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Goed nieuws voor Lipoedeempatiënten. 
 
Gift van $ 1,5 miljoen cadeau aan Fund College of Medicine - Tucson 
Research and Education Program. 
Felicitie Daftuar gaf internationaal zeer bekende endocrinoloog Dr. Karen 
Herbst uit Tuscon deze gift waarmee onderzoek gedaan zal worden.  
"Zwaarlijvige mensen zijn niet altijd dik , omdat ze te veel eten. Sommige 
soorten vetweefsel zullen niet verdwijnen, ongeacht hoeveel men diëten 
of sport. En je hoeft niet per se extreem te zwaar om te lijden onder een 
vetaandoeningen, waaronder Lipoedeem." 
 
Voor de studie van potentiële genetische, metabole en hormonale 
oorzaken achter de ophoping van atypische vetweefsel, heeft Felicitie 
Daftuar, oprichter en directeur van de Lipedema Foundation, van een $ 
1.500.000 gift verstrekt. 
Hierdoor wordt het mogelijk meer onderzoek te doen naar vet 
gerelateerde ziektes, waaronder Lipoedeem met als doel te komen tot 
beter onderwijs op dit gebied aan medici, beter voorlichting, eerdere en 
betere diagnostisering en het ontwikkelen van mogelijke 
behandelmethodes. 
 
Het onderzoeksprogramma van het vetweefsel (TREAT) zal uitgevoerd 
worden onder leiding van Karen Herbst, MD, PhD, een universitair 
hoofddocent van de geneeskunde  afdeling Endocrinologie aan de 
Universiteit van Arizona College of Medicine te Tucson en zal zich 
richten op het beter begrijpen van vetweefsel en vetziektes, diagnose en 
behandeling van vetweefsel aandoeningen.  
 
"Mensen met een vet aandoening hebben overtollig vet of vetweefsel in 
hun lichaam, die niet verdwijnt door veranderingen in levensstijl," zei Dr 
Herbst. "Het is vrij moeilijk voor de medische gemeenschap om dat feit te 
accepteren."! !
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Lipoedeempatiënten groeien gemakkelijk. Daarnaast heeft ongeveer de helft obesitas. Bij 
afvallen zien we dan ook vaak dat obesitasvet verdwijnt maar het lipoedeemvet op de 
bekende plaatsen niet of nauwelijks. 

 

Hieronder een artikel die inzicht kan geven in 
                             5 verrassende externe oorzaken van groeien. 

 

In haar artikel ‘Amerikanen zijn kolossaal, 5 verrassende oorzaken waarom we steeds dikker 
worden’ merkt Martha Rosenberg op, dat het gewicht van de gemiddelde Amerikaan in de 
vier decennia tussen 1960 en 2000 met gemiddeld 10 kilo is toegenomen, een probleem dat 
volgens haar het gevolg is van 5 belangrijke factoren. 

Deze factoren kunnen voor velen een verrassing zijn, aangezien geen van hen de meest 
besproken oorzaak van gewichtstoename noemt: calorieën. Hoewel calorieën absoluut een 
belangrijke rol spelen bij de vergelijking, is er een aantal andere milieu- en 
levenshoudingsfactoren te noemen, die waarschijnlijk een veel grotere rol spelen. Vooral 
omdat de meeste mensen niet beseffen dat ze daardoor beïnvloed worden (en om die reden 
het signaal niet oppakken). Deze omvatten: 

 

Antibiotica in voedsel en medicamenten. 
De meeste mensen begrijpen het sterke verband niet tussen ons microbiome en 
gewichtstoename. Overtuigend bewijs geeft een gecompliceerd verband aan tussen 
overmatig gebruik van antibiotica en gewichtstoename. Het is voor de mens een algemene 
tendens om infecties met antibiotica te bestrijden. 

Het probleem van overmatig gebruik van antibiotica is dat het alle goede darmbacteriën 
vernietigt. Goede bacteriën (probiotica) zijn echter fundamenteel voor je gezondheid, dat 
onderzoekers ze inmiddels vergelijken met ‘een nieuw erkend orgaan.’ 

In de VS wordt elk jaar bijna 14 miljoen kilo antibiotica aan voedselproducerende dieren 
toegediend. Dat is ongeveer 80 procent van alle antibiotica dat jaarlijks in de VS wordt 
gebruikt. Het wordt zowel gebruikt om de veestapel te behoeden voor ziektes, als wel om 
hun gewicht te bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat antibiotica-houdend vlees hetzelfde 
gewichtstoenemende effect heeft op mensen die het consumeren. 

 

Andere groeibevorderende geneesmiddelen die worden toegediend aan 
vleesproducerend vee. 

Andere medicijnen die worden gebruikt om vee vet te mesten leiden ook bij de mens tot 
gewichtstoename. Ractopamine is daar een voorbeeld van. Dit beta-agonistisch 
geneesmiddel bevordert de groei bij een toenemende eiwitsynthese, waardoor het dier 
grotere spieren ontwikkelt. 

In de geneeskunde voor de mens zijn beta-agonisten ook gevonden in medicatie tegen 
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astma. Een hardnekkige gewichtstoename is in feite een veel voorkomende klacht onder 
astmapatiënten die gebruikmaken van Advair (een beta-agonistisch medicijn). Zelfs zozeer, 
dat de fabrikant de bijwerking gewichtstoename heeft toegevoegd aan de post-marketing. 

 

Hormoonontregelaars. 
Veel algemeen gebruikte huishoudelijke producten bevatten hormoonontregelaars, waarvan 
enkelen structureel vergelijkbaar zijn met hormonen als oestrogeen en dientengevolge effect 
kunnen hebben op iemand’s normale lichaamsfuncties. 

Voorbeelden daarvan zijn Bisphenol-A (BPA), PCB’s, Ftalaten, Triclosam, 
bestrijdingsmiddelen voor de landbouw en brandvertragers. Bepaalde landbouwchemicaliën, 
met name glyfosaat, kunnen eveneens je gewicht beïnvloeden omdat het gezonde 
darmbacteriën vernietigt. Recent onderzoek heeft aangetoond dat glyfosaat een extreme 
functieverstoring van microben en levenscycli veroorzaakt, bij voorkeur nuttige bacteriën, 
waardoor ziekteverwekkers kunnen gaan woekeren. 

In de Verenigde Staten is het merendeel van glyfosaat dat mensen consumeren afkomstig 
van genetisch gemanipuleerde (GE) suiker, maïs, soja en conventioneel geteelde gedroogde 
tarwe. Behalve dat het je darmflora verandert, verhoogt het ook het schadelijke effect van 
andere voedselvergiftigende chemische substanties en milieu-toxines. 

 

4 Kunstmatige zoetstoffen. 
Nogmaals, de misvatting betreffende kunstmatige zoetstoffen is enorm. Ze worden op de 
markt gebracht als ‘dieet’ voordelig, maar onderzoek laat andere resultaten zien. 

Aangetoond is dat kunstmatige zoetstoffen de eetlust bevorderen, het verlangen naar 
koolhydraten stimuleren, vetopslag verhogen en gewichtstoename veroorzaken. 
Kunstmatige zoetstoffen houden ons brein voor de gek doordat het ‘denkt’ dat het suiker 
ontvangt. En als er geen suiker binnenkomt geeft het brein signalen af dat het koolhydraten 
nodig heeft. Vandaar dat het gewichtstoename bevordert. 

Een onderzoek dat in Democrat & Chronicle (artikel) werd gepubliceerd, beschrijft dat van 
mensen die regelmatig ‘light’ frisdranken gebruiken de tailleomtrek met 500 procent 
toeneemt ten opzichte van mensen die nooit ‘light’ frisdrank drinken. 

5 Sluipende reclame voor ‘junk food.’ 
Kinderen zijn de belangrijkste doelgroep van ‘junk food’-reclame. Dat is duidelijk te zien bij 
kassa’s van supermarkten, waar chocoladerepen, snoep en frisdrank strategisch op 
oogniveau van kinderen worden geplaatst. En deze vorm van reclame heeft een geweldig 
effect, aangezien vandaag de dag in de Verenigde Staten bij één op de drie kinderen 
obesitas wordt gediagnostiseerd. Deze levenshouding is uiteraard buitengewoon nadelig 
voor kinderen, zowel lichamelijk als geestelijk. 

Kinderen worden tegenwoordig blootgesteld aan een overdaad aan reclame, door middel 
van het laten zien van allerlei spannende merkproducten, het tonen van die merken in 
(jeugd)films, reclame op school, sluikreclame, mond-tot-mondreclame, dvd’s, spelletjes en 
internet. Volgens een door het Institute of Medicine (IOM) in 2013 gepubliceerd rapport, zien 
kinderen van 2-11 jaar momenteel gemiddeld per dag meer dan 10 voedseladvertenties op 
de televisie. 
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De Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties, Olivier de Schutter, waarschuwde onlangs 
dat “obesitas een grotere wereldwijde bedreiging voor de gezondheid vormt, dan het gebruik 
van tabak.” De Amerikaanse ‘Society of Clinical Oncology (ASCO) kwam kortgeleden 
eveneens tot een stelling nemende verklaring met betrekking tot obesitas en kanker, waarin 
wordt weergegeven dat “obesitas met rap tempo het gebruik van tabak inhaalt als 
vermijdbare oorzaak van kanker.” 

Tijdens het dit jaar gehouden topoverleg van de World Health Organization, spoorde De 
Schutter alle landen aan hun krachten te bundelen voor strengere regelgeving op het gebied 
van ongezond voedsel, met de woorden: “Zoals de hele wereld samenwerkte om de risico’s 
van tabaksproducten te reguleren, dienen we nu een stevige kaderovereenkomst te bereiken 
over ongezond voedsel.” 

Hoe kunnen we voornoemde oorzaken van gewichtstoename vermijden? 

Zoals eerder vermeld: één van de manieren om gewichtstoename te voorkomen is kritisch 
kijken naar de kwaliteit van het voedsel dat je eet, in plaats van naar de kwantiteit (de 
hoeveelheid calorieën). 

Biologisch voedsel bevat geen schadelijke chemische conserveringsmiddelen, hormonen of 
pesticiden die gewichtstoename veroorzaken. Vermijd absoluut overdreven bewerkt 
voedsel, je raakt er alleen maar gefrustreerd van wanneer je tot de ontdekking komt dat 
alles wat je eet doorspekt is van de hiervoor genoemde, gewicht bevorderende 
toevoegingen. 

Wanneer er voor voedsel wordt geadverteerd, weet je bijna zeker dat het slecht voor je 
is. Vraag je maar eens af wanneer je voor het laatst reclame hebt gezien voor appels… Of 
voor boerenkool… Ja toch? 

Koop biologische groenten en fruit rauw en heel en bereid ze vanaf de basis. Dit zal 
automatisch het gebruik van suiker verlagen, de oorzaak van insulineresistentie en 
gewichtstoename. Wanneer je alleen biologische producten koopt, vermijd je ook de 
blootstelling aan pesticiden en genetisch gemanipuleerde ingrediënten, terwijl je door het niet 
meer kopen van kant-en-klaar voedsel vanzelfsprekend voorkomt dat je kunstmatige 
zoetstoffen en schadelijke bewerkte vetten binnenkrijgt. 

Gezonde vetten zijn van essentieel belang, zorg er dus voor dat je de juiste vetten tot je 
neemt. Bronnen van gezonde vetten zijn bijvoorbeeld: avocado’s, kokosnoten en kokosolie, 
onverhitte biologische notenoliën, rauwe noten en zaden. 

Kies voor glazen verpakkingen en voorraadpotten ter vermijding van het binnendringen 
van hormoon-ontregelende chemische stoffen. 

Maak van het veranderingsproces in je eetgewoonten een leerzaam avontuur, begin 
langzaam met veranderingen en heb vooral heel veel plezier in het ontdekken van nieuwe 
smaken. Puur en ècht eten is een feestje en geen strijd. Bron: nieuwetijdskind.com 
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Boodschappenlijstje 
Naar de supermarkt: één grote verleiding. Alle producten liggen voor het grijpen en de kans 
is groot om meer mee te nemen dan je lief is. Vergeet niet de eigenaar van de winkel weet 
heel goed hoe hij zijn klanten moet verleiden met geuren, kleuren, bakken in het looppad, 
bepaalde producten op grijphoogte enz., enz. Wees je hiervan constant bewust, dit helpt je 
beter om gezonde keuzes te maken. 
Bereid je voor op het boodschappen doen. Het werkt nog steeds: maak een 
boodschappenlijstje! Bedenk thuis wat je wilt gaan eten de komende dagen en wat je 
hiervoor nodig hebt. Zie het boodschappenlijstje als jouw “leidraad”, waarbij een kleine 
afwijking natuurlijk moet kunnen.   Leuke bijkomstigheid: je hoeft veel minder eten weg te 
gooien, want je hebt tenslotte niet te veel in huis gehaald. Goed voor het milieu en de 
portemonnee! Oh ja, het is beter om niet met honger te gaan boodschappen doen, want dan 
is het wel heel moeilijk de verleidingen te weerstaan. En vergeet niet tegen jezelf te zeggen 
voor en tijdens het boodschappen doen: “ik ben de moeite waard om gezond te eten”. 
 
 

 

Een pijnlijke pees, in bijvoorbeeld je hiel of schouder,  is vaak een gemene, 
hardnekkige blessure.  We hebben al van veel vrouwen (lipoedeempatiënten) gehoord 
dat ze er last van hebben 
Wat kun je zelf doen om sneller te herstellen en herhaling te voorkomen? 
 
1. Wat is een peesontsteking? 
Een pees verbindt een spier met een bot. Als de pees overbelast wordt, kunnen er kleine 
scheurtjes ontstaan. Je voelt dan pijn op de plek waar de pees aan het bot vastzit. Een 
tendinopathie, zoals de aandoening officieel heet, is meestal geen echte ontsteking maar 
een irritatie. 'Peesblessure' zou daarom meer op z’n plaats zijn. Doordat een pees van 
nature slecht doorbloed is, kan het lang duren voordat dit hersteld is. Peesklachten komen 
het meest voor in de pols, hiel, schouder, heup, knie en achillespees. Een klassiek 
voorbeeld is de tenniselleboog. 
2. Hoe herken je het? 
De belangrijkste symptomen van een peesontsteking zijn pijn en irritatie. Soms is de plek 
waar de pees zit rood en gezwollen, soms voelt het ’s ochtends stijf. In het beginstadium 
doet de pijn zich alleen voor na een zware inspanning en ebben de klachten binnen een 
paar uur weg. In een volgend stadium doet de pees ook pijn bij gewone bezigheden, zonder 
dat hij echt wordt belast. Nog later is de pijn er voortdurend en wordt bewegen steeds 
moeilijker en pijnlijker. 
3. Wat kun je zelf doen om klachten te verminderen? 
Het is belangrijk in beweging te blijven bij een peesontsteking, maar doe dat wel op een 
lager pitje. Gebruik ook altijd pijnstillers, bij voorkeur paracetamol. Stel bijvoorbeeld dat je 
last hebt van je hiel, dan ga je (onbewust) verkeerd lopen en hou je de klacht als het ware in 
stand. Slik je een pijnstiller, dan kun je de voet wél normaal belasten en bewegen. Dat is 
gunstig voor het herstel van de blessure. Slik liever geen ontstekingsremmers zoals aspirine 
en ibuprofen. Omdat een peesontsteking vaak geen echte ontsteking is, reageert een 
geïrriteerde pees niet goed op deze middelen. Ontstekingsremmers zijn bovendien 
schadelijk voor de maag. Overleg in geval van twijfel even met je arts. 
4. Wat is het verschil met een slijmbeursontsteking? 
Een slijmbeurs is een met vocht gevuld kussentje dat tussen de pees en het onderliggende 
bot zit, en dat ervoor zorgt dat de pees zonder wrijving kan bewegen. Het is vaak moeilijk 
om een peesontsteking te onderscheiden van een slijmbeursontsteking. Beide ontstaan 
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meestal acuut en geven heftige pijn. Maar met een echo is het verschil wel te zien. Dit kan 
voor de behandeling belangrijk zijn, omdat een slijmbeursontsteking – in tegenstelling tot 
een peesontsteking – wel goed kan reageren op een injectie of tabletten met 
ontstekingsremmers. 
5. Moet je met peesklachten naar de huisarts? 
Bij een peesontsteking kun je best even afwachten hoe de pijnklachten zich ontwikkelen. 
Blijf bewegen, maar voorkom overbelasting. Blijven de klachten bestaan of heb je geen idee 
hoe de klachten zijn ontstaan, dan kun je beter de hulp van de huisarts of een 
fysiotherapeut inschakelen. 
6. Wat kan de fysiotherapeut doen? 
Masseren is niet heel zinvol. Wat wel kan helpen, zijn rekoefeningen, zogeheten 
'excentrische training'. Waarschijnlijk helpt dit doordat dankzij de oefeningen nieuwe 
bloedvaatjes worden gevormd, waardoor de pees sneller kan herstellen. Daarnaast kan de 
fysiotherapeut 'frictioneren', waarbij hij heel hard op de pijnlijke plek drukt. Hij maakt door 
het duwen het weefsel een beetje kapot. Het lichaam reageert hierop door de boel te gaan 
herstellen. De irritatie herstelt dan meteen 'mee'. Ook kan een fysiotherapeut lichamelijk 
onderzoek doen om te zien waar de klacht precies vandaan komt. 
7. Kun je een peesontsteking voorkomen? 
Naarmate je ouder wordt, neemt de kans op een peesontsteking toe. Dat komt doordat de 
kwaliteit van de pezen afneemt. De kwaliteit neemt ook af als je weinig beweegt. Bewegen 
is dus dé manier om de kans op een peesontsteking te verkleinen. Soms is bewegen echt 
niet mogelijk, bijvoorbeeld vanwege een griep of een operatie. Dat is niet erg, maar bouw 
daarna het bewegen weer langzaam op. 
8. Gaat een peesontsteking vanzelf over? 
Meestal wel. Toch is het altijd verstandig om na te gaan wat de overbelasting heeft 
veroorzaakt en daar iets aan te doen. Ook is het belangrijk om in beweging te blijven. 
Anders kan het maanden of zelfs wel jaren duren voordat de klachten helemaal weg zijn. 
9. Blijft zo’n pees een zwakke plek? 
De kans dat een geïrriteerde pees opnieuw voor problemen zorgt, is veel groter dan bij een 
'normale' pees. Bij wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse die een achillespeesblessure 
hebben gehad, komt zo’n blessure bijvoorbeeld geregeld terug. Hoe groot de kans op 
terugkeer is, is per pees verschillend. Het is afhankelijk van hoe zwaar je de pees belast en 
wat de oorzaak is van de overbelasting. 
10. Wat zijn de nieuwste behandelingen? 
Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan naar methoden om een peesontsteking 
sneller te laten herstellen. Een van die methoden is de shockwave-techniek, die ook wordt 
ingezet om nierstenen te vergruizen. De sterke geluidsgolven blijken ook verkalkingen te 
kunnen vernietigen. Deze zitten vaak in de pezen in de schouder. Als de verkalkingen weg 
zijn, kunnen de pezen weer herstellen. Maar of het echt helpt; daar zijn de meningen over 
verdeeld. Hetzelfde geldt voor injecties met corticosteroïden en bloedplaatjes. Deze 
behandelingen worden uitgevoerd door de orthopeed of de sportarts. De injecties met 
corticosteroïden worden soms ook door de huisarts toegediend. 
11. En gekleurde tape, helpt dat? 
Tapen kan helpen om de klachten te verminderen als je de geblesseerde pees gaat 
belasten. Hiervoor wordt steeds vaker cure tape gebruikt. Dat is een gekleurde tape die niet 
alleen ondersteunt en de pijn vermindert, maar die ook zorgt voor een betere doorbloeding 
van de huid. Het is wel belangrijk dat de tape goed wordt aangebracht. Dat is best lastig, 
maar meestal wel te leren. Een fysiotherapeut kan een paar keer laten zien hoe het moet, 
waarna je het waarschijnlijk zelf kunt aanbrengen. 
Met dank aan Irene Hendriks (sportarts, hoofdopleider sportgeneeskunde en medisch 
manager bij CWZ Sanasport).!
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Chakra’s,  
       wat zijn het, wat doen ze en hoe reinigen we ze 

 

Chakra's kun je eigenlijk beschouwen als 
de energiecentra van het lichaam. Het 
woord chakra komt uit het Sanskriet en 
betekent zoiets als wiel. Via deze energie 
nemen wij energie op uit het universum, 
en wij gebruiken dit dan weer voor alle 
verschillende processen die in ons 
plaatsvinden. Van belang is het om de 
chakra's open te kunnen stellen; als je uit 
balans bent, merk je dit bij 1 of meerdere 
chakra's niet het geval (je kunt dan vaak 
FYSIEKE klachten hebben rond dat punt). 

De plaats van de hoofdchakra's in het 
fysieke lichaam is de plek waar de 7 
belangrijkste zenuwknooppunten 
samenkomen. 

 

Welk chakra heeft welke kleur? 

Hier volgen de verschillende chakra's met de PLEK en de KLEUR die erbij hoort: 

" bij de onderste 1ste chakra hoort de kleur rood; dit is de stuit-chakra, verbonden met de 
gezondheid. Het stuitcentrum bepaald de fysieke energie heeft en in de werkelijkheid 
(het hier en nu) wil leven. Hier hoort ook een fysieke gezondheid bij. Het sekscentrum is 
uiteraard van belang als het gaat om liefde voor de ander en een goed seksleven als 
onderdeel van het gehele leven.;  

" de 2e chakra is de sacrale chakra, met de kleur oranje-rood, verbonden met de emoties. 
Betreft het gebied van de buik en staat met name voor het emotionele gedeelte van je 
leven. Je geest staat immers direct in contact met je gevoelswereld en voel je vaak – 
onbewust – in je buik. Dit chakra houdt de balans in open staan voor gevoelens zonder 
er door overspoelt te worden; 

" de 3e, geel, heet ook wel de plexus solaris (zonnevlecht) en houdt verband met het 
denken. Dit betreft het middenrifgebied en wordt ook wel ‘healingchakra’ genoemd. Dit 
heeft te maken met de fysieke rol in helingprocessen van het lichaam.; 

" de 4e chakra noemt men de hart-chakra; deze heeft alles te maken met liefde; helder 
grasgroen. Deze chakra betreft het hartgebied. Als dit chakra goed werkt zullen we meer 
dan genoeg liefde voelen voor andere mensen en dieren. ‘open je hart’ zoals men het 
zegt, is eigenlijk open jezelf en je zult de mens zien zoals deze werkelijk is (goed en 
slecht). Verder heeft dit chakra een rol in je ego-verhaal. Je hebt levenstaken en bij een 
goed functionerende chakra zal deze openstaan en sta jij dus open voor het 
volbrengen.; 

" de 5e chakra is dan weer de keel-chakra, deze is hemelsblauw en gaat over de 
communicatie. Dit betreft je keelgebied en draait om je persoonlijke behoefte. Hoe sta je 
in het leven, positief of negatief. Dat wil zeggen, bij een positief of negatief 
functionerende chakra trek je dat aan. Het gelijke trekt immers het gelijke aan. Verder is 
het andere gedeelte de beroepschakra en staat voor eigenwaarde ten opzichte van de 
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maatschappij en je beroep. Staat deze chakra open dan liggen de prettige uitdagingen 
op je pad, maar zie je de bekende beren op de weg is de kans groot dat je het 
verbloemd met een bepaalde trots, misschien een vorm van faalangst. Zorg dat deze 
chakra open is en het gaat allemaal net even iets gemakkelijker.; 

" de 6e chakra is die van het voorhoofd, met de kleur indigo, en heeft alles te maken met 
intuitive. Het betreft je hoofd, het verwezenlijken van wat er in je hoofd zit. Als deze open 
is, sta je positief in het leven ten aanzien van wat je wil, wat je kan en welke kansen je 
wilt grijpen.; 

" tot slot de 7e chakra is die van de kruin, deze is wit (of soms paars) en verbindt ons met 
de spiritualiteit. Dit is het gebied op je kruin en verbind de stoffelijke mens met het 
spirituele. Als deze chakra open staat dan verbind je met het grootste gemak je huidige 
leven met het spirituele, zonder zweverig te worden. 

 

De zeven chakra’s 

Niet elke stroming telt er zeven. Echter, de meeste stromingen houden de zeven chakra’s 
aan die we hieronder gaan beschrijven: 

 

1. de wortelchakra (Muladhara) 
De wortelchakra ligt op de hoogte van je stuitje en is de basis chakra. Deze legt het verband 
tussen het lichaam, de aarde en jouw manier van bewegen. De eerste is erg belangrijk voor 
je gezondheid en bepaalt jouw wil om in het heden te leven. Het bepaalt dus jouw niveau van 
fysieke energie. De wortelchakra staat voor gegrond, stabiel en veilig, het zich thuis voelen, 
aanwezig in het hier en nu. Als deze niet actief genoeg is, kan men zich angstig en gejaagd 
voelen. 

 

2. heiligbeen chakra (Swadhisthana / sacraal chakra)  

De tweede ligt ter hoogte van het heiligbeen. Deze is verbonden met de nieren, blaas, 
bloedsomloop, heiligbeen, bekken, geslachtsklier en geslachtsorganen. Het sacraal chakra 
wordt ook wel het sexcentrum genoemd en houdt verband met de kwaliteit van jouw 
seksleven. De sacraal chakra bepaalt of iemand zijn emoties en seksuele gevoelens op een 
normale manier kan uiten. Als die niet actief genoeg is, is men stijfjes, frigide, kan niet 
genieten. Maar, is deze overactief, kan iemand over emotioneel, overgevoelig en ook seks 
verslaafd zijn. 

 

3. de navelchakra (Manipura / solar plexus chakra / zonnevlecht)  
De derde ligt ter hoogte van de navel. Deze is onder andere verbonden met de lever, maag, 
dunne darm en de buikholte. Het zorgt voor de spijsvertering en heeft invloed op de werking 
van de maag. De navelchakra, gaat over wilskracht en macht; ook weer als deze niet sterk 
genoeg is, kan men verlegen en besluiteloos zijn, bij te actief wordt men agressief en 
dominant. 

 

4. de hart chakra (Anahata ) 
De vierde ligt ter hoogte van het hart. Deze staat voor vriendelijkheid en liefde. Het hart 
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chakra verbindt de eerste drie chakra’s met de bovenste drie chakra’s. Het regelt de werking 
van de longen, de ademhaling en het hart. Heb jij een goede bloedsomloop, een ontspannen 
ademhaling en een gezond hartritme? Dan is jouw vierde chakra goed in balans. Bij de 
hartchakra, gaat om liefde, vriendelijkheid en affectie. Is deze te weinig actief, dan is iemand 
bitter en eenzaam; als deze overactief is, juist afhankelijk, bezitterig en jaloers. 

 

5.  de keel chakra (Vishuddha ) 
De vijfde ligt ter hoogte van de keel en is het spraak- en klankcentrm. Deze geeft aan wat er 
zoal in jouw omgaat en staat voor het kunnen uiten van je eigen persoonlijkheid. Deze 
verbindt het hartcentrum met het derde oogchakra en is een soort van bemiddelaar tussen 
het denken en voelen. Chakra nummer 5 is verbonden met de keel, en hierbij gaat het erom 
of iemand zich kan uiten en uitspreken; is deze overactief, dan kan die persoon niet luisteren 
en praat teveel; liegen sluit het keelchakra juist. 

 

6. het hoofd chakra (Ajna / derde oog chakra)  
De zesde zit tussen je twee ogen, onder je voorhoofd (vandaar de naam derde oog) en staat 
voor visualisatie en inzicht. Deze zorgt voor het bewustzijn. Deze is erg belangrijk voor je 
gezondheid omdat het de endocriene klieren beïnvloed zoals de nieren. De hoofdchakra 
staat voor inzicht en visualisatie, goede intuitie en fantasie. Als deze te weinig werkt, heeft 
men geen visie of voorstellingsvermogen; is deze overactief, dan leeft men teveel in een 
fantasiewereld. 

 

7 . de kruin chakra (Sahasrara ) 
De zevende zit boven op het hoofd. Deze controleert de andere en staat voor wijsheid, 
verlichting en spiritualiteit. Het zorgt voor een gevoel van harmonie en vrede. De kruinchakra 
staat voor wijsheid en één zijn met deze wereld. Maar, als deze overactief is, krijgt iemand 
verwarring en raakt spiritueel verslaafd; het omgekeerde is apathisch zijn en niet open staan 
voor spiritualiteit. 

 

 

Chakra’s Reinigen 

Je chakra’s reinigen door je chakra’s te openen, te reinigen en weer te sluiten, bevrijd je 
jezelf van blokkades en stilstaande energie. Doordat je de energie weer laat stromen 
voorkom je nieuwe blokkades en fysieke klachten die met deze blokkades mee kunnen 
komen. Je kunt zelf je chakra’s reinigen, dit is geen enkel probleem. Je kunt dit gewoon 
samenvoegen met een meditatie die je al doet. Zodra je je chakra’s hebt gereinigd kun je het 
beste regelmatig oefeningen doen om je chakra’s in balans te houden. 

Je chakra’s reinigen en in balans houden zorgt er dus voor dat de energie goed blijft 
stromen, indien dit niet het geval is dan bestaat er een redelijke kans dat je hierdoor 
lichamelijk klachten krijgt. Een aantal van deze klachten staan in het artikel die gaat over het 
balanceren van de chakra’s. 
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Stap voor stap je chakra’s reinigen 

Het klinkt moeilijker dan dat het is,  maak je niet druk, iedereen kan dit, dus ook jij! 

Stap 1: Aardingsmeditatie 

Doe de aardingsmeditatie 

De aardingsmeditatie gaat als volgt: 

• Ga in een comfortabele houding zitten, met je voeten plat op de vloer. 
• Sluit je ogen en ga met je gevoel, naar je buik. 
• Wordt je bewust van je buik en wordt je bewust van je ademhaling. 
• Adem diep in via de neus, en voel hoe de lucht, via je longen, je buik weg duwt. 
• Adem vervolgens rustig uit via de mond. 
• Adem nog eens diep in via de neus, en voel hoe de lucht via je longen je buik weg 

duwt. 
• Ga met je aandacht naar je stuitchakra 
• Zie hoe er vanuit je stuitchakra wortels beginnen te groeien. 
• Zie hoe de wortels vanuit je stuitchakra door je heupen groeien, het worden er steeds 

meer en meer. 
• Langzaam aan groeien de wortels naar beneden, de wortels gaan door je 

bovenbenen heen, en door je knieën heen. 
• De wortels trekken vanuit je knieën, door naar je onderbenen en vervolgens door 

naar je voeten. 
• De wortels gaan door de onderkant van je voeten, ze komen er langzaam aan steeds 

verder uit. 
• Steeds meer en meer, en verder en verder. 
• Zie hoe wortels, vanuit je voeten, de vloer in gaan. 
• De wortels gaan steeds verder de vloer in, steeds verder en verder, steeds dieper en 

dieper. 
• Je ziet de wortels nu aankomen bij de aardkorst, de wortels trekken door de 

aardkorst, de aarde in. 
• De wortels spreiden zich uit in de breedte, en gaan steeds dieper en dieper… en 

verder en verder, de aarde in. 
• Zie en voel hoe de wortels door de verschillende aardlagen heen gaan, steeds dieper 

en dieper, verder en verder, de aarde in 
• De wortels komen nu aan, bij de kern van de aarde. 
• Hier is een grote diamant, deze diamant straalt puur wit helend licht uit, zie deze 

diamant en het pure witte licht schijnen. 
• De wortels groeien richting de diamant,z e groeien om de diamant heen, en 

overwoekeren de diamant volledig. 
• Ze verbinden zich met de diamant, en worden één met de diamant, en één met de 

aarde. 
• Nu je verbonden bent met dit diamant en met de aarde, zuig je de witte helende 

energie van dit diamant op via je rechterbeen. 
• Zie hoe de witte helende energie, wordt opgenomen door de wortels. 
• De witte helende energie gaat steeds hoger, en hoger, door de wortels, en de 

aardlagen heen. 
• Nu bereikt de witte helende energie je rechter voet, en stroom de energie je 

onderbeen binnen. 
• De energie gaat steeds hoger en hoger, door je benen, naar je heup, de energie trekt 

door naar boven.. naar je buik, je arm, je schouder, door naar je nek en je hoofd. 
• Nu de energie is aangekomen bij je hoofd, stroomt het via de linkerkant weer naar 

beneden. 
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• Via je nek, naar je schouder, naar je arm, je buik, je linkerheup, en zo door je linker 
been weer terug de aarde in. 

• En terwijl het je lichaam verlaat, neemt het alle spanning en stress van je weg, mee 
terug de aarde in, via de wortels terug naar het diamant, die de stress en spanning 
neutraliseert en van je wegneemt. 

Doe je de aardingsmeditatie voor het eerst, is het handig om het samen te doen, zodat de 
één deze tekst kan voorlezen, en de ander de meditatie kan doen. Of als je alleen bent, lees 
deze dan eerst een paar keer goed door zodat je weet hoe het gaat. 

 

De aardingsmeditatie kan ook heel goed gedaan worden voorafgaand 
aan een sollicitatie, belangrijk gesprek, op bezoek gaan, creatief bezig 
zijn, enz. 

 

Stap 2: Het openen van de Chakra’s 

Nadat je de aardingsmeditatie hebt gedaan kun je beginnen met het openen van de 
chakra’s. We beginnen met het stuitchakra en gaan zo één voor één verder met het openen 
van de chakra’s. Ik zal je uitleggen hoe je dit doet, het is heel makkelijk. Het enige wat je 
hoeft te doen is je te visualiseren dat je het chakra waar je mee bezig bent zich opent. Je 
begint dus bij het stuitchakra en de bijpassende kleur van het stuitchakra is rood, visualiseer 
je dus een rode roos die zich bevind op de plek waar je stuitchakra zit. De gesloten roos 
opent zich en ontpopt zich tot een prachtig geopende bloem. Zodra deze geopend is kun je 
verder met het volgende chakra, het sacraal chakra. Bij dit chakra is de bijpassende kleur 
oranje. Je visualiseert je een oranje bloem, persoonlijk kies ik bij alle chakra’s voor een roos, 
maar dit is jou persoonlijke keus en daarbij doe je hetzelfde als bij het stuitchakra.. 
Vervolgens open je zo één voor één al je chakra’s, helemaal naar boven naar je kruinchakra. 
Een roos of bloem is een persoonlijke keus, je kunt het op veel verschillende manieren doen, 
visualiseer je wat voor jou het fijnst voelt. 

Zodra al je de aardingsmeditatie hebt gedaan en je chakra’s hebt geopend ga je door naar 
stap 3. 

 

Stap 3: Laat de energie door je chakra’s stromen. 

Nu komen we weer terug bij de aardingsmeditatie, weet je nog dat je witte helende energie 
vanuit de aarde kreeg? Dan gaan we nu een stap verder, doe de aardingsmeditatie en 
vervolgens trek je witte helende energie uit de aarde en deze spoelt je stuitchakra door, er 
gaan liters en liters helende energie door je stuitchakra en je stuitchakra wordt helemaal 
gereinigd. Vervolgens trek je nog een keer de witte helende energie vanuit de aarde, deze 
energie gaat via je stuitchakra naar je sacraal chakra. Deze witte helende energie spoelt net 
zoals bij het stuitchakra, het chakra helemaal schoon. Zo doe je chakra voor chakra tot je 
alle 7 je hoofd chakra’s hebt schoongespoeld. Het is belangrijk dat je hier op je gevoel 
afgaat, heb je aan 1 minuut per chakra genoeg dan is dat goed, heb je 10 minuten nodig per 
chakra? Dan is dit ook goed! Volg je gevoel, volg je intuïtie en heb vertrouwen dat je gevoel 
je verteld wanneer het goed  voor je is. 
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Vervolgens ga je verder met stap 4. 

 

Stap 4: Stop het doorspoelen van helende energie en sluiten van de chakra’s 

Zodra het moment is gekomen dat je gevoel je aangeeft dat je chakra’s gereinigd zijn, koppel 
dan vanaf je kruinchakra de energie af, laat het terugspoelen de aarde in. Je begint dus met 
je kruinchakra, vervolgens het derde oog chakra, daarna het keelchakra en zo verder naar 
beneden. Nadat je hiermee klaar bent is het belangrijk dat we de gereinigde chakra’s gaan 
sluiten, maar let op! We sluiten de chakra’s niet helemaal, we zetten ze op een kier, dit is 
beter dan een volledig open of gesloten chakra. 

Net zoals bij het stoppen van het doorspoelen van de energie beginnen we bij het 
kruinchakra. Je kunt je weer meerdere dingen visualiseren, een deur die op een kiertje wordt 
gezet, een draaikolk die verkleint of een radioknop waarmee het volume lager wordt gezet. 
Probeer te voelen wanneer het voor jou goed aanvoelt. Ga zo chakra voor chakra af, 
beginnend bij het kruinchakra en zo naar beneden tot en met het stuitchakra.  

Er is geen goede of foute manier, wat voor jou goed voelt is goed. 

Je bent nu klaar en je chakra’s zijn gereinigd! 

 

(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(*(**(*(* 

 

 

 
 
Succesvol vet verbranden doe je met oefening / training die je leuk vind en die je vaak kunt 

doen. 
Actieve, niet ingepland plezier is een belangrijk component voor je algehele gezondheid en 

een gebalanceerd leven.  
Recreatieve sporten zoals tennis, zwemmen, waterskiën, maar ook lopen, fietsen, tuinieren, 

hiking en het doen van arbeidsintensief werk vallen hieronder. 
Vind een manier om actief te zijn in je dagelijks leven. 

 Simpel door gewoon een actieve levensstijl aan te houden. 
Het komt vaak voor dat mensen meer calorieën verbranden tijdens het dagelijks leven met 

hun dagelijkse activiteiten dan het ingeplande uurtje fitness omdat het “moet”.  
Ga eens lekker een frisse neus halen buiten als je wat tijd nodig hebt om na te denken, doe 

kleine afstanden te voet of met de fiets, neem de trap ipv de lift. Al deze kleine lifestyle 
veranderingen samen zullen omgezet worden in resultaat. Bron: Mitch 
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Wil je minderen met je koolhydraten?  
 
In plaats van brood 
Vind je het moeilijk om zonder brood te leven? Hier is een alternatief voor brood. 

‘Oepsies’ zijn dan een goede keuze. Het is een koolhydraatarme brood variant en kan op 
verschillende wijzen gegeten worden. Een grote kun je gebruiken als Swiss Roll, je kunt het 
als pizzabodem gebruiken en je kunt ze gebruiken als wrap. 

Vaak wordt het vlozaad/psysilliumvezels weg gelaten of vervangen door amandelmeel. Doe 
dat nu eens niet en gebruik dit zaad wel. Je zult zien dat het een groot verschil maakt. En 
elke dag amandelmeel is gewoon niet goed. 

Vlozaad is onder de naam Colon Clean of Darmreiniger te koop bij het Kruidvat of de Tuinen. 

Het is prima te gebruiken in dit soort gerechten en daarnaast een absolute must voor je 
broodnodige (!) vezels in je voeding. Je darmen zullen je er dankbaar voor zijn. Darmreiniger 
is overigens stukken goedkoper dan amandelmeel en bevat bijna 0 kh, terwijl amandelmeel 
al snel de 22 kh haalt per 100 gram. 

Je kunt de Oepsies als brood eten of ze gebruiken als een broodje voor een hamburger of 
hotdog. Je kunt er ook verschillende soorten zaden aan toevoegen voordat ze afgebakken 
worden. Uiteraard kan beleggen met groente en geraspte kaas ook prima.  

Geniet ervan 

Ingrediënten 

1. 3 eieren eiwit en eigeel gescheiden 
2. 100 gr roomkaas naturel 
3. snuf zout 
4. 1/2 tl bakpoeder of wijsteenpoeder 
5. 1/2 el vlozaad of psylliumzaad kaf (kan weggelaten worden) 

 

Instructies 

Verwarm de oven voor op 150 graden.    
Splits de eieren en doe de eiwitten en eidooiers in aparte kommen. Zorg dat je een metalen 

of aardewerk kom gebruikt voor je eiwitten en dat deze absoluut vetvrij is. Maak evt. 
de kom vetvrij met een halve citroen en droog goed na met keukenpapier. Klop de 
eiwitten op samen met het zout totdat het geheel stijf is. Je moet de kom op de kop 
kunnen houden zonder dat het opgeklopte eiwit er uitloopt.    

Meng de eidooiers en de roomkaas zorgvuldig tot een gladde massa. Voeg vlozaadkaf en 
bakpoeder toe (dit maakt de Oepsie meer broodachtig en je moet het dan even 10 
min. laten rusten).    

Spatel voorzichtig het opgeklopte eiwit door het eidooier/roomkaas-mengsel - probeer de 
lucht in het mengsel te houden.    

Verdeel 6 grotere (of 8 kleinere) porties op een bakplaat belegd met een siliconen mat of 
bakpapier.    

Bak in het midden van de oven af op 150° C voor ongeveer 25 min. - totdat de Oepsies 
goudbruin zijn geworden. !!Bron: http://slank4u2.nl/recipe/oepsie-broodje/ 
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Veel mensen hebben last van branderige en pijnlijke voeten of hebben 
een gevoel van “op watten lopen” of voelen prikkelingen in hun voeten 
en/of benen.   
Ook Lipoedeempatiënten kunnen hier last van hebben, het is echter niet 
iets wat typerend is bij Lipoedeem. Wat is de oorzaak? 

Bovenstaande,  veroorzaakt worden door verschillende aandoeningen en/of 
omstandigheden. 

Bij het merendeel van de patiënten is zenuwschade, ook wel neuropathie genoemd, de 
oorzaak van brandende voeten. Vaak gaat het om een brandend gevoel in combinatie met 
andere klachten. Zoals: een gevoel van speldenprikken of elektrische schokken, het gevoel 
hebben 'op watten te lopen', een kriebelende huid en het niet meer goed voelen van warmte 
en kou. Naast diabetes is alcoholmisbruik de meest voorkomende oorzaak van neuropathie 
in de benen. 

Andere oorzaken en ziektes waarvan brandende voeten een symptoom is, zijn: 

Uremie, een chronische nierziekte 
Dunnevezelneuropathie, een vorm van polyneuropathie 
Vitaminegebrek (vitamine B12 en soms vitamine B6) Dit komt regelmatig voor bij 

Lipoedeempatiënten. 
Hypothyreoïdie, een tekort aan schildklierhormonen Dit komt regelmatig voor bij 

Lipoedeempatiënten 
Ziekte van Lyme 
Hiv/aids 
Amyloid polyneuropathie (FAP) 
Bijwerkingen van bepaalde geneesmiddelen 
Erythromelalgie, een zeldzame doorbloedingsstoornis 
Vasculitis, ontsteking van de bloedvaten 
Vergiftiging met zware metalen (lood, kwik, arseen) 
Sarcoïdose, een ziekte waarbij spontaan ontstekingen ontstaan in verschillende organen en 

weefsels van het lichaam 
Guillain-Barré Syndroom, een zeldzame verlammingsziekte 
Oedeem, vochtophoping Dit komt regelmatig voor bij Lipoedeempatienten 
Hypertensie, een hoge bloeddruk 
Het tarsale tunnelsyndroom, een beklemming van een zenuw naar de grote teen 
 

Behalve bij neuropathie kunnen ook infecties en ontstekingen leiden tot een 
branderig gevoel.  

De meest voorkomende daarvan is zwemmerseczeem, een infectie van de huid veroorzaakt 
door schimmels. Bij vaatlijden in de benen (perifeer vaatlijden) of etalagebenen, kun je ook 
last hebben van brandende voeten. De slechte bloedcirculatie veroorzaakt pijn, tintelingen en 
een brandend gevoel, vooral tijdens het lopen. Aangezien we bij lipoedeempatiënten ook 
regelmatig veneuze insufficiëntie zien, kan dit bij deze groep ook deze klachten geven. 

Maag-bypass operatie 
Er zijn mensen die, vaak niet wetend dat ze Lipoedeem hebben,  weken en sommigen zelfs 
maanden die na een maag-bypass operatie een branderig gevoel in de voeten ervaren. Na 
een maag-bypass neemt de maag vitamine B12 niet goed meer op. Een vitamine B12-tekort 
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kan tot een gevoel van brandende voeten leiden. 

Diagnose 

Bij de meeste mensen zal de waarschijnlijke oorzaak snel vastgesteld kunnen worden. 
Helaas zijn er ook patiënten, waarbij een diagnose niet zo makkelijk te stellen is. Verder 
onderzoek is dan noodzakelijk om te ontdekken waarom iemand last heeft van brandende 
voeten. In veel gevallen zal een arts een zenuwgeleidingsonderzoek of elektromyografie, 
oftewel een EMG, doen. Deze laatste onderzoekt de activiteit in de spieren. Er wordt dab 
een naald via de huid in een spier ingebracht. De naald registreert de elektrische activiteit in 
de spier als de patiënt de spier ontspant en dan weer aanspant. Als een gezonde spier in 
rust is, vindt er geen elektrische activiteit plaats. Wanneer de spier samentrekt, wordt er wel 
elektrische activiteit geregistreerd. Soms kan ook het testen van bloed, urine en/of 
ruggenmergvloeistof worden voorgesteld om een diagnose te kunnen stellen. Een simpele 
bloedtest kan bijvoorbeeld uitwijzen of iemand een vitaminetekort heeft. 

Behandeling 

De behandeling van brandende voeten is sterk afhankelijk van de oorzaak. Wanneer er 
sprake is van neuropathie is de behandeling gericht op het verminderen van de klachten. 
Ook moet de behandeling ervoor zorgen dat de klachten minder snel erger worden. 
Zenuwschade is namelijk niet te genezen. 

Diabetische neuropathie 

Voor mensen met diabetische neuropathie is het belangrijk dat de bloedsuikerspiegel niet te 
hoog of te laag is. Een arts zal hiervoor bloedsuikerverlagende tabletten, insuline-injecties of 
in sommige gevallen een insulinepomp voorschrijven. 
Bronnen: UMC Utrecht WebMD Maastricht UMC+ 
Ilona Meernik/LIPV 
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LEKKENDE DARM ‘LEAKY GUT’ 

Niet vaak hoor je dat mensen het hebben over een 
opgeblazen gevoel, gasvorming, buikpijn, obstipatie of juist het 
tegenovergestelde. Dit is ook wel begrijpelijk, want dit is 
natuurlijk geen onderwerp dat je even bij een sociale 
gelegenheid aansnijdt. Bij mijn consulten moet ik er ook vaak 
over doorvragen want weinig cliënten beginnen er uit zichzelf 
over. In mijn praktijk kom ik tot de schokkende ontdekking dat 
juist ontzettend veel mensen darmproblemen hebben. Dus 
hoog tijd om hier meer aandacht aan te geven!  

Zeker als je weet dat overgewicht, auto-immuunziektes, 
huidproblemen, longproblemen, allergieën en psychische 
aandoeningen een zeer duidelijke link hebben met een slechte darmwerking, 
beter bekend als een “lekkende darm”. 

Laten we bij het begin beginnen. Wat gebeurt er nu bij het verteren van voedsel. De 
vertering in de mond begint door de aanmaak van speeksel en het kauwproces, 
vervolgens passeert de voedselbrij de maag en het maagsap, dan de darmen en 
uiteindelijk komen de voedingsstoffen in het bloed of de faeces (ontlasting) 
terecht. Verteringsenzymen vanuit verschillende organen komen terecht in de darm 
om het verteringsproces af te maken met hulp van de darmflora. De verteerde 
voedingsstoffen kunnen vervolgens door de darmwand heen in het bloed worden 
opgenomen. 

Zo zou het verteringproces behoren te verlopen. Bij veel mensen gaat dit blijkbaar 
niet met als gevolg; onvolledig verteerde voedingsstoffen. Deze kunnen: 

  voor gasvorming, buikpijn en onregelmatige stoelgang zorgen; 
  de darmwand beschadigen (lekkende darm); 
  in het bloed terecht komen. 
 

Beschadigde darm 
Als de darmwand beschadigd is kan deze gaan lekken. Hierdoor kunnen er stoffen 
buiten de darm terecht komen die daar eigenlijk niet horen. Dit zijn stoffen zoals 
onvolledig verteerde voedselresten, gifstoffen en andere stoffen die de darmwand 
hoort tegen te houden om vervolgens via de ontlasting het lichaam te laten verlaten. 

Door deze “verkeerde stoffen” in het bloed kunnen op langere termijn: 

  het immuunsysteem onder druk worden gezet; 
  lichaamsprocessen op alle niveaus verstoord worden; 
  de lever zwaar belast worden. 
 
Een verstoord overbelast immuunsysteem kan de ontstekingsactiviteit in het lichaam 
verhogen, de bijnier uitputten en in sommige gevallen kunnen er zelfs auto-
immuunziektes ontstaan. Bekende voorbeelden van auto-immuunziektes zijn 
Coeliakie, de ziekte van Crohn, Diabetes type-1 en reuma. Op hersenniveau kunnen 
slecht verteerde voedingsstoffen (vooral gluten en caseïne) en gifstoffen in het bloed 
neurotransmitters verstoren, zoals bij ADHD, dyslexie en psychoses. Ook kunnen 
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deze stoffen zorgen voor acne, eczeem en andere huidproblemen. Mensen met deze 
aandoeningen zijn zeer gebaat bij het helen van een “Lekkende Darm”.  

Maar ook “gezonde” mensen zijn gebaat bij een ultieme darmwerking en vertering en 
voor een goede aanvoer van de juiste micro- en macronutriënten naar het bloed. 

Candida 

Naast een slechte vertering is er nog een andere belangrijke oorzaak van het 
ontstaan van een lekkende darm, namelijk de schimmel ‘candida’. Dit is een 
schimmel die van nature in een kleine hoeveelheid in de darm thuishoort en deze 
hoeveelheid wordt in balans gehouden door de rest van de darmbacteriën. Het 
probleem ontstaan wanneer deze schimmel gaat woekeren. In dit geval kan de 
darmwand door de schimmel aangetast worden. De oorzaken hiervan kunnen zijn: 
Zware antibioticakuren en teveel (fruit)suikers, melkproducten, gluten, gist en alcohol 
in de voeding. 

 
Tips 

Als ik cliënten met darmproblemen wil helpen moet ik de vertering bekijken over de 
hele linie. 

Voeding: 

Allereerst is van belang welke voeding gegeten wordt. Belangrijk is om zo min 
mogelijk voeding te nemen waar de schimmel candida door kan gaan woekeren. Let 
dus op met (fruit)suikers, melkproducten, gluten, gist en alcohol. Het is zeer 
persoonlijk welke voeding slecht verdragen wordt, en van groot belang om dit te 
achterhalen. Het is slim om een dagboek bij te houden waarin je bijhoudt wat je 
gegeten hebt en hoe de darmen reageerden om zo een patroon te kunnen 
ontdekken. Als je merkt dat je problemen hebt met het eten van eiwit en dan ook 
brandend maagzuur hebt is het slim om niet teveel koolhydraten te eten tegelijkertijd 
met eiwit omdat dit het de eiwitvertering in de maag kan bemoeilijken. Ook is het 
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verstandig niet te grote porties te nemen, omdat dit het verteringssysteem meer 
belast. 

In de mond: 

De vertering begint al in de mond door het kauwproces en het mengen met speeksel. 
In het speeksel zitten verteringsenzymen.  
Het is dus zeer belangrijk voor een goede vertering om het voedsel goed te kauwen 
(liefst 25 keer) en het speeksel goed te laten mengen (niet veel drinken tijdens het 
eten). 

In de maag: 

In de maag vindt de vertering plaats met hulp van het maagzuur. 
Verteringsproblemen in de maag hebben vaak te maken met een tekort aan 
maagzuur. De belangrijkste oorzaken van een tekort aan maagzuur is stress, ouder 
worden en alcohol. Naast verteringsproblemen kunnen er brandend maagzuur en 
infecties optreden waarvan Helicobacter Pilori een bekende is. Als het verminderen 
van stress en alcohol geen effect heeft, dan kan het supplement Betaine HCl helpen 
de hoeveelheid maagzuur te vergroten. Verder kan veel drinken gedurende de dag 
ook verbetering bieden. Bij beschadiding van de maagwand is aloe vera ook een 
nuttige toevoeging. 

In de darm: 

In de darm dragen enzymen van de alvleesklier en de darmflora zorg voor de 
verdere vertering. Een slechte darmflora, overwoekering met candida en een slechte 
aanmaak van verteringsenzymen kunnen dit proces bemoeilijken. Met de juiste 
voeding om candida klein te houden, beperken van stress, antibiotica alleen als het 
echt niet anders kan, en supplementen die probiotica en eventueel 
verteringsenzymen bevatten kunnen uitkomst bieden. Ook een goede 
buikademhaling heeft invloed op de darmwerking, een reden dat bij sommige 
mensen yoga ook een positieve invloed heeft. 

Tenslotte zijn er naast deze belangrijke tips om het beschadigen van de darm te 
voorkomen nog een paar trucs om het herstellen en dichten van de darmwand te 
bespoedigen: 

  Één of maximaal twee dagen vasten met groentesappen  kan een methode 
zijn. Het enige echt belangrijke voordeel van vasten is naar mijn mening dat 
de darmwand de kans krijgt zich te herstellen. 

  Supplementen die de aanmaak van de darmwand goed ondersteunen zoals 
lactoferrine, magnesium, zink en glutamine. 

Lees ook eens deze blog: Hoe ziet jouw ontlasting eruit? 

Gezonde groet, Ralph Moorman 
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! Welk*dieet*voor*een*Lipoedeempatiënt*
 

De wereldwijde enquête liet ons maar weer eens zien dat er geen dieet bestaat 
die voor ons allemaal werkt.  Zie de tabel hieronder 

Een belangrijke reden hiervoor is dat nagenoeg elk dieet een tijdelijk iets is. 
Nagenoeg niemand houdt een dieet altijd vol. Dit komt omdat een dieet vaak 
inhoud dat je een heleboel niet mag.  
We moeten diegene nog tegenkomen die dat haar hele leven lang lukt. 

Het is zeker daarom is het belangrijk een manier van voeding te zoeken die gezond 
is maar ook bij jou past en die je altijd kunt volhouden. Dus zeker goed op je voeding 
letten maar ook jezelf af en toe iets kunnen toestaan. 

Laat je niet gek maken: het ultieme dieet bestaat niet. Een lipoedeem dieet ook niet, 
ook al zijn er mensen die beweren van wel. 

Proberend objectief te zijn, lijkt het ons dat eten op de manier van onder andere 
Ralph Moorman, Yvonne van der Stigt, Paleo, Low Carb en Weight Watchers, een 
gezonde basis kunnen vormen voor een levenslang gezond eetpatroon. Maar pas 
het altijd aan op een manier die voor jou persoonlijk werkt. Doe nooit te streng want 
de kans dat je daarop afknapt is dan groot. 
Ga zelf de boeken lezen van deze mensen, de sites bezoeken en 
verdiep je in al deze manieren van eten. Alleen als jij je hier zelf in 
verdiept, kun je tot een betere keuze voor jezelf komen. 

 

 
Nee  Ja, en het 

werkte 

Ja, met 
tijdelijk 

resultaat 

Ja, en het 

werkte niet 

 Low fat  39.04% 11.47% 26.18% 23.31% 

 Low carb  35.96% 22.57% 27.94% 13.53% 

 Paleo diet  86.32% 6.54% 4.19% 2.94% 

 HCG diet  92.13% 1.54% 3.53% 2.79% 

 Modifast  86.18% 2.13% 7.13% 4.56% 

 Weight watchers 56.76% 7.50% 23.53% 12.21% 
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 Gluten free  78.82% 9.41% 5.74% 6.03% 

 Vegetarian  81.32% 6.25% 5.07% 7.35% 

 Atkins  74.85% 6.47% 12.79% 5.88% 

 Cambridge diet  89.85% 1.76% 4.71% 3.68% 

 No suger  61.69% 16.99% 13.31% 8.01% 

 Low processed foods  59.85% 20.44% 10.88% 8.82% 

 
 

***********************************************************************************
***********************************************************************************
*********************************************************************************** 

 

Veel lipoedeempatienten hebben gelijnd en/of doen dat nog steeds. De 
meeste zullen dan ook wel het volgende herkennen 

 

Vieze smaak, slechte adem oftewel Halitose 
 

Mogelijke oorzaak slechte adem bij dieten nr 1: ketonen 

 

'Ik ben 2 weken aan het lijnen. Mijn probleem is dat ik sinds een ruime week een ongelofelijk 
stinkende adem heb. Ik krijg hem niet weggepoetst en ik voel me er vervelend onder. Ik heb 
gelezen dat het kan komen door de afscheiding van ketonen.' Inderdaad, onfrisse adem kan 
komen van zogenaamde ketonen; die ruiken naar aceton. Fruitige adem noemt men dit ook 
wel. Ketonen komen van de verbranding van lichaamsvet. Als uw lichaam bij vasten geen 
energie meer kan putten uit suiker, schakelt het over op uw vetvoorraad. En dat is juist de 
bedoeling van uw vasten of uw koolhydraatarm dieet: minder kilo's maar ook riekende 
ketonen zijn het gevolg. 

 

Mogelijke oorzaak slechte adem bij dieten nr 2: eiwitten 

'We gaan morgen de vijfde week in met het “XXX” Dieet. Nu hebben we last van één ding, 
vooral mijn man: hij heeft zo'n ontzettende slechte adem!' Bij eiwitrijke diëten, populair onder 
lijners en sporters, is halitose een bekend neveneffect. Hierbij spelen naast de eerder 
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genoemde ketonen ook mondbacteriën een rol. Die breken in de mond achtergebleven 
eiwitresten af, met name achterop de tong, waarbij een rotte-eierengeur ontstaat. 

Mogelijke oorzaak slechte adem bij dieten nr 3: droge mond 

Citaat uit het dagboek van een dieter: 'Honger had ik vanmorgen niet maar wel een droge 
mond. Ik moet ervoor zorgen dat ik voldoende drink door de dag heen anders krijg ik een 
droge keel.' Speeksel is ongunstig voor de stankproducerende bacteriën in uw mond: het is 
te zuur en te zuurstofrijk; het bevat anti-bacteriële stofjes; het helpt voedselresten 
wegspoelen. Kortom: speeksel is belangrijk bij het verhelpen van slechte adem. Als u lijnt, 
loopt het speeksel u minder dan normaal in de mond. U ziet, proeft, ruikt minder voedsel, en 
die zintuigelijke waarnemingen zijn nu juist de trigger voor speekselproductie. Minder 
speeksel betekent dat de stankproducerende bacteriën in uw mond méér de kans krijgen om 
hun gang te gaan. 

Andere oorzaken 

Er zijn ook andere mogelijke oorzaken in de mond te vinden. Denk maar eens aan 
tandvleesontsteking en tandbederf (gaatjes). Verder gaat je adem onfris ruiken als je te 
weinig speeksel aanmaakt. Dat kan gebeuren als je bepaalde medicijnen slikt of veel koffie 
drinkt. 

Het is ook de reden waarom je adem 's ochtends slechter is: 's nachts produceer je minder 
speeksel. Verder zorgt roken natuurlijk voor een onfrisse geur. En buiten knoflook is er nog 
een aantal voedingsmiddelen die garant staan voor problemen; met name uien en 
zuivelproducten. 

Tips om slechte adem te verhelpen 

Op basis van de hierboven genoemde oorzaken voor slechte adem: 

• drink regelmatig water (ieder uur een glas) en begin daarmee direct na het opstaan. 
Dit helpt eiwitresten en bacteriën uit uw mond weg te spoelen; 

• kauwen en eten van zure producten stimuleert de speekselproductie; 
• zorg voor een goede mondhygiëne na iedere maaltijd.  
• Tandenborstel, tandenstoker,rager, flosdraad, tongschraper helpen u (eiwit-)resten 

verwijderen opdat er geen voedingsbodem voor stankproducerende bacteriën is;  
• een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist is de enige uitweg als ontstoken 

tandvlees of gaatjes de reden zijn voor je slechte adem. De tandarts zal dan hameren 
op één belangrijk punt, dat eigenlijk voor iedereen geldt en zeker voor mensen met 
halitose: een goede mondhygiëne. 

• eventueel een mondspoelmiddel gebruiken om je mond nog eens extra na te 
spoelen.  

 
Als je deze adviezen ter harte neemt, is de kans groot dat je over een tijdje helemaal van je 
slechte adem af bent. In ruim 90 procent van de gevallen verdwijnen vieze mondgeurtjes 
namelijk door een betere mondhygiëne. 

Mocht dat bij jou niet het geval zijn, dan is het verstandig om eens een afspraak met de 
huisarts te maken. Die kan dan onderzoeken of er toch een dieperliggende oorzaak te 
vinden is. (diverse bronnen) 
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Lipoedeem en krampen     wat kunnen we er wel of niet aan doen. 

Spierkramp (of gewoon: kramp) is het onwillekeurig plotseling pijnlijk samentrekken van de 
vezels van spieren. Normaal gesproken is een deel van de vezels van een spier in rust, 
terwijl een ander deel zich samentrekt, en wordt het rusten en actief zijn van spiervezels 
afgewisseld. 

Vrouwen hebben vaker kramp. 
Over het algemeen hebben vrouwen meer last van nachtelijke spierkrampen dan mannen. 
Het is dan ooik niet iets wat speciaal bij Lipoedeem hoort maar uiteraard ook wel bij ons 
voorkomt. 
Zwangere vrouwen hebben er ruim zes maal meer kans op dan mannen (gelukkig verdwijnt 
dat na de bevalling bij veel vrouwen weer). Van de 65+'ers heeft maar liefst 30 tot 50 procent 
wekelijks last van spierkrampen. De man/vrouw verdeling verandert niet veel bij het ouder 
worden, maar de frequentie van nachtelijke spierkramp neemt helaas wel toe naarmate de 
jaren vorderen.  
 
De frequentie van krampen. 
De frequentie en de last die mensen ervaren verschilt sterk. Recente studies van 
onderzoeksbureau GfK wijzen uit dat 3 procent van de ondervraagden dagelijks last heeft en 
bijna 20 procent regelmatig. Dit betekent dat circa 168.000 Nederlanders dagelijks last 
hebben van deze verkrampingen en ongeveer een miljoen mensen regelmatig. 
Soms krijgen sporters die creatine gebruiken, kramp in hun spieren. De kramp wordt 
veroorzaakt door een tekort aan water. Creatine-gebruikers kunnen daarom beter meer 
water drinken dan niet-gebruikers.  

Is het wel kramp? 
controleren of het wel kramp is. Soms kan een zweepslag in de kuit lijken op kramp. Als je 
dan de spier gaat rekken maak je de schade alleen maar groter. Raadpleeg bij twijfel altijd 
een arts. 

Hoe herken ik kramp? 
De spier voelt hard en gespannen aan en is zeer pijnlijk. Bewegen gaat moeilijk en er zijn 
geen zwellingen of bloeduitstortingen te zien. Magnesium en calcium spelen beide een grote 
rol bij de spiercontractie (samentrekking). Sporters hebben een grotere behoefte aan 
magnesium. Een tekort kan leiden tot krampen. 
Kramp kan in veel delen van het menselijk lichaam voorkomen. Vaak komt kramp in de 
kuiten voor. Enkele andere lichaamsdelen waar men kramp kan krijgen zijn onder meer de 
voeten, handen, armen en de buik. Maar ook in de spieren van bovenbenen, scheenbenen 
en alle andere plaatsen waar spieren zich bevinden. 

Oorzaak 
Het fenomeen kramp is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijke oorzaken zijn:  

# zware belasting van de spieren tijdens sporten 
# een verkeerde zithouding 
# een tekort aan magnesium en/of calcium 
# tekort aan zout (bijvoorbeeld bij hittegolf of zweten bij lang en intensief sporten) 
# glucose tekort in de spieren 
# dehydratie (te weinig water gedronken),  
# te sterke/snelle afkoeling van de spieren (bijvoorbeeld bij sporters) 
# vitaminetekort  
# ziekte 
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# een verstoorde bloedtoevoer met als gevolg een zuurstoftekort in de spier 
zoals bijvoorbeeld bij het dragen van te strakke kousen of door lang zitten op 
een te hoge stoel 

# Overbelasting of vermoeidheid (uitputting) door b.v. een slechte conditionele 
voorbereiding. 

# langdurig liggen, zitten of staan in een ongemakkelijke houding of het maken 
van een ongewone lichaamsbeweging 

# gebrek aan beweging 
# stress 
# overmatig drankgebruik 
# artritis (gewrichtsontsteking) 
# zwangerschap (krampen in de kuiten komen vooral voor in de 2e helft van de 

zwangerschap) 
# menopauze (tijdens en na de menopauze neemt het lichaam minder kalk op 

dan voorheen), 
tekort aan bepaalde B-vitamines en vitamine E 

# gebrek aan vitamine D, 
 

Wat kan mogelijk helpen om de spierkramp op te lossen 
Bij kramp is het belangrijk om de opgetreden reflex te doorbreken zodat de spiervezels weer 
in hun normale patroon gaan aanspannen en ontspannen. Het beste kun je dit bereiken door 
te proberen de verkrampte spier te rekken. Omdat rekken bij "teenkramp" niet lukt kan men 
daar overgaan tot "wrijven en knijpen" om de reflex te doorbreken. Rekken doe je door de 
spier langer te maken. Bijvoorbeeld: als je kramp hebt in je kuit kun je proberen je voet 
omhoog te bewegen. Bij kramp in je voet kun je de tenen omhoog doen. Wanneer men in 
zijn slaap wordt overvallen door een hevige kramp kan men het proces wat versnellen door 
de spieren te masseren. Ook kan men het voeteinde iets hoger zetten. 

Hoe kunnen we kramp mogelijk voorkomen. 

1. Drinken 
Drink altijd voldoende, zeker als je ook sport en bij warm weer. Raadzaam in 
minimaal 1,5 liter vocht per dag in te nemen. Bij zwaar werk, veel zweten, warm weer, 
sporten, etc. liever minimaal 2 liter. 

2. Calcium en magnesium 
Kalk(calcium) en magnesium voorkomen beenkrampen. Wanneer men calcium en 
magnesium wil gebruiken, moet men altijd tweemaal zoveel calcium als magnesium 
innemen. Hierbij moet nog vermeld worden dat calcium alleen goed kan worden 
opgenomen wanneer er voldoende vitamine D in het lichaam aanwezig is. Dus 
het kan geen kwaad dit door de huisarts te laten controleren. 
Ook menstruatiekrampen kunnen worden verlicht door het innemen van vier keer per 
dag 1 gram kalk samen met 500 mg magnesium en 1000 IE (Internationale 
Eenheden) vitamine D. 
Calcium vindt men in melk en melkproducten, kaas, sojabonen, walnoten, 
zonnebloempitjes, bonen, groene groenten (broccoli, groene kool e.a.), eieren, hard 
kraanwater.  
Uit onderzoek bleek dat de kalk uit plantaardig voedsel beter wordt opgenomen dan 
uit melk.  
Magnesium is vooral belangrijk voor de stofwisseling van calcium en vitamine C en is 
ook belangrijk voor een goede werking van zenuwen en spieren. Men noemt 
magnesium ook wel het "anti-stress mineraal" en wanneer men het combineert met 
calcium zou het volgens Mindell werken als een natuurlijk kalmerend middel. 
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Magnesium vindt men in vijgen, citroenen, grapefruit, amandelen, noten, zaden, 
donkergroene groenten, appels.  

3. Vitamine B en E 
Kramp in de benen kan soms overgaan door het innemen van vitamine B6 (2 x per 
dag 25 mg), 1000 mg. calcium en 500 mg. magnesium. Afzonderlijke B-vitamines 
moet men altijd innemen in combinatie met het gehele vitamine B-complex. B-
vitaminen zijn een veilig en effectief middel bij het behandelen van beenkramp bij 
ouderen met een te hoge bloeddruk. 
Ook vitamine E wordt vermeld bij het oplossen van nachtelijke krampen. Men zou 
dan overdag 200 mg. vitamine E moeten innemen en nog eens 200 mg. voor het 
slapen gaan. Dit moet men dan combineren met 500 mg. vitamine C per dag. 
Misschien een goed idee om ook op uw voeding te letten: Vitamine E vindt men in 
tarwekiemolie, sojaolie, broccoli, spruitjes, spinazie, volkorenmeel, eieren. Iedere dag 
wat tarwekiemen door de yoghurt is heel goed ! 
Men voorziet hiermee in de behoefte van zowel vitamine E als de B-vitaminen.  

4. Vitamine D 
Tijdens en na de menopauze neemt het lichaam minder kalk op, en in dat geval is 
vitamine D van belang (zonlicht). Veel vrouwen boven de 50 hebben een laag 
vitamine D gehalte. Komt u ook nog eens weinig buiten, dan is het extra innemen van 
vitamine D innemen een goed idee. 

5. Zout ( minder vaak voor) 
Kramp in buik, benen en rugspieren kan voorkomen tijdens een hittegolf wegens 
zoutgebrek door te veel transpiratie. In dat geval kan men wat meer hartige hapjes 
eten of zoute dropjes (normaal is matig zijn met zou belangrijk!). 

6. Zithouding 
Langdurig op een te hoge stoel zitten kan de bloedcirculatie verstoren en daarmee 
later op de dag kramp veroorzaken. Let op uw zithouding. Dit kan mogelijk kramp 
voorkomen. 

Wat zijn we verder tegen gekomen aan middeltjes, remedies die mogelijk kunnen 
helpen. 

• Een glas warme melk met honing voor het slapen gaan is een vanouds bekend 
ontspannend middel.  

• Het masseren van de spieren zou men goed kunnen doen met lavendelolie omdat 
lavendel een krampstillende werking heeft. Hiervoor mengt men 3 druppels lavendel 
in een eetlepel plantaardige olie. Ook kan men hiervoor geraniumolie gebruiken, 
echter deze mag men niet gebruiken in de eerste drie maanden van de 
zwangerschap. 

• Citroenmelisse- en kamille-olie (mengen in neutrale olie) is een goed middel bij 
buikkramp. 

• Een ‘blokje om’ voor het slapen (bevordert de bloedsomloop) 
• De etherische olie van cypres, jeneverbes en citroen kan men het beste gebruiken bij 

krampen die veroorzaakt worden door bloedsomloopstoornissen. Dit werkt 
versterkend op de aderen en is dus ook goed voor spataderen. Bergamot werkt ook 
krampvermindering in de hand.  

• Voor de training of wedstrijd een goede warming-up en daarna een goede cooling 
down met rekoefeningen. Niet harder sporten dan je getrainde lichaam aankan. 
Regelmatig wat drinken tijdens het sporten. 
En vooral: Luister naar je lichaam, dat is je beste adviseur. 

• Het kan van belang de bloedtoevoer te activeren. Men kan dit ook heel goed zelf 
doen door zeer regelmatig wisselvoetbaden te nemen. Door het water zou men dan 
ook een extract van de paardekastanje kunnen doen (vaatwandversterkende 
werking). Voor nachtelijke beenkrampen die te wijten zijn aan problemen bij het 
terugstromen van het bloed naar het hart kan men denken aan een extract van de 
paardekastanje (aesculus hippocastanum). Dit middel versterkt de vaatwand, 
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verbetert de doorbloeding en voorkomt daardoor nachtelijke spierkrampen. Het werkt 
bovendien ontstekings- en oedeemremmend en kan bij lokale 
bloedsomloopstoornissen worden toegepast. Van een tinctuur van dit middel zou 
men dan 3 x daags 10 druppels kunnen innemen of wat de gebruiksaanwijzing 
aangeeft.  

• Wat men ook nog kan doen is naar bed gaan met een warmwaterkruik of een warm 
kersenpittenzakje. Men legt dit dan tegen de gevoelige spieren aan. Warmte in bed is 
heel belangrijk. 

Kunt u niet bij de tenen? 
Dan kun je met gestrekte benen een handdoek onder de bal van je voet doen. Houd de 
beide uiteinden met je handen vast. Trek met je handen, voorzichtig, aan de handdoek, 
zodanig dat je tenen omhoog bewegen. Ook kun je iemand anders laten assisteren. Een 
andere mogelijkheid is om je tenen tegen het voeteinde van het bed aan te drukken, zodat je 
tegendruk kunt geven. Rekken van spieren moet altijd voorzichtig en zonder "veren" 
gebeuren. Met een te snelle, heftige beweging loop je alsnog het risico van een 
spierscheuring. 

Helpt massage bij kramp? 
Ja. Als de ergste kramp er uit is kan massage de doorbloeding verbeteren en de rust in de 
spier verder herstellen. Als de kramp wordt veroorzaakt door hitte en uitdroging mag er niet 
gemasseerd worden. Zelf is het lastig om te masseren. Handiger is het als iemand anders, 
met rustige streken, de spier masseert. Men begint dan op het "verst gelegen" spieruiteinde 
en werkt naar het hart toe. Om het glijden van de handen soepel te laten verlopen kan 
massageolie een oplossing bieden. Dit kan men dan 5 à 10 minuten volhouden. 

Verder komt men in de diverse literatuur nog tegen:  

" inwrijvingen met kamfer-spiritus, 
" inwrijvingen met arnica-olie (nooit op open wonden !) 
" voet sterk naar boven buigen 
" kompressen met appelazijn op de pijnlijke plekken leggen 
" appelazijn aan het badwater toevoegen 
" een eetlepel honing mengen met appelazijn en heet water en opdrinken (calcium zou 

hierdoor in het lichaam verspreid worden, waardoor kramp zou afnemen) 
" een snufje zout en een slokje citroensap zouden kramp kunnen doen voorkomen 
" een kompres van pepermuntkruid op de pijnlijke plek 
" arnica (uit de homeopathie) kan men innemen bij kramp door spiervermoeidheid bij 

langdurige lichaamsbeweging 
" magnesium phosphoricum (homeopathie) bij acute kramp om de 5 minuten innemen 
" magnesium phosphoricum bij menstruatiekramp elk half uur innemen 
" rescue remedy van de Bachremedies inwrijven en ook innemen 
" een vijl onder je onderlaken leggen of een metalen staaf onder je matras 
" een stukje zeep in een washandje bij je voeten neerleggen of links en rechts onder je 

onderlaken 

Tot slot is er nog het geneesmiddel Inhibin dat hydrokinine als werkzame stof gebruikt. Dit 
geneesmiddel is zonder recept verkrijgbaar in de apotheek. Wel worden er voor uitgifte 
vragen gesteld om te proberen vast te stellen of dit voor u een goed middel is. 
Waakzaamheid is geboden, want het middel geeft regelmatig (milde) bijwerkingen. 

Is kramp altijd onschuldig? 
In de meeste gevallen wel maar niet altijd. Een minder onschuldige vorm is de kuitkramp die 
bij oudere mensen voorkomt tijdens lopen: de zogenaamde etalagebenen. De oorzaak 
daarvan is meestal gelegen in vernauwing van de bloedvaten naar of in het been door 



Nieuwsbrief 39                                                         LIPV Pagina 27 

(slag)aderverkalking. (Slag)aderverkalking ontstaat door roken en ophoping van vetstoffen 
(zoals cholesterol en suikers) in bloed en bindweefsel.  

Alle hierboven gegeven informatie is informatief bedoeld en mag niet een consult aan uw 
huisarts vervangen.  

 

 

Hoe maak je kaaskoekjes? (KHA) 
Door Karina 
 
Nog op zoek naar een mooie garnering bij de soep of salade? Maak deze 
eenvoudige kaaskoekjes. 
 
 
Verwarm de oven op 175 graden. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Neem 150 g 
geraspte Parmezaanse kaas. Maak platte hoopjes kaas, van ongeveer 1 eetlepel 
en verdeel ze over de bakplaat. Bak de koekjes in ca. 10 minuten lichtbruin. Laat 
afkoelen en haal ze dan voorzichtig van de bakplaat. 

 

**************************************************
************************************************** 

 

Omdat bij Lipoedeempatienten regelmatig veneuze insufficientie wordt gezien, 
hieronder een stuk over trombose (trobose been / longembolie). 

 

Er sterven in Nederland jaarlijks 1250 mensen aan de gevolgen van gediagnostiseerde 
trombose. Daarnaast blijken jaarlijks nog eens 7000 mensen te sterven aan de gevolgen van 
een niet tijdig ontdekte longembolie. Bij een deel van deze mensen had dit voorkomen 
kunnen worden. Uit onderzoek van the International Society on Thrombosis and 
Haemostasis blijkt namelijk dat minder dan de helft van de Nederlanders weet wat de 
symptomen van trombose zijn, of dat trombose te voorkomen is als je op tijd medische hulp 
zoekt. Om de kennis over trombose te vergroten organiseert de afdeling Vasculaire 
Geneeskunde van het AMC tijdens Wereld Trombose Dag op 13 oktober om 17 uur een 
bijeenkomst. 

Veneuze trombose is een ernstige aandoening die in Nederland net zo vaak voorkomt als 
een acuut hartinfarct. Dat betekent dat er ieder jaar 25 duizend Nederlanders met trombose 
bij komen. Van de mensen die hiervoor worden behandeld, sterft zo’n 10 procent. Daarnaast 
eist de aandoening levens van mensen bij wie de ziekte niet is opgemerkt. Maar veel 
Nederlanders blijken nog nooit van veneuze trombose gehoord te hebben. 
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Bij trombose stolt het bloed op een ongewenste plaats in het lichaam. Soms is stolling nodig, 
zoals bij een wond om een bloeding te stoppen. Een ongewenst stolsel kan een bloedvat 
blokkeren en de doorbloeding ernstig hinderen. Ook kan het stolsel losraken. Een 
bloedstolsel in de aderen, veneuze trombose, kan voorkomen in het been: een 
trombosebeen. Dat uit zich in roodheid, warmte, zwelling en pijn in het been. Als een stolsel 
uit het been losraakt en in de bloedvaten van de longen komt ontstaat een longembolie, een 
ernstige aandoening en potentieel dodelijk. Klachten van longembolieën zijn acute 
kortademigheid, pijn bij de ademhaling, bloed ophoesten en neiging tot flauwvallen. 

Veel mensen weten niet welke risicofactoren een rol spelen bij het ontstaan van trombose. 
Zwangerschap, kanker, langdurige immobiliteit of operaties zijn situaties waarin het risico op 
trombose sterk is verhoogd. Slechts één op de vijf Nederlanders weet dat trombose kan 
worden voorkomen. Hoe? Onder meer door beweging en oefeningen, maar wanneer nodig 
ook met medicatie. 

Tijdens de bijeenkomst in het AMC geeft trombosespecialist prof. dr. Saskia Middeldorp 
antwoord op vragen als: Wat is trombose? Hoe kun je het herkennen? Wat zijn 
risicofactoren? Is het te voorkomen? En hoe wordt het behandeld? 

Aan bod komen ook de behandeling met nieuwe antistollingsmiddelen, trombose bij 
kankerpatiënten en het risico op trombose bij zwangere vrouwen. Het symposium is 
toegankelijk voor journalisten, patiënten en geïnteresseerden. 

Meer weten: http://www.vasculaironderzoekamc.nl/nieuws  

Aanmelden kan via: wereldtrombosedag@amc.nl    Bron: AMC 

**************************************************
************************************************** 

!

Lipoedeem wat kan ik het beste doen?   MLD ? 

 

Bij lipoedeem is er sprake van een onevenwichtige vetverdeling op de benen, billen, 
heupen en soms ook op de armen. Dit bij bijna alleen vrouwen,  

Meest in stadium 1/2 is er alleen sprake van een onevenwichtige vetverdeling, en is 
de lymfeafvoer nog vaak intakt, MLD heeft in stadium geen waarde omdat het niets 
doet voor de vetverdeling. 

(Op de a.s. Lipoedeemdag/’symposium op 3 april a.s.  van de LIPV zullen we in ieder 
geval aandacht schenken aan MLD toepassen op jezelf, zodat je, indien gewenst, dit 
kan toepassen op jezelf.) 

In een later stadium van Lipoedeem, kan wel een sucundair lymfoedeem ontstaan. 
Als er behalve lipoedeem tevens lymfoedeem in het spel is, helpt MLD de lymfafvoer 
te bevorderen. In dit geval kan meestal u meestal in aanmerking komen voor een 
vergoeding van uw zorgverzekeraar. Bij het starten van een MLD behandeling zal,  
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om nieuwe zwellingen te voorkomen,  de benen daarna gezwachteld worden, waarna 
als afsluiting van de behandeling een therapeutische elastische kous wordt 
aangemeten.  

Lipoedeem vereist een actief beleid, waarbij de verschillende aspecten moeten 
worden aangepakt; Lipoedeem gaat zeker in 50% van de gevallen tevens gepaard 
met overgewicht, waardoor de beweeglijkheid afneemt. De patiënt krijgt meer moeite 
met bewegen met als gevolg dat zij nog minder gaat bewegen en dat de spiermassa 
afneemt. Dit leidt ertoe dat de spierpompfunctie minder wordt en de lymfafvoer 
verslechtert. Ook hierdoor kan lymfoedeem ontstaan. Lipoedeem vereist een actief 
beleid, waarbij de verschillende aspecten moeten worden aangepakt.  

Bij de meeste vormen van lipoedeem is manuele lymfedrainage (MLD) niet 
noodzakelijk tenzij er ook een verminderde lymfe-afvloed / lymfoedeem is ontstaan.  

Een eventueel overgewicht verdient de zeker nodige (positieve) aandacht en een 
gezonde en actieve leefstijl is essentieel.  

Door aandacht te besteden aan uw voeding en beweging kan vaak nog wel een 
verbetering optreden en voelt u zich een stuk beter en sterker. 

 

 

Mag ik mijn dossier bij de dokter bekijken? 
Het antwoord is ja. U hebt er recht op om uw eigen medisch dossier in te zien. Dat kan 
tijdens een regulier bezoek aan de dokter, of wanneer u daar schriftelijk om vraagt.  
Patiënten willen ook weten of instanties zomaar hun medisch dossier mogen opvragen en 
inzien. Dat mag niet. 

Medisch gegevens uitwisselen. 
Waarom gegevens uitwisselen? 
U kunt bij een onbekende arts of andere apotheker of huisartsenpost terechtkomen. 
Bijvoorbeeld in spoedsituaties, na een ongeval of onverwachtse ziekte of blessure. Het kan 
dan van belang zijn dat deze zorgverleners inzicht hebben in uw actuele medische 
gegevens. De zorginfrastructuur maakt het mogelijk om als arts (via het netwerk) de 
gegevens op te vragen en in te kijken. 
 
Welke gegevens worden uitgewisseld? 
Als uw toestemming hebt gegeven aan uw huisarts, dan stelt deze een samenvatting van uw 
huisartsdossier beschikbaar. Hierin staan uw belangrijkste medische gegevens. Andere 
huisartsen, bijvoorbeeld op de huisartsenpost, kunnen die gegevens opvragen. 
Als u toestemming hebt gegeven aan de apotheek, dan stelt deze gegevens over uw 
medicatie beschikbaar. Andere apotheken, de huisartsenpost en medisch specialisten 
kunnen die gegevens opvragen. 
 
Toestemming geven 
Wilt u dat uw gegevens beschikbaar zijn als u bij een andere apotheek medicijnen gaat halen 
of bij de huisartsenpost komt? Dan is het belangrijk dat u vooraf toestemming geeft. Dat kan 
direct bij een bezoek aan uw huisarts of apotheek of online via Ikgeeftoestemming.nl. 
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Zorginfrastructuur van het LSP 
Om op elk moment uw actuele medisch gegevens op te kunnen vragen, is er een speciaal 
netwerk ingericht: de zorginfrastructuur van het LSP. Via dit netwerk kunnen zorgverleners 
elektronisch medische gegevens delen met andere zorgverleners in hun regio. Uw huisarts 
en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u 
daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens 
alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. De Vereniging van Zorgaanbieders Voor 
Zorgcommunicatie (VZVZ), is verantwoordelijk voor de zorginfrastructuur. 
 
Recht op inzage 
U mag uw medische gegevens altijd zelf inzien. U kunt dit uw behandelaar vragen. U leest 
hier meer over bij het thema ‘Inzage in uw medische gegevens’. 
 
Meer informatie 
Lees Zorgzine #10 ‘Medische gegevens delen’ 
Lees de folder 'Beter geholpen met goede informatie' (PDF) 
 
Vraag een afdruk of kopie 
Vraag een kopie van uw medicijngegevens bij uw apotheek en een samenvatting van uw 
dossier bij uw huisarts. U weet dan precies welke medische informatie zorgverleners over u 
delen. U heeft hier recht op volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 
(WGBO). Meer hierover vindt u bij het thema 'Inzage in uw medisch dossier'. 
 
U kunt bepaalde informatie laten afschermen 
Als u wilt dat bepaalde medische informatie niet zichtbaar is voor andere zorgverleners, dan 
kunt u uw huisarts of apotheker vragen om bepaalde gegevens uit uw dossier af te 
schermen. Andere zorgverleners kunnen deze gegevens niet inzien en zien niet dat er 
informatie is afgeschermd. Ook niet bij noodsituaties. Meer over het recht op afscherming 
van gegevens leest u in de brochure ‘Inzage in uw medisch dossier’. 
Gegevens altijd bij de hand hebben? 
Bent u regelmatig in het buitenland of vindt u het belangrijk om uw medische gegevens 
tijdens een vakantie bij de hand te hebben? Bijvoorbeeld omdat u een chronische ziekte 
heeft. Dan zijn er verschillende handige websites, apps en USB-sticks, zoals: 
Medische gegevens 
Medikeeper 
Med1pas 
 
Tips 
Doen uw arts en apotheker mee? 
Als u toestemming wilt geven voor het uitwisselen van uw medische gegevens, dan moet u 
eerst weten of uw zorgverlener is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Als u 
toestemming wilt geven, moet u dus eerst weten of uw zorgverlener is aangesloten. Vraag dit 
daarom na bij uw zorgverlener. 
 
Geef toestemming 
Wilt u uw medische gegevens laten delen? Geef uw arts en apotheker persoonlijk 
toestemming tijdens een bezoek of via www.ikgeeftoestemming.nl. 

Bron:&NPCF 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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Balansdagje?  Mischien een “soep”dag.  
                         Of wil je na een drukke dag snel? 

Soepen  
Zelf gemaakte soep is het hele jaar door lekker. Ideaal voor een dag gemakkelijk of een 
balansdag. Het is gemakkelijk, snel klaar, voedzaam en geeft je een voldaan gevoel. 
Bovendien heb je er niet veel ingrediënten voor nodig. Probeer deze combinaties eens: 
 
Wortelen, komijn en koriander  
3 wortelen, 1 grote ui, 2 knoflookteentjes, 1 tl gemalen komijn, 2 el gehakte verse 

korianderblaadjes (of peterselie). 
Prei en aardappelen 
1 ui, 2 preien, 2 knoflookteentjes, 2 middelgrote aardappelen, 2 el gehakte verse peterselie 

of bieslook. 
Tomaten en basilicum 
1 grote ui, 2 wortelen, 400 g tomaten uit blik, 2 el tomatenpuree, enkele verse 

basilicumblaadjes. 
Selderie en waterkers 
1 grote ui, 4 selderiestengels, 1 bosje waterkers. 
 

Bereidingswijze 
Doe alle ingrediënten (fijngesneden) in een grote (steel)pan met 900 ml groentenbouillon. 
Breng dit aan de kook en laat sudderen tot alle groenten zacht zijn. Mix de soep in een 
blender of met een staafmixer en voeg naar smaak kruiden toe. Dat is alles! 

Tip: ook een restje groente, aardappels of rijst kan heel goed de volgende dag in de soep 
worden verwerkt. 

 

********************************************************** 

Ter info 

Het pillenbedrog 
Hans van der Linde 

Met miljardenverslindende marketing propageert de farmaceutische industrie pillen 
waar ze vooral zelf beter van wordt. Ze schuwt daarbij de misleiding niet, waarschuwt 
huisarts Hans van der Linde. 

De geneesmiddelenmarkt is geen markt. Zo voldoet ze niet aan de gewone wetten van vraag 
en aanbod. Degene die het product gebruikt, kiest het niet. Degene die het product kiest, 
betaalt het niet. Degene die het product betaalt, gebruikt het niet. De afzet loopt via de 
voorschrijfpen van de dokter. Daarop mikt de marketing van de farmaceutische industrie, die 
het meeste verdient aan nieuwe, gepatenteerde middelen, waarvan ze de prijs eenzijdig kan 
bepalen. 

Wij, artsen, schrijven die nieuwe geneesmiddelen voor. Daar dragen we verantwoordelijkheid 
voor, maar we worden er zelden op aangesproken. Die nieuwe middelen zijn altijd 
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onbewezen veilig en onbewezen effectief. Pas na toelating tot de markt starten de fase-4-
onderzoeken: grote, langlopende onderzoeken waarbij het middel voor de allereerste keer op 
harde criteria wordt getest, zoals langer en beter leven. 

De afgelopen decennia stierven wereldwijd honderdduizenden patiënten door nieuwe 
geneesmiddelen die nog niet waren onderworpen aan fase-4-onderzoeken. Alleen al door 
Avandia, een middel tegen suikerziekte, kregen 47.000 mensen een dodelijke hartaanval, 
stelde een Amerikaanse Senaatscommissie in 2010 vast. Tachtig procent van de 
Amerikaanse suikerpatiënten en acht procent van hun Nederlandse lotgenoten slikte 
Avandia toen het in dat jaar van de markt verdween. 

Een rechtszaak kwam er niet. Die werd voor 3,7 miljard dollar afgekocht door producent 
Glaxo, die al een veelvoud van dat bedrag aan dat middel had verdiend. 

 

Misleiding 

Bij de fase-4-onderzoeken vallen veel geneesmiddelen door de mand. Veel leed zou 
patiënten bespaard zijn gebleven, als die onderzoeken vereist waren geweest alvorens een 
middel op de markt te brengen. De wereldwijde marketing door de farmaceutische industrie 
maakt gretig gebruik van het tekort aan testgegevens in het begin. 

Daarbij schuwt ze misleiding niet. Ze doet ongefundeerde beweringen die door het ontbreken 
van gegevens niet tegengesproken kunnen worden. Deze manipulatie werkt zo goed dat 
artsen de nieuwe middelen binnen de kortste keren massaal voorschrijven. 

Gelukkig gaan er stemmen op om éérst de fase-4-onderzoeken af te wachten voor een 
product op de markt toe te laten. De Europese Commissie heeft enkele weken geleden 
besloten om patiënten met een omgekeerd driehoekje in de bijsluiter te waarschuwen voor 
producten waarover nog veel onzeker is. Een goede stap. 

 

Farmaceutische bedrijven (en hun lobbyisten) verzetten zich daar fel tegen. Het aantal pillen 
dat tijdens de patentduur duur verkocht kan worden, zal erdoor dalen. 

Opinieleiders 

Om artsen te bewegen een bepaald middel voor te schrijven, maken pillenfabrikanten 
gebruik van farmamarketing. Daar gaan jaarlijks wereldwijd tientallen miljarden in om. 

Bladen als Pharmaceutical Marketing (deze markt kent zeker twintig van zulke 
vaktijdschriften) leggen de fijne kneepjes uit van het werven van 'mollen'. Een M.O.L. is een 
medische opinieleider, een persoon die een sleutelrol speelt en bij uitstek deskundig is op 
bepaalde gebieden van de geneeskunde, hét kompas waar artsen op varen, een gids en 
leermeester. 

Het voorschrijfgedrag van de arts staat sterk onder invloed van deze opinieleiders en dat 
maakt hen van groot belang voor geneesmiddelenproducenten. Wie de markt wil veroveren, 
moet de opinieleiders voor zich winnen. Dat is de laatste twintig jaar gangbare praktijk. 
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Op ieder lucratief vakgebied hebben pillenfabrikanten wereldwijd planmatig nauwe relaties 
met mollen aangeknoopt. 

Zij worden ingepalmd met profijtelijke onderzoeksopdrachten, hoogbetaalde deelname aan 
fase-4-onderzoeken, benoeming tot lid van een advisory of scientific board, vergoeding van 
buitenlandse reizen, bijzondere hoogleraarschappen en vele andere emolumenten. Dat alles 
schept een afhankelijkheidsrelatie met de producenten die zich vertaalt in behulpzaamheid 
bij marketing. 

Afhankelijkheidsrelatie 

In ons land voltrok zich een ontwikkeling die heeft gemaakt dat Nederlandse universiteiten in 
sterke mate meewerken aan farmamarketing. Het begon allemaal in Rotterdam. In 1987 
vergaderde het bestuur van de Rotterdamse universiteitsfondsen waarvan ik een kwart eeuw 
deel mocht uitmaken. Tijdens het diner na afloop vertelde rector magnificus Alexander 
Rinnooy Kan dat hij mee had geschreven aan een brochure, 'Naar een ondernemende 
universiteit'. Universiteiten moesten de markt op en een 'derde geldstroom' genereren, geld 
uit de private sector, van bedrijven dus. 

Die brochure heeft grote invloed gehad op onze universiteiten, vooral op de faculteiten 
geneeskunde en farmacie. Bij een terugtrekkende overheid kozen veel hoogleraren voor een 
relatie met de industrie. Een afhankelijkheidsrelatie, welteverstaan. De prijs die de 
academische geneeskunde daarvoor betaalt, is steun aan farmamarketing. Academici 
moeten heden ten dage ernstig rekening houden met de vraag of hun uitlatingen de industrie 
welgevallig zijn. Dat leidt ertoe dat hoogleraren vaak zwijgen als zij zouden moeten spreken 
en dat zij spreken als zij zouden moeten zwijgen. 

Dit vormt een ernstige aantasting van de academische vrijheid, die de farmaceutische 
industrie in hoge mate vrij spel geeft. 

Mollen 

Voor deze academische en andere medische opinieleiders heeft de farmamarketing 
bijzondere belangstelling: artsen die in de redacties zitten van medische bladen, lid zijn van 
wetenschappelijke adviesraden, deelnemen aan commissies die richtlijnen of 
behandelstandaarden opstellen, of die optreden als docent tijdens de nascholingscursussen 
voor huisartsen. 

Voor artsen is nascholing verplicht. Maar de overheid faciliteert die niet, ze heeft er geen 
geld voor over. De industrie is daar maar al te graag wel toe bereid en die biedt cursussen 
spotgoedkoop aan, of zelfs gratis. Zo drijft de overheid artsen in de armen van de 
commercie. 

"Hoe zorg je ervoor dat je productkampioenen (mollen, red.) effectief communiceren in jouw 
belang?", vroeg Pharmaceutical Marketing zich af. Het antwoord was onthutsend eenvoudig: 
huur deze mollen in als adviseur. "Dat is de krachtigste methode om dichter bij mensen te 
komen en hen te beïnvloeden. Het helpt niet alleen bij het bepalen van de inhoud van de 
nascholing, maar het helpt ook bij het proces van afweging hoe een arts het best kan worden 
gebruikt." 

Dat blijkt een effectieve strategie te zijn. Neem de mollen - waaronder zes Nederlandse 
professoren - die de cholesterolverlager Lipitor op een reclame-dvd van producent Pfizer 
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aanbevelen. De vertrouwde cholesterolverlager simvastatine werkt prima én is veel beter 
onderzocht, maar in de afgelopen tien jaar hebben we in Nederland twee miljard euro méér 
uitgegeven aan het veel duurdere Lipitor. 

Uit de schaarse effectiviteitstudies blijkt helemaal niet dat Lipitor beter scoort. Wel dat het 
veel meer bijwerkingen heeft, maar daarover zwijgen de mollen op de dvd. Pfizer bedankt 
hen op de hoes van de dvd hartelijk voor hun 'heldere analyses'. 

 

EASD 

Hoe kun je aan een grote reclamecampagne voor een geneesmiddel zien dat het betreffende 
medicijn nog maar liever niet moet worden voorgeschreven? Heel simpel: een geneesmiddel 
dat zo'n campagne nodig heeft verkoopt zichzelf blijkbaar niet. Is het een therapeutische 
aanwinst, dan behoeft het geen reclame. Beroepsbeoefenaren hijsen het gratis op het schild. 
Dus: wantrouw middelen waarvoor veel reclame wordt gemaakt. 

Goed voorbeeld zijn de DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten, nieuwe antidiabetica waarvoor 
miljarden aan reclame wordt gemaakt. Bijna dagelijks ontvangt de Nederlandse huisarts 
mailings en aankondigingen van congressen, symposia, nascholingen en e-learning over het 
onderwerp. Lobbyisten zijn op pad en bewerken politici, zorgverzekeraars, toezichthoudende 
gremia, journalistiek, patiëntenverenigingen, leden van standaardcommissies en vele 
anderen. Artsenbezoekers richten zich op de beroepsbeoefenaren en hun medewerkers. 
Dankzij deze campagnes slikken in Nederland nu 50.000 suikerpatiënten Januvia en 
Janumet. 

Onlangs bracht Vrij Nederland de Nederlandse diabetes-mollen in beeld: een handvol 
hoogleraren met conflicterende belangen die de reclamecampagne ondersteunen. Andere 
artsen, die waarschuwen voor het gevaar van deze geneesmiddelen, komen in Nederland 
nauwelijks aan het woord en hun boodschap wordt dan ook niet gehoord. 

De diabeteszorg in Europa wordt volledig beheerst door de EASD, de European Association 
for the Study of Diabetes. Die belegde afgelopen herfst een congres in Berlijn om de nieuwe 
antidiabetica in de voorschrijfpen te krijgen. Uit 131 landen werden ruim 18.000 artsen 
ingevlogen. Kosten: 60 miljoen euro. In Nunspeet werd het congres dunnetjes overgedaan. 
En dat voor middelen die dertig keer zoveel kosten als de gangbare middelen, geen betere 
regulatie van de glucose geven en onbewezen veilig en onbewezen effectief zijn. 

Zelf heb ik - met het oog op de exorbitante marketing - geregeld gewezen op de gevaren van 
Januvia, waarvoor de Amerikaanse toezichthouder FDA al in 2009 waarschuwde. Een 
maand geleden bleek uit onderzoeken dat deze middelen binnen enkele jaren de kans op 
een alvleesklierontsteking verdubbelen en waarschijnlijk zelfs tot alvleesklierkanker kunnen 
leiden. 

Ik zei onlangs in een interview dat patiënten vanwege dat kankergevaar beter hun oude 
vertrouwde diabetesmedicijnen konden blijven gebruiken. Het blad waarin die uitspraak 
verscheen, kreeg meteen de advocaten van het farmaceutische bedrijf Novo Nordisk op zijn 
nek. Als geen ander wist Novo Nordisk dat de feiten klopten, maar het bedrijf probeerde ze 
uit de publiciteit te houden. Hoe moet je zoiets kwalificeren? Als intimidatie? Bedreiging? 
Erger? 
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'Krachtig wapen' 

Het kan ook subtieler. Afgelopen maand besloot ik een kijkje te nemen bij een door de 
industrie georganiseerde cursus over anticonceptie. Zoals bekend heeft het Leids 
Universitair Medisch Centrum aangetoond dat pillen als Marvelon, Femodeen, Ministat, 
Diane, Mercilon, Yaz, Yasmin, Qlaria, YAZ en Zoely een verhoogde kans op trombose en 
longembolie met zich meebrengen. Het Nederlands Huisartsen Genootgenootschap en het 
Geneesmiddelenbulletin ontraden deze pillen al jaren. Aan leken is moeilijk uit te leggen 
waarom ze nog steeds niet van de markt zijn gehaald, waarom artsen die pillen nog steeds 
voorschrijven, en waarom apotheken die pillen blijven afleveren zonder herhalingsrecept. 

De fabrikanten van deze achterhaalde pillen zien met lede ogen aan dat hun markt toch 
langzaam afbrokkelt. Om dat tij te keren grijpen ze naar het beproefde middel dat 
Pharmaceutical Marketing beschrijft als 'een krachtig wapen voor promotionele activiteiten 
door marketingafdelingen': de nascholing van medici. Dus kregen we namens producent 
MSD een cursus vol zinnige informatie van een eloquente gynaecoloog. 

Ik weet haast zeker dat geen van mijn medecursisten de marketingmisleiding heeft 
onderkend. Die bestond in het twijfel zaaien over de kans op trombose. Zolang er immers 
sprake is van een 'controverse in de geneeskunde', grijpen toezichthoudende gremia niet in. 
Zij laten de kwestie eerst door partijen in het veld uitvechten en pas dan komen ze in actie. 
Zij passen er, niet geheel onbegrijpelijk, voor om zich in de strijd te mengen. 

De tweede tactiek was nog geraffineerder. De eerder genoemde pillen zouden volgens onze 
welbespraakte gynaecoloog vrouwen meer keuze bieden: voor ieder een pil op maat. Wil ze 
meer libido, snorharen en acne, of juist minder van dat alles? 

Wat aan die verkooppraat ontbrak was een onderbouwing. Maar in de wereld van 
subjectieve beleving van de pil en van door advertorials in damesbladen opgewekte 
voorkeuren is het goed manipuleren door marketeers. Je reinste misleiding - maar als altijd 
verpakt in goede en praktijkgerichte nascholing. Mijn collega-huisartsen gingen tevreden 
naar huis, met veel nuttige tips op zak. Ik ben benieuwd wat ze in hun spreekkamer 
voorschrijven. 

Onafhankelijke nascholing 

Aan de uitwassen van farmamarketing moet een einde komen. Ze schaden de 
gezondheidszorg en ze jagen de kosten enorm op. Een probaat middel is om nieuwe 
geneesmiddelen pas toe te laten tot de markt als de fase-4-onderzoeken zijn voltooid. Veel 
middelen zullen die markt dan nooit bereiken en patiënten worden dan niet meer 
blootgesteld aan de gevaren van onvoldoende geteste medicijnen. Onjuiste claims gaan tot 
het verleden behoren omdat meer bekend is over de middelen. De duur van 
geneesmiddelenpatenten zou kunnen worden verlengd met de tijd benodigd voor fase-4-
onderzoek. Dat moet de farmaceutische industrie als muziek in de oren klinken. 

Deze maatregel kan alleen wereldwijd worden ingevoerd. Ondertussen moeten wij in 
Nederland met kracht streven naar afschaffing van het merkwaardige fenomeen dat 
financieel belanghebbenden onze artsen nascholen. Een door de industrie nageschoolde 
dokter is een dure dokter die verkeerde dingen leert. De patiënt is de dupe. Daarom moet 
een onafhankelijke nascholing in het leven worden geroepen. 

Zolang die er niet is, moet snel het toezicht op de commerciële nascholing worden 
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verscherpt. Ik zeg dat niet zomaar. Zes jaar was ik lid van het College voor Accreditering 
Huisartsen, dat de verplichte nascholing beoordeelt op haar wetenschappelijke gehalte. Dat 
college kampt met zeer beperkte middelen om die taak te vervullen. Toetsing en visitatie 
kunnen maar marginaal plaatsvinden. 

De overheid dient het college méér financiële armslag (en ruimere bevoegdheden) te geven. 
Dat is een investering die zichzelf snel zal terugverdienen. 

Hans van der Linde is sinds 38 jaar huisarts in Capelle aan den IJssel. Hij was staf-lid van de 
Landelijke Huisartsen Vereniging en lid van het College voor Accreditering Huisartsen. 

 

*****************************************************************************************!

Zijn lightproducten echt light? 

 

Voor bijna ieder product bestaat er wel een lightvariant. Vele vrouwen met Lipoedeem laten 
zich nog steeds verleiden tot het kopen van deze producten met minder calorieën. We willen 
immers niet meer groeien of zelfs afvallen. Maar klopt het wel? Zijn lightproducten echt beter 
voor de lijn? Of zit er toch een addertje onder het gras? 

Wat zijn lightproducten? 

Sinds 2007 geldt er een Europese regelgeving over de claim ‘light’. Fabrikanten mogen het 
pas op hun verpakking vermelden als het product ten minste 30% minder calorieën, vet of 
suiker bevat dan de volle variant. Voor zout is dat 25%.  

 

Hier zit wel een addertje onder het gras, want fabrikanten zijn niet verplicht om de calorieën 
én vet én suiker én zout te verlagen. Als ze minimaal één categorie aanpassen mogen ze 
het product al light noemen. Om de smaak in balans te brengen verhogen ze vaak de 
hoeveelheid van een andere categorie, waardoor het product toch niet meer zo ‘afvalproof’ 
is als eerst gedacht. 
 

De meest verkochte lightproducten 

1. Boter en margarine 

Er zit een groot verschil tussen boter en margarine: om het simpel te houden is boter 
gemaakt van dierlijk vet en margarine van plantaardig vet. Plantaardig vet is gunstiger voor 
hart- en bloedvaten.  

Zowel boter als margarine bestaan voor 82% uit vet. Halvarine is margarine vermengd met 
water en een emulgator. Daardoor daalt het vetpercentage naar 40%, maar het zit vol 
kunstmatige stoffen. Vaak wordt ‘vet’ als eerste uit een afvalplan geschrapt, toch heeft je 
lichaam vet nodig. Misschien toch maar kiezen voor zuiver? Vanwege  hun zuiverheid 
worden roomboter en kokosolie gezien als gezond.  

2. Yoghurt 
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Soms staat er ‘light’ op de verpakking, maar soms ook ‘0% vet’. Het laatste is ook een 
voedingsclaim die de fabrikant op de verpakking mag zetten wanneer het product maximaal 
0,5 gram vet per 100 ml bevat. Omgerekend komt dit neer op 0,5% waarna het afgerond 
wordt naar 0%. Dat het product dan ook 0% vet bevat klopt dus eigenlijk niet. Heb je ook 
gemerkt dat als je light yoghurt eet, dit niet vult? Dus wat voor voordeel heb je uiteindelijk als 
je dit eet? 

3. Frisdrank 

In lightfrisdrank is de suiker vervangen door kunstmatige zoetstoffen zoals aspartaam (E951) 
en cyclamaat (E952). Uit onderzoek blijkt dat zoete lightproducten je zin in zoet kunnen 
bevorderen. De ideale dorstlesser is water, maar wissel het gerust eens af met lightfrisdrank. 
Hou er rekening mee dat de zoete smaak je zin in zoetigheid kan aanwakkeren, en dat 
kunstmatige stoffen niet echt gezond zijn. 

Weet wat je eet! 

Laat je niet misleiden door het woord ‘light’. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. 
Onthoud dat je soms ook magere producten kan kiezen die geen light label hebben. Drink 
bijvoorbeeld eens een lekkere kruidenthee in plaats van een blikje cola light. Kijk maar eens 
op internet hoeveel verschillende soorten kruidenthee er zijn. Daar zit vast wel iets tussen 
wat je wel lekker vind. 

 

Het gevaar van light? 

Er zit ook een psychologische ondertoon in het lightverhaal: veel mensen eten meer van een 
lightproduct, omdat ze in de veronderstelling zijn dat het geen kwaad kan. De 
verontwaardiging is dan vaak groot wanneer de weegschaal aangeeft dat ze aangekomen 
zijn. Houd dus steeds rekening met de juiste portiegroottes, ook al eet je lightproducten. 

Jesse van der Velde, spreker op de Lipoedeemdag / symposium 
van de LIPV op 3 april 2015, over de nieuwe richtlijnen gezonde 
voeding. 
 
Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat de Gezondheidsraad de nieuwe ‘Richtlijnen 
goede voeding 2015’ heeft gepresenteerd met als hoofdboodschap: ‘Eet meer plantaardig, 
drink suikervrij‘. De afgelopen weken gonsde het namelijk al in verschillende media: ‘We 
mogen geen bewerkt vlees meer eten want daar krijg je kanker van!’, ‘Vruchtensappen zijn 
niet goed voor je want daar word je dik van ‘. De adviezen die de Gezondheidsraad 
uitbrengt worden gezien als dé adviezen voor een betere volksgezondheid. Maar is dat wel 
echt zo? Worden we ook écht gezond als we de adviezen opvolgen die de 
Gezondheidsraad geeft? 
 
We vinden het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is wat de richtlijnen eigenlijk zijn. Voor 
wie ze zijn, en wat ze je kunnen brengen. De Gezondheidsraad noemt zichzelf een 
‘Onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement’ en heeft als taak 
om ministers en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid. De 
richtlijnen van de Gezondheidsraad vormen ook de basis voor de voedingsvoorlichting door 
het voedingscentrum.  De richtlijnen zijn echter vooral gericht op voorkoming van chronische 
ziekten onder de algemene bevolking. De top 10 chronische ziekten in Nederland waar de 
aanbevelingen op zijn gericht zijn: coronaire hartziekten, beroerte, hartfalen, diabetes 
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mellites type 2, chronisch obstructieve longziekten (COPD), borstkanker, darmkanker, 
longkanker, dementie en cognitieve achteruitgang, en depressie. 
In onderstaande tabel staan de adviezen van de Richtlijnen goede voeding, links uit 2006 en 
rechts uit 2015. 
 
Richtlijnen goede voeding 2006 Richtlijnen goede voeding 2015 

•       Op ten minste vijf – maar bij 
voorkeur op alle – dagen van de week 
minstens een half uur matig 
inspannende lichamelijke activiteit in de 
vorm van bijvoorbeeld stevig lopen, 
fietsen of tuinieren 

•       Eet volgens een meer plantaardig en 
minder dierlijk voedingspatroon conform de 
onderstaande richtlijnen 

•       Gebruik dagelijks 150-200 gram 
groente en 200 gram fruit 

•       Eet dagelijks ten minste 200 gram 
groente en ten minste 200 gram fruit 

•       Gebruik een voeding met dagelijks 
30-40 gram vezel, met name afkomstig 
van groente, fruit en volkoren 
graanproducten 

•       Eet dagelijks ten minste 90 gram bruin 
brood, volkorenbrood of andere 
volkorenproducten 

•       Gebruik per week twee porties vis 
(à 100-150 gram), waarvan ten minste 
een portie vette vis 

•       Eet een keer per week vis, bij voorkeur 
vette vis 

•       Beperk het gebruik van verzadigde 
vetzuren tot minder dan 10 
energieprocent en van enkelvoudig 
trans-onverzadigde vetzuren tot minder 
dan 1 energieprocent 

•       Vervang boter, harde margarine en bak- 
en braadvetten door zachte margarine, 
vloeibaar bak- en braadvet en plantaardige 
oliën 

•       Beperk het gebruik van 
voedingsmiddelen en dranken met 
gemakkelijk vergistbare suikers en 
dranken met een hoog gehalte aan 
voedingszuren tot 7 eet/drinkmomenten 
per dag (inclusief hoofdmaaltijden) 

•       Drink zo min mogelijk suikerhoudende 
dranken 

•       Beperk inname van keukenzout tot 
maximaal 6 gram per dag 

•       Beperk de inname van keukenzout tot 
maximaal 6 gram per dag 

•       Indien men alcoholische drank 
gebruikt, beperk dit dan tot twee 
standaard glazen (mannen) of één 
standaardglas (vrouwen) per dag 

•       Drink geen alcohol of in ieder geval niet 
meer dan één glas per dag 

 •       Eet wekelijks peulvruchten 

 •       Eet ten minste 15 gram ongezouten 
noten per dag 
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 •       Neem enkele porties zuivel per dag, 
waaronder melk of yoghurt 

 •       Drink dagelijks drie koppen thee 

 •       Vervang geraffineerde graanproducten 
door volkorenproducten 

 •       Vervang ongefilterde door gefilterde 
koffie 

 •       Beperk de consumptie van rood vlees en 
met name bewerkt vlees 

 •       Het gebruik van 
voedingsstofsupplementen is niet nodig, 
behalve voor mensen die tot een specifieke 
groep behoren waarvoor een suppletieadvies 
geldt 

 
Bron: Gezondheidsraad, Richtlijnen goede voeding 2015 
 
De vijf grootste verschillen tussen de nieuwe richtlijnen en die uit 2006 
Het belang van een meer plantaardig voedingspatroon wordt benadrukt, waar dit eerder nog 

nooit was gedaan 
Er is meer focus op specifieke voedingsmiddelen zoals vis, zuivel, noten, peulvruchten, 

koffie, thee in plaats van alleen op voedingsstoffen. Hierdoor zijn de adviezen 
makkelijker toepasbaar in de praktijk. In de allereerste richtlijnen, uit 1986, werden 
de richtlijnen geformuleerd in termen van voedingsstoffen 

Rood en bewerkt vlees worden afgeraden 
Er is een advies bijgekomen waarin wordt gesteld dat het nemen van 

voedingsstofsupplementen niet nodig is 
In een aantal bestaande adviezen zijn de hoeveelheden specifieker gemaakt of aangepast 

wegens nieuwe inzichten 
Het lijkt er op dat de Gezondheidsraad met de nieuwe richtlijnen een klein stapje in de 
goede richting heeft gedaan. Maar er zijn ook nog een flink aantal punten waar we het (nog 
steeds) niet mee eens zijn. 
2 adviezen waar we het 100% mee eens zijn 
Eens: “Eet dagelijks ten minste 200 gram groente en ten minste 200 gram fruit” 
De hoeveelheid groente die wordt geadviseerd is verhoogd van 150-200 gram naar 
minimaal 200 gram. Groente, mag het een beetje meer zijn?! Dit vinden wij super! Groenten 
bevatten relatief nou eenmaal de meeste voedingsstoffen en je kunt er niet snel te veel van 
eten. We juichen het toe dat de Gezondheidsraad net als de WHO de dagelijkse 
hoeveelheid van 400 gram groenten en fruit nu als minimum-hoeveelheid aangeeft. 
Daarmee geven ze de boodschap af dat het eten van meer groenten dan de minimum 
hoeveelheid van 200 gram kan bijdragen aan een nog betere gezondheid. 
En daar zijn wij het helemaal mee eens. Groenten mogen zeker in Nederland meer 
aandacht krijgen want Nederlanders bungelen aan de lage kant wat betreft de hoeveelheid 
groenten en fruit die ze dagelijks eten. Uit de Consumptiemonitor blijkt dat een gemiddelde 
Nederlander blijft steken op 60 kilo groenten per jaar, zo’n 164 gram per dag. Belgen 
bijvoorbeeld eten twee keer zo veel groenten. In Europa eten alleen België, Cyprus, 
Griekenland, Italië, Portugal en Roemenië genoeg groenten en fruit (Freshfel, 2015)[1]. 
Volgens gegevens van het RIVM uit 2013 eet zelfs maar 5% van alle mannen en vrouwen in 
Nederland de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groente! (Van Rossum, 2013)[2]. 
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Eens: “Eet volgens een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon conform de 
onderstaande richtlijnen” 
Wij staan er helemaal achter om plantaardige voeding de hoofdmoot van je dieet te laten 
zijn en de consumptie van rood en bewerkt vlees te beperken (bewerkt vlees mag wat ons 
betreft zelfs helemaal van je bord afblijven). Dit betekent echter niet dat een puur 
plantaardig dieet onze voorkeur heeft. Als je het met mate eet kan rood vlees belangrijke 
voedingsstoffen leveren en datzelfde geldt voor vis en gevogelte van goede kwaliteit. In feite 
geeft de gezondheidsraad daar ook ruimte voor. 
Het advies is namelijk gebaseerd op onderzoek naar het effect van een aantal verschillende 
voedingspatronen op coronaire hartziekten en beroertes. Coronaire hartziekten zijn ziekten 
van het hart die het gevolg zijn van slagaderverkalking. De voedingspatronen die de 
Gezondheidsraad heeft bekeken zijn onder andere het Mediterrane voedingspatroon, het 
nieuw Scandinavisch voedingspatroon en de Amerikaanse Dietary Approaches to Stop 
Hypertension (DASH). Deze voedingspatronen scoren hoog op groente, fruit en andere 
plantaardige voedingsmiddelen, en bevatten minder rood en bewerkt vlees. De drie 
bovengenoemde diëten bevatten echter wel vis en gevogelte. Het verminderen van een 
dierlijk voedingspatroon gaat dus met name over het verminderen van bewerkt en rood 
vlees. Daar kunnen wij ons in vinden. 
Dat met name vette vis wel belangrijk is om regelmatig te blijven eten wordt onderschreven 
door de onderzoeken naar de positieve effecten van het Mediterrane dieet. De 
ziektereductie die het Mediterrane dieet veroorzaakt op hart en vaatziekten wordt voor een 
groot deel toegeschreven aan het feit dat het rijk is aan omega-3 vetten en laag in omega- 6 
vetten (De Lorgeril, 2006)[3]. 
 
3 adviezen waar we het grotendeels mee eens zijn 
Deels mee eens: “Eet wekelijks peulvruchten” 
Eén van de nieuwe richtlijnen van de gezondheidsraad is om wekelijks peulvruchten te eten. 
We staan achter dit advies, want peulvruchten bevatten belangrijke voedingsstoffen. Ze zijn 
o.a. een rijke bron van vezels en behoren tot de beste plantaardige bronnen van eiwitten. 
We willen echter ook een paar kanttekeningen plaatsen. 
De argumentatie van de Gezondheidsraad voor het adviseren van peulvruchten is het 
verlagende effect dat peulvruchten hebben op het LDL-cholesterol. LDL-cholesterol is het 
‘slechte’ cholesterol en omdat LDL-cholesterol door de Gezondheidsraad als een 
oorzakelijke factor voor hart- en vaatziekten wordt gezien adviseren ze om vaker 
peulvruchten eten. Het is mooi meegenomen dat peulvruchten het LDL-cholesterol 
verlagen, maar een verhoogd LDL-cholesterol is niet de echte oorzaak van hart- en 
vaatziekten maar slechts een marker. In de blog Cholesterol verlagen: noodzaak of fabel leg 
ik uit waarom dat zo is. De langdurige ontstekingen die ten grondslag liggen aan hart- en 
vaatziekten worden door de peulvruchten niet opgelost (Edwards, 2005)[4]. 
Daarnaast is het belangrijk om te weten dat peulvruchten ook flink wat anti-nutriënten 
bevatten. Dit zijn stoffen die de vertering en de opname van goede voedingsstoffen kunnen 
verstoren, of onze darmen kunnen beschadigen. Fytinezuur verhindert bijvoorbeeld de 
opname van mineralen zoals ijzer, zink en calcium (Lopez, 2002)[5]. Dit is vooral voor 
mensen met een puur plantaardig dieet een risicofactor voor een mineralentekort (Hunt, 
2003 )[6]. Lectines (vooral aanwezig in bonen) zijn onverteerbare eiwitten die de darmwand 
kunnen aantasten. Ook saponinen hebben dat effect. Door een juiste bereiding kan het 
effect van deze anti-nutriënten voor een deel geneutraliseerd worden. Zorg daarom dat je 
peulvruchten altijd een nacht laat weken voordat je ze gaat gebruiken en eet ze zeker niet 
rauw. 
Deels mee eens: “Eet ten minste 15 gram ongezouten noten per dag” 
Het advies voor het dagelijks gebruik van noten staan we achter. Noten zijn een goede bron 
van vezels, ijzer, vitamine E en B-vitamines en gezonde vetten. Met name de noten die het 
omega-3 vetzuur ALA bevatten zoals walnoten zijn belangrijk om regelmatig te eten. 
Maar ook hier geldt dezelfde kanttekening als bij de peulvruchten. Noten zijn vooral aan te 
raden omdat ze belangrijke voedingsstoffen bevatten, en niet vanwege het causale verband 
met coronaire hartziekten dat door de Gezondheidsraad wordt aangehaald. 



Nieuwsbrief 39                                                         LIPV Pagina 41 

Wetenschappelijk onderzoek laat wel zien dat dagelijks gebruik van noten het LDL-
cholesterol kan verlagen (Brandt, 2015)[7], maar dat je daarmee direct het risico op hart- en 
vaatziekten verkleint is wat ons betreft te kort door de bocht. Het verlagen van je LDL-
cholesterol zonder naar de onderliggende oorzaak te kijken van een verhoogd cholesterol is 
slechts symptoombestrijding. 
Deels mee eens: “Eet een keer per week vis, bij voorkeur vette vis” 
Het is mooi dat het advies om vis te eten is genuanceerd met dat het bij voorkeur vette vis 
moet zijn. Dit omdat het effect van vette vis op coronaire hartziektes wordt bewerkstelligt 
door de omega 3 vetten in de vis. We vinden het echter jammer dat de hoeveelheid vis 
verlaagd is van 1-2 x per week naar slechts 1 x per week. De argumentatie voor deze 
verlaging roept bij ons veel vraagtekens op. De iets hogere hoeveelheid uit 2006 van 1-2 x 
per week vis leidde niet tot een lager risico op coronaire (dodelijke) hartziektes, aldus de 
Gezondheidsraad. Maar de Gezondheidsraad noemt daarna dat bij hogere hoeveelheden 
van vis wel degelijk een effect wordt gezien op niet-fatale coronaire hartziekten. Echter, 
omdat die consumptieniveaus in Nederland niet voorkomen, geven ze dat advies niet. 
Eerlijker zou het zijn als de Gezondheidsraad de hogere hoeveelheden omega-3 vetten zou 
noemen die eigenlijk nodig zijn voor gezondheidsvoordeel. Een tweede vraag is dan hoe je 
daar het beste aan kan komen. Vette vis is een goede bron, maar heeft ook duidelijke 
milieu-nadelen. Gelukkig zijn er voor de belangrijke dierlijke omega-3 vetzuren 
tegenwoordig ook plantaardige alternatieven, gemaakt uit algen. Daarover leg ik meer uit in 
mijn blog over Vegetarische omega-3 of toch uit vis?. 
 
De 4 adviezen waar we het absoluut niet mee eens zijn en waarom 
Oneens: “Eet dagelijks ten minste 90 gram bruin brood, volkorenbrood of andere 
volkorenproducten” 
Dit advies is voornamelijk gebaseerd op het feit dat volkoren graan vezels bevat. De 
redenering van de Gezondheidsraad is als volgt: Brood van volkoren graan bevat veel 
vezels. “Vezels hebben een bewezen gunstig effect op de bloeddruk.” Omdat bloeddruk één 
van de risicofactoren is van een beroerte moeten we dus brood eten, want zo verlagen we 
het risico op een beroerte. Maar alleen het feit dat brood gezonde vezels bevat betekent 
nog niet dat brood daardoor gezond is. 
Want brood bevat ook juist veel voedingsstoffen die helemaal niet zo goed zijn voor onze 
gezondheid. Granen zijn onder andere een risicofactor voor ontstekingsreacties in ons 
lichaam (Punder, 2013)[8]. Die op hun beurt juist weer in verband worden gebracht met 
chronische ziekten, waaronder hart- en vaatziekten! (Edwards, 2005)[9]. Zo staan de 
nadelen van gluten de laatste tijd volop in de aandacht. Ze kunnen de darmen beschadigen 
en verslavende effecten hebben in de hersenen (zie mijn blog over gluten). Brood bevat ook 
veel koolhydraten die voor een bloedsuikerspiegelstijging zorgen. Regelmatige 
schommelingen in de bloedsuikerspiegel zorgen voor allerlei verouderingsprocessen in ons 
lichaam. Zie mijn blog Gevolgen van een hoge bloedsuikerspiegel voor je levensduur. 
Oneens: “Neem enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt” 
Dit advies komt voort uit de conclusie van de gezondheidsraad dat het aannemelijk is dat de 
consumptie van zuivel samenhangt met een lager risico op darmkanker. Vervolgens schrijft 
de Gezondheidsraad: “Wat darmkanker betreft wordt deze conclusie ondersteund door de 
bevinding dat inname van calcium uit supplementen samenhangt met een lager risico op 
deze ziekte. ” Oftewel: calcium lijkt het risico op darmkanker te verlagen, dus moeten we 
zuivel eten. 
Daarmee wordt alleen naar één voedingsstof gekeken en voorbij gegaan aan dat er ook 
juist veel gezondheidsnadelen aan zuivelproducten kleven. Lactose is lastig verteerbaar, 
zeker als je ouder wordt of als je al een verstoorde darmflora hebt (zie mijn blog over 
lactose-intolerantie). Caseïne is één van de moeilijkst verteerbare eiwitten. Het zorgt voor 
slijmvorming wat onder andere kan zorgen voor ontsteking van de luchtwegen (zie mijn blog 
over caseine allergie). Zuivel bevat ook ongezonde hormonen zoals IGF-1 waardoor de 
kans op hormoon-gerelateerde kankers juist ook kan vergroten (Ganmaa, 2005)[10]. 
Bovendien is nog maar de vraag of zuivel wel zo’n goede calciumbron voor ons is. In het 
boek ‘Melk de witte sloper’ wordt uitgebreid onderbouwd dat melk veel eiwitten bevat die 
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ervoor zorgen dat de calcium in melk wordt uitgescheiden via de urine in plaats van 
opgenomen in het lichaam (Hamilton, 2015)[11]. Deze conclusie wordt ook ondersteund 
door het feit dat er in landen met een hoge melkconsumptie toch hoge niveaus van 
osteoporose (botontkalking) voorkomen. Onderzoeken hebben ook uitgewezen dat zuivel 
niet helpt tegen bescherming van de botten. Uit twee grote meta-analyses van de Harvard 
School of Public Health in 2007 en 2010 bleek dat de hoogte van calcium inname geen 
effect had op heupbreuken (L. Cordain, 2013)[12]. 
Wat ons betreft kan je calcium dus veel beter uit andere bronnen halen die niet de negatieve 
effecten van zuivel met zich mee brengen. Groente groentes zoals boerenkool zijn minstens 
zo’n goede bron van calcium. 
Oneens: “Vervang boter, harde margarine en bak- en braadvetten door zachte margarine, 
vloeibaar bak- en braadvet en plantaardige oliën” 
Tot onze teleurstelling houdt de Gezondheidsraad nog steeds vast aan de achterhaalde 
conclusie dat verzadigd vet de oorzaak zou zijn voor hart- en vaatziekten. Talloze 
onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat verzadigd vet geen oorzakelijk verband 
heeft met hart- en vaatziekten en dat er veel meer aanwijzingen zijn dat juist een overschot 
aan suikers ten grondslag ligt aan de toename van hart- en vaatziekten (Mente, 2009)[13]. 
In het advies van de Gezondheidsraad worden zowel de verzadigde vetten als de 
onverzadigde vetten over één kam geschoren. Bij beide is het juist belangrijk om 
onderscheid te maken tussen de gezonde en ongezonde varianten en de verhoudingen 
waarin we de vetten eten. Harde margarine en bak- en braadvetten zijn inderdaad 
ongezonde verzadigde vetten, maar roomboter van graskoeien is wel een gezond verzadigd 
vet. Zie mijn blog  De waarheid over verzadigde vetten. Ook plantaardige bronnen van 
verzadigde vetten zoals kokosolie zijn juist gezond. 
De vetten die de Gezondheidsraad adviseert zijn veelal plantaardige oliën die rijk zijn aan 
de onverzadigde omega-6 vetten. Ook hier houdt de raad dus geen rekening met het 
onderscheid tussen omega-3 en omega-6 vetzuren en dat de meeste mensen in verhouding 
al veel te veel omega-6 vetzuren binnenkrijgen. Zie mijn blog Omega vetzuren: zo breng je 
ze in perfecte balans. Hoge hoeveelheden omega-6 vetten werken ontstekingsbevorderend 
en veroorzaken lagegraadsontsteking, wat één van de grootste veroorzakers is van 
chronische ziektes. Dit onderzoek toont zelfs aan dat het vervangen van voedingsvetten 
door omega-6 vetten het risico op hart- en vaatziekten juist verhoogt, terwijl een combinatie 
van omega-3 en 6 het risico verlaagde (Ramsden, 2010)[14]. 
Oneens: “Het gebruik van voedingsstofsupplementen is niet nodig, behalve voor mensen 
die tot een specifieke groep behoren waarvoor een suppletieadvies geldt” 
 
Ook dit advies is uitsluitend gebaseerd op onderzoeken die een direct effect van één 
bepaalde voedingsstof op chronische ziektes hebben onderzocht. Voedingssupplementen 
worden afgewezen, omdat de onderzoeken geen direct effect hebben kunnen aantonen van 
specifieke vitamines op de bepaalde chronische ziektes. Maar deze onderzoeken zeggen 
weinig over het effect van voedingssupplementen op onze algehele gezondheid en het 
voorkomen van chronische ziekten op de lange termijn. 
 
Een chronische ziekte ontstaat niet van de één op de andere dag. Hiervoor zijn chronische 
tekorten nodig, waardoor eerst processen uitvallen die je niet direct merkt, en die voor je 
lichaam het makkelijkst zijn om te missen. Pas wanneer het lichaam enorme tekorten heeft 
ontstaan chronische ziekten.  
Tekorten aan vitamines spelen een belangrijke rol in het ontstaan van ontstekingen die vaak 
ten grondslag liggen aan chronische ziekten (Ruiz-Núñez, 2013)[15]. Daarnaast hebben 
heel veel vitamines een synergistische werking wat betekent dat ze elkaar versterken. 
Daarom is het vaak belangrijk om meerdere vitamines samen te gebruiken. In onderzoeken 
wordt er vaak slechts één losse vitamine of één enkele factor getest. Ook zijn doseringen 
vaak te laag om effecten te bewerkstelligen. 
Als voedingssupplementen mensen helpen om langdurige tekorten aan 
voedingsstoffen te voorkomen, kunnen ze wat ons betreft wel degelijk een belangrijke 
rol in een gezond voedingspatroon spelen. Dit geldt zeker voor de voedingsstoffen 
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die lastig uit ons moderne dieet te halen zijn. De gezondheidsraad maakt geen 
onderscheid tussen voedingsstoffen die we prima uit onze voeding kunnen halen (mits je 
voldoende groenten eet) en voedingsstoffen waarbij de kans op tekorten ook bij een gezond 
dieet groot is, zoals vitamine D, omega-3 vetzuren en vitamine B12 voor vegetariërs. 
 
Samengevat: waarom de richtlijnen ‘goede’ voeding dus geen 
richtlijnen voor echte goede voeding zijn: 
Ook al zitten er een aantal goede richtlijnen bij het advies van de Gezondheidsraad, het is 
wat ons betreft geen holistisch advies dat je kunt opvolgen voor een algehele goede 
gezondheid. 
        Ten eerste is het wat ons betreft belangrijk om je te realiseren dat de richtlijnen vooral 

gebaseerd zijn op de effecten van een paar voedingsstoffen op het verlagen van het 
risico op een aantal chronische ziekten. Daarbij wordt voorbij gegaan aan dat er veel 
meer nodig is voor een algehele goede gezondheid. Als je deze richtlijnen zou 
opvolgen is de kans groot dat er voedingstekorten ontstaan. Dit wordt bevestigd in 
een publicatie van nota bene het Voedingscentrum zelf. Daarin wordt aangegeven 
dat als je precies volgens de schijf van vijf van het Voedingscentrum eet (die 
gebaseerd is op de richtlijnen goede voeding), je een tekort ontwikkelt aan een 
aantal zeer belangrijke voedingsstoffen (Voedingscentrum, 2011)[16]. Het is dus erg 
belangrijk om het woord goed in de nieuwe richtlijnen te interpreteren in de context 
van het doel van het onderzoek van de gezondheidsraad. De richtlijnen zijn niet 
gebaseerd op het verkrijgen van een goede gezondheid, maar op het wegnemen 
van één of enkele factoren die een verband zouden hebben met een chronische 
ziekte. 

        Ten tweede komen veel van de adviezen wat ons betreft neer op het bestrijden van 
symptomen in plaats van het aanpakken van de werkelijke oorzaak voor bepaalde 
ziekten. Omdat bloeddruk een verband heeft met hart- en vaatziekten is de redenatie 
van de Gezondheidsraad dat je door het eten van 90 gram brood per dag minder 
kans op hart- en vaatziekten hebt omdat vezels de bloeddruk verlagen. De 
werkelijke oorzaak voor de hoge bloeddruk wordt hiermee echter niet weggenomen. 
Hetzelfde geldt voor LDL-cholesterol, dat slechts een marker is van een ongezonde 
levensstijl, maar geen veroorzaker van hart- en vaatziekten. 

       Daarnaast wordt op basis van een positief effect van één enkele voedingsstof uit 
 
 een voedingsmiddel (vezels uit graan en graanproducten, calcium uit zuivel) een héél 
voedingsmiddel als ‘gezond’ beoordeeld. Daarbij wordt geen rekening gehouden met 
alle andere eigenschappen van deze voedingsmiddelen op de gezondheid. Een hoge 
bloeddruk wordt misschien iets verlaagd door de vezels uit brood, maar je krijgt daarbij 
wel alle nare bijwerkingen van granen op je lichaam, die bovendien weer in verband 
worden gebracht met chronische ziektes! Dat terwijl er tal van gezondere alternatieven 
zijn die ook veel vezels bevatten en daardoor dus hetzelfde – of zelfs een beter – effect 
kunnen bewerkstelligen! 

 
Het is ook goed om je te realiseren dat de adviezen van de gezondheidsraad algemene 
adviezen zijn, die slechts een globale richtlijn zijn. Elk persoon en elk lichaam reageert net 
weer anders op voedingsmiddelen en voor een goed voedingsadvies is een persoonlijke 
analyse eigenlijk onontbeerlijk.  
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Motie 'Zeggenschap over zorg en zorgverzekeraars' aangenomen 
  
10 nov 2015 
Een sterke positie voor patiënten, cliënten en verzekerden is cruciaal in ons huidige stelsel. 
Tot op heden hebben patiënten en cliënten onvoldoende zeggenschap over hun zorg en in 
de zorginkoop door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zijn er niet of nauwelijks op 
ingericht om in dienst van de patiënt te functioneren. 
Uit een meldactie van Patiëntenfederatie NPCF (april/mei 2015) blijkt hoe sterk de behoefte 
van mensen is aan medezeggenschap. 86% vindt dat mensen betrokken moeten worden bij 
de inkoopplannen van verzekeraars en gemeenten. 88% zegt zelf geïnformeerd te willen 
worden over de keuzes van verzekeraars en gemeenten bij de inkoop. 
 
 
De kamerleden Bouwmeester en Dik-Faber hebben een motie ingediend die hierover meer 
zeggenschap voor patiënten en cliënten in gang moet gaan zetten. Deze motie is vandaag 
behandeld en aangenomen. Dat is goed nieuws en belooft een betere uitgangspositie voor 
patiënten en cliënten. 
 
Directeur Dianda Veldman (NCPF): 'Het is wat ons betreft geen eindpunt. Wel zetten we 
daarmee een belangrijke stap in de richting van meer inspraak voor verzekerden. Wij hebben 
de ambitie om een aantal grote thema’s vervolgens in samenhang te gaan aanpakken. 
Bijvoorbeeld het versterken van de integratie care, cure en welzijn, het ontwikkelen van een 
meerjarenperspectief op zorg en meer aandacht voor de verzekerden die zorg nodig 
hebben.' 
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Naast Lipoedeem heeft pakweg de helft van de Lipoedeempatiënten 
ook in min– of meerdere mate last van obesitas. 

 

Misschien vitamine E supplement overwegen. 

 

Mensen met overgewicht en het metabool syndroom** lijken meer vitamine E nodig te 
hebben dan gemiddeld, omdat het gewicht en de andere problemen voor veel oxidatieve 
stress zorgt. Dezelfde gezondheidsproblemen zorgen er echter voor dat het effectieve 
gebruik van vitamine E afneemt. 

Als gevolg daarvan hebben veel mensen volgens onderzoekers van de Oregon State 
University een chronisch tekort aan vitamine E. Dit kan bijdragen aan de enorme variatie aan 
ziekten die samenhangen met het metabool syndroom waaronder hart- en vaatziekten, 
diabetes, de ziekte van Alzheimer en kanker. 

Vet 

Een deel van onze bevindingen gaat tegen je gevoel in, aldus de onderzoekers. Vitamine E 
is namelijk een in vet oplosbare micronutriënt, dus je zou juist verwachten dat het in grote 
hoeveelheden aanwezig is bij mensen met overgewicht die veel vette producten eten. Het 
onderzoek in het American Journal of Clinical Nutrition toont nu het tegenovergestelde. 

"Uit ons onderzoek blijkt dat de weefsels van mensen met obesitas vet niet meer opnemen, 
omdat ze al genoeg vet hebben", vertelt onderzoeker Maret Traber. "Tijdens dat proces 
weigeren zich ook het vitamine E dat gebonden is aan dat vet. Dus zelfs als de weefsels 
oxidatieve stress ervaren, krijgen ze onvoldoende vitamine E." 

Oxidatie is een natuurlijk proces, waarbij zogeheten vrije radicalen - agressieve stoffen - 
lichaamscellen beschadigen. Vet genereert oxidanten die de metabole stress verhogen. 
Vitamine E, vitamine C en sommige andere antioxidanten zijn een natuurlijk 
verdedigingsmechanisme. 

Diëten 

Een andere oorzaak van het tekort aan vitamine E is volgens M. Traber het diëten. "Zodra 
mensen gewicht proberen te verliezen, verminderen ze in eerste instantie de vetinname. Als 
minder calorieën binnen wilt krijgen lijkt dit een logische keuze, maar vet is een belangrijke 
bron van vitamine E." De vitamine vind je namelijk onder andere in noten, zaden en olijfolie. 

Als je wilt afvallen is volgens Traber een gebalanceerd en gezond voedingspatroon het 
belangrijkste. Daarnaast kun je een multivitamine slikken met daarin de volledige aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid vitamine E. Daarbij is het belangrijk om wel een klein beetje vet te 
eten, om te zorgen dat de vitamine E uit het supplement goed wordt opgenomen. 

 

** Metabool syndroom is is een stofwisselingsaandoening die veroorzaakt wordt door een 
disbalans tussen voedselopname en lichamelijke activiteit. Met andere woorden, te veel eten 
en te weinig beweging. Hierdoor treedt een verstoring op in de regulatie van de stofwisseling 
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door de hersenen. Het gaat mogelijk om een verstoring van de biologische klok die de 
stofwisseling, via het autonome zenuwstelsel, aan het dag- en nachtritme aanpast. 

 

 

Ons symposium op 3 april a.s. 

Er is nog slechts een handjevol kaarten. Mail ons voor een kaartje. 

Programma       

  Grote zaal Voorzaal barruimte 

10.00  welkom en koffie/thee   consumpties 

10.30-11.15 Groep A Workshop lymfetape Mevr. M. Meijers 
Groep B 
Bellicon  

11.20-12.05 Groep B Workshop lymfetape Mevr. M. Meijers 
Groep A 
Bellicon  

12.05-13.00 Lunchbuffet    

13.00-13.45  Mevr. M. Meijers   zelf MLD/lymfestimuleren    

13.45-14.30 
Mevr. E. Boogaard spreker psychologische aspecten bij 
lipoedeem   verder de  

14.30-14.45 Als de tijd het toelaat: bewegingsoefeningen   gehele dag  

14.45-15.00 Pauze - Fruit   
vrij te 
gebruiken 

15.00-16.00 Dr. Don  WAL liposuctie    door 

16.00-17.00 Spreker J. Van der Velde hormonen en voeding   iedereen 

Kleine uitloop mogelijk. 
  Sluiting 

    

 

 

 

 


