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De definitie van gezondheid verschilt namelijk 
per persoon en verandert ook nog eens 
tijdens iemands leven. Ik weet dat mijn 
definitie van gezondheid nu heel anders is dan 
toen ik ergens in de 20 was. Hij is nu anders 
dan vijf jaar geleden omdat ons lichaam 
voortdurend verandert. 

En om deze redenen is het definiëren van 
gezondheid een persoonlijke reis, geen 
statisch antwoord. Wij verschillen allemaal 
wat betreft leeftijd, geslacht, geschiedenis, 
voedingspatroon, lichaamsbeweging, 
DNA, epigenetica, etniciteit, mentale 
focus enzovoorts. En daarom verschillen 
ook onze definities. Al deze factoren 
beïnvloeden onze fysieke en emotionele 
behoeften en onze voedingsbehoeften. Een 
gezond voedingspatroon kan bij iemand 
anders voor gewichtsproblemen zorgen. 
Een gezond bewegingspatroon voor een 

man kan onvoldoende beweging voor zijn 
echtgenote zijn. 

Wat is uw definitie van gezondheid? Is het 
simpelweg niet ziek zijn? Of betekent gezond 
zijn dat u zich goed voelt en uw beste leven 
leidt? Of misschien wel iets daartussenin. Er 
is niet één juist antwoord, omdat het een zeer 
persoonlijke vraag is. 

Als u gezondheid voor uzelf kunt definiëren, 
dan kunt u haalbare doelen stellen om zo 
psychisch en lichamelijk zo gezond mogelijk 
te zijn. 

De definitie van 
gezondheid
Mij werd onlangs gevraagd hoe ik het woord “gezondheid” 
zou definiëren. Ik realiseerde me dat ik deze vraag niet 
zomaar kon beantwoorden. Ik had meer informatie nodig. 
Had de vragensteller het over lichamelijke gezondheid of 
geestelijke gezondheid? Zag deze persoon gezondheid als 
‘niet ziek zijn’ of als ‘een optimaal bevredigend en gezond 
leven leiden’? Toen kwam ik tot het besef dat ik aan hem een 
andere definitie zou geven dan aan iemand anders die me de 
vraag zou stellen. 
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Het laatste nieuws
Een einde aan de strijd tegen vet.

Meer slapen door minder straling.

Een internationaal team wetenschappers en 
voedingsdeskundigen heeft onlangs ontdekt 
dat een voedingspatroon met weinig 
verzadigd vet niet automatisch leidt tot een 
lager cholesterol bij mensen met een 
aangeboren hoog cholesterolniveau. Dit 
nieuwste onderzoek levert wederom 
wetenschappelijk bewijs dat vetarme diëten 
niet zo gezond zijn als eerder werd gedacht. 
Vet kan dus een gezond onderdeel van ons 
voedingspatroon vormen, zolang de 
consumptie ervan in verhouding staat tot de 
dagelijkse lichaamsbeweging.4 

Het beperken van elektromagnetische 
velden (EM-velden) kan zorgen voor een 
betere nachtrust. Zet daarom computers en 
wifi uit voordat u naar bed gaat. Als uw 
mobiele telefoon aan moet staan, leg deze 
dan niet op het nachtkastje naast uw hoofd. 
Eén schakelaar waarmee u modem en 
router tegelijk kunt uitschakelen is een 
handige manier om blootstelling aan 
EM-velden door wifi te verminderen.

Er is nieuw bewijs voorhanden dat de 
gevoelens en emoties waarop we ons 
concentreren meer soortgelijke gevoelens en 
emoties in ons leven aantrekken. Uit recent 
onderzoek is gebleken dat stilstaan bij 
negatieve emoties als angst, stress en 
schuldgevoel tot uitstelgedrag kan leiden. Dit 
zorgt er weer voor dat negatieve emoties nog 
meer aandacht krijgen, waardoor er een 
vicieuze cirkel ontstaat die lastig te doorbreken 
is. Richt u dus op positieve emoties en 
ervaringen om deze cyclus te doorbreken en 
een productiever leven te leiden.3 

Volgens twee grote onderzoeken leidt het 
eten van veel fruit, groenten en 
volkorenproducten tot een lagere kans op 
het ontwikkelen van diabetes type 2. 
Vooral volkorenproducten spelen daarbij 
een grote rol, volgens de onderzoekers die 
hebben gekeken naar volwassenen die 
ontbijten met een of twee porties 
volkorenmuesli of donker brood.5,6 

Positief denken tegen uitstelgedrag. 

Bestrijd diabetes met fruit  
en groenten.

1 Fancourt, Daisy, Simon Opher, and Cesar DeOliveira. “Fixed-
Effects Analyses of Time-Varying Associations between Hobbies 
and Depression in a Longitudinal Cohort Study: Support for 
Social Prescribing?” Psychotherapy and Psychosomatics, vol. 
89, no. 2 (2019): 111–13. doi.org/10.1159/000503571.
2 Anderson, Kelvin, Nathan Ryan, Arham Siddiqui, Travis Pero, 
Greta Volpedo, Jessica L. Copestone, and Steve Oghumu. 
“Black Raspberries and Protocatechuic Acid Mitigate DNFB-
Induced Contact Hypersensitivity by Down-Regulating Dendritic 
Cell Activation and Inhibiting Mediators of Effector Responses.” 
Nutrients, vol. 12, no. 6 (2020): 1701. doi.org/10.3390/

nu12061701.
3 Pollack, Shira, and Joanna Herres. “Prior Day Negative Affect 
Influences Current Day Procrastination: A Lagged Daily Diary 
Analysis.” Anxiety, Stress & Coping, vol. 33, no. 2 (2020): 
165–75. doi.org/10.1080/10615806.2020.1722573.
4 David M. Diamond, Abdullah A. Alabdulgader, Michel de 
Lorgeril, Zoe Harcombe, Malcolm Kendrick, Aseem Malhotra, 
Blair O’Neill, Uffe Ravnskov, Sherif Sultan, and Jeff S. Volek. 
Dietary Recommendations for Familial Hypercholesterolaemia: 
An Evidence-Free Zone. BMJ Evidence-Based Medicine, 2020; 
bmjebm-2020-111412. doi:10.1136/bmjebm-2020-111412.

5 Zheng, Ju-Sheng, Stephen J. Sharp, Fumiaki Imamura, Rajiv 
Chowdhury, Thomas E. Gundersen, Marinka Steur, Ivonne 
Sluijs, et al. “Association of Plasma Biomarkers of Fruit and 
Vegetable Intake with Incident Type 2 Diabetes: EPIC-InterAct 
Case-Cohort Study in Eight European Countries.” BMJ, 2020, 
m2194. doi.org/10.1136/bmj.m2194.
6 Hu, Yang, Ming Ding, Laura Sampson, Walter C. Willett, Joann 
E. Manson, Molin Wang, Bernard Rosner, Frank B. Hu, and Qi 
Sun. “Intake of Whole Grain Foods and Risk of Type 2 Diabetes: 
Results from Three Prospective Cohort Studies.” BMF, 2020, 
m2206. doi.org/10.1136/bmj.m2206.

Onderzoekers hebben ontdekt dat het eten 
van veel zwarte frambozen ontstekingen 
door huidallergieën kan helpen verminderen. 
Wetenschappers denken dat de frambozen 
invloed hebben op de huidcellen die fungeren 
als boodschappers van het immuunsysteem 
van het lichaam en daarmee een 
ontstekingsreactie kunnen voorkomen.2 

Minder kans op huidontsteking 
door frambozen.

Voelt u zich de laatste tijd een beetje down? 
Misschien helpt een nieuwe hobby om uw 
humeur te verbeteren. Uit Brits onderzoek 
naar bijna 9000 volwassenen ouder dan 50 
jaar is gebleken dat het oppakken van een 
nieuwe hobby de kans op een depressie 
met 30 procent verminderde. Behalve dat 
een nieuwe hobby voor een beter humeur 
zorgt, kunnen nieuwe activiteiten op het 
gebied van levenslang leren het brein 
stimuleren en het denkvermogen later in het 
leven beschermen.1  

Verbeter uw humeur met een 
nieuwe hobby.
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Als het minder warm is, kunt u lekker op de 
fiets naar het werk zonder bezweet aan te 
komen (hoewel zweten een prima manier 
van ontgiften is, zolang u maar veel drinkt 
om het vochtverlies te compenseren). Of 
misschien gaat u er in het weekend wel op 
uit om al fietsend de herfstkleuren in het bos 
te bewonderen. Behoort u tot de grote 
groep fietsfanaten? Dan volgt hier een greep 
uit de vele redenen waarom fietsen een 
geweldige manier is om fit te blijven.

Fietsen is ontzettend goed voor het hart. 
Een fietstocht van minimaal dertig minuten is 
een aerobe oefening die wonderen verricht 
voor uw cardiovasculaire systeem. 

Hebt u een verhoogde kans op diabetes? 
Dan helpt fietsen naar het werk en in uw vrije 
tijd dit risico te verlagen,2 ook bij oudere 
volwassenen die tot nu toe weinig op de 
fiets hebben gezeten!

Fietsen kan als aerobe activiteit bijdragen 
aan gewichtscontrole.3 Een ontspannen ritje 
op uw fiets is heerlijk (net als een 
ontspannen wandeling), maar door de 
snelheid wat op te schroeven kunt u 
eenvoudig ook wat kilo’s kwijtraken (of op 
gewicht blijven als u een gezond gewicht 
hebt). Hoewel de vetverbranding per 
persoon verschilt, verbruikt een man of 
vrouw met een gemiddeld gewicht die zo’n 
20 kilometer per uur fietst, tussen de vier- en 
vijfhonderd calorieën per uur. 

Door te fietsen traint u uw beenspieren, 
vooral de spieren in uw kuiten, dijbenen en 
zitvlak, waarbij u minder kans op blessures 
hebt. Uw gewrichten lopen tijdens het 
fietsen minder klappen op dan bij het 
hardlopen, omdat uw voeten niet hard op de 
grond neerkomen. Dit is goed nieuws voor 
mensen met gewrichtspijn of blessures aan 
hun voeten, benen of heupen.

Om te fietsen hebt u wel een goed evenwicht 
en goede coördinatie nodig. Terwijl uw voeten 
en benen met de pedalen in de weer zijn, zijn 
uw armen, schouders en romp aan het 
sturen. Daarnaast gebruikt u uw nek en 
schouders om de omgeving in de gaten te 
houden (en bij het bochten maken kijkt u 
herhaaldelijk achterom). Is uw evenwicht niet 
optimaal? Neem dit dan serieus en houd het 
bij een hometrainer of ligfiets. U wilt toch niet 
vallen en ernstig letsel oplopen?

Fietsen in de buitenlucht (over wegen of 
fietspaden) zorgt ook voor mentale 
stimulering. Vooral in een stad waar u scherp 
en alert moet zijn (gaat die persoon in de 
auto zijn portier opendoen? Vermindert die 
tegemoetkomende auto vaart?) en snel 
moet reageren. Fietsen naar het werk geeft u 
in de ochtend tijd om even alleen te zijn en te 
ontspannen, en in de middag kunt u de 
stress van de werkdag van u laten glijden 
terwijl u naar huis fietst. En door al deze 
beweging komen ook endorfines vrij die u 
een goed gevoel geven.4   
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De lome, warme zomerdagen maken langzamerhand weer 
plaats voor koeler najaarsweer! Voor velen van ons betekent 
dit dat onze sportschema’s weer wat intensiever worden. En 
wat is nou een fijnere buitensportactiviteit dan fietsen? 

Fietsend het najaar in 

Fitness

Fietsen verbetert uw 
cardiovasculaire conditie en 
verlaagt het risico van coronaire 
hartaandoeningen.1

Fietsen is weinig belastend voor het 
lichaam en is daarmee vriendelijk 
voor uw gewrichten. 

1 Oja, P., et al. “Health Benefits of Cycling: A Systematic 
Review.” Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 
vol. 21, no. 4, Aug. 2011, pp. 496–509. doi:10.1111/j.
1600-0838.2011.01299.x.
2 Rasmussen, Martin G., et al. “Associations between 
Recreational and Commuter Cycling, Changes in Cycling, 
and Type 2 Diabetes Risk: A Cohort Study of Danish Men 
and Women.” PLOS Medicine, vol. 13, no. 7, July 2016. 
doi:10.1371/journal.pmed.1002076.
3 Blond, Martin Bæk, et al. “How Does 6 Months of Active 
Bike Commuting or Leisure-Time Exercise Affect Insulin 
Sensitivity, Cardiorespiratory Fitness and Intra-Abdominal Fat? 
A Randomised Controlled Trial in Individuals with Overweight 

and Obesity.” British Journal of Sports Medicine, vol. 53, no. 18, 
Sept. 2019, pp. 1183–1192. 
doi:10.1136/bjsports-2018-100036.
4 Maitland, Murray E. “Purposeful Exercise, Including Bicycle 
Transportation, Improves Health.” Clinical Journal of Sport 
Medicine, vol. 22, no. 3, May 2012, pp. 292–293. 
doi:10.1097/jsm.0b013e318256e797.
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Fietsen is goed voor de volksgezondheid! 
Fietsen is een belangrijke stap op weg naar 
een schoner milieu. Minder voertuigen op de 
weg zorgt namelijk voor minder 
luchtvervuiling. En minder luchtvervuiling 
betekent weer een betere luchtkwaliteit. 
Inwoners van steden met een goede 
fietsinfrastructuur hebben vaak ook een 
betere kwaliteit van leven, omdat met name 
fietsers (en vele andere fans van bewegen in 
de buitenlucht) dol zijn op lommerrijke straten, 
fietspaden door de natuur en verkeersluwe 
gebieden die een gemeente een groene en 
aantrekkelijke uitstraling geven.5 

Controlelijst om veilig te gaan 
fietsen.

✔   Laat uw fiets minimaal één keer per jaar 
controleren waarbij het fietsframe wordt 
geïnspecteerd (op scheuren en roest), de 
banden worden nagekeken (om te kijken 
of de wielen niet krom en de banden niet 
te versleten zijn), de rem wordt getest en 
de fietsketting wordt gesmeerd.

✔   Controleer uw helm op scheuren en zet 
hem altijd op tijdens het fietsen!

✔   Draag geen loszittende kleding, omdat 
deze tussen de spaken en ketting van de 
fiets kan komen te zitten.

✔    Kies fietsroutes met speciale fietspaden 
of fiets door rustige straten naar uw 
bestemming.

✔   Fietst u in het donker? Zorg dan dat uw 
fiets is voorzien van een goede 
fietsverlichting.

✔   Let goed op openslaande autoportieren. 
Blijf ver genoeg bij parallel geparkeerde 
auto’s uit de buurt, zodat u niet wordt 
geraakt door een autoportier die 
onverwachts opengaat.  
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5 Hirsch, Jana A., et al. “Municipal Investment in Off-Road Trails 
and Changes in Bicycle Commuting in Minneapolis, Minnesota 
over 10 Years: A Longitudinal Repeated Cross-Sectional Study.” 
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 
vol. 14, no. 1, Feb. 2017. doi:10.1186/s12966-017-0475-1.



Hoe kunt u gezond eten als u geen tijd hebt 
voor een uitgebreide maaltijd?

Is het er niet, dan eet je het niet.
Beschikbaarheid, of eerder het gebrek 
daaraan, vormt een belangrijke sleutel tot 
gezond blijven. Koop geen junkfood! Als u 
het niet koopt, dan kunt u het ook niet 
opeten. Maak een boodschappenlijst en 
houd u in de winkel aan deze lijst. 

Eet vullende maaltijden.
Doet u aan maaltijden plannen en 
boodschappenlijsten maken? Plan dan 
maaltijden die goed vullen en bevredigend 
zijn.1  

Na een lunch met veel eiwitten, vezels en 
voedingsstoffen hebt u namelijk de rest van 
de dag de tijd om de energie van deze lunch 
te verbranden. Bovendien zit er meestal meer 
tijd tussen de lunch en het avondeten dan 
tussen het ontbijt en de lunch. Kortom, u 
hebt een royale, voedende maaltijd nodig om 
het vol te houden tot de volgende maaltijd. 

Pas op voor emotie-eten.
Zin in eten? Vraag u dan het volgende af: 
heb ik echt honger of speelt er iets anders? 
Door verveling, stress, verdriet, woede en 
zelfs eenzaamheid kunnen we snel in de 
verleiding komen om te eten en troost te 
zoeken bij junkfood. Wees u bewust van dit 
soort patronen als u ongezonde 
tussendoortjes eet en ga op zoek naar het 
hoe en waarom u eet. Eet u op het werk 
waar er een automaat met snoep en chips in 
de buurt van uw bureau staat? Of graait u 
iets te eten mee als u ‘s ochtends de deur 
uitspurt om de trein naar uw werk te halen? 
Bent u aan het winkelen en hebt u niet 
genoeg gezonde tussendoortjes 
meegenomen om uw maag mee te vullen 
totdat u weer thuis bent?

Handel volgens uw patronen.
Nadat u aandachtig hebt onderzocht wanneer 
en waarom u ongezond gemaksvoedsel eet, 
gaat u op zoek naar manieren om beter met 
dit soort momenten om te gaan. Eet u minder 
gezond als u gehaast bent of het erg druk 
hebt? Zoek dan andere makkelijke producten 
om het gemaksvoedsel te vervangen. Valt het 
u op dat u altijd slecht en gejaagd ontbijt? 
Probeer dan een gezonder ontbijt samen te 
stellen dat nog steeds binnen uw 
ochtendplanning past. Snackt en snaait u 
achter uw bureau zonder de tijd te nemen om 

in alle rust een echte maaltijd te eten? Bedenk 
dan alternatieven voor de snackautomaat. 

Kies alternatieven voor ongezonde 
tussendoortjes.
Niet alle ‘snelle’ voedselproducten zijn 
slecht. Het advies is hierbij te kiezen voor 
producten met hele, onbewerkte 
ingrediënten, de zogenaamde whole foods. 
Natuurlijke whole foods die als gezonde, 
snelle en handige snacks kunnen dienen, 
zijn onder andere:

• noten en notenboter 
• kaasreepjes of -blokjes
• fruitpartjes of groentenreepjes
• hardgekookte eieren
• hoemoes en groenten
• zelfgemaakte studentenhaver
• goede donkere chocolade
• bouillon getrokken van botten
• gewone volle yoghurt
•  met lucht gepofte popcorn met olijfolie en 

zeezout

Het kan inderdaad tijd en planning vergen 
om deze gezondere snacks voor te bereiden. 
Veel van deze producten moeten ook 
worden gekoeld of zijn niet lang houdbaar. 
Gemakkelijke, vooraf gemaakte of verpakte 
tussendoortjes kunnen helpen de tijd tussen 
maaltijden te overbruggen zonder wortels en 
selderij te snijden, hoemoes te maken, eieren 
te koken of toegang tot een ijskast te hebben 
voor kaas, eieren en dipsauzen.

Hoofdartikel

Goede en gezonde 
voeding onderweg 
Eerlijk is eerlijk, we leiden met zijn allen een druk bestaan. 
We plannen onze dagen zo vol dat onze behoefte aan snelle, 
makkelijk mee te nemen maaltijden ertoe kan leiden dat we 
voor een snelle hap of junkfood kiezen. We willen makkelijke 
maaltijden die goed vullen, goed smaken en ook nog eens 
gezond zijn. Maar die zijn lastig te vinden. Tegenwoordig wordt 
gemaksvoedsel vaak neergezet als een gezonde keuze, terwijl 
deze kant-en-klare maaltijden in werkelijkheid veel calorieën 
en suiker bevatten en maar weinig vitamines, voedingsstoffen, 
gezonde vetten en/of eiwitten. 

Zorg dat u hebt gegeten voordat 
u boodschappen gaat doen. 
Ongezonde producten en snacks zijn 
dan minder aantrekkelijk en zullen 
minder snel in uw winkelwagentje 
belanden. 

6 |    The Art of Growing Young

1 Hopkins, Mark, and John E. Blundell. “Energy Metabolism 
and Appetite Control.” Appetite and Food Intake, 2017, 
pp. 259–276. doi:10.1201/9781315120171-12.

Zorg er vooral voor dat u  
goed luncht. 
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Gezonde snackrepen zijn handig en makkelijk 
mee te nemen, maar ze zijn moeilijk te vinden! 
Veel zogenaamd gezonde snackrepen zitten 
vol suiker, suikeralcohol of kunstmatige 
zoetstoffen waarvan twijfelachtig is of ze wel 
zo gezond zijn. En als u in de winkel het 
voedingswaarde-etiket en de ingrediëntenlijst 
leest, komt u tot de ontdekking dat veel van 
deze gezonde repen maar heel weinig 
vitamines en voedingsstoffen bevatten. Ze 
bevatten wel veel calorieën, maar weinig 
gezonde vetten of eiwitten. Of ze zitten vol 
bewerkt graan en geraffineerde suikers.

Zorg dat ze een redelijke hoeveelheid 
eiwitten bevatten en dat deze eiwitten 
worden aangevuld met koolhydraten, 
voedingsvezel en gezonde vetten. Zoek een 
reep die meer doet dan uw energie 
opkrikken (tijdens een dip na uw 
middaglunch of uw koffie-/cafeïneshot in de 
ochtend). Kijk of de reep voedingsstoffen als 
vitamine B bevat die metabolisch essentieel 
zijn voor de menselijke energie. Magnesium, 
calcium, vitamine D, zink en ijzer zijn ook 
belangrijke mineralen. Met andere woorden, 
vermijd ongezonde suiker- en 
caloriebommen en ga op zoek naar 
gemaksvoedsel dat u helpt aan uw 
dagelijkse voedingsbehoeften te voldoen.

Laat u niet foppen door 
“healthwashing”.
U hebt misschien wel eens van 
“greenwashing” of “healthwashing” gehoord. 
Hierbij worden producten aangeprezen om 
hun milieuvriendelijkheid en 
gezondheidsvoordelen terwijl ze in 
werkelijkheid gewoon standaard bewerkte 
voedingsproducten zijn. Dit fenomeen is 
momenteel helaas heel populair op het 
gebied van energierijke tussendoortjes. Ook 
hier is het belangrijk dat u de etiketten en lijst 
met ingrediënten leest. Zelfs als een 
gezondheids- of energiereep hele, 
onbewerkte ingrediënten bevat, ga dan na of 
deze producten vol suiker en calorieën zitten 
of dat ze bronnen van goede 
voedingsstoffen zijn. 

Zelfs gezonde voedselproducten bevatten 
toegevoegde suikers om de smaak te 
verbeteren. Zorg er in elk geval voor dat de 
suiker niet tot de eerste drie tot vijf 
ingrediënten in de lijst behoort.

Vergeet niet voldoende water te 
drinken.
Vaak denken we honger te hebben, terwijl 
we eigenlijk dorst hebben! Water en 
kruidenthee zouden onderdeel van het 
dagelijks voedingspatroon moeten zijn. 

Maak er een gewoonte van om vijftien tot 
twintig minuten voor iedere maaltijd een 
groot glas water (250 ml) te drinken. Hebt u 
trek tussen de maaltijden door? Drink dan 
ook een groot glas water en wacht een paar 
minuten. Misschien dat deze trek weer 
vanzelf weggaat. 

07

Ga op zoek naar gezonde repen met 
complexe koolhydraten. 

Probeer ‘s ochtends na het opstaan 
zo’n halve liter water te drinken. 



Scholen en buitenschoolse opvang zijn 
gesloten en kinderen hebben te maken met 
nieuwe maatschappelijke en academische 
normen. Thuis proberen gezinnen werk te 
combineren met het opvoeden en onderwijzen 
van hun kinderen. Senioren vrezen voor hun 
gezondheid en worden zich bewust van hun 
sterfelijkheid, terwijl ze ook steeds geïsoleerder 
en eenzamer worden. De krant lezen of het 
nieuws kijken kan een emotionele aanslag zijn.

Het is normaal, zelfs universeel, dat we ons 
gedurende deze tijd verslagen, geïsoleerd en 
angstig voelen. Hoewel het belangrijk is dat 
we deze gevoelens erkennen en toelaten, 
moeten we ons ook richten op 
vriendelijkheid. 

Vriendelijkheid vergt dat we kwetsbaar 
durven zijn. Kwetsbaarheid betekent niet dat 
we te openhartig of zelfgenoegzaam moeten 
zijn. Het betekent niet dat we altijd moeten 
geven en nooit mogen ontvangen. Maar het 
vraagt wel een bepaalde mate van 
emotionele openheid en moed. 

De wereld kan een harde leerschool zijn. 
Vriendelijkheid tonen is een revolutionaire, 
persoonlijke beslissing die we iedere dag 
opnieuw nemen ten gunste van onszelf en 
degenen in onze nabijheid. 

Als u ervoor kiest lastige mensen, of mensen 
met wie u het niet kunt vinden, met 
vriendelijkheid te benaderen, dan wil dat niet 
zeggen dat u voor hen door de knieën gaat. 
Kwetsbaar zijn betekent dat u een risico 
neemt door te uiten wat hun handelingen of 
woorden met u doen (pijn veroorzaken, 
triggeren, u boos maken, verbazing 
veroorzaken, etc.). Deze personen kunnen 
bot blijven doen of de confrontatie aangaan 
of, nog erger, passief-agressief worden. Maar 
uw kracht ligt in de wetenschap dat u hen 
met vriendelijkheid tegemoet bent getreden.

Hoewel we momenteel op tal van manieren 
de wereld om ons heen kunnen verbeteren, 
hebben we vaak het gevoel dat het 
onbegonnen werk is om de benodigde 
veranderingen te bewerkstelligen. Daarin ligt 
de majestueuze kracht van vriendelijkheid. 

Door te lachen tegen de groenteboer (zelfs 
als uw neus en mond bedekt zijn door een 
mondkapje, kunt u warmte uitstralen met uw 
ogen en houding) en hem te bedanken voor 
zijn harde werk tijdens de pandemie, kunt u 
zijn dag wat meer glans geven. 

Vriendelijkheid 

Lifestyle

2020 is nu al een jaar om nooit te vergeten. Wereldwijd 
proberen mensen, families, gemeenschappen, bedrijven, 
economieën en overheden hun weg te vinden in de complexe 
situatie die door de pandemie is ontstaan. Velen zijn 
getroffen door het verlies van baan en inkomsten. 
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Vriendelijkheid voor onszelf, onze 
gezinnen, onze vrienden en onze 
gemeenschap. Uit vriendelijkheid 
handelen is de enige manier om met 
de situatie om te gaan. 

Om onze authentieke zelf te kunnen 
zijn en ons leven met anderen 
te delen, moeten we ons hart 
openstellen, mensen met respect 
en mildheid benaderen, gul zijn in 
geestelijk en materieel opzicht en 
rekening met anderen houden. 

Vriendelijkheid is niet altijd makkelijk. 
Het kan zelfs ontzettend lastig 
zijn. Het is logisch (en menselijk) 
om te vinden dat kortzichtige en 
egoïstische mensen een koekje van 
eigen deeg horen te krijgen. 

Een briefje achterlaten voor de 
postbode om te zeggen dat u 
haar werk op prijs stelt, is een klein 
maar vriendelijk, en waarschijnlijk 
zeldzaam, gebaar. 
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Neem contact op met uw plaatselijke 
ziekenhuis of verzorgingstehuis om te vragen 
of u het personeel kunt verrassen met een 
traktatie om ze te bedanken voor hun 
belangrijke werk. Woont er een verpleger of 
verpleegster bij u in de buurt? Organiseer 
dan een inzamelingsactie om geld voor een 
cadeaubon op te halen.

Vriendelijkheid is een uiting van liefde. In 
plaats van een gevoel kunt u vriendelijkheid 
beter zien als een werkwoord, een handeling, 
die via dit woord tot uitdrukking wordt 
gebracht. En laten we eerlijk zijn; soms 
moeten we gewoon doen alsof. Dat betekent 
niet dat we nep of niet oprecht zijn. Het 
betekent dat we meer vriendelijkheid moeten 
oefenen. U bent pas een zwemmer als u 
zwemt. U bent pas een wereldreiziger als u 
rond de wereld reist. U bent pas een 
onderwijzer als u onderwijst. 

Positieve gedachten trekken niet alleen 
positieve mensen en situaties in ons leven 
aan. Belangrijker nog is dat die positieve 
gedachten helpen bij de heropbouw en 
herziening van ons innerlijke mentale 
landschap. Met vriendelijkheid creëren 
vriendelijke handelingen ook vriendelijke 
innerlijke gevoelens. 

Maar het kan ook eenzaam voelen. Afhankelijk 
van waar u woont, kunnen uw land en 
samenleving op de pandemie en andere 
humanitaire en milieurampen reageren op 
manieren die u een gevoel van hopeloosheid 
geven. Het is belangrijk om dat in te zien en te 
erkennen. Maar kijk naar de wijze waarop 
vriendelijkheid zichzelf manifesteert. 

Zie dat een vriend aan u denkt met een 
eenvoudig sms-berichtje. Zoek uit hoe u een 
helpende hand kunt uitsteken binnen uw 
gemeenschap. En lever een bijdrage aan een 
vriendelijk en diepgaand menselijk contact.
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Met andere woorden, soms moet 
u gewoon vriendelijk doen om 
uw ziel of geest in een staat van 
vriendelijkheid te brengen. 

Merk op hoe buren lekkernijen 
voor eenzame ouderen in een 
bejaardenhuis afgeven. 
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Hoewel migraine vaak voorkomt, is de 
aandoening bij veel mensen nog relatief 
onbekend. Migraine hebben is meer dan 
gewoon hele erge hoofdpijn hebben! Veel 
mensen hebben geen idee dat migraine zelfs 
tot arbeidsongeschiktheid kan leiden. 
Migrainepatiënten voelen zich daarom vaak 
niet begrepen, veroordeeld of gestigmatiseerd 
omdat ze last van deze aandoening hebben. 
Om migraine bij het grote publiek onder de 
aandacht te brengen, is de eerste week van 
september in het Verenigd Koninkrijk 
uitgeroepen tot Migraine Awareness Week.

Migraine is een neurologische aandoening die 
leidt tot extreme hoofdpijn, vaak aan één kant 
of in één gebied van het hoofd. Migraine gaat 
vaak gepaard met symptomen als 
overgevoeligheid voor licht, misselijkheid, 
braken, gevoeligheid voor geuren, 
duizeligheid, zichtstoornissen (zoals wazig 
zien of auraverschijnselen), gevoeligheid voor 
geluiden en een verdoofd of tintelend gevoel 
in armen, benen of gezicht. Artsen en 
onderzoekers weten niet precies waardoor 
migraine wordt veroorzaakt, omdat het 
onderzoek grotendeels op patiëntverslagen 
berust. Uit onderzoeken naar deze 
patiëntverslagen blijkt dat migraineaanvallen 
worden getriggerd door stress, hormonale 
veranderingen of onbalans, het overslaan van 
een maaltijd of te laat eten, voedselallergieën, 
weersomstandigheden (vooral lage 
barometerdruk) en slecht slapen. Meer dan 
een kwart van alle patiënten schrijft de 
migraineaanvallen toe aan overgevoeligheid 
voor bepaalde voedingsmiddelen.3 

Migrainepatiënten zouden in dit geval hun heil 
moeten zoeken bij water! Uitdroging is 
namelijk een veelvoorkomende trigger van 
migraine. Zorg dat u gedurende de dag goed 
gehydrateerd blijft. Drink niet alleen water en 
kruidenthee, maar eet ook veel fruit en groente 
omdat deze ook veel water bevatten. Let eens 
op of u migraine krijgt van cafeïne. De relatie 
tussen cafeïne en hoofdpijn of migraine is 
gecompliceerd. Cafeïne kan hoofdpijn helpen 
verlichten en is zelfs een ingrediënt van een 
aantal zelfzorgmedicijnen tegen hoofdpijn. 
Hoewel te veel cafeïne migraine kan uitlokken, 
wordt een migraineaanval juist heel vaak 
getriggerd door te weinig cafeïne of 
afkickverschijnselen van cafeïne, zeker als u 
regelmatig koffie drinkt. Alcohol, bewerkt 
vlees, kleurstoffen in voedingsmiddelen en een 
aantal conserveermiddelen of 
smaakversterkers (zoals nitraten, sulfaten, 
mononatriumglutamaat, aspartaam en 
bepaalde soorten suikeralcohol) lijken ook 
migraine te veroorzaken.

Maar er zijn ook voedingsmiddelen waar 
migrainepatiënten juist baat bij kunnen hebben. 
Folaat en magnesium zijn vaak lastig om via de 
dagelijkse voeding binnen te krijgen, en uit één 
onderzoek is gebleken dat een lage 
hoeveelheid van deze stoffen migraine in de 
hand kan werken.4,5,6

Voedingsmiddelen met een hoog folaatgehalte 
zijn onder meer peulvruchten, asperges, 
bladgroenten, bieten en avocado’s. Ook wordt 
er foliumzuur toegevoegd aan veel brood en 
ontbijtgranen. Magnesium is te vinden in 
spinazie, pompoenzaden, limabonen, 
amandelen, donkere chocolade en avocado’s. 

Co-enzym Q10 (CoQ10) is een antioxidant die 
een belangrijke rol speelt bij de stofwisseling. 
Deze stof is te vinden in de mitochondriën van 
ons lichaam en helpt ontstekingen te 
verminderen.7 Bij migrainepatiënten worden 

vaker afwijkingen gevonden, en onderzoek 
heeft aangetoond dat aanvulling met dit 
co-enzym helpt migraineaanvallen te 
voorkomen en te verlichten.8 

Mensen die last hebben van allergieën 
hebben ook veel vaker last van migraine.9 
Veel patiënten weten ook niet of ze last van 
allergiemigraine of van hoofdpijn door extreme 
sinusdruk hebben. Extreme sinusdruk kan 
vergezeld gaan van een verstopte neus of 
juist een loopneus waarbij het neusslijm 
helder of wit van kleur is. Neusslijm dat 
diepgeel of groen is, wijst meestal op een 
infectie. Er zijn weinig verslagen over 
migraineaanvallen die door een loopneus 
worden veroorzaakt. Maar als het gebeurt, 
dan is het neusslijm meestal helder of 
doorschijnend wit van kleur (geringe kans op 
infectie). 

Uitlijning en houding van het lichaam kunnen 
ook van invloed zijn. Wanneer uw 
ruggenwervel niet helemaal recht staat of uw 
lichaamshouding niet goed is, dan kunnen de 
zenuwen langs de ruggenwervel en nek 
geïrriteerd raken en een migraineaanval 
triggeren. Vermoedt u dat dit bij u het geval 
is? Overleg dan met een fysiotherapeut, 
osteopaat of chiropracticus die 
gespecialiseerd is in de uitlijning van het 
lichaam. Koudwaterbehandelingen lijken een 
positief effect op migraine te hebben en 
kunnen daarom ook worden opgenomen in 
uw behandelprogramma.
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Migraine is een hoofdpijn die zo pijnlijk is dat u hierdoor slecht gaat zien, misselijk wordt en moet braken, 
en waardoor u geen andere keuze hebt dan urenlang (en soms dagenlang) in een donkere slaapkamer 
pijn te lijden. Mensen die aan migraine lijden, weten als geen ander hoe vreselijk een migraineaanval kan 
zijn. Migraine is een van de meest voorkomende gezondheidsproblemen wereldwijd. Volgens schattingen 
zou migraine zelfs de op twee na meest voorkomende aandoening ter wereld zijn!1 Het is een slopende 
aandoening die ervoor zorgt dat zo’n 90 procent van de patiënten tijdens een acute migraineaanval niet op 
het werk kan functioneren.2 

Migraine
Voeding

De volgende voedingsmiddelen 
zijn rijk aan CoQ10: orgaanvlees, 
forel, sardines, spinazie, bloemkool, 
broccoli, aardbeien, pistachenoten, 
sesamzaad en linzen.

1 “Migraine Awareness Week 2020.” National Awareness 
Days Events Calendar 2020 - UK; US, May 26, 2020. 
www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/migraine-
awareness-week-2020/.
2 “Migraine Facts.” Migraine Research Foundation, Dec. 10, 
2019. migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-
facts/.
3 Kelman, L. “The triggers or precipitants of the acute 
migraine attack.” Cephalalgia: An International Journal of 
Headache, vol. 27, no. 5 (2007): 394–402. doi:10.1111/j.1468-
2982.2007.01303.x.
4 Menon, Saras, et al. “Effects of Dietary Folate Intake on 

Migraine Disability and Frequency.” Headache: The Journal of 
Head and Face Pain, vol. 55, no. 2, Feb. 2015, pp. 301–309. 
doi:10.1111/head.12490.
5 Mauskop, Alexander, and Jasmine Varughese. “Why All 
Migraine Patients Should Be Treated with Magnesium.”
 Journal of Neural Transmission, vol. 119, no. 5, May 2012, 
pp. 575–579. doi:10.1007/s00702-012-0790-2.
6 Peikert, A., et al. “Prophylaxis of Migraine with Oral 
Magnesium: Results from a Prospective, Multi-Center, Placebo-
Controlled and Double-Blind Randomized Study.” Cephalalgia, 
vol. 16, no. 4, June 1996, pp. 257–263. doi:10.1046/j.1468-
2982.1996.1604257.x.

7 Yorns, William R., and H. Huntley Hardison. “Mitochondrial 
Dysfunction in Migraine.” Seminars in Pediatric Neurology, 
vol. 20, no. 3, Sept. 2013, pp. 188–193. doi:10.1016/j.
spen.2013.09.002.
8 Millichap, J. Gordon. “Coenzyme Q10 Deficiency and 
Migraine Response to Supplementation.” Pediatric Neurology 
Briefs, vol. 21, no. 2, Jan. 2007, p. 10. doi:10.15844/
pedneurbriefs-21-2-2.
9 “Migraine vs. Sinus Headaches.” American Migraine 
Foundation, May 27, 2016. americanmigrainefoundation.org/
resource-library/sinus-headaches/.

De Griekse filosoof en ‘vader’ van de 
westerse geneeskunde Hippocrates 
sprak ooit de beroemde woorden 
“Laat voedsel uw medicijn en 
medicijn uw voedsel zijn”. 
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Hoofdartikel
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Geduld bestaat uit het volhouden, wachten 
en doorzetten tijdens moeilijke situaties 
zonder boos of wanhopig te worden. Geduld 
is kalm ervaringen, mensen en gevoelens te 
verdragen, terwijl ze totaal niet zijn wat we op 
dat moment zouden willen. Geduld is een 
ware deugd waaraan veel culturen en 
gemeenschappen waarde toekennen. En 
geduld is iets waaraan het anderen - en 
onszelf - vaak ontbreekt. 

We weten allemaal dat haasten en jagen 
stress en onrust opleveren. Als we iets 
gedaan willen hebben, dan moet dat 
meteen. En we leven in een maatschappij 
waarin efficiency en productiviteit gelijk 
worden gesteld aan snelheid, strakke 
deadlines en spoed. Hoe kunnen we geduld 
blijven uitoefenen te midden van 
egocentrische en consumptieve haast?

Waarom zouden we geduldig willen zijn? 

Geduld brengt een diepere innerlijke rust. 
Het verlaagt stress en moedigt ons aan ons 
tempo terug te schroeven en het plan of de 
gevolgen over de langere termijn te bekijken. 
Ongeduldigheid staat gelijk aan impulsiviteit 
en opvliegendheid. 

Tijdens moeilijke tijden het hoofd koel 
houden is een hogere vorm van zelfrealisatie. 
We kennen allemaal wel iemand die zich 
nooit gek laat maken. Waarschijnlijk is deze 
persoon iemand die we betrouwbaar vinden, 
en niet onvoorspelbaar en chaotisch. Als we 
toegeven aan ons geduld, dan zijn we pas 
echt aanwezig in de situatie zoals die zich op 
dit moment ontvouwt. We moeten ons 
inderdaad voorbereiden op de toekomst en 
wijze lessen uit het verleden trekken. Maar 
feitelijk hebben we alleen dit moment en 
geduld helpt ons dit moment met meer 
aandacht en alertheid te ervaren.

Kinderen van 2 en 3 jaar zijn van nature 
ongeduldig. Het is onze taak om hen de 
waarde en het belang van geduld bij te 
brengen. Een deskundige op het gebied van 
kinderontwikkeling suggereert dat het 
belangrijkste woord voor een kind (naast 
“liefde”) “wachten” is.1 Aanvankelijk denken 
we wellicht dat we hen met dit woord leren 
te wachten. Maar de werkelijkheid is dat wij 
moeten leren wachten op hun groei en 
ontwikkeling.

Om een rolmodel voor onze kinderen te 
kunnen zijn, moeten we echter eens goed naar 
onze eigen handelingen, gedragingen en 
gedachten kijken en bereid zijn ons eigen 
gedrag te veranderen. We kunnen wel heel 
vaak “even wachten” of “even geduld” zeggen, 
maar als kinderen zien dat we zelf helemaal 
geen geduld hebben met hen en met anderen, 
dan hebben onze woorden weinig betekenis. 

Geduld helpt om vriendelijker voor anderen te 
worden. Als we geduld hebben, dan geven 
we de voorkeur aan relaties boven andere 
dingen in het leven. We gunnen mensen de 
vrijheid om te zijn wie ze zijn en geven hen de 
ruimte om met zichzelf bezig te zijn.

En geduld dat hand in hand gaat met 
vriendelijkheid helpt onszelf ook. Het volgt een 
gouden regel: behandel anderen zoals je zelf 
behandeld wilt worden. We maken allemaal 
fouten en doen dingen anders dan zou 
moeten. We hebben allemaal momenten dat 
we irritant, egoïstisch en onaardig zijn. We 
willen dat anderen geduld met ons hebben 
als we slechte tijden meemaken. Dit betekent 
niet dat zij (of wij) ongepast gedrag maar 
gewoon moeten accepteren. Geduld kan ook 
betekenen dat we onszelf en andere mensen 
dwingen in actie te komen. En het betekent 
ook een mate van acceptatie van die persoon 
en de fase waarin deze persoon zich bevindt.

Maar hoe kunnen we onszelf trainen 
geduldig te zijn?

Denk eens terug aan uw kindertijd.
Hoewel sommige mensen met veel geduld 
geboren zijn, hebben velen van ons tijdens 
onze opvoeding moeten leren geduldig te 
zijn. Denk eens aan uw jeugd en hoe 
problemen door uw ouders, leraren en 
andere belangrijke volwassenen in uw leven 
werden aangepakt. Hebben ze u geleerd 
weerbaar te zijn en doorzettingsvermogen te 
tonen? Hadden ze veel kritiek op anderen? 
Hadden ze geduld met u tijdens belangrijke 
mijlpalen of momenten waarop u de mist 
inging? Terugdenken aan uw kindertijd is de 
eerste stap om te ontdekken hoe u hebt 
geleerd geduldig te zijn. Hebt u het gevoel 
dat dit niet goed is gelukt? Dan is het tijd om 
naar uzelf op zoek te gaan, over uw gedrag 
na te denken en dagelijks te oefenen met 
geduldig zijn.

Geduld
Er bestaan veel uitdrukkingen, wijze citaten en clichés die over 
geduld gaan: 

“Geduld is een schone zaak.”
“Wat in het vat zit, verzuurt niet.”
“Achter in de fuik zit de paling.”
“Rome is niet in één dag gebouwd.”
“Prijs de dag niet voor het avond is.”
“Alles op zijn tijd.”
“Haastige spoed is zelden goed.”
“Mettertijd komt Hannes in het wammes.”
“Zoiets is monnikenwerk.”

1 Lansbury, Janet. “The Parenting Magic Word (10 Ways To Use 
It).” Elevating Childcare, June 22, 2011. www.janetlansbury.
com/2011/06/the-parenting-magic-word-10-ways-to-use-it/.
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Ken uw triggers.
Waardoor verliest u nu echt uw geduld? 
Misschien is het een lastige ouder of een 
collega die u neerbuigend behandelt. 
Misschien zijn het bepaalde taken of 
activiteiten waarvan u van de kook raakt. 
Bepaal wat uw triggers zijn en experimenteer 
met acties en gedachten die kunnen helpen 
op deze momenten geduldig te blijven.

Verander uw patroon.
Is uw houding een reactie op, of draagt het 
bij aan uw ongeduldigheid? Ga op zoek naar 
manieren om lastige situaties en het gedrag 
van mensen in een ander licht te zien, zodat 
u zich beter hiervan kunt losmaken. Het 
opzettelijk oproepen van positieve 
gedachten is moeilijk, dus probeer het 
tegenovergestelde en denk aan het slechts 
denkbare scenario. Dit kan een beetje 
gevaarlijk zijn, omdat u zo in een negatieve 
spiraal terecht kunt komen. Maar het kan 

helpen om tot een actieplan te komen. Komt 
de lastige situatie dagelijks voor? Weigert uw 
kind bijvoorbeeld zich ‘s ochtends aan te 
kleden terwijl u de deur uit moet? Wat is dan 
het ergste dat kan gebeuren? Komt u te laat 
op uw werk? Moet u uw kind zelf 
aankleden? Leren ze zo nooit om zichzelf 
aan te kleden? Het slechts denkbare 
scenario is niet eens een realistisch scenario.

Laat uw faalangst gaan.
We moeten allemaal risico’s nemen in dit 
leven. En we zijn allemaal wel eens bang dat 
we iets enorm gaan verprutsen. Faalangst 
loslaten betekent niet dat we geen plannen 
en strategieën voor de toekomst maken. Het 
betekent niet dat we er impulsief en met een 
totaal gebrek aan realiteitszin op los leven, 
denkend dat we onoverwinnelijk zijn of dat 
alles een succes zal worden. Soms hebben 
we een reality check nodig dat iets het doen 
of proberen niet waard is! Maar we zijn vaak 

bang of bezorgd over dingen die helemaal 
nooit gaan gebeuren. We zijn aan het 
stressen over eventuele negatieve resultaten 
in plaats van de realiteit van succes of 
positieve resultaten te zien. 

Zet een streep door perfectionisme.
Perfectionisme is een van de 
voedingsbodems van ongeduldigheid. Als 
we vasthouden aan sterke idealen of 
verwachtingen zonder te willen schipperen 
met tijd en realiteit, dan worden we geheid 
ongeduldig. Is perfectionisme voor u een 
valkuil? U bent niet de enige! Ook 
perfectionisme wordt door de maatschappij 
aangemoedigd met Instagram-filters, 
veeleisende scholen en werkplekken en 
tijdschriften vol gephotoshopte afbeeldingen. 
Als we elkaars en onze eigen kwetsbaarheid 
durven omarmen, dan kunnen we inzien dat 
perfectionisme een authentiek leven in de 
weg staat.
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Vitamine C, ook wel ascorbinezuur 
genoemd, helpt bij de vorming van collageen 
en is een antioxidant die aanvallen door vrije 
radicalen afweert. Het is een van de 
belangrijkste vitamines die betrokken zijn bij 
de werking van het immuunsysteem. 
Vitamine C zorgt voor een glanzende huid en 
een energieboost, vermindert chronische 
ziekten en helpt het brein gezond te houden. 
Kortom, een manusje-van-alles voor ons 
hele organisme.

Scheurbuik, een ziekte die wordt veroorzaakt 
door een tekort aan vitamine C, wordt vooral 
geassocieerd met ondervoeding en extreme 
leefomstandigheden. Tegenwoordig denken 
we bij scheurbuik aan zeelieden of gevaarlijke 
piraten die tijdens hun lange reizen op 
gedroogd vlees en oud brood leefden. 
Scheurbuik veroorzaakt bloedarmoede en 
een ernstige aandoening van het tandvlees 
dat hierdoor gaat bloeden. Het zorgt ervoor 
dat wonden slecht genezen en dat oude 
wonden weer opengaan. Scheurbuik komt 
nog maar zelden voor, maar helaas steekt de 
ziekte soms zijn kop op in gebieden waar 
hongersnood heerst of waar te weinig 
voedsel voorhanden is door oorlogen en 
conflicten. De kleine hoeveelheid vitamine C 
die nodig is om scheurbuik te voorkomen, 
ligt echter ver onder de hoeveelheid die in 
onze moderne leefomgevingen en stressvolle 
levensstijlen optimaal zou zijn. En wat 
“optimaal” is, kan zelfs voor één persoon al 
behoorlijk verschillen, en is afhankelijk van 
wat er gaande is in iemands leven op het 
gebied van voeding, leefomgeving, 
immunologie en levensstijl.

Vitamine C vormt een essentieel onderdeel 
van het immuunsysteem. Deze vitamine 
assisteert bij een brede reeks activiteiten op 
celniveau. Het aangeboren immuunsysteem 
is onze eerste verdedigingslinie en houdt als 
eerstelijnsafweer ziektekiemen buiten.1  
Vitamine C helpt bij de productie en afgifte 
van lymfocyten en fagocyten, witte 
bloedcellen die van vitaal belang zijn voor 
een krachtige immuunreactie. De tweede 
verdedigingslinie wordt verkregen door 
extrinsieke blootstelling. Dit adaptieve 
immuunsysteem ontwikkelt specifieke 
reacties op een ziekteverwekker nadat er 
contact is geweest met een ziekteverwekker 
(slechte bacteriën, virus, etc.). Vitamine C 
draagt op celniveau ook bij aan de 
immuunreactie. 

Nu op het noordelijk halfrond de koudere 
seizoenen weer aanbreken, krijgen we 
steeds vaker te maken met respiratoire 
virussen. Hoewel vitamine C geen 
verkoudheid kan voorkomen, blijkt uit een 
aantal onderzoeken dat vitamine C deze 
verkoudheid wel minder lang kan laten duren 
en minder hevig kan maken.2  

Vitamine C is aanwezig in zowel de buiten- 
als de binnenlaag van uw huid, maar weert 
vooral aanvallen door vrije radicalen 
(oxidanten) af die de epidermis (buitenlaag 
van de huid) proberen binnen te dringen en 
te beschadigen. Vitamine C (in voedsel- en 
in huidverzorgingsproducten) neutraliseert of 
vernietigt deze vrije radicalen die oxidatieve 
stress kunnen veroorzaken. Ascorbinezuur is 
een veelvoorkomend ingrediënt in 
antiverouderingsproducten voor de huid. 
Deze stof helpt ook uw huid te beschermen 
tegen schade door ultraviolet licht of 
verbranding door de zon.

Vitamine C is een van de belangrijkste 
antioxidanten. Vrije radicalen zijn de 
bijproducten van metabolische processen 
die in het lichaam plaatsvinden en worden 
ook veroorzaakt door vervuiling, met name 
door luchtvervuiling. Vrije radicalen komen 
van nature in ons lichaam voor, maar worden 
schadelijk als ze zich ophopen door externe 
bronnen als vervuiling, gifstoffen, 
rookdeeltjes, bestrijdingsmiddelen in onze 
groente en ons fruit en andere 
verontreinigers. Als er te veel vrije radicalen 
in ons lichaam aanwezig zijn, kan ons 
lichaam ze niet meer goed bestrijden, en 
deze onbalans wordt dan problematisch. 

We leven niet in een luchtbel, en we kunnen 
deze vrije radicalen en de ophoping ervan 
niet helemaal voorkomen. Daarom is een 
voedingspatroon met producten vol 
antioxidanten zo belangrijk. Bij 
voedingsproducten met veel vitamine C 
denken we automatisch aan citrusvruchten: 
sinaasappel, grapefruit, citroen en limoen. 

Rode kool, aardbeien en zwarte bessen zijn 
ook ongelofelijk rijk aan vitamine C. Dit is 
fantastisch nieuws, omdat het zo veel 
makkelijker is om genoeg vitamine C binnen 
te krijgen. Neem gedurende de dag 
producten met vitamine C tot u en verhoog 
uw inname als u een ziekte voelt opkomen. 
Een grote inname van vitamine C kan een 
laxerende werking hebben en te veel 
vitamine C veroorzaakt diarree (hoewel dit 
niet schadelijk is als de inname wordt 
verlaagd tot een niveau dat slechts een mild 
laxerende werking heeft). Veel mensen 
hebben ondervonden dat het innemen van 
zoveel vitamine C als hun darmen kunnen 
verdragen een heilzaam effect heeft wanneer 
hun immuunsysteem wordt uitgedaagd. Dit 
kan uiteenlopen van 500 mg tot 2 gram 
vitamine C die u overdag iedere één tot twee 
uur inneemt. En vergeet niet dat 
bioflavonoïden en vitamine C elkaar goed 
aanvullen en een sterk synergetisch effect op 
elkaar hebben. Van nature komen de stoffen 
altijd samen in planten voor.
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Vitamine C, wat kunnen we er niet mee? Net als vitamine D en omega-3-vetzuren beschikt  
vitamine C over een ellenlange lijst met voordelen en eigenschappen die deze vitamine tot een 
belangrijke voedingsstof voor optimaal welzijn, maar ook voor basisfuncties van ons lichaam, maakt. 

Vitamine C 

Kruiden en supplementen

Maar wist u dat rode peper, kiwi, 
boerenkool, broccoli en spruitjes 
meer vitamine C per 100 gram 
bevatten dan citrusvruchten?! 

1 Huijskens, Mirelle J. A. J., et al. “Technical Advance: Ascorbic 
Acid Induces Development of Double-Positive T Cells from 
Human Hematopoietic Stem Cells in the Absence of Stromal 
Cells.” Journal of Leukocyte Biology, vol. 96, no. 6, Dec. 2014, 
pp. 1165–1175. doi:10.1189/jlb.1ta0214-121rr.
2 Hemilä  H., Chalker  E. “Vitamin C for Preventing and Treating 
the Common Cold.” Cochrane Database of Systematic Reviews 
2013, Issue 1. Art. No.: CD000980. doi:10.1002/14651858.
CD000980.pub4.

Vitamine C is ook geweldig voor uw 
huid. Deze vitamine helpt namelijk bij 
de aanmaak van collageen, een eiwit 
dat nodig is om uw huid soepel en 
elastisch te houden. 
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Het klinkt misschien eenvoudiger gezegd 
dan gedaan, maar het is belangrijk om kalm 
te blijven. Wereldwijd hebben ouders met 
hetzelfde probleem te kampen, en onze 
kinderen zijn getuigen van de manier waarop 
we met dat probleem omgaan. Dat onze 
kinderen nu voortdurend thuiszitten (vooral 
als u zelf vanuit huis moet werken of 
kinderopvang moet regelen omdat u naar 
uw werk moet) is ongetwijfeld de grootste 
uitdaging waar we in de verste verte niet op 
waren voorbereid. 

Kinderen floreren als ze ongestoord en vrij 
(vooral buiten) kunnen spelen. Dit betekent 
niet dat alle routine overboord moet worden 
gegooid; kinderen hebben namelijk routine 
en voorspelbaarheid nodig. Maar in plaats 
van “routine” zou u ook in termen van ritme 
kunnen denken. En terug naar school gaan 
kan onderdeel van dit ritme zijn!

Zie de periode waarin de scholen waren 
gesloten als een tijd van vrijheid, ontdekking 
en creativiteit. Misschien hebben kinderen nu 
meer moeite met breuken of jaartallen, maar 
die kennis halen ze uiteindelijk wel weer in. 
Op dit moment is de tijd die ze thuis 
doorbrengen met fantaseren en spelletjes in 
de achtertuin doen van essentieel belang. Ze 
hebben nu de tijd om na te denken, creatief 
te zijn en hun gevoelens over alle 
veranderingen te verwerken.

Hoe belangrijk is het uit het hoofd leren van 
feiten en cijfers nu helemaal? Als onderwijs 
een checklist wordt van dingen die we 
moeten leren (en wellicht snel weer 
vergeten), wat lopen kinderen dan mis qua 
fantasie, groei en kindertijd? 

Maar de realiteit is dat ze ook die 
theoretische kennis en goede schoolcijfers 
nodig hebben. En op een dag zullen ze 
allemaal weer terug in de schoolbank 
moeten. Hoe helpen we kinderen met de 
overgang van zoveel speelvrijheid en 
creativiteit aan huis naar het schoolregime in 
de klas?
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U hebt vast wel op social media of online forums over ouderschap 
berichten gelezen van ongeruste ouders die zich zorgen maken 
over het sluiten van scholen. Het thuisonderwijs dat ze nu moeten 
geven, trekt een zware wissel op het hele gezin. Veel ouders zijn 
bang dat het een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van 
hun kinderen en dat ze een leerachterstand oplopen. 

Terug naar school 

Gezondheid van het gezin

Verandering zou wel eens een 
noodzakelijk onderdeel van onze 
benadering van onderwijs 
kunnen zijn. 

Maar kinderen hebben hierdoor ook 
veel minder structuur, en dat geeft 
ze de kans om creatief te zijn. En 
misschien is dat wel precies wat ze 
nodig hebben.
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Begin in de aanloop naar de heropening van 
de school uw leefschema thuis meer in te 
richten als een normale schooldag. Dat 
betekent niet dat u de wis- en 
scheikundeboeken op tafel moet gooien. 
Maar wel dat u een slaapschema opstelt 
met veel ruimte voor slaap en de wekker zet 
op de tijd waarop uw kinderen op 
schooldagen zouden opstaan. 

Maak het ontbijt klaar en bereid u voor op de 
dag zoals u ook zou doen als de school 
gewoon open zou zijn. Hebt u tijd over? Dan 
kunt u ‘s ochtends zelfs naar de school van 
uw kind lopen, als deze normaal gesproken 
ook naar school loopt, gewoon om deze 
handeling na te bootsen.

Wij volwassenen zijn vaak degenen die 
kinderen belemmeren in hun persoonlijke 
proces van aanpassing aan verandering. 
Geloof in uw kind. Wees aanwezig om hem 
of haar te helpen en te begeleiden met de 
overgang, vooral met het verwerken van 
gevoelens en gedachten over alle 
veranderingen, maar laat uw kind hierin het 
voortouw nemen. Als we een stapje 
terugdoen, krijgen kinderen de kans om zich 
op basis van hun eigen behoeften aan te 
passen, niet op basis van onze angsten.
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Daarbij is het heel belangrijk dat 
we ons realiseren dat kinderen 
gewoontedieren zijn, maar dat ze 
zich evengoed heel goed kunnen 
aanpassen. 
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Begin met uw gemoedstoestand.
Het klinkt misschien afgezaagd, maar wees 
goed voor uzelf en anderen. Vriendelijkheid, 
een positieve instelling, optimistische 
gedachten en mindfulness zijn meer dan 
spirituele trendverschijnselen, ze zijn 
essentieel voor een goede gezondheid! Als 
we ons concentreren op negativiteit of op 
wat er verkeerd kan gaan, dan dragen we 
bij aan onze eigen stress. Stress, vooral 
chronische stress, is niet alleen heel slecht 
voor onze psyche en gemoedstoestand, 
maar ook voor ons immuunsysteem. 
Sommige mensen hebben voortdurend het 
nieuws opstaan en dat kan in deze periode 
een aanzienlijke bron van stress vormen. We 
moeten geïnformeerd blijven, maar te veel 
nieuws, en vooral nieuws over de vreselijke 
dingen die anderen zijn overkomen, kan bij 
sommigen veel stress veroorzaken.

Stress kan onder andere leiden tot afgifte 
van cortisol en bijdragen aan 
ontstekingsprocessen in het lichaam. 

Het probleem met cortisol dat continu in 
ons systeem circuleert, is dat het lichaam 
zich dan niet op andere essentiële 
activiteiten kan richten. Te hoge 
cortisolniveaus door stress hebben ook een 
sterk dempende werking op de 
immuunreactie. 

Dit wil niet zeggen dat we de realiteit of de 
ernst van een moeilijke of stressvolle situatie 
moeten negeren. We kunnen beter de 
uitdaging opmerken, de gevoelens rondom 
de stressfactoren doorvoelen en daarna 
manieren bedenken om die negatieve 
gevoelens te bestrijden. 

Slaap!
Naarmate we ouder worden, vinden we het 
vaak moeilijker om in te slaap te vallen of net 
zolang te slapen als toen we jonger waren. 

Vroeg naar bed gaan (vóór 21:30 uur) zou 
de slaapkwaliteit verbeteren ten opzichte 
van laat naar bed gaan. Zet minimaal twee 
uur voor bedtijd alle schermen uit. Begin 
met een verzorgingsritueel voor het slapen 
gaan, dat kan variëren van uw gezicht 
wassen en een minigezichtsmassage of 
heel uitgebreid in bad gaan gevolgd door 
rekoefeningen en meditatie. 

Een beroemd onderzoek heeft aangetoond 
dat een chauffeur met slaapgebrek 
gevaarlijker achter het stuur was dan een 
dronken chauffeur! Stelt u eens voor wat dat 
betekent voor uw dagelijks functioneren 
waarbij geen groot gemotoriseerd voertuig 
is betrokken! Het punt is dat slaap een van 
de belangrijkste manieren is waarop u op 
natuurlijke wijze uw immuniteit kunt 
versterken zodat uw lichaam zich kan 
focussen op zijn immuunreactie en niet 
hoeft te worstelen met basisfuncties.

Blijf in goede fysieke conditie. 
Het weer wordt frisser op het noordelijk 
halfrond! Ga naar buiten en geniet van de 
herfstkleuren. Maak een wandeling of doe 
iedere dag mee aan een vorm van 
beweging. Bent u met pensioen? Begin uw 
dag dan met een ochtendwandeling en 
maak na het avondeten nog een ommetje! 
Het is belangrijk dat u iedere dag beweegt, 
ook al gaat het in kleine stappen. En als u 
deze activiteiten in de natuur kunt uitvoeren, 
dan is dat nog beter.

Eet vers bereid voedsel.
Misschien woont u alleen of woont u met uw 
partner. Als u voor een klein aantal mensen 
moet koken, dan is de motivatie om verse 
maaltijden te bereiden soms ver te zoeken. 
Maar door het eenvoudig te houden wordt 
deze taak minder intimiderend. Plant u welke 
maaltijden u tijdens de week gaat koken? 

Of maak een goed gevulde groentesoep 
waaraan u op het allerlaatst een royale 
hoeveelheid verse kruiden of dun gesneden 
groenten toevoegt (zodat deze knapperig en 
groen blijven).

De pandemie is beangstigend en uitdagend. 
Het voelt vaak alsof we de controle kwijt 
zijn. Maar op deze manier kunt u zelf een 
levensbelangrijke rol spelen voor uw 
gezondheid en immuniteit!
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Dit jaar is een uitdagend jaar, waarin senioren op een geheel nieuwe wijze met 
gezondheidsproblemen worden geconfronteerd. De COVID-19-pandemie heeft bewezen dat 
niemand immuun is voor deze vreselijke besmettelijke ziekte en dat vooral ouderen risico lopen. 
Senioren met ernstige en chronische gezondheidsaandoeningen vormen een belangrijk onderwerp 
in discussies over de volksgezondheid. Hoe kan deze groep ouderen ervoor zorgen dat ze zichzelf 
beschermen door hun immuunsysteem in optimale conditie te houden?

Natuurlijke versterking van de immuniteit 

Gezondheid van het gezin

Zorg dan dat u iedere dag in 
minstens één maaltijd verse (rauwe) 
groenten verwerkt. U kunt ook een 
grote salade voor de lunch of het 
avondeten maken die meerdere 
dagen goed blijft. 

Cortisol is een hormoon dat het 
lichaam tijdens stressvolle tijden 
helpt (vechten of vluchten). 

Reden genoeg dus om, naarmate 
de jaren vorderen, er een goede 
slaaphygiëne op na te houden. 
Ga iedere avond op dezelfde tijd 
naar bed en sta iedere ochtend op 
dezelfde tijd op. 



September/oktober 2020    | 19September/oktober 2020    |



|    The Art of Growing Young

Om stress op een gezonde manier te 
bestrijden, moet u naar lichaam, geest en 
voeding kijken. 

Geest
Om stress te verslaan, is het belangrijk dat u 
leert positief te denken. Stilstaan bij 
negatieve gesprekken of ontmoetingen die 
uren of dagen geleden plaatsvonden, zorgt 
er alleen maar voor dat u gestrest blijft en 
nog meer negatieve ervaringen in uw leven 
aantrekt. En als u al uw tijd besteedt aan 
dingen waarvan u stress krijgt, hoe gaat u 
dan ooit tijd krijgen om u te richten op zaken 
die u vreugde en gemoedsrust geven? 

Besteed aandacht aan hoe u zich voelt en 
niet aan iedere gedachte die door uw hoofd 
gaat. Als u merkt dat u verdrietig, gestrest of 
nerveus bent, dan laat uw geest u weten dat 
u met negatieve gedachtepatronen bezig 
bent. 

Zorg bij stress ook voor voldoende slaap. 
Helaas gebeurt het in stressvolle periodes 
ook vaak dat uw slaappatroon wordt 
onderbroken. Help uw lichaam in slaap te 
vallen door televisies, computers en 
smartphones minimaal één uur voor bedtijd 
uit te zetten. 

Zorg dat uw slaapkamer koel en donker is 
en dat u niet kan worden afgeleid door 
televisie of tablets. 

Lichaam
Intensieve lichaamsbeweging is om 
meerdere redenen uitstekend om stress kwijt 
te raken. Tijdens het sporten komen de 
hormonen endorfine en endocannabinoïde in 
het lichaam vrij waardoor u zich psychisch, 
lichamelijk en emotioneel goed gaat voelen. 
Intensieve lichaamsbeweging helpt u ook 
opgekropte agressie te kanaliseren. 

Als u denkt niet genoeg tijd te hebben om 
van de stressverlagende voordelen van sport 
te genieten, dan zit u ernaast. Experts raden 
aan vrijwel iedere dag minimaal 30 minuten 
actief te zijn, maar dat hoeft niet in één keer. 
Iedere dag ‘s ochtends even 10 minuten de 
tijd nemen om te sporten is genoeg om 
ontspannen en met een goed humeur aan 
de dag te beginnen.1 

Mannen denken vaak dat hoe meer stress 
ze hebben, hoe harder ze moeten sporten 
om die stress kwijt te raken. Vooral in 
stressvolle tijden kunnen rennen, zwemmen 
en in teamverband sporten heel fijn zijn. 

Voeding
Welk voedsel u eet, kan voor een groot deel 
beïnvloeden hoe uw lichaam met stress 
omgaat. Een voedingspatroon vol suikerrijke 
frisdrank en junkfoods zorgt voor pieken en 
dalen in uw bloedsuiker. En dit leidt weer tot 
nerveuze, gestreste energie gevolgd door 
een lamlendig en somber gevoel. Door deze 
cyclus kan stress nog erger aanvoelen. 

Gezonde voeding helpt ook de negatieve 
effecten van stress tegen te gaan door het 
immuunsysteem te stimuleren en de 
bloeddruk te verlagen. 
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Stress is onvermijdelijk, vooral in de jachtige tijd waarin wij leven. Maar stress hoeft er niet voor te 
zorgen dat u ‘s nachts wakker ligt en maagpijn of chronische hoofdpijn krijgt. Leer gezond omgaan 
met stress, dan leeft u makkelijker en trekt u positieve dingen, mensen en ervaringen aan die 
eventuele resterende stress zullen verlichten.

Gezond omgaan met stress

Gezondheid van het gezin

Laat die gevoelens voor wat ze 
zijn en richt uw gedachten weer op 
positieve zaken. Dit zal na verloop 
van tijd automatisch gaan.

Ga in dat uur iets ontspannends of 
leuks doen, zoals een goed (maar 
niet te spannend) boek lezen, met 
uw partner praten of naar rustige 
muziek luisteren. 

1 Staff. “How 10 Minutes Can Be a Workout.” smokefree 
gov. Accessed July 10, 2020. https://smokefree.gov/stay-
smokefree-good/get-active/how-10-minutes-can-be-workout
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Aan de andere kant geeft een 
voedingspatroon dat is samengesteld uit 
gezond fruit, groenten, complexe 
koolhydraten en voldoende gezonde vetten 
uw lichaam alles wat het nodig heeft om 
langere tijd energiek en alert te blijven. 

Er zijn ook troostrijke voedingsproducten, 
zogenaamde comfort foods, die rust en 
gelukzaligheid oproepen. Warme havermout 
stimuleert de aanmaak van de 
neurotransmitter serotonine, omdat 
havermout een complex koolhydraat is.

Zorg dus goed voor uw lichaam, geest en 
voeding, dan kunt u stress te slim af zijn en 
een gelukkig, gezond leven leiden. 
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En hoe voorzichtig we onze eerstgeborene 
vasthielden alsof deze van glas was! Weet u 
nog hoe u hebt geleerd uw baby in bad te 
doen, vieze luiers te verschonen en hoe u 
dat friemelende lijfje kleding hebt 
aangetrokken (om deze een paar uur later 
na een te enthousiast boertje of lekkende 
luier weer te moeten verschonen!). De 
periode waarin we leren moeder te worden 
is ontroerend, vermoeiend en gaat 
razendsnel voorbij. Want onvermijdelijk komt 
de dag dat we weer aan het werk moeten.

Wennen aan het werk na het 
zwangerschapsverlof is voor iedere vrouw 
weer anders. Veel hiervan hangt af van 
externe factoren: hoe lang duurde uw verlof, 
hoe leuk vindt u uw werk, bent u tevreden 
met de kinderopvang, hoeveel 
ondersteuning krijgt u van uw 
werkomgeving, etc? Stel dat de logistiek op 
orde is, u beschikt over kinderopvang, een 
goede taakverdeling met uw man en een 
bemoedigende, ondersteunende 
werkomgeving, hoe kunt u zich emotioneel 
en fysiek voorbereiden op de eerste 
werkdag na uw zwangerschapsverlof?

Iedere vrouw reageert anders op een 
terugkeer naar haar werk. Sommige 
vrouwen vinden het fijn weer onder 
volwassenen te zijn en verheugen zich erop. 
Anderen waren liever langer thuis gebleven 
bij hun kind. Anderen ervaren een mix van 
vreugde en verdriet. 

Ga het gesprek aan met uw  
baas en collega’s.
Hopelijk hebt u een werkplek waar men oog 
heeft voor uw behoeften als kersverse 
moeder. Wilt u moedermelk kolven? Bekijk 
dan wat de mogelijkheden hiervoor zijn; 
wanneer u hiervoor de tijd kunt nemen, waar 
u de melk kunt bewaren en hoe u uw privacy 
bewaakt. 

Vermoeidheid — slapen, dutten, 
slapen, dutten.
Misschien slaapt uw kind nog niet de hele 
nacht door. Dat hangt af van hoe oud uw 
baby is als u weer gaat werken. Afhankelijk 
van uw voedingsschema (en soms 
verschoningsschema) kunt u behoorlijk moe 
zijn op het werk. Als u borstvoeding geeft, 
bent u waarschijnlijk degene die ‘s nachts 
opzit met de baby. Slaapt uw baby nog niet 
door, of bent u degene die naar de baby 
gaat kijken als die wakker wordt? Zorg dan 
dat u uw slaapschema hierop aanpast. 
Misschien kunt u ‘s avonds een half uur of 
een uur eerder naar bed gaan. Overleg met 
uw partner en vraag of hij of zij de baby uit 
het wiegje of bedje kan halen zodat u niet 
helemaal wakker hoeft te worden voor de 
voedingen. 

Maar helaas volgen weinig moeders dat 
advies ook op (vooral als er nog andere 
kleine kinderen thuis rondlopen!). 
Weekenden en vrije dagen vormen de 
perfecte gelegenheid om dit advies in de 
praktijk te brengen.
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Moeder worden is een van de meest ingrijpende 
gebeurtenissen in het leven van een vrouw. Degenen onder 
ons die kinderen hebben, kunnen zich vast nog wel de 
doorwaakte nachten en het gebrek aan slaap herinneren. 

Wennen aan het werk na uw 
zwangerschapsverlof 

Gezondheid van het gezin

Maar hoe gaat u met al dit soort 
gevoelens om? Hier volgen een 
aantal manieren waarop u deze 
overgang wat positiever kunt laten 
verlopen.

En haal slaap in op de dagen dat u 
niet hoeft te werken! “Slaap als de 
baby slaapt” is dan ook het advies 
dat veel moeders tijdens deze eerste 
tijd met hun baby krijgen. 

Vraag aan uw supervisor of bij 
personeelszaken (of aan andere 
vrouwen die terug zijn van hun 
zwangerschapsverlof) wat er 
gebeurt als uw kind ziek wordt en 
u hem of haar bij de kinderopvang 
moet ophalen.
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Erken uw angst.
Veel vrouwen hebben het gevoel dat ze niet 
echt van de laatste weken van hun 
zwangerschapsverlof kunnen genieten 
omdat ze bang zijn hun baby te gaan 
missen. Voelt u dat ook? Erken dat dit een 
volledig legitiem gevoel is en breng uw 
aandacht daarna terug naar de mooie 
momenten in het hier-en-nu. Praat met 
andere moeders over hoe zij omgaan met 
de angst hun kinderen op het werk te 
moeten missen. 

Besef dat dit gevoel verandert.
In het begin zal het moeilijk zijn, zelfs als u 
zin had om weer aan het werk te gaan. Maar 
na verloop van tijd wordt het beter. Het 
gemis zal de eerste weken of maanden 
zwaar zijn. Zoek steun bij minimaal één 
iemand met wie u over uw baby kunt praten. 

Concentreer u op het mantra “aan alles 
komt een einde”, omdat er ook een einde 
aan uw verdriet en wanhoop zal komen. De 
wetenschap dat het in het begin moeilijk zal 
zijn, maar dat de situatie ook weer beter 
wordt, helpt u positief uw werkdag - en deze 
nieuwe levensfase - door te komen.
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Bedenk manieren om op het werk 
met dit gemis om te gaan. Neem 
foto’s en video’s mee, en laat u 
op de hoogte houden door de 
kinderopvang.
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Waar uw lichaam vet opslaat, kan een 
grote invloed hebben op uw gezondheid. 
U hebt vast wel eens van een appel- en 
peervormige lichaamsbouw gehoord. Bij 
mensen met een appelvorm zit hun 
gewicht op de buik, terwijl peervormigen 
een smalle taille hebben en eventuele extra 
kilootjes op hun heupen, dijbenen en 
zitvlak dragen. Vanwege een hoger niveau 
aan oestrogeen hebben vrouwen vaker 
een peervorm. Volgens een recent 
onderzoek, gepubliceerd door de 
European Society of Cardiology, wordt het 
overtollige buikvet bij een appelvormige 
lichaamsbouw gelinkt aan herhaalde 
hartaanvallen. Dit is niet het enige 
onderzoek dat een link legt tussen buikvet 
en gezondheidsproblemen, maar wel het 
eerste onderzoek waarin abdominale 
obesitas wordt gekoppeld aan meerdere 
hartaanvallen en beroertes. 

Combineer uw gezonde voedingspatroon 
met regelmatige, liefst dagelijkse, 
lichaamsbeweging om binnen de kortste 
keren een drastische verbetering in de 
verdeling van uw lichaamsvet te zien.1  

Wanneer u eet, is misschien wel net zo 
belangrijk als wat u eet. Volgens ten minste 
één kleinschalig onderzoek kan laat op de 
avond eten leiden tot gewichtstoename en 
een hoge bloeddruk.2 Bij sommige mensen 
helpt het eten van drie grotere maaltijden per 
dag (‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds) 
hun trek en gewicht onder controle te 
houden. Anderen vinden het prettiger om 
vaker tijdens de dag een kleinere maaltijd te 
nuttigen. Er is ook groeiend bewijs dat het 
zogenaamde intermittent fasting kan helpen 
bij gewichtscontrole. Let er dan wel op dat u 
na het vasten niet extra veel of ongezond 
gaat eten.3 Ongeacht wat het beste werkt 
voor uw lichaam, het vasthouden aan een 
routine is belangrijk. Uw lichaam leert dan 
wanneer het tijd is om te eten. Uw maaltijden 
te lang uitstellen kan ertoe leiden dat u 
zwicht voor junkfood of dat u tijdens de 
volgende maaltijd te veel eet.

Er zijn veel redenen waarom lichaamsbeweging uw humeur 
verbetert en uw cognitieve functies helpt beschermen. 
Allereerst zorgt lichaamsbeweging ervoor dat er meer bloed 
stroomt naar alle lichaamsdelen, waaronder het brein. Een 
verhoogde bloedstroom naar delen van het brein die zich 
bezighouden met het geheugen kan volgens 
wetenschappers de kennisverwerving helpen verbeteren.4 
Dat u na intensieve inspanning een beter humeur hebt, 
komt door endorfines, hormonen die ervoor zorgen dat u 
zich goed voelt en die tijdens het sporten door uw lichaam 
worden aangemaakt. Deze endorfines en 
endocannabinoïden hebben een wisselwerking met de 
receptoren in het brein die pijn reguleren en positieve 
gevoelens in het lichaam stimuleren. Deze 
stemmingverhogende effecten kunnen volgens sommige 
schattingen wel 24 uur aanhouden. En dit betekent dat u 
zich door een dagelijkse dosis lichaamsbeweging de hele 
week blij en gezond kunt voelen!

Hebben eettijden invloed op de 
gezondheid?

Waarom voel ik me beter door sporten? 

Vraag het  de expert

Waar uw lichaam ook vet opslaat, de 
beste manier om uw lichaamsomvang 
te verkleinen is door vers fruit en 
groenten, weinig voorbewerkte 
producten en junkfood te eten en veel 
water te drinken. 

Welke invloed heeft de 
verdeling van lichaamsvet op 
mijn gezondheid?
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