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Hoewel het misschien makkelijker is om 
fysiek actief te zijn tijdens de warme, lichtere 
maanden, is dat in de winter net zo belangrijk. 
Het is misschien zelfs nog belangrijker om in 
de winter actief te blijven, omdat herhaaldelijk 
is aangetoond dat lichaamsbeweging het 
humeur verbetert en positieve gevoelens 
opwekt. Als u net als veel andere mensen 
aan SAD (seizoensafhankelijke depressie) 
lijdt, kan gewoon een wandelingetje tussen 
de middag al wonderen doen voor uw 
stemming. 

In een normaal jaar gaan mensen vaak 
binnen in een sportschool sporten om actief 
te blijven. Maar tijdens deze pandemie doet 
u dat misschien liever niet. Als dat het geval 
is en u er ook niet aan moet denken buiten 
in de kou te zijn, heb ik een paar ideeën die u 
wel kunnen helpen.

Yoga is een geweldige oefening waar u niet 
veel ruimte voor nodig hebt en het aantal 
gratis lessen dat u online kunt vinden is vrijwel 
onbeperkt. 

Pilates is een intensievere activiteit die u 
nog steeds gewoon in uw woonkamer kunt 
doen. Net zoals voor yoga zijn er volop gratis 
online bronnen te vinden om u in beweging 
te houden. 

Calisthenics kunt u overal doen. 
Oefeningen zijn bijvoorbeeld squats, lunges, 
push-ups, sit-ups en meer. 

Voor een gezin met jonge kinderen raad ik 
dansfeestjes van tien minuten aan. Laat 
iedereen een lekker vrolijk en snel nummer 
kiezen en dans samen.

Uw leeftijd of geografische locatie maakt 
niet uit, het is belangrijk dat u deze winter 
opstaat en in beweging komt. Het maakt 
niet uit of u zich warm aankleedt en 
naar buiten gaat of een yogasessie in de 
woonkamer uitvoert, u zult baat hebben bij 
lichaamsbeweging. Raak dus niet in een 
winterslaap en wees actief. 

Val niet in een  
winterslaap 
Soms gaat er tijdens deze koude, donkere maanden niets boven 
lekker onder een dekentje op de bank hangen met een goed boek of 
mooie film. Elke avond kom ik in de verleiding om dat te doen, maar 
dat doe ik niet omdat ik inzie dat de hele winter op de bank hangen 
niet goed voor mijn gezondheid is. En ook niet voor die van u. 

02 |    The Art of Growing Young

Dwight L. McKee
Scientific Director



november/december 2020    | 03

Het laatste nieuws
Een dieet met veel vis beschermt 
het hart
Uit een recente meta-analyse van inname 
van EPA en DHA omega-3 bleek dat het 
extra innemen van deze belangrijke vetzuren 
kan leiden tot een aanzienlijk lager risico op 
verschillende soorten hartaandoeningen. 
Sterker nog, de hartbeschermende 
voordelen van omega-3 leken toe te nemen 
naarmate er meer van wordt ingenomen.4 
Omega 3-vetzuren zitten volop in vis die in 
koud, zoet water leeft, en ook in de zeealgen 
die vissen eten. Deze algen kunnen worden 
gekweekt en de EPA en DHA kunnen eruit 
worden gehaald zodat ze een plantaardige 
bron zijn van deze cruciale omega 
3-vetzuren.

Het eten van voldoende voedsel met 
probiotica kan jongeren helpen die worstelen 
met toename van het gewicht. Een nieuw 
onderzoek heeft uitgewezen dat obese 
kinderen die aan een caloriebeperkt dieet 
doen meer gewicht verliezen als ze probiotica 
nemen.3 Dit is geen verrassing aangezien een 
gezond spijsverteringsstelsel een belangrijke 
rol speelt bij gewichtscontrole en een modern 
dieet vol met junkfood slechts weinig 
probiotica bevat. 

Veel onderzoeken hebben ook allerlei 
gezondheidsvoordelen aangetoond van 
het eten van een dieet dat rijk is aan 
olijfolie, granen, groenten en fruit, en vis 
(het mediterrane dieet). Het laatste 
onderzoek toont echter nog een 
opmerkelijk ander voordeel: bescherming 
tegen reumatoïde artritis. De effecten 
kunnen zelfs nog groter zijn voor mensen 
die roken of vroeger gerookt hebben.5 

Darmgezondheid gekoppeld aan 
obesitas onder kinderen

Nieuwe voordelen van een 
mediterraan dieet

1 McMaster, Mitchell, et al. “Body, Brain, Life for Cognitive 
Decline (BBL-CD): Protocol for a Multidomain Dementia Risk 
Reduction Randomized Controlled Trial for Subjective Cognitive 
Decline and Mild Cognitive Impairment.” Clinical Interventions in 
Aging, Dove Medical Press, 21 Nov. 2018, www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/30538436.
2 Brush, C. J., et al. “A Randomized Trial of Aerobic Exercise 
for Major Depression: Examining Neural Indicators of 
Reward and Cognitive Control as Predictors and Treatment 

Targets.” Psychological Medicine, 2020, 1-11. doi:10.1017/
s0033291720002573.
3 Solito, Arianna, et al. “Supplementation with Bifidobacterium 
Breve BR03 and Bifidobacterium Breve B632 Favoured 
Weight Loss and Improved Insulin Metabolism in Children 
and Adolescents with Obesity in the BIFI-OBESE Cross-over, 
Randomized Placebo-Controlled Trial.” Endocrine Abstracts, 
2020, doi:10.1530/endoabs.70.oc3.5.
4 Hoang, Tung, and Jeongseon Kim. “Comparative Effect of 

Statins and Omega-3 Supplementation on Cardiovascular 
Events: Meta-Analysis and Network Meta-Analysis of 63 
Randomized Controlled Trials Including 264,516 Participants.” 
Nutrients, vol. 12, no. 8, 2020, 2218. doi:10.3390/nu12082218.
5 Kjeldsen-Kragh, J. “Mediterranean Diet Intervention in 
Rheumatoid Arthritis.” Annals of the Rheumatic Diseases, vol. 
62, no. 3, 2003, 193-95. doi:10.1136/ard.62.3.193.

Een onderzoek uit Cambridge toonde 
onlangs aan dat bij volwassenen met zware 
depressie de klachten met maar liefst 55% 
werden verlicht na slechts twee maanden 
deel te nemen aan gematigde sportieve 
activiteiten. Bij minder beweging werd de 
stemming nog steeds verbeterd, maar waren 
de effecten minder groot.2 Het combineren 
van regelmatige lichaamsbeweging met 
bewust positief denken kan een aanzienlijke 
invloed hebben op de stemming.  

Voelt u zich verdrietig? Ga lekker 
bewegen

De Australian National University heeft 
onlangs ontdekt dat dieet en beweging 
kunnen helpen bij het verlagen van het risico 
op Alzheimer, zelfs als iemand zich al in een 
vroeg stadium van cognitieve achteruitgang 
bevindt. Tijdens de studie deden deelnemers 
twee of drie keer aan sport, trainden ze hun 
hersenen en aten ze gezonder. Deelnemers 
raakten niet alleen ongewenste kilootjes 
kwijt, maar ook hun gezondheid en het 
functioneren van hun hersenen kregen ook 
een enorme boost.1

Dieet en beweging zijn goed voor 
het brein
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Vooral onder mensen die in gebieden wonen 
waar er weinig zonlicht is tijdens bepaalde 
maanden komt SAD veel voor. Maar zelfs op 
plekken waar het zonnig is, kan er minder 
zonneschijn zijn doordat de dagen korter zijn 
en de zon niet zo hoog aan de hemel staat. 
Mensen kunnen ook last hebben van de 
symptomen van SAD als het nog zonnig is, 
maar te koud is om naar buiten te gaan.

De meeste symptomen van SAD lijken op 
die van een normale depressie. Het verschil 
is dat deze symptomen over het algemeen 
weer verdwijnen of minder erg worden als 
het weer warmer en zonniger wordt. 
Gewoonlijk voelen mensen met SAD zich 
minder gemotiveerd, hebben meer slaap 
nodig en hebben minder energie, sluiten 
zichzelf af, trekken zich terug, raken 
geïrriteerd en gemakkelijk gefrustreerd, 
hebben een slechter geheugen en hebben 
een toegenomen eetlust of aanvallen van 
emotioneel eten (wat vaak leidt tot 
gewichtstoename).

Van de algemene gezonde levensstijlkeuzes 
om SAD te behandelen – zoals goede 
voeding, minder alcohol drinken, een goede 
conditie, een daglichtlamp (ook wel SAD-
lamp genoemd, die het zonlicht simuleert) en 
het plannen van sociale activiteiten – was 
regelmatig bewegen een van de beste 
manieren om de symptomen aan te 
pakken.1

De endorfinen, of speciale hormonen, en 
endocannabinoïden die tijdens inspanning 
vrijkomen zijn een belangrijke reden waarom 
mensen zich goed voelen als ze sporten. 

Beweging stimuleert de stofwisseling en het 
energieniveau. Een belangrijke factor van de 
slopende gevolgen van SAD is een laag 
energieniveau en sport bestrijdt dat. Uit een 
grootschalig onderzoek van de Harvard 
University in de Verenigde Staten onder 
8000 volwassenen met depressie naar hun 
activiteitsniveau bleek dat meer zittend 
gedrag en minder lichaamsbeweging 
belangrijke factoren voor hun depressie 
waren (en ook bijdroeg aan andere 
gezondheidsklachten, zoals hart- en 
vaatziekten).2

Mensen met SAD hebben vaak last van 
extreme slaperigheid en vermoeidheid. Velen 
gaan tijdens de koudere maanden in een 
soort winterslaap. Hoewel iedereen het hele 
jaar door een biologisch ritme kan hebben 
dat leidt tot meer slaap in de winter, hebben 
mensen met SAD last van algehele 
vermoeidheid. Beweging stimuleert een 
gezondere en betere slaap.3 Lichaams-
beweging vermoeit onze spieren en ons 
lichaam maar met als voordeel een betere 
nachtrust. 
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Het einde van de herfst en het begin van de winter zijn momenten 
om het rustiger aan te doen en te genieten van gezelligheid en 
samenzijn. Kaarsjes en de open haard, vieringen en familie, warme 
wollen dekens en bekers hete thee bieden allemaal een knus 
gevoel. De realiteit is echter dat in de koudere maanden met de 
grijze, bewolkte lucht en ijskoude temperaturen velen van ons last 
hebben van seizoensafhankelijke depressie of SAD.

Beweging als middel 
tegen seizoensafhankelijke 
depressie 

Fitness

1 Choi KW, Zheutlin AB, Karlson RA, et al. “Physical activity 
offsets genetic risk for incident depression assessed via 
electronic health records in a biobank cohort study.” Depression 
and Anxiety. 2020;37(2):106-114. doi:10.1002/da.22967

2 Schuch F, Vancampfort D, Firth J, et al. “Physical activity and 
sedentary behavior in people with major depressive disorder: 
A systematic review and meta-analysis” [published correction 
appears in J Affect Disord. 2018; Jan 1;225:79]. J Affect Disord. 
2017;210:139-150. doi:10.1016/j.jad.2016.10.050

3 Alley JR, Mazzochi JW, Smith CJ, Morris DM, Collier SR. 
“Effects of resistance exercise timing on sleep architecture 
and nocturnal blood pressure.” J Strength Cond Res. 
2015;29(5):1378-1385. doi:10.1519/JSC.0000000000000750

Matige tot intensieve inspanning, 
wanneer dat regelmatig wordt 
uitgevoerd, is essentieel voor iemand 
met depressie. 
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Welk soort beweging moet ik doen en hoe 
veel beweging moet ik krijgen? Als iemand 
depressief is, hangt het echt van de persoon 
af, maar elk soort beweging kan al helpen. 
Het eerdergenoemde Harvard-onderzoek 
stelde dat ten minste vier uur per week 
cruciaal was voor minder depressieve 
klachten. De voorkeur gaat uit naar matig 
intensieve sporten (denk aan zwemmen, 
joggen of dansen bij een Zumba-les), maar 
het is geen geheim dat het moeilijk is om de 
motivatie te vinden als u zich depressief voelt. 
Als uw doelen of verwachtingen te hoog zijn 
en u ze dan niet haalt, kan dat ook bijdragen 
aan een gebrek aan motivatie en zo kunt u in 
een vicieuze cirkel terecht komen. 

 

Maak er een sociale gebeurtenis van door het 
samen met een vriend te doen. Ga wekelijks 
samen in de natuur wandelen. Misschien kunt 
u meedoen aan een zwemsessie in uw lokale 
zwembad of fitnesscentrum, waar er andere 
mensen om u heen zijn, zonder dat u per se 
sociaal hoeft te doen (een extra voordeel is 
dat watertherapie goed voor uw geest is). Of 
meld u aan voor een wekelijkse fitnessdans- 
of spinningles om lekker te bewegen op 
muziek (muziek is ook goed voor uw humeur).
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Begin daarom met haalbare plannen 
– dagelijks 20 tot 30 minuten 
door de wijk wandelen of een 
reeks oefeningen (zoals squats, 
lunges, crunches of planken) in uw 
woonkamer doen als u ‘s ochtends 
opstaat.



Misschien bent u uw baan kwijtgeraakt of is 
uw inkomen aanzienlijk gedaald. Misschien 
heeft een bekende ernstig aan COVID-19 
geleden. Waarschijnlijk kent u wel iemand die 
indirect door de zogenaamde pandemie is 
getroffen. Misschien hebt u het niet persoonlijk 
meegemaakt, maar de grote hoeveelheid 
slecht nieuws wereldwijd en dag in dag uit in 
de media – bosbranden, orkanen en 
overstromingen, dagelijkse rellen, geweld en 
opstanden – was een aanslag op uw 
geestelijke gezondheid.

Reflectie
Erken dit allemaal en sta er bij stil. Het was 
inderdaad een zwaar jaar. Maar richt uw 
aandacht niet daar op. Doe uw best om 
deze dingen alleen waar te nemen. Besteed 
aandacht aan hoe u zich daardoor voelt, 
maar laat dat gevoel u niet overweldigen. Als 
u er nu meer last van had dan in voorgaande 
jaren, dan bent u niet de enige. 

Het einde van het jaar is een tijd om terug te 
kijken op het afgelopen jaar. Het is een 
moment om de balans op te maken van uw 
persoonlijk reactie op het leven, wat het 
leven u bood en hoe erop reageerde – de 
doorlopende cyclus. Als u een dagboek 
bijhoudt, is dit soort terugblik misschien 
makkelijk. Als u dat niet doet, kunt u door 
foto’s bladeren en uw geheugen opfrissen. 
Ga in elk geval gewoon een uur of twee met 
pen en papier zitten en schrijf uw terugblik 
op het jaar op.

Stel uzelf enkele belangrijke vragen. Wat 
waren dit jaar de moeilijkste ervaringen voor 
u? Op welke gezonde manieren hebt u op die 
moeilijkheden gereageerd? Waren er reacties 
die niet zo nuttig of goed waren? Zo erkent u 
de moeilijke tijden en ziet u hoe u die 
uitdaging aanging en veerkrachtig was. 

Als u meer dan een of twee moeilijke 
ervaringen had waarop u terug kunt kijken, 
kunt u patronen in uw reacties zien. Met 
andere woorden wees de observant, maar 
vooral “observeer de observant”.

Welke dingen hebt u dit jaar bereikt? Dit is 
geen specifieke vraag naar productiviteit of 
prestaties in een materiële of professionele 
betekenis (hoewel het dat voor u misschien 
wel was). Dit kan prestaties betreffen als tijd 
nemen om ‘s ochtends te mediteren en er 
een routine van te maken. Misschien hebt u 
gewerkt aan het opbouwen van een band 
met een nieuwe persoon in uw leven. Het 
kan zelfs zoiets zijn als het ontwerpen en 
onderhouden van een tuin, vaker gezond 
koken of het leren van een nieuwe 
vaardigheid of kennis zoals fotografie met 
een smartphone of meer lezen over een 
bepaald onderwerp. 

Misschien kreeg u lof op het werk omdat u 
een taak goed had uitgevoerd of kreeg u 
zelfs een promotie of loonsverhoging. Of 
misschien hebt u een terras in de tuin 
gemaakt of wat meubels opgeknapt. 
Wellicht hebt u een gezondheidsdoel bereikt, 
zoals afvallen of uw bloeddruk omlaag 
brengen. Dit zijn allemaal geweldige 
prestaties. Benoem ze tijdens uw terugblik.

Ga nog een stap verder en daag uzelf uit 
dieper te gaan in de reflectie. Vind de 
gevoelens, acties en gedachten die bij die 
prestaties hoorden. Denk na over hoe het ook 
moeilijk was! U hebt niet alleen maar een 
terras gemaakt of een tuin onderhouden, u 
hebt waarschijnlijk ook wat problemen tijdens 
het proces ervaren. Misschien raakte u 
gefrustreerd toen u de verschillende 
instellingen op uw telefoon voor het maken 
van een goed belichte foto moest leren. 
Mogelijk worstelde u ermee dat het u in 
sommige weken of maanden niet lukte om af 
te vallen. Het is denkbaar dat uw routine om 
dagelijks te mediteren in het begin erg moeilijk 
was: u moest eerder opstaan, raakte verveeld 
en werd onrustig door het stilzitten. 

Het terugkijken op prestaties gaat niet alleen 
maar om het vinden van de pot goud aan 
het einde van de regenboog. Het zou ook 
gedachten moeten opwekken over 
moeilijkheden, strijd, doorzettingsvermogen 
en veerkracht. Eer en vier al die stappen op 
uw weg naar succes. 

Hoofdartikel

Reflecteren, opladen en een 
nieuwe focus: eindig het jaar 
op het hoogtepunt 
Het nieuwe jaar staat voor de deur en na dit ongelooflijk 
onstuimige jaar willen velen van ons deze tijd gebruiken om zich 
te richten op verbetering en vooruitgang. Dit jaar was over de hele 
wereld historisch wat betreft zware tijden, drama en worstelingen, 
maar het was ook een jaar van veerkracht. Veerkracht betekent 
niet dat we alle problemen en moeilijkheden van 2020 hebben 
opgelost, maar gaat over hoe we actief vooruitgaan in het leven – 
op fysiek, persoonlijk, professioneel, emotioneel en sociaal vlak.
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Als we eraan denken dit te doen, 
biedt dit proces ruimte voor het 
opmerken van acties en reacties die 
u niet hielpen bij het omgaan met 
problemen of met uw vooruitgang in 
het leven. 

Een ander onderdeel van reflectie is 
kijken naar hoe u het afgelopen jaar 
bent veranderd en wat u over uzelf 
hebt geleerd. 
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Misschien werd u door de pandemie tot 
meer afzondering gedwongen en leerde u 
daarvan dat u meer tijd alleen nodig hebt.  
Of misschien miste u uw vrienden en familie 
enorm omdat u ze niet kon bezoeken. Wat 
heeft dit u geleerd over wie u bent? 

Opnieuw opladen
Kijk nu naar het heden – de overgang van dit 
jaar naar het volgende jaar. Het is tijd om 
uzelf opnieuw op te laden. Opnieuw opladen 
betekent eigenlijk uw behoeften herkennen 
en ze vervullen. Het is de basis van zelfhulp. 
Wat hebt u nodig om vooruit te gaan? Richt 
u niet op wat er voor u ligt, maar bedenk wat 
uw lichaam en ziel nodig hebben om zich 
verkwikt en compleet te voelen en in het 
heden te zijn (naast vooruit gaan natuurlijk). 

Opladen betekent niet alleen massages of 
een dagje naar een wellnesscentrum. U moet 
er wel wat voor doen, soms zelfs dingen die 
u eigenlijk niet echt wilt doen. Zorg samen 
met uw zorgverleners voor uw gezondheid. 
Ontdoe uw huis van rommel, bekijk en orden 
uw documenten (en gooi weg wat weg kan), 
voer kleine huishoudelijke klusjes uit zoals het 
opnieuw indelen van uw keuken of het 
opruimen van uw garage. Haal de bezem 
door uw inbox. 

Beperk frivole of onnodige behoeften en 
wensen zodat u zich kunt richten op wat 
echt belangrijk is in het leven.

Nadat u de taken om u opnieuw op te laden, 
zoals opruimen, achterstallige rekeningen 
betalen, schoonmaken, enz., hebt voltooid, 
is het tijd voor de leukere dingen van 
zelfzorg. Ga een keer op tijd naar bed en 
slaap de volgende dag lekker uit. Boek die 
massage of houd thuis een verwendag. Zet 
een week lang elke avond alle schermen uit 
en breng de avonduren in alle rust door. 
Neem een aromatherapiebad. Scrub uw 
huid met zelfgemaakte suikerscrub en 
olijfolie. Of jaag er in een week een serie 
door die u graag wilt zien. 

Nieuwe focus
Nu is het tijd voor een nieuwe focus. Een 
nieuwe focus wordt duidelijker na diepe 
reflectie en de nodige en plezierige zelfzorg 
(opladen). Een nieuwe focus stellen betekent 
dat u prioriteit geeft aan datgene wat u 
absoluut moet doen en zorgvuldig selecteert 
wat u in de resterende tijd wilt doen. Is er 
iets van vorig jaar (of vorige jaren) dat u had 
willen bereiken, proberen of verkennen maar 
waar u niet aan toe bent gekomen? Is dat 
nog steeds iets wat u wilt doen? 

Richt uw aandacht op dingen die u lol en 
energie geven en vind een manier om die 
vaker in uw leven op te nemen. Als u meer 
vrije tijd wilt, begint u met te inventariseren 
wat u leegzuigt en niet belangrijk is voor uw 
financiële of persoonlijke welzijn. Misschien 
wilt u meer vrede en harmonie. Besteed uw 
vrije tijd dan aan activiteiten die u dat bieden, 
zoals een wekelijkse wandeling in de natuur, 
dagelijks yoga doen, elke maand tijd met een 
bijzondere vriend(in) doorbrengen of gewoon 
even helemaal niks doen en in uw eentje in 
uw achtertuin zitten. 

Reflecteer, laad uzelf opnieuw op en stel een 
nieuwe focus in voor het nieuwe jaar zodat u 
helemaal klaar bent voor wat 2021 ook moge 
brengen.

De tijd is nu
Dit klinkt allemaal wel leuk en aardig, maar we 
weten allemaal dat het niet altijd eenvoudig is 
om goede ideeën in ons leven in te voeren. 
We moeten ons best doen om onze aandacht 
te richten op de goede dingen om ons heen, 
waaronder de miljoenen prachtige mensen in 
onze samenleving. Het leven is altijd cyclisch 
en we beginnen aan een nieuwe tijd. Een 
nieuwe ronde, nieuwe kansen. Sommige wijze 
mensen noemen dit het Watermantijdperk. 
We zijn hier om van het leven te genieten, 
dus laten we dat vooral doen!
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Als u uw aandacht richt op de donkere, 
koudere dagen waren we nu op het 
noordelijk halfrond in zitten, trekt u alleen 
maar donkere, koudere gevoelens, mensen 
en ervaringen in uw leven aan. Om de 
winterdip te verslaan, moet u uw gedachten 
en gevoelens koppelen aan de positieve 
dingen in uw leven: vriendschappen, familie, 
ervaringen en omstandigheden. 

Hang deze lijst op een opvallende plek in uw 
huis, bijvoorbeeld aan de koelkast, zodat u 
deze regelmatig ziet en het uitspreken ervan 
een gewoonte wordt. 

Attendeer uzelf erop als u aan het klagen 
bent en stop hier dan mee. Zet uw 
gedachten en acties om in iets positiefs en 
denk na over wat u kunt doen tegen hetgeen 
waarover u aan het klagen was. Soms kunt u 
dat verhelpen, soms ook niet, maar als u 
erover nadenkt, ontstaan er vaak al nieuwe 
mogelijkheden.

Praattherapie met een therapeut kan ook 
nuttig zijn, vooral als u cognitieve 
gedragstrategieën wilt aanleren om te 
kunnen omgaan met uw gevoelens en om 
meer verantwoordelijkheid te nemen voor uw 
handelingen.  

Een andere manier om uw stemming een 
boost te geven en de winterblues te verslaan, 
is ervoor te zorgen dat u voldoende wordt 
blootgesteld aan natuurlijk zonlicht, vooral 
vroeg in de ochtend. Als u in een klimaat 
woont waar tijdens de wintermaanden weinig 
zonlicht is, kunt u overdag lichttherapie 
gebruiken om een normaal biologisch ritme 
na te bootsen. 

Beweging is ook onmisbaar en als u in de 
buitenlucht sport slaat u twee vliegen in één 
klap. Maak dagelijks buiten een wandeling, 
ook als de zon niet schijnt. Dat helpt het 
serotonine- en melatonineniveau in uw 
lichaam te reguleren. U wordt dan ook 
blootgesteld aan de natuur en vitamine D (als 
de zon schijnt) en komt misschien wel andere 
mensen tegen. En hoewel buiten sporten een geweldige 

optie is, kunt u ook andere dingen buiten 
doen, zoals mediteren, ontbijten, tuinieren of 
gewoon lekker in een schommelstoel zitten. 
Natuur is echt niet per se een plek waarvoor 
u moeite moet doen om er te komen, zoals 
een nationaal park of een bos. Wat dacht u 
van uw tuin, terras of park om de hoek? 

Weg met de winterblues 

Lifestyle

Denk aan een paar momenten waarop u zich gelukkig voelde. 
Bijvoorbeeld herinneringen aan tijd die u met goede vrienden en 
familie hebt doorgebracht. 
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Een goede plek om te starten is 
met het opschrijven van positieve 
uitingen die u tegen uzelf kunt 
zeggen om u aan te moedigen en die 
een lichtpuntje kunnen zijn.

Denk aan de mensen in uw leven die 
u plezier, energie en rust geven en 
zorg ervoor dat u regelmatig tijd met 
ze doorbrengt. Als u tijd doorbrengt 
met gelijkgestemden ontstaat er 
een dynamiek van bevestiging en 
herkenning, waarmee positieve 
feedbackcirkel ontstaat. 

Buiten in de natuur zijn is een van de 
beste manieren om uw humeur te 
verbeteren. Streef ernaar elke dag 
ten minste 20 minuten buiten te zijn. 
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Ook daar kunt u gewoon van de frisse lucht 
en bomen genieten. U kunt zelfs op uw lijstje 
met mantra’s reminders voor natuur, frisse 
lucht en een kalmerende natuurlijke 
omgeving schrijven. 

Tijdens de wintermaanden is het niet altijd 
gemakkelijk om voldoende vitamine D uit 
zonlicht te krijgen. Kortere dagen betekent 
dat er minder gelegenheid is om overdag 
naar buiten te gaan. Daarnaast geeft de 
winterzon ook aanzienlijk minder kortgolvige 
ultraviolette straling, die deel uitmaakt van het 
zonnespectrum dat de aanmaak van 
vitamine D stimuleert. 

In dat geval kan het dagelijks nemen van een 
vitamine D-supplement noodzakelijk zijn. 
Streef ernaar dagelijks ten minste 800 
internationale eenheden (IE) binnen te krijgen. 
Overweeg tot 4000 IE als u erg weinig zonlicht 
ziet, zwanger bent of borstvoeding geeft (of 
als u weet dat uw 25-hydroxy vitamine 
D-bloedspiegel lager is dan 40 ng/ml). 

Het is helemaal niet vreemd dat u zich in de 
winter een beetje somber voelt. Als u echter 
probeert uw gedachten en gevoelens te 
vullen met positieve energie en ervoor zorgt 
dat u goed voor uw lichaam zorgt en 
voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, kunt 
u het hele jaar door gelukkig en gezond zijn. 
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U kunt de inname van omega 
3-vetzuren in de vorm van 
vette vis en/of hoogwaardige 
supplementen verhogen. Vergeet 
niet citrusvruchten, bessen en noten 
(walnoten of amandelen zijn goede 
opties) aan uw dieet toe te voegen. 
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Er zitten veel meer bacteriën in ons lichaam 
dan menselijke cellen en die wegen bijna net 
zoveel als de hersenen.1 Meer onderzoek in 
de afgelopen tien jaar heeft alle complexe 
manieren aangetoond waarop ons 
darmmicrobioom met andere organen in ons 
lichaam communiceert en waarop het invloed 
heeft. Sommige onderzoekers vinden zelfs dat 
het microbioom van het lichaam als een extra 
stelsel of zelfs als een orgaan gezien moet 
worden!

Een gezond darmstelsel beschermt tegen 
binnendringende bacteriën doordat het de 
maag- en darmcellen versterkt zodat ze 
beter beschermd zijn tegen slechte 
bacteriën.2 De volgende keer dat u op 
vakantie gaat eten bij een lokaal eettentje, is 
het slim om een probiotisch supplement in 
uw koffer in te pakken!

Uit een uitgebreid onderzoek onder kinderen 
op een kinderdagverblijf – een metafoor maar 
bijna letterlijk een petrischaaltje met 
besmettingsgevaar – bleek dat kinderen die 
probiotica innamen minder luchtweginfecties 
kregen en mildere symptomen hadden als ze 
wel ziek werden.

Vrouwen die regelmatig urineweginfecties 
hebben, kunnen hun immuunsysteem een 
boost geven met een gezonder 
darmmicrobioom. Probiotica hebben ook 
laten zien dat ze een mogelijk hulpmiddel zijn 
om herhaling van urineweginfecties aan te 
pakken.3 Als er een antibioticakuur nodig is 
om een urineweginfectie of iets anders te 
behandelen, helpt het hebben van een 
gevarieerde en sterke darmflora om 
bijwerkingen zoals diarree te voorkomen. 

Als u om wat voor reden dan ook antibiotica 
moet nemen, kunt u deze combineren met 
voedsel dat rijk is aan prebiotica en 
probiotica. Daarnaast kunt u overwegen een 
hoogwaardig probiotisch supplement te 
slikken en te blijven slikken, tot zo lang na 
afloop van de antibioticakuur als mogelijk. 

Mensen die aan een auto-immuunaandoening 
of allergie lijden, hebben ook baat bij de 
positieve effecten van een gezond darmstelsel 
op het immuunsysteem. Het is belangrijk dat 
het darmstelsel een normale doorlaatbaarheid 
heeft zodat essentiële voedingsstoffen na 
vertering van voedsel worden doorgelaten, 
maar grote moleculen worden tegenhouden 
en bacteriën in het darmmicrobioom niet door 
de darmwand de bloedbaan of het 
lymfestelsel kunnen binnendringen waar ze 
door de ontstekingsreactie van het 
immuunsysteem moeten worden vernietigd. 
Een te grote doorlaatbaarheid van de 
darmwand wordt vaak een ‘lekkende darm’ 
genoemd. Een gezonde darmflora met een 
gezonde doorlaatbaarheid kan van essentieel 
belang zijn voor het voorkomen of behandelen 
van verscheidene auto-immuunziekten, zoals 
multiple sclerosis.4 Darmgezondheid en het 
voeden van het microbioom helpen het 
immuunsysteem de symptomen van 
allergieën te bestrijden.5 Uit één onderzoek 
bleek dat bij mensen met allergie die geen 
allergiemedicijnen of steroïden gebruikten, de 
symptomen van slijmvliesontstekingen 
afnamen wanneer zij een probiotisch 
supplement gebruikten.

Wat we eten is essentieel voor onze 
gezondheid en niet alleen om de juiste 
voedingsstoffen binnen te krijgen. We moeten 
ons darmmicrobioom ook goed te eten geven. 
Dit betekent het eten van zowel prebiotica als 
probiotica, maar ook het rekening houden met 
andere eetgewoonten. Een ander woord voor 
prebiotica is ‘vezels’. Dit zijn grote 
koolhydraatmoleculen die niet verteerbaar zijn 
voor de enzymen in het eerste gedeelte van de 
dunne darmen maar wel verteerbaar voor het 
microbioom in de dikke darm. Stoffen zoals 
psylliumzaad en -schil, guarpitmeel, lijnzaad en 
in maltodextrine oplosbare vezels zijn allemaal 
uitstekende prebiotica. Dat geldt ook voor 
eencellige algen zoals spirulina en chlorella en 
voor de vezels in groenten en fruit. Al deze 
voedingsvezels voeden het darmmicrobioom, 
dat deze onverteerbare koolhydraatmoleculen 
voor energie gebruikt en vetzuren met een 
korte keten produceert (vetzuren die uit drie of 
vier koolstofatomen bestaan, zoals 
propioonzuur en boterzuur). Deze vetzuren zijn 
de belangrijkste brandstof voor de cellen die 
de dikke darm bekleden (darmwandcellen). 
Een voedingspatroon rijk aan prebiotica 
ondersteunt ook de groei van probiotica, wat 
kan zorgen voor een gevarieerder, sterker en 
weerbaarder darmmicrobioom en wat een 
goede werking van de hersenen, het 
immuunsysteem en andere organen in het 
lichaam ondersteunt. 
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Darmgezondheid en 
-immuniteit 
Hebt u ooit wel eens een ‘onderbuikgevoel’ gehad over iets of 
iemand? Of een ‘knoop in uw maag’ als u ergens nerveus over 
was? Of dat nare gevoel in uw darmen als u verschrikkelijk nieuws 
hoort? Het blijkt dat die gevoelens niet alleen maar toeval zijn. De 
relatie tussen ons darmkanaal en onze hersenen is complex en 
wordt nog steeds grondig onderzocht. De communicatielijn tussen 
onze darmen en hersenen is essentieel voor onze fysieke en 
psychologische gezondheid. Maar onze darmgezondheid is vooral 
belangrijk voor de werking van ons immuunsysteem.

Voeding

10
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e1002533. 19 Aug. 2016, doi:10.1371/journal.pbio.1002533
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epithelial cells from the effects of infection with enteroinvasive 
Escherichia coli (EIEC).” Gut. 2003 Jul;52(7):988-97. 
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Als er nieuwe of meer prebiotica aan het 
dieet worden toegevoegd, wordt er in eerste 
instantie meer darmgas aangemaakt 
aangezien het microbioom moet wennen 
aan deze nieuwe voedingsbronnen; dit is 
heel normaal.

Een te grote toename van gisten zoals 
candida kan een langdurige toename van 
darmgas veroorzaken. Dan kan een speciaal 
koolhydraatarm dieet, soms samen met het 
gebruik van antischimmelmiddelen of een 
hogere inname van probiotische bacteriën, 
nodig zijn om de balans in het 
darmmicrobioom te herstellen en het 
aanmaken van darmgas door prebiotische 
voedingsstoffen te verminderen. 

Zorg voor een gevarieerd eetpatroon. 
Afwisseling in het eten houdt het leven niet 
alleen interessant, maar zorgt er ook voor 
dat uw lichaam beter functioneert. U zult 
namelijk eerder een compleet scala aan 
voedingsstoffen binnenkrijgen als u 
gevarieerd eet. De darmen profiteren ook 
van die afwisseling. Het microbioom zou een 
rijke verscheidenheid aan bacteriën moeten 
bevatten en die bacteriestammen hebben 
verschillende voedingsbehoeften. Dus als u 
een gevarieerd dieet aanhoudt, zorgt dat 
voor een gevarieerder microbioom.6 

Hoewel probiotische supplementen van 
hoge kwaliteit gunstig zijn, is het altijd aan te 
raden om aan uw basisbehoeften op het 
gebied van voeding te voldoen door wat u 
eet. Gefermenteerd eten zoals kimchi, 
yoghurt, kefir, miso, bietenkvass en zuurkool 
zijn allemaal uitstekende keuzes. Maar tenzij 
u dagelijks tal van verschillende 
voedingsstoffen binnenkrijgt, is het slim om 
de inname van supplementen te overwegen. 
Supplementen bevatten namelijk veelal veel 
verschillende probiotica.

Andere dingen die u kunt doen om uw 
darmgezondheid en daardoor ook uw 
immuunsysteem een boost te geven, zijn 
onder andere: Schrap kunstmatige 
zoetstoffen, aangezien sommige daarvan de 
groei van ongezonde bacteriën in het 
darmmicrobioom zelfs bevorderen.7  

Voorkom onnodig gebruik van antibiotica. 
Hoewel antibiotica sinds ze ontwikkeld zijn 
een levensreddend medisch middel zijn 
geweest, worden ze te vaak voorgeschreven 
(bijvoorbeeld voor virussen waarop ze geen 
effect hebben of langdurig gebruik van 
antibiotica voor acne, een aandoening die 
goed kan worden behandeld met voeding 
en supplementen). De algehele impact van 
overmatig medisch gebruik van antibiotica 
en het enorme gebruik van antibiotica in 
‘megastallen’ zorgen ervoor dat antibiotica in 
ons lichaam komen door het eten van vlees 
dat op die manier wordt geproduceerd. De 
impact van dergelijke antibiotica op het 
menselijke darmmicrobioom is een 
wereldwijd gezondheidsprobleem geworden. 

Stimuleer het uitsluitend geven van 
borstvoeding, aangezien baby’s die in elk 
geval de eerste zes weken van hun leven 
uitsluitend moedermelk krijgen (in 
tegenstelling tot flesvoeding of een 
combinatie van moedermelk en flesvoeding) 
een gezonder darmmicrobioom hebben.8  

6 Heiman ML, Greenway FL. “A healthy gastrointestinal 
microbiome is dependent on dietary diversity.” Mol Metab. 2016 
Mar 5;5(5):317-320. doi: 10.1016/j.molmet.2016.02.005. PMID: 
27110483; PMCID: PMC4837298.
7 Palmnäs MS, Cowan TE, Bomhof MR, Su J, Reimer 
RA, Vogel HJ, Hittel DS, Shearer J. “Low-dose aspartame 
consumption differentially affects gut microbiota-host metabolic 
interactions in the diet-induced obese rat.” PLoS One. 2014 Oct 
14;9(10):e109841. doi: 10.1371/journal.pone.0109841. PMID: 
25313461; PMCID: PMC4197030.
8 Madan JC et al. “Association of Cesarean Delivery and 
Formula Supplementation With the Intestinal Microbiome of 
6-Week-Old Infants.” JAMA Pediatr. 2016 Mar;170(3):212-9. 
doi: 10.1001/jamapediatrics.2015.3732. PMID: 26752321; 
PMCID: PMC4783194.
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Positieve mensen hebben een 
gezonder hart
Mensen die zich op positiviteit en 
dankbaarheid richten hebben een gezonder 
hart.1 Hun eetpatroon bevat vaak meer 
groenten en fruit in vergelijking met mensen 
die een negatievere instelling hebben.2 En ze 
doen vaak ook meer aan sport en andere 
fysieke activiteiten, wat ook bijdraagt aan een 
gezond hart.3 

Dankbaarheid en slaap
De meeste mensen raken over het algemeen 
eerder geïrriteerd, minder weerbaar en zelfs 
negatiever als ze een slaaptekort hebben. En 
het werkt ook andersom: negatieve gedachten 
kunnen ons ‘s nachts wakker houden als we 
piekeren over details en nadenken over 
gevoelens. Het is dan ook geen verrassing dat 
mensen die dankbaar, optimistisch en positief 
ingesteld zijn, vaak beter slapen.4 Een goede 
nachtrust is van essentieel belang voor de 
algemene en geavanceerde metabolische en 
endocrinologische functies in het lichaam. 

Dankbaarheid en immuniteit
Als u vaker dankbaar bent, wordt u  
vanzelf ook positiever en dat helpt uw 
immuunsysteem! Bij een onderzoek onder 
300 volwassenen werd hun vatbaarheid voor 
een gewone verkoudheid bekeken. De groep 
die deelnam aan meer positieve acties – en 
dankbaarheid is essentieel voor positiviteit – 
waren beter bestand tegen het virus!5 De 
wetenschap hierachter heeft te maken met 
hormonen en hun rol in het opbouwen van 
een krachtig immuunsysteem.6 

Het slechte herkennen en ermee 
omgaan 
Dankbaar zijn betekent niet het wegwuiven of 
negeren van uw somberheid, teleurstellingen 
of verlies. Benoem uw frustratie en sta even 
stil bij het verlangen naar betere dingen. Maar 
blijf daar niet te lang in hangen. Voel de 
negatieve gedachten, herken ze en erken ze. 
Maar bekijk ze dan eens beter. Vind een 
manier om de levensles erin te zien (erken ook 
dat sommige dingen gewoon niet eerlijk zijn!). 
Ga op zoek naar hulp en fijne mensen om u te 
helpen het slechte ongedaan te maken. Vind 
een weg uit de somberte en plan stappen om 
naar meer positiviteit te gaan. 

Maak een dankbaarheidswandeling om 
ongelukkige ervaringen te verwerken. Stel een 
timer in op uw horloge of telefoon om tijdens 
de eerste helft van uw wandeling na te denken 
over uw somberte en boosheid vanwege de 
negativiteit en die te voelen. De andere helft 
van uw wandeling benoemt u bewust alle 
dingen waar u dankbaar voor bent. 

Denk even niet meer aan uzelf en richt u op 
anderen. Als u uw aandacht op uw eigen 
verlies en uw eigen verdriet richt, verschuif uw 
aandacht dan juist naar het sturen van goede 
wensen en zegeningen naar anderen; dit 
gewoon in uw hoofd doen is al voldoende. Er 
zal altijd iemand vóór u op de weg zijn en 
iemand achter u. Dat betekent niet dat uw pijn 
niet belangrijk is. Dit is geen oefening om u het 
gevoel te geven dat u gelukkig moet zijn. 

De ui-oefening
Zie de wereld als de buitenste ringen van 
een ui en uw innerlijke zelf als de binnenste 
ring. Begin met het benoemen van dingen 
waar u dankbaar voor bent op wereldniveau 
en ga dan steeds verder naar binnen. Begin 
op het niveau van de hele wereld, ga door 
naar het werelddeel waarin u leeft, dan naar 
uw land, uw plaats, uw wijk, uw tuin, uw 
huis, de kamer waarin u zit, de buitenkant 
van uw lichaam, de binnenkant van uw 
lichaam en ten slotte uw geest. 

Ga dan van binnen naar buiten en benoem 
alle verschillende dingen die u onderweg 
tegenkomt. Dit is een uitstekende manier om 
na te denken over dankbaarheid, eerst 
persoonlijk en later algemeen.

Leven in overvloed
Als we de overvloed in ons leven ervaren, 
kiezen we er bewust voor te zien wat we 
hebben en wat we niet hebben. Het is een 
andere manier van denken die ons helpt te 
zien dat we alle basisbehoeften hebben - en 
zelfs veel meer dan dat! We moeten de 
interne gedachte van “Ik moet” of “Ik wil” 
bewust en continu veranderen in “Ik heb” of 
“Ik ben dankbaar voor”.

Een van de redenen waarom veel mensen 
terugkeren naar minimalisme, is dat ze hun 
focus willen verleggen naar overvloed en een 
gelukkig leven met minder spullen. Dit verlicht 
de geestelijke druk. 

Hoofdartikel
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De voordelen van 
dankbaarheid 
De aandacht op dankbaarheid in de wereld van mindfulness 
en welzijn is niet nieuw. “Houd een dankbaarheidsdagboek bij”, 
zeggen sommige mensen. “Focus op het positieve”, dringen ze aan. 
Maar waarom is dankbaarheid zo belangrijk? En hoe kun je zelfs in 
moeilijke tijden in het leven en deze wereld dankbaar blijven?
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2 Sapranaviciute-Zabazlajeva, L et al. “Link between healthy 
lifestyle and psychological well-being in Lithuanian adults aged 
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Als we ervoor kiezen in te zien dat wat we 
hebben meer dan genoeg is, kunnen we 
onze energie gebruiken voor activiteiten, 
mensen en dingen die ons plezier geven.

Een nieuwe blik
Een nieuwe blik om de positieve kant van 
dingen te zien, vergt oefening. Hoe vaker u het 
doet, hoe meer het een gewoonte kan 
worden. In dit voorbeeld komt dat goed naar 
voren.

Er waren eens twee kinderen die een erg 
verschillende kijk op het leven hadden. Het 
ene kind was een eeuwige optimist en het 
andere had weinig veerkracht en 
dankbaarheid. Hun ouders waren bang dat 
het optimistische kind niet realistisch was en 
maakten zich zorgen dat de wereld haar op 
een dag te veel zou worden. Ze hielden van 
haar optimisme en idealisme, maar dachten 
dat het allemaal tot teleurstelling zou leiden. 
Aan de andere kant zagen de ouders ook hun 
andere kind en maakten zij zich zorgen dat zijn 
constante geklaag hem zou verhinderen 
daadwerkelijk een gelukkig leven te leiden. 

Op een dag besloten de ouders dit te testen. 
In twee kamers deden ze totaal verschillende 
dingen. De ene kamer was vol met allerlei 
soorten speelgoed - de droom van elk kind! 
De andere kamer was vol met mest. 
Inderdaad, poep! De ouders wilden hun 
optimistische dochter leren dat het leven 
hard en teleurstellend kan zijn door haar naar 
de mestkamer te sturen. En ze wilden hun 
pessimistische zoon laten zien dat er zo veel 
plezier en waardering in het leven kan zijn.

De kinderen werden naar de kamers 
gebracht. Het kind dat gewoonlijk negatief 
was, trad de kamer met speelgoed binnen 
en keek met een kritische blik rond. Hij 
rommelde wat, speelde met een paar dingen 
en begon toen te zeggen dat hij echt hoopte 
dat een bepaald speeltje er zou zijn, maar 
dat hij het niet zag. Of dat het speelgoed 
knoeierig of te moeilijk was.

Of dat er te veel speelgoed was dat hij niet 
leuk vond en maar een paar die hij echt leuk 
vond. Na een paar uur in de speelkamer 
spelen (en zeuren), klaagde hij toen het tijd 
was om te stoppen met spelen en het 
speelgoed op te ruimen!

De ouders waren ervan overtuigd dat in de 
tussentijd hun dochter in de kamer met mest 
het allemaal walgelijk zou vinden. De stank, 
de hoeveelheid mest, wat een verschrikking! 
Ze liepen naar de kamer en konden hun 
dochter niet zien, maar zagen wel dat er 
mest van de ene kant naar de andere kant 
op een hoop belandde. Vol zorgen riepen ze 
haar, zich afvragend waar ze was. Ze kwam 
tevoorschijn om hen te zien, met een grote 
grijns en een schep in haar hand. “Mama en 
papa, zien jullie dit? Er is hier zoveel mest, 
dan moet er hier wel een pony zijn!”

Welk kind en welke instelling wilt u volgen?
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In tegenstelling tot vitamine D, magnesium, 
zink, selenium of probiotica, komt een tekort 
aan CoQ10 niet vaak voor. In bepaalde 
gevallen kunnen mensen er echter toch baat 
bij hebben om supplementen te slikken of 
ervoor te zorgen dat ze eten tot zich nemen 
dat rijk is aan CoQ10. Naarmate u ouder 
wordt, kan de productie van CoQ10 
afnemen en zijn aanvullende supplementen 
misschien nodig. 

CoQ10 is een integraal onderdeel van het 
metabolisme en de energieproductie in het 
lichaam. Het helpt eten om te zetten in energie. 
Dit betreft niet alleen het verbranden van 
calorieën, maar het zorgt ervoor dat alle 
gezonde voedingsstoffen die we binnen krijgen 
daadwerkelijk worden afgebroken en op de 
juiste manier worden gebruikt. CoQ10 draagt 
de elementen, zoals elektronen, die enzymen 
in ons lichaam helpen juist te werken. 

Veel daarvan heeft te maken met onze 
mitochondriën. Dit zijn eigenlijk de 
energiecentrales van onze cellen waar CoQ10 
in het lichaam wordt opgeslagen.1 CoQ10 zit 
in elke cel in het lichaam, maar komt in 
grotere hoeveelheden voor in de organen die 
de vitale functies van het lichaam van energie 
voorzien, zoals de nieren, longen en het hart.2

Behalve voor het metabolisme in het 
algemeen, speelt CoQ10 ook een 
belangrijke rol bij hartaandoeningen, het 
immuunsysteem, de gezondheid van de 
hersenen, het voorkomen van migraine en 
cognitieve functies. Het is onbekend of 
deze aandoeningen en ziektes door een 
laag niveau van CoQ10 worden veroorzaakt 
of dat ze juist de oorzaak van het lage 
niveau van CoQ10 zijn.

Patiënten met hartfalen die deelnamen aan 
twee onafhankelijke studies en CoQ10-
supplementen namen, hadden minder last 
van complicaties van de hartaandoening en 
hoefden minder vaak in het ziekenhuis te 
worden opgenomen.3,4 Het staat nog niet 
helemaal vast, maar sommige onderzoeken 
stellen dat een hoge bloeddruk verlaagd kan 
worden door meer CoQ10 te nemen (andere 
onderzoeken hebben hier geen winst laten 
zien).5,6 Als u een hartaandoening hebt, kunt 
u overwegen met uw zorgverlener te 
overleggen of het nemen van CoQ10-
supplementen iets is wat u zou kunnen 
proberen.

Als hyperlipidemie, ofwel een hoog 
cholesterol, bij uw hartaandoening hoort en 
u daar medicijnen voor neemt, is er een kans 
dat die medicijnen uw CoQ10-niveau 
verlagen. 

Als u bijwerkingen ervaart van 
cholesterolverlagers, zoals pijn of slapte, kan 
het nemen van CoQ10-supplementen 
enkele van die bijwerkingen verlichten. Zoals 
altijd geldt dat u eerst met uw zorgverlener 
moet praten, vooral als u medicijnen op 
recept gebruikt voor een ernstige 
aandoening.

De gezondheid van de hersenen en 
cognitieve functies kunnen ook profiteren 
van CoQ10. Met name het brein is vatbaar 
voor oxidatieve schade vanwege de vette 
aard en het verouderingsproces. CoQ10 
dient als een belangrijke antioxidant bij het 
bestrijden van oxidatieve stress die vrije 
radicalen kunnen veroorzaken. Hoewel er 
meer onderzoek onder mensen nodig is, kan 
de progressie van Alzheimer en Parkinson 
mogelijk worden afgeremd door het nemen 
van CoQ10-supplementen.7,8 Bij mensen 
met migraine werd een CoQ10-tekort 
gemeten en enkele studies hebben positieve 
effecten voor het voorkomen of behandelen 
van migraine aangetoond.9 

Bepaalde soorten voedsel hebben een 
bijzonder hoog CoQ10-gehalte. Veel van 
deze soorten zijn de standaard dingen die u 
al zou moeten eten voor een optimale 
gezondheid. Vette vis, zoals forel, zalm, 
tonijn, sardientjes en makreel, zitten 
boordevol met gezonde voedingsstoffen. 
Spinazie en broccoli zijn ook rijk aan 
antioxidanten. Peulvruchten, vooral 
doodgewone linzen, zijn een goede optie 
voor vegetariërs of mensen die niet van vis 
houden of er allergisch voor zijn. Zaden en 
noten, zoals sesamzaad, pistachenoten en 
pinda’s, zijn ook goede plantaardige bronnen 
van CoQ10.
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Co-enzym Q10, ook bekend als CoQ10 of ubiquinone, is een antioxidant die uw lichaam zelf van 
nature aanmaakt. Het is een belangrijke stof die vrije radicalen in uw lichaam bestrijdt. Waar veel 
antioxidanten alleen uit voeding of supplementen worden gehaald, is CoQ10 er een die uw lichaam 
zelf aanmaakt.

Co-enzym Q10

Kruiden en supplementen

CoQ10 is veelbelovend om mensen 
met een hartaandoening te helpen 
langer te leven. 

1 Garrido-Maraver J, Cordero MD, Oropesa-Ávila M, Fernández 
Vega A, de la Mata M, Delgado Pavón A, de Miguel M, Pérez 
Calero C, Villanueva Paz M, Cotán D, Sánchez-Alcázar JA. 
Coenzyme q10 therapy. Mol Syndromol. 2014 Jul;5(3-4):187-
97. doi: 10.1159/000360101. PMID: 25126052; PMCID: 
PMC4112525.
2 Saini R. Coenzyme Q10: The essential nutrient. J Pharm 
Bioallied Sci. 2011 Jul;3(3):466-7. doi: 10.4103/0975-
7406.84471. PMID: 21966175; PMCID: PMC3178961.
3 Mortensen SA, Rosenfeldt F, Kumar A, Dolliner P, Filipiak 
KJ, Pella D, Alehagen U, Steurer G, Littarru GP; Q-SYMBIO 
Study Investigators. The effect of coenzyme Q10 on morbidity 
and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: 
a randomized double-blind trial. JACC Heart Fail. 2014 
Dec;2(6):641-9. doi: 10.1016/j.jchf.2014.06.008. Epub 2014 

Oct 1. PMID: 25282031.
4 Morisco C, Trimarco B, Condorelli M. Effect of coenzyme 
Q10 therapy in patients with congestive heart failure: a long-
term multicenter randomized study. Clin Investig. 1993;71(8 
Suppl):S134-6. doi: 10.1007/BF00226854. PMID: 8241697.
5 “Complementary and Alternative Medicine – Penn State 
Hershey Medical Center – Penn State Hershey Medical Center.” 
Coenzyme Q10, Penn State Hershey Health Information Library, 
pennstatehershey.adam.com/content.aspx?productid=107.
6 Ho MJ et al. Blood pressure lowering efficacy of coenzyme 
Q10 for primary hypertension. The Cochrane database 
of systematic reviews vol. 3,3 CD007435. 3 Mar. 2016, 
doi:10.1002/14651858.CD007435.pub3.
7 Wadsworth TL, Bishop JA, Pappu AS, Woltjer RL, Quinn 
JF. Evaluation of coenzyme Q as an antioxidant strategy for 

Alzheimer’s disease. J Alzheimers Dis. 2008 Jun;14(2):225-34. 
doi: 10.3233/jad-2008-14210. PMID: 18560133; PMCID: 
PMC2931577.
8 Shults CW, Oakes D, Kieburtz K, Beal MF, Haas R, Plumb S, 
Juncos JL, Nutt J, Shoulson I, Carter J, Kompoliti K, Perlmutter 
JS, Reich S, Stern M, Watts RL, Kurlan R, Molho E, Harrison 
M, Lew M; Parkinson Study Group. Effects of coenzyme Q10 
in early Parkinson disease: evidence of slowing of the functional 
decline. Arch Neurol. 2002 Oct;59(10):1541-50. doi: 10.1001/
archneur.59.10.1541. PMID: 12374491.
9 Hershey AD, Powers SW, Vockell AL, Lecates SL, Ellinor PL, 
Segers A, Burdine D, Manning P, Kabbouche MA. Coenzyme 
Q10 deficiency and response to supplementation in pediatric 
and adolescent migraine. Headache. 2007 Jan;47(1):73-80. doi: 
10.1111/j.1526-4610.2007.00652.x. PMID: 17355497.
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Hoewel het misschien niet altijd zo voelt als u 
een peuter hebt, zijn kinderen van nature 
empathisch en sociaal. Dit ontwikkelt zich 
mettertijd. In eerste instantie verrichten jonge 
kinderen een goede daad omdat ze dan 
krijgen wat ze willen - een beloning voor het 
helpen met opruimen bijvoorbeeld. Dit zal 
zich ontwikkelen tot aardig en sociaal gedrag 
om lof te oogsten. Terwijl ze sociaal en 
emotioneel volwassen worden, zullen ze 
uiteindelijk de behoeften van mensen 
herkennen – “Dat andere kind in de speeltuin 
huilt omdat ze verdrietig is omdat ze naar 
huis moet” of “Mijn zus is boos omdat haar 
speelgoed stuk is”. Dit wordt dan verder 
ontwikkeld in een dieper gevoel van willen 
helpen, omdat dat vanbinnen goed voelt. 
Net als dat ze zich trots voelen als ze nieuwe 
dingen leren, zoals zichzelf aankleden of hun 
schoenen aandoen, zullen ze die emotie 
gaan voelen die we allemaal vanbinnen 
voelen als we weten dat we iets goeds voor 
iemand anders hebben gedaan.

Hier is veel zelfreflectie en misschien wat 
moeilijke zelfanalyse voor nodig. In plaats 
van de gebiedende wijs te gebruiken, “Wees 
aardig en schreeuw niet tegen je vriend” of 
een vermaning, “Pak dat speelgoed niet van 
hem af”, is de eerste stap om kinderen 
vriendelijkheid aan te leren te kijken naar hoe 
u zelf anderen behandelt. Bent u vriendelijk, 
beleefd en dankbaar tegen de caissière bij 
het afrekenen? Zucht u ongeduldig als 
iemand in de rij voor u langzaam is? Bent u 
vriendelijk en belangstellend tegen uw 
buren? Spreekt u aardig of kritisch over 
andere mensen? Vooral dit laatste is 
belangrijk aangezien kinderen alles horen 
(zelfs als ze uw vraag om hun speelgoed op 
te ruimen negeren!). Als u het uiterlijk van 
anderen bekritiseert of roddelt over mensen 
die u vervelend vindt, zien uw kinderen dat 
en nemen zij dat over.

Merk aardige acties van anderen op en praat 
daarover. “Oma vertelde me dat ze als 
vrijwilliger boeken gaat voorlezen op de 
school in de buurt.” Betrek uw kinderen bij 
wat hun oma doet, waarom ze het doet en 
hoe dat anderen helpt. Als dat mogelijk is, 
kunt u ook andere mensen in het leven van 
uw kind erbij betrekken door ze te laten 
praten over het belang van vriendelijkheid. 
Vraag oma met uw kinderen te praten en te 
delen wat ze doet en waarom. Dit schept het 
idee dat vriendelijk zijn normaal is en 
verwacht wordt.

Dit schept juist schaamte en gevoelens van 
weerstand en niet goed genoeg zijn. 
Benoem in plaats daarvan de vriendelijkheid 
die u ziet met waardering en inspiratie. “Ik 
had net een klantenservicemedewerker aan 
de lijn die erg behulpzaam en proactief was. 
Ik waardeer echt hoe aardig die persoon 
tegen mij was bij het oplossen van het 
probleem dat ik had.” 
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Als we nadenken over wat we voor onze kinderen willen, 
zeggen veel mensen dat ze willen dat hun kinderen gezond 
of gelukkig zijn. Sommigen zeggen dat ze hopen dat hun 
kinderen succesvol zijn. Anderen zullen zeggen dat ze hopen 
dat hun kinderen zich altijd geliefd zullen voelen. Maar 
hoeveel van ons vinden vriendelijkheid een kernwaarde voor 
onze kinderen? Een van de belangrijkste dingen die we doen 
als ouder (of grootouder, oom, tante, leraar of verzorger) is 
onze kinderen het belang van vriendelijkheid te leren. 

Kinderen leren aardig te zijn 

Gezondheid van het gezin

En net als met zoveel dingen die 
we onze kinderen willen leren - 
gezond eten, dagelijks bewegen, 
met belangstelling en betrokkenheid 
leren - kunnen we zelf het beste het 
goede voorbeeld geven. 

Kijk ervoor uit dat u de goede daden 
van anderen niet als een vergelijking 
stelt – “Je zus is zoveel aardiger  
dan jij.” 
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Hier zijn enkele manieren waarop u 
vriendelijkheid in uw huishouden kunt 
opnemen. Praat over uw gevoelens, vooral 
uw kwetsbaarheden. Dit laat kinderen zien 
dat kwetsbaarheid en het verwerken van 
gevoelens normaal is en daarnaast biedt het 
ze gelegenheid om te reageren en anderen 
te helpen. Denk eraan dat elk kind uniek is 
en help ze hun eigen stijl van vriendelijkheid 
te ontwikkelen.

Laat zien hoe u in overvloed deelt en 
handelt. Als u veel snijbiet (of tomaten, 
bloemen, enz.) in uw tuin kweekt, praat dan 
over hoeveel u hebt en laat uw kinderen met 
u meelopen als u wat daarvan naar uw 
buren brengt. 

Als u eten kookt of stofzuigt, vertel dan hoe u 
het gezin helpt. En spring af en toe bij om ze te 
helpen, net zoals u zou willen dat zij u helpen.

Praat dagelijks met ze over hoe ze met hun 
leeftijdgenootjes omgaan. Wees alert op 
pesten of onbeleefdheid in hun sociale kring. 
Leer ze niet alleen dat vriendelijkheid een 
waarde in uw gezin is, maar stimuleer ze ook 
om gemeen gedrag van hun leeftijdsgenootjes 
kritisch te bekijken, en praat met ze over 
eventueel opkomen voor degenen over wie 
wordt geroddeld of die worden gepest.

Besef dat uw kinderen onderdeel zijn van uw 
bijdrage aan de samenleving. Ja, u wilt dat 
ze tevreden, gezond en succesvol zijn, maar 
dat is allemaal niet belangrijk tenzij ze ook 
goed voor anderen en de planeet zijn.
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Begin vroeg met taken (al vanaf 
18 maanden of 2 jaar), maar in 
plaats van dat u gewoonweg 
taken oplegt, legt u uit dat dit bij 
hun verantwoordelijkheid voor het 
helpen in het gezin hoort. 



|    The Art of Growing Young

Dansen kan een work-out voor het hele 
lichaam zijn. Als u een fietstocht of 
wandeling maakt, gebruikt u voornamelijk 
uw benen. Hoewel dit natuurlijk fantastische 
beweging is, houdt een work-out voor het 
hele lichaam ons beter in balans, voorkomt 
het dat een of twee spiergroepen 
oververmoeid raken en houdt het de 
activiteit interessant.

Dagelijkse beweging, zoals wandelen of 
traplopen, houdt ons in hetzelfde middenvlak 
(het middenrif dat ons lichaam verticaal in 
twee splitst). Als we dansen, beweegt ons 
lichaam op een unieke manier en door alle 
verschillende vlakken, zijwaarts, frontaal, 
roterend, etc. We draaien, buigen, krommen 
en bewegen onze armen los van de 
beweging van onze benen. 

Als u aan het dansen bent, kunt u zelfs 
vergeten dat u aan het sporten bent. Hebt u 
wel eens tijdens een fietstocht of 
hardloopronde dat u continu op uw horloge 
blijft kijken om te zien hoeveel tijd er al 
verstreken is en hoe lang u nog moet? 
Tijdens het dansen is het gemakkelijk om de 
tijd uit het oog te verliezen, omdat dansen 
zo’n sociale, dynamische en plezierige 
activiteit is. De muziek en beweging van ons 
lichaam geeft ons veel lol, dus dansen voelt 
niet als een vervelende fysieke inspanning. 

Dansen is een work-out voor het hele 
lichaam die tegelijk niet belastend voor het 
lichaam is. In tegenstelling tot hardlopen, wat 
knie-, enkel- of heupblessures bij sommige 
mensen kan veroorzaken, is dansen slechts 
zo belastend als u het zelf maakt. Natuurlijk 
vergen professionele dansers het uiterste 
van hun lichaam. Maar sociaal dansen is niet 
zo zwaar voor het lichaam. Als u vragen hebt 
over de mate van belasting van een dansles, 
praat u vooraf met de instructeur of vraagt u 
of u eerst een lesje kan kijken om te zien of 
het bij u past.

Sommige sporten, zoals zwemmen, joggen 
en roeien, zijn geweldig om in een trance van 
herhaaldelijke beweging te raken. Dansen 
heeft meer dynamiek aangezien de 
bewegingen met de muziek en uw 
danspartner (als u met een partner danst) 
mee veranderen. Het houdt daarom uw 
geest ook actief.1

U moet nadenken over wat uw volgende 
beweging is, reageren op een partner en 
diens bewegingen, opletten op het ritme in 
de muziek en rekening houden met de 
ruimte die u hebt. Er gebeurt veel en 
daardoor moeten uw hersenen op 
verschillende manieren denken en reageren.

Hiervoor zijn weinig vaardigheden nodig en 
hoeft u niet per se nieuwe pasjes te leren. 
Als u in uw eentje danst, hebt u ook de 
vrijheid om te dansen zoals u wilt zonder dat 
u zich onzeker of ongemakkelijk hoeft te 
voelen. U kunt ook de muziek kiezen die u 
wilt en zelf bepalen hoe lang u wilt dansen. 
Er zijn talloze online danslessen met 
instructies te vinden of gewoon motiverende 
instructeurs of docenten voor een klas.

Natuurlijk zijn danslessen of een dansgroep 
ook een mogelijkheid. U kunt kiezen voor 
danslessen waarbij u een partner nodig hebt 
(zoals salsadansen) of waarbij u in een groep 
zit en gewoon de instructeur volgt (zoals 
Zumba). Het goede van een les is dat er wat 
meer externe druk is om daadwerkelijk te 
gaan. Afgezien daarvan is het ook een 
manier om andere mensen te ontmoeten of 
tijd door te brengen met gezellige mensen 
terwijl u samen iets leuks doet. Aangezien 
dansen voor alle generaties is, kan het ook 
helpen om verbonden te blijven met 
jongvolwassenen of zelfs met kinderen, dus 
nodig gerust uw kleinkinderen uit voor de 
dansles!
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Wat is goed voor uw humeur, houdt u sociaal, laat u zich jonger voelen, is geweldig voor uw hart, 
stimuleert uw metabolisme en is iets dat u ook op hogere leeftijd kunt blijven doen? Dansen! 

Dansen 

Gezondheid van het gezin

Dansen is een beetje als schaken: 
het activeert de delen van het brein 
die betrokken zijn bij geheugen, 
plannen, organiseren en trainen van 
vaardigheden.2 

Wat het sociale aspect betreft, is 
dansen ook behoorlijk gevarieerd. U 
kunt als u ‘s ochtends wakker wordt 
gewoon wat muziek opzetten en in 
de privacy van uw eigen huis dansen. 

Balans en coördinatie zijn zeker 
noodzakelijk voor dansen, maar als 
u daar niet meer zo goed in bent 
als voorheen, is dansen ook een 
uitstekende manier om ze weer te 
verbeteren. 

1 Edwards, Scott. Dancing and the Brain, Harvard Mahoney 
Neuroscience Institute, neuro.hms.harvard.edu/harvard-
mahoney-neuroscience-institute/brain-newsletter/and-brain/
dancing-and-brain.

2 Teixeira-Machado L, Arida RM, de Jesus Mari J. Dance for 
neuroplasticity: A descriptive systematic review. Neurosci 
Biobehav Rev. 2019 Jan;96:232-240. doi: 10.1016/j.
neubiorev.2018.12.010. Epub 2018 Dec 10. PMID: 30543905.
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In de sportwereld wordt golf nog weleens 
weggezet als een sport met te weinig 
lichamelijke inspanning of waarbij u niet in een 
hoge hartslagzone komt. Maar u doet golf 
tekort als u denkt dat het slechts een activiteit 
is met golfkarretjes en golfers die een polo en 
witte zonneklep dragen. Golf is een sport die 
ideaal is voor mensen die niet intensief kunnen 
sporten. Golf kan hen helpen om toch naar 
buiten te gaan en in beweging te komen. 

Gegevens van een grote groep in een 
periode van 10 jaar toonden aan dat er 
onder regelmatige golfspelers een aanzienlijk 
verschil was in het sterftecijfer in vergelijking 
met mensen die geen golf speelden. Het 
sterftecijfer van golfers tijdens die 10 jaar 
was slechts 15,1%, terwijl het voor degenen 
die geen golf speelden 24,6% was. 

Het onderzoek gaf niet aan of de golfspelers 
over de drive wandelden of een golfkarretje 
gebruikten. De uitkomst van een verbeterde 
vitaliteit kan dus niet volledig worden 
toegeschreven aan de fysieke activiteit van 
het lopen tussen de holes. De 
wetenschappers die deze gegevens 
analyseerden geloven eigenlijk dat golf zo 
goed is vanwege de sociale aspecten ervan, 
waaronder de opwinding van het 
spelelement. 

Een van de artsen die deze informatie 
presenteerden, noemde ook de positieve 
effecten op de gezondheid van frisse lucht, 
blootstelling aan de zon en de natuur.

Eenzaamheid onder mannen is bijvoorbeeld 
een groeiende zorg, vooral als ze ouder 
worden. Van kinds af aan vinden jongens dat 
het delen van hun gevoelens tijdsverspilling is.2 
Als ze te maken krijgen met een trieste 
situatie, is de kans dat jongens die ervaring 
delen met leeftijdsgenoten minder groot dan 
bij meisjes. Het trieste is dat dit idee en gedrag 
door hun volwassen mannelijke rolmodellen 
worden voorgedaan (mannen hebben vaak 
minder vrienden dan vrouwen) en dit blijft tot in 
hun eigen volwassenheid aanwezig. 

Mannen richten hun sociale interacties vaak 
meer op hun huwelijk en carrière. Natuurlijk 
is toewijding aan iemands baan, partner en 
gezin een schitterende eigenschap, maar 
vaak komt de verantwoordelijkheid voor de 
sociale behoeften bij de partner te liggen en 
wordt de scheiding tussen het privé- en 
werkleven vervaagd. Enkele onderzoeken 
stellen dat hoewel ondersteuning van het 
gezin goed is, mannen die ook hechte 
vriendschappen met mensen buiten het 
gezin hadden, een betere gezondheid 
hadden en langer leefden.3

Een hoog percentage van millennials zegt 
ook dat emotionele intelligentie iets is dat 
veel waarde heeft en dat zij persoonlijk in 
zichzelf willen ontwikkelen.4
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Stel u eens voor dat u op een zonnige dag buiten bent, de groene natuur ziet zover als het oog reikt, 
een zacht briesje voelt, op uw gemak loopt en een rustige work-out voor het hele lichaam krijgt terwijl 
u een gezellige tijd hebt met mensen van wie u houdt. Dit klinkt eigenlijk als een typisch dagje golf. 

Sociale voordelen van golf 

Gezondheid van het gezin

Uit een grootschalig en langdurig 
onderzoek onder bijna 6000 
deelnemers bleek dat mensen die 
regelmatig golfden (ten minste 
een keer per maand) belangrijke 
gezondheidsresultaten toonden.1

Maar er is hoop. De generatie van 
millennials hecht meer waarde aan 
vriendschap en vertrouwen meer op 
het sociale netwerk buiten de familie, 
niet alleen voor sociaal vermaak 
maar ook voor emotionele steun.

1 “Golfing Regularly Could Be a Hole-in-One for Older Adults’ 
Health.” American Heart Association, 12 Feb. 2020, newsroom.
heart.org/news/golfing-regularly-could-be-a-hole-in-one-for-
older-adults-health.
2 Rose, Amanda J, et al. “How girls and boys expect 
disclosure about problems will make them feel: implications 
for friendships.” Child development vol. 83,3 (2012): 844-63. 

doi:10.1111/j.1467-8624.2012.01734.x.
3 Chopik, William J. “Family/Friend Influences on Health across 
the Lifespan.” OSF, 4 Apr. 2017. Retrieved from osf.io/9jpux.
4 Landrum, Sarah. “Millennials And The Resurgence Of 
Emotional Intelligence.” Forbes, Forbes Magazine, 21 Apr. 2017, 
www.forbes.com/sites/sarahlandrum/2017/04/21/millennials-
and-the-resurgence-of-emotional-intelligence/.
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Maar laten we terugkeren naar golf. Hoe 
kunt u daarmee van uw sociale leven een 
prioriteit maken? Het belangrijkste antwoord 
is dat u naar de golfbaan gaat, meedoet en 
uw schild laat zakken. 

U moet u ervoor inzetten om van 
vriendschappen een prioriteit in uw leven te 
maken. Als u deelneemt aan sociale 
activiteiten zoals golf (of een hardloopgroepje, 
een oudergroep, een kaartclub, etc.), doet u 
iets wat goed is voor uw gezondheid en 
onderhoudt u tegelijkertijd belangrijke relaties. 
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Kwetsbaarheid, en de ongemakke-
lijkheid die daar soms bij hoort, is 
misschien wel de sleutel tot het 
ontwikkelen van diepere relaties. 
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Het gezin zoals we dat nu kennen bestaat pas 
echt sinds 100 jaar. Het is niet iets dat vroeger 
vaak voorkwam. In tijden van massale 
binnenlandse migratie van het platteland naar 
steden, zoals tijdens de industriële revolutie, of 
internationale immigratie van een land naar 
een ander land, bijvoorbeeld de immigratiegolf 
aan het einde van de 19e eeuw of na de twee 
wereldoorlogen van Europa naar Noord- en 
Zuid-Amerika, verhuisden volledige families 
vaak samen. 

Borstvoeding geven is een van de meest 
niet-instinctieve maar toch natuurlijke 
menselijke handelingen! Het kan twee of drie 
maanden duren voordat een nieuwe moeder 
geleerd heeft hoe ze borstvoeding moet 
geven (en voor een jonge baby die nog nooit 
eerder heeft hoeven eten!) en soms zijn er 
ook enkele bezoekjes aan een 
lactatiekundige nodig om het echt goed 
onder de knie te krijgen. En zelfs als u zich 
op uw gemak voelt om in het openbaar 
borstvoeding te geven, doet u het vaak als 
uw baby slaapt of om u te helpen uw baby 
in slaap te krijgen, waardoor u dus toch 
alleen bent. Dit alleen zijn kan als een 
isolement voelen. Erken dit gevoel en kijk of 
u uw mentaliteit kunt veranderen om die tijd 
te zien als een gelegenheid om uit te rusten 
en een band met uw baby op te bouwen.

Afhankelijk van waar op de wereld u woont, 
moet u misschien geheel zelfstandig een 
ondersteuningsnetwerk vinden na de 
bevalling. In sommige landen, zoals 
Denemarken en Zweden, richt de lokale 
overheid via de gezondheidszorg en het 
onderwijsstelsel groepjes op voor nieuwe 
moeders, maar in de meeste landen staan de 
moeders er alleen voor om dergelijke steun te 
vinden. Dit wordt nog moeilijker als er voor 
deelname aan die groepen geld gevraagd 
wordt of als ze moeilijk te vinden zijn.

Zoek hulpbronnen op het internet, maar ga 
naar groepen waar u persoonlijk naartoe 
kunt gaan. Hoewel het internet een schat 
aan informatie biedt, kunnen fora voor 
ouders soms net de doos van Pandora zijn 
vol met onnodig of onjuist advies (in het 
gunstigste geval) of harde kritiek (in het 
slechtste geval). Zoek naar groepen voor 
nieuwe moeders in uw buurt (nog voordat u 
bevalt) of vraag uw kraamhulp of 
verloskundige of zij een groep kennen. Als u 
borstvoeding geeft, kunt u waarschijnlijk ook 
wel een supportgroep voor borstvoeding 
vinden via borstvoedingsorganisatie La 
Leche League of het plaatselijke ziekenhuis. 

Het hangt er helemaal van af of u zich op uw 
gemak voelt om nu naar een groep te gaan. 
Vraag de groepsleider welke 
voorzorgsmaatregelen er worden getroffen 
op het gebied van gezondheid en veiligheid 
(bijvoorbeeld het verplicht dragen van een 
mondkapje dat de neus en mond volledig 
bedekt). 

Een ander alternatief is om een bijeenkomst 
online bij te wonen (via Skype, Zoom, 
Google Chat) die normaal ook persoonlijke 
ontmoetingen met vaste groepsleden heeft. 
Dit heeft de voorkeur boven een forum met 
getypte berichten of een Facebook-groep. 
Het zien van de gezichten van de andere 
deelnemers, het horen van hun stem en 
gewoon kunnen lachen en direct met ze 
communiceren zijn allemaal van essentieel 
belang voor het menselijke contact dat een 
vrouw nodig heeft na de bevalling.

Als u nog zwanger bent, vooral als u nog in 
het beginstadium zit, kunt u overwegen u bij 
een prenatale groep aan te sluiten. Sommige 
verloskundigen of verpleegkundigen bij een 
verloskundepraktijk nemen deel aan het 
concept “Centering Pregnancy” waarbij veel 
prenatale afspraken in een groep met andere 
vrouwen worden gehouden die rond 
dezelfde datum uitgerekend zijn als u. 
Hierdoor krijgt u een steungroep met een 
focus op gezondheidszorg. 
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Isolement voor nieuwe moeders is een bekend thema in de 
moderne samenleving. Slechts enkele generaties geleden 
woonden families nog allemaal samen in een huis met voldoende 
andere ouders om van te leren. Tegenwoordig ervaren veel 
vrouwen die voor het eerst moeder worden dat zij in een isolement 
raken terwijl zij aan deze nieuwe en levensveranderende fase 
beginnen. Er zijn enkele voor de hand liggende redenen voor dit 
isolement en er zijn specifieke dingen die u kunt doen om dit soort 
eenzaamheid te bestrijden.

Isolement voor nieuwe 
moeders 

Gezondheid van het gezin

Nu wonen vrijgezellen, stellen en 
gezinnen alleen, soms honderden 
kilometers van de rest van hun familie. 
En dit maakt het ingewikkelder voor 
een nieuwe moeder om zich aan haar 
nieuwe rol en verantwoordelijkheden 
aan te passen. 

Het kan moeilijk zijn om ergens 
naartoe te gaan als u ongelooflijk 
moe bent door de zorg voor uw 
kleine of door de beperkingen op het 
gebied van social-distancing tijdens 
deze pandemie. 
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Vraag tijdens uw zwangerschap bij uw 
plaatselijke yogastudio of er een speciale 
klas is voor zwangere vrouwen waar u 
naartoe kunt gaan en of ze ook speciale 
programma’s voor na de bevalling hebben. 
Postnatale yoga is gericht op het herstellen 
van uw buik en bekkenbodem, vooral als u 
de zeer vaak voorkomende aandoening 
rectus-diastase (scheiding van de rechte 
buikspier) hebt. Als u geen fan van yoga 
bent, kunt u ook kijken of er wandelgroepjes 
zijn voor nieuwe moeders.

Zoek een “moedermentor”, misschien een 
vrouw die een paar maanden of een jaar 
eerder een baby heeft gekregen. Vraag haar 
of u bij haar terecht kunt met vragen, zorgen 
en gevoelens. 

Als u denkt dat uw gevoelens van isolement 
richting een postnatale depressie gaan, 
moet u direct professionele hulp zoeken! Uw 
hormonen zijn niet in balans en vaak is uw 
slaap ook verstoord, dus realiseer u dat die 
twee zaken alleen al u kwetsbaar maken. 

Vergeet niet dat dit een tijd is van ingrijpende 
verandering. Zorg goed voor uzelf en voor 
anderen. 
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Deze groepen ontmoeten elkaar 
vaak ook nog na de bevalling. De 
verloskundige of verpleegkundige 
leert vrouwen vaak wat ze 
kunnen verwachten tijdens de 
zwangerschap, weeën en bevalling, 
en ze leren een nieuwe moeder ook 
hoe ze voor haar baby moet zorgen.

Waarschijnlijk zal ze niets liever doen 
dan haar nieuwe kennis met u delen.
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In één woord: extreem! Vrienden (en familie) 
vormen een sociaal vangnet om ons te 
helpen wanneer we in de problemen zitten 
en een netwerk van positieve bevestiging als 
we goed nieuws delen. Er is volop 
wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat 
mensen van nature sociale wezens zijn en 
dat het doorbrengen van tijd met anderen 
goed is voor lichaam en geest. Als we het 
alleen maar over geluk hebben, dan is 
onlangs nog aangetoond dat sociale 
verbinding de sterkste factor was in de 
bescherming tegen depressie.1 

Terwijl de groepsleden dichter tot elkaar 
komen, houden ze elkaar op een gezonde 
en positieve manier ervoor verantwoordelijk 

dat iedereen in de groep gezonder en 
gelukkiger wordt. En de nadelen van het 
hebben van goede vrienden? Die zijn er niet! 
Hoewel het aantal goede vrienden dat 
mensen nodig hebben per persoon verschilt, 
is er één constante: tijd doorbrengen met 
gelijkgestemde vrienden en familie is een 
belangrijk aspect van jong en gezond blijven.

Probiotica zijn kleine, niet-pathogene (dat wil 
zeggen dat ze ons niet ziek maken) bacteriën 
die in ons spijsverteringsstelsel leven. Er leven 
biljoenen kleine organismen in ons die allerlei 
goede dingen voor ons lichaam doen, zoals 
voedsel dat ons lichaam niet gemakkelijk kan 
verteren, omzetten in voedingsstoffen die 
door ons spijsverteringskanaal kunnen 
worden opgenomen. Probiotica helpen ons 
ook gezond te blijven door de strijd aan te 
gaan met ongezonde bacteriën, die anders 
ziekte en ongemak kunnen veroorzaken. 
Prebiotica zijn simpelweg voedsel voor 
probiotica. Net als elk ander levend wezen op 
de aarde, moeten probiotica eten om te 
overleven. Gelukkig gedijen probiotica op 
voedsel zoals vezels uit groenten en fruit. Dit 
betekent dat bij een eetpatroon met weinig 
vezels en veel verzadigde vetten probiotica 
(en dus ons darmmicrobioom) niet kunnen 
floreren. Aan de andere kant, is een dieet rijk 
aan vers fruit, groenten, onbewerkte volkoren 
granen, noten en zaden wel goed. Als we 
voor onze probiotica zorgen door ze gezonde 
prebiotica te geven, zullen zij ook goed voor 
ons zorgen. 

Omdat geen twee mensen hetzelfde zijn, verschilt het 
antwoord per persoon. Uw lichaam heeft unieke behoeften 
die iets anders zijn dan die van zelfs uw naaste familieleden. 
Daarom is het dus niet mogelijk om te zeggen dat één 
bepaald dieet het gezondst is. Er zijn echter wel enkele 
algemene richtlijnen die iedereen zou moeten volgen, zoals 
het eten van verschillende soorten voedsel om ervoor te 
zorgen dat aan de voedingsbehoefte wordt voldaan. Of 
vers, schoon water drinken. En iedereen zou zo min 
mogelijk kant-en-klare junkfood moeten eten. Als u deze 
eenvoudige regels volgt en vetten, koolhydraten en eiwitten 
in de juiste verhouding eet en in hoeveelheden die passen 
bij uw mate van lichaamsbeweging, dan hebt u een gezond 
eetpatroon dat bij uw unieke behoeften past. Laat gezond 
verstand, variatie en uw intuïtie over uw eigen lichaam uw 
gids zijn. 

Wat is het verschil tussen 
prebiotica en probiotica?

Wat is het gezondste eetpatroon?

Vraag het  de expert

Als iemand hechte vriendschappen 
onderhoudt met mensen die 
hun gedachten en energie op 
positieve ervaringen, mensen en 
omstandigheden richten, heeft 
iedereen in de groep daar baat bij. 

Hoe belangrijk is het om 
vrienden te hebben?

1 Choi, Karmel W., et al. “An Exposure-Wide and Mendelian 
Randomization Approach to Identifying Modifiable Factors for 

the Prevention of Depression.” American Journal of Psychiatry, 
2020, doi:10.1176/appi.ajp.2020.19111158.


