

Ook zonder relatieproblemen kunnen de 
feestdagen erg hectisch aanvoelen. Dit komt 
door een breder probleem dat in de 
maatschappij speelt en doordat onze levens 
steeds drukker worden. We maken teveel 
plannen en vragen veel van onszelf. Velen van 
ons wonen in landen waar werk 
consumptiegericht is en de samenleving geen 
waarde hecht aan rustig aan doen. Het 
antwoord hierop? Vereenvoudigen. Als u zich 
overweldigd voelt door alle feesten en 
activiteiten, probeer dan eens drie redenen op 
te noemen waarom u wel naar een bepaalde 
activiteit zou moeten gaan. Als u er minder 
dan drie kunt verzinnen, gaat u niet. Ga 
verstandig om met uw vrije tijd. Ga bij uzelf na 
wat uw leven betekenis geeft en waar u 
energie van krijgt. Als u meer slaap nodig 
hebt, geeft u daar prioriteit aan. 

Gun uzelf de vrijheid om dit jaar geen feest 
te organiseren. Als u dat juist wel wilt, kunt u 
anderen vragen om u te helpen bij het 
organiseren.

Geld kan ook een behoorlijke stressfactor zijn 
rond de feestdagen. In veel landen viert de 
consumptiedrang helaas hoogtij tijdens de 
kerstdagen. U hoeft daar niet in mee te gaan. 
Praat met uw familie over wat er nu echt 
belangrijk is in deze tijd van het jaar. Ga voor 
tradities die zorgen voor rust en vredigheid. 
Sommige gezinnen met kleine kinderen gaan 
specifiek voor een beperkt aantal cadeaus 
— iets wat u draagt, iets wat u nodig hebt, 
iets wat u wilt en iets wat u leest. 

Met andere woorden, denk goed na over 
wat er deze kerstdagen betekenis geeft aan 
uw leven. Uw gevoelens en ervaringen zijn 
waardevol, en dat geldt ook voor uw tijd en 
energie.
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Als een blokje omgaan na het eten 
voor u rustgevend werkt, doe dat 
dan gewoon. 
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Van alle vitamines en mineralen in ons 
lichaam, komt calcium het meest in ons 
lichaam voor. Het is best indrukwekkend dat 
ons lichaam ons van bepaalde 
voedingsstoffen, zoals calcium, kan voorzien 
als we niet genoeg binnenkrijgen voor ons 
dagelijks functioneren. Hier zijn echter ook 
nadelen aan verbonden. 

Doorgaans wordt een dagelijkse 
calciuminname van minstens 1000 mg 
aanbevolen. De meeste 
gezondheidsdeskundigen adviseren echter 
een inname van minstens 1200 mg voor 
oudere volwassenen (vijftig jaar en ouder), en 
nooit meer dan 2000 mg. Ze adviseren een 
inname tussen 200 en 700 mg voor 
kinderen, en 1300 mg voor tieners. 

Er zijn ook verschillende soorten calcium. 
Het soort calcium dat u inneemt heeft veel 
invloed op de manier waarop uw lichaam 
calcium absorbeert en gebruikt. 
Calciumcitraat wordt het gemakkelijkst door 
uw lichaam geabsorbeerd, maar 
supplementen met dit type calcium zijn vaak 
duurder. Calciumcarbonaat is minder duur 
en wordt ook goed geabsorbeerd.1 

Uw lichaam haalt het meeste uit calcium als 
u het combineert met vitamine D, foliumzuur, 
vitamine B12 en vitamine B6. Deze synergie 
zorgt voor een hoge biobeschikbaarheid. 
Ipriflavon is een andere voedingsstof die uw 
lichaam helpt het meeste uit calcium te 
halen. Deze voedingstof zorgt ervoor dat het 
calcium goed in uw botten wordt 
opgenomen. Ipriflavon valt onder de familie 
isoflavonen en helpt botafbraak en 
osteoporose te voorkomen. 

Zuivelproducten met melk bevatten de 
grootste hoeveelheid calcium per portie. 
Gewone yoghurt is ook erg rijk aan dit 
mineraal. 

Er zijn ook andere opties voor mensen die 
weinig of geen zuivel consumeren. Hoog op 
de lijst met calciumrijk voedsel staan sardines, 
omdat u de botten van deze vissoort kunt 
eten. Zalm uit blik is ook rijk aan calcium, 
omdat de calciumrijke botten van deze vis 
vaak worden gebruikt in de bereiding van de 
vis (bijvoorbeeld zalmkoekjes). 

Wanneer u ongeveer een dozijn hebt 
verzameld, moet u de schalen goed wassen 
en in kokend water leggen. Laat ze 
vervolgens ongeveer 10 minuten koken. 
Hiermee steriliseert u de eierschalen. Laat ze 
daarna een aantal uren drogen en gebruik 
een koffie- of kruidmolen om de schalen fijn 
te malen. Voeg een halve theelepel toe aan 
uw drie dagelijkse maaltijden om de 
aanbevolen hoeveelheid van 1000 mg per 
dag binnen te krijgen.2 U kunt de eierschalen 
ook oplossen in appelciderazijn en een 
aantal eetlepels van dit mengsel toevoegen 
aan een glas koud of warm water. 
Vervolgens kunt u dit glas tijdens uw maaltijd 
leegdrinken (dit is met name goed voor 
mensen die maagzuurmedicijnen nemen). 

Vegetariërs en veganisten lopen een 
verhoogd risico op calciumtekort als ze geen 
bewuste stappen nemen om calcium in hun 
dieet te verwerken. 

Een kom gekookte boerenkool bevat net iets 
minder dan 100 mg calcium. Een kom 
gewone yoghurt bevat meer dan 400 mg 
calcium en drie ons sardines uit blik bevat 
300 mg calcium. Pas ook goed op: spinazie 
wordt niet goed geabsorbeerd. Andere 
voedselbronnen die geschikt zijn voor 
veganisten zijn onder andere sesamzaad of 
tahin (sesamzaadpasta), chiazaad en 
kidneybonen.
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We hebben allemaal wel eens gehoord dat calcium essentieel is voor gezonde botten en tanden. 
Sterker nog, volksgezondheidscampagnes vertellen ons vaak dat we melk moeten drinken, omdat 
calcium osteoporose helpt voorkomen. We weten dat het een belangrijk mineraal is voor onze spieren 
en cardiovasculaire gezondheid. We weten ook dat calciuminname extra belangrijk is voor kinderen. 
Kinderen hebben calcium nodig voor botopbouw. Maar ook wanneer groeispurten en de puberteit 
toeslaan, is calcium belangrijk. Dan wordt calcium namelijk voor het eerst in volwassen botten 
opgeslagen.

Calcium 
Voeding

Als het lichaam calcium tekortkomt, 
gebruikt het de reserves. Die 
reserves zitten in uw botten en 
tanden. Na verloop van tijd kan dit uw 
botten verzwakken en voor andere 
gezondheidsproblemen zorgen.

Yoghurt is zelfs het meest 
geconsumeerde voedingsmiddel met 
de hoogste concentratie calcium. 

Daarnaast zijn eierschalen een 
ongewone en goedkope bron 
van calcium. Als u deze thuis wilt 
bereiden, bewaar dan de gewassen 
eierschalen van uw organische 
eieren. 

Raapstelen en boerenkool 
bevatten een redelijke hoeveelheid 
calcium, maar slechts een derde 
van de hoeveelheid calcium in 
melkproducten.  

1 Heaney RP, Dowell MS, Bierman J, Hale CA, Bendich A 
(2001). “Absorbability and cost effectiveness in calcium 
supplementation.” Journal of the American College of Nutrition, 
20 (3): 239–46, doi:10.1080/07315724.2001.10719038.

2 Rovenský, J, et al. “Eggshell Calcium in the Prevention and 
Treatment of Osteoporosis.” International Journal of Clinical 
Pharmacology Research, U.S. National Library of Medicine, 
2003, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15018022.
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Oefeningen voor de 
zwervende zenuw 

Hoofdartikel

De nervus vagus, of zwervende zenuw, is een van de langste zenuwen in 
het menselijk lichaam. Hij start in de hersenstam en loopt door in de romp. 
Hij versterkt het hart, de organen in de buik en het spijsverteringsstelsel. 
Deze organen en lichaamsdelen kunnen via de nervus vagus informatie 
terugkoppelen naar de hersenen. De zenuw is vergelijkbaar met een interne 
snelweg die de hersenen verbindt met organen in de borst en buik.

|    The Art of Growing Young
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Vagus is een Latijnse benaming die 
‘wandelen’ of ‘zwerven’ betekent. De 
zenuw wordt zo genoemd omdat deze 
uitloopt door het gehele lichaam.

Dit stelsel bestuurt de lichaamsfuncties die 
verantwoordelijk zijn voor rust en de 
spijsvertering. Het sympathische 
zenuwstelsel is verantwoordelijk voor de 
‘fight or flight’-reactie, ofwel het instinct om 
te vechten of te vluchten. 

Als u zou moeten wegrennen voor een valse 
hond, zorgt het sympathische zenuwstelsel 
voor een verhoogde hart- en polsslag, voor 
een hoger zuurstofgehalte in het bloed dat 
naar uw spieren stroomt en voor de afgifte 
van adrenaline. Bij velen van ons bestaat 
echter het probleem dat het sympathische 
zenuwstelsel vaak wordt geactiveerd door 
de stress van het moderne leven. Veel 
mensen hebben te kampen met 
sympathische overactiviteit, waardoor de 
spijsvertering en het afweersysteem minder 
goed werken. Het parasympathische 
zenuwstelsel en daarmee de rust en 
spijsvertering, worden zo onderdrukt.

Zodra u boven bent, zou het 
parasympathische zenuwstelsel weer moeten 
worden geactiveerd. Dit zorgt ervoor dat uw 
hartslag daalt en uw lichaam kan herstellen. 
Iemand met een verzwakt parasympathisch 
zenuwstelsel zal moeilijker kunnen herstellen. 

Een zwak of onvoldoende werkend 
parasympathisch zenuwstelsel kan een grote 
rol spelen in de mate waarin u rust krijgt en 
slaapt en in uw afweersysteem en herstel. 
Door de zwervende zenuw te stimuleren, kan 
het parasympathische zenuwstelsel worden 
geactiveerd, zodat u voldoende rust krijgt. 
Daarnaast kan dit helpen tegen darmklachten, 
depressie, chronische spierpijn (fibromyalgie) 
en ernstige vormen van hoofdpijn. 

Hieronder volgen een aantal eenvoudige (en 
gratis) oefeningen die u kunt doen om uw 
parasympathische zenuwstelsel te 
stimuleren via de zwervende zenuw.

Langzame, diepe ademhaling 
Een bewuste, diepe ademhaling is een van 
de meest effectieve manieren om de nervus 
vagus te stimuleren. Adem diep in en uit 
vanuit uw middenrif, dat ligt onder de 
longen en uw ribbenkast. 

Als u emotioneel bent, angstig of boos, zult 
u zien dat u ook dieper inademt en sneller 
uitademt. 

Adem via het onderste deel van uw 
ribbenkast en ontspan uw buik tijdens het 
inademen. Probeer uw onderste ribben naar 
alle kanten uit te zetten en daarbij bewust uw 
buikspieren niet aan te spannen. Glimlach een 
beetje, ontspan uw ogen en adem uit door de 
mond om ook de zenuwen in het gezicht, de 
oculomotorische en glossofaryngale zenuwen 
te stimuleren (eveneens onderdeel van het 
parasympathisch zenuwstelsel). Deze 
oefening is zeer geschikt om te doen voordat 
u gaat slapen. 

‘Ohm’ neuriën
De stembanden staan in verbinding met de 
nervus vagus. Neuriën of diep vanuit de keel 
zingen activeert de zenuw. Tijdens het 
mediteren of tijdens yoga wordt het ‘ohm’-
geluid gebruikt om het lichaam te helpen 
ontspannen. Het kan een beetje vreemd 
aanvoelen om ‘ohm’ te zingen als u dat niet 
gewend bent. Maar probeer het geluid eens 
te maken terwijl u vijf seconden lang 
uitademt. De ‘ohm’ dwingt uw stem naar een 
lager octaaf en zorgt zo voor een meer 
ontspannen energie. Het kan ook helpen om 
in een constant tempo uit te ademen, zodat 
u bij het uitademen niet meteen het grootste 
gedeelte van uw adem uitblaast en 
vervolgens nog maar kleine beetjes lucht 
kunt uitpuffen. Als u het ongemakkelijk vindt 
om dit te doen, kunt u ook gewoon zingen 
(vooral in uw laagste register) om de 
zwervende zenuw te stimuleren.

Gorgelen of uw tong poetsen
U kunt de zwervende zenuw ook via de 
mond en keel stimuleren door middel van oil 
pulling, of zelfs door te gorgelen met water. 
Dat u daarmee meteen uw mond 
schoonmaakt, is mooi meegenomen.
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Stelt u zich eens voor dat u de trap 
op rent. Hierbij maakt uw lichaam 
gebruik van het sympathische 
zenuwstelsel. 

De zwervende zenuw is een 
belangrijk onderdeel van het 
parasympathisch zenuwstelsel. 

Wie gestrest is, ademt vaak diep in, 
maar ademt vervolgens oppervlakkig 
uit. Stelt u zich voor dat u aan het 
hardlopen bent. Tijdens een sprint 
ademt u misschien wel diep in, maar 
geheel uitademen is niet makkelijk als 
u zich daar niet op kunt concentreren. 

Adem in plaats daarvan langzaam 
in, vier of vijf seconden lang. Adem 
vervolgens langzaam uit en tel daarbij 
ook tot vier of vijf. Dit helpt om het 
zenuwstelsel tot rust te laten komen.  
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Oprecht lachen
Lachyoga en andere vreemde variaties 
zoals geitenyoga zijn populair vanwege de 
hormonen die daarbij vrijkomen. Maar 
gelach is deels zo ontspannend omdat het 
de nervus vagus activeert.

Wandelen
Lange wandelingen brengen het zenuwstelsel 
tot rust. Wandelen geldt over het algemeen 
als een bewegingsvorm die weinig stress 
veroorzaakt. Ons lichaam wordt aan het werk 
gezet, maar de ‘vlucht’-modus van het 
sympathisch zenuwstelsel wordt niet 
geactiveerd (bij hardlopen gebeurt dat wel). 
We ademen dieper in en uit omdat we meer 
zuurstof nodig hebben, maar kunnen nog 
steeds op een gezonde manier uitademen. 

Eten voor ontspanning
De verbinding tussen de darmen en de 
hersenen is momenteel een veelbesproken 
onderwerp in fysiologisch onderzoek. Deze 
verbinding verklaart waarom de bacteriën in 
ons darmstelsel onze hersenen 
beïnvloeden. 

U kunt last hebben van ‘hersenmist’. Zoals 
gezegd zorgt de zwervende zenuw in een 
groot deel van het lichaam voor de 
communicatie, omdat deze vanaf het 
centrum van de hersenen helemaal 
doorloopt tot aan het darmstelsel. 
Magnesium, kalium en natrium zijn 
mineralen die het lichaam kunnen helpen 
ontspannen. Deze mineralen zitten vaak in 
plantaardig voedsel. Mineralen als fosfor en 
calcium daarentegen zitten in dierlijke 
producten. Hoewel dit belangrijke 
voedingsstoffen zijn, kunnen deze het 
sympathische zenuwstelsel activeren. Als u 
te veel vlees of dierlijke producten eet en 
onvoldoende groenten, kan het zijn dat het 
sympathische zenuwstelsel de overhand 
heeft.

Gezicht wassen met koud water
Het voelt misschien aan als een schok voor 
uw lichaam, maar koud water in het gezicht 
helpt om de zwervende zenuw te 
stimuleren. 

Let op met nieuwe schokmethoden 
waarover wordt beweerd dat het uw 
parasympathische zenuwstelsel stimuleert, 
als deze niet zijn goedgekeurd door 
gezondheidsorganisaties en zonder recept 
verkrijgbaar zijn. Er zijn middelen waarvan 
de functie om de zwervende zenuw te 
stimuleren om migraine te voorkomen zijn 
bewezen, maar er zijn ook veel minder ver 
ontwikkelde middelen op de markt die niet 
per se specifiek voor de nervus vagus 
bedoeld zijn. Het gebruik van deze 
middelen kan leiden tot een verstoring van 
de elektromagnetische functies in het 
lichaam.
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Een voorbeeld hiervan is dat u het 
gevoel hebt dat u zich niet kunt 
concentreren als u opgeblazen of 
geconstipeerd bent. 
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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.
© 2019 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 2019    |

Chromium is deels zo gewild omdat het uw 
bloedsuikerniveau helpt balanceren. Veel 
mensen gebruiken het om zoetigheid 
makkelijker te weerstaan. Zolang uw dieet 
rijk is aan onbewerkt voedsel uit planten, 
hebt u waarschijnlijk geen tekort.

Het helpt het bloedsuikerniveau te verlagen 
door de capaciteit van insulinereceptoren te 
verhogen.1 Met andere woorden: het helpt 
uw lichaam beter gebruikmaken van insuline.

In gezonde mensen helpt het hormoon 
insuline om suikers de lichaamscellen in te 
krijgen, waar de suikers in energie worden 
omgezet. In mensen met diabetes type 2 (de 
vaakst voorkomende variant) reageren de 
cellen minder goed op insuline, wat 
insulineresistentie wordt genoemd. Het kan 
ook zijn dat het lichaam helemaal geen 
insuline produceert. Dan is er sprake van de 
zeldzamere variant van diabetes: type 1, ook 
wel bekend als kinderdiabetes.

Mensen die willen voorkomen dat ze 
diabetes ontwikkelen of dat de aandoening 
verergert, kunnen hun levensstijl ingrijpend 
veranderen. Een gezond dieet en 
lichamelijke inspanning zijn cruciaal als  
u de risico’s wilt beperken die een 
ongecontroleerde bloedsuikerspiegel met 
zich mee brengt. In werkelijkheid is zo’n 
grondige levensstijlverandering een  
moeilijk te behalen doel. 

Diabetes onder controle houden (of de 
progressie van prediabetes beperken) kan 
farmacologisch worden gedaan, maar daar 
zijn vaak bijwerkingen aan verbonden. Bij 
een aantal onderzoeken hadden 
chromiumsupplementen zonder 
doktersrecept veelbelovende resultaten bij 
proefpersonen met overgewicht, zowel op 
hoe het lichaam reageerde op insuline als 
hoe efficiënt het hormoon werd gebruikt.1 

Volgens sommige wetenschappers versterkt 
chromium de capaciteit van insuline om zich te 
binden. Er zijn aanwijzingen dat er een verband 
kan bestaan tussen diabetes type 2 en een 
laag chromiumgehalte. Toen deelnemers aan 
het onderzoek hun chromiumgehalte hadden 
verhoogd naar een normaal niveau, werd hun 
bloedsuikerspiegel lager. 

Een uitgebreid onderzoek van meerdere jaren 
met 62.000 deelnemers analyseerde de 
frequentie van diabetes type 2 en de inname 
van chromiumsupplementen (meestal in de 
vorm van een multivitamine met chromium). 
Deelnemers die een chromiumsupplement 
namen, hadden 27% minder kans om 
diabetes te hebben.2  

De A1c is de bloedtest waarmee een 
laboratorium iemands gemiddelde 
bloedsuikerspiegel over de afgelopen drie 
maanden bepaalt. 

Dit kan dus zo zijn omdat mensen met een 
gezond dieet meestal genoeg chromium 
binnenkrijgen. Er zijn aanwijzingen dat 
chromium de eetlust en het verlangen naar 
lekker eten kan onderdrukken.5  

Als uw dieet gezond en gevarieerd is, krijgt u 
waarschijnlijk genoeg chromium binnen. 
Broccoli en druifproducten (druivensap en 
rode wijn) zijn voedingsmiddelen met hoge 
chromiumgehaltes.6 Als u prediabetes of 
diabetes hebt, raden we u aan met uw 
huisarts te overleggen welke 
chromiumsupplementen geschikt zouden 
zijn als aanvulling op de veranderingen aan 
uw levensstijl. 

Chromium is een belangrijke 
voedingsstof, vooral voor mensen 
die leven met diabetes of er een 
verhoogd risico op hebben. 
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Chromium is een mineraal dat ons lichaam helpt koolhydraten en vetten op een microcellulair niveau 
te metaboliseren. We krijgen chromium voornamelijk binnen via gezonde voedingsmiddelen zoals 
volkoren granen, vis en verse groenten — met name maïs en aardappelen. Edelgist is een van de 
rijkste bronnen van chromium. Het mineraal wordt ook regelmatig toegevoegd aan eiwitpoeders en 
gezondheidssupplementen. 

Chromium 

Kruiden en supplementen

Uit een ander onderzoek bleek 
echter dat het chromium kan hebben 
bijgedragen aan het verlagen van 
de bloedsuikerspiegel na vasten 
(meestal de bloedsuikerspiegel bij 
het ‘s ochtends wakker worden, na 
acht tot twaalf uur niet gegeten 
te hebben), maar dat het niet 
noodzakelijkerwijs de A1c van de 
deelnemers verbeterde.3  

De onderzoeken waarin 
chromium een positief effect op 
de bloedsuikerspiegel leek te 
hebben, waren over het algemeen 
onderzoeken waarin de deelnemers 
al diabetes hadden en dus niet 
gezond waren.4 

1 Hua, Yinan, et al. “Molecular Mechanisms of Chromium 
in Alleviating Insulin Resistance.” The Journal of Nutritional 
Biochemistry, vol. 23, no. 4, Apr. 2012, pp. 313–319, 
doi:10.1016/j.jnutbio.2011.11.001.
2 McIver, David J, et al. “Risk of Type 2 Diabetes Is Lower in 
US Adults Taking Chromium-Containing Supplements.” 
The Journal of Nutrition, vol. 145, no. 12, Dec. 2015, pp. 
2675–2682, doi:10.3945/jn.115.214569.
3 Abdollahi, Mohammad, et al. “Effect of Chromium on Glucose 

and Lipid Profiles in Patients with Type 2 Diabetes; A 
Meta-Analysis Review of Randomized Trials.” Journal of 
Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, vol. 16, no. 1, 2013, 
p. 99, doi:10.18433/j3g022.
4 Michelle D Althuis, Nicole E Jordan, Elizabeth A Ludington, 
Janet T Wittes. Glucose and insulin responses to dietary 
chromium supplements: a meta-analysis. The American 
Journal of Clinical Nutrition, Volume 76, Issue 1, July 2002, pp. 
148–155, https://doi.org/10.1093/ajcn/76.1.148.

5 Anton, Stephen D, et al. “Effects of Chromium Picolinate on 
Food Intake and Satiety.” Diabetes Technology & Therapeutics, 
vol. 10, no. 5, Oct. 2008, pp. 405–412, doi:10.1089/
dia.2007.0292.
6 “Office of Dietary Supplements – Dietary Supplement Fact 
Sheet: Chromium.” NIH Office of Dietary Supplements, 
U.S. Department of Health and Human Services, ods.od.nih.
gov/factsheets/Chromium-HealthProfessional/.
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We stellen ons een vrouw voor in een 
serene, natuurlijke omgeving die in een soort 
kleermakerszit zit, met gesloten ogen en 
haar handen op haar knieën. Ze is stil, kalm, 
rustig, en alleen. Mindfulness zou veel 
makkelijker zijn als ons leven zo rustig was.

Hier komt het ietwat chaotische (in 
vergelijking) concept van mindfulness voor 
kinderen om de hoek kijken. Als u ooit naar 
een yogales voor peuters bent geweest, 
weet u dat het nogal lijkt op geitenyoga. 

Een kleuter begrijpt een moeilijk woord (of 
concept) als ‘mindfulness’ waarschijnlijk niet 
helemaal. Probeer daarom woorden en 
concepten als ‘opmerken’ en ‘bewustzijn’ te 
gebruiken. Wanneer u dit concept 
introduceert, is dit ook een goede oefening 
voor uzelf om niet vast te houden aan uw 
verwachtingen. Als uw kind geen interesse 
heeft, laat het dan even gaan en probeer 
later een andere aanpak.

Groepsdruk kan uw kind net dat extra zetje 
geven. Neem uw kind eens mee naar een 
(korte en leuke) yogales of workshop over 
mindfulness die speciaal op zijn of haar 
leeftijdsgroep is gericht. 

Ga op zoek naar een les waar volwassenen 
weinig inbreng hebben (dus waar de ouders 
niet al het werk doen) en waar juist vooral 
met de kinderen wordt gewerkt. 

Pleit voor mindfulness en yoga op de school 
of de dagopvang van uw kind. Dit zijn zaken 
die steeds meer worden opgenomen in 
algemeen onderwijs. Volgens leraren kunnen 
kinderen zich beter bewust worden van 
zichzelf, en zorgt het voor minder agressie 
en meer concentratie. Praat eens met 
andere ouders, de leraren van uw kinderen 
en de leiding op school. Wellicht is het 
mogelijk om een sessie van slechts 
5 minuten in te plannen. 

Geef het goede voorbeeld. Deskundigen op 
het gebied van kinderontwikkeling zeggen 
dat kinderen u moeten zien lezen als u wilt 
dat zij ook gaan lezen. Dit geldt ook voor 
mindfulness-oefeningen. Als uw kind u iets 
ziet doen, worden ze nieuwsgierig. 
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Als we denken aan yoga of mindfulness, roept dit meestal het 
beeld op van een volwassene — waarschijnlijk een vrouw. 

Mindfulness en   
yoga voor kinderen

Gezondheid van het gezin

Een dagelijkse yoga- of 
meditatieroutine die speciaal is 
ontwikkeld om de ontwikkeling van 
kinderen te bevorderen, zorgt voor 
meer rust, concentratie en plezier. 

Geef uw kind een ‘maatje’. Als 
groepsdruk geen optie is, kunt u uw 
kind een speciaal knuffeldier geven. 
Als het tijd is om te mediteren, geeft 
u uw kind het speciale knuffeldier. 
Laat hem of haar op de rug liggen 
en het knuffeldier tegen de buik 
houden.

Neem dit vooral niet te serieus, want 
het kan een chaotische ervaring zijn. 
Dit opent echter wel de deur om het 
gesprek aan te gaan over rustig aan 
doen, bewust zijn over ademhaling, 
en het lichaam op nieuwe manieren 
bewegen. 
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Dagelijkse oefeningen en mantra’s zijn een 
goede basis voor mindfulness. Maak een 
mindfulness-wandeling waarbij u onderweg 
let op alle nieuwe dingen die u ziet, hoort en 
ruikt. Doe voordat uw kind gaat slapen een 
‘lichaamsscan’ van drie minuten. Oefen met 
diep ademhalen terwijl u de handen van uw 
kind wast als ze thuiskomen van school of 
de speeltuin. 

Wees toegankelijk: luister naar ze of geef 
aan dat u naar ze kunt en wilt luisteren. Help 
uw kind bij zijn of haar emoties. Als u ziet dat 
uw kind gefrustreerd, boos of zelfs agressief 
begint te worden, kunt u dit proberen. Stop 
met wat u aan het doen bent, zorg dat u 
zich op ooghoogte bevindt, en laat zien dat 
uw aandacht erbij is. 

Vertel uw kind dat u merkt dat ze prikkelbaar 
lijken (of gefrustreerd of boos) — één zin, 
meer niet. Haal er geen extra gevoelens bij. 
“Ik merk dat je boos begint te worden.” 
Punt. Dat was het. Blijf er niet over 
doorgaan. Zeg niet “Je bent boos omdat ik 
je niet verder laat spelen en je naar bed 
moet.” U kunt natuurlijk vragen wat uw kind 
voelt en hem of haar aansporen met u te 
praten, maar soms kunnen ze zich al 
bewuster worden van hun gevoelens als u 
gewoon erbij zit.
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Maar ongeacht wat de huidige schatting is, 
deze is meestal vrij laag — seconden, 
minuten? Een ‘elevator pitch’ is een 
verkooppraatje door mensen in het 
bedrijfsleven of HR waarin ze in de tijd die 
nodig is om met de lift van de ene verdieping 
naar de andere te gaan beschrijven wat ze 
willen verkopen of bepleiten.

Maar wat gebeurt er als we gas terug nemen, 
echt luisteren, ons concentreren en ons 
focussen op wat iemand met ons en anderen 
te delen heeft? Wat gebeurt er als we onze 
schermen, de beltonen en andere afleidingen 
uitschakelen?

Ouderen denken na over wat er niet is gelukt 
en over waarop ze tevergeefs hebben 
gehoopt. Terwijl jongere volwassenen 
proberen te begrijpen wat de wereld voor 
hen betekent, proberen ouderen te begrijpen 
wat zij voor de wereld hebben betekend. 
Wat laten ze na aan de wereld?

Het blijkt dat er programma’s en organisaties 
zijn waarin ouderen worden aangemoedigd 
hun verhalen te delen en ze zelfs worden 
geholpen bij het reflecteren, organiseren en 
documenteren. Sommige programma’s zijn 
online met videoconferencing waarbij een 
groep ouderen samenwerkt met een 
gespreksleider om levenservaringen te 
verwerken en hun verhalen met elkaar te 
delen. 

Vrijwilligers melden dat het veel oudere 
volwassenen helpt de dagen te herinneren 
waarop ze tot meer in staat waren. Zo 
kunnen ze hun zelfvertrouwen opbouwen in 
een periode in hun leven waarin ze niet meer 
alles kunnen doen wat ze vroeger konden. 
Met andere woorden: door verhalen te 
vertellen kunnen ze hun waardigheid 
benadrukken.

Gerontologen hebben gezien hoe dit bij 
oudere volwassenen een sterker gevoel van 
zelf opbouwt. Dit is een ruimte waarin ze 
herinneringen kunnen ophalen en hun oude 
gloriedagen en gevoelens van trots kunnen 
herbeleven. Dit creëert ook een ruimte 
waarin ouderen hun verdriet kunnen uiten en 
kunnen helen — ze kunnen zich herinneren 
waarmee ze hebben geworsteld, hun fouten 
toegeven, en ook leren deze te accepteren. 

Een goed verhaal bevat drama, 
betrokkenheid, beleving. Een verhaal is 
herkenbaar, maar valt ook buiten onze eigen 
ervaring of perspectief om het interessant te 
houden. Er wordt naar iets groters 
toegewerkt of er wordt een unieke les 
geleerd. 

Luisteren naar de verhalen van ouderen is ook 
nuttig voor hun volwassen kinderen en andere 
leden van de gemeenschap. Als we naar 
verhalen luisteren, ontspannen we en komt er 
dopamine vrij. Misschien roept de ervaring van 
de verhalenverteller zachtaardigheid en 
vriendelijkheid bij ons op. We voelen 
waarschijnlijk een diepere band met de 
verteller en waarderen hem meer. Dieper dan 
de feel-good connectie, zijn er behoorlijk 
krachtige cognitieve processen aan de gang. 
Neurale koppeling treedt op wanneer een 
luisteraar een verhaal hoort en diens neuronen 
op dezelfde manier worden getriggerd als bij 
de verhalenverteller. Dit toont ons dat we ons 
hebben ontwikkeld om door deze ervaringen 
te worden verbonden. Door verhalen te 
vertellen en ernaar te luisteren, wordt ook ons 
geheugen verbeterd. Mensen zijn 
tweeëntwintig keer eerder geneigd om een 
persoonlijk verhaal te onthouden dan een 
eenvoudig feit. En wanneer luisteraars zich 
betrokken voelen bij een goed verhaal,  
komt in hun hersenen het liefdeshormoon, 
oxytocine vrij. 
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We leven in een tijdperk van spitsvondige opmerkingen en ironische humor. Toen het social-
mediaplatform Twitter de tekenlimiet verhoogde van 140 tot 280 tekens, ging er een schok door 
internet. Gedragswetenschappers voeren discussies over hoe groot de aandachtsreikwijdte van een 
bepaald publiek is — tien seconden of tien minuten? 

Verhalen vertellen

Gezondheid van het gezin

Als we ouder worden, vooral als 
de kinderen het huis uit zijn en we 
met pensioen gaan, is het normaal 
dat we ons leven overdenken. We 
overdenken onze ervaringen en wat 
we hebben bereikt. 

Zo kunnen ze zichzelf leren vergeven 
en meer vrede met zichzelf hebben. 
Maar het vertellen van verhalen is 
iets anders dan gesprekstherapie.

Er zijn andere programma’s in 
verpleeghuizen, centra voor begeleid 
wonen of bejaardentehuizen. Soms 
werken vrijwilligers samen met 
bewoners van verpleeghuizen of 
zelfs patiënten in een hospice om 
deelnemers te interviewen en hen 
te helpen hun levensverhaal te 
ontwikkelen. 
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Onvruchtbaarheid bij de vrouw kan allerlei 
verschillende oorzaken hebben, zoals 
anatomische afwijkingen of afwijkingen van de 
organen (of in ieder geval suboptimale 
verschillen), een verstoorde hormoonbalans 
en verkeerde timing op basis van de 
menstruatiecyclus of leeftijd van de vrouw. 
Maar de mannelijke vruchtbaarheid (of het 
ontbreken hiervan) heeft voor het grootste 
deel te maken met sperma – en dan specifiek 
de kwaliteit, beweeglijkheid, hoeveelheid en 
uithoudingsvermogen van het sperma.  

Overgewicht speelt bijvoorbeeld een grote 
rol bij een hoge bloeddruk en diabetes, en 
heeft zelfs gevolgen voor het milieu (grotere 
voedselconsumptie vereist meer landbouw 
en transport, en zorgt voor meer afval). Als 
een man overgewicht heeft, heeft dit een 
nadelige invloed op de vruchtbaarheid.2  
Overgewicht heeft een aantal schadelijke 
gevolgen voor het lichaam en er is een 
specifiek verband met ontstekingen, omdat 
beide aandoeningen elkaar versterken.
Overmatig lichaamsvet ontregelt ook het 
hormoonsysteem, dat weer verantwoordelijk 
is voor de aanmaak van sperma.

Er is ook een verband tussen levensstijl en de 
hoeveelheid en kwaliteit van het sperma. De 
beruchte boosdoeners, roken, overmatig 
drinken en slaapgebrek, zijn ook zeer 
schadelijk voor de mannelijke vruchtbaarheid.

Het bevorderen van de bloedsomloop heeft 
een belangrijk herstellend effect. Bloed 
transporteert zuurstof en voedingsstoffen 
door het hele lichaam. Er zijn maar weinig 
dingen die de bloedsomloop zo goed 
stimuleren als beweging. Mannen die 
regelmatig bewegen, zoals joggen of 
zwemmen, hebben een betere 
spermakwaliteit en produceren meer sperma 
dan mannen die dit niet doen.3  

De juiste voeding bevordert de 
vruchtbaarheid. Voedingsstoffen met een 
positief effect op sperma zijn onder meer 
zink en vitamine D. Zink bevordert de 
spermiogenese (de aanmaak van sperma in 
het lichaam), helpt bij een gebalanceerde 
geslachtshormoonproductie, draagt bij aan 
gezonde geslachtsorganen en urinewegen, 
en biedt nog meer voordelen.4,5 Verder bleek 
uit een onderzoek dat stellen meer moeite 
hadden om zwanger te worden als de man 
een lage vitamine D-serumwaarde had.6 
 

Gelukkig zijn zink en vitamine D ook 
belangrijk voor het immuunsysteem. Een 
gezond immuunsysteem is essentieel voor 
de vruchtbaarheid en daarom is voeding met 
voldoende antioxidanten van belang. Uit een 
onderzoek waarbij mannen antioxidanten 
kregen toegediend, bleek dat de kwaliteit 
van het sperma verbeterde.7 Deze mannen 
hadden doorgaans meer sperma, dat ook 
nog eens beweeglijker was, een betere 
celdeling had en beter van vorm was. 
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De voortplanting vereist een man en vrouw, maar op het gebied van vruchtbaarheid en 
zwangerschap gaat het niet per se om twee personen. In het geval van onvruchtbaarheid bij stellen, 
kan het probleem bij een van de partners of bij beide partners liggen. Naar schatting is het in 30 tot 
40 procent van de gevallen de man die onvruchtbaar is.1

Mannelijke vruchtbaarheid 

Gezondheid van het gezin

Gewicht kan ook een nadelige 
invloed hebben op de 
vruchtbaarheid.  
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2 Katib, Atif. “Mechanisms Linking Obesity with Male Infertility.” 
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Zorg voor gevarieerde antioxidatieve 
voeding, niet alleen voor de gezondheid 
maar ook om te voorkomen dat het saai 
wordt. Eet voeding met omega 3-vetzuren, 
bijvoorbeeld in het wild gevangen zalm.8  
Drink groene thee, vooral matcha. Probeer in 
plaats van granola een zaden- en notenmix 
met paranoten, amandelen en walnoten. Eet 
hoogwaardige yoghurt met bosbessen en 
walnoten.

Onderzoek heeft uitgewezen dat in de 
westerse wereld de zaadproductie in de 
afgelopen veertig jaar met bijna 50 procent is 
afgenomen!9 In dit belangrijke onderzoek 
worden geen oorzaken genoemd voor deze 
scherpe daling. 

Wel werd een verband gesuggereerd met 
het gebruik van pesticiden en chronische 
stress in ontwikkelde landen.10 Maar hoewel 
ontwikkelingslanden ook met deze 
problemen te kampen hebben, zagen de 
onderzoekers geen merkbare daling van de 
zaadproductie onder mannen uit Latijns-
Amerika, Afrika en Azië (maar in deze regio’s 
zijn er ook minder onderzoeken uitgevoerd).
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Bij vruchtbaarheidsproblemen 
kunnen er ook factoren spelen 
waarop u persoonlijk geen invloed 
kunt uitoefenen. 
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Kinderen hebben een natuurlijk vaardigheid om 
echt in het nu te leven. Maar we voelen ons 
vaak ongemakkelijk bij kunstzinnig bezig zijn 
naarmate we ouder worden. We beoordelen 
onze pogingen en we vergelijken onszelf met 
anderen waarvan wij vinden dat het experts 
zijn. We beschouwen piano- of danslessen als 
iets voor kinderen. We zijn bang om risico’s te 
nemen. We zijn bang het niet goed te doen. 
We geven er geen prioriteit aan.
 
Muziek 
Wanneer hebt u voor het laatst gezongen 
onder de douche? Als kinderen, tieners en 
misschien zelfs jongvolwassenen gebruikten 
we het douchen vaak als moment om de 
grenzen van onze stembanden op te 
zoeken. Naarmate we ouder worden, wordt 
douchen gewoon het zoveelste klusje dat 
van de lijst moet worden gestreept. 

Muziek kan ook onze stemming veranderen, 
bijvoorbeeld wanneer we gefrustreerd in de 
file staan en er een vrolijk nummer op de 
radio komt.

Tegenwoordig zijn er erg veel 
muzieknummers en songteksten eenvoudig 
toegankelijk, dus mogelijk luistert u al 
regelmatig naar muziek. Maar als u de 
conclusie trekt dat u weinig naar muziek 
luistert, is het misschien een idee om de tijd 
te nemen om uw kennis over de nieuwste 
hits en trends bij te spijkeren. 

Dans
Luister niet alleen naar muziek, maar 
beweeg er ook op. Dansen is een natuurlijke 
fysieke reactie op muziek. Hebt u gezien hoe 
het lichaam van een baby reageert op een 
vrolijke drumbeat? 

Of wacht tot u alleen thuis bent, zet uw 
favoriete popmuziek op en doe alsof u in een 
videoclip zit. Het voelt misschien een beetje 
gek, maar het is goed voor zowel lichaam 
als geest.

Visuele kunst
Spreek eens in de zoveel tijd af met vrienden 
of uw wederhelft om een galerie, 
kunstmuseum of kunstwandeling te 
bezoeken. U kunt natuurlijk ook lekker alleen 
gaan! Geniet van de kunst en leg er geen 
druk om te begrijpen wat er nou mee wordt 
bedoeld. Geniet met al uw zintuigen — een 
goede reden om alleen te gaan! 

U kunt gewoon gaan kijken, maar u kunt 
ook onderzoeken of er speciale 
tentoonstellingen of rondleidingen met gids 
zijn. Of ga naar de opening van de galerie 
van een specifieke kunstenaar. Daar kunt u 
gewoon informatie in u opnemen terwijl 
iemand de groep op een toegankelijke 
manier vertelt over de kunst. 
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Toen we nog kinderen waren, hoorde kunst er gewoon bij. Het 
maakte niet alleen een essentieel onderdeel uit van ons onderwijs, 
maar we besteedden ook een groot deel van onze vrije tijd aan 
creativiteit, kunst en verbeelding. 

Creativiteit

Gezondheid van het gezin

Muziek is echt uitzonderlijk: het 
kan onze stemming bijna meteen 
beïnvloeden. Soms gebruiken we 
muziek om een gevoel te versterken, 
bijvoorbeeld door een zielig liedje af 
te spelen als een relatie net uit is. 

Ga op dansles of doe mee aan lokale 
dansevenementen. 
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Vervolgens kunt u gaan nadenken of u een 
cursus wilt volgen. Als u niet zo nodig een 
specifiek medium of een bepaalde techniek 
voor visuele kunst hoeft te bestuderen, kunt 
u ook mindful oefeningen doen zoals kleuren 
in kleurboeken voor volwassenen, glas-in-
lood maken of een mozaïekproject doen. U 
kunt ook een beetje experimenteren met de 
camera van uw smartphone. Of doe met 
een paar vriend(inn)en mee aan een 
‘sip-and-paint’-les, waar u wijn drinkt terwijl 
u schildert. Meestal zorgt de instructeur voor 
een leuke sfeer zonder druk. Het is een 
eenmalige les waar u niet aan vastzit. 

Creatief schrijven
Velen van ons lezen voor hun plezier. Maar 
hoeveel mensen schrijven er ook voor hun 
plezier? Sommige mensen houden een 
dagboek bij of zetten hun gevoelens op papier. 
Maar wie schrijft er fictie? Neem een voorbeeld 
aan de kinderen in uw omgeving, die uren 
kunnen doorbrengen met hun verbeelding. 
Zo kunnen wij creatief schrijven gebruiken 
om te dagdromen of om fantasierijke 
verhalen te schrijven. Het kan zelfs worden 
beschouwd als een vorm van escapisme. 

Onze creatieve kant ontdekken en erop 
voortbouwen vergt vaak veel moed. Als 
vrouwen kunnen onze onzekerheden ons 
zowel kwetsbaar als bang maken. Het is 
belangrijk om niet te streng te zijn voor uzelf. 
Wees aardig voor uzelf en ontdek het 
onbekende. Omarm uw plezier en 
nieuwsgierigheid — net als kinderen. 
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EPA- en DHA-omega-3-vetzuren helpen
en dragen bij aan normale hart- en cognitieve 
functies en het gezichtsvermogen. 
Bovendien bevatten OmeGoldcapsules 
vitamine D, dat de immuunfunctie 
ondersteunt, en vitamine E, waarvan is 
aangetoond dat het de cellen
helpt beschermen tegen oxidatieve 
beschadiging. Deze mix helpt het algehele 
welzijn van het hele gezin te ondersteunen 
en biedt een gemakkelijke manier om
hoogwaardige omega-3-vetzuren in de 
dagelijkse voeding op te nemen.

Omega-3-oliën zijn een geweldige 
oplossing voor de ondersteuning 
van een aantal van de 
belangrijkste lichaamsfuncties.

Omega-3 visoliecapsules rijk aan DHA en EPA

OMEGOLD®
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Een gezond dieet bestaat voornamelijk uit 
vers fruit en verse groenten die onbewerkt 
zijn. Dat betekent niet dat u een ananas met 
schil en al moet eten of bij een perzik de pit 
niet mag laten liggen. Het gaat om 
onbewerkt voedsel in zijn natuurlijke staat. 
Een goede manier om het verschil duidelijk 
te maken is door een appel met appelsap te 
vergelijken. Veel mensen denken dat beide 
opties gezond zijn. Een appel zit echter 
bomvol vezels en andere voedingsstoffen die 
verloren kunnen gaan bij de bewerking. 
Bovendien heeft appelsap waarschijnlijk 
toegevoegde suikers en weinig 
voedingswaarde. 

Het is ook geen toeval dat obesitas steeds 
meer voorkomt in de bevolkingsgroepen die 
deze voedingsmiddelen het meest eten. 
Voor een onderzoek bij de National Institutes 
of Health in de VS werden deelnemers in 
twee groepen opgedeeld. Eén groep at 
voornamelijk onbewerkt voedsel en de 
andere at zwaar bewerkt voedsel. 

Deelnemers met het dieet vol onbewerkt 
voedsel verloren gemiddeld bijna 1 kg per 
week. De andere groep kwam bijna 1 kg per 
week aan!1 Deze informatie is zeker 
indrukwekkend, maar er zijn nog meer 
redenen waarom onbewerkte 
voedingsmiddelen zo belangrijk zijn. Tijdens 
het bewerkingsproces dat voor bewerkt 
voedsel wordt gebruikt, raken veel 
voedingsstoffen verloren en worden er 
kunstmatige chemische stoffen, vetten en 
suikers toegevoegd. 

Ja, boosheid tast uw gezondheid aan, zowel 
uw emotionele als fysieke. Boosheid en 
andere negatieve emoties veroorzaken 
fysiologische veranderingen zoals een 
verhoogde bloeddruk en snellere 
ademhaling. Er zijn ook aanwijzingen dat 
negatieve emoties die lang aanhouden, de 
hoeveelheid ontstekings-biomarkers 
verhogen. Hoewel chronische ontstekingen 
een natuurlijk onderdeel van uw 
immuunrespons kunnen zijn, is het 
aangetoond dat ze een aantal aandoeningen 
versterken, waaronder cardiovasculaire. 

Hoe vaker u boos bent, hoe meer u last kunt 
krijgen van ontstekingen.2 Er is nog een 
belangrijke reden waarom boosheid slecht 
voor u is: de emoties waar we ons op richten, 
trekken meestal meer van dezelfde emoties 
aan. Als u langer boos blijft, ervaart u steeds 
meer negatieve gedachten, emoties en 
situaties. Zo kan er uiteindelijk een cyclisch 
patroon ontstaan: hoe meer u zich richt op 
boze gevoelens, hoe meer u vindt om boos 
over te worden, en hoe meer last u krijgt van 
chronische ontstekingen. Door gezonde 
manieren te vinden om met negatieve 
emoties om te gaan en u te richten op 
positieve mensen, ervaringen en gedachten, 
vermijdt u de cyclus van boosheid en voelt u 
zich gezonder en gelukkiger. 

Er werd lang verondersteld dat sporten voor het 
slapen gaan de nachtrust kan verstoren. Dat was 
vervelend voor veel werkende ouders die alleen ‘s 
avonds tijd hebben om te sporten wanneer de 
kinderen op bed liggen. Wij hebben echter goed 
nieuws voor avondsporters: volgens een recent 
onderzoek heeft lichamelijke inspanning in de avond 
geen nadelig effect op uw nachtrust. Bij een 
meta-analyse van 23 onderzoeken werd onlangs 
geconcludeerd dat mensen die ‘s avonds sporten 
mogelijk zelfs iets beter slapen. De onderzoekers 
benadrukten wel dat dit geen gulden regel is. 
Sporten met gemiddelde intensiteit kan gerust tot 
aan bedtijd. Zeer intensieve oefeningen moet u 
uiterlijk een tot twee uur vóór bedtijd doen. 
Regelmatige lichamelijke inspanning is een cruciaal 
onderdeel van een gezonde levensstijl. Nu kunt u de 
kinderen op bed leggen en zich in het zweet werken 
zonder bang te zijn dat u nachtrust opoffert. 
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Is boosheid slecht voor mijn 
gezondheid? 

Is sporten voor het slapen gaan een 
slecht idee?

Vraag het  de expert

In de westerse wereld eten 
mensen veel zwaar bewerkte 
voedingsmiddelen. 

Wat zijn onbewerkte 
voedingsmiddelen en waarom 
zijn ze zo belangrijk? 
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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.
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