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Er is zo veel informatie, dat er elke dag wel 
iets nieuws valt te leren. Maar dat werpt 
ook een vraag op: waar kunnen we goede, 
betrouwbare informatie vinden? Er zijn 
veel goede informatiebronnen, waaronder 
artsen of voedingsdeskundigen, dit 
tijdschrift natuurlijk, bibliotheken (die vol 
relevante boeken en vakbladen staan) en 
betrouwbare websites. Ik gebruik het woord 
betrouwbaar hier met opzet in verband met 
een recente presentatie tijdens de European 
Conference on Obesity (ECO).

Een team onderzoekers aan de Universiteit 
van Glasgow vond een verrassend 
hoog verband tussen populaire 
influencers op sociale media en slechte 
gezondheidsadviezen. Ze onderzochten of 
uitspraken van influencers over gezondheid 
en diëten transparant, betrouwbaar en 
vanuit voedingsoogpunt verantwoord 
waren, en of ze referenties gebruikten om 
hun uitspraken te staven. De onderzoekers 
concludeerden dat acht van de negen keer 
slecht advies werd gegeven!

Het internet kan een fantastisch medium 
zijn, waar we kunnen lezen over nieuwe 
manieren van gezond leven of de nieuwste 
ontwikkelingen in voedingswetenschappen. 
We moeten echter heel voorzichtig zijn en 
onze online bronnen altijd natrekken. 

Het kan geen kwaad om kritisch na te 
denken over wat we lezen. Als het te mooi is 

om waar te zijn, is dat waarschijnlijk ook zo. 
Mijn tenen krommen wanneer ik lees over 
het zoveelste trendy dieet of de nieuwste 
superfoods waarmee zogenaamd alle 
problemen worden opgelost. Voeding is zo 
complex, dat geen enkel voedingsmiddel 
overal goed voor is. Dat is gewoon 
onmogelijk. 

Ik beweer niet dat we geen enkel onderzoek 
op internet serieus moeten nemen. Maar ik 
denk wel dat we nieuwe informatie kritisch 
moeten benaderen en realistisch moeten 
zijn in onze verwachtingen, ongeacht de 
bron. Deze twee principes hebben ons 
ook geleid toen we jaren geleden met 
The Art of Growing Young begonnen. 
Tegenwoordig zijn deze principes zelfs nog 
belangrijker, omdat ontelbare personen 
op sociale media en andere blogsites 
zichzelf tot voedingsdeskundigen uitroepen. 
Wanneer we kritisch nadenken, realistische 
verwachtingen hebben, leren van onszelf 
en onze ervaringen, en elkaar vertrouwen, 
kunnen we kennis delen die ieders leven 
kan verbeteren. En doe natuurlijk altijd uw 
uiterste best om betrouwbare referenties 
te vinden voor de onderwerpen die u 
bezighouden.

Luister naar deskundigen, 
niet naar bloggers 
U kunt zich voorstellen dat ik veel over gezondheid en welzijn 
lees. Ik heb mijn hele leven gewijd aan de studie van het menselijk 
lichaam, hoe het werkt en wat je moet doen om het gezond 
te houden. En nog steeds heb ik niet alle antwoorden. Die 
heeft niemand. Vergeleken met andere wetenschappen staan 
voedingswetenschappen nog steeds in de kinderschoenen, en dat 
maakt het een spannend en fascinerend onderzoeksgebied.
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Voedingsnieuws

Slaap consistent voor een  
betere gezondheid

U bent u waarschijnlijk bewust van het belang 
van een goede nachtrust – van het vermijden 
van de suikerdip in de middag tot het ervaren 
van een betere, stabielere gemoedstoestand. 
Maar wist u dat de consistentie van slaap ook 
van belang is? Een nieuw onderzoek 
koppelde onregelmatige slaappatronen aan 
metabole stoornissen en ontdekte dat het net 
zo belangrijk is om vast te houden aan een 
regelmatig slaap- en wekschema om de 
voordelen van slaap te maximaliseren en een 
verhoogd risico op diabetes, obesitas, hoge 
cholesterol en andere metabole stoornissen 
te voorkomen.3 Schakel elektronica zoals 
televisies, laptops en smartphones een uur 
voor het slapengaan uit om het meeste uit uw 
slaap te halen. Leg uw telefoon ook in een 
andere kamer als u slaapt, zodat u niet in de 
verleiding komt om hem in bed te gebruiken 
en u niet gewekt wordt door meldingen die u 
in de nacht krijgt. 

Nieuwe bevindingen gerapporteerd in het 
European Journal of Social Psychology 
tonen aan dat uw meditatie-activiteiten de 
mensen om u heen positief kunnen 
beïnvloeden. Elk van de deelnemers aan  
het onderzoek selecteerde een vriend, 
romantische partner, huisgenoot, collega of 
familielid. Onderzoekers zagen dat wanneer 
de deelnemer mediteerde, de andere 
persoon ook soortgelijke voordelen van een 
vermindering van negatieve emoties 
ondervond. Als we in het leven dingen 
aantrekken waar we op gefocust zijn, dan is 
het logisch dat we die positieve ervaringen, 
mensen, ideeën en omstandigheden ook 
met anderen kunnen delen.5  

Volgens nieuw onderzoek uit Finland en 
Estland hebben kieskeurige eters die 
weigeren nieuw eten te proberen, de neiging 
om minder vezels, eiwitten en enkelvoudig 
onverzadigde vetzuren te consumeren en 
meer verzadigd vet en zout te consumeren. 
Bovendien bleken kieskeurige eters ook 
nadelige vetzuurprofielen en verhoogde 
niveaus van ontstekingsmarkers in hun 
bloed te hebben. Het onderzoek toont het 
belang van een gevarieerd dieet bestaande 
uit voedzame, natuurlijke voedingsmiddelen 
voor een optimale gezondheid.2 

Meditatie helpt niet alleen u

Een gevarieerd dieet helpt 
risicofactoren te verminderen

1 Hruska, Bryce, Sarah D. Pressman, Kestutis Bendinskas, 
and Brooks B. Gump. “Vacation Frequency Is Associated with 
Metabolic Syndrome and Symptoms.” Psychology & Health, 
2019, 1–15. doi:10.1080/08870446.2019.1628962.
2 Sarin, Heikki V., Nele Taba, Krista Fischer, Tonu Esko, Noora 
Kanerva, Leena Moilanen, Juha Saltevo, Anni Joensuu, Katja 
Borodulin, Satu Männistö, Kati Kristiansson, and Markus Perola. 
“Food Neophobia Associates with Poorer Dietary Quality, 
Metabolic Risk Factors, and Increased Disease Outcome Risk 

in Population-based Cohorts in a Metabolomics Study.” The 
American Journal of Clinical Nutrition 110, no. 1 (2019): 233–45. 
doi:10.1093/ajcn/nqz100.
3 Huang, Tianyi, and Susan Redline. “Cross-sectional and 
Prospective Associations of Actigraphy-Assessed Sleep 
Regularity With Metabolic Abnormalities: The Multi-Ethnic 
Study of Atherosclerosis.” Diabetes Care, 2019, Dc190596. 
doi:10.2337/dc19-0596.
4 Samson, Diane. “Doctors May Soon Be Prescribing 

Veggies Instead Of Drugs.” Tech Times. March 21, 2019. 
Accessed July 2, 2019. https://www.techtimes.com/
articles/239965/20190320/doctors-may-soon-be-prescribing-
veggies-instead-of-drugs.htm.
5 May, Christopher J., Brian D. Ostafin, and Evelien Snippe. 
“Mindfulness Meditation Is Associated with Decreases in 
Partner Negative Affect in Daily Life.” European Journal of Social 
Psychology, 2019. doi:10.1002/ejsp.2599.

Met behulp van een computersimulatie die 
gebruikmaakte van gegevens van de National 
Health and Nutrition Examination Surveys, 
gepubliceerde bronnen en meta-analyses, 
hebben onderzoekers de gezondheids- en 
economische voordelen van gezonde 
voedingsrecepten nagebootst. De simulatie 
toonde aan dat wanneer de zorgverzekering 
een deel van de kosten van fruit, groenten, 
volkoren granen, noten/zaden, zeevruchten 
en plantaardige oliën dekte, 3,28 miljoen 
gevallen van hart- en vaatziekten werden 
voorkomen. Dit verbazingwekkende model 
benadrukt het belang van het bestrijden van 
ongezonde westerse diëten vol met verwerkt, 
kant-en-klaar eten.4  

Artsen moeten groenten 
voorschrijven, geen medicijnen

Nieuw onderzoek door Syracuse University 
levert medisch bewijs dat vaker op vakantie 
gaan goed is voor de gezondheid van uw 
hart. Het onderzoek, gepubliceerd in 
Psychology & Health, wees uit dat vaker op 
vakantie gaan kan helpen beschermen tegen 
het metabool syndroom, waardoor het risico 
op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten 
wordt verlaagd. De positieve ervaringen van 
op vakantie gaan (en niet in contact blijven 
staan met het werk via e-mail) kunnen helpen 
stress te verminderen en uw lichaam gezond 
te houden.1    

Wees gezond, ga op vakantie
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Er zijn weinig oefeningen waarmee u het hele 
lichaam traint, kracht opbouwt en de cardio- of 
aerobicstraining krijgt die u nodig hebt. 

De intervalwork-out is ook een goede optie, 
maar dit is niet altijd eenvoudig als u niet 
meedoet aan een lesprogramma. Het is 
lastig om te blijven variëren! 

Hoe zit het met roeien? 

Het is een lichte work-out. En roeien is niet 
belastend voor uw gewrichten. Hardlopen is 
dan wel een goede work-out met een groot 
effect op uw fysieke en mentale gezondheid, 
maar dit kan wel degelijk belastend zijn voor 
uw gewrichten. De meeste serieuze 
hardlopers hebben wel eens blessures 
waardoor ze een periode niet kunnen 
hardlopen. 

Roeien is een work-out voor het hele 
lichaam. U traint een groot deel van uw 
spieren tegelijkertijd, inclusief uw hamstrings, 
bilspieren, quads, lats, buik, rug, schouders, 
biceps en triceps. Wanneer u het goed doet, 
gebruikt u bij het roeien ongeveer 80 procent 
van de spieren in uw lichaam!

Wilt u de effecten van aan uw bureau zitten, 
typen op uw computer en gebogen zitten 
over uw smartphone tegengaan? Roeien 
maakt uw schouders los. Het is ook 
dezelfde beweging als een beenlunge (het 
tegenovergestelde van zitten). En u kunt uw 
botten en spieren veel soepeler bewegen. 

Roeien bestaat al eeuwen. In de 
geschiedenis waren bijvoorbeeld de 
Vikingen, Romeinen en Grieken ook roeiers. 
Hoewel roeien natuurlijk op het water is 
ontstaan, kunt u dit met de juiste 
roeimachine ook op het droge doen. Veel 
nieuwe en trendy sportscholen voegen 
roeien zelfs toe aan hun lessen. 

Het is gemakkelijk om te leren. Zoek wat 
video’s online of vraag een vriend die roeit (of 
een personal trainer) om u te laten zien hoe 
u uw lichaam optimaal kunt bewegen tijdens 
het roeien. Sla die goede vorm daarna op in 
uw spiergeheugen door langzaam en 
bewust een week (of twee weken) te blijven 
trainen. Wanneer u weet dat u de juiste 
technieken volgt, kunt u uw snelheid of 
weerstand verhogen.

04

Hoe ziet uw fitness- en trainingsroutine eruit? Waarschijnlijk ziet 
het er ongeveer zo uit: de ene dag doet u cardio en de andere dag 
doet u beenoefeningen. De volgende dag werkt u aan uw core en 
uw rug, en weer een volgende dag aan uw armen. 

Roeien 

Fitness

Sommige hardlopers hebben zelfs 
van hun arts te horen gekregen 
dat het misschien tijd is om 
ermee te stoppen! Roeien is een 
fantastische optie voor hardlopers 
die een blessure hebben. Of voor 
elke fitnessfanaat die meerdere 
spiergroepen wil trainen.

Onder andere langlaufen en 
zwemmen zijn goede oefeningen 
waarmee u een lichte work-out 
doet voor uw hele lichaam, terwijl 
ze perfect zijn om uw hartslag 
te verhogen (en calorieën te 
verbranden). 

Bovendien is het een beproefde 
sport. Roeien is niet zomaar een 
trendy work-out of een lege 
fitnessbelofte. 
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Enkele tips om optimaal te roeien: wanneer 
u uw lichaam naar achteren beweegt, doet u 
dit in de volgorde benen, core en armen (dit 
heet de ‘aandrijving’). Wanneer u naar voren 
gaat, houdt u de volgorde armen, core en 
benen aan (dit heet het ‘herstel’). 

Daarna trekt u uw vuisten naar uw borstkas. 
Veel mensen proberen deze drie 
bewegingen tegelijk te doen, maar het is 
echt de bedoeling dat u ze na elkaar 
uitvoert. Tijdens het herstel doet u de 
bewegingen in de omgekeerde volgorde 
(wanneer uw lichaam weer naar de voorkant 
van de machine of boot beweegt). U laat  
uw armen los van uw borstkas en strekt ze 
recht voor u uit (net als de armen van 
zombies of Frankenstein). 

U komt in een ritme. Wanneer u hardloopt, 
zwemt of fietst, komt u in een bijna trance-
achtig ritme. Deze oefeningen bevatten 
herhaalde bewegingen waardoor u precies 
genoeg beweegt om u op de actie te 
moeten concentreren, maar niet zo veel  
dat u strategisch moet nadenken. 

En dat is alles. We spenderen elke dag  
(en helaas vaak ook ‘s nachts) veel tijd aan 
nadenken, overpeinzen, plannen of erger 
nog, ons zorgen maken. Roeien is echter 
een sport waarmee we onze hersenen tot 
rust kunnen brengen en ons kunnen richten 
op het hier en nu. 

05

Dit betekent dat u tijdens de 
aandrijving uw benen wegduwt 
zoals bij een lunge, en uw romp 
omhoog en iets naar achteren 
trekt terwijl u uw buikspieren stevig 
gebruikt. Daarna trekt u uw vuisten 
naar uw borstkas. 

Maar roeien biedt zelfs twee 
voordelen: u kunt trainen en 
tegelijkertijd een meditatieve 
ervaring hebben. Concentreer u 
tijdens het roeien op de manier 
waarop uw lichaam beweegt en  
op uw ademhaling. 
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Macro. Micro. 
Meso. 
Als u de trends op het gebied van voeding bijhoudt, 
hebt u vast gemerkt dat de afgelopen paar jaar 
veel gezondheidsfanaten hun aandacht richten op 
macronutriënten. Dit is een manier om voeding en 
voedselinname te vereenvoudigen. 

Hoofdartikel

|    The Art of Growing Young
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In plaats van de aandacht te richten op al die 
verschillende vitamines, mineralen, 
aminozuren en fytonutriënten, lag de focus op 
het drietal vetten, eiwitten en koolhydraten. 
Velen hebben geprobeerd om het juiste 
evenwicht te vinden tussen deze drie, terwijl 
anderen pogingen deden om één van deze 
drie uit te bannen of drastisch omlaag te 
brengen (denk aan keto- of paleodiëten). 

Bij de micronutriënten was de focus gericht 
op voedingsmiddelen of supplementen die 
we vaak ontberen in ons moderne voedsel, 
zoals vitamine D, magnesium of vitamine K. 
Wanneer u denkt aan micronutriënten, zijn 
dat de voedingsstoffen die we relatief goed 
kennen: vaak komen deze voor in 
supplementen met multivitaminen of worden 
ze vermeld op etiketten met voedingswaarden. 

Een voedingstrend die we steeds vaker zien, 
is de belangstelling voor ‘mesonutriënten’. 
Meso betekent ‘middelste’ in het Grieks en 
heeft betrekking op de voedingsstoffen waar 
we niet onmiddellijk aan denken wanneer we 
naar ons voedingspatroon kijken.

De reden waarom we graag gezonde 
voedingsmiddelen eten, is omdat we ons 
bewust zijn van de voedingsvoordelen 
(micronutriënten) die deze bevatten in 
verhouding tot het vet of de calorieën (samen 
met eiwit - macronutriënten). Kijken we 
bijvoorbeeld naar bladgroenten, dan weten 
we dat voedingsmiddelen zoals boerenkool 
of spinazie weinig calorieën bevatten en veel 
ijzer en vitamine K. Of misschien denken we 
dat een voedingsmiddel met meer calorieën 
en vet zoals de avocado de toegevoegde 
macronutriënten waard is, omdat het 
boordevol energie zit vanwege gezonde 
vetzuren, vitamine C, kalium, folaat en 
vitamine B-6. 

Misschien denken we echter niet direct aan 
wat in een bepaald voedingsmiddel wordt 
aangeduid als de mesonutriënten. Deze 
mesonutriënten zijn eigenlijk de verbindingen 
die een superfood zo super maken. In feite 
zijn veel superfoods die veel antioxidanten 
bevatten gezond vanwege hun 
mesonutriënten. U zou ze ook kunnen 
vergelijken met de ‘fytonutriënten’ waar we 
het vaak over hebben.

Een voorbeeld van een mesonutriënt is één 
van de werkzame bestanddelen in kurkuma: 
curcumine. Curcumine is een mesonutriënt 
die een bijdrage levert aan de 
ontstekingsremmende antioxidatieve

eigenschappen van kurkuma. Om de 
biobeschikbaarheid en de opname van 
curcumine te verhogen, kan kurkuma 
worden gecombineerd met zwarte peper. 

Maak eens een latte met kurkuma! Klop in 
een steelpan op middelhoog vuur notenmelk 
of koemelk op samen met kokosmelk. Voeg 
één of twee eetlepels kurkuma toe, en kleine 
hoeveelheden honing, zwarte peper en 
kaneel. Voeg een snufje nootmuskaat en 
kardemom toe. Laat dit ongeveer vijf 
minuten zachtjes koken en serveer het warm 
nadat u de drank hebt bestrooid met een 
snufje kaneel en zwarte peper!

Deze belangrijke flavonoïde is met name 
overvloedig aanwezig in aubergine, paarse 
wortelen, paarse maïs, rode of paarse kool, 
zwarte bessen en frambozen. 
Wetenschappelijk onderzoek doet 
vermoeden dat deze mesonutriënt ons helpt 
te beschermen tegen atherosclerose (ofwel 
het verkalken van onze aderen) en bij het 
tegengaan van hoge bloeddruk.1 

Probeer minimaal één paars, blauw of zwart 
voedingsmiddel per dag te eten. Omdat 
anthocyanen aanwezig zijn in talloze 
producten, kunt u afwisselen bij de keuze 
van deze voedingsmiddelen. De ene dag 
voegt u zwartebessenjam toe aan de 
yoghurt. De andere dag roerbakt u rodekool 
voor bij het avondmaal. Lekker voor buiten 
op de grill zijn aubergines besprenkeld met 
olijfolie en naar smaak bestrooid met 
zeezout en grof gemalen zwarte peper. 
Gebruik eens paarse wortelen en paarse 
bloemkool in een soep om indruk te maken 
op uw kinderen! Of wat dacht u van blauwe 
bessen als makkelijk tussendoortje?

07

Weer andere voedsel- en 
voedingsdeskundigen en -fanaten 
richtten hun blik op micronutriënten. 
Micronutriënten bevatten de 
vitaminen en mineralen.  

Blauwe bessen bevatten de 
mesonutriënt anthocyaan. 
Anthocyaan is een flavonoïde die 
blauwe, paarse en zwarte planten 
hun kleur geeft. 

1 Rodriguez-Mateos, Ana, et al. “Procyanidin, Anthocyanin, 
and Chlorogenic Acid Contents of Highbush and Lowbush 

Blueberries.” Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 60, 
no. 23, June 2012, pp. 5772–5778, doi:10.1021/jf203812w.
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Groene thee is over de hele wereld populair 
vanwege de gezondheidsvoordelen. Het 
zorgt voor een langduriger cafeïne-effect 
zonder de echte pieken en dalen van koffie 
en de sterkere zwarte thee. Groene thee en 
matcha zijn algemeen bekend als 
superfoods. Dit komt hoofdzakelijk doordat 
ze de mesonutriënt epigallocatechinegallaat 
(EGCG) bevatten. EGCG is een geweldige 
antioxidant die kan helpen om een aanval 
van vrije radicalen te bestrijden. 

Omdat matchathee anders wordt bereid dan 
gewone groene thee, is matcha een betere 
bron van EGCG, een van de belangrijkste 
fytonutriënten in groene thee. Pakweg de 
laatste maand van de rijpingsperiode wordt 
matchathee afgeschermd tegen licht. De 
thee wordt vermalen tot een fijn poeder 
waardoor de gezondheidseffecten worden 
geconcentreerd.

Het drinken van kwalitatief goede groene thee 
of matchathee is een goed middel tegen een 
afterlunchdip. Ook kan dit helpen om uw 
bloedsuiker in balans te brengen en uw 
energie op peil te houden. En tegelijkertijd redt 
u het op de cafeïne mogelijk tot de avond, 
terwijl deze u ‘s nachts niet uit uw slaap houdt, 
zoals koffie dat wel kan doen. U hoeft er alleen 
maar op te letten dat u uw laatste beetje 
cafeïne niet na twee uur ‘s middags neemt.

U kunt ook meer EGCG in uw dagelijkse 
voeding opnemen door een matchavinaigrette 
te maken met miso, rijstazijn en avocado of 
macadamiaolie. Voeg deze toe aan uw salade 
voor de lunch of giet de vinaigrette over warme 
bladgroenten als pittig alternatief voor boter. 

Een ander voorbeeld van een mesonutriënt 
is lycopeen. Lycopeen is een carotenoïde 
(plantenkleurstof) die mede verantwoordelijk 
is voor de kleur van rode, gele, oranje en 
roze vruchten en groenten. 

Tomaten bevatten een enorme hoeveelheid 
lycopeen. U kunt een hogere concentratie 
lycopeen opnemen als u tomaten in meer 
geconcentreerde vorm eet, zoals 
zongedroogde tomaten of tomatenpuree. 
Ook door de tomaten te koken wordt het 
lycopeen beter biobeschikbaar.

Andere roodachtige vruchten zoals 
watermeloen, guave en robijnrode grapefruits 
bevatten deze mesonutriënt eveneens. 
Aangetoond is dat de gezondheidsvoordelen 
van lycopeen het lichaam helpen bij het 
voorkomen van diabetes, hart- en vaatziekten 
en zelfs afname van cognitieve functies.2 

Om te zorgen dat u voldoende lycopeen 
binnenkrijgt, kunt u gedroogde tomaten  
van goede kwaliteit fijnsnijden en deze aan 
talloze gerechten toevoegen: van pasta tot 
brood dat u bakt, en van omeletten tot 
roergebakken broccoli. Mix tomatenpuree 
met cashewmelk en kruiden samen tot een 
romige tomatensoep. 

Als u al groenten en fruit eet in alle kleuren van 
de regenboog, krijgt u een juiste hoeveelheid 
van deze belangrijke mesonutriënten binnen. 
Variatie is altijd het belangrijkste voor een 
gezond voedingspatroon.

08

Matchathee is zelfs een nog betere 
bron van deze mesonutriënt dan 
groene thee. 

2  Fiedor, Joanna, and Květoslava Burda. “Potential Role of 
Carotenoids as Antioxidants in Human Health and Disease.” 
Nutrients, vol. 6, no. 2, Feb. 2014, pp. 466–488, doi:10.3390/
nu6020466.
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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 
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.
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Het kan ook zo zijn dat u thuis bent en het 
geluid van de vaatwasser en de wasmachine 
hoort. Misschien woont u in een rustigere 
buitenwijk of in een landelijke omgeving, en 
hoort u het geknetter van een naderende 
onweersbui. 

Maar waarschijnlijker is het dat u heel veel 
geluiden hoort die door mensen worden 
gemaakt. Bijvoorbeeld: het gegiechel van 
schoolkinderen die buiten spelen. Of een 
collega die in een andere kamer aan het 
bellen is. Keiharde muziek van een buurman. 
Of het gebrom van auto’s en bussen die 
langs het raam van uw appartement zoeven. 

We kunnen ons afvragen hoe stilte eigenlijk 
klinkt? En terecht! In de meeste dorpen en 
steden is geluidsoverlast een groot 
probleem. 

In de afgelopen tien jaar is mindfulness erg 
populair geworden. En de populariteit blijft 
toenemen: van ziekenhuizen en scholen tot 
directiekamers en gevangenissen. De reden 
daarvoor is dat we door te mediteren 
kunnen proberen de chaos van het moderne 
leven te vertragen of zelfs tot stilstand te 
laten komen. Een intensievere en zelfs 
extreme ontwikkeling is de wellnesstrend om 
stilteretraites of stiltespa’s te bezoeken.

Stilteretraites zijn al eeuwenlang populair, in 
de meeste gevallen als een soort religieuze 
opoffering of als spirituele oefening. Denk 
bijvoorbeeld aan boeddhistische of 
katholieke kloosters. Naast de religieuze 
variant zijn ook de seculiere spa’s en 
kuuroorden steeds meer in opkomst in de 
moderne samenleving. 

Zij bieden een mogelijkheid om tot onszelf te 
komen, hoe verhelderend en beangstigend 
dat soms ook kan zijn! Stilte zorgt ervoor dat 
de deelnemer niet meer de behoefte voelt 
om lacunes in de communicatie op te vullen. 
Maar ook als we alleen zijn, kan stilte zorgen 
voor een gevoel van vrijheid. Soms is de 
weg daarheen moeilijk, maar de bestemming 
is uiteindelijk bijna altijd de moeite waard. 

 

Voor dergelijke retraites bestaat geen 
specifieke formule, omdat er zoveel 
verschillende soorten zijn. 

In veel retraites is een luisterelement 
opgenomen, waarin deelnemers luisteren 
naar een lezing of deelnemen aan een vorm 
van geleide meditatie.
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Geniet van de stilte 

Lifestyle

Of nog mooier: misschien  
hoort u vogels tsjilpen of de wind 
door de bomen ruisen.

Sommige stilteretraites omvatten 
ook uitwendige reflectie, die - 
ironisch genoeg - ook hoorbaar kan 
zijn. Voor andere retraites is absolute 
en diepe stilte vereist en is lachen, 
giechelen, zuchten en kreunen niet 
toegestaan. 

Maar zelfs als we al het geluid 
zouden weghalen, zowel de fijne als 
de vervelende geluiden, voelt stilte 
misschien helemaal niet zo stil aan 
wanneer u op stilteretraite bent. Dat 
komt omdat zelfs wanneer we onze 
stem niet gebruiken, onze geest 
constant actief blijft.

Sta even stil en luister letterlijk naar de geluiden die u op dit 
moment hoort. Misschien bent u aan het werk en hoort u het 
gezoem van het kopieerapparaat. 
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Zij benadrukken dat het niet zozeer een 
retraite betreft, als wel een allesomvattende 
introductie (of een vervolg voor degenen die 
de introductie al hebben gevolgd) over het 
soort stiltemeditatie dat zij beoefenen. 
Gedurende de tien dagen doen de 
deelnemers alles in stilte: eten, zitten en zelfs 
rusten. Dat betekent dat ontspanning (de vrij 
tijd wanneer er geen groepsmeditatie 
plaatsvindt) optreedt zonder opzettelijke 
afleiding: geen muziek, geen yoga, geen 
lectuur. En je hoeft hiervoor geen toegewijde 
liefhebber te zijn of een bepaalde religie aan 
te hangen. 

Sommige yogacentrums bieden ook kortere 
stilteretraites aan, die een weekend duren. 
En sommige, meer spiritueel geënte 
holistische spa’s bieden hun bezoekers ook 
de mogelijkheid om te genieten van een 
massage, rek- en strekoefeningen, of 
complete stilte.
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Een voorbeeld van een stilte-
oefening vindt plaats via Vipasanna 
(uitspreken als: vie-PASJ-a-na). Over 
de hele wereld worden tiendaagse 
Vipasanna-stiltemeditatiecursussen 
aangeboden. 

Ze geven aan dat het een oefening 
of meditatief hulpmiddel is, geen 
religie. De meeste mensen die 
worden toegelaten tot deze cursus 
hebben zelfs helemaal geen ervaring 
met meditatie. 
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De moderne geneeskunde heeft weliswaar 
vaak een rol in de behandeling van bepaalde 
ziekten, maar virussen die een kortdurende 
luchtwegaandoening veroorzaken (die 
meestal een dag of tien duurt) kunnen niet 
wezenlijk worden bestreden met 
conventionele geneesmiddelen. Steeds 
meer mensen richten hun blik op traditionele 
geneesmiddelen die hebben bewezen echt 
te werken. Een van deze eeuwenoude 
remedies betreft vlierbessen. 

Zwarte vlierbessen komen oorspronkelijk uit 
Europa, maar komen nu overal ter wereld 
voor. We hebben het over de bessen van de 
plant Sambucis nigra. Deze zijn zo rijk aan 
vitamine C, dat een portie van 100 gram 
ongeveer 60% van onze dagelijks behoefte 
levert. Vlierbessen zijn niet alleen een goede 
bron van vitamine C met zijn 
antioxidantwerking, maar ook van flavanolen, 
anthocyanen en fenolzuren. De bessen zijn 
steeds gemakkelijker verkrijgbaar en worden 
geprezen om hun antioxidantwerking, maar 
de bloemen van de Sambucis nigra bevatten 
meer flavanolen, waaronder isorhamnetine, 
kaempferol en quercetine.1 

Door de gemeenschap voor natuurlijke 
gezondheid worden vlierbessen al heel lang 
gepresenteerd als een oppepper voor ons 
immuunsysteem in de strijd tegen griep of 
verkoudheid. Tegenwoordig duiken 
vlierbessensiroop en thee met vlierbessen 
zelfs in gewone supermarkten op. Mensen 
realiseren zich dat zwarte vlierbessen meer 
zijn dan een volksremedie en een 
fantastische manier vormen om ons 
immuunsysteem een oppepper te geven 
wanneer we ziek zijn. Een aantal 
onderzoeken — gehouden in laboratoria en 
onder mensen in de praktijk — hebben 
veelbelovende resultaten opgeleverd.2  

Men heeft een tijdje gedacht dat de 
antioxidanten verantwoordelijk waren voor 
de versterking van het immuunsysteem. 
Inderdaad kunnen virusinfecties oxidatieve 
stress significant verhogen, waartegen extra 
antioxidanten van pas komen. Maar 
sommige wetenschappers menen nu dat 
vlierbessen in werkelijkheid een enzym 
vernietigen dat virussen gebruiken om 
gezonde cellen aan te vallen. In een van de 
onderzoeken namen personen met griep 
een vlierbessenextract, waarna binnen twee 
dagen zowel symptomatische als 
serologische (bloedonderzoek in 
laboratorium) verbeteringen optraden. Bij 
de personen in de controlegroep duurde 
het zes dagen voordat herstel te zien was.3  

Een waarschuwing is op zijn plaats met 
betrekking tot het gebruik van vlierbessen als 
geneesmiddel. De zorg bestaat dat de bessen 
het immuunsysteem kunnen over-stimuleren, 
hoewel geen enkele wetenschappelijke studie 
dit heeft aangetoond. Maar vanwege deze 
mogelijkheid is het aan te raden vlierbes alleen 
in te nemen wanneer u ziek bent of in andere 
acute gevallen, zoals een vliegtuigreis.5  

Iets anders om bij stil te staan, is het belang 
van de kwaliteit en productie, ook al komt in 
de meeste studies naar voren dat 
vlierbessen niet of nauwelijks significante 
bijwerkingen hebben. Het is essentieel om 
vlierbessen te koken (zoals gewoonlijk 

gebeurt tijdens de bereiding van siroop) en 
niet simpelweg de gedroogde of verse 
bessen uit te persen. 

Sommige personen hebben gemeld dat ze 
last kregen van maagproblemen, 
misselijkheid, diarree of overgeven na het 
consumeren van vlierbessen die niet van de 
Sambucis nigra kwamen en mogelijk waren 
bereid zonder de bessen te koken.7 

Vlierbessen worden verwerkt tot siroop, 
tinctuur, gomsnoepjes, capsules en thee. U 
kunt thuis uw eigen siroop maken door drie 
koppen water aan de kook te brengen met 
ruim een halve kop gedroogde zwarte 
vlierbessen. Laat het mengsel een uurtje 
zonder deksel pruttelen, totdat het vocht tot 
ongeveer de helft is ingekookt. Wacht tot het 
is afgekoeld en mix het grof met de 
staafmixer. Zeef het mengsel vervolgens 
boven een glazen pot en voeg een kop 
boekweit of rauwe honing toe. Bewaar het in 
de koelkast. Sommige bronnen beweren dat 
het een maand goed blijft, andere hebben 
het over een week of twee. Als u een extra 
immuunsysteemversterkende werking wilt, 
voeg dan tijdens het koken geraspte gember 
of gemalen kaneel toe. Volwassenen kunnen 
bij luchtweginfecties twee tot drie keer per 
dag een halve tot hele eetlepel innemen.
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Een gezond immuunsysteem vereist een constant en dagelijks onderhoud met onder andere slaap, 
hydratatie, goede handhygiëne, evenwichtig voedingspatroon, beweging, veel antioxidanten, vitamine 
D, natuurlijke omgeving — en zo kunnen we nog even doorgaan. Veel van deze zaken helpen ons 
lichaam zo goed mogelijk te functioneren. Maar geen enkel immuunsysteem is bovenmenselijk! Tijdens 
ons leven krijgen we allemaal te maken met ziektekiemen. En terwijl we er ijverig alles aan doen om 
ons immuunsysteem te versterken, kunnen we niet vermijden dat we af en toe toch ziek worden. 

Vlierbessen 
Voeding

Er is niet alleen aangetoond dat 
vlierbessen werken bij virusinfecties, 
maar ook dat ze antibacteriële 
eigenschappen hebben die het 
lichaam helpen in de strijd tegen 
bepaalde bacteriële infecties.4 

Rauwe bessen kunnen kleine 
hoeveelheden cyanide bevatten, 
hoewel niet in een hoeveelheid die 
groot genoeg is voor een fatale 
dosis. Er wordt aangenomen dat het 
koken van de bessen dit probleem 
oplost.6 

1 Sidor, Andrzej, and Anna Gramza-Michałowska. “Advanced 
Research on the Antioxidant and Health Benefit of Elderberry 
(Sambucus Nigra) in Food—a Review.”  
Journal of Functional Foods, vol. 18, Oct. 2015, pp. 941–958, 
doi:10.1016/j.jff.2014.07.012.
2 Vlachojannis, J. E., et al. “A Systematic Review on the Sambuci 
Fructus Effect and Efficacy Profiles.” Phytotherapy Research, 
vol. 24, no. 1, Jan. 2010, pp. 1–8, doi:10.1002/ptr.2729.
3 Zakay-Rones, Zichria, et al. “Inhibition of Several Strains of 
Influenza Virus in Vitro and Reduction of Symptoms by an 
Elderberry Extract (Sambucus Nigra L.) during an Outbreak 

of Influenza B Panama.” The Journal of Alternative and 
Complementary Medicine, vol. 1, no. 4, 1995, pp. 361–369, 
doi:10.1089/acm.1995.1.361.
4 Krawitz, Christian, et al. “Inhibitory Activity of a Standardized 
Elderberry Liquid Extract against Clinically-Relevant Human 
Respiratory Bacterial Pathogens and Influenza A and B Viruses.” 
BMC Complementary and Alternative Medicine, vol. 11, no. 1, 
Feb. 2011, doi:10.1186/1472-6882-11-16.
5 Tiralongo, Evelin, et al. “Elderberry Supplementation Reduces 
Cold Duration and Symptoms in Air-Travellers: A Randomized, 
Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial.” Nutrients, vol. 8, 

no. 4, Mar. 2016, p. 182, doi:10.3390/nu8040182.
6 “Assessment Report on Sambucus Nigra L., Fructus.” 
European Medicines Agency, An Agency of the European Union, 
2014, www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-report/draft-
assessment-report-sambucus-nigra-l-fructus_en.pdf.
7 “Poisoning from Elderberry Juice—California.” Centers for 
Disease Control and Prevention, Centers for Disease Control 
and Prevention, 26 Aug. 1983, www.cdc.gov/mmwr/preview/
mmwrhtml/00000311.htm.
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Gezondheid  
van de hersenen

Hoofdartikel

Als u denkt aan het belangrijkste deel van uw lichaam, waar denkt u dan 
aan? We geven u een hint: het antwoord wordt in de vraag genoemd! 

|    The Art of Growing Young



September/oktober 2019    |

Het menselijk lichaam is een buitengewoon 
werk van wetenschap, mechanica, stoffen 
en reacties. Hoewel de gezondheid van ons 
hart terecht volop medische en media-
aandacht krijgt, is het meest kritische 
onderdeel van fysiek welzijn misschien wel 
hoe ons brein functioneert. 

Een groot deel van de innerlijke werking van 
het lichaam is te danken aan de stoffen, 
signalen en processen die afkomstig zijn van 
de hersenen. Denk er maar over na, u kunt 
een harttransplantatie krijgen, maar geen 
hersentransplantatie. Onze hersenen zijn 
uniek en eigen aan ons. Een van de grote 
onopgeloste vraagstukken in de 
geneeskunde en de hedendaagse 
wetenschap van bewustzijn is of het menselijk 
bewustzijn – bijvoorbeeld persoonlijkheid, 
gedachten, gevoelens, cognitieve functie, 
intuïtie, creativiteit, genialiteit – het product zijn 
van biochemische reacties in de hersenen of 
dat bewustzijn eigenlijk een soort energie is 
die wordt omgezet door het menselijk brein, 
net zoals radiosignalen die worden omgezet 
door een radio, in geluid door luidsprekers, of 
televisie- en internetsignalen die worden 
omgezet in beelden en geluiden. De 
neurowetenschap staat op dit moment nog in 
de kinderschoenen om uit te kunnen leggen 
waar gedachten (laat staan dromen) vandaan 
komen in de zin van biochemische signalen. 
Het simpele feit dat we onze hersenen en ons 
bewustzijn moeten gebruiken om onze 
hersenen en ons bewustzijn te bestuderen, is 
enigszins ontmoedigend. Het lijkt er niet op 
dat er binnenkort een antwoord op dit 
vraagstuk zal worden gevonden. Niettemin 
zijn er duidelijk enkele belangrijke fysieke en 
voedingsaspecten voor de gezondheid van 
de hersenen te beschrijven.

De meesten van ons zijn helaas getuige 
geweest van de cognitieve achteruitgang van 
een dierbare. Soms lijkt het alsof hun geest of 
ziel hen heeft verlaten wanneer ze lijden aan 
iets als dementie of een ernstige 
stemmingsstoornis. Maar zelfs in 
vergevorderde stadia van dementie kunnen 
mensen nog steeds op dezelfde manier op 
liefdevolle gebaren reageren.

Wat zijn enkele actuele nieuwtjes, gedachten 
en onderzoeken over de gezondheid van de 
hersenen? Hoe verhouden andere 
manifestaties van een slechtere gezondheid 
zich tot of zijn ze verbonden aan ons 
cognitieve welzijn? En hoe kunnen we de 
gezondheid van onze hersenen verbeteren?

Er zijn enkele belangrijke voedingsmiddelen 
die bijdragen aan de gezondheid van de 
hersenen. Voedingsmiddelen die rijk zijn 
aan gezonde omega 3-vetzuren met lange 
keten – met name docosahexaeenzuur 
(DHA) en eicosapentaeenzuur (EPA) – zijn 
de kampioenen onder de hersenboosters. 
Uit bijna een dozijn vetzuren zijn DHA en 
EPA de belangrijkste. Ze zijn beide 
voornamelijk te vinden in dierlijke bronnen, 
met name vette vis uit koud water zoals 
tonijn, zalm en makreel. Als u vegetariër 
bent of over het algemeen geen fan bent 
van vis, is kelp of algen een goede niet-
dierlijke bron van DHA en EPA. 
Veganistische bronnen van EPA en DHA 
kunnen zelfs geproduceerd worden door de 
teelt en extractie van bepaalde zeegroenten 
(dezelfde die vissen eten om deze vetzuren 
in hun lichaam te concentreren).

DHA is het meest noodzakelijke en 
overvloedige vetzuur in de hersenen, wat 
voor ongeveer 60% uit vet bestaat.

DHA is overvloedig aanwezig in moedermelk 
en is opgenomen in zuigelingenvoeding om 
moedermelk na te bootsen. Dit komt omdat 
DHA noodzakelijk is voor de vroege 
ontwikkeling van de hersenen. Onderzoek 
heeft zelfs aangetoond dat een tekort aan 
DHA in het vroege leven verband houdt met 
moeite met leren, hyperactiviteit en zelfs 
agressief gedrag.1 Koeien-, geiten- en 
notenmelk zijn niet geschikt voor zuigelingen 
omdat deze niet de volledige voeding bieden 
zoals moedermelk (en hoogwaardige 
zuigelingenvoeding), vooral wat betreft 
DHA-waarden. 

En onderzoek heeft aangetoond dat het 
voor baby’s nooit te vroeg is om DHA te 
krijgen. Zwangere vrouwen die weinig kwik 
en veel vette vis (en visoliesupplementen) 
consumeren, krijgen baby’s met betere 
cognitieve resultaten.2 Hoewel er weinig 
onderzoek is dat aantoont dat het dieet van 
een moeder het vet en de calorieën in haar 
moedermelk kan verhogen, manifesteert het 
soort vet dat ze eet zich wel in moedermelk. 

In één onderzoek werden moeders die 
borstvoeding gaven en voornamelijk maïsolie 
consumeerden, vergeleken met vrouwen die 
levertraan consumeerden. De kinderen van 
moeders die de visolie consumeerden tijdens 
de late zwangerschap en in de babytijd 
(tijdens de borstvoeding) scoorden beter op 
cognitieve tests op vierjarige leeftijd.3 

Maar DHA voor de gezondheid van de 
hersenen werkt niet alleen bij de kleintjes. 
Onderzoek heeft ook aangetoond dat dit 
gedurende het hele leven nodig is, vooral 
voor oudere volwassenen. Oudere 
volwassenen die niet voldoende 
hoeveelheden DHA consumeren, vertonen 
tekenen van een slechtere hersenfunctie, of 
erger nog, ontwikkelen de ziekte van 
Alzheimer.4  
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1 Agostoni, C., et al. “Developmental Quotient at 24 Months 
and Fatty Acid Composition of Diet in Early Infancy: a Follow-up 
Study.” Archives of Disease in Childhood, vol. 76, no. 5, May 
1997, pp. 421–424, doi:10.1136/adc.76.5.421.
2 Oken, Emily, et al. “Maternal Fish Consumption, Hair Mercury, 
and Infant Cognition in a U.S. Cohort.” Environmental Health 
Perspectives, vol. 113, no. 10, May 2005, pp. 1376–1380, 
doi:10.1289/ehp.8041.
3 Helland, I. B., et al. “Maternal Supplementation With Very-
Long-Chain n-3 Fatty Acids During Pregnancy and Lactation 
Augments Children’s IQ at 4 Years of Age.” Pediatrics, vol. 111, 
no. 1, Jan. 2003, doi:10.1542/peds.111.1.e39.
4 Mohajeri, M. Hasan, et al. “Inadequate Supply of Vitamins and 
DHA in the Elderly: Implications for Brain Aging and Alzheimer-
Type Dementia.” Nutrition, vol. 31, no. 2, Feb. 2015, pp. 
261–275, doi:10.1016/j.nut.2014.06.016.
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Net als DHA wordt EPA grotendeels 
gevonden in dierlijke bronnen en met name 
in zeevruchten. Een deel van EPA kan in het 
lichaam worden omgezet in DHA, hoewel 
het lichaam gemakkelijker EPA uit DHA kan 
produceren dan andersom. EPA werkt 
vooral goed bij het verbeteren van de 
stemming en het aanpakken van depressie. 

De volwassenen die dagelijks noten aten, 
hadden een beter geheugen en 
redeneervermogen.5 Een belangrijke 
voedingsstof waarvan velen van ons te 
weinig van binnenkrijgen, is magnesium. 
Noten en zaden zijn geweldige bronnen van 
magnesium – een portie cashewnoten 
levert ongeveer 20% van uw dagelijkse 
portie magnesium. Uit een groot 
bevolkingsonderzoek uit Nederland bleek 
dat volwassenen met onevenwichtige 
magnesiumbloedspiegels (te hoog of te 
laag) een aanzienlijk groter risico hadden 
om op latere leeftijd dementie te 
ontwikkelen.6 

Zorg ervoor dat u voldoende vitamine B 
inneemt. Pantotheenzuur, de 
wetenschappelijke naam voor vitamine B5, 
ondersteunt de hersenen bij het produceren 
van belangrijke neurotransmitters. Het helpt 
ook stress, wat grote schade kan aanrichten 
aan de neurologische functie, te verminderen.

Welke levensstijlmaatregelen kunnen we 
naast gezonde vetten en superfoods nemen 
voor de gezondheid van de hersenen? Zorg 
voor een gezond gewicht. Verhoogd 
vetweefsel (vet), vooral rond de buik, is in 
verband gebracht met een verhoogd risico 
op het ontwikkelen van de ziekte van 
Alzheimer.7 De algemene theorie is dat 
onnodige vetvoorraden ontstekingen in ons 
lichaam bevorderen. 

Buikvet is met name zorgwekkend omdat 
het belangrijke organen zoals de nieren en 
de lever omringt. Het vet rondom organen 
staat bekend als visceraal vet. Eén 
onderzoek toonde aan hoe meer visceraal 
vet werd geassocieerd met hersenfoto’s die 
een verminderd hersenvolume bij oudere 
volwassenen lieten zien.8 Verhoogd visceraal 
vet wordt ook geassocieerd met 
insulineresistentie, een bekende risicofactor 
voor cognitieve stoornissen en dementie bij 
veroudering.

Slaap! Slaap is een van de meest 
belangrijke dingen die we kunnen doen om 
een goede gezondheid van de hersenen te 
bevorderen. Iedereen kan zich wel een tijd 
herinneren dat we slecht sliepen en gewoon 
niet op onze optimale capaciteit konden 
functioneren. Helaas is dit voor velen van 
ons een chronisch probleem. Pak eventuele 
slechte slaapgewoonten aan en zorg 
overdag voor voldoende beweging om ‘s 
nachts beter te slapen.

Experts van het Alzheimer-
preventieprogramma van het Loma Linda 
University Medical Center in Californië 
bevelen een misschien onverwachte 
belangrijke levensstijlcomponent van 
hersengezondheid aan: een doel hebben. 
Sommige onderzoekers van deze instelling 
hebben benadrukt dat een doelgericht leven 
de belangrijkste factor is bij het handhaven 
van de gezondheid van de hersenen 
naarmate we ouder worden. De theorie – en 
wetenschap – is dat als iemand werkt om  
iets te bereiken, neuronen actief blijven en  
er steeds weer neurologische paden  
worden gebouwd. Het doel hoeft niet 
werkgerelateerd te zijn. Of u nu geniet van uw 
doel als grootouder of misschien wel gek 
bent op tuinieren, dat is net zo belangrijk voor 
de gezondheid van uw hersenen als chirurg 
of wetenschapper willen worden. 
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Andere voedingsmiddelen die goed 
zijn voor de hersenen zijn noten! Uit 
een recent onderzoek bleek een 
mogelijk verband tussen oudere 
volwassenen die dagelijks ten 
minste tien gram noten eten en een 
verbeterde cognitieve functie. 

5 Li, Ming, and Z. Shi. “A Prospective Association of Nut 
Consumption with Cognitive Function in Chinese Adults 
Aged 55 – China Health and Nutrition Survey.” The Journal of 
Nutrition, Health & Aging, vol. 23, no. 2, 2018, pp. 211–216, 
doi:10.1007/s12603-018-1122-5.
6 Kieboom, Brenda C.T., et al. “Serum magnesium is associated 
with the risk of dementia.” Neurology, Oct. 2017, 89 (16) 
1716–1722, doi: 10.1212/WNL.0000000000004517.
7 Anjum, Ibrar, et al. “Does Obesity Increase the Risk 

of Dementia: A Literature Review.” Cureus, May 2018, 
doi:10.7759/cureus.2660.
8 Roizen, M.F. “Visceral Fat Is Associated with Lower Brain 
Volume in Healthy Middle-Aged Adults.” Yearbook of 
Anesthesiology and Pain Management, vol. 2011, 2011, pp. 
398–399, doi:10.1016/j.yane.2011.01.012.
Type Dementia.” Nutrition, vol. 31, no. 2, Feb. 2015, pp. 
261–275, doi:10.1016/j.nut.2014.06.016.
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Ons 3-fasesysteem biedt complexe samenstellingen die eenvoudig te gebruiken zijn. 
Zo simpel als 1,2,3 kan het zijn. Bereik al uw sportieve doelen... U zult het verschil voelen. 

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

Aanvullen en herstellen, zodat u 
gewoon verder kunt, maar dan 
sneller en krachtiger.

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

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over het product vinden.
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Tegenwoordig worden adaptogenen 
wereldwijd steeds populairder doordat 
mensen proberen om te gaan met 
stressvolle, moderne levensstijlen. Of ze nu 
in thee worden gebrouwen, aan maaltijden 
worden toegevoegd, als supplement worden 
ingenomen of op zichzelf worden 
geconsumeerd, deze kruiden, wortels en 
voedingsstoffen helpen het lichaam stress te 
beheersen. Er zijn vele tientallen planten en 
voedingsstoffen die kunnen worden 
aangemerkt als adaptogenen, waarvan er 
meer dan 70 kunnen geworden gedefinieerd 
als middelen die het vermogen van levende 
wezens om te reageren op en bestand te 
zijn tegen omgevings- en andere soorten 
stress, verhogen. 

Hoewel er vaak wordt gezegd dat ze stress 
bestrijden, helpen adaptogenen in de kern 
om anti-vermoeidheidsactiviteiten in het 
lichaam te produceren, die kunnen helpen 
bij het verbeteren van mentale en fysieke 
werkprestaties bij vermoeidheid of stress,  
of die nu door slaaptekort, verschillen in 
temperatuur of hoge niveaus van fysiek 
gevaar wordt veroorzaakt.

De moderne wetenschap begint steeds meer 
aandacht te besteden aan adaptogenen. En 
sommige recente farmacologische 
onderzoeken tonen aan hoe ze het lichaam 
op moleculair niveau kunnen beïnvloeden.2 

De huidige theorie over hoe deze planten en 
voedingsstoffen stress in het lichaam helpen 
bestrijden, is via een interactie met de 
hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA) en 
het sympathoadrenale systeem. Eenvoudig 
gezegd: ze helpen stress bestrijden door 
gecombineerde hersen- en bijnieractiviteiten 
te verbeteren en te ondersteunen. Beide zijn 
nauw betrokken bij de reactie van het 
lichaam op stress. Er wordt ook gedacht dat 
adaptogenen het lichaam kunnen helpen de 
hormoonproductie en fysiologische reacties 
op stress aan te passen om ondanks de 
verhoogde stressniveaus goed te blijven 
functioneren.3 

Enkele van de bekendere adaptogenen zijn 
Panax ginseng, Rhodiola rosea, Cordyceps-
paddenstoelen, heilige basilicum, 
ashwagandha en astragalus.

Panax ginseng
De wortel van deze Aziatische plant kan helpen 
kalmte en aspecten van geheugenprestaties te 
bevorderen.4 Deze effecten kunnen te wijten 
zijn aan het saponinegehalte van de plant, 
bekend als ‘ginsenosiden’.5  

Ginseng kan rauw worden gegeten of na licht 
te zijn gestoomd om het te verzachten. Het 
kan ook in kokend water worden gestoofd 
om thee van te maken.

Rhodiola rosea
Rhodiola rosea, ook bekend als de Gouden 
Wortel, kan een stressbestendig effect 
hebben tijdens stressvolle situaties. In één 
onderzoek merkten deelnemers toen ze 
Rhodiola rosea namen, een vermindering 
van het stresshormoon cortisol en een zeer 
grote afname van acute fysieke stress.6 De 
bladeren en scheuten van Rhodiola rosea 
kunnen rauw worden gegeten of gekookt 
zoals spinazie of andere groenten, en ze 
kunnen worden toegevoegd aan salades 
voor een licht bittere smaak.

Cordyceps-paddenstoelen
Reishi-, shiitake- en maitake-paddenstoelen 
zijn slechts enkele van de 400 verschillende 
medicinale champignons met gunstige 
gezondheidseigenschappen, hoewel ze niet 
altijd worden beschouwd als echte 
adaptogenen. Cordyceps (‘rupszwam’) is de 
enige medicinale paddenstoel die duidelijk 
een adaptogeen is en bekendstaat om zijn 
vermogen om cortisolspiegels en oxidatieve 
stress positief te beïnvloeden.7  

Paddenstoelen zijn ongelooflijk veelzijdig en 
kunnen aan bijna elke keuken worden 
toegevoegd. Ze kunnen rauw of gekookt – 
en fijngehakt of heel – worden gegeten en ze 
kunnen worden geroerbakt, gebakken met 
uien, aan noedels toegevoegd, gekookt in 

een saus, toegevoegd aan pizza of gewoon 
gegeten. Cordyceps wordt vaak 
geconsumeerd als een extract in een capsule, 
als thee of in een tinctuur (alcoholextract). 

Heilige basilicum
Heilige basilicum, of tulsi zoals het in India 
wordt genoemd, is al eeuwen een integraal 
onderdeel van de ayurvedische geneeskunde. 
De aromatische vaste plant bevat meerdere 
fytochemische verbindingen die kunnen 
helpen de stressreactie te verbeteren – met 
name ocimumosides A en B. Deze 
stressverlammende verbindingen kunnen 
helpen het stresshormoon corticosteron te 
verlagen en helpen positieve veranderingen in 
het neurotransmittersysteem van de hersenen 
te creëren.8  

Heilige basilicum wordt veel gebruikt in de 
Thaise keuken en kan worden gebruikt bij 
elke maaltijd die basilicum vereist.

Ashwagandha (Withania somnifera)
Ashwagandha-wortel wordt al duizenden jaren 
gebruikt in de traditionele geneeskunde van 
India, bekend als ayurveda – het hoort bij een 
groep elite-kruidengeneesmiddelen waarvan 
bekend is dat ze de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid bevorderen, de weerstand van 
het lichaam tegen ziekten en diverse 
ongunstige omgevingen vergroten, het 
lichaam in verzwakte omstandigheden 
revitaliseren en de levensduur verlengen. 
Ashwagandha is een van de meest geroemde 
planten in de ayurvedische geneeskunde.9

Astragalus (Astragalus membranaceus)
Hoewel astragalus over het algemeen als 
een secundair adaptogeen wordt 
beschouwd, functioneert het voor personen 
onder immunologische stress (omgaan met 
kanker, reizen, slaapgebrek of verzwakking 
door een operatie of acute infectie) als een 
primair adaptogeen. Het is uiterst veilig en 
wordt goed verdragen, en werkt vooral goed 
bij het ondersteunen van het 
immuunsysteem.10
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‘Adaptogenen’ zijn kruiden en andere planten die het lichaam helpen met stress om te gaan. Al eeuwenlang worden 
adaptogenen gebruikt in de Chinese en ayurvedische geneeskunde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog groeiden ze even in 
populariteit toen verschillende adaptogenen werden gegeven aan piloten en leden van onderzeese bemanningen, en opnieuw 
in de jaren vijftig en zestig toen het concept van het gebruik van geneeskrachtige planten populair werd.1 De naam adaptogeen 
werd dan ook bedacht door Russische wetenschappers in de late jaren 50 en vroege jaren 60 als onderdeel van onderzoeken 
naar kruiden die voornamelijk de algehele veerkracht van een levend organisme tegen elke vorm van stress verhogen. 

Adaptogenen
Kruiden en supplementen

1 Panossian, Alexander, and Georg Wikman. “Effects of Adaptogens 
on the Central Nervous System and the Molecular Mechanisms 
Associated with Their Stress—Protective Activity.” Pharmaceuticals 3, 
no. 1 (2010): 188–224, doi:10.3390/ph3010188.
2 Panossian, Alexander, and Georg Wikman. “Effects of Adaptogens 
on the Central Nervous System and the Molecular Mechanisms 
Associated with Their Stress—Protective Activity.” Pharmaceuticals 3, 
no. 1 (2010): 188–224, doi:10.3390/ph3010188.
3 Ducharme, Jamie. “What Are Adaptogens? Healing Herbs for Stress 
and Fatigue.” Time. February 28, 2018. Accessed July 02, 2019. 
https://time.com/5025278/adaptogens-herbs-stress-anxiety/.
4 Reay, Jonathon L., Andrew B. Scholey, and David O. Kennedy. 
“Panax Ginseng (G115) Improves Aspects of Working Memory 
Performance and Subjective Ratings of Calmness in Healthy Young 

Adults.” Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental 25, 
no. 6 (2010): 462–71, doi:10.1002/hup.1138.
5 Tachikawa, Eiichi, and Kenzo Kudo. “Proof of the Mysterious 
Efficacy of Ginseng: Basic and Clinical Trials: Suppression of Adrenal 
Medullary Function In Vitro by Ginseng.” Journal of Pharmacological 
Sciences 95, no. 2 (2004): 140–44, doi:10.1254/jphs.fmj04001x2.
6 Jurcău, Ramona; Jurcău, Ioana; Bodescu, Cristian. “Anxiety and 
salivary cortisol modulation in exercise induced stress, using a 
phytotherapic product containing Rhodiola Rosea.” Palestrica of the 
Third Millennium Civilization & Sport. Jul-Sep 2012, Vol. 13, Issue 3, 
p213–217, 5p.
7 Nagata, Akira, Taeko Tajima, and Masayuki Uchida. “Supplemental 
Anti-Fatigue Effects Of Cordyceps Sinensis (Tochu-Kaso) Extract 
Powder During Three Stepwise Exercise Of Human.” Japanese Journal 

of Physical Fitness and Sports Medicine 55, no. Supplement (2006), 
doi:10.7600/jspfsm.55.s145.
8 Ahmad, Ausaf, Naila Rasheed, Prasoon Gupta, Seema Singh, Kiran 
Babu Siripurapu, Ghulam Md Ashraf, Rajnish Kumar, Kailash Chand, 
Rakesh Maurya, Naheed Banu, Muneera Al-Sheeha, and Gautam Palit. 
“Novel Ocimumoside A and B as Anti-stress Agents: Modulation of 
Brain Monoamines and Antioxidant Systems in Chronic Unpredictable 
Stress Model in Rats.” Phytomedicine 19, no. 7 (2012): 639–47, 
doi:10.1016/j.phymed.2012.02.012.
9 Yance, DR, Adaptogens in Medical Herbalism, Healing Arts Press, 
2013. p361.
10 Yance, DR, Adaptogens in Medical Herbalism, Healing Arts Press, 
2013. p368–369.
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Niet ieder kind vindt het leuk om lid te 
worden van een sportclub. En veel kinderen 
doen ook niet specifiek aan 
lichaamsbeweging, door bijvoorbeeld te 
dansen of te turnen. Volwassenen gaan naar 
een fitnesscentrum om fit en gezond te 
blijven, maar hoe zit dat met kinderen?

Neem de kinderen mee
Of u uw kinderen kunt meenemen naar een 
sportschool, hangt af van het stadium van 
hun lichamelijke ontwikkeling, de regels van 
de school en uw tijd en energie om ze te 
begeleiden. Maar steeds vaker nemen 
mensen zelfs hun jonge kinderen mee naar 
het fitnesscentrum, vooral om hun het goede 
voorbeeld te geven.

Vraag bij uw sportschool of ze lesgeven aan 
kinderen (of daarmee willen beginnen). Elk 
les of fitnessactiviteit voor kinderen moet 
gericht zijn op plezier en niet op prestatie of 
resultaat. 

Ga op zoek naar fitnesscentra  
voor kinderen
In en rond grotere steden verschijnen, naast  
de standaard sportscholen, steeds meer 
sportscholen speciaal voor kinderen. Hier en 
daar is het een activiteit binnen het programma 
van een recreatiegebied. Ergens anders is het 
een kleinschalig gebeuren gekoppeld aan een 
fitnesscentrum voor volwassenen. Maar er 
bestaan ook zelfstandige faciliteiten die een 
omgeving hebben ingericht met op de 
ontwikkeling afgestemde activiteiten. 

Stel u kinderfitness voor als een middel 
waarmee kinderen verschillende fysieke 
vaardigheden kunnen uitproberen. Vaak 
heeft dit soort sportscholen meer 
constructies en minder apparaten. 

Zet zelf iets op in de achtertuin
Als u geen kinderfitnesscentrum in de buurt 
hebt, of als u geen geld wilt uitgeven aan 
een sportschool, kunt u overwegen een 
fitnessachtige constructie in uw eigen tuin 
neer te zetten. U kunt kant-en-klare 
toestellen kopen die u zelf in elkaar moet 
zetten. Of vraag wat uw kinderen leuk 
vinden; misschien staat uw gemeente ervoor 
open hun ideeën te verwezenlijken in een 
plaatselijk park of gemeentelijk 
sportcentrum. 

Een andere mogelijkheid is om samen met 
uw buren een soort buurtfitnesscentrum in te 
richten. Misschien kan het ene gezin een 
kleine klimwand kopen of bouwen. Een ander 
gezin kan een evenwichtsbalk in de achtertuin 
zetten. En weer en ander hangt een 
touwladder in een grote boom in hun tuin. 

20

In dit tijdperk van veelvoorkomende kinderobesitas is 
lichaamsbeweging belangrijker dan ooit. Regelmatig bewegen 
werkt stressverlagend, is een uitlaatklep voor opgekropte 
energie en helpt om een gezond gewicht te houden, het 
zelfvertrouwen te vergroten en beter te slapen. Dit geldt voor 
kinderen net zo goed als voor volwassenen. De Amerikaanse 
Centers for Disease Control and Prevention adviseren dat 
kinderen minimaal één uur per dag lichamelijk actief zijn.

Kinderfitness 

Gezondheid van het gezin

De ‘apparatuur’ focust niet 
op herhalingen en reeksen, 
maar op het verbeteren van 
het evenwichtsgevoel, het 
coördinatievermogen en andere 
grove motoriek van uw kind. Er zijn 
bijvoorbeeld evenwichtsbalken, 
kleine trapezes en kleine 
klimwanden.

Op deze manier worden de 
kosten gedeeld, groeit het 
gemeenschapsgevoel en zullen 
kinderen van verschillende 
leeftijdsgroepen met elkaar spelen.
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Denk aan uitwijkmogelijkheden bij 
koud en nat weer
Zweden (en andere Scandinaviërs) gaan 
ervan uit dat er geen slecht weer bestaat, 
alleen slechte kleding. Met andere woorden, 
ze gaan naar buiten ongeacht de 
weersomstandigheden. Maar blijkbaar 
kennen ook Zweden en hun winterse  
klimaat grenzen, want er bestaat een indoor 
speeltoestel dat ‘Zweedse muur’ heet. Voeg daar een zachte valmat en een 

balanceboard aan toe, en u hebt een prima 
indoor activiteitencentrum voor kinderen 
gecreëerd (en misschien ook wel voor uzelf). 

21

Dit is een simpele constructie die 
niet te veel ruimte inneemt (een 
andere Zweedse eigenschap) en 
gewoonlijk bestaat uit elementen als 
een trapeze, klimrek, schommeltouw, 
basketbalnet en monkeybars. 
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Keer op keer wordt het bewijs geleverd dat 
we worden beïnvloed door onze sociale 
groepen en onze subculturen, maar dat zou 
met name wel eens kunnen gelden voor 
oudere volwassenen. Onze vrienden hebben 
een immense invloed op onze levensstijl en de 
keuzes die we maken over onze gezondheid. 

En hierbij gaat het niet alleen om het hebben 
van een sportmaatje of iemand die ervoor 
zorgt dat we ons houden aan onze 
welzijnsdoelstellingen; alleen al het 
onderhouden van een vriendschap zorgt 
ervoor dat we op een hoger niveau kunnen 
functioneren.

Vriendschappen die in de loop der jaren zijn 
verdiept en versterkt, zijn betekenisvoller. 

Vrienden zijn de getuigen van ons leven. Zij 
zijn getuige geweest van de hoogtepunten in 
ons leven en hebben ons gesteund tijdens 
de slechte momenten. 

Een onderzoeker heeft een bijzonder 
grootschalig onderzoek verricht waarin hij 
de invloed naging van familie en vrienden op 
de gerapporteerde gezondheidsresultaten 
van oudere volwassenen.1 In dit onderzoek 
wordt gesuggereerd dat we, naarmate we 
ouder worden, de minder waardevolle 
vriendschappen loslaten en ons richten op 
de diepere vriendschappen. Dat is een stuk 
minder makkelijk met familieleden. Een 
familielid met wie we niet veel contact 
hebben, kunnen we niet zomaar in de steek 
laten. Het idee is dat vriendschapsrelaties 
dynamischer zijn en zich meer ontwikkelen. 
Familie kan niet worden ingeruild of 
vervangen. En hoe ongevoelig dit ook mag 
klinken: met vrienden kan dat wel. 

Oudere volwassenen die sociaal actief 
blijven, laten statistisch gezien ook 
significante verschillen zien in hun cognitieve 
achteruitgang. Bij één studie werd zelfs 
aangetoond dat het percentage cognitieve 
achteruitgang werd verminderd met 70% bij 
oudere volwassenen die regelmatig 
activiteiten met vrienden ondernamen.2  

Maar als u geen contact meer hebt met uw 
vrienden van vroeger, wees dan gerust. Kom 
in actie en maak nieuwe vrienden! Als u lid 
bent van een kerk, synagoge of moskee, 
kunt u lid worden van een van de bestaande 
groepen of er zelf een oprichten. Kijk ook 
eens of er bijeenkomsten zijn voor ouderen 
in uw woonplaats. Veel steden hebben 
speciale dagen voor senioren. 

Of vraag na of u in uw bibliotheek kunt 
helpen met bijlessen of huiswerkklassen. Dat 
zijn de plekken waar andere mensen ook op 
zoek gaan naar contact met anderen en die 
uitnodigen tot het aangaan van diepere 
relaties.

22

Volgens het oude gezegde “kruipt bloed waar het niet gaan kan”, wat suggereert dat familie altijd 
boven vrienden gaat. We houden van onze familie. We stammen af van onze familie en bouwen 
vervolgens zelf een familie op. Maar als het om een goede gezondheid gaat, zouden vriendschappen 
misschien wel eens belangrijker kunnen zijn dan familie.

Gouden vriendschappen

Gezondheid van het gezin

Vriendschappen onderhouden is 
een belangrijk onderdeel van de hele 
levenscyclus. Als we waarde hechten 
aan onze vriendschappen, heeft dat 
een positief effect op ons welzijn.  

Dat is met name het geval bij 
diepere, minder oppervlakkige 
vriendschappen. Als we ouder 
worden, reflecteren we vaker 
over de wegen die we in het leven 
bewandelen. 

Diepe vriendschappen zorgen 
ervoor dat we onze waarden blijven 
naleven. Echte vriendschappen zijn 
opbouwend en ondersteunend, 
maar nodigen ons ook uit om betere 
mensen te worden. 

Oudere volwassenen met hechtere 
vriendschappen zijn daarom ook vaak 
niet zo statisch. Waar het bieden van 
hulp aan een familielid kan betekenen 
dat iemand de rol van verzorger op 
zich neemt, krijgen we de steun van 
vrienden uit vrije keuze en niet uit 
plichtsbesef.

En vriendschappen hoeven 
niet beperkt te zijn tot uw eigen 
leeftijdsgroep. Misschien kunt 
u wel deelnemen aan een 
mentorprogramma voor tieners of 
jongvolwassenen.

1 Chopik, William J. “Associations among Relational Values, 
Support, Health, and Well-Being across the Adult Lifespan.” The 
Health and Retirement Study—The National Institute on Aging, 

vol. 24, no. 2, Apr. 2017, pp. 408–422, doi:10.1111/pere.12187.
2 James, Bryan D., et al. “Late-Life Social Activity and 
Cognitive Decline in Old Age.” Journal of the International 

Neuropsychological Society, vol. 17, no. 6, Nov. 2011, pp. 
998–1005, doi:10.1017/s1355617711000531.
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Tot voor kort werd de term echter alleen 
omarmd door vrouwen. Vrouwen hebben 
het idee van zelfzorg lang ondersteund en 
gepromoot, en het is zelfs zo populair dat er 
hele industrieën voor zijn ontwikkeld. Denk 
bijvoorbeeld aan schoonheidsproducten en 
cosmetica, kuuroorden voor vrouwen, 
wellnesscursussen en zelfhulpboeken. Maar 
nu de moderne man zichzelf opnieuw 
uitvindt, is alles veranderd. Tien jaar geleden 
was het al vreemd als een man meedeed 
aan een yogales. 

MASSAGE
Het is niet verwonderlijk dat ook mannen 
baat kunnen hebben bij massages. We slaan 
gifstoffen op in onze spieren en verschillende 
delen van ons lichaam staan vaak onder 
stress. Een professionele massagetherapeut 
kan zich richten op specifieke pijnlijke delen 
van uw lichaam. Ook kan de therapeut een 
soort ‘algemeen onderhoud’ uitvoeren door 
het hele lichaam een ontspannende 
massage te geven. In ieder geval biedt een 
massage fysieke en mentale verlichting en is 
dit een van de beste manieren om uzelf te 
verwennen. Massage en lichaamsbeweging 
(en ademhalingsoefeningen) zijn de 
belangrijkste manieren om de circulatie van 
het lymfestelsel te bevorderen. Dit is 
essentieel voor het immuunsysteem, 
ontgifting en de gezondheid van hart en 
bloedvaten.

PEDICURE
De pedicure is niet alleen een luxe voor 
vrouwen of voor een speciale gelegenheid. 
Veel salons hebben zelfs speciale pedicures 
voor mannen. 

BARBIER
Dit is een oude en vertrouwde optie. 
Waarschijnlijk scheert u zichzelf. Of 
misschien gaat u maandelijks na het werk 
even snel naar de kapper. Maar de barbier  
is een plek waar mannen een grondige 
scheer- of knipbeurt kunnen krijgen en 
daarnaast extra worden verzorgd. In 
sommige stedelijke gebieden zijn ook 
barbershops te vinden die zijn opgericht 
door gevestigde, trendy kapsalons. 

ZWETEN
Wanneer we het hebben over zelfzorg, is 
lichaamsbeweging natuurlijk uiterst 
belangrijk, maar u kunt ook zweten in een 
sauna of stoomcabine. Wanneer u zweet, 
komen gifstoffen vrij. Maar daarnaast zijn 
sauna’s en stoomcabines plaatsen waar u 
langzamer beweegt, u concentreert op uw 
ademhaling en gewoon in het moment kunt 
zijn. Bovendien opent de stoom uw poriën, 
en dit is weer gunstig voor 
huidbehandelingen.

24

Tot ongeveer tien jaar geleden had het concept zelfzorg soms een negatieve bijklank. Het leek 
misschien overdreven of zelfs egoïstisch. Soms werd aangenomen dat deze mensen zichzelf 
belangrijker vinden dan anderen. En vaak was zelfzorg alleen weggelegd voor de rijken. Vandaag 
de dag is het een populair concept waar veel voor wordt gepleit – op de werkplek, bij de huisarts, op 
scholen en in de media. 

Verwennen en verzorgen 

Gezondheid van het gezin

Nu zijn er allerlei voorzieningen 
waarmee mannen zichzelf kunnen 
verwennen, verzorgen, uitrusten 
en terugtrekken. Sterker nog, de 
populaire hashtag #treatyourself 
wordt tegenwoordig zowel door 
mannen als vrouwen gebruikt. 
Hieronder vindt u een paar ideeën 
om voor uzelf te zorgen.

De pedicurebehandeling voor 
mannen is niet zo traditioneel, maar 
is meer gericht op het verwijderen 
van eelt of het mooier maken van 
teennagels zonder nagellak.

Of u nu naar een ouderwetse barbier 
of een hippe barbershop gaat, er 
wordt meestal een warm washandje 
op uw gezicht gelegd terwijl u een 
nek-, schouder- of hoofdmassage 
krijgt. Vaak gebruiken ze speciale 
producten die u thuis niet gebruikt, 
met etherische oliën zoals lavendel, 
salie en ceder. 
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HUIDVERZORGING
Speciale huidverzorgingslijnen voor mannen 
worden steeds populairder. U hebt echter niet 
veel geld nodig en u hoeft geen overdreven, 
geparfumeerde zepen of gels te kopen om 
voor uw huid te zorgen. Was uw gezicht iedere 
avond met gewone zeep en een washandje. 
Gebruik vervolgens een vochtinbrengende 
crème om uw huid te hydrateren. Voor een 
volledige lichaamsverzorging gebruikt u een 
natuurlijke Griekse spons of zelfs een scrub 
van zuiveringszout of suiker om dode 
huidcellen te verwijderen. 

STREKKEN
De beste manier om uzelf te verwennen is 
misschien wel door te ontspannen, tot rust 
te komen, diep adem te halen en te 
strekken. 

Wanneer u ‘s ochtends wakker wordt, kunt 
u de tijd nemen om vijf minuten rustig te 
strekken en daarnaast diepe ademhalingen 
te doen. Dit is een kleine handeling waarmee 
u voor uzelf zorgt voordat u aan de dag 
begint. Misschien kunt u ook een paar 
zonnegroeten (yoga) doen. Ook kunt u aan 
het einde van de dag de tijd nemen om even 
rustig te strekken (probeer de yogapositie 
‘kindhouding’) voor het slapengaan. Hiermee 
ontspant u en wordt uw hoofd rustig, zodat 
u heerlijk slaapt.
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Net als een massage is strekken een 
manier waarop u goed kunt zorgen 
voor uw spieren en gewrichten, 
maar ook verlicht u hiermee mentale 
stress.  



|    The Art of Growing Young

Gezichtsyoga wordt aangeprezen — hoewel 
met enige scepsis — als het natuurlijke 
alternatief voor botox, fillers en plastische 
chirurgie. 

Hoewel er geen alom beproefde methode 
bestaat, zijn de meeste mensen het erover 
eens dat de oefeningen het gezicht niet 
significant of herhaaldelijk moeten laten 
rimpelen. Het gaat net als bij gewone yoga 
om versterken en ontspannen.  

Beweging in het algemeen helpt om de 
zuurstoftoevoer te verhogen: de longen 
openen zich om meer zuurstof op te nemen 
en de doorbloeding van het lichaam 
verbetert. Op dezelfde manier helpt 
gezichtsyoga om de gezichtshuid te 
vernieuwen. 

Niettemin is het een eenvoudige en 
kosteloze zelfzorgmethode. Afgezien van 
maatschappelijke druk of geslacht willen de 
meesten van ons er goed uitzien. IJdelheid is 
een sterke motivator om gezond te blijven.

Net zoals gezichtsbehandelingen steeds 
meer doe-het-zelfbehandelingen worden, 
kan ook gezichtsyoga grotendeels thuis 
worden beoefend. 

Combineer deze online handleidingen met 
wat tijd voor de spiegel op een goed 
verlichte plek en u hebt een paar 
basisbewegingen voor een zelfstandige 
routine.

Als u liever een serie oefeningen wilt die door 
een expert wordt begeleid, probeer dan de 
gezichtsyoga van Fumiko Takatsu. Ze 
ontwikkelde haar methode na een 
traumatisch auto-ongeluk waarin ze 
zwaargewond raakte. Fumiko raadt aan om 
twee keer per dag gezichtsyoga te doen en 
op haar website staan voor- en nafoto’s van 
vele deelnemers die al binnen twee weken 
positieve resultaten zagen. 

26

Stel u voor dat u in de spiegel kijkt en ziet dat de wallen onder uw 
ogen minder pafferig zijn, de kwab onder uw kin is verdwenen 
en u niet meer de hangwangen van een sint-bernardshond hebt. 
Voorstanders van gezichtsyoga beweren dat dit slechts een paar 
van de problemen zijn die met gezichtsoefeningen kunnen worden 
aangepakt. 

Gezichtsyoga 

Gezondheid van het gezin

Volgens experts in de 
gezichtsyogawereld stimuleert de 
combinatie van de beweging van de 
gezichtsspieren en een handmatige 
gezichtsmassage de verschillende 
huidlagen: de opperhuid (de laag die u 
kunt zien en aanraken), de lederhuid 
(vlak onder de zichtbare laag) en 
het onderhuidse bindweefsel (de 
onderste laag waarin zich vet en 
zweetklieren bevinden). 

Weliswaar is er geen onderzoek 
naar gedaan, maar de geruchten 
dat vroegere royalty (Cleopatra) en 
huidige royalty (Meghan Markle) 
aanhangers zijn, maakt deze 
wereldwijde trend op zijn minst 
fascinerend. 

Een simpele zoekopdracht op internet 
levert gifs en YouTube-filmpjes op die 
verschillende gezichtsyogahoudingen 
laten zien. 

Een bezwaar tegen gezichtsyoga 
is dat het vooral is gericht op 
vrouwen. Het zou profiteren van 
hun onzekerheid rond veroudering in 
een wereld waarin ouderen meestal 
worden veracht (en niet geëerd). 
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Een andere deskundige in de wereld van 
gezichtsyoga is Gary Sikorski van Happy 
Face Yoga. In een kleinschalig onderzoek 
door de Northwestern University of Medicine 
deden vrouwen van middelbare leeftijd 
twintig weken lang een door hem 
ontwikkelde serie yogaoefeningen. 
Dermatologen gebruikten een 
gestandaardiseerde schaal om de 
gezichtsveroudering te beoordelen op basis 
van voor- en nafoto’s van de deelneemsters: 
aan het begin, na acht weken en aan het 
einde van de twintig weken. 
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Ze beweert dat gezichtsyoga, mits 
goed uitgevoerd, rimpels niet doet 
toenemen. Verder zegt ze dat de 
ontspanningsoefeningen mensen 
daadwerkelijk helpen om hun 
gezichtsspieren niet aan te spannen, 
iets wat ze misschien jarenlang wel 
hebben gedaan. Stress draagt echt bij 
aan de vorming van rimpels.

De conclusie was dat de 
deelneemsters na afloop van het 
onderzoek ruim tweeënhalf jaar 
jonger leken dan ervoor. Bovendien 
gaven de deelneemsters zelf aan 
dat ze zeer tevreden waren met het 
resultaat.1 

1 Alam, Murad, et al. “Association of Facial Exercise With the 
Appearance of Aging.” JAMA Dermatology, vol. 154, no. 3,  
Mar. 2018, p. 365, doi:10.1001/jamadermatol.2017.5142.
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Het antwoord is ja, en hier zijn veel redenen 
voor. Ten eerste hebben de hoeveelheden en 
soorten energie die we in ons lichaam 
stoppen een groot effect op onze emotionele 
beleving. Natuurlijke, complexe 
voedingsmiddelen die langzamer worden 
verteerd, geven ons energie die langer 
meegaat en onze stemmingen in balans 
brengt. Voedingsmiddelen met veel suiker en 
enkelvoudige of geraffineerde koolhydraten 
breken sneller af en geven ons wel snel 
energie, maar na een korte tijd voelen we ons 
trager in lichaam en geest. Er is ook nieuw 
bewijs dat diëten met te veel van de 
verkeerde soorten vet kunnen leiden tot een 
slechte geestelijke gezondheid. Onderzoekers 
hebben ontdekt dat te veel voedingsvetzuren 
de signalering van proteïnekinase A (PKA) in 
de hersenen direct kunnen moduleren, en dit 
speelt een rol bij depressie. Dit betekent niet 
dat u gelukkiger wordt wanneer u helemaal 
geen vet meer eet. We moeten zelfs wel wat 
vet eten om gezond en gelukkig te worden. 
Maar de hoeveelheid vet die u eet, moet 
overeenkomen met de fysieke activiteiten die 
u elke dag onderneemt.1 Ook hebben we 
enkelvoudig onverzadigde en omega-3-rijke 
vetten nodig die niet geraffineerd, gebleekt of 
door hitte beschadigd zijn.

U bent de enige persoon die deze vraag kan 
beantwoorden. Iedereen heeft een verschillende 
hoeveelheid lichaamsbeweging nodig. Dit is afhankelijk van 
het dieet, gewicht, doelen, stress, de genen en tal van 
andere factoren. Er wordt vaak beweerd dat iedereen het 
equivalent van 10.000 stappen aan fysieke activiteit per 
dag zou moeten doen. Ook wordt gezegd dat we de 
meeste dagen van de week minstens 30 minuten zouden 
moeten sporten. Uit een recent onderzoek onder ongeveer 
8.000 mensen is gebleken dat wanneer we 30 minuten 
zitten omruilen voor een fysieke activiteit, ongeacht de 
intensiteit of duur, het risico op een vroege dood maar 
liefst 35 procent lager kan worden.3 Over het algemeen 
geldt dat hoe actiever u bent, hoe gezonder uw lichaam is. 
Maar niet iedereen heeft de tijd om vele kilometers per dag 
te hardlopen. Dat is ook niet erg. Zoek gewoon een fysieke 
activiteit die u leuk vindt en doe dit zoveel mogelijk. Uw 
lichaam, humeur, energieniveau en taille laten u vanzelf 
weten wanneer u ‘genoeg’ sport. 

29

Kan wat ik eet mijn humeur 
beïnvloeden?

Hoeveel lichaamsbeweging is genoeg? 

Vraag het de expert

Er zijn veel manieren om uw hersenen te 
beschermen naarmate u ouder wordt.  
U kunt puzzels en hersenkrakers oplossen. 
De twee beste voorbeelden zijn 
kruiswoordraadsels en sudoku’s. Meerdere 
onderzoeken tonen aan dat wanneer oudere 
volwassenen vaak dit soort puzzels maken, 
ze meestal net zo veel kortetermijngeheugen 
hebben als iemand die tot acht jaar  
jonger is, en net zo veel grammaticaal 
redeneervermogen als iemand die tien jaar 
jonger is! 

Het is zelfs aangetoond dat deze activiteiten 
het verlies van het geheugen en 
probleemoplossend vermogen vertragen;

iets wat vaak voorkomt wanneer we ouder 
worden.2 Als we onze hersenen gezond 
willen houden, is het ook belangrijk dat we 
fysiek actief blijven.

Wanneer we onze hersenen 
bezighouden met puzzels, 
communiceren met anderen, 
nieuwe vaardigheden leren en ons 
hele leven blijven leren, heeft dit 
blijvende effecten op ons geheugen 
en vertraagt dit onze geestelijke 
achteruitgang. 

Kan ik mijn hersenen echt 
beschermen door puzzels te 
maken? 

1 Vagena, E., Ryu, J. K., Baeza-Raja, B., Walsh, N. M., Syme, 
C., Day, J. P., ... & Baillie, G. S. (2019). A high-fat diet promotes 
depression-like behavior in mice by suppressing hypothalamic 
PKA signaling. Translational psychiatry, 9(1), 141.
2 Betuel, Emma. “Classic Daily Brain Teasers and Crosswords 

Have a Major Effect on Aging.” Inverse. Accessed July 2, 2019. 
https://www.inverse.com/article/55901-brain-teasers-effects-
on-cognitive-decline.
3 Keith M. Diaz, Andrea T. Duran, Natalie Colabianchi, Suzanne 
E. Judd, Virginia J. Howard, Steven P. Hooker. Potential Effects 

of Replacing Sedentary Time With Short Sedentary Bouts or 
Physical Activity on Mortality: A National Cohort Study. 
American Journal of Epidemiology, 2018; doi: 
10.1093/aje/kwy271.
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