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Dit is juist zo belangrijk omdat, als u zich 
erop richt om vandaag actief te zijn, de kans 
groter is dat u dat morgen ook zal zijn. Als 
u zich er druk om maakt dat u de training 
van gisteren hebt overgeslagen, of als u uw 
sessie in de sportschool uitstelt tot morgen, 
is het veel waarschijnlijker dat u het helemaal 
niet zult doen.

Dit is de perfecte tijd van het jaar om erover 
na te denken of u zich teveel met het 
verleden bezighoudt, in het heden leeft, of 
zich zorgen maakt over de toekomst. De 
herfst zit er aan te komen en het zal buiten 
afkoelen, in ieder geval voor mensen zoals 
wij, die in een gematigd klimaat leven. Voor 
ons hardlopers en buitensporters is dit de 
tijd van het jaar waarin wat we nu doen heel 
veel invloed zal hebben op wat we tijdens de 
echt koude wintermaanden zullen doen. Met 
andere woorden: Als u de moeite neemt om 
vandaag een stuk te gaan hardlopen, leidt 
dat tot een domino-effect waardoor u de 
hele winter lichamelijk actief zult blijven.

Vergeet niet: Als u zich concentreert op wat 
er hier en nu in uw leven gebeurt, zorg er 
dan ook voor dat u nadenkt over hoe u zich 
op die gebeurtenissen concentreert. Als u 
uw gedachtegang aanpast aan de positieve 
aspecten van het leven (in dit geval hoe 
fijn u zich voelt na een training), dan trekt 
u daarmee nog meer positieve gevoelens, 
handelingen en ervaringen aan.

De kracht van mentale focus is ontzettend 
sterk! Het kan elk onderdeel van ons leven 
verbeteren, en niet alleen in het hier en nu. 
Waar u zich vandaag mee bezighoudt zal 
uw leven morgen, volgende week en over 
maanden beïnvloeden.

Op vandaag concentreren is  
voorbereiden op morgen
Het is belangrijk om echt aanwezig te zijn in het leven en het 
bewust te leven. Als we te lang stilstaan bij het verleden of 
ons teveel bezig houden met wat er zou kunnen gebeuren in 
de toekomst, dan missen we misschien wel de goede en leuke 
dingen van het hier en nu. Dit geldt voor elk aspect van het 
leven, maar is helemaal belangrijk als het gaat om voeding en 
lichaamsbeweging.
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Voedingsnieuws
Onbewerkte producten zijn de 
gezondste voedingsmiddelen
Kies voor onbewerkte en natuurlijke 
etenswaren en vermijd bewerkt voedsel en 
kant-en-klaarmaaltijden om bepaalde 
gezondheidsproblemen te voorkomen, 
aldus het British Medical Journal. 
Wetenschappers ontdekten dat personen 
die meer bewerkte etenswaren eten – waar 
vaak ook meer calorieën, zout en suiker in 
zitten – meer kans hebben om kanker te 
krijgen dan mensen die onbewerkte en 
natuurlijke voedingsmiddelen eten. 

We weten al heel lang dat het mogelijk is om 
onze levens vorm te geven door onze geest 
op scherp te zetten. Maar kunnen we zo ook 
de fysieke samenstelling van ons lichaam 
veranderen? Volgens een verbazingwekkend 
nieuw onderzoek is het antwoord daarop ‘ja’. 
Onderzoekers hebben aangetoond dat we 
ons DNA kunnen wijzigen door middel van 
mindfulness en meditatie. Met name de 
lengte van telomeren kunnen hierdoor 
worden beïnvloed. Telomeren zijn de 
uiteinden van chromosomen die door tijd en 
stress verslechteren. Dit nieuwe onderzoek 
toont aan dat we met onze geest deze 
belangrijke delen van ons DNA gezond 
kunnen houden. 

Een stof in groene thee genaamd EGCG 
(epigallocatechin-gallaat) heeft een 
beschermend effect op uw hart en vaten, 
aldus nieuw onderzoek in het Verenigd 
Koninkrijk. Dit is slechts het meest recent 
onthulde voordeel van groene thee, 
aangezien al eerder werd bewezen dat de 
drank de plaques kan helpen afbreken die 
worden gekoppeld aan Alzheimer. 

In combinatie met een algehele gezonde 
levensstijl kunt u door één ei per dag te eten 
de kans op een hartaanval, beroerte en 
hart- en vaatziekten (zoals ischemische 
hartklachten) verlagen. Onderzoekers in 
China ontdekten dit verband toen ze de 
effecten van een dieet met veel ei 
onderzochten op bijna een half miljoen 
mensen. 

Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze twee 
lichaamsfuncties met elkaar in verband 
staan, maar onderzoekers hebben onlangs 
ontdekt dat beenoefeningen van groot 
belang zijn voor gezonde hersenen en een 
gezond zenuwstelsel. Dit onderzoek, dat is 
gepubliceerd in Frontiers in Neuroscience, 
toonde aan dat neurologische gezondheid 
sterk afhankelijk is van signalen die de 
grote beenspieren naar uw hersenen 
sturen. Blijf actief door te hardlopen, te 
joggen of te wandelen om uw hersenen 
gezond en fit te houden. 

Groene thee kan uw hart gezond 
houden

Uitstekend nieuws voor 
liefhebbers van ei

Invloed op de geest

Stimuleer uw hersenen door 
uw beenspieren te ontwikkelen
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Ligamenten en spieren houden onze 
gewrichten bij elkaar. Het kraakbeen tussen 
de botten bestaat uit lagen van eiwit 
genaamd collageen, die fungeren als 
schokdempers, smeermiddel en 
bescherming. Als u ooit op een fiets zonder 
schokdemping hebt gereden, voelde u de 
hobbels op de weg of het fietspad 
waarschijnlijk een stuk beter. Dit kraakbeen 
helpt de gewrichten soepel te blijven en 
verzacht de schokken bij het bewegen. 

Wanneer mensen lichamelijke pijn voelen 
waardoor ze zich amper kunnen bewegen, 
heeft dat vaak met hun gewrichten te 
maken. 

Zonder gezonde gewrichten zouden we niet 
kunnen draaien, springen en rennen. U dient 
uw gewrichten ook gezond te houden om te 
voorkomen dat ze moeten worden 
vervangen, zoals een knie of heup. 

Er is niet één wondermiddel voor gezonde 
gewrichten. Een gevarieerd oefenprogramma 
met aerobics, oefeningen die spieren 
versterken en voor flexibiliteit zorgen, en een 
gezond gewicht, is de basis voor gezonde 
gewrichten. Vermijd activiteiten die onnodige 
druk op uw gewrichten opleveren, met 
name uw knieën, heupen en enkels.

Yoga, tai chi, pilates, qi gong en andere 
niet-belastende activiteiten zijn slechts een 
paar voorbeelden. Tai chi en pilates helpen 
met het oprekken van uw spieren, maar u 
kunt ook voor eenvoudige en bevredigende 
oefeningen kiezen die u zonder extra 
apparatuur op de vloer in uw huis kunt 
uitvoeren. 

Rekken en strekken is niet alleen nuttig, 
maar ook belangrijk voor en na andere 
oefeningen. Als u specifieke pijn ervaart in 
een bepaald gewricht of lichaamsgebied 
(bijv. pijn aan de voorkant van de knie of pijn 
in de bovenrug), dan kunt u een afspraak 
maken bij een fysiotherapeut of chiropractor 
voor een lijst van oefeningen die veilig zijn en 
aan uw behoeften voldoen. Een 
fysiotherapeut kan u helpen met de juiste 
houding, en dat is meestal een oplossing die 
veel mindfulness vergt. Door de juiste 
houding aan te nemen en te strekken, te 
bewegen met de juiste uitlijning en vorm, zal 
onnodige belasting op uw gewrichten 
worden voorkomen.

Crosstraining kan ook wel variatietraining 
worden genoemd! Een beetje van dit en een 
beetje van dat. Het idee is dat u uw hele 
lichaam traint met diverse 
aerobicsoefeningen en oefeningen voor 
sterkere spieren. Intervaltraining hoort hier 
ook bij, met als doel om uw hartslag te 
versnellen en spierkracht te ontwikkelen. 
Volgens voorstanders van crosstraining helpt 
deze variatie de oefeningen interessant te 
houden in plaats van dat er steeds dezelfde 
saaie bewegingen worden gebruikt.
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Als het gaat om fitness, denken we vaak aan ons gewicht, het 
verbranden van vet en een strak lichaam. Hoewel dit allemaal 
goede principes zijn, is het behoud van gezonde gewrichten ook 
erg belangrijk naarmate we ouder worden. 

De verbindende factor: 
gezonde gewrichten

Fitness

Houd uw gewrichten lenig, flexibel  
en pijnvrij voor een actieve manier 
van leven.

Het lijkt misschien een fitnesstrend 
die al een paar jaar duurt, maar 
crosstraining is een uitstekende 
manier om meer variatie aan te 
brengen in uw sportprogramma. 

Zorg ervoor dat uw gewrichten 
hun volledige bewegingsbereik 
kunnen behouden: dit is een van 
de belangrijkste elementen van 
gezonde gewrichten. Oefeningen 
in flexibiliteit rekken de spieren en 
gewrichten op. 
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Cardiofitness of aerobics is niet alleen goed
om een gezond gewicht te bereiken en te
behouden, het is ook goed voor het hart,
de longen en de vaten. Een gezond gewicht 
is essentieel voor gezonde gewrichten, 
aangezien extra gewicht voor extra belasting 
zorgt. Naarmate u ouder wordt, dient u 
aerobicsoefeningen met een hoge impact in 
te wisselen voor oefeningen die beter zijn 
voor uw gewrichten. 

Als u liever sport in de sportschool of thuis 
over apparatuur beschikt, kunt u kiezen voor 
oefeningen op een crosstrainer of hometrainer 
met een lagere impact. Laat u echter niet 
ontmoedigen om de oefeningen met een 
hogere impact uit te voeren waar u dol op 
bent. Als u graag hardloopt of touwtje springt, 
dient u er zeker van te zijn dat u de juiste 
schoenen draagt en dient u de spieren van uw 
enkels, knieën en heupen te rekken, strekken 
en te versterken. Het allerbelangrijkste is 
echter dat u niet teveel zware oefeningen met 
een hoge impact uitvoert.

Door uw spieren te versterken, stabiliseert u 
ook uw gewrichten. Oefeningen die de 
spieren rondom een bepaald gewricht 
versterken, ondersteunen het gewricht 
tijdens het bewegen en verminderen de 
belasting. 

Intensieve bodybuildoefeningen en extreem 
gewichtheffen kunnen echter negatieve 
effecten hebben als ze niet met de juiste 
begeleiding worden uitgevoerd. In plaats 
daarvan kunt u minder zware gewichten 
heffen en meer oefeningen herhalen, zodat 
uw gewrichten niet overbelast worden. 
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In plaats van te gaan hardlopen 
op harde ondergronden zoals de 
stoep of straat, kunt u ook voor een 
zachtere ondergrond kiezen zoals 
het bos of park, of andere oefeningen 
doen zoals zwemmen of fietsen.  
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Verbeter uw focus en 
concentratievermogen
Gezonde hersenen kunnen we bereiken en behouden door 
gezond te eten en de hersenen actief te houden. In tegenstelling 
tot wat we soms automatisch denken, is het niet alleen de 
leeftijd die tot cognitieve achteruitgang leidt. Lifestyle-factoren 
spelen een grote rol bij het in topconditie houden van onze focus 
en ons concentratievermogen. 

Hoofdartikel

|    The Art of Growing Young
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Levenslang leren
Onderzoek toont aan dat mensen met een 
hoger onderwijsniveau meestal een betere 
mentale functie hebben op latere leeftijd.1  
Maar hebben we nu echt een doctoraat nodig 
om onze hersenen gezond te houden? 
Natuurlijk niet! Als je de conclusies en de 
resultaten nauwkeurig bekijkt, is de betere 
mentale functionering niet zozeer te danken 
aan het gevolgde onderwijs, maar aan de 
gewoonten die met leren worden opgebouwd. 

Iemand met een doctoraat heeft misschien 
werk dat hem of haar geestelijk actief houdt, 
maar wat nog belangrijker is, is het 
uitproberen van nieuwe activiteiten of het leren 
van iets nieuws. Bijvoorbeeld, iemand kan de 
hele dag onderzoek doen in een bepaald 
onderwerp zoals techniek of wiskunde, maar 
dat kan te weinig afwisseling bieden, omdat 
die persoon gewend is dat de hele dag te 
doen. Ze zouden hun hersenen beter in stand 
kunnen houden door een timmermanscursus 
te volgen of meer te weten komen over vogels 
en vogelspotten. 

Gebruik alle vijf de zintuigen
We kennen het allemaal: je ruikt dat iemand 
aan het koken is of een bepaald geurtje, en 
je wordt herinnerd aan een bepaalde 
beleving of periode uit je leven. Als we al 
onze zintuigen gebruiken wanneer we iets 
nieuws leren, en trouwens ook in het leven 
in het algemeen, dan stimuleren we de 
hersenen om de informatie niet te vergeten. 

Eén onderzoek onderstreept dat we ons dingen 
beter herinneren wanneer de herinnering wordt 
gekoppeld aan een geur.2 Dat betekent onder 
andere dat we bewust aanwezig moeten zijn 
wanneer we nieuwe informatie in ons opnemen. 
Zelfs bij meer gewone alledaagse momenten is 
dat zo. Als we volledig aanwezig zijn in het nu, 
het gevoel van de lucht, het metalen gevoel van 
de sleutels in onze hand, het geluid waarmee ze 
op het stenen aanrecht rinkelen, dan herinneren 
we ons waarschijnlijk beter waar we ze hebben 
gelaten!

Gebruik uw hersenen verstandig
Maar misschien is het beter om de sleutels 
gewoon altijd op dezelfde plek neer te 
leggen, zodat we onze hersenen voor 
andere dingen kunnen gebruiken! Het kan 
verleidelijk zijn om geen gebruik te maken 
van agenda’s of lijstjes, maar gewoontes 
helpen juist om eenvoudige hersenactiviteit 
te verminderen, zodat uw hersenen vrij zijn 
om ingewikkelder gedachten te verkennen. 
Als u altijd uw sleutels aan het vakje met rits 
aan de binnenkant van uw werktas stopt, 
dan vindt u ze daar altijd terug. Als u plannen 
en gebeurtenissen in uw agenda zet, kunt u 
de vrijgekomen ruimte in uw hoofd 
gebruiken om u op andere dingen te richten. 

Richt u op één ding tegelijk
We worden gedwongen om steeds meer te 
multitasken. Dat kan lastig zijn! Verwijder zo 
mogelijk dingen die u kunnen afleiden: zet uw 
mobiel uit of leg hem in een andere ruimte 
neer, of zorg dat u zich een half uur lang met 
dezelfde taak bezighoudt voordat u vijf 
minuten pauze neemt. Wijzig de instellingen 
op uw mobiel en uw computer zodat er geen 
pop-up meldingen worden getoond voor 
nieuwe e-mails of berichten. Of verander het 
geluid van de melding in iets eenvoudigs dat 
kort en onopvallend is. Deze eenvoudige 
veranderingen helpen niet alleen met uw 
productiviteit, ze kunnen uw hersenen ook 
opnieuw trainen in concentratie en focus, 
een vaardigheid die we in de moderne 
wereld dreigen te verliezen. 

Versterking door herhaling
Als u iets nieuws hebt geleerd dat u wilt 
onthouden, zeg het dan hardop tegen uzelf 
terwijl u naar uzelf luistert en schrijf het op met 
pen en papier (de oude vertrouwde pen en 
papier zijn beter als u iets wilt onthouden dan 
intypen op uw mobiel). Als u bijvoorbeeld aan 
iemand wordt voorgesteld, spreekt u de naam 
hardop uit: “Prettige kennismaking, Sarah”. 

Eet hersenvoedsel
Alles dat we dagelijks eten voedt onze 
hersenen. Gezonde groente, fruit, vette vis en 
oliën en voedingsmiddelen met een hoog 
gehalte aan antioxidanten zijn goede keuzes 
voor de gezondheid van de hersenen. Kant 
en klare voedingsmiddelen zijn niet alleen 
slecht voor uw lichaam, ze zijn ook niet goed 
voor uw cognitie. Bessen, groene groenten, 
zalm, sardines en andere kleine koudwater-
zeevissen, evenals bepaalde kruiden en 
specerijen zoals oregano, rozemarijn, 
kruidnagel, salie en kurkuma, zijn gezonde 
opties vanwege hun vitaminen, mineralen, 
antioxidanten en andere voedzame 
bestanddelen. 

Zoals het gebruikelijke advies voor een 
goede gezondheid in het algemeen luidt: 
vermijd suiker. Hoewel suiker ons een snelle, 
tijdelijke kick kan geven, doet een dieet met 
veel suiker duidelijk afbreuk aan de 
cognitieve gezondheid.3 
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Mensen die blijven leren terwijl 
ze ouder worden, houden hun 
geest actief. Hersenoefeningen 
en mentale oefeningen stimuleren 
de verbindingen tussen onze 
hersencellen. Dit zorgt ervoor dat de 
hersencellen een actief en levendig 
onderdeel van uw lichaam blijven. 

1 Guerra-Carrillo, B, et al. “Does Higher Education Hone 
Cognitive Functioning and Learning Efficacy?  
Findings from a Large and Diverse Sample.” PloS One.,  
U.S. National Library of Medicine, 23 Aug. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28832590.
2 Morgan, C L. “Odors as Cues for the Recall of Words 
Unrelated to Odor.” Perceptual and Motor Skills,  
U.S. National Library of Medicine, Dec. 1996,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9017737.
3 Taylor, M K, et al. “A High-Glycemic Diet Is Associated with 
Cerebral Amyloid Burden in Cognitively Normal Older Adults.” 
The American Journal of Clinical Nutrition.,  
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29070566.
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Voorzichtig met cafeïne
En dan zijn er nog onze geliefde koffie en 
thee. Cafeïne is soms een omstreden punt in 
de wereld van gezond leven. Ook op het 
gebied van hersengezondheid moeten we de 
gulden middenweg bewandelen wat betreft 
cafeïnegebruik. Een klein beetje is meestal 
goed voor ons. Afhankelijk van de persoon 
kan overmatig gebruik te stimulerend werken 
en de stress erger maken.4 Als algemene regel 
geldt dat de meeste mensen niet meer dan 
400 mg cafeïne per dag zouden moeten 
verbruiken. Dat staat ongeveer gelijk aan drie 
tot vijf kopjes koffie. Zwangere vrouwen 
mogen minder cafeïnehoudende dranken 
drinken, waarbij de bovenste grenswaarde 
ongeveer 200 tot 300 mg per dag is. Veel 
koffiesoorten bevatten waardevolle 
antioxidanten die vergelijkbaar zijn met die in 
thee, maar het is belangrijk alleen koffie te 
drinken die vers is gezet en biologisch is 
geteeld. Wanneer een pot koffie urenlang op 
een warmhoudplaat staat, gaan de 
antioxidanten verloren. Ook is bekend over 
koffie dat het de kans op het ontwikkelen van 
Parkinson vermindert en meerdere studies 
tonen aan dat koffie de cognitieve functie 
verbetert. Dus niet helemaal vermijden, maar 
verstandig koffie drinken, als u het lekker vindt.

Eén theorie is dat het in het lichaam 
werkzaam is door de hoeveelheid dopamine, 
één van de chemische stoffen in de 
hersenen, te verhogen. Een andere theorie 
stelt dat de antioxidanten in 
cafeïnehoudende producten zoals koffie, 
thee en yerba mate goed zijn voor de 
hersenen. Het is bekend dat cafeïne 
remmend werkt op een enzym dat een 
cruciaal messenger molecuul binnen cellen, 
cyclisch AMP, afbreekt. Daardoor blijft dit
cyclisch AMP langer bestaan en geeft het 
meer signalen af die met de productie
van celenergie te maken hebben.

Even uitschakelen en 
ontspannen
Iedereen heeft behoefte aan rust en 
ontspanning in het leven. Multitasking, 
overmatige productiviteit en te hoge eisen 
aan de hersenen stellen zijn slecht voor de 
gezondheid van de hersenen als er 
onvoldoende perioden van rust, recreatie en 
ontspanning worden ingelast. Het lichaam 
en de geest hebben beide tijd nodig  
om bij te komen. Onze ‘apenhersenen’ 
springen automatisch van de ene  
gedachte op de andere. Activiteiten zoals 
ademhalingsoefeningen, meditatie en yoga 
kunnen ons helpen tot rust te komen, ons 
autonome zenuwstelsel weer in evenwicht 
brengen en de algemene balans herstellen.

Onze apparatuur, onze verantwoordelijkheden, 
ons werk, het huishouden en ons privéleven 
wedijveren voortdurend met elkaar om onze 
aandacht. Hoewel we niet veel van die 
dingen kunnen opgeven (en dat ook niet 
zouden willen), kunnen we er wel voor 
zorgen dat we tijd vrijmaken om tot rust te 
komen. Denken kost energie. Veel mensen 
hebben ontdekt dat ze niet zo diep adem 
halen en vaak hun adem inhouden wanneer 
ze zich concentreren. Door je voet van het 
gaspedaal te nemen zorg je er dus letterlijk 
voor dat je hersenen meer zuurstof krijgen.
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Cafeïne maakt ons alerter en 
verbetert onze focus, ons geheugen 
en onze productiviteit.5  Het is niet 
helemaal duidelijk hoe cafeïne dat 
doet.   

4 Lane, J D, et al. “Caffeine Effects on Cardiovascular and 
Neuroendocrine Responses to Acute Psychosocial Stress and 
Their Relationship to Level of Habitual Caffeine Consumption.” 
Psychosomatic Medicine, U.S. National Library of Medicine, 
1990, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2195579.
5 Ruxton, C H S. “The Impact of Caffeine on Mood, 
Cognitive Function, Performance and Hydration: A Review 
of Benefits and Risks.” Freshwater Biology, Wiley/Blackwell 
(10.1111), 13 Feb. 2008, onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
j.1467-3010.2007.00665.x/abstract.
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Maar we hebben ons leven lang wederzijds 
gewenste lichamelijke genegenheid nodig. 
Uitingen van liefde zijn niet alleen 
noodzakelijk voor onze persoonlijke relaties, 
maar hebben daadwerkelijk een positief 
effect op de fysiologie van ons lichaam. En 
het blijkt dat de wetenschap dit nu ook heeft 
bewezen.

Bijna tien jaar geleden was het medisch 
advies aan moeders en vaders om hun 
kinderen niet te knuffelen en te kussen. Men 
dacht dat fysieke genegenheid verband hield 
met de ontwikkeling van een 
psychopathische persoonlijkheid. 

Het ene was een aap-vormige ‘mamma’
van metaaldraad die melk produceerde voor 
de jonge aapjes. De andere bestond uit 
zachte doeken in de vorm van een aap, die 
zachter en knusser was. 

Keer op keer gingen de baby-aapjes naar de 
metalen, melkproducerende moeder om te 
drinken, maar ze gingen daarna meteen 
terug naar de zachte knuffelmoeder om te 
knuffelen. De baby’s bleven 17 tot 18 uur per 
dag bij de doekenmoeder en minder dan 
één uur per dag bij de draad-/melkmoeder. 

Wanneer de onderzoekers angst 
inboezemende stimulansen toevoegden, 
gingen de baby’s voor troost niet naar de 
draad-/melkmoeder, maar naar die van 
zachte doeken. Het komt erop neer dat de 
baby’s eerst troost zochten. Pas als hun 
reservoir van genegenheid vol was, om het 
zo maar te zeggen, ontspanden de lichamen 
van de baby’s zich en uiteindelijk konden ze 
zich dan moediger opstellen tegenover de 
angstaanjagende stimulans. 

Door het knuffelen zelf komt oxytocine vrij, 
het ‘liefdeshormoon’ dat bij de geboorte, 
borstvoeding, een orgasme en lichamelijke 
genegenheid wordt afgegeven. En deze stof 
verricht wonderen voor onze lichamelijke en 
geestelijke gezondheid.

Oxytocine is het belangrijkste hormoon bij de 
bevalling en de geboorte. Het is een peptide 
die uit acht aminozuren bestaat die op 
natuurlijke wijze vrijkomen tijdens de 
bevalling en helpt met de weeën. Na de 
geboorte zorgt oxytocine dat de baarmoeder 
weer inkrimpt (omdat er geen baby meer in 
hoeft te passen). Bovendien is het stofje 
belangrijk voor de melkproductie en de 
vorming van de band tussen moeder en 
baby.

Het vermindert angst en stress, twee 
elementen die in belangrijke mate bijdragen 
aan hart- en vaatziekten. Verder vermindert 
knuffelen het risico op ontstekingen en 
verhoogt het de kwaliteit van slaap doordat 
er oxytocine vrijkomt.

Knuffelen versterkt het immuunsysteem. 
Oxytocine verhoogt regulerende T-cellen, die 
goed zijn voor de balans van uw 
immuunsysteem en helpen om auto-
immuunziekten te voorkomen. Tijdens het 
knuffelen komt ook serotonine vrij, in de 
volksmond bekend als het ‘happy-
hormoon’, dat ook het immuunsysteem 
helpt reguleren. Een onderzoek heeft 
aangetoond dat mensen die blootgesteld 
waren aan virale aandoeningen van de 
luchtwegen niet ziek werden of minder 
symptomen kregen als ze werden geknuffeld 
door iemand om wie ze gaven.1 
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De wetenschappelijke 
basis van het knuffelen

Lifestyle

Een beroemd onderzoek toonde 
aan dat dit absoluut onjuist was. 
De Amerikaanse psycholoog Harry 
Harlow gaf apenbaby’s twee 
moederfiguren. 

Iedereen snapt dat knuffelen goed 
is voor je hart vanuit persoonlijk 
en liefdevol oogpunt, maar wist u 
dat het ook goed is voor de fysieke 
gezondheid van uw hart? 

Bij uitingen van genegenheid en lichamelijke intimiteit denken 
we vaak dat dit beperkt blijft tot onze jonge jaren: samen handjes 
vasthouden als kind, als student met een nieuw vriendje of nieuwe 
vriendin verstrengeld zitten, of hand in hand lopen als je pas 
getrouwd bent.

1 Cohen, S, et al. “Does Hugging Provide Stress-Buffering 
Social Support? A Study of Susceptibility to Upper Respiratory 
Infection and Illness.” Psychological Science, 
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4323947/.
2 Goodin, B R, et al. “Oxytocin – A Multifunctional Analgesic for 
Chronic Deep Tissue Pain.” Current Pharmaceutical Design, 
U.S. National Library of Medicine, 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4276444/.
3 Olszewski, P K, et al. “Oxytocin and Potential Benefits for 
Obesity Treatment.” Current Opinions in Endocrinology, Diabetes 
and Obesity, U.S. National Library of Medicine, Oct. 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28590323.
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Een ander voordeel van knuffelen is dat het 
pijn vermindert.2 Net zoals oxytocine het 
immuunsysteem ondersteunt, levert het ook 
een essentiële bijdrage aan pijnvermindering. 

Een gebrek aan evenwicht in het 
hormoonsysteem is een van de vele 
boosdoeners wanneer afvallen niet lukt. Een 
groot deel van onze drang om te veel te eten 
of minder gezond voedsel te eten komt voort 
uit een emotionele gedragsdynamiek. De 
oxytocine die vrijkomt tijdens het knuffelen 
en positieve lichamelijke aanraking kan 
helpen bij gewichtsverlies. De eerste 
onderzoeken wijzen uit dat oxytocine het 
gevoel van verzadiging kan verhogen en de 
drang tot emotiegedreven eten kan 
verminderen.3 
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Oxytocine kan de pijn verminderen bij 
mensen die kampen met chronische 
auto-immuunziektes in de darmen 
en rugpijn. Net zoals een massage 
spanningen in het lichaam kan 
verhelpen, kan knuffelen het lichaam 
op een therapeutische manier doen 
ontspannen.
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Pantotheenzuur speelt een belangrijke  
rol in de afbraak van vetten, eiwitten en 
koolhydraten: in essentie de 
energiehuishouding van het lichaam. Het 
creëert tevens het co-enzym A (CoA), dat met 
name helpt in de manier waarop het lichaam 
vetten gebruikt. Het is ook bevorderlijk voor 
het functioneren van de bijnier.

Zijn functie in het zenuwstelsel vloeit voort uit 
de energie die het uit ons voedsel haalt. 

Deze neurotransmitters zijn noodzakelijk 
voor alle communicatie in ons centrale 
zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en 
in ons perifere zenuwstelsel, waarbij 
impulsen naar al onze spieren worden 
gestuurd.  

Eén van de neurotransmitters waar B5 een 
belangrijke rol in speelt bij de aanmaak 
ervan, is acetylcholine. Acetylcholine is 
essentieel voor de vorming van 
herinneringen en maakt ook onderdeel uit 
van de communicatie tussen het centrale 
zenuwstelsel en de rest van het lichaam, met 
name tussen het zenuwstelsel en de spieren. 
Hoewel een tekort aan vitamine B5 heel 
zeldzaam is, kan het leiden tot 
zenuwpijnenen gevoelloze voeten.

Vitamine B5 helpt ons lichaam met de 
functie van de bijnier. De bijnieren zijn kleine 
klieren aan de bovenkant van de nieren. Ze 
spelen een belangrijke rol in het hormonale 
evenwicht van het lichaam. Vitamine B5 
helpt vooral de stresshormonen die onze 
slaap, ons energieniveau, humeur en 
natuurlijk stress beheren.

Een tekort aan vitamine B5 kan leiden tot 
bijnieruitputting, met symptomen als 
slapeloosheid, het onvermogen om problemen 
op te lossen, stemmingswisselingen en 
gewichtsschommelingen. Als onderdeel van 
het B-complex helpt vitamine B5 ons lichaam 
op stress te reageren en houdt het ons kalm. 

Vitamine B5 helpt bij de versterking van het 
immuunsysteem door op ziektes van buitenaf 
te reageren met de aanmaak van 
antilichamen. Het wordt zelfs gebruikt als een 
middel in de bestrijding van malaria! Maar het 
helpt ook het alledaagse immuunsysteem. 
Vanwege zijn rol in de spijsvertering is 
vitamine B5 goed voor uw darmen, waar een 
groot deel van ons immuunsysteem van 
afhankelijk is. Aangezien het helpt om onze 
stresshormonen in balans te houden, heeft 
het ook directe invloed op ons 
immuunsysteem. Als het stressniveau  
hoog blijft — vooral gedurende een langere 
periode — laat ons immuunsysteem ons  
vaak in de steek. 

Pantotheenzuur helpt ook ons cholesterol 
— het goede en het slechte — in evenwicht 
te houden.1,2 Vitamine B5 kan het LDL-
niveau verlagen (ook wel bekend als het 
slechte cholesterol), evenals de hoeveelheid 
triglyceriden: daarbij zorgt vitamine B5 voor 
een hoger HDL-niveau, oftewel het 
cholesterol dat goed voor ons is.

Hoe zorgt u ervoor dat u voldoende vitamine 
B5 binnenkrijgt? Het goede nieuws zit al in 
de naam.
 

Deze naam geeft al aan dat er kleine 
hoeveelheden pantotheenzuur in veel 
etenswaren zitten. 

Een avocado bevat ongeveer 2 mg vitamine 
B5, en dat is 40 procent van de dagelijkse 
aanbevolen hoeveelheid van 5 mg voor 
mannen en vrouwen die niet zwanger zijn en 
geen borstvoeding geven. Zwangere 
vrouwen kunnen beter 6 mg innemen en 
vrouwen die borstvoeding geven 7 mg.3  
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Vaak horen we over de wonderen van vitamine B12 en zelfs B6, maar hoe zit het met de andere zes 
B-vitaminen die deel uitmaken van het vitamine B-complex? Vooral vitamine B5 heeft bijzonder veel 
voordelen, zoals betere perceptie en cognitie, meer energie, een beter immuunsysteem, een beter 
humeur, minder stress en een gezonder cholesterolgehalte. Vitamine B5 staat ook wel bekend als 
pantotheenzuur en is een in water oplosbare vitamine die wonderen doet voor uw zenuwstelsel en 
bijnieren.

Vitamine B5 

Voeding

Pantotheenzuur speelt een 
belangrijke rol in de functie van de 
neurotransmitters in onze hersenen. 

De voedingsmiddelen met de meeste 
vitamine B5 zijn volkorenproducten, 
eieren, peulvruchten en avocado. 
Avocado’s bevatten zelfs de hoogste 
concentratie vitamine B5 van 
alledaagse etenswaren. 

Het woord ‘pantotheenzuur’ is 
afgeleid van het Griekse woord 
‘panthoten’, wat ‘van overal’ 
betekent, of ‘van alle kanten’.  

1 Evans, M, et al. “Pantethine, a Derivative of Vitamin B5, 
Favorably Alters Total, LDL and Non-HDL Cholesterol in 
Low to Moderate Cardiovascular Risk Subjects Eligible for 
Statin Therapy: A Triple-Blinded Placebo and Diet-Controlled 
Investigation.” Vascular Health and Risk Management, 
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2014, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3942300/.
2 Rumberger, J A, et al. “Pantethine, a Derivative of Vitamin B(5) 
Used as a Nutritional Supplement, Favorably Alters Low-Density 
Lipoprotein Cholesterol Metabolism in Low- to Moderate-
Cardiovascular Risk North American Subjects: A Triple-Blinded 
Placebo and Diet-Controlled Investigation.” Nutritional 
Research., U.S. National Library of Medicine, Aug. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21925346.
3 “Office of Dietary Supplements - Pantothenic Acid.” 
NIH Office of Dietary Supplements, U.S. Department of Health 
and Human Services, 12 June 2018, 
ods.od.nih.gov/factsheets/PantothenicAcid-Consumer/.
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Maak uw gezondheid 
winterklaar

Hoofdartikel

De zomer was geweldig. De zon scheen, het was lekker weer en 
de dagen leken langer en trager. U bent waarschijnlijk meer buiten 
geweest en u hebt meer lichaamsbeweging gekregen, misschien door 
‘s avonds na het eten een ommetje te maken of naar een meer of het 
strand te gaan. Maar helaas, de temperatuur zal binnenkort weer 
gaan dalen. De wisseling van de seizoenen is een goed moment om te 
proberen uw immuunsysteem te versterken en u tegen wintergriepjes 
en verkoudheid te beschermen.

|    The Art of Growing Young
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Was uw handen. Het allerbelangrijkste dat 
u kunt doen om tijdens het seizoen van 
door virussen veroorzaakte 
luchtweginfecties gezond te blijven, is te 
zorgen voor goede handhygiëne. Twintig 
seconden uw handen wassen met zeep en 
warm water verwijdert virussen die in de 
winter veelvoorkomende verkoudheden en 
griep veroorzaken.

En over water gesproken: zorg dat u 
genoeg drinkt! Zorg dat u ‘s winters veel 
water drinkt om gifstoffen uit uw lichaam te 
spoelen en te zorgen dat uw lichaamscellen 
goed functioneren. Lymfe, een essentieel 
onderdeel van het immuunsysteem, wordt 
gedeeltelijk door water geproduceerd. 

Maak de lijst van goede drankkeuzes 
langer, met bijvoorbeeld groene thee en 
yerba mate voor antioxidanten en een klein 
beetje cafeïne. Maak een lekkere pot thee 
van echinacea en doe er wat 
vlierbessensiroop bij voor extra hydratatie 
die het immuunsysteem stimuleert.

Eet gezond. Bij warm weer eten we vaak 
minder en eten we meer groente en fruit 
vanwege hun seizoensgebonden 
beschikbaarheid. De winter is een periode 
waarin we de neiging hebben alles 
langzamer te doen en meer calorierijk, en 
vaak koolhydraatrijk, troostvoedsel te eten. 
Om ervoor te zorgen dat uw 
immuunsysteem sterk blijft moet u 
voldoende vitamine D en C binnenkrijgen, 
en mineralen zoals zink. 

Leg de nadruk op onbewerkt voedsel. Het 
is misschien verleidelijk om een 
diepvriesmaaltijd uit de supermarkt in de 
magnetron of oven te zetten, maar u kunt 
beter een snel en gemakkelijk recept 
klaarmaken met onbewerkte, verse 
ingrediënten. Uw lichaam en 
immuunsysteem zullen u dankbaar zijn voor 
de extra moeite en ervoor zorgen dat u 
gezond blijft terwijl anderen griep hebben 
of verkouden zijn.

Zorg dat u meer vitamine C binnenkrijgt. 
Misschien is het geen toeval dat het 
citrusseizoen ‘s winters is. 

Hoewel je dit niet echt ‘plaatselijk’ kunt 
noemen, komt fruit voor Europese 
consumenten vaak uit Italië en andere 
landen rondom de Middellandse Zee en 
voor Amerikaanse consumenten uit Florida, 
Texas en Californië. 

Als u liever echt plaatselijke bronnen van 
vitamine C wilt eten, dan kunt u ‘s zomers 
en in de herfst grote hoeveelheden bessen, 
paprika’s en donkergroene groenten kopen 
om in te vriezen en ‘s winters op te eten. 
 
Gebruik kruiden in uw keuken die bekend 
staan om hun antioxidatieve 
eigenschappen. Biologisch geteelde 
knoflook, gember, zwarte peper, oregano, 
munt, cayennepeper en kurkuma zijn 
allemaal bekend om hun heilzame 
eigenschappen. Maar het gaat niet alleen 
om het heilzame. Deze kruiden voegen 
bijzonder veel smaak toe aan maaltijden. 

Of begin uw dag met een halve liter warm 
water met cayenne, kurkuma, pure, 
plaatselijke honing en het sap van een hele 
citroen of een eetlepel appelciderazijn. 
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Van december tot maart kunt u 
heerlijke, hoogwaardige grapefruits, 
citroenen, sinaasappelen 
en mandarijnen krijgen die 
seizoensgebonden zijn en binnen 
uw werelddeel of land worden 
verbouwd.  

Voeg daar een flinke dosis omega-3 
vetzuren uit vis, vlas, hennepzaad en 
voedingsupplementen aan toe.  

Of doe wat schijfjes citroen of 
gember in een grote kan water waar 
u de hele dag van drinkt.

Probeer eens knoflooksoep met
veel verse teentjes knoflook;
biologische kippenbouillon (of
groentebouillon); geklopte eieren;
groene groenten; en een extra
graan zoals quinoa, boekweit of
amarant.
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Doe beren, vleermuizen en bijen na en houd 
een winterslaap! Mensen zeggen vaak dat 
ze zich trager of vermoeider voelen in de 
winter. Minder zonlicht kan bijdragen aan 
een verandering van ons dag-en-
nachtritme. Het is prima om daar in mee te 
gaan en wat langer te slapen. Acht uur 
slaap per nacht helpt uw immuunsysteem 
om uit te rusten en weer klaar te zijn voor de 
verdediging. Uw lichaam heeft voldoende 
nachtrust nodig om zich te verjongen. Een 
middagdutje kan ook helpen. 

In Scandinavië hebben ze de uitdrukking 
‘slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel’. 
Kleed u warm aan en ga naar buiten. De zon 
is een belangrijke bron van vitamine D, een 
waardevol hormoon dat uw immuunsysteem 
ondersteunt en bijdraagt aan een beter 
humeur en hoger energieniveau. U kunt wel 
vitamine D uit supplementen en sommige 
vette vis halen, maar het ochtendlicht is 
heilzaam op een manier waar supplementen 
niet tegenop kunnen. Echter, de zon is in de 
winter veel zwakker wat betreft de aanmaak 
van vitamine D in onze huid, dus is het in de 
winter nog belangrijker om extra vitamine D in 
te nemen. Een bloedspiegel van 25-hydroxy 
vitamine D tussen de 40 en 80 ng/ml 
(100-200 nmol/L) in stand houden is een van 
de belangrijkste dingen die we kunnen doen 
voor de gezondheid van ons immuunsysteem 
(en trouwens ook onze botten, spieren, 
hormoonhuishouding en zenuwstelsel).

Verder is de buitenlucht en de band met de 
natuur onderdeel van een fenomeen dat 
‘Vitamine N’ wordt genoemd. ‘Vitamine N’ 
staat voor Natuur, en onderzoek toont aan 
hoe belangrijk dat is voor onze geestelijke 
gezondheid en zelfs nog meer voor ons 
immuunsysteem.1 In de natuur zijn helpt tegen 
overspanning en kan zelfs de bloeddruk en 
systemische ontsteking verlagen.2 

Ons lichaam blijft er sterk door, scheidt 
gezonde hormonen af die bijdragen aan het 
immuunsysteem en die de slaap bevorderen. 

In de afgelopen paar jaar is er steeds meer 
onderzoek gedaan naar het verband tussen 
darmkanaal en hersenen. Een groot deel van 
ons immuunsysteem is afhankelijk van de 
gezondheid van ons darmkanaal. Zoek een 
effectief probiotisch supplement dat een 
verscheidenheid aan bacteriën bevat en 
gegarandeerd uw darmkanaal bereikt 
(sommige bacteriën komen niet voorbij de 
zure omgeving van de maag). Germaanse en 
Slavische culturen vertrouwen al eeuwenlang 
op gefermenteerde voedingsmiddelen zoals 
zuurkool, yoghurt, zure room en kefir voor 
het opslaan van voedsel maar ook voor de 
gezondheid van het darmkanaal. De 
Japanners gebruiken al eeuwenlang miso in 
de keuken. Voor Koreanen is kimchi een 
hoofdbestanddeel van hun gerechten. Deze 
voedingsmiddelen, afkomstig uit culturen die 
met koude winters kampen, stimuleren ook 
het immuunsysteem, misschien onbewust, 
omdat ze zorgen dat het darmkanaal 
gezond blijft.

De meeste luchtwegaandoeningen en zelfs 
maagproblemen vloeien voort uit virussen 
die het lichaam anders aanvallen dan 
bacteriën, en die niet behandeld kunnen 
worden met antibiotica. Probeer geen 
antibiotica te nemen als u deze winter ziek 
wordt. Tenzij uw luchtwegaandoening meer 
dan tien dagen zonder verbetering 
voortduurt, wordt deze waarschijnlijk door 
een virus veroorzaakt. En de beste remedie 
tegen virussen is rust, slaap, gezond eten, 
goede vitamine D-niveaus, hydratatie en tijd. 
Antibiotica doden de gezonde bacteriën in 
ons spijsverteringsstelsel, die we juist willen 
bevorderen en stimuleren, zoals eerder 
vermeld. Soms kan er tijdens een gewoon 
virusje ook een super-infectie optreden, dat 
wil zeggen dat er een bacteriële infectie 
bovenop komt. Overleg met een 
zorgverlener die begrijpt dat de gezondheid 
van het darmkanaal en het immuunsysteem 
van belang zijn en die weet dat antibiotica 
niet te snel moeten worden voorgeschreven.

Denk als laatste ook om stress. Neem de 
tijd om ook in de winter adem te halen, u te 
ontspannen en te lachen. Schep een 
gezellige sfeer in huis: steek kaarsen aan en 
ga lekker op de bank zitten met een goed 
boek. We besteden de zomermaanden aan 
picknicken, concerten, het strand, feesten 
en festivals. De koudere maanden zijn een 
periode waarin we meer naar binnen gaan. 
Maar u dat hoeft u niet alleen te doen. De 
winter is een geschikt jaargetijde om 
etentjes te geven, vrienden uit te nodigen 
voor een avondje film, of zelfs naar een 
indoor spa of badhuis te gaan, en niet alleen 
tijdens de feestdagen. Organiseer een 
soepuitwisseling met de buren. Of ga 
theedrinken met een vriend of vriendin. 
Gebruik de tijd om het tempo wat te doen 
zakken en de balans terug te vinden. Dit zal 
niet alleen uw stemming en uw geest 
verbeteren, maar is ook goed voor uw 
immuunsysteem. 
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Naar buiten gaan kan een goede 
motivatie zijn om actief te blijven 
tijdens de koudere maanden. 
Lichaamsbeweging is een belangrijk 
onderdeel van de strijd die het 
immuunsysteem voert tegen virussen.

1 Kuo, M. “How Might Contact with Nature Promote Human 
Health? Promising Mechanisms and a Possible Central 
Pathway.” Frontiers in Psychology, U.S. National Library of 
Medicine, Aug. 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4548093/.
2 Mao, G X, et al. “Therapeutic Effect of Forest Bathing on 
Human Hypertension in the Elderly.” Journal of Cardiology, 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2012, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22948092.
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Voordat we ingaan op de serieuzere aspecten 
van wat het eten van seizoensproducten aan 
voordelen oplevert (wat milieu, financiën en 
gezondheid betreft), richten we ons nu eerst 
op het plezierige aspect. Seizoensproducten 
smaken gewoon beter. We kennen allemaal 
de smaak van een versgeplukte tomaat uit de 
tuin (mogelijk verorbert u zo’n tomaat als een 
appel, met een snufje zout) of een frisse 
perzik in juli met haar heerlijke zachte geur die 
de neus streelt en het sap dat bij de eerste 
hap al over de kin loopt. Vergelijk die beleving 
eens met de bleke, papperige tomaten die 
we hartje winter in de supermarkten vinden of 
met de harde perziken die we in april kunnen 
kopen, overal vandaan aangevoerd, en die 
een bijna chemische geur hebben in plaats 
van het karakteristieke aroma van 
steenvruchten. 

Worden ze vóór rijpheid geoogst, dan worden 
ze vaak gedurende langere tijd gekoeld en 
verscheept. Soms verliezen gekoelde 
producten hun smaak of verandert de textuur. 
Bovendien is het leuker om goede sier te 
maken met seizoensproducten. De kleuren 
zijn helderder, de smaak is zuiverder en u 
hebt minder smaakmakers nodig om iets 
lekkers op te dienen. Vaak is een beetje zout 
en peper en een drupje olijfolie genoeg om 
seizoensgroenten overheerlijk te maken. 

Laten we nu eens kijken naar de wat 
serieuzere, maar positieve voordelen van eten 
volgens het seizoen. Het belangrijkste 
voordeel is dat het gezonder is. De 
voedingswaarde van planten die langer 
hebben mogen rijpen, is groter. Vergelijk het 
met een te vroeg geboren baby, die mogelijk 
nog geen volledig ontwikkelde longen heeft of 
die de lichaamstemperatuur nog niet op peil 
kan houden zoals een voldragen baby dit 
kan. Zo hebben gewassen ook de tijd nodig 
om zich rustig te ontwikkelen tot volle 
wasdom. Voor een groot deel kan deze 
betere ontwikkeling worden toegeschreven 
aan de langere blootstelling aan de zon. 
Seizoensproducten hebben de hoogste 
voedingswaarde die een plant kan bieden, 
met meer fytonutriënten, antioxidanten, 
vitaminen en mineralen.

De natuur heeft zich met reden op deze 
manier ontwikkeld. Eten volgens het seizoen 
ondersteunt bovendien de behoeften die uw 
lichaam per seizoen kent. Zo zijn 
citrusvruchten bijvoorbeeld gedurende de 
koudere maanden in het seizoen en ruim 
verkrijgbaar, precies wanneer klachten van de 
luchtwegen de kop opsteken. De vitamine C 
en andere antioxidanten in citrusvruchten zijn 
bijzonder heilzaam voor ons immuunsysteem. 

Dit soort voeding geeft een warm en fijn 
gevoel. Zomerproducten zijn lichter en frisser 
van smaak. Bessen, steenvruchten, tomaten 
en komkommers hebben een verkoelend 
effect; denk aan de ingrediënten van een 
klassieke gazpacho of de verfrissende smaak 
van een rijpe watermeloen.

Eten volgens het seizoen is ook goed voor 
uw portemonnee. Omdat seizoensproducten 
er in overvloed zijn, zijn ze vaak ook voordelig 
geprijsd. Wanneer boeren veel van een 
bepaald gewas oogsten, daalt vaak de prijs. 
Bij lokale producten zijn de kosten voor 
vervoer (brandstof, arbeid, tol) en opslag 
(koeling) bovendien beperkt, met als gevolg 
grote besparingen voor u.

En behalve voor onze gezondheid zijn er ook 
voordelen voor het milieu en de lokale 
economie. 

En ja, het is ook beter voor de portemonnees 
van de boeren. Het is beter voor het milieu, 
niet alleen omdat transport- en opslagkosten 
lager worden (minder vrachtwagens op de 
weg gedurende kortere tijd plus minder 
langdurige, dure koeling), maar ook omdat 
seizoensproducten minder pesticiden en 
extern verwarmde kassen behoeven. 

Het eten van lokale producten wanneer ze in 
het seizoen zijn, is beter voor het lichaam, de 
natuurlijke cycli van het leven, het financiële 
welzijn van consumenten en boeren, en voor 
moeder Aarde.
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De herfstoogst wordt al eeuwenlang door vele culturen, volkeren en landen gevierd. Boerderijen 
zitten vol met producten van het land en op markten ligt het er allemaal kleurig bij. Tafels zijn vaak 
rijkelijk gevuld met feestmalen ter ere van het harde werk van de afgelopen maanden. De overvloed 
aan seizoensgroenten en -vruchten in deze tijd van het jaar heeft gemaakt dat de voordelen van eten 
wat het seizoen brengt, ingebed zijn in onze ecologische en biologische systemen. 

Het is hét seizoen
Kruiden en supplementen

Vers fruit dat rijp is geplukt, heeft 
niets nodig om er meer smaak aan 
te geven en kan vaak op zichzelf 
worden geserveerd als een gezond 
dessert!

Steun voor lokale boeren is beter 
voor de algehele economie, 
omdat u daarmee bijdraagt aan de 
ontwikkeling en het behoud van 
lokale werkgelegenheid en lokale 
kennis. 

Wintergroenten zijn meestal 
zwaarder en rijker. Denk aan 
pompoenen, donkergroene groenten 
en wortelgewassen — uitermate 
geschikt voor hartige stoofschotels, 
soepen en eenpansgerechten. 

Wanneer groenten en fruit voor 
consumptie worden geoogst vlak 
voordat ze rijp zijn, smaken ze veel 
beter. 
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Terwijl wij volwassenen uiteraard 
verantwoordelijk zijn voor het grootste deel 
van het gezin en het huishouden, zijn er 
diverse manieren om kinderen bij het 
gezinsleven te betrekken. Dit betekent niet 
alleen dat kinderen verantwoordelijkheid 
leren, maar het zorgt ook voor meer 
eigenwaarde, een gezond arbeidsethos en 
goede sociale vaardigheden.

Kinderen kunnen al vanaf heel jonge leeftijd 
zien hoe volwassenen zich gedragen in de 
wereld. Ze bootsen dit gedrag vaak na om 
ze beter te begrijpen. Kinderen van slechts 
twee jaar oud kunnen met een 
kinderstofzuiger al hun ouders nadoen als zij 
stofzuigen. 

De peuterjaren
Peuters ontwikkelen hun gevoel van 
eigenwaarde en autonomie, maar zijn ook 
nog sterk afhankelijk van hun ouders. Vaak 
lijkt het net een wervelwind van emoties als 
een peuter roept: ‘Zelf doen!’ waarna hij of zij 
in tranen uitbarst als we iets niet voor ze 
doen wat ze prima zelf kunnen. 

Het is belangrijk om peuters het gevoel te 
geven dat ze zoveel mogelijk hun eigen keuzes 
mogen maken. In plaats van dingen te zeggen 
als ‘Je moet al je speelgoed nu meteen 
opruimen!’ kun je er een spel of routine van 
maken. ‘Ja, je mag met je keukentje spelen, 
maar dan moet je eerst je Lego opruimen.’ Als 
dit vanaf het begin duidelijk wordt gemaakt, is 
de routine minder lastig in te voeren. Hoewel 
peuters dolgraag nieuwe dingen leren, houden 
ze ook van routine.

Kinderen van zelfs twintig maanden oud 
kunnen al helpen de vaatwasser uit te 
ruimen door de borden met beide handen 
op te pakken en aan u te geven zodat u ze 
kunt opruimen. Moedig ze aan om u te 
helpen door kleren in de wasmachine te 
stoppen. 

Bovendien kunnen kinderen van slechts 
twee jaar oud al hun eigen kleren in de 
wasmand deponeren, hun plek aan tafel 
schoonvegen met een doekje, afval in de 
prullenbak gooien of helpen met het voeren 
van eventuele huisdieren.

Als u zich dit niet kunt voorstellen bij uw 
kind, kunt u artikelen lezen over de 
denkwijze achter Montessori. Een goed 
boek om te lezen is Montessori from the 
Start: The Child at Home, from Birth to Age 
Three door Paula Polk Lillard en Lynn Lillard 
Jessen. Dit boek geeft concrete ideeën over 
de manier waarop deze vaardigheden op 
een respectvolle en gestructureerde manier 
kunnen worden aangeleerd. 
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Een gezin werkt samen zolang alle gezinsleden actieve 
deelnemers zijn en voor elkaar en het huishouden zorgen. 

Kinderen - Samenwerken, 
samen spelen 

Gezondheid van het gezin

Kinderen vaardigheden en rollen in 
het huishouden leren, zorgt ook voor 
een band tussen ouders en kind. En 
het mooie is dat beide partijen hier 
een voldaan gevoel van krijgen.

U kunt ze hiervoor belonen door 
ze de knoppen op de machine in te 
laten drukken (met uw hulp) en toe 
te kijken hoe de kleren beginnen te 
draaien.

Peuters kunnen ook helpen door hun 
eigen bord van de tafel op te ruimen 
en naar de keuken te brengen, waar 
de volwassenen het afwassen. 
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De kleuterjaren
Kinderen van vier tot vijf jaar voelen zich 
graag nuttig. Ze hebben meer eigenwaarde 
in deze periode en willen anderen graag 
helpen en laten zien wat ze kunnen. Als u 
het al ongemakkelijk vond om uw peuter te 
laten helpen met de vaatwasser, voelt u zich 
in deze periode misschien wat minder 
onzeker. Kleuters kunnen de tafel dekken 
voor het avondeten en schone was naar de 
juiste kamers brengen (bijvoorbeeld: deze 
stapel is voor mama en deze is voor papa, 
en deze is voor je broertje). Ze hebben een 
betere motoriek en zijn in staat om planten 
water te geven, of om zelfs water in te 
schenken voor iedereen aan tafel.

De schoolgaande jaren
Kinderen van zes tot negen jaar kunnen hun 
eigen bed opmaken, helpen met hun eigen 
lunch, bladeren harken in de tuin en zelfs het 
afval naar de straat brengen op de ophaaldag. 
Op deze leeftijd kunnen ze ook meer 
zelfvoorzienende taken uitvoeren, zoals 
zelfstandig de dieren eten geven of hun kooien 
schoonmaken. Oudere schoolgaande 
kinderen kunnen hun eigen kleren wassen en 
zelfs stoffen en vegen. Op deze leeftijd komt er 
wel meer weerstand voor deze huishoudelijke 
klusjes. Probeer dat tegen te gaan door de 
klusjes leuker te maken. Zo kunnen kinderen 
hun eigen muziek draaien terwijl ze het klusje 
uitvoeren, of er een spel van maken door te 
doen wie er het snelst of best in is. Ook de 
leeftijd waarop ze zakgeld krijgen wordt 
belangrijk. U kunt ze ‘inhuren’ en ze betalen 
voor klusjes, waarbij lastige of langere klusjes 
meer opleveren. Zo leren ze hoe bevredigend 
het kan zijn om betaald te krijgen voor hun 
inspanningen, net zoals later in het leven.
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Maar er zijn vele redenen waarom we het 
ouder worden zouden moeten vieren en 
omarmen. Meestal betekent die afgenomen 
scherpte ook dat we zachter en vriendelijker 
zijn. We kunnen vergevingsgezinder en 
begripvoller zijn voor mensen en situaties. 
Dat het fysiek allemaal wat trager gaat, 
betekent vaak ook dat ons leven minder 
stressvol is. We nemen meer tijd voor 
mensen en voor onszelf. We bepalen 
gemakkelijker welke zaken prioriteit hebben 
en weten dat we niet alles meer kunnen 
doen — en dat is niet alleen oké maar 
misschien ook een duurzamere manier van 
leven. Hier zijn een paar manieren waarop u 
gezond, sterk, vredig en met gratie ouder 
kunt worden. 

Zorg ervoor dat het nest weer wordt gevuld. 
Onze kinderen gaan misschien studeren of 
beginnen hun volwassen leven en gaan 
werken. Een rumoerig huis dat ooit vol 
drukte en leven was, lijkt nu stil en eenzaam. 

Het is nog onduidelijk welke invloed huisdieren 
op oudere volwassenen hebben als het gaat 
om hun algehele welzijn. Sommigen zeggen 
dat het door de liefde en affectie komt die 
huisdieren ons geven. Anderen zeggen weer 
dat het komt door de beweging die we krijgen 
als we de hond uitlaten.

Houd de romantiek levend. Als de kinderen 
het huis uit zijn (of in ieder geval niet thuis zijn 
en u ook niet meer zo op ze hoeft te letten), 
zorg er dan voor dat u extra aandacht 
besteedt aan uw huwelijk of relatie. 

Schrijf korte liefdesbriefjes aan elkaar en stop 
die in de tas of lunchbox van uw partner. 
Maar het belangrijkste is dat u een 
regelmatig en actief seksleven blijft leiden. 

Bescherm uw gewrichten en 
gewrichtsbanden. Met de juiste ondersteuning 
voor uw voeten kunt u ook als u ouder wordt 
blijven hardlopen of snelwandelen. Als u al 
artritis of chronische pijn in uw gewrichten 
hebt, zorg er dan voor dat u oefeningen doet 
die weinig impact maken, zoals zwemmen of 
een workout op de crosstrainer. Hoe meer u 
uw gewrichten gebruikt, des te losser en 
functioneler ze blijven. 

Maak gezondere voedselkeuzes. Naarmate 
we ouder worden, gaat onze stofwisseling 
helaas ook langzamer werken. Dit betekent 
dat we nog beter moeten letten op onze 
voeding en waakzamer moeten zijn ten 
aanzien van gezonde opties. Zoals de 
mantra van de bekende schrijver over 
voeding Michael Pollan luidt: “Eet. Maar 
voornamelijk planten. Niet te veel.” Eet 
dingen die rijk zijn aan voedingsstoffen zoals 
zoete aardappelen, bladgroenten, zalm en 
meergranenbrood (als u niet allergisch bent 
voor gluten of lectines) en breid dit uit. 
Kruiden en specerijen zijn bijzonder rijk aan 
voedingsstoffen en oudere smaakpapillen 
kunnen hier beter tegen dan die van 
jongeren, dus ga op ontdekkingsreis door de 
complexe wereld van culinaire kruiden. 

Koken is één van de belangrijkste 
vaardigheden die u tijdens uw leven nodig 
hebt om te overleven, in dit tijdperk van 
geïndustrialiseerd, op gemak gericht en 
verwerkt voedsel.

Weet u nog dat we in de jaren 80 en 90 van 
de vorige eeuw werden bestookt met 
reclames voor vetvrije en vetarme producten? 
Hoe kan een chocoladekoekje nou vetvrij 
zijn?! Vandaag de dag denken we anders 
over vet. Onderzoek heeft namelijk 
aangetoond dat gezonde vetten (die helaas 
meestal niet in een chocoladekoekje zitten) 
eigenlijk beter voor ons zijn dan de chemische 
processen die ervoor zorgen dat dingen als 
zuivel en oliën vetvrij zijn. Eet gezonde vetten, 
zoals die in vis, zuivelproducten (als u niet 
allergisch bent voor zuivel), avocado, 
kokosolie, noten, olijven en olijfolie. 

Houd uw geest actief. Leer een nieuwe 
vaardigheid of hobby. Als u hier niet veel tijd 
aan wilt besteden, volgt u een 1-daagse 
kookcursus van een keuken die u niet kent. 
Het is bij het ouder worden nuttig om nieuwe 
activiteiten te leren (of eigenlijk is het dat 
altijd) omdat u zo nieuwe neurologische 
paden in uw hersenen opbouwt. 

Als u fysiek actief blijft en regelmatig 
beweegt — met name door uw 
bewegingspatroon gevarieerd te houden en 
erachter te komen welke soort oefeningen u 
leuk vindt — blijft ook uw cognitieve functie 
in goede conditie. 

Blijf in balans. Als we ouder worden, kunnen 
we eerder vallen en een val kan ernstige 
gevolgen hebben. Tijdens onze training 
moeten we ook evenwichtsoefeningen in onze 
routine opnemen. Beoefen een- of tweemaal 
per week tai chi of yoga, doe dagelijks kleine 
evenwichtsoefeningen zoals het balanceren 
op één been terwijl u uw tanden staat te 
poetsen, in een pan roert tijdens het koken of 
als u op de bus staat te wachten. 
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Ouder worden kan soms een beetje ontmoedigend werken. Op den duur merken we allemaal dat we 
wat langzamer worden of lichamelijk en/of mentaal niet meer datgene kunnen doen dat we vroeger 
makkelijk konden. We voelen wat meer pijntjes hier en daar of worden wat vergeetachtiger, of zijn 
minder snel van begrip dan toen we jong waren. 

Het leven begint bij 50, 60 of zelfs bij 70!
Gezondheid van het gezin

Oudere volwassenen die een 
huisdier hebben — met name een 
kat of hond — blijken gezonder te 
zijn op het gebied van cholesterol 
en hart- en vaatziekten. Ze zijn 
doorgaans emotioneel en mentaal 
ook gezonder.1  

Loop hand in hand als u gaat 
wandelen, ook als u alleen maar naar 
de supermarkt gaat. 

Hierdoor wordt de stroom van 
bloed en lymfe naar alle delen van 
uw lichaam, maar vooral naar uw 
hersenen, verhoogd. 

1 Keith A. Anderson, Linda K. Lord, Lawrence N. Hill, Sandra 
McCune. Fostering the Human-Animal Bond for Older Adults: 
Challenges and Opportunities. Activities, Adaptation & Aging, 
2015; 39 (1): 32 DOI: 10.1080/01924788.2015.994447
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De auteur van het artikel had belangrijke 
vergaderingen van de Verenigde Naties 
bijgewoond, was bevriend met buitenlandse 
hoogwaardigheidsbekleders en was een 
spraakmakende carrièrevrouw die fungeerde 
als rolmodel voor haar eigen en jongere 
generaties. Het artikel ging over de 
bekentenis van de schrijfster dat ze tijdens die 
periode, zelfs met de niet-aflatende steun van 
haar echtgenoot, niet in staat was geweest 
om echt een balans te vinden tussen werk en 
gezinsleven. Ze schreef in het artikel dat ze 
tegen een collega had gezegd dat ze een 
artikel zou schrijven over hoe vrouwen echt 
niet alles kunnen hebben, als ze klaar zou zijn 
met al het werk. Haar collega was verbijsterd 
en verklaarde dat ze nooit zo’n opiniestuk zou 
kunnen schrijven – generaties vrouwen 
zouden er alle hoop door verliezen. Met 
andere woorden: het zou een vaak ontkende 
waarheid aan het licht brengen.

Het artikel veroorzaakte veel ophef onder 
vrouwen van alle generaties. 

En veel van die waarheden kwamen voort uit 
hun persoonlijke en diepgewortelde 
schuldgevoel. 

De strijd om vrouwenrechten kent een lange 
geschiedenis (zowel politiek als sociaal), 
maar wat kunnen we zelf doen ter 
compensatie en ter bestrijding van een deel 
van dat schuldgevoel?

Vandaag de dag is ‘goed voor jezelf zorgen’ 
het gesprek van de dag in de media. Tot de 
aanbevelingen behoren vaak regelmatige 
speciale traktaties, zoals massages en 
spa-behandelingen, waarbij je even weg 
bent van de eisen die de kinderen aan je 
stellen, leren om ‘nee’ te zeggen op het 
werk en (wellicht nog belangrijker) om jezelf 
niet de schuld te geven als je niet alles kunt 
doen. Maar eerlijk is eerlijk, het is erg lastig 
om los te breken van een leven lang vol 
zelf-opgelegde (en aantoonbaar door de 
maatschappij opgelegde) schuldgevoelens. 

Dit is niet zomaar een lijst ter rechtvaardiging, 
maar deze dient om u te helpen visueel te 
begrijpen dat u ‘genoeg’ doet.

Keer het om. Vaak zijn we het meest kritisch 
op onszelf en als we een leven leiden vol 
genade en mededogen, zouden we 
waarschijnlijk meer dan tevreden zijn met 
wat we doen als iemand anders het zou 
doen. Stel, u neemt uw dag door en maakt 
een lijst met wat u nog niet gedaan hebt die 
dag (bijvoorbeeld ‘Ik ben nóg een keer niet 
naar de supermarkt gegaan om koffie en 
melk te halen, die drie dagen geleden al op 
waren.’). Keer het in plaats daarvan om en 
kijk naar wat u wél hebt gedaan (bijvoorbeeld 
‘Ik ben naar de stomerij gegaan voor mijn 
man toen zijn vergadering uitliep.’).

Zorg dat u feedback krijgt. Als u het gevoel 
hebt dat u uw verantwoordelijkheden of 
relaties verwaarloost, kunt u ervan uitgaan 
dat dat inderdaad zo is of in plaats daarvan 
juist aan anderen vragen om eerlijk en direct 
te zijn in hun communicatie met u en hun 
mening te geven. 
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In 2012 werd een controversieel maar relevant artikel gepubliceerd in The Atlantic dat aanzet gaf tot 
nadenken. Hierin beweerde een hooggeplaatste overheidsfunctionaris dat vrouwen inderdaad niet 
alles kunnen hebben als het gaat om carrière en gezin.1  

Omgaan met schuldgevoel

Gezondheid van het gezin

Maar toen de eerste storm eenmaal 
was gaan liggen, begonnen vrouwen 
een aantal moeilijke waarheden 
onder ogen te zien over wat de 
samenleving van hen verwacht 
en waarvoor vrouwen denken 
verantwoordelijk te moeten zijn. 

Wat is het bewijs? Neem tien 
minuten de tijd en noteer een lijst 
van dingen die u hebt gedaan voor 
de mensen in uw leven; uw partner, 
uw kinderen, uw familie, uw collega’s.

Wees, vooral uzelf, dankbaar. Een 
kort, dagelijks dankbaarheidsverslag 
bijhouden is een prachtige manier 
om meer geluk en tevredenheid te 
creëren. 

In dit scenario hadden we, als de 
echtgenoot geen tijd had gehad voor 
de stomerij, best begrip gehad gezien 
zijn werk- en levensomstandigheden 
in die week. 

1 Slaughter, Anne-Marie. “Why Women Still Can’t Have It All.” 
The Atlantic, Atlantic Media Company, 2012,  
www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/07/why-women-
still-cant-have-it-all/309020/.
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Alleen bedanken we in dit soort verslagen 
vaak het lot, anderen, of een hogere macht 
voor wat we hebben meegemaakt. 
Overweeg eens om iets aan deze lijst toe te 
voegen dat u hebt gedaan of hoe u zich 
voelt. U kunt iets noemen dat u die dag hebt 
gedaan om een bepaald doel te bereiken, of 
waarmee u iemand hebt geholpen om wie u 
geeft.

Begrijp de onderliggende emoties. Voelt u 
zich schuldig en krijgt u op uw kop van uw 
zus omdat u niet vaak genoeg contact met 
haar opneemt? 

Maar ziet u in uw persoonlijke lijst met 
‘bewijs’ dat u haar een paar keer per week 
belt? Soms hebben we relaties met mensen 
van wie we houden, maar die ongezonde of 
onrealistische verwachtingen van ons 
hebben. Dit kan vaak gebeuren binnen onze 
familie (vader, moeder, broers en zussen) en 
op het werk (een veeleisende of narcistische 
baas). Voelt u zich schuldig, of is het in 
werkelijkheid verbloemde wrok of woede 
tegenover mensen die volgens u te veel 
eisen?

In een samenleving waarin productiviteit zo 
hoog gewaardeerd wordt, zit de vaststelling 
van wat iemand waard is op basis van wat 
hij of zij doet in plaats van wie hij of zij is, 
sterk ingebakken. Probeer uw focus te 
richten op wie u bent als persoon 
(meelevend, aardig, opmerkzaam, grappig, 
betrokken) en concentreer u minder op wat 
u voor anderen doet of op het werk bereikt. 
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Focus op wat u waard bent zoals u 
bent, niet om wat u doet.  
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Als we aan testosteron denken, denken we 
vaak alleen aan het mannelijke geslacht, 
maar het evenwicht van alle oestrogenen is 
ook bij vrouwen van groot belang. Terwijl de 
vervangingstherapie met testosteron een 
broodnodig medisch hulpmiddel is voor 
personen die lijden aan een 
testosterontekort, worden veel natuurlijke 
oplossingen genegeerd ten gunste van het 
gemak van een pil, injectie of gel. 

Maar waarom lijden zoveel mannen 
tegenwoordig aan een tekort aan 
testosteron? Wat zijn de oorzaken? En hoe 
komt deze verstoorde hormoonbalans tot 
stand?

Overtollig vet is waarschijnlijk de belangrijkste 
factor in een suboptimaal testosteronniveau. 
Sterker nog, een onderzoek kwam tot de 
conclusie dat ‘obesitas waarschijnlijk de 
conditie is die het vaakst wordt geassocieerd 
met onvoldoende concentraties in testosteron 
bij mannen.’1 Uit een ander onderzoek kwam 
naar voren dat tienerjongens met obesitas tot 
maar liefst 50% minder testosteron hadden 
dan leeftijdsgenoten met een gezond gewicht.2  

Wanneer onze lichamen overtollig vet hebben 
en te lijden hebben onder slechte 
eetgewoonten, neemt de hoeveelheid van het 
enzym aromatase in het lichaam toe. Een 
toename van aromatase is schadelijk omdat 
het testosteron omzet in oestrogeen.3 Als het 
lichaam meer oestrogeen heeft, neemt de 
hoeveelheid testosteron af. Met andere 
woorden, wanneer we een gezond gewicht 
hebben, zal de hoeveelheid testosteron 
waarschijnlijker ook meer in evenwicht zijn.

Het is geen verrassing dat stress ook een 
belangrijke bijdrage levert aan een laag 
testosteronniveau. Bij stress komt het 
hormoon cortisol vrij, wat de productie van 
testosteron kan beperken.4 Beweging, 
mindfulness en meditatie zijn belangrijke 
middelen ter bestrijding van stress. 

Voldoende slaap is belangrijk voor het 
hormonale evenwicht, met name dat van 
testosteron. De reden is dat de hoeveelheid 
testosteron toeneemt wanneer we slapen. Als 
we niet voldoende slapen, zal het niveau 
gedurende de dag aanzienlijk afnemen. 

Drink ook minder alcohol. De regelmatige 
consumptie van alcohol kan de balans van 
veel hormonen verstoren. Mannen die veel 
drinken, vertonen vaak de uiterlijke tekenen 
van een laag testosterongehalte, waaronder 
dun borsthaar, kleinere testikels en een hoger 
oestrogeengehalte.

Toename van gezonde eiwitten. Een hoger 
niveau aan koolhydraten – vooral de 
eenvoudige en bewerkte vormen (zoals suiker 
en witte bloem) – zorgt er vaak voor dat er 
een tekort is aan eiwitten. Niet dat u dagelijks 
hamburgers en hotdogs moet eten, maar uw 
lichaam haalt deze eiwitten uit gevogelte, 
planten, vis, en schelp- en schaaldieren. Met 
name vette vis is goed voor de aanmaak van 
testosteron omdat er ook vitamine D in zit. 
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Testosteron is een natuurlijk voorkomend hormoon bij zowel 
mannen als vrouwen en het is erg belangrijk om daar een gezonde 
hoeveelheid van te hebben. Mannen in de leeftijd tussen de 30 
en 60 jaar vertonen steeds vaker tekenen en symptomen van 
een laag testosterongehalte en dat komt grotendeels door hun 
levensstijl. 

Het balanceren en 
stimuleren van testosteron

Gezondheid van het gezin

Een ander belangrijk middel om stress 
tegen te gaan is voldoende slaap, en 
dan maakt het niet uit of u man of 
vrouw bent.  

Deze waardevolle voedingsstof 
is eigenlijk een hormoon dat nog 
vele andere voordelen heeft en 
een belangrijk deel uitmaakt van de 
productie van alle hormonen in het 
lichaam. 

1 Dhindsa, S, et al. “Testosterone Concentrations in 
Diabetic and Nondiabetic Obese Men.” Diabetes Care, 
U.S. National Library of Medicine, June 2010, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20200299.
2 Mogri, M, et al. “Testosterone Concentrations in Young 
Pubertal and Post-Pubertal Obese Males.” Clinical 
Endocrinology (Oxford), U.S. National Library of Medicine, 
April 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22970699.
3 Leder, B Z, et al. “Effects of Aromatase Inhibition in Elderly  
Men with Low or Borderline-Low Serum Testosterone Levels.” 
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 
U.S. National Library of Medicine, March 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15001605.

4 Sherman, G D, et al. “The Interaction of Testosterone and 
Cortisol Is Associated with Attained Status in Male Executives.” 
Journal of Personality and Social Psychology, 
U.S. National Library of Medicine, June 2016, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26302434.
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Magnesium is een mineraal waar een groot 
deel van de bevolking – zowel mannen als 
vrouwen – een tekort aan heeft. Magnesium 
voorkomt dat een eiwit genaamd SHBG (Sex 
Hormone Bindend Globuline) zich bindt met 
testosteron, waardoor de reeds aanwezige 
testosteron in het lichaam beter beschikbaar 
is. Vandaar dat een gebrek aan magnesium 
leidt tot een tekort aan vrije (actieve) 
testosteron. In feite is magnesium een van de 
meest overvloedige mineralen op aarde: het 
wordt echter uit een groot deel van de 
voedsel producerende aarde gehaald door 
kunstmest en is daardoor een van de 
mineralen waar mensen tegenwoordig een 
tekort aan hebben.

Zink is een mineraal dat belangrijk is voor het 
immuunsysteem en voor de hormoonbalans 
en -functie. Toevallig, of in ieder geval ironisch 
genoeg, staan oesters erom bekend dat ze 
lustopwekkende kwaliteiten bezitten. Ze 
bevatten echter ook meer zink dan andere 
zinkbronnen zoals granen, rundvlees en veel 
soorten bonen. 

Verlaag het gebruik van plastic, vooral als u 
niet weet of er BPA in zit. BPA of bisfenol A is 
een chemische stof die steeds meer 
negatieve aandacht krijgt omdat het een 
hormoonverstorende stof is, met name op 
het gebied van oestrogenen. Mensen die zijn 
blootgesteld aan BPA hebben vaak een lager 
testosterongehalte.5 Veel soorten zachte 
kunststof die BPA-vrij zijn, bevatten nu een 
stof die vergelijkbaar is met bisfenol A en die 
waarschijnlijk ook oestrogene eigenschappen 
heeft, dus is het beter om geen eten of 
drinken te kiezen dat is verpakt in zacht 
plastic.

Maar in onze samenleving is vaak geen plek 
voor ondersteuning en aanmoediging, wat 
voor nog meer stress zorgt en daarbij voor 
meer cortisol en minder testosteron. Om de 
juiste balans in testosteron mogelijk te maken, 
moet u uw volledige lichamelijke potentie 
bereiken. Maar belangrijker nog, is dat de 
emotionele en psychologische mogelijkheden 
ook afhankelijk zijn van een gezond 
testosterongehalte.
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We hebben in het leven van 
vandaag de dag allemaal te 
maken met een hoop stress. Er 
zijn veel verwachtingen over 
verantwoordelijkheid en prestaties, 
vooral onder mannen. 

5 Scinicariello , F, and Buser, M C. “Serum Testosterone 
Concentrations and Urinary Bisphenol A, Benzophenone-3, 
Triclosan, and Paraben Levels in Male and Female Children 
and Adolescents: NHANES 2011–2012.” National Institute of 
Environmental Health Sciences, U.S. Department of Health and 
Human Services, Dec. 2016, ehp.niehs.nih.gov/ehp150/.
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Wanneer het gaat om maaltijden, is het 
moeilijk te zeggen dat de ene maaltijd 
belangrijker is dan de andere, omdat 
regelmatig eten gedurende de dag bijdraagt 
aan het reguleren van de stofwisseling en 
kan voorkomen dat u grote trek krijgt die 
aanzet tot schransen. Tegenwoordig slaan 
veel mensen het ontbijt over, omdat ze het ‘s 
ochtends te druk hebben met het managen 
van hun gezin en tegelijkertijd proberen op 
tijd op hun werk te komen. Mogelijk is dat 
een grote fout, want er is steeds meer bewijs 
dat een gezond ontbijt erg belangrijk is. 

Onderzoekers van de Mayo Clinic ontdekten 
dat degenen in het onderzoek die regelmatig 
ontbeten, gemiddeld 1,5 kilo aankwamen in 
de loop van een jaar. In hetzelfde tijdsbestek 
nam het gewicht van hen die slechts 
incidenteel ontbeten toe met circa 2,5 kilo.
 En degenen die nooit ontbeten? Die 
kwamen gemiddeld zo’n 4 kilo aan. 

Dagelijks gezond ontbijten, zelfs als u het 
druk hebt, lijkt een belangrijke factor te zijn 
voor het handhaven van een gezond 
gewicht. We moeten echter beseffen dat er 
weinig voedingsregels zijn die voor iedereen 
gelden — wat voeding betreft, zijn er geen 
kant-en-klare aanbevelingen die van 
toepassing zijn op alle mensen. Recente 
belangstelling voor zaken als periodiek 
vasten, waarbij men bijvoorbeeld tijdens  
een kort tijdsbestek slechts eenmaal per  
dag eet, heeft een aantal mensen gewichts-, 
energie- en gezondheidsvoordelen 
opgeleverd. Wat u bij het ontbijt eet (of het 
nu wel of niet gezond, biologisch voedsel  
is dat bij uw stofwisseling past), is 
waarschijnlijk belangrijker dan wanneer u  
uw ontbijt nuttigt, al is het waarschijnlijk dat 
beide zaken belangrijk zijn en afhangen van 
uw unieke fysiologie, het soort werk dat u 
doet en vele andere factoren.

Negatieve emoties, ervaringen, mensen en 
gedachten hebben de neiging om meer 
negatieve emoties, ervaringen, mensen en 
gedachten in uw leven aan te trekken. 
Gelukkig geldt hetzelfde voor positieve 
gevoelens — die dragen bij aan meer 
positieve gevoelens. Uw geest is een uiterst 
krachtig hulpmiddel dat het vermogen heeft 
om vorm te geven aan de wereld om u 
heen. Er zijn onderzoeken die aantonen dat 
wanneer mensen worden blootgesteld aan 
slechts één negatieve ervaring in de 
ochtend, dit doorsijpelt gedurende de rest 
van de dag. Het goede nieuws is dat dit 
fenomeen ook geldt voor positieve 
ervaringen. Denk na over hoe u dit kunt 
inzetten ten gunste van uw hele gezin. Door 
de dag te beginnen met een beetje extra 
vriendelijkheid en compassie in de ochtend, 
voordat iedereen vertrekt naar werk en 
school, kunt u uw gezinsleden een geschenk 
geven dat de hele dag aanhoudt. En 
misschien beter nog: uw eigen positieve 
houding helpt u om in de loop van de dag 
meer positieve emoties, ervaringen, mensen 
en gedachten op uw pad te brengen. 

Absoluut niet. Ongeacht uw leeftijd of 
lichamelijke toestand, het is niet te laat om 
gezond te worden. Voor de meeste 
mensen geldt dat wanneer ze 50 of 60 zijn, 
hun hart tekenen van veroudering begint te 
vertonen. Dit gebeurt zelfs bij jongere 
mensen die nooit actief zijn geweest of die 
jarenlang ongezonde eetpatronen hebben 
gehad. Door te sporten, kunt u dit effect 
voorkomen en zelfs omkeren. Deskundigen 
zijn van mening dat u uw hart 20 jaar jonger 
kunt maken door te sporten! Als het al lang 
geleden is dat u weinig meer hebt gedaan 
dan wandelen, moet u een arts raadplegen 
voordat u drastische veranderingen 
aanbrengt in uw mate van activiteit.
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Zijn negatieve gevoelens 
besmettelijk?

Is het ooit te laat om te gaan 
sporten? 

Vraag het  de expert

Recente onderzoeken hebben 
rechtstreekse verbanden 
aangetoond tussen het overslaan 
van het ontbijt aan de ene kant, 
en gewichtstoename en hart- en 
vaatziekten aan de andere kant. 

Is het ontbijt echt de belangrijkste 
maaltijd van de dag?



Help uw lichaam zich tegen oxidatieve
stress te beschermen!

Proanthenols® 

100

Deze synergetische formule bevat tevens 
vitamine C, waarvan is aangetoond dat het 
bijdraagt aan de bescherming van cellen 
tegen oxidatieve schade.

Proanthenols, een hoogwaardige 
formule die gebaseerd is op  
50 jaar onderzoek, is 
opgebouwd uit Real OPC’s, een 
geconcentreerd extract van 
specifieke druivenzaden en 
bepaalde soorten schors van  
de pijnboom die in Zuid-Frankrijk 
groeit.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
© 2018 Lifeplus International

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


