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Maar te snel te veel informatie krijgen 
kan ook overweldigend en verwarrend 
werken. Soms lijkt alsof het grote nieuws 
op voedingsgebied van gisteren, vandaag 
volledig wordt tegengesproken. En ik 
ben niet de enige die dit denkt. Zelfs lang 
vaststaande ‘feiten’ veranderen nu. En 
journalisten kunnen ons in real time over 
deze veranderingen vertellen. Hoe lang 
werd ons bijvoorbeeld niet voorgehouden 
dat we vet volkomen moesten vermijden 
in onze voedingsgewoonten? Recent 
onderzoek heeft aangetoond dat decennia 
geleden goedbedoelende artsen vet 
verkeerd hebben ingeschat, en dat veel 
van de problemen die door vet zouden zijn 
ontstaan, zeer waarschijnlijk het gevolg 
waren van de ongekende hoeveelheden 
geraffineerde suikers in Westerse 
voedingsgewoonten. Ondanks wat we als 
kind te horen kregen, begrijpen we nu dat 
we kwalitatief hoogwaardige vetten nodig 
hebben om gezond te blijven. 

Het is goed om op de hoogte te blijven, 
maar gun uzelf de vrijheid om af en toe 
even alles los te laten. Het is onmogelijk 
om elk nieuw stukje informatie in uw leven 
op te nemen. Het is ook niet noodzakelijk 
om gezond te zijn of te blijven. Wees 
gerust, veel van de nieuwste informatie 
in de voedingsleer bevestigt in wezen 

de basisconcepten waarvan we al lang 
weten dat ze kloppen: een gezonde leefstijl 
omvat het eten van veel verse groente 
en fruit, regelmatige lichaamsbeweging, 
stressverminderende activiteiten, een goed 
ondersteunend netwerk en een positieve 
houding. 

De zeer specifieke details van wat elk 
van deze aspecten betekent, kunnen 
veranderen, maar door uw hart te volgen en 
uw gezonde verstand te gebruiken, hoeft u 
niet tot in de puntjes op de hoogte te blijven. 
Laat uw positieve instelling u leiden.

Ik pleit niet voor een informatiestop wat 
uw gezondheid betreft. Maar ik begrijp 
hoe druk we het allemaal hebben en hoe 
de stortvloed aan informatie uw leven kan 
overnemen. Leg uw smartphone weg, sluit 
uw laptop, zet de televisie uit, en leef in het 
moment met uw vrienden en familie. Nieuws 
en media kunnen verslavend werken. Voor 
een echt gezond en gelukkig leven, kunt u 
zich beter concentreren op uw dierbaren en 
op uw gezondheid die u geniet.

Loslaten in het  
informatietijdperk
We leven in het informatietijdperk. Met constante toegang 
tot internet en dag en nacht kabeltelevisie kunnen we meer 
informatie tot ons nemen dan ooit tevoren. In veel opzichten is dit 
goed. Wij zijn beter geïnformeerd en kunnen op de hoogte blijven 
van de nieuwste bevindingen op het gebied van gezondheid en 
welzijn. Ook kunnen we deze bevindingen sneller dan ooit tevoren 
toepassen op ons eigen leven. 
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Voedingsnieuws
Verlaag uw bloedsuiker

Eet meer spinazie

Bij diabetici kan het eten van broccoli 
helpen om hun bloedsuikerspiegel onder 
controle te houden. Uit recent onderzoek 
bleek dat een bepaalde stof in broccoli, 
genaamd sulforafaan, de bloedsuikerspiegel 
hielp te verlagen. Deelnemers die drie 
maanden lang sulforafaansupplementen 
innamen, zagen hun bloedsuiker met  
10 procent verminderen. Sulforafaan is ook 
een krachtig middel om het risico op 
meerdere vormen van kanker te verkleinen. 
Als u bovendien verse broccoli (of een 
andere kruisbloemige groente, zoals 
bloemkool, kool, spruitjes of waterkers) 
enkele uren voor de maaltijd snijdt en pas 
een paar uur later rauw of gekookt eet, 
komt er een enzym, myrosinase, vrij 
waardoor de productie van sulforafaan in 
de groente wordt verhoogd. Als u bevroren 
versies van elk van deze leden van de 
kruisbloemige groentefamilie gebruikt, is het 
enzym myrosinase helaas gedeactiveerd 
door het blancheerproces vóór het 
invriezen. Maar u kunt het enzym 
gemakkelijk opnieuw zijn magische werk 
laten doen door de groente voor het  
koken te bestrooien met gedroogd 
mosterdzaadpoeder, een rijke bron van 
actieve myrosinase.

Verminder het risico op een beroerte door 
op een normale tijd van kantoor naar huis te 
gaan. Volgens een onderzoek onder ruim 
600.000 volwassenen uit Europa, de 
Verenigde Staten en Australië, hebben 
mensen die lange werkdagen maken een 
hoger risico op een beroerte dan mensen 
die een betere balans tussen werk en vrije 
tijd bewaren door op tijd naar huis te gaan. 
Onder lang werken werd alles boven de  
55 uur per week verstaan. Minder dan  
40 uur per week werken werd in verband 
gebracht met een kleinere kans op een 
beroerte en hartziekten.

Als u 10 minuten over hebt, kunt u uw  
hart beschermen. Onderzoekers volgden 
meer dan 50.000 volwassenen om de 
gezondheidsvoordelen van hardlopen vast  
te stellen. Op grond van de resultaten van  
15 jaar onderzoek concludeerden de 
onderzoekers dat hardlopers minder risico 
lopen op hart- en vaatziekten, ongeacht 
afstand, duur en snelheid. Beter nog voor 
diegenen onder ons die een druk leven 
leiden: uit het onderzoek bleek ook dat 
slechts vijf tot tien minuten hardlopen per 
dag genoeg is om te profiteren van de 
voordelen.

Bescherm uw hersenen over 30 jaar door 
vandaag nog van de bank af te komen. 
Lichaamsbeweging helpt de cognitieve 
functie te beschermen. Dit is voor 
wetenschappers al geruime tijd een bekend 
feit. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 
er een sterk verband bestaat tussen 
regelmatige lichaamsbeweging op jonge 
leeftijd en het afwenden van dementie 
decennia later. Uit het onderzoek bleek dat 
deelnemers die de meeste tijd op de bank 
doorbrachten met televisie kijken, bijna twee 
keer zo veel kans hadden om later in hun 
leven dementie te ontwikkelen dan degenen 
die actiever waren. Een gezonde levensstijl 
vandaag is niet alleen goed voor morgen. 
Het helpt ook om u de komende decennia te 
beschermen.

Er is een nieuwe golf van rugpijn ontstaan, 
die wordt veroorzaakt door mobiele 
telefoons. Mensen hebben de neiging om 
hun schouders op te trekken en naar voren 
te leunen wanneer ze berichten verzenden of 
e-mails lezen op hun smartphone. Vermijd 
een slechte houding door uw telefoon op 
ooghoogte te houden en blijf u bewust van 
uw houding bij het sms’en of surfen via een 
smartphone. 

Volgens nieuw onderzoek kan groene 
bladgroente helpen om uw gewicht onder 
controle te houden. Uit nieuw onderzoek van 
het American College of Nutrition blijkt dat een 
specifieke samenstelling in spinazie de eetlust 
helpt onderdrukken. De onderzoekers bekeken 
met name één samenstelling in spinazie, 
thylakoïde, en ontdekten dat bij consumptie van 
slechts 5 g thylakoïden uit spinazie het gevoel 
van bevredigde eetlust met meer dan twee uur 
werd verlengd. Het bevredigde gevoel ging 
gepaard met een grotere stijging van de 
bloedsuikerrespons die na het eten plaatsvindt. 
Deze resultaten suggereren dat het eten van 
een spinaziesalade als voorgerecht bij elke 
maaltijd, kan helpen om de hoeveelheid die u 
eet te verminderen, en zo uw gewicht onder 
controle te houden. 

Bescherm uw hart

Lichamelijke activiteit kan 
dementie afwenden 

Krijgt u rugpijn van uw telefoon? 

Een goed evenwicht tussen werk 
en privéleven
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De groene-vingers-work-out is meer dan 
alleen maar een tuinslang vasthouden om de 
bloemen water te geven. Wieden, spitten, 
schoffelen, harken, maaien, planten - voor al 
deze tuinklussen zijn uithoudingsvermogen, 
soepelheid en versterkende bewegingen 
nodig. 

De bewegingen en handelingen die bij 
tuinieren horen, dragen bij aan een gezonde 
levensstijl. Het is mogelijk om 300 calorieën 
te verbranden, gewoon door een uur te 
tuinieren. Bovendien maakt u uw omgeving 
mooier - een voordeel dat wegvalt als u gaat 
trainen in de sportschool. 

Regelmatig tuinieren kan helpen om de 
bloeddruk en een ongezond cholesterolgehalte 
te verlagen, en het risico op de ontwikkeling 
van diabetes, hart- en vaatziekten, depressie 
en botontkalking te verkleinen. Bij tuinieren 
gebruikt u alle grote spiergroepen, in benen, 
armen, billen, buik, nek en rug. 

Zelfs uw hersenen trainen mee wanneer u 
een plan maakt voor uw tuin en in 
gedachten uw groene ruimten indeelt.1 

Profiteer optimaal van uw groene-vingers-
work-out door doelgericht te tuinieren. U 
verbrandt veel meer calorieën met een 
handmaaier dan wanneer u op een zitmaaier 
plaatsneemt. Eén keer maaien met de 
handmaaier kan 300 calorieën of meer 
verbranden. Met een ouderwetse, niet-
gemotoriseerde handmaaier verbrandt u 
bijna 475 calorieën per uur! Met ander werk 
in de tuin, zoals harken of snoeien, verbrandt 
u bijna 200 calorieën per uur. En met andere 
eenvoudige taken, zoals planten en wieden, 
kunt u toch nog tot 200 calorieën per uur 
verbranden.2 

Wanneer u middelgrote struiken en bomen 
plant, traint u uw hele lichaam, waarbij 
vrouwen 270 calorieën per uur verbranden 
en mannen 354 calorieën per uur.

Minder intensieve tuinklussen, zoals wieden, 
trainen de benen, heupen, billen en 
hamstrings. Uw tuin wieden in plaats van 
onkruidverdelgers te gebruiken, voorkomt 
ook onbedoelde verontreiniging van voedsel 
met chemicaliën.

De tuin harken lijkt misschien een 
inspannende activiteit, maar het zorgt ook 
voor een matige tot lichte training van de 
armen, schouders, rug, hamstrings en billen. 
Het is mogelijk om meer dan 300 calorieën 
per uur te verbranden door bladeren en 
ander afval bij elkaar te harken.3 

04

Er is een nieuwe, populaire work-out die goed is voor uw 
lichaam en uw omgeving. Misschien doet u het al jaren, zonder 
het te weten. Het heet de groene-vingers-work-out, en het gaat 
om tuinieren. 

De groene-vingers-work-out

Fitness

Spitten, planten, onkruid wieden, 
snoeien, maaien, water dragen, 
fruit oogsten en zelfs door de tuin 
wandelen om te kijken hoe de planten 
erbij staan, kan de hartslag stimuleren 
en het lichaam sterker maken. 

Onderhoud na het planten, zoals 
bijknippen en snoeien, houdt ons 
in vorm omdat we werken met de 
spieren in handen, onderarmen, 
schouders en bovenrug.

1 Tilley, Nikki. “Garden for Health—Benefits of Gardening 
Exercise.” Gardening Know How. N.p., 25 jan. 2017. Web. 
22 juni 2017.
2 Tilley, Nikki. “Garden for Health—Benefits of Gardening 
Exercise.” Gardening Know How. N.p., 25 jan. 2017. Web. 
22 juni 2017.

3 Rindels, Sherry. “Gardening for Exercise.” Horticulture and 
Home Pest News. Ohio State University, n.d. Web. 
22 juni 2017.
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Tuinieren kan meer voor u doen dan louter 
calorieën verbranden. Rekken naar lange 
takken en bukken (met de juiste 
lichaamshouding) om te wieden kunnen de 
soepelheid en balans verbeteren. Zakken 
schorssnippers tillen en kruiwagens met 
afval duwen is een training die vergelijkbaar 
is met gewichtheffen. 

Nog niet overtuigd dat de groene-vingers-
work-out echt werkt? De nationale 
gezondheidsinstanties hebben 30 tot 45 
minuten tuinieren opgenomen in de lijst met 
aanbevolen activiteiten ter bestrijding van 
obesitas. Volgens deze lijst is 30 tot 45 
minuten tuinieren te vergelijken met acht 
kilometer fietsen of drie kilometer lopen.

De groene-vingers-work-out helpt ook bij 
stress en humeurigheid. Een groene oase in 
uw achtertuin biedt een rustgevende 
omgeving om in te ontspannen na een lange 
stressvolle dag op kantoor. Een duik in de 
natuur - vooral in de mooi aangelegde 
omgeving die u zelf hebt geschapen - is een 
natuurlijke manier van ontspannen die een 
intens goed gevoel geeft. 

De groene-vingers-work-out is een 
geweldige manier om met het hele gezin van 
de natuur te genieten, terwijl u uw lichaam 
versterkt. Wanneer de work-out regelmatig 
wordt uitgevoerd, kan uw gezin niet alleen 
genieten van een gezonde tuin, maar ook 
van een gezonder lichaam.

Deze activiteiten leiden tot 
gezondere botten en gewrichten. De 
groene-vingers-work-out belast de 
gewrichten minimaal, in tegenstelling 
tot aerobics of hardlopen.
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Water: de meest 
essentiële natuurlijke 
hulpbron van de mens
Elke plant en elk dier op aarde heeft water nodig om te kunnen leven. 
Ondanks het belang ervan is water één van de meest onderschatte 
hulpbronnen op aarde. Bevolkingsgroei, economische ontwikkeling 
en niet-duurzame praktijken oefenen druk uit op onze beschikbare 
zoetwatervoorraden. Er zijn veel levensveranderende redenen om de 
drinkwatervoorraden van de wereld te beschermen, niet alleen voor 
onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Hoofdartikel

06 |    The Art of Growing Young
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Ongeveer 75 procent van alle spierweefsel 
bestaat uit water. Zelfs vetweefsel bevat water 
- ongeveer 10 procent. Elke cel bevat water, 
voor het transport van zuurstof en 
voedingsstoffen en het verwijderen van 
afvalstoffen.1 Water houdt ‘natte’ delen van 
het lichaam vochtig, zoals de ogen, mond en 
neus. Zonder water in uw ogen zou eenvoudig 
knipperen erg onprettig zijn. Water beschermt 
organen en weefsels, helpt bij vertering en 
uitscheiding, regelt de lichaamstemperatuur, 
zorgt voor de smering van gewrichten, 
beschermt de nieren en doet nog veel meer.2, 3

Als het gaat om hoeveel water een mens 
moet drinken, zijn er verschillende opvattingen. 
De populairste daarvan is de aanbeveling  
8x8 - acht maal acht ounces (200 ml) water 
drinken per dag. Deze hoeveelheid geldt als 
basis. Mensen die veel sporten of die wonen 
in een omgeving met hoge temperaturen 
moeten meer drinken omdat ze meer vocht 
verliezen door transpiratie. 

U vraagt zich misschien af waarom 8x8 zo 
belangrijk is. Waarom kan ik niet gewoon 
drinken als ik dorst heb? 

Dit percentage kan bij oudere mensen nog 
hoger liggen, omdat naarmate we ouder 
worden, het langer duurt voordat het 
lichaam het dorstsignaal geeft. 

Milde uitdroging draagt in belangrijke mate 
bij aan hoofdpijn, vermoeidheid en 
prikkelbaarheid. Uit onderzoek blijkt dat 
uitdroging de stemming, concentratie en 
cognitie kan beïnvloeden. Een aantal 
observerende onderzoeken toont aan dat 
gebrek aan water langdurige migraine kan 
activeren. Zodra hoofdpijn door uitdroging 
ontstaat, is herstel van het waterniveau in 
het lichaam misschien niet voldoende om de 
migraine op te lossen.4

Hoewel van gebrek aan water en uitdroging 
al lang bekend is dat ze fysieke prestaties in 
gevaar brengen, tonen de laatste 
onderzoeken aan dat zelfs milde uitdroging 
fysieke vaardigheden kan beïnvloeden.5 

Tijdens fysiek uitdagende evenementen is 
het mogelijk om wel 6-10 procent 
lichaamsgewicht te verliezen door 
transpiratie.6 Zonder een adequate 
waterinname om het tekort aan te vullen, 
krijgt het lichaam gebrek aan energie en kan 
spierkramp optreden. Om uitdroging te 
voorkomen, moeten sporters vóór, tijdens  
en na de training drinken.7

Milde uitdroging heeft een negatief effect op 
het concentratievermogen, kortetermijnge-
heugen, perceptuele discriminatie, 
rekenkundig vermogen, visuomotorisch 
volgen en psychomotorische vaardigheden. 
Of u nu een potje voetbalt in het park of een 
poging doet om alert te blijven op kantoor, 
stelselmatig water drinken in plaats van 
wachten totdat u dorst krijgt, kan deze 
problemen helpen voorkomen. 

En als al deze redenen nog niet genoeg zijn 
om meer water te drinken, is er nog een 
reden die veel mensen niet kennen. Water 
drinken is een uitstekend hulpmiddel om uw 
gewicht onder controle te houden. Soms 
interpreteren we abusievelijk dorstsignalen 
als hongersignalen, waardoor we onnodig 
tussendoortjes eten. 

Iedereen die probeert af te vallen zal 
waarschijnlijk merken dat dit gemakkelijker 
gaat met voldoende water drinken.

Het water in de maag wordt gemengd met 
voedsel, waardoor u sneller een vol gevoel 
krijgt. Natuurlijk helpt vers, zuiver water (en/
of kruidenthee) drinken in plaats van 
frisdranken, vruchtensappen en sportdrankjes, 
ook om het aantal calorieën te verminderen. 

Zelfs voedsel dat veel water bevat, helpt bij 
gewichtbeheersing, omdat het voedsel vaak 
groter lijkt, wat betekent dat u meer moet 
kauwen. Hoe langer u voedsel kauwt, des te 
langzamer absorbeert uw lichaam het 
voedsel. Dit kan een voller gevoel geven. 
Waterrijk voedsel zijn bijvoorbeeld bonen, 
havermout, bouillon groente en fruit.8

“Water, Hydration and Health.” Nutrition Reviews 68.8 (2010): 
439–458. PMC. Internet. 22 juni 2017.
7 “Fit Facts. Healthy Hydration.” American Council on 
Exercise. 2008.
8 “What Does Water Do for the Body?” New Health Guide. 
Zonder uitgever, 11 dec. 2013. Internet. Mei 2017.

07

De reden hiervoor is dat tegen de tijd 
dat uw lichaam met dorst aangeeft 
dat u behoefte aan water hebt, u al 
ongeveer 1 procent van uw totale 
watervolume kwijt bent. 

Zonder voldoende waterinname kan 
een hardwerkend lichaam zichzelf 
niet efficiënt koelen, wat kan leiden 
tot uitputting door hitte en, wat nog 
erger is, een zonnesteek.  

Ook een glas water drinken voor 
de maaltijd kan helpen de calorie-
inname te beperken. 

1 “Fit Facts. Healthy Hydration.” American Council on Exercise. 
2008.
2 “What Does Water Do for the Body?” New Health Guide. 
Zonder uitgever, 11 dec. 2013. Internet. Mei 2017.
3 Popkin, Barry M., Kristen E. D’Anci, and Irwin H. Rosenberg. 
“Water, Hydration and Health.” Nutrition Reviews 68.8 (2010): 
439–458. PMC. Internet. 22 juni 2017.
4 Popkin, Barry M., Kristen E. D’Anci, and Irwin H. Rosenberg. 
“Water, Hydration and Health.” Nutrition Reviews 68.8 (2010): 
439–458. PMC. Internet. 22 juni 2017.
5 Bliss, Rosalie. “Dehydration Affects Mood, Not Just 
Motor Skills.” Agricultural Resource Service. United States 
Department of Agriculture, z.d. Internet. 22 mei 2017.
6 Popkin, Barry M., Kristen E. D’Anci, and Irwin H. Rosenberg. 
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Water helpt ook op verschillende manieren 
bij de spijsvertering. Het helpt het lichaam 
vetten te emulgeren en te binden tot 
oplosbare vezels, waardoor de omvang 
van de ontlasting toeneemt, de reistijd door 
de darmen korter wordt en de stoelgang 
gemakkelijker gaat. Eenmaal in het 
maagdarmkanaal helpt water het vrijkomen 
van motiline, gastrine, pancreatische 
polypeptide, vasoactieve intestinale peptide 
en andere intestinale hormonen. Water 
helpt ook constipatie te voorkomen en 
vermindert de druk op nieren en lever door 
te helpen afvalstoffen uit het lichaam te 
spoelen. Als we niet genoeg water drinken, 
kan het lichaam water uit de darmen halen 
om elders te gebruiken, waardoor het risico 
op verstopping toeneemt.9

Ondanks de essentiële aanwezigheid van 
water in het lichaam en de vele manieren 
waarop het ons gezond houdt, is ons lichaam 
niet geschikt om water voor later gebruik op 
te slaan - in tegenstelling tot calorieën die als 
vet worden opgeslagen totdat we de energie 
nodig hebben. Water moet voortdurend 
worden aangevuld. Het is mogelijk om enkele 
weken tot maanden zonder voedsel te leven, 
afhankelijk van vetreserves, maar de meeste 
mensen kunnen slechts enkele dagen zonder 
water leven.10

Deze vloeistoffen hebben in wezen vaak een 
dehydraterend effect op het lichaam, want 
zowel cafeïne als alcohol zijn eigenlijk 
plaspillen die ertoe bijdragen dat de nieren 
water uit de bloedsomloop verwijderen. 

Zuiver water bestaat uit slechts twee 
moleculen waterstof en één molecuul 
zuurstof. Helaas is veel van het drinkwater op 
aarde vervuild. Zelfs behandeld leidingwater 
kan sporen bevatten van chloor of 
chloramine, andere chemicaliën en zelfs 
geneesmiddelen. De huidige gemeentelijke 
drinkwaterzuiveringsstations hebben nog 
geen methoden om deze stoffen te 
verwijderen. Resten van chemicaliën die 
tijdens het behandelingsproces worden 
gebruikt om bacteriën te doden, kunnen 
schadelijk zijn voor de nuttige bacteriën in ons 
spijsverteringsstelsel en de oxidatieve stress 
in ons lichaam vergroten. Hoewel moderne 
behandelingsmethoden ons toegang bieden 
tot de veiligste watervoorziening in de 
geschiedenis van de beschaving, pleiten 
deskundigen, om verspreiding van 
besmettelijke, door water overgebrachte 
ziekten te voorkomen, nog steeds voor het 
gebruik van filters om chemische vervuilers te 
verwijderen. Dit geldt vooral voor chloor, dat 
giftig is voor het menselijk microbioom. Zuiver 
water is een essentieel bestanddeel voor de 
langdurige goede gezondheid van mensen 
van elke leeftijd.

Er zijn verschillende filtratieopties 
beschikbaar voor consumenten, variërend 
van gecompliceerd en duur tot eenvoudig 
en betaalbaar. Enkele van de meest 
voorkomende mogelijkheden zijn distillatie, 
omgekeerde osmose en koolblokfilters.  
Een koolblokfilter is vaak de populairste en 
voordeligste methode, omdat het relatief 
goedkoop is en goed werkt. Deze systemen 
zijn verkrijgbaar als filters waardoor water in 
een karaf wordt geschonken, of als filters 
die op een kraan worden geïnstalleerd. 
Afhankelijk van het model kunnen ze ook 
geschikt zijn om lood te verwijderen.

Ongeacht hoe u uw vers, zuiver water 
verkrijgt, drink het uit een glas of neem het 
mee in een herbruikbare fles met het oog op 
het milieu. Aankoop van meerdere plastic 
flessen water vervuilt uiteindelijk ons milieu en 
maakt het nog moeilijker voor onze kinderen 
om vers water te drinken. Water is een 
kostbaar geschenk van de natuur. Als we 
allemaal samenwerken om onze watervoor-
ziening te beschermen en te behouden, 
kunnen we ervoor zorgen dat ook onze 
kleinkinderen kunnen profiteren van een van 
de grootste rijkdommen van de mensheid. 

Tips om meer water te drinken

•  Neem altijd een fles water overal mee 
naartoe. Overal waar een kraan is, kunt u 
de fles bijvullen en er zo aan denken om 
meer te drinken.

•  Eet meer waterrijk voedsel, zoals bonen, 
groente en fruit. 

•  Drink een glas water vóór iedere maaltijd 
en één tijdens de maaltijd. 

•  Breng water op smaak met een schijfje 
citroen of komkommer, een stukje fruit of 
andere natuurlijke en gezonde 
voedingsproducten. 

•  Wacht nooit totdat u dorst hebt voordat u 
gaat drinken. Stel zo nodig herinneringen 
in op uw smartphone om elke paar uur 
een glas water te drinken. 

•  Bestel water in plaats van frisdrank, koffie 
of thee als u uit eten gaat.  
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Terwijl vers, zuiver water altijd de 
beste keuze is voor hydratatie, 
drinken de meeste mensen 
koffie, thee, alcoholische dranken, 
frisdranken, energiedranken en 
sportdranken. 

Vooral koolzuurhoudende dranken 
zijn slecht, omdat ze ook nog eens 
een gigantische hoeveelheid zuur 
in de bloedbaan brengen, dat de 
hoeveelheid calcium en magnesium 
uitput.11

9 “Functions of water in the body.” Mayo Clinic. Mayo 
Foundation for Medical Education and Research, z.d. Internet. 
27 mei 2017.
10 “Fit Facts. Healthy Hydration.” American Council on 
Exercise. 2008.

11 Wyshak G, Frisch RE. “Carbonated beverages, dietary 
calcium, the dietary calcium/phosphorus ratio, and 
bone fractures in girls and boys.” J Adolescent Health. 
1994;15:210–215.
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Help uw lichaam zich tegen oxidatieve
stress te beschermen!

Proanthenols® 
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Deze synergetische formule bevat tevens 
vitamine C, waarvan is aangetoond dat het 
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Misschien zouden we allemaal eens vaker 
letterlijk de tijd moeten nemen om te 
stoppen en de geur van rozen op te snuiven.

Onderzoekers die de relatie tussen geur en 
emotie bestuderen, kunnen verklaren 
waarom geuren sterke herinneringen kunnen 
oproepen. Met behulp van geavanceerde 
neuro-imagingtechnieken ontdekten ze dat 
de hersenen de sterkste emotionele reacties 
teweegbrachten als iemand werd 
blootgesteld aan een betekenisvolle geur. De 
resultaten leverden een sterk neurobiologisch 
bewijs dat het ruiken van een vertrouwde 
geur een gedeelte van de hersenen, de 
amygdala, activeert en krachtige emotionele 
verbindingen met die specifieke geur creëert.1  

Wetenschappers zagen dat inademen via 
de neus neuronen stimuleerden in de 
olfactorische cortex, de amygdala en 
hippocampus, evenals in het limbisch 
systeem. 

Kortom, onze hersenen koppelen geuren 
aan emoties. Dit kan verklaren waarom een 
vleugje gemaaid gras in de wind levendige 
herinneringen oproept aan warme 
zomeravonden en spelende kinderen in het 
gras, of waarom iemand een hekel heeft aan 
de geur van bepaald voedsel, omdat hij of zij 
één keer, jaren geleden, voedselvergiftiging 
opliep door datzelfde voedsel.

Inzicht in het verband tussen geur, geheugen 
en emotie helpt ons om beter gebruik te 
maken van ons prachtige reukvermogen 
- bijvoorbeeld met aromatherapie. 
Aromatherapie maakt gebruik van de unieke 
geuren van etherische oliën om lichaam en 
geest te ondersteunen en in balans te 
brengen. Aromatherapie wordt meestal 
gebruikt om de levenskwaliteit te helpen 
verbeteren door stress, angst en 
misselijkheid te verminderen. Deze therapie 
wordt vaak gecombineerd met andere 
aanvullende behandelingen, zoals 
massagetherapie of acupunctuur, om de 
ontspanning te versterken. 

In de wetenschap dat geur emotie en 
geheugen kan stimuleren en reguleren, kan 
aromatherapie ook nuttig zijn voor 
complexere gezondheidsproblemen. Het 
benutten van het reukvermogen kan 
heilzaam zijn voor mensen met 
psychologische problemen, zoals 
chronische onrust, angst en stress.3 

Jhana (of ‘concentratie’) meditatie is een 
proces waarin de kalmerende, 
gecentreerde aspecten van meditatie 
worden gecombineerd met de kracht van 
ons reukvermogen. U kunt elke vorm van 
meditatie beoefenen, maar in plaats van te 
proberen om uw hoofd leeg te maken, 
concentreert u zich op uw reukvermogen. 
Ruik geconcentreerd de lucht om u heen, 
totdat u een aangename geur opmerkt. Als 
u uw reukvermogen goed gebruikt, ontdekt 
u een aangenaam aroma. 
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Maak gebruik van uw 
fantastische reukvermogen

Lifestyle

Uit een afzonderlijk onderzoek bleek 
onlangs dat wanneer iemand scherp 
door zijn of haar neus inademt, de 
elektrische activiteit in de hersenen 
wordt vermeerderd die emotionele 
oordelen en herinneringen versterkt.

De geheugenversterkende resultaten 
werden niet herhaald als deelnemers 
inademden via hun mond, waardoor 
de onderzoekers tot de conclusie 
kwamen dat het reukvermogen 
verantwoordelijk is voor het 
genereren van de golf emotioneel 
gebonden hersenactiviteit.2 

Nog voordat we de moederschoot hebben verlaten, wordt 
ons reukvermogen ontwikkeld. Mensen kunnen duizenden 
verschillende geuren herkennen en we zijn in staat om specifieke 
geuren te ruiken, zelfs in oneindig kleine hoeveelheden. Het 
reukvermogen is het zintuig dat het meest is gekoppeld aan 
emotionele herinneringen. 

1 Herz RS, Eliassen J, Beland S, & Souza T. Neuroimaging 
evidence for the emotional potency of odor-evoked memory. 
Neuropsychologia 42 (2004), 371–378.
2 Christina Zelano, Heidi Jiang, Guangyu Zhou, Nikita Arora, 

et al. “Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations 
and Modulates Cognitive Function.” Journal of Neuroscience. 
7 december 2016, 36(49), 12448–12467, DOI: 10.1523/
JNEUROSCI.2586-16.2016.

3 Kadohisa, Mikiko. “Effects of Odor on Emotion, with 
Implications.” Frontiers in Systems Neuroscience 7 (2013): 66. 
PMC. Internet. 27 mei 2017.
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Concentreer uw ogen en oren op het puntje 
van uw neus, waar uw reukvermogen 
begint. 

Door de meditatie en de kracht van het 
reukvermogen concentreren lichaam en 
geest zich op één punt in het bewustzijn 
- aroma. 

Uw lichaam en geest ontspannen zich als 
uw hersenen goede herinneringen 
registreren die zijn verbonden met de geur. 
Sta uzelf toe om in dit gevoel te blijven en te 
genieten van elke inademing. Hoe meer u 
de lucht ruikt, des te meer plezier u 
ontvangt van de geur die u hebt opgemerkt. 

Oefen dit 30 minuten. Hoe vaker u dit kunt 
doen, des te sneller kunt u de rustige en 
ontspannen toestand bereiken die u 
nastreeft. U beoefent jhana en benut de 
kracht van uw reukvermogen.4 
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Het ultieme doel is om het mooiste 
en aangenaamste geurpunt in uw 
bewustzijn te cultiveren.  

Concentreer uw hele zintuiglijke 
waarneming op uw neus. 

4 “Jhana: Smell the Air.” Personal Power Meditation. zonder 
uitgever, 26 sept. 2015. Internet. 27 mei 2017.
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Uw eigen groenten en fruit verbouwen is een 
relatief eenvoudige gezinsactiviteit die 
iedereen bij elkaar brengt, terwijl er belangrijke 
lessen worden geleerd over voeding, natuur 
en duurzaamheid. Kinderen eten vaak liever 
zelfgekweekte groente waaraan ze zelf hebben 
meegeholpen.

Onderzoek toont aan dat lokaal, biologisch 
geteeld voedsel vaak meer mineralen en 
voedingsstoffen bevat die essentieel zijn voor 
de gezondheid, dan hun conventionele, 
massaal geteelde tegenhangers.1 Zij kunnen 
ook meer antioxiderende stoffen bevatten die 
uw lichaam beschermen door vrije radicalen te 
bestrijden.2 Bij zelfverbouwd voedsel ontbreken 
ook de bestrijdingsmiddelen en chemische 
resten die soms op voedsel worden 
gevonden die op gigantische boerderijen zijn 
geteeld.3 Het smaakt vaak ook beter, en niet 
alleen omdat het zo vers is. Sommige soorten 
groenten en fruit zijn speciaal gekweekt om 
langer mee te gaan en er beter uit te zien om 
ze een aantrekkelijker uiterlijk te geven in de 
winkel na hun lange reis vanaf de boerderij. 
Dit gaat vaak ten koste van de smaak.4 

Er bestaat een goede reden waarom zo  
veel koks lokaal geteelde biologische 
voedingsmiddelen in hun recepten opnemen 
- ze smaken beter. Er is geen reden om niet 
ook thuis van dezelfde voordelen te 
genieten. U zult niet alleen thuis smakelijker 
eten op tafel zetten; u profiteert ook van 
talloze andere voordelen. Een moestuin biedt 
gezinnen de voeding die ze nodig hebben 
met smakelijkere producten die meer 
voedingswaarde hebben, helpt gezinnen 
geld te besparen, beschermt het milieu voor 
de komende generaties, voorkomt massale 
bodemerosie, bespaart energie, houdt 
ongewenste bestrijdingsmiddelen en 
chemicaliën uit uw koelkast en helpt u uw 
omgeving groen en mooi te houden.

Als u nooit eerder uw eigen voedsel hebt 
verbouwd, begin dan eenvoudig, met een 
paar tomaten, courgettes, paprika’s of 
bonenplanten. Deze vier groentesoorten 
kunnen in potten of in de volle grond worden 
geteeld. Het zijn sterke planten die een 
goede, smakelijke oogst opleveren. 

Tomaten kunt u zaaien, maar tijdens het 
plantseizoen kunt u ook zaailingen kopen. 
Tomaten groeien ook binnen voor een raam 
waardoor veel licht valt. U kunt ze in een pot 
zetten of, als u een tuin hebt, in de volle 
grond, op een zonnige plek. Laat u niet 
verleiden om tomaten te vroeg te plukken. 
Wanneer u tomaten volledig in de zon laat 
rijpen, krijgen ze een ongelooflijke smaak. 

Courgettes zijn heerlijk, eenvoudig te 
verbouwen en produceren een enorme 
oogst. U gaat heel veel courgettes eten en 
dan blijft nog genoeg over voor uw vrienden 
en familie. Net als tomatenplanten, zijn 
courgetteplanten gemakkelijk te kweken uit 
zaad, maar ze zijn ook beschikbaar als 
zaailingen, waardoor u sneller kunt oogsten. 
Plant ze in de volle grond of in een bak en 
wacht tot ze bloeien. Courgettebloemen zijn 
ook eetbaar. Gebakken in een beetje olijfolie 
en gekruid met zout en peper zijn ze heerlijk. 

Of u nu pittige, milde of zoete paprika’s 
kweekt, de meeste planten groeien op 
dezelfde manier. Ze zijn ideaal voor potten 
omdat ze niet alle kanten op groeien. 
Paprika’s groeien het beste als er 

verscheidene rassen bij elkaar worden 
geplant, zodat uw gezin kan genieten van 
een kleurrijke en gezonde maaltijd met 
verschillende smaken. Zorg ervoor dat u uw 
paprikaplanten een zonnige plek krijgen. De 
planten doen het niet goed op schaduwrijke 

plekken. 

De kinderen kunnen helpen om de planten 
te ‘leren’ klimmen waar u ze wilt hebben. Ze 
kunnen de bonen staand oogsten - het is 
niet nodig om te hurken of om dwars door 
grote bladeren te kruipen, op zoek naar iets 
eetbaars. 

Plant ook een paar kruiden voor bij de 
groente en om uw maaltijden meer smaak  
te geven. Veel kruiden groeien prima op een 
vensterbank in de keuken. Er is geen 
smakelijker aanvulling op een maaltijd dan 
kruiden die u vers hebt geplukt of gesneden, 
een paar minuten voor het gebruik. Op de 
vensterbank geteelde kruiden vragen vaak 
ook zeer weinig onderhoud. Het enige 
probleem dat u kunt tegenkomen is dat u 
genoeg nieuwe en spannende recepten 
moet verzamelen om optimaal te profiteren 
van uw planten. 

Zodra u deze gemakkelijke planten onder  
de knie hebt, kunt u iets exotischers plannen 
voor volgend jaar. De mogelijkheden zijn 
bijna onbegrensd - elk jaar kunnen de 
gezinsleden kiezen welke groenten of 
vruchten ze willen verbouwen en van alles 
leren over het proces van voedselproductie. 
Bovendien zijn kinderen die opgroeien met 
een moestuin vaak meer geïnteresseerd in 
het eten van groente en fruit als ze ouder 
worden. Een moestuin is gemakkelijk, 
heerlijk, gezond en plezierig voor het hele 
gezin. Nu is het tijd om te gaan plannen. 
Onderzoek uw favoriete groenterassen en 
kijk wat de beste groeiomgeving is. Doe het 
nu, want dan bent u klaar om uw nieuwe 
moestuin aan te planten als het warmer 
wordt. 
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Op het moment dat groente van de plant wordt geplukt, begint de voedingswaarde ervan al te 
verminderen. Zou u, met die gedachte in het achterhoofd, niet liever voedsel uit uw eigen achtertuin 
oogsten dan voedsel dat honderden kilometers heeft afgelegd, om voor onbepaalde tijd op een 
supermarktschap te liggen?

Moeiteloos uw eigen voedsel verbouwen
Voeding

Bonenplanten zijn maar iets 
ingewikkelder dan de andere planten 
en ze zijn leuk voor kinderen omdat 
ze klimmen. 

Paprika’s van alle rassen zijn perfect 
geschikt voor nieuwe tuiniers, omdat 
ze relatief klein zijn en toch geleidelijk 
aan een ruime oogst bieden. 

1 Średnicka-Tober, Dominika, et al. “Higher PUFA and n-3 PUFA, 
Conjugated Linoleic Acid, α-Tocopherol and Iron, but Lower 
Iodine and Selenium Concentrations in Organic Milk: A Systematic 
Literature Review and Meta- and Redundancy Analyses.” The 
British Journal of Nutrition 115.6 (2016): 1043–1060. PMC. 
Internet. 13 juni 2017.
2 Barański, Marcin, et al. “Higher Antioxidant and Lower Cadmium 
Concentrations and Lower Incidence of Pesticide Residues in 
Organically Grown Crops: A Systematic Literature Review and 
Meta-Analyses.” The British Journal of Nutrition 112.5 (2014): 
794–811. PMC. Internet. 13 juni 2017.
3 Smith-Spangler C, Brandeau ML, Hunter GE, Bavinger JC, 
Pearson M, Eschbach PJ, et al. “Are Organic Foods Safer or 
Healthier Than Conventional Alternatives?: A Systematic Review.” 
Ann Intern Med. 2012;157:348–366. doi: 10.7326/0003-4819-
157-5-201209040-00007.
4 Charles, Dan. “How The Taste Of Tomatoes Went Bad (And Kept 
On Going).” NPR. NPR, 28 juni 2012. Internet. 13 juni 2017.
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Welk type yoga is 
geschikt voor u?

Hoofdartikel

De voordelen van yoga zijn al net zo gevarieerd als de stijlen waaruit 
u kunt kiezen. Lagere bloeddruk, meer flexibiliteit, sterkere spieren, 
verbeterde botdichtheid en een lager stressniveau zijn maar een 
paar redenen om een matje te pakken en een cursus te zoeken.

14 |    The Art of Growing Young
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Maar welke cursus past bij u? Met zo veel 
keuzemogelijkheden is het lastig om een 
yogastijl te kiezen die het meest geschikt is 
voor u. Om u te helpen kiezen, vindt u 
hieronder een lijst met enkele van de 
populairste stijlen. Deze lijst is niet uitputtend, 
maar besteedt aandacht aan de verschillen 
tussen enkele van de oudste en nieuwste 
vormen. Als niets u goed in de oren klinkt, 
blijf dan vooral verder zoeken. Met zoveel 
mogelijkheden vindt u ongetwijfeld een stijl 
die voldoet aan uw behoeften en doelen. 

Hatha
Hatha yoga is een yogastijl die draait om 
specifieke houdingen (asana’s genoemd). 
Soms worden er ook ademhalingsoefeningen 
gedaan (ook bekend onder de term in het 
Sanskriet, pranayama), vaak na en soms 
samen met de asana’s. Als een van de zes 
oorspronkelijke takken van yoga, is Hatha 
een van de oudste stijlen in deze lijst. De 
eeuwenoude traditie van Hatha yoga wordt 
gezien als een klassieke benadering van 
yogische ademhalingsoefeningen en 
houdingen. In dit opzicht verwijst Hatha in het 
algemeen naar de praktijk van fysieke 
yogahoudingen. Ashtanga, Vinyasa en 
Iyengar zijn allemaal soorten Hatha yoga.1 

Anusara
Anusara is een van de nieuwere yogastijlen, 
ontstaan in 1997. Maar dat mag u er niet 
van weerhouden om de voorkeur te geven 
aan Anusara boven oudere stijlen. 

Deze stijl is gebaseerd op Iyengar (hieronder 
beschreven), vermijdt formaliteit en stimuleert 
leerlingen om zich te uiten via hun poses in 
de ruimste zin van het woord, in plaats van 
hen te dwingen elke houding perfect te 
kopiëren.

Ashtanga
Ashtanga is een van de snellere versies van 
yoga. Verwacht niet dat u met een heerlijk 
rustig en ontspannen gevoel naar buiten 
loopt, hoewel dat altijd mogelijk is. Het is 
waarschijnlijker dat u zich aan het einde van 
een sessie verkwikt en energiek voelt, en 
waarschijnlijk behoorlijk bezweet. Ashtanga 
maakt gebruik van een aantal poses, die elk 
een paar ademhalingen duren voordat u snel 
overgaat naar de volgende pose. Ashtanga 
is een goede yogastijl voor mensen die graag 
calorieën willen verbranden, terwijl ze hun 
spieren versterken. 

Bikram
Bikram yoga wordt ook wel ‘hot yoga’ 
genoemd en vindt plaats in kamers met een 
temperatuur van 35-42 °C en een 
luchtvochtigheid van 40%. Reken maar dat 
u gaat zweten! De bedoeling achter Bikram 
yoga in een sauna-achtige ruimte is 
bescherming van de spieren tijdens diepe 
rekoefeningen, ontgifting van het lichaam 
door de poriën te openen en verhoging van 
de hartslag voor een betere cardiovasculaire 
work-out. Bikram yoga omvat 26 achtereen-
volgende houdingen, die zijn aangepast 
vanuit de meer traditionele Hatha yoga.2  
Bikram Yoga is de bekendste stijl van ‘hot 
yoga’, maar er zijn ook andere stijlen in 
verwarmde kamers te vinden als u het 
element warmte op prijs stelt, maar een 
andere stijl wilt uitproberen. 

Iyengar
Bij Iyengar yoga ligt de nadruk op 
nauwkeurigheid en het in lijn brengen van 
lichaam en geest in alle houdingen. Met deze 
focus op precisie maakt men bij Iyengar 
gebruik van blokken, riemen, tuigen, borden 
en andere hulpmiddelen om leerlingen te 
helpen de oefeningen volledig te laten 
ervaren. Vanwege het veelvuldig gebruik van 
hulpmiddelen is Iyengar een goede keuze 
voor mensen van alle leeftijden en niveaus.3 

Kundalini
Kundalini yoga draait om het vermengen 
van geestelijke en lichamelijke activiteiten 
en omvat beweging, ademhaling, meditatie 
en chanten. Kundalini yoga streeft naar de 
opbouw van fysieke vitaliteit, terwijl het 
bewustzijn wordt versterkt.4 

Prenatale yoga
Prenatale yoga is speciaal ontwikkeld voor 
aanstaande moeders, om hen in alle stadia 
van de zwangerschap te helpen. Prenatale 
yoga gaat ook na de geboorte verder voor 
moeders die weer hun oude figuur terug 
willen. Prenatale yoga is een behoedzame 
stijl, geschikt voor een zwanger lichaam, 
maar helpt spieren te versterken en op peil te 
houden tijdens de zwangerschap. Prenatale 
yoga helpt vrouwen ook om kalm te blijven 
tijdens de stressvolle gebeurtenissen die 
soms met zwangerschap gepaard gaan.5 

Herstellende yoga
Herstellende yoga is meer gericht op 
ontspanning dan op versterking van de 
spieren. In het algemeen wordt gewerkt met 
slechts vier of vijf houdingen per sessie, 
waarbij elke pose maar liefst 20 minuten 
lang wordt aangenomen. Er kunnen ook 
hulpmiddelen worden gebruikt voor meer 
comfort. Herstellende yoga is ideaal voor 
wie liever focust op ontspanning in plaats 
van op lichamelijke inspanning als  
middel tegen stress.6 

13 juni 2017.
5 https://www.mindbodygreen.com/0-8622/14-styles-of-
yoga-explained-simply.html.
6 https://www.mindbodygreen.com/0-8622/14-styles-of-
yoga-explained-simply.html.
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In feite is Anusara is een goede 
yoga voor beginners, want het is 
bedoeld om oprecht en innig te zijn 
en mensen te accepteren voor wie 
yoga nieuw is. 

1 “Types of Yoga.” Yoga Journal. Z.u., 03 apr. 2017. Internet. 
13 juni 2017.
2 “Home.” Bikram Yoga®. Zonder uitgever/datum Internet. 
13 juni 2017.
3 “B K S Iyengar - Home.” B K S Iyengar—Home. Zonder 
uitgever/datum Internet. 13 juni 2017.
4 “Types of Yoga.” Yoga Journal. Z.u., 03 apr. 2017. Internet. 
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Vinyasa/power
Vinyasa / poweryoga maakt gebruik van 
gecoördineerde bewegingen, waarbij de 
ademhaling van de ene naar de andere 
pose leidt. De term ‘Vinyasa’ wordt gebruikt 
voor de omschrijving van een specifieke 
opeenvolging van poses. De volgorde van 
de poses wordt in de volgende sessie vaak 
veranderd, om herhalingen van week tot 
week te voorkomen.7 

Yin
Een andere ontspannende vorm van yoga is 
Yin yoga, ook wel Taoïstische yoga 
genoemd. Yin yoga is gericht op het 
verlengen van het bindweefsel. Het is 
bedoeld als aanvulling op Yang yoga, 
waarbij meer nadruk wordt gelegd op 
versterking van de spieren. Yin is meestal 
passiever, zodat leerlingen hun spieren 
kunnen ontspannen. Ook worden poses 
lange tijd gehandhaafd, waardoor Yin een 
goede manier is om geduld te oefenen en 
stress te verminderen.8 

Yang
Yang yoga is de tegenhanger van Yin yoga en 
maakt gebruik van de meer traditionele, op 
Hatha of Ashtanga gebaseerde asana’s. 
Terwijl Yin yoga rustig en licht is, is Yang yoga 
gericht op de ontwikkeling van spierkracht, 
uithoudingsvermogen en flexibiliteit.9 

Tantra
Het woord ‘tantra’ roept associaties op met 
eeuwenoude seksuele kennis, maar tantra 
yoga is eigenlijk een combinatie van 
oefeningen die gericht zijn op asana 
(lichaamshouding), mantra (woorden die 
tijdens meditatie voortdurend worden 
herhaald) en mudra (specifieke posities van 
hand en vingers), samen met zowel bandha 
(energievergrendeling) en chakra’s 
(energiecentra). Tantra yoga streeft ernaar om 
leerlingen te helpen om kracht, helderheid en 
rust op te bouwen in het dagelijkse leven. 
Tantra yoga richt zich op gebruik van de vijf 
krachten van de godin Shakti.10 

Lachyoga
Lachyoga is ontwikkeld door een arts uit 
India, Dr. Madan Kataria, en is gebaseerd 
op de gedachte dat het lichaam geen 
onderscheid kan maken tussen onecht en 
echt lachen. Doelgericht lachen tijdens een 
lachyogasessie produceert dezelfde 
fysiologische en psychologische voordelen 
als spontaan lachen, met inbegrip van 
minder stresshormonen (epinefrine, cortisol, 
enz.) in het bloed.11 

Bier
Twintigers hebben de populariteit van yoga 
gecombineerd met de populariteit van bier 
drinken. Deze vorm van yoga is geschikt 
voor iedereen die plezier wil hebben. Bij 
bieryoga nemen leerlingen een reeks poses 
aan, terwijl ze een bierflesje vasthouden (en 
telkens een slok nemen). Waarschijnlijk 
hebben de oefeningen van bieryoga geen 
hoog trainingsgehalte, maar een leuke tijd 
met vrienden zit er zeker in.12

Ganja
Ganja wint aan populariteit in staten in de 
VS waar medicinale cannabis mag worden 
verstrekt. Bij Ganja yoga kunnen deelnemers 
(alleen degenen die een medische kaart voor 
cannabis hebben in staten die medicinale 
cannabis hebben gelegaliseerd) 15 minuten 
voordat de sessie begint, cannabis in 
verschillende vormen gebruiken. Je zou toch 
denken dat yoga met cannabis een nieuwe 
hype is, net als bieryoga, maar sommige 
historici op het gebied van yoga melden dat 
de combinatie van cannabis en yoga al 
duizenden jaren geleden voorkwam, toen 
oude yogi’s bhang consumeerden, een 
drankje van cannabisbloemen, evenals 
charas (hasj), als onderdeel van hun 
dagelijkse meditatie en asana-oefeningen. 
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7 “Types of Yoga.” Yoga Journal. Z.u., 03 jan. 2017. Internet. 
13 juni 2017.
8 https://www.mindbodygreen.com/0-8622/14-styles-of-
yoga-explained-simply.html.
9 “Yin/Yang Yoga | Yoga for Today | Sherwood Park Yoga.” 
Yoga for Today. Zonder uitgever/datum Internet. 13 juni 2017.
10 “Tantra Yoga.” Yoga Journal. Z.u., 03 apr. 2017. Internet. 
13 juni 2017.
11 “For Health, Happiness and World Peace.” Laughter Yoga 
University. Zonder uitgever/datum Internet. 13 juni 2017.
12 Mandybur, Jerico. “’Beer yoga’ is a thing, now, and it’s 
going international because, well, ‘Beer Yoga.’” Mashable. 
Mashable, 17 jan. 2017. Internet. 13 juni 2017.
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Als we allemaal het advies van meneer 
Emerson opvolgen en de goede 
eigenschappen van onkruid onderzoeken, 
vinden we mogelijk gezond en heerlijk eten 
waar we dat het minst verwachten. Hier 
vindt u een korte lijst van het onkruid dat 
tuinliefhebbers het meest verguizen - van 
plaag in de achtertuin tot stoepbewoners in 
de stad - en waarom we het aan onze 
gezondheid verschuldigd zijn om er veel 
meer van te laten groeien.

Brandnetels
Het eerste onkruid op de lijst is waarschijnlijk 
het meest verguisd vanwege zijn stekelige 
karakter. De bladeren en stengels van 
brandnetels zijn bedekt met fijne haartjes die 
bij aanraking reageren als injectienaalden 
- ze injecteren chemicaliën die een prikkend 
gevoel geven. Ondanks hun stekeligheid zijn 
brandnetels rijk aan vitamine A, B en C, 
evenals aan calcium, magnesium en andere 
mineralen. Brandnetels kunnen helpen bij de 
vorming van oestrogenen, die de geest 
scherper kunnen maken. Volgens 
onderzoek kan regelmatige consumptie van 
brandnetels ook geheugenverlies helpen 
verbeteren. Brandnetels moeten voorzichtig 
worden geoogst, met handschoenen aan. 
Daarna kunnen ze in een pan worden 
geblancheerd, gestoomd of gedroogd.1 

Perilla
Dit kruid wordt momenteel in Japan, Korea 
en Vietnam beschouwd als een waardevol 
bladkruid. Deze plant met groene of rode 
bladeren heet in Japan shiso en bevat veel 
vitamine A en C. 

Met een smaak die ergens tussen munt en 
venkel ligt, is deze plant even lekker als 
allesverslindend. Eén perillaplant kan 
duizenden zaden produceren, die zich over 
de hele buurt verspreiden als u niet oppast.2 

Paardenbloem
Paardenbloemen zijn uiterst sterke planten. 
Hoewel veel mensen die streven naar  
een groen gazon een hekel hebben aan 
paardenbloemen, kan hun robuustheid ook 
worden beschouwd als een deugd, want ze 
zijn lekker, gezond en overvloedig. 

Zowel de bloemen als het groen doen  
het geweldig in salades, soepen of 
ontbijtsmoothies. Paardenbloemen, vooral 
de wortels, staan bekend als reiniger van de 
lever. Bovendien verzachten ze wondjes, 
waardoor ze een uitstekend ingrediënt zijn 
voor zelfgemaakte zalf en producten voor 
lichaamsverzorging.3 

Postelein
Stadsmensen kennen postelein maar al te 
goed, zelfs als zij zich dat niet realiseren. 
Gewone postelein (in de VS vaak ‘pigweed’ 
genoemd) groeit vaak in scheuren op de 
stoep. Postelein is een enigszins zure en 
zoutige bladgroente, die doet denken aan 
citroen en die buitengewoon rijk is aan 
omega-3 vetzuren (in feite de rijkste bekende 
plantaardige bron van omega-3), het soort 
gezonde vet dat ook in zalm voorkomt.4   
Slechts 100 gram verse postelein bevat wel 
400 mg alfa-linoleenzuur. Een kop (250 ml) 
gekookte postelein bevat 90 mg calcium,  
561 mg kalium en meer dan 2.000 IE 
vitamine A.5  De stengels, bladeren en 
bloemen van postelein zijn allemaal eetbaar. 
Rauw of even licht gestoofd vormt postelein 
een geweldige aanwinst in salades.6  In 
mediterrane culturen wordt postelein zeer 
gewaardeerd, maar in veel andere delen van 
de wereld wordt het plantje als onkruid 
verguisd.

Daglelie
De daglelie wordt misschien niet gezien  
als onkruid, maar de plant heeft wel iets 
gemeen met de andere planten op deze  
lijst: de meeste mensen weten niet hoe 
voedzaam de daglelie is. De bloemen van 
een daglelie bloeien maar één dag voordat 
ze verwelken. Pluk de bloem, die rijk is aan 
vitamine A, zodra het avond wordt en geef 
uw salade een zoete, voedzame oppepper. 
Pas wel op dat u wilde daglelie eet (oranje 
Hemerocallis fulva of gele H. lilioasphodelus), 
want echte lelies zijn vaak giftig.7 

Wilde peen
Net als de paardenbloem is wilde peen een 
onkruid dat een heel gazon kan overwoekeren 
als u niet oppast. In tegenstelling tot de 
paardenbloem, is het de wortel die u eet, 
niet de bloem of steel. 

Hoewel de bloemen ook eetbaar zijn, zijn het 
vooral de wortels die in het najaar soepen en 
stoofschotels verrijken.8 

Weegbree
Dit winterharde kruid kan overleven onder 
ruige omstandigheden, zoals in scheuren op 
de stoep of in grind. Weegbree is familie van 
de veel bekendere bladgroente spinazie en 
vormt een goede bron van ijzer en vitamine 
A en C. Weegbree kan net zoals spinazie 
worden gegeten, hoewel het meestal gaar 
wordt gekookt. Dit heerlijke kruid bezit  
naar verluidt ook antiseptische en 
ontstekingsremmende eigenschappen.9
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Wat is onkruid? Een plant waarvan de goede eigenschappen nog niet zijn ontdekt.” - Ralph Waldo Emerson

Gezond onkruid: tijd om verliefd te 
worden op een verguisd gewas

Kruiden en supplementen

1 Rutherford-Fortunati, Alisa. “Weeds Worth Growing.” Gentle 
World. Z.u., 15 feb. 2014. Internet. 20 juni 2017.
2 Wanjek, Christopher. “5 Garden Weeds You Can Eat!” 
LiveScience. Z.u., 10 juli 2012. Internet. 20 juni 2017.
3 “Healthy Weeds You Can Eat & Why You Should » Nature 
Moms.” Nature Moms Blog. Z.u., 03 jan. 2016. Internet. 
20 juni 2017.
4 Wanjek, Christopher. “The Five Healthiest Backyard Weeds.” 

LiveScience. Purch, 31 juli 2011. Internet. 20 juni 2017.
5 Simopoulos, A P; Norman, H A; Gillaspy, J E; Duke, J A 
(augustus 1992). “Common purslane: a source of omega-3 
fatty acids and antioxidants.” Journal of the American College 
of Nutrition. 11(4): 374-382.
6 Wanjek, Christopher. “The Five Healthiest Backyard Weeds.” 
LiveScience. Purch, 31 juli 2011. Internet. 20 juni 2017.
7 Wanjek, Christopher. “5 Garden Weeds You Can Eat!” 

LiveScience. Z.u., 10 juli 2012. Internet. 20 juni 2017.
8 “Healthy Weeds You Can Eat & Why You Should » Nature 
Moms.” Nature Moms Blog. Z.u., 03 jan. 2016. Internet. 
20 juni 2017.
9 “Healthy Weeds You Can Eat & Why You Should » Nature 
Moms.” Nature Moms Blog. Z.u., 03 jan. 2016. Internet. 
20 juni 2017.

De bloemen, de bladeren en de 
stengels zijn allemaal eetbaar. Van 
paardenbloemen kunt u jam, thee en 
wijn maken. 

Wilde peen wordt zo genoemd, 
omdat de wortels - die op vingers 
lijken - op dezelfde manier kunnen 
worden gegeten als worteltjes. 

Naar verluidt helpt perilla ook om uw 
immuunsysteem een oppepper te 
geven.



|    The Art of Growing Young

In tegenstelling tot onze hartslag, 
spijsvertering of het functioneren van ons 
zenuwstelsel, is ademen eenvoudig bewust 
te regelen. Wanneer we onze ademhaling 
doelgericht beheersen, kan dat een grote 
impact hebben op lichaam en geest. Als dat 
vergezocht klinkt, denk dan eens aan een 
moment waarop u diep ademhaalde om uw 
zenuwen te kalmeren op een emotioneel, 
angstig of nerveus moment. Het hielp, toch? 

Bij recent onderzoek aan de Stanford 
University School of Medicine werd een 
gedeelte van de hersenen ontdekt waar 
ademhaling en gemoedstoestand zijn 
verbonden via zenuwcellen. Onder artsen  
is het al lang bekend dat regulering van de 
ademhaling een positieve invloed kan 
hebben op stress-stoornissen. Nu zijn we 
een stap dichter bij het inzicht gekomen 
waarom dat zo is. 

Bij yoga heten de ademhalingsoefeningen om 
iemands gemoedstoestand van opgewonden 
in kalm te veranderen, pranayama. Het is een 
belangrijk onderdeel van bijna elke vorm van 
yoga. Wat oude yogi’s intuïtief begrepen, is 
geverifieerd in wetenschappelijk onderzoek. 
De onderzoekers van Stanford vonden een 
piepklein groepje neuronen die ademhaling 
koppelden aan ontspanning, aandacht, 
opwinding en angst. Dit kleine gebied ligt  
diep verborgen in de hersenstam en lijkt 
ademhalingspatronen in de gaten te houden. 
De informatie wordt vervolgens doorgegeven 
aan andere delen van de hersenen die 
prikkelende activiteiten stimuleren, zoals 
wakker maken, alert houden en angst en  
pijn veroorzaken.1 

Terwijl uit het onderzoek van Stanford bleek 
dat een klein gedeelte van de hersenen  
het lichaam vertelt om meer of minder 
opgewonden te raken, ontdekte men  
tijdens een onafhankelijk onderzoek van 
Northwestern Medicine dat er verband 
bestond tussen het ritme van de ademhaling 
en de elektrische activiteit in de hersenen  
die emotionele beslissingen en herinneringen 
versterkt. Volgens de resultaten van deze 
studie kunt u met slechts één keer diep 
ademhalen door uw neus uw brein 
versterken en uw herinneringen scherper 
maken. Deelnemers konden sneller gezichten 
met specifieke emoties herkennen wanneer 
ze inademden dan wanneer ze uitademden.2 

Geconcentreerde ademhaling is bovendien 
goed voor het lymfevatenstelsel, dat geen 
eigen pompsysteem heeft. Lymfevocht 
circuleert met elke ademhaling door het 
lichaam. Een kleiner aantal lichtere 
ademhalingen vermindert de doeltreffendheid 
van het lymfevatenstelsel, dat onmisbaar is 
voor zowel ontgifting als het immuunsysteem. 
U kunt de capaciteit van uw lymfevaten-
systeem optimaliseren met diepe 
middenrifademhaling. U doet dit door 
langzaam en diep door uw neus in te ademen 
(dit helpt ook het geheugen - alles is met elkaar 
verbonden als het om ademhalen gaat!). Adem 
langzaam via uw mond uit. Met slechts tien 
keer diep, langzaam ademhalen (maar meer is 
beter) krijgt het bloed zuurstof en circuleert het 
lymfevocht, vooral rondom de lever, waar het 
helpt om uw lichaam te ontgiften.

Een gezonde, bewuste ademhaling gebeurt 
vanuit het middenrif - of u nu probeert te 
ontspannen, uw brein te stimuleren, 
lymfevocht te helpen circuleren of wat dan 
ook. De sleutel tot een goede techniek is 
diep ademhalen, waardoor uw middenrif 
naar beneden in uw buik wordt geduwd. 
Vaak denken we dat als we onze borst 
uitzetten, dat dit een teken is van diep 
ademhalen, maar ook uw buik moet

zichtbaar uitzetten, zodat u weet dat de 
middenrifademhaling werkt. 

Rustig ademhalen, waarvan velen van ons 
kunnen profiteren tijdens stressvolle dagen, 
is gewoon een kwestie van lang en 
doelbewust inademen. Doelbewust ademen 
is cruciaal. Niet gewoon zo snel mogelijk 
zoveel mogelijk lucht naar binnen zuigen. 

Deze diepe, langzame ademhaling dwingt 
uw lichaam en geest om zich naar binnen te 
keren. Hoe langer u dit kunt doen, hoe beter 
de resultaten zijn voor uw lichaam. Als u 
eenmaal gewend bent aan doelbewust 
ademen, kunt u overal en altijd een rustige 
ademhaling oefenen - op kantoor, voor het 
stoplicht, tijdens de afwas of zelfs wanneer u 
een film kijkt met uw gezin.3 
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Voor de meesten van ons is ademhalen hetzelfde als vele andere 
processen in ons lichaam - een automatische functie die altijd 
plaatsvindt zonder dat er bewust over wordt nagedacht. De hele dag 
ademen we levenskrachtige zuurstof in en koolstofdioxide uit, elke 
dag weer. Maar hoe vaak staan we echt stil bij onze ademhaling? 
Wat zou er gebeuren als we er bewust over zouden nadenken?

Ademhalingstechnieken voor 
werk, rust en ontspanning

Gezondheid van het gezin

Leren om regelmatig aandacht te 
besteden aan uw ademhaling is een 
geweldige manier om stress, angst 
en nog veel meer onder controle te 
houden.

Begin met langzaam tot drie te tellen 
bij elke inademing, en vervolgens bij 
elke uitademing.

et al. “Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations 
and Modulates Cognitive Function.” Journal of Neuroscience. 
7 December 2016, 36 (49) 12448−12467; DOI: 10.1523/
JNEUROSCI.2586-16.2016.

3 “Are you breathing the right way?” Best Health Magazine 
Canada. N.p., 07 May 2009. Web. 20 June 2017.

1 Kevin Yackle, Lindsay A. Schwarz, Kaiwen Kam, et al. 
“Breathing control center neurons that promote arousal in 
mice.” Science. 31 Mar 2017: 1411−1415.
2 Christina Zelano, Heidi Jiang, Guangyu Zhou, Nikita Arora, 
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Een andere vorm van ademhaling die helpt bij 
stressbeheersing, is de ‘4-7-8’ ademhaling. 
Dit betekent vier tellen inademen, zeven tellen 
de adem vasthouden en acht tellen 
uitademen. Probeer dat maar eens een 
minuut of zo te doen, de volgende keer dat  
u zich in een stressvolle situatie bevindt.

Rustig ademhalen vormt een aanvulling op 
positief denken en andere vormen van 
mindfulness. Als u uw adem gebruikt om 
ontspannen en kalm te worden, is het 
gemakkelijker om aandacht te schenken  
aan uw gedachten en emoties, zodat u ze  
in een positievere richting kunt sturen.

Wanneer u gezond ademhalen combineert 
met andere ontspannende oefeningen zoals 
yoga, tai chi of meditatie, voelt u zich 
ongetwijfeld nog meer ontspannen en 
vredig. Sama vritti is een begrip in yoga dat 
gelijkmatig ademhalen betekent. Net als bij 
rustig ademhalen, duurt bij sama vritti de 
inademing even lang als de uitademing. 

Tijdens de meer geavanceerde of strengere 
yogasessies steunen veel yogi’s op ujjayi 
ademhaling, of ‘overwinnende ademhaling’. 
Dit is een kwestie van eenvoudigweg in- en 
uitademen door de neus, terwijl de achterkant 
van de keel licht wordt samengetrokken. 
Deze diepe, krachtige ademhaling brengt  
veel zuurstof in het lichaam.4 

Wanneer u ademhalingstechnieken en 
stressverminderende toepassingen, zoals tai 
chi of yoga, combineert, gebeuren er 
verbazingwekkende dingen met uw lichaam. 
Een baanbrekend nieuw onderzoek heeft 
onthuld dat we met mind-body oefeningen 
ons DNA kunnen veranderen! Na een  
analyse van 18 experimenten met bijna  
850 deelnemers, zagen onderzoekers dat 
genen die verband houden met ontstekingen, 
minder actief werden bij mensen die mind-
body interventies beoefenden, zoals het 

combineren van bewuste ademhaling met 
meditatie of yoga.5  

Diepe ademhalingsoefening  
voor beginners 

• Ga liggen of ga achterover geleund zitten.
•  Ontspan uw nek, schouders, armen en 

benen.
•  Leg één hand op uw borst en één op uw 

buik. 
•  Haal ongeveer twee seconden diep adem 

door uw neus.
•  Als u inademt, voelt u dat uw buik meer 

uitzet dan uw borst, waardoor uw 
ontspannen handen omhoog worden 
geduwd.

•  Adem langzaam uit en ontspan uw lichaam 
steeds verder.

• Herhaal dit gedurende 10 minuten. 
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Naar verluidt helpt deze 
fundamentele stijl van ademhaling 
het zenuwstelsel te kalmeren, de 
bloeddruk te verlagen en stress te 
verminderen.

4 Sengupta, Pallav. “Health Impacts of Yoga and Pranayama: 
A State-of-the-Art Review.” International Journal of Preventive 
Medicine 3.7 (2012): 444–458. Druk.
5 Buric Ivana, Farias Miguel, Jong Jonathan, et al. “What 
Is the Molecular Signature of Mind-Body Interventions? A 
Systematic Review of Gene Expression Changes Induced by 
Meditation and Related Practices” Front Immunol.  
16 juni 2017, https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.00670.
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Ouderen kunnen een hoger risico lopen op 
het ontwikkelen van bloedarmoede door 
ijzertekort. Terwijl bloedarmoede veel 
voorkomt bij mensen ouder dan 50, is de 
onderliggende reden niet eenvoudig te 
bepalen, want er zijn veel redenen waarom 
iemands ijzerniveau lager kan uitvallen. 

Hoe langer iemand niet-steroïde 
ontstekingsremmers gebruikt, des te groter 
is de kans dat dit gebeurt, waarbij vooral 
ouderen bijzonder kwetsbaar zijn. 

Naarmate we ouder worden, kan ons gevoel 
voor smaak zwakker worden, waardoor we 
minder belangstelling hebben voor eten en 
vaak ook minder gevarieerd eten. Wanneer dit 
gebeurt, kunnen senioren een voedingstekort 
ontwikkelen. De twee meest voorkomende 
tekorten zijn een tekort aan B-vitaminen en 
aan ijzer.

Medicatie, behandelingen tegen kanker en 
slechte absorptie zijn andere redenen 
waarom bij ouderen een tekort aan ijzer kan 
ontstaan. Om de zaak nog verder te 
bemoeilijken, kan bloedarmoede bij ouderen 
ook worden veroorzaakt door ontstekingen. 

Een gering ijzertekort veroorzaakt 
bloedarmoede, met vermoeidheid en zwakte 
tot gevolg. Ernstiger ijzergebrek kan leiden 
tot een bleke huid, verminderd cognitief 
vermogen en zelfs orgaanfalen.1 

Volgens de nationale gezondheidsinstellingen 
hebben volwassenen boven de 50 jaar 
ongeveer 8 mg ijzer per dag nodig.2 Maar 
het is gemakkelijk te begrijpen dat 
gezondheidsproblemen die bij vergrijzing 
voorkomen, kunnen leiden tot een 
verhoogde behoefte aan ijzerinname. 

Na de overgang daalt de ijzerbehoefte van 
vrouwen spectaculair en is vergelijkbaar met 
die van mannen. Iedere oudere die 
bloedarmoede ontwikkelt door ijzergebrek, 
moet door een arts worden onderzocht om 
de oorzaak te vinden voor het ijzertekort. Dit 
om er zeker van te zijn dat het niet het 
gevolg is van bijvoorbeeld een onontdekte 
tumor ergens in de darmen of urinewegen 
waardoor continu bloed wordt verloren. 
Neem in een dergelijke situatie nooit gewoon 
ijzersupplementen, in de veronderstelling dat 
het ijzertekort alleen aan de voeding ligt. 
Raadpleeg eerst een zorgprofessional.  

Denk er ook aan dat ijzersupplementen van 
meer dan de aanbevolen 8 mg per dag 
schadelijk kunnen zijn voor iemand bij wie 
niet officieel een ijzertekort is geconstateerd. 
Het kan leiden tot meer oxidatieve stress, 
aangezien ijzer een krachtige katalysator is 
voor het ontstaan van vrije radicalen.

Als u er niet aan moet denken om lever te 
eten, is volgens het Food Standards Agency 
rundvlees ook een goede bron van het 
mineraal. Volgens de National Cattlemen’s 
Beef Association is rundvlees de derde 
belangrijkste bron van ijzer, na verrijkte 
graanproducten en granen. Senioren dienen 
wel mager rundvlees te kiezen, om te 
voorkomen dat ze meer vet eten dan nodig 
is voor hun levensstijl. Hoewel we nu weten 
dat vet een belangrijk en gezond onderdeel 
is van elk dieet, moet de hoeveelheid wel 
worden aangepast aan het activiteitenniveau. 
Aangezien veel mensen boven de 50 jaar 
minder fysieke activiteiten ondernemen, kan 
het verstandig zijn om de vetconsumptie 
daarop aan te passen. 

Met ijzer verrijkte granen behoren tot de 
beste bronnen van ijzer voor veganisten en 
vegetariërs. Granen worden al lang niet alleen 
met ijzer verrijkt, maar ook met andere 
vitaminen en mineralen, om belangrijke 
voedingsstoffen te leveren die anders in de 
gemiddelde voedingsgewoonten wellicht niet 
voorkomen. Lees etiketten altijd zorgvuldig - 
volgens de University of Wisconsin Hospitals 
and Clinics Authority Board kunnen verrijkte 
granen tot wel 18 mg ijzer per portie bevatten. 
De juiste ontbijtgranen kunnen elke 
volwassene helpen om vroegtijdig aan zijn  
of haar dagelijkse ijzerbehoefte te voldoen. 

Net als ontbijtgranen worden veel 
graanproducten nu verrijkt met ijzer. 
Fabrikanten verrijken hun producten, van 
brood en pasta tot granen en meel, met ijzer 
om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende 
binnenkrijgt voor een optimale gezondheid. 
Nogmaals, lees de etiketten zorgvuldig om 
een beter inzicht te krijgen in de hoeveelheid 
voedingsstoffen die u binnenkrijgt. 

Andere bronnen van ijzer zijn misschien niet 
zo rijk aan ijzer als lever, rund en verrijkte 
producten, maar ze zijn nog steeds 
waardevol. Door een breed scala aan 
ijzerrijke vruchten en groenten te eten, kunt  
u op natuurlijke wijze in uw ijzerbehoefte 
voorzien. 

Ongeacht welke voedingsmiddelen in uw 
ijzerbehoefte voorzien, kan het verstandig 
zijn om tegelijkertijd vitamine C te nemen. 
Onderzoek heeft aangetoond dat ijzer beter 
door het lichaam wordt opgenomen 
wanneer vitamine C aanwezig is. Eet daarom 
citrusvruchten, rode paprika, boerenkool, 
broccoli en andere voedingsmiddelen die rijk 
zijn aan vitamine C als u de 50 bent 
gepasseerd.3  
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IJzer is een essentieel mineraal om te kunnen leven. Zonder ijzer is het lichaam niet in staat om zuurstof 
te transporteren naar de vele organen, weefsels en cellen. Net als met andere voedingsstoffen 
verandert onze behoefte aan ijzer in de loop van ons leven. Lees verder om te ontdekken hoeveel ijzer 
u mogelijk nodig hebt nadat u de 50 bent gepasseerd.

IJzerbehoefte op oudere leeftijd
Gezondheid van het gezin

1 “Iron-out-of-Balance in the Elderly.” Iron Disorders Institute. 
Zonder uitgever/datum Internet. 21 juni 2017.
2 “Office of Dietary Supplements—Dietary Supplement 
Fact Sheet: Iron.” NIH Office of Dietary Supplements. U.S. 
Department of Health and Human Services, z.d. Internet.  
29 mei 2017.

3 Hallberg L, Brune M, Rossander L. “The role of vitamin C in 
iron absorption.” Int J Vitam Nutr Res. 1989;30:103–108.

Enkele van de meest ijzerrijke 
planten zijn morieljes (soort 
paddestoel), abrikozen, donkergroene 
bladgroenten, olijven, bonen,  
erwten en asperges. 

Een van de allerbeste bronnen van 
ijzer in voeding is lever. Dierlijke lever 
kan worden gebakken, gekookt 
of roergebakken. Naast ijzer is 
lever is ook rijk aan vitamine A, 
arachidonzuur en de B-vitaminen. 

Jarenlang gebruik van aspirine of 
andere vrij verkrijgbare niet-steroïde 
ontstekingsremmers kan leiden tot 
significante bloedingen in het maag-
darmkanaal. 
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Een onlangs verschenen rapport over 
kinderen en natuur benadrukt wat in veel 
eerdere onderzoeken al is ontdekt: de 
drukke levensstijl van moderne gezinnen, in 
combinatie met een toegenomen gevoel van 
angst in de samenleving, hebben de 
mogelijkheden voor kinderen beperkt om de 
hen omringende natuur te verkennen.1 

Hoewel de warme zomermaanden doorgaans 
worden beschouwd als de beste tijd om 
buiten te spelen, is het vooral belangrijk om 
tijdens de wintermaanden buiten actief te zijn. 
De hele winter niet buiten spelen kan de groei 
van bepaalde spieren belemmeren. Wanneer 
kinderen rennen en lopen door de sneeuw, 
worden de grotere beenspieren meer gebruikt. 
Banjeren door de sneeuw kan ook helpen bij 
het ontwikkelen van de grove motoriek. 

In de koele herfstmaanden kunnen kinderen 
veelal dezelfde spelletjes doen als ‘s zomers, 
al is het met warmere kleren aan. Zodra  
het begint te sneeuwen, kunnen kinderen 
zich uitleven met sleeën, langlaufen, 
sneeuwpoppen maken of forten bouwen. 
Als ze wat ouder zijn, kunnen ze ook 
meehelpen met het sneeuwvrij maken van 
de oprit of de stoep. 

Een andere reden waarom het zo belangrijk is 
voor kinderen om ‘s winters buiten te spelen, is 
de behoefte aan zonlicht. Hoewel de winterzon 
in de gematigde gebieden van onze planeet 
vaak niet genoeg kortgolvige ultraviolette 
straling biedt om de productie van vitamine D 
in de huid krachtig te stimuleren, zijn er tal van 
voordelen die verder gaan dan die van vitamine 
D-productie, zoals het reguleren van het 
biologische ritme van onze slaap-waakcyclus. 

Tieners die gevoelig zijn voor 
stemmingswisselingen kunnen volop 
profiteren van blootstelling aan de zon en 
zich daardoor veel beter gaan voelen. 

Meer tijd buiten doorbrengen kan ook helpen 
om verkoudheid en griep te voorkomen tijdens 
de maanden waarin die infecties heersen. 
Ondanks de lang gekoesterde overtuiging dat 
iemand door kou verkouden kan worden, is er 
geen bewijs dat naar buiten gaan tijdens de 
koude maanden iemand ziek kan maken. 
Omdat vitamine D onmisbaar is voor een goed 
immuunsysteem, is waarschijnlijk precies het 
tegenovergestelde waar: hoe meer tijd buiten 
in de zon wordt doorgebracht, des te sterker 
ons immuunsysteem wordt. 

We kunnen onze kinderen onmogelijk 
beschermen tegen alle virussen en bacteriën in 
onze huizen, scholen en werkomgeving. Maar 
het is wel mogelijk om onze kinderen aan 
minder ziektekiemen bloot te stellen door ze te 
stimuleren buiten te spelen. Volgens de centra 
voor ziektebestrijding en -preventie maken 
kinderen bovendien minder kans op het 
ontwikkelen van auto-immuunziekten en 
allergieën als ze op een natuurlijke manier aan 

parasieten en bacteriën worden blootgesteld 
tijdens het buiten spelen.

Meer buiten spelen kan ook helpen om het 
gezichtsvermogen te beschermen. Sommige 
deskundigen denken dat het stijgende aantal 
gevallen van bijziendheid wordt veroorzaakt 
door te veel uren staren naar computer- en 
televisieschermen. Anderen menen dat de 
stijging te wijten is aan te weinig tijd buiten 
doorbrengen. Een recent onderzoek, 
gepubliceerd in JAMA Ophthalmology, 
suggereert dat gebrek aan direct zonlicht de 
vorm van het menselijk oog kan aantasten 
en het zicht kan beperken.2 In beide gevallen 
is de remedie buiten spelen en even geen 
technologie. 
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Men zegt dat de mooiste dingen in het leven gratis zijn. Dat geldt zeker 
voor het plezier dat kinderen beleven aan buiten spelen en de vele 
voordelen die daaraan zijn gekoppeld. Van de achtertuin tot het park in de 
buurt en van meren tot natuurgebieden, de wereld is vol gratis openbare 
ruimten waarin kinderen kunnen rennen, spelen en met anderen leren 
omgaan.

De mooiste dingen in het leven zijn gratis

Gezondheid van het gezin

Spelen in de sneeuw kan bijdragen 
aan een betere slaapcyclus voor 
kinderen, omdat ze waarschijnlijk 
niet naar bed gaan met opgekropte 
energie, veroorzaakt door te lang op 
de bank hangen en televisie kijken of 
videospelletjes spelen. 

Zonlicht en vitamine D spelen 
ook een belangrijke rol in onze 
gemoedstoestand. De winterblues 
van ons afschudden is vaak een 
kwestie van naar buiten gaan, de 
zon in. 

1 Karen Malone, Sue Waite. “Student Outcomes and Natural 
Schooling Pathways from Evidence to Impact Report 2016.” 
www.plymouth.ac.uk.

2 Williams KM, Bentham GCG, Young IS, McGinty A, et 
al. “Association Between Myopia, Ultraviolet B Radiation 
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De feestdagen komen eraan. Overweeg 
eens om uw kind een ervaring buiten cadeau 
te doen in plaats van een stuk speelgoed of 
een spel. In een nieuw onderzoek, getiteld 
‘Experiential Gifts Foster Stronger Social 
Relationships Than Material Gifts’, merkten 
onderzoekers op dat ervarings geschenken 
bij kinderen waarschijnlijk langer in hun 
herinnering blijven. 

De ervaring hoeft niet enorm indrukwekkend 
of duur te zijn. Kinderen hebben vaak een 
sterke, troostrijke herinnering aan een 
speciaal uitstapje naar het park met hun 
ouders, die betrokken en gelukkig zijn, dan 
aan een spannende maar stressvolle reis 
naar een ander land. 

De aanmoediging om buiten in de vrije 
ruimte te spelen, is een gezond geschenk 
dat u uw kinderen het hele jaar door kunt 
geven en waarvan ze de rest van hun leven 
zullen profiteren. 
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Een ervaring als cadeau, zoals een 
safari-avontuur, kamperen, struinen 
door de bergen of een andere 
trip in de buitenlucht schept een 
emotionele band die veel langer 
duurt dan iets krijgen.3

3 Cindy Chan, Cassie Mogilner. Experiential Gifts Foster 
Stronger Social Relationships Than Material Gifts. Journal 
of Consumer Research. 2016; ucw067 DOI: 10.1093/jcr/
ucw067.

Exposure, Serum Vitamin D Concentrations, and Genetic 
Polymorphisms in Vitamin D Metabolic Pathways in 
a Multicountry European Study.” JAMA Ophthalmol. 
2017;135(1):47–53. doi:10.1001/jamaophthalmol.2016.4752.
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Mensen zenden voortdurend non-verbale 
signalen uit. En u leest ze, soms zonder het 
te beseffen. Wij reageren vaak instinctief op 
lichaamstaalsignalen zonder zelfs maar te 
beseffen dat we met elkaar communiceren. 
De manier waarop u reageert op een 
vriendin als u ziet dat ze tranen in haar ogen 
heeft en haar schouders laat hangen, 
verschilt nogal van de manier waarop u 
reageert op een vriend die zijn kaken op 
elkaar klemt en zijn gebalde vuisten op zijn 
heupen laat rusten. Voordat een van u een 
woord heeft gezegd, communiceert u al. 

Volgens verschillende onderzoekers maakt 
lichaamstaal tussen 50 en 70% van alle 
communicatie uit. Volgens sommige 
schattingen is zelfs ruim 90 procent van de 
communicatie non-verbaal! Denk hier eens 
over na in het kader van een poging om een 
meningsverschil te winnen of een punt te 
maken. Uw woorden zijn zeker belangrijk, 
maar als u zich te veel op uw woorden 
concentreert en onvoldoende op uw 
lichaamstaal let, kan dit ertoe leiden dat u 
een debat verliest, hoe sterk uw argumenten 
ook zijn. 

Lichaamshouding, bewegingen, kijkrichting, 
waar uw handen zijn, ademhaling, 
temperatuur van uw huid - elk deel van uw 
lichaam zendt voortdurend signalen uit. Wat 
die signalen zijn, hangt ervan af hoeveel 
controle u hebt over uw fysieke acties.

Sommige lichaamstaal versterkt wat u 
bedoelt. Wanneer u bijvoorbeeld naar een 
wegwijzer wijst terwijl u aanwijzingen geeft 
voor de te volgen route, is dat een eenvoudige 
manier om met uw lichaam te herhalen wat u 
verbaal stelt. Knikken terwijl u ja zegt, is een 
ander voorbeeld van versterking. Maar 
knipogen terwijl u ja zegt, kan de boodschap 
tegenspreken, want hiermee geeft u aan dat u 
eigenlijk nee bedoelt.1

Bedenk hoe verschillend het overkomt 
wanneer u glimlacht bij een bedankje of 
wanneer u er nors bij kijkt. De ene 
boodschap versterkt de positieve 
boodschap van dankbaarheid. De andere 
verraadt verborgen boosheid of wrok.

Niet alle lichaamstaal is gemakkelijk te 
beheersen of te begrijpen. In het algemeen 
geldt dat hoe emotioneler iemand is, des te 
moeilijker het is om de lichaamstaal onder 
controle te houden. Er zijn ook fysiologische 
reacties van het lichaam op bepaalde 
emoties die buitengewoon moeilijk te 
controleren zijn. Huilen van verdriet, trillen 
van extreme woede, lachen van geluk, 
zweten van nervositeit - zulke onthullingen 
zijn soms bijna onmogelijk te beheersen. 

Een rood hoofd kan woede of schaamte 
betekenen. Maar het kan ook gewoon 
betekenen dat iemand net een zware 
lichamelijke klus achter de rug heeft. Om 
iemands lichaamstaal beter te kunnen lezen, 
moet u ook de omgeving erbij betrekken. 
Een eenvoudig voorbeeld: op grond van de 
temperatuur in de kamer is het gemakkelijk 
te bepalen of iemand bibbert van angst of 
van kou. Het is misschien moeilijker te 
bepalen of iemand een rood hoofd heeft 
omdat hij boos is, zich schaamt of zich net 
lichamelijk heeft ingespannen. 

Aspecten van lichaamstaal kunnen ook 
subtiel zijn. Een kleine verandering in uw 
mond kan aangeven wat u voelt. Als uw 
mondhoeken licht omhoog wijzen, kan het 
betekenen dat u zich gelukkig of optimistisch 
voelt. Omgekeerd, als uw mondhoeken licht 
omlaag wijzen, kan dit wijzen op verdriet of 
afkeuring. Een sterker gevoel kan uw mond 
vervormen tot een heuse grimas, iets wat 
gemakkelijker te herkennen is.2 

Gelukkig is lichaamstaal zelden één enkele 
beweging of houding. 

Lichaamstaal die verrassing aangeeft, omvat 
vaak de volgende kenmerken: rode hals of 
rood hoofd, neerwaartse blik, gebogen 
hoofd, in elkaar gekrompen lichaamshouding, 
gebrek aan oogcontact en grimassen. In beide 
voorbeelden spelen meerdere factoren een rol, 
waardoor het gemakkelijker is om volledig te 
begrijpen hoe iemand zich voelt. Natuurlijk 
betekent dit ook dat u meerdere aspecten 
moet controleren wanneer u probeert om uw 
eigen lichaamstaal te beheersen. 
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In het gezin, op kantoor met collega’s of tijdens een afspraakje 
met een nieuwe partner - we zijn constant bezig om anderen te 
vertellen hoe we ons echt voelen, met onze lichaamstaal. Onze 
ware gevoelens kunnen worden aangevuld met een knipoog, 
verborgen met een glimlach of verraden met een grijns. Leren 
om uw lichaamstaal te beheersen en om die van de mensen 
om u heen beter te lezen, kan de deur openen naar betere 
communicatie op alle terreinen van het leven. 

Lichaamstaal lezen

Gezondheid van het gezin

Lichaamstaal die aangeeft dat iemand 
blij is, omvat vaak verschillende van de 
volgende kenmerken: glimlach, grote 
ogen, lachen, geen gekruiste armen en 
benen, goed oogcontact, ontspannen 
spieren en een rechte houding. 

1 Tidwell, Charles. “Non-Verbal Communication Modes.” 
Andrews University, niet gedateerd Web. 05 juni 2017.

2 Cherry, Kendra. “How to Read Body Language.” bron: 
verywell. Geen uitgever, 18 mei 2016. Internet. 02 juni 2017.
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Er zijn momenten waarop lichaamstaal 
gemakkelijk te beheersen is - in het algemeen 
wanneer emoties geen grote rol spelen. Op 
andere momenten is het nagenoeg 
onmogelijk om de non-verbale signalen die u 
uitzendt te beheersen. Maar als u probeert 
om u bewust te zijn van uw lichaamstaal als u 
kalm bent, wordt het uiteindelijk gemakkelijker 
om uw lichaamstaal onder controle te houden 
wanneer u emotioneel aangedaan bent. 

Alles aan uw lichaam kan een boodschap 
uitdragen. Vingers, handen, armen, benen, 
voeten, houding, bewegingen, zelfs welke 
positie u in een ruimte kiest - het is 
gemakkelijk te begrijpen waarom 
onderzoekers geloven dat veel van wat we 
communiceren non-verbaal is. Met zoveel 
punten om naar aanwijzingen te zoeken bij de 
interactie met mensen, kan lichaamstaal 
voelen als een puzzel. Maar met een beetje 
oefening en bewuste waarneming van uw 
eigen lichaamstaal kunt u binnenkort het hele 
plaatje zien in plaats van alleen veel losse 

puzzelstukjes. Zodra u het hele beeld ziet, 
wordt het veel eenvoudiger om te voorkomen 
dat u boodschappen uit een bepaald gebied 
verkeerd interpreteert.3 

Houd een paar keer per week een gesprek 
met uzelf voor een spiegel, zo mogelijk 
vaker.

Wat zou u ervan vinden als u met iemand 
praat en hij of zij maakt die bewegingen? 
Hoe meer u kunt oefenen met uzelf, des te 
beter begrijpt u welke boodschappen u met 
uw lichaamstaal verzendt EN des te beter 
kunt u de non-verbale boodschappen van 
anderen interpreteren. 
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Bekijk de manier waarop u uw lichaam 
beweegt en bedenk welke boodschap 
die bewegingen uitstralen. 

3 Tidwell, Charles. “Non-Verbal Communication Modes.” 
Andrews University, niet gedateerd Internet. 5 juni 2017.
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Volgens een recent internationaal panel van 
epidemiologen, artsen en voedingsweten-
schappers is de voedingswaarde van 
levensmiddelen meer dan de som der delen. 
Dit geldt voor vet voedsel, zoals vlees en 
kaas, maar ook voor groente of fruit. In een 
publicatie van de faculteit voor voeding, 
lichaamsbeweging en sport van de 
Universiteit van Kopenhagen wordt gesteld 
dat voedingsstoffen op complexe manieren 
op elkaar inwerken, waardoor het 
onverstandig kan zijn om de aandacht te 
veel te richten op slechts één of twee 
voedingsstoffen. 

Maar toen onderzoekers specifiek naar kaas 
keken, ontdekten ze dat de consumptie van 
zuivel een geringere invloed op cholesterol in 
het bloed heeft dan men op basis van het 
niveau van verzadigde vetten zou 
verwachten. Voedingsstoffen functioneren 
niet zelfstandig in het lichaam. Er zijn al veel 
complexe netwerken van interactie bij 
wetenschappers bekend, en er valt nog veel 

te ontdekken. Vet draagt al tientallen jaren 
het etiket van volksvijand nummer één. In 
diezelfde periode is de omvang van onze 
taille exponentieel toegenomen, 
waarschijnlijk als gevolg van een grotere 
inname van geraffineerde suikers, die het 
insulineniveau chronisch omhoog brengt -  
en dat vertelt ons lichaam dat het vet moet 
opslaan. Dankzij ons groeiende inzicht in 
voeding weten we nu dat het eten van vet is 
niet alleen gezond is, maar ook onmisbaar 
voor onze gezondheid - zolang we 
hoeveelheden eten die in verhouding staan 
tot onze activiteiten. 

Absoluut! Het menselijk lichaam verliest 
langzaam spiermassa, botmassa en 
bewegingsbereik bij het ouder worden. Als u 
dit verlies niet actief bestrijdt met regelmatige 
lichaamsbeweging kunt u snel 
gezondheidsproblemen krijgen, zoals rugpijn, 
artrose en instabiliteit, met als gevolg een 
verhoogd risico op vallen, vettoename of 
osteoporose. Regelmatige lichaamsbeweging 
op elke leeftijd helpt het verlies van 
spiermassa te vertragen of zelfs te keren, 
waardoor senioren sterker worden en veel 
langer mobiel blijven. Het helpt ook de botten 
te versterken, de flexibiliteit te verbeteren en 
pijn in gewrichten en spieren te verminderen. 
Dit alles draagt bij aan een betere kwaliteit van 
leven voor ouderen, zodat ze langer actief en 
onafhankelijk kunnen blijven. Mobiliteit en 
evenwicht hebben ook veel invloed op de 
gemoedstoestand van senioren; zo kan angst 
om te vallen emotioneel verlammend werken, 
tot het punt waarop iemand te bang wordt 
om zijn of haar huis uit te komen. Gematigde 
activiteit, zoals eenvoudigweg een blokje om 
wandelen, is al genoeg om te beginnen met 
het terugwinnen van verloren spiermassa. 
Hoe stabieler iemand wordt, des te actiever 
kan hij of zij worden. Deze cyclus helpt om 
iemands lichaam in vorm te houden, 
ongeacht zijn of haar leeftijd. 

Voeding en lichaamsbeweging zijn lang niet de 
enige twee factoren die rechtstreeks van 
invloed zijn op uw gezondheid en welzijn. We 
worden op tal van manieren beïnvloed door de 
mensen in onze omgeving. Als u veel tijd 
doorbrengt met negatieve mensen, hebt u 
meer kans om een negatieve kijk op het leven 
te ontwikkelen. Als u veel tijd met positieve, 
gezonde mensen doorbrengt, is de kans groot 
dat u hun opvattingen en gewoonten 
overneemt. Hoewel niemand u ‘dik kan 
maken’, wordt u waarschijnlijk meer beïnvloed 
door de mensen om u heen dan u denkt. Hebt 
u collega’s die voortdurend met lekkere hapjes 
aankomen op kantoor en tussendoortjes halen 
in de kantine? Of luncht u samen met collega’s 
die liever een licht hapje eten en daarna een 
wandeling maken voordat ze terugkeren naar 
het werk? In beide gevallen is de kans groot dat 
u de gewoonten van de mensen om u heen 
overneemt. Dit geldt voor collega’s, vrienden, 
familie en andere mensen met wie u uw tijd 
doorbrengt. Doe er uw voordeel mee! Door 
mensen op te zoeken die positief zijn ingesteld 
en er een gezonde levensstijl op na houden, 
hebt u een veel grotere kans om zelf ook 
gezonder te leven. 
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Is het belangrijk om fysiek 
actief te blijven naarmate ik 
ouder word?

Kunnen mijn vrienden me dik maken?

Zo zijn veel mensen bang om te 
veel volvette zuivelproducten te 
consumeren, op grond van het idee 
dat vet ongezond is. 

Moet ik stoppen met het eten 
van vet?

Vraag het de expert
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de natuur, die uw huid van top tot 
teen voedt, verkwikt en hydrateert.

Onze Naturalii lichaamsverzorgingslijn zit vol 
pure, organische goedheid met een voedende 
bodylotion, een verfrissende bodywash, een 
reinigende zachte handwash en een 
verkwikkende handcrème.

Creëer dus elke dag een speciaal moment voor 
uzelf met de organische huidverzorging van 
Lifeplus.


