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INLEIDING
Bij de SORAG-Akademie heb je de keuze uit een
groot aantal opleidingen op medisch gebied. Op
onze website www.sorag.nl lees je de nodige
informatie over de inhoud van de verschillende
cursussen, de studieduur en de mogelijkheden
om het geleerde in de praktijk toe te passen.
Het maken van een keuze voor een bepaalde
cursus is niet altijd even gemakkelijk. Voldoet
de cursus wel aan mijn verwachtingen en hoe
ziet de inhoud er uit? Welke onderwerpen komen
aan de orde en wat kan ik er verder nog van
verwachten?
Deze kosteloze proefles geeft je in veel opzichten
antwoord op deze vragen. Je zult merken dat
we je via de lessen rechtstreeks aanspreken
en je daarmee persoonlijk in het leerproces
betrekken. Daardoor leer je via de opleiding van
de SORAG-Akademie ook bepaalde aspecten van
jezelf kennen, waardoor je later nog beter in
staat zult zijn om het geleerde in praktijk te
brengen.
Na het afronden van je studie en het insturen
van het huiswerk (per post of het SORAGinternet huiswerkprogramma) ontvang je vanzelfsprekend kosteloos een studieverklaring en
bij de meeste opleidingen kun je ook kiezen
voor het afleggen van een examen teneinde
het diploma te behalen. De diploma´s worden
door een aantal beroepsorganisaties erkend,
waaronder de Stichting Gezondzorg. Verschillende zorgverzekeraars zijn in dat geval bereid
om de consultkosten van behandelde patiënten
te vergoeden.
Schriftelijk studeren is afstandsonderwijs, maar
dat zegt nog niet dat thuis studeren een eenzame
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bezigheid is. Via het huiswerk kun je contact
maken met je persoonlijke docent en via Studiecontact van de SORAG-Plaza (www.sorag.nl/
plaza) maak je gemakkelijk contact met je
medecursisten. En voor alle andere vragen staat
je studiebegeleider voor je klaar. Ook zijn er voor
een aantal opleidingen praktijkdagen waaraan je
desgewenst deel kunt nemen.
Voor het volgen van deze cursus heb je geen
verdere studieboeken nodig, en wanneer dat
toch het geval is krijg je deze bij de eerste les
zonder verdere kosten thuisgestuurd.
Wanneer je een complete les als proefles wilt
ontvangen kun je deze tegen betaling aanvragen
via onze website. De kosten van deze proefles
worden, wanneer je besluit om de betreffende
cursus te gaan volgen, in mindering gebracht
op het lesgeld.
Wij hopen je binnenkort als cursist van de
SORAG-Akademie welkom te mogen heten.
Met vriendelijke studiegroeten
Maurice Groenestijn
Directeur
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VOEDING EN MAATSCHAPPIJ
Wij verkeren in de westerse wereld in de gelukkige omstandigheid dat we voor onze maaltijd
een keus kunnen maken uit tal van voedingsmiddelen. In de winkels ligt een overvloed van
producten. We zitten ook niet meer zo vast als
de mensen vroeger aan de voedingswijze waarmee we zijn opgegroeid. Kortom, we hebben
een behoorlijke mate van vrijheid in de keuze
van ons voedsel. Wat we kiezen, is van een
aantal factoren afhankelijk: economische, sociale en culturele. Daarbij kiezen bepaalde groepen
van mensen voor een zeer eigenzinnig voedselpatroon. Hoe komt dat?

ETEN BEGINT MET HONGER

Eten begint met honger. Eerst merken we dat we
honger hebben, dan gaan we denken aan eten.
Met dat hongergevoel wil het lichaam aangeven
dat het behoefte heeft aan voedingsstoffen. Het
hongergevoel wordt opgewekt in de hypothalamus, een klein orgaantje in onze hersenen.
Hebben we genoeg gegeten, dan zorgt ditzelfde
orgaantje voor een gevoel van verzadiging.

ADRENALINE

Hebben we eenmaal gemerkt dat we honger
hebben, dan worden we onrustig. Die onrust
wordt veroorzaakt doordat het lichaam bepaalde
stoffen produceert, waaronder het hormoon adrenaline. Deze stoffen komen in onze bloedbaan,
waardoor we actief worden en op zoek gaan naar
voedsel.

DE BLOEDSUIKERSPIEGEL

Als we uiteindelijk hebben gegeten, gebeuren er
in ons lichaam weer andere dingen. In ons bloed
stijgt het gehalte aan suiker en ook het gehalte aan
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stoffen (hormonen en enzymen) die de spijsvertering bevorderen. De hoeveelheid adrenaline in ons

bloed neemt af en dat was nou juist het hormoon dat ons onrustig maakte. Het is dus altijd
de bloedsuikerspiegel waar het om gaat. Is die
te laag, dan ontstaat er een hongergevoel. Is hij
weer hoog genoeg, dan ontstaat een gevoel van
verzadiging. Al is het niet alleen dat bloedsuikergehalte dat een rol speelt, maar ook de hoeveelheid vetten en eiwitten in ons bloed.
Ons organisme registreert dus tekorten en reageert met maatregelen om die aan te vullen.
Zo hebben we bijvoorbeeld ook een regelmechanisme voor de ademhaling en krijgen we bij een
tekort aan water dorst. Om te kunnen overleven,
hebben we zuurstof, water en voedsel nodig, dus
zijn we erop gericht om de toevoer daarvan veilig
te stellen.

MEER TREK IN DIT OF JUIST DAT

Wanneer we echt honger hebben, maakt het ons
niet veel uit wat we precies eten. Als we maar
wat binnenkrijgen, of, zoals het gezegde luidt:
‘honger maakt rauwe bonen zoet’. Maar normaal
gesproken, heb je toch meer trek in het een dan
in het ander. Hoe komt dat nu? Hebben we graag
iets zoets als de bloedsuikerspiegel te laag is, iets
vets als we te weinig vet binnen hebben gekregen of een ei wanneer we wellicht te weinig eiwit
gegeten hebben die dag? Helaas ligt het toch niet
zo simpel.
Trek heeft te maken met onze zintuigen. Alleen al
het ruiken en zien van bepaald voedsel kan onze
eetlust opwekken. Deze prikkel leidt ertoe dat de
spijsverteringsorganen actief worden. Er worden
speeksel en maagsap afgescheiden. Kortom, je
hebt trek. Maar het zal wel voedsel moeten zijn
dat we al kennen, zodat we als het ware weten
wat we eraan hebben: hoe het smaakt, of het
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goed te kauwen is, wat voor gevoel het geeft als
we het eenmaal gegeten hebben en of het goed
te verteren is. Het gaat dus niet om puur lichamelijke dingen. Er komt ook een belangrijke psychologische factor bij: gewenning. En die wordt,
zoals we ook eerder al hebben gezien, in grote
mate bepaald door afkomst en milieu.
Zet een hongerige Europeaan een bord vlees voor
en vertel hem dat het hondenvlees is. Hij zal er
waarschijnlijk van walgen. Zeg hem echter dat
het rundvlees is, en hij eet het met smaak op.
Een duidelijk voorbeeld dat ‘trek’ niet alléén een
lichamelijke sensatie is, maar ook een duidelijke
psychologische kant heeft.

DE VOORKEUR VOOR ZOET

De meeste mensen zijn dol op zoet. Gebleken is
dat proefpersonen van zeer verschillende leeftijden en afkomstig uit zeer uiteenlopende delen
van de wereld, allemaal een voorkeur vertonen
voor zoet smakend voedsel.
Dat geldt ook voor dieren. Wat is daarvan de
reden? Heeft het ermee te maken dat suiker
energie bevat? Vruchten smaken meestal zoet
en bevatten suiker. Maar granen bevatten zetmeel, dat in het lichaam wordt omgezet in suiker.
Dus granen leveren ook energie. Waarom kiezen
dieren dan toch altijd liever voor zoet?
Bij een proef kregen ratten de keus tussen zetmeelrijk - maar niet zoet - voedsel en voedsel dat
weinig energie bevatte, maar wel kunstmatig was
gezoet. Ze kozen voor het zoete voedsel.

LEKKER ZOUT

In de loop van hun leven verliezen veel mensen
overigens die voorkeur voor zoet die ze als kind
wel hadden. Vaak hebben ze dan liever iets ‘pittigs’. Iets zouts. Of die voorkeur ook typisch is,
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daarover is weinig onderzoek gedaan. Wel zouden
we, volgens de voedingsdeskundigen, minder zout
moeten gebruiken.

TE ZUUR IS NIET LEKKER

Van een voorkeur voor zuur is bij mensen in elk
geval geen sprake. Een beetje zuur kan nog net,
maar dan liefst in combinatie met zoet, want het
wordt ons al gauw te zuur.
Bij proeven met baby’s bleek dat zij zowel zout,
zuur als bitter drinken weigerden. De aangeboren voorkeur van baby’s gaat uit naar zoet. Dit
heeft twee redenen. Allereerst staan in de natuur
de smaken bitter en zuur vaak voor dingen die
niet goed zijn. Bitter en zuur waarschuwen in
de natuur vaak voor giftige stoffen. De voorkeur
voor zoet is hierdoor een soort aangeboren overlevingsmechanisme: je kunt maar beter uit de
buurt blijven van bittere en zure dingen, want die
zijn giftig.
Maar de voorkeur voor zoet komt ook voort uit
een sterke behoefte aan koolhydraten (zetmeel
en suikers) voor de enorme groei die kinderen in
hun eerste jaar doormaken.

WETEN WE INSTINCTMATIG WAT
SLECHT IS?

We wijzen ook niet instinctmatig af wat slecht
voor ons is. Anders zouden mensen geen alcohol
drinken, roken of drugs gebruiken. Dat sommige
dingen schadelijk, slecht of zelfs dodelijk zijn als
je ze eet, hebben we door de eeuwen heen vaak
met schade en schande moeten leren.
In de loop van zijn ontwikkeling heeft de mens
geleerd wat eetbaar is en wat niet. Door uit te
proberen deed men kennis op en die kennis werd
doorgegeven aan volgende generaties. Dat uitproberen bracht grote risico’s met zich mee. Denk

Demo

Voedingskunde hbo

aan de wilde paddenstoelen die mensen vroeger
gingen zoeken in het bos. Hierbij kwam het regelmatig voor dat mensen stierven omdat ze er niet
voldoende verstand van hadden.

DE AARDAPPEL WAS NIET METEEN
POPULAIR

Door te proberen, hebben onze voorouders ontdekt hoe je allerlei dingen het beste kunt eten,
zonder kwalijke gevolgen. Bekend is het verhaal
van de aardappel. In Zuid-Amerika groeien aardappelrassen in het wild die giftig zijn. De daar
wonende indianen weten heel goed dat je die niet
kunt eten. Zij hebben dat immers allang uitgeprobeerd.
Anders lag het voor onze voorouders. Die namen
de aardappel in de zestiende eeuw mee naar
Europa, maar de late middeleeuwers wisten niet
hoe je die dingen moest klaarmaken. Ze wilden
ze niet eens proberen! En de enkeling die het al
deed, at het bovengrondse gedeelte van de aardappelplant en werd prompt vreselijk ziek.
Het heeft dan ook eeuwen geduurd voordat de
aardappel in delen van Europa een belangrijk
volksvoedsel werd. Uiteindelijk moest men wel
overgaan tot het eten ervan, omdat de graanoogst een aantal keren was mislukt. Het is dus
een ecologische factor die ertoe geleid heeft dat
de aardappel ingeburgerd raakte.

MELK NIET GOED VOOR ELK

Een bijzonder geval vormt het allereerste voedsel
waarmee wij in aanraking komen, melk. In grote
delen van de wereld verliezen mensen op latere
leeftijd het vermogen om melk te verteren. En
wanneer bepaald voedsel slecht of niet verdragen wordt, dan leert de mens dat voedsel in het
vervolg te vermijden. Melk wordt daar dus alleen
gedronken door zuigelingen en kleine kinderen.
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In het westen is dat anders. Daar behoudt het
lichaam het vermogen om melk te verteren, dus
kunnen wij het hier ook op volwassen leeftijd nog
drinken.

WE KIEZEN WAT WE KENNEN

Het voorbeeld van de aardappel illustreert hoe
groot het wantrouwen van mensen is ten opzichte
van onbekend voedsel en ook dat dit wantrouwen
van oorsprong zeer terecht is. Ook dieren blijken
onbekend voedsel heel omzichtig te benaderen.
Uit proeven blijkt dat we vrijwel altijd kiezen voor
voedsel dat bekend is en dat we dat voedsel ook
veel meer waarderen. Als mensen het moeilijk
hebben, als ze ziek zijn, onder spanning verkeren,
als ze eenzaam zijn, alleen in een vreemd land en
dergelijke, juist dan kunnen ze heel erg verlangen
naar oud vertrouwd voedsel. Maar ook: te vaak
en te lang hetzelfde eten, kan ertoe leiden dat
het gaat tegenstaan. Dan zijn we er eerder toe
geneigd nieuwe soorten voedsel te leren waarderen.

NIEUWE TRENDS

In West-Europa zijn we bij uitstek in de gelegenheid om nieuw voedsel te leren kennen. We zijn
bijvoorbeeld op vakantie en willen kennismaken
met de lokale bevolking, ook met hun gerechten.
Het feit dat er in ons land in de laatste twintig
jaar zo veel nieuwe voedingsmiddelen zijn bijgekomen in de winkels, zegt iets over onze cultuur.
Kennelijk is een groot aantal Nederlanders ertoe
geneigd nieuwe voedingsmiddelen te proberen en
blijvend in het voedingspatroon op te nemen. Het
zegt natuurlijk ook iets over de markt en de industrie, die steeds beter en sneller op bepaalde
trends inspelen.
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Ook zegt het iets over de wereldeconomie. Denk
maar aan ontwikkelingslanden die speciaal produceren voor de westerse markt, zodat we tegenwoordig in elke grote supermarkt wel een afdeling
aantreffen met exotisch fruit en exotische groenten. Maar je hoeft het lang niet altijd over de
grens te zoeken. Soms vinden we de ideeën en
leefwijze van een bepaalde groep aantrekkelijk
en willen we ook de daarbij horende voedingsgewoonten proberen. Vaak ook uit onvrede met
ons huidige eetpatroon. Op die manier kiest men
bijvoorbeeld voor macrobiotiek of voor vegetarisme. Is de onzekere fase van de kennismaking
eenmaal gepasseerd, dan kan het zijn dat het
nieuwe voedsel sterk de voorkeur gaat verdienen
boven het oude voedingspatroon.

WAT EET DE GEMIDDELDE
NEDERLANDER?

Niettemin is er ook in Nederland zoiets als een
gangbaar voedselpatroon. De meeste Nederlanders gebruiken (volgens A.P. den Hartog, ‘Voeding
als maatschappelijk verschijnsel’) op een dag drie
maaltijden: het ontbijt, de lunch en de avondmaaltijd. Dat ontbijt kan bestaan uit pap (een
graanproduct, bijvoorbeeld cornakes of muesli,
met een zuivelproduct) of uit (geroosterd) brood,
besmeerd met boter of margarine en belegd met
vleeswaren, kaas, ei en zoet beleg. Hierbij wordt
thee, kofe of melk gedronken. Tussen de middag
wordt geen pap gegeten, maar verder is de lunch
hetzelfde als het ontbijt. Alleen kan de lunch
worden uitgebreid met nog iets hartigs, zoals
soep of een kroket. De avondmaaltijd bestaat
uit één hoofdgang: aardappelen, vlees, groenten
en jus, met een of meer bijgangen, bijvoorbeeld
soep (vooraf) en een toetje.
Behalve drie maaltijden, gebruiken de meeste
Nederlanders in de loop van de dag ook nog drie
tussendoortjes. ‘s Ochtends kofe, ‘s middags
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kofe of thee en ‘s avonds weer kofe of thee.
Bij de kofe of thee wordt eventueel iets lekkers
gegeten.
Wordt er alcohol gebruikt, dan is dat voor de
lunch en de avondmaaltijd, of aan het eind van de
avondmaaltijd en verder in de loop van de avond.
Roken doet men direct na de maaltijd (meestal
niet direct voor of tijdens de maaltijd) en tijdens
het kofe- of theedrinken.

ANDERE VOEDINGSPATRONEN IN
NEDERLAND

Dit schema is natuurlijk heel algemeen. Er zijn
tal van onderdelen te bedenken waar men van
afwijkt. Zo zijn er streken in ons land waar veel
mensen de warme maaltijd tussen de middag
gebruiken. Ook zijn er mensen die voor het slapengaan nog wat eten, bij wijze van vierde maaltijd. Weer anderen slaan het ontbijt maar liever
over. Kortom, er bestaan heel wat kleine variaties
op dit algemene patroon.
Pas als de afwijkingen heel groot worden, gaan
we spreken van een alternatief voedingspatroon.
Zo verdelen etnische minderheden hun maaltijden vaak anders over de dag, gebruiken ze
andere voedingsmiddelen en maken ze die ook
nog anders klaar.
Ten slotte hebben we dan de alternatieve voedingssystemen. Mensen die volgens zo’n systeem
eten, hebben daar bewust voor gekozen, op grond
van bepaalde ideeën.
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VITAMINEN
In het begin van deze eeuw werden in snel
tempo nieuwe stoffen ontdekt die als voedingsstof onmisbaar bleken te zijn: de vitaminen. ‘Leve
brengende’ ofwel ‘vitaliserende’ stoffen waren
het, want zonder deze stoffen werden mensen
ziek. Vandaar de naam, want het Latijnse woord
vita betekent ‘leven’. Verder heetten het aminen,
want oorspronkelijk dacht men dat het alleen om
zuren ging.

DE NAAMGEVING

Ongepeld graan bleek zo’n vitaliserende stof
te bezitten, terwijl gepeld graan dat niet had.
Mensen die lange tijd alleen op gepeld graan
leefden - witte rijst bijvoorbeeld - werden vaak
het slachtoffer van beriberi: een gebreksziekte
die onder andere verlammingsverschijnselen en
oedeem (waterzucht) kan veroorzaken. Het kostte
echter behoorlijk veel tijd en onderzoek voordat
men ontdekte dat het dat vliesje van de rijst
was dat een stof bevatte die we kennelijk nodig
hebben om niet ziek te worden.
Verse vruchten en groenten bleken ook iets
extra’s te hebben dat gezouten groenten en
gekonjte vruchten niet hadden. Want wie langere tijd verse groenten en vers fruit moest
ontberen, had grote kans scheurbuik te krijgen.
Omdat het steeds om andere stoffen ging, duidde
men ze aan met letters: vitamine A, B, C, enzovoort. A: de stof die nachtblindheid voorkomt, B:
de stof die beriberi geneest en C: de stof tegen
scheurbuik.
Al gauw bleek dat die indeling niet echt klopte.
Vitaminen zaten erg ingewikkeld in elkaar en
bleken soms ontleed te kunnen worden in verschillende andere stoffen met ook weer andere
eigenschappen. Of ze leken juist heel erg op
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elkaar, zodat men dacht met dezelfde vitamine
te doen te hebben, wat dan weer een vergissing
bleek te zijn. Zo kwam men tot nadere aanduidingen als B1, B2, enzovoort.
Maar ook dat klopte weer niet altijd. Dan bleek
een zojuist ontdekte en beschreven stof toch
weer niet geheel op zichzelf te staan. Vandaar dat
we nu nog steeds zitten met een nogal verwarrende naamgeving van vitaminen en we duiden
ze daardoor liever aan met aparte namen, zoals
retinol voor A, thiamine voor B1, riboavine voor
B2 en ascorbinezuur voor C. Maar de aanduiding
vitamine A, B, C, D, enzovoort is zo ingeburgerd
dat we die in het dagelijks leven toch ook nog
steeds gebruiken.

IN VET OF IN WATER OPLOSBAAR

Vitaminen worden verdeeld in vitaminen die in vet
oplosbaar zijn en vitaminen die in water oplosbaar zijn. A, D, E en K zijn bijvoorbeeld in vet
oplosbaar en C en B in water. Als verse groente te
lang in het water staat, lost de vitamine C op.
De in water oplosbare vitaminen zijn hoofdzakelijk betrokken bij de stofwisseling van eiwitten,
vetten en koolhydraten. Je kunt ze niet opslaan;
een teveel wordt via de urine weer uitgescheiden. De in water oplosbare vitaminen hebben we
dagelijks nodig, de in vet oplosbare vitaminen
kunnen we opslaan in het lichaamsvet. Van de
laatste kun je beter geen te grote doses gebruiken. Het is dus verkeerd te denken dat men een
onschuldig ogend vitaminepreparaat onbeperkt
mag slikken.

MINERALEN EN SPOORELEMENTEN

Behalve levende voedingsstoffen als eiwitten,
koolhydraten, vetten en vitaminen hebben we nog
andere stoffen nodig: de mineralen. Dit zijn geen
levende stoffen. Het gaat om metalen als kalium,

Demo

Voedingskunde hbo

natrium, magnesium, zink, ijzer en koper, en om
niet-metalen als chloor, uor, jodium, fosfor en
seleen. Deze stoffen behandelen we uitgebreid in
lessenpakket 6 van deze opleiding.

DIVERSE VITAMINEN EN HUN
EIGENSCHAPPEN

Hierna volgt een korte beschrijving van een aantal
vitaminen. Van sommige van deze stoffen is al
zeer veel bekend. Van andere nog relatief weinig.
Daarom zal de beschrijving hier en daar wat
beknopt zijn.

VITAMINE A (RETINOL)

De cellen in het netvlies bevatten een kleurstof:
gezichtspurper, die bestaat uit eiwit en vitamine
A. Deze stof gebruiken we om te kunnen zien
en moet dus voortdurend worden aangemaakt. Is
er niet voldoende aanvoer van vitamine A, dan
ontstaan gezichtsklachten, met name nachtblindheid.
Vitamine A speelt ook een belangrijke rol bij de
opbouw van huidweefsel en slijmvliezen, bij de
groei van botten, tanden en haar en bij het goed
functioneren van de geslachtsorganen. De stof is
van belang bij het in stand houden van slijmvlies
en bindvlies en voor de conditie van huid en haar.
Ze wordt dan ook wel in cosmetica verwerkt.
Het is een in vet oplosbare vitamine. We kunnen
de stof in het lichaam opslaan. In planten komt
ze voor als caroteen, de stof die wortelen oranjerood kleurt en maïs geel. Caroteen is aanwezig in
alle groene plantendelen, want bijna altijd komt
het voor in samenhang met de groene bladkleurstof chlorofyl. We noemen het dan ook wel provitamine A, om aan te geven dat het in het lichaam
pas wordt omgezet in vitamine A. Bij dieren
gebeurt dat natuurlijk ook en daarom bevat vlees
vitamine A.
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Provitamine A komt dus voor in wortelen (peentjes), groene bladgroenten, abrikozen en zeeplanten, zoals zeewier. Vitamine A komt voor in
vis (vooral in vette), lever en levertraan. Lever
is overigens heel rijk aan allerhande vitaminen,
omdat dieren, net als mensen, deze stoffen in
hun lever opslaan. Aan de andere kant is lever
absoluut geen ideaal voedingsmiddel, omdat deze
ook een hoge concentratie gifstoffen bevat. Vitamine A zit ook in melkvet en boter. Aan margarine
wordt het toegevoegd. Bij bakken en braden gaat
een deel van de vitamine verloren.

VITAMINE B-COMPLEX

Tot de B-groep (ook wel B-complex genoemd)
hoort een aantal stoffen die alle in water oplosbaar zijn. Ze komen vaak naast elkaar voor en
er bestaat ook een wisselwerking tussen. Belangrijke leveranciers van het B-complex zijn zemel
en kiem van volle granen en biergist.

THIAMINE (VITAMINE B1)

B1 is nodig bij de vertering van koolhydraten:
bij de omzetting van glucose in vet en bij het
vrijkomen van energie. Daarom bevatten zaden
(granen) en knollen B1. Daarnaast is de vitamine
nodig bij functies van het zenuwstelsel en de hersenen en bij de groei.
Het consumeren van louter koolhydraten (snoep,
alcohol, frisdrank, witte meelproducten) ‘kost’
vitamine B1. Daardoor kan een tekort ontstaan.
De energieproductie komt in het gedrang: je
wordt moe en lusteloos. Dat is niet zelden de
klacht van iemand die onvolwaardig eet. Het overgaan op volkorenproducten kan er in dat geval
voor zorgen dat iemand zich meteen veel tter
gaat voelen.
Een absoluut tekort aan vitamine B1 kan uiteindelijk leiden tot verlammingsverschijnselen en beri-
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beri, maar in de praktijk van alledag komt dat in
Nederland niet zo snel voor.

RIBOFLAVINE (VITAMINE B2)

Vitamine B2 is belangrijk voor de celstofwisseling
en de opbouw en afbraak van eiwitten. Het helpt
in de cel onder andere de zuurstofvoorziening te
reguleren. Heel veel voedingsmiddelen bevatten
B2: groene groenten, champignons, volle granen,
zuivel en lever. Een B2-tekort kan leiden tot huidklachten, kloofjes in de lippen en bij de mondhoeken, puistjes en gesprongen adertjes op de
wangen en in het oog.
Hoe meer eiwit je eet, hoe meer B2 je nodig hebt.
Vandaar dat bij een dieet dat rijk is aan eiwit,
maar arm is aan volkorenproducten, een tekort
aan B2 ontstaat. Zuivel bevat van nature B2,
al wordt het snel aangetast door licht. Flessen
melk moet men dus donker bewaren. Wel is B2
goed bestand tegen hoge temperaturen. Brood
bevat nog bijna evenveel B2 als het oorspronkelijke graan.

NICOTINEZUUR
(VITAMINE B3, VITAMINE PP)

De naam vitamine PP heeft niets te maken
met de alfabetische naamgeving. PP staat voor:
‘pellagra prevention’. Door het vóórkomen van
de huidziekte pellagra bij bevolkingsgroepen die
voornamelijk maïs aten, nam men aan dat er
aan maïs een noodzakelijke stof ontbrak, die
andere granen kennelijk wel bezaten. Wanneer
maïs werd aangevuld met eiwitrijk voedsel, genazen de patiënten.
Later ontdekte men dat het ging om de stof nicotinezuur of niacine, die niet in maïskorrels, maar
wel in andere granen voorkomt en in kofebonen.
Het lichaam kan deze stof ook in bepaalde mate
aanmaken met behulp van het aminozuur trypto-
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faan. Vandaar dat ook eiwitrijk voedsel (dat tryptofaan bevat) de ziekte kon doen genezen. Een
tekort aan deze stof ontstaat in de praktijk in
Nederland niet.

PANTOTHEENZUUR (VITAMINE B5)

Pantotheenzuur wordt door bacteriën in de darm
aangemaakt. We zullen dus niet snel een tekort
krijgen. Het is een stof die genezend werkt op
huid en slijmvliezen en die kennelijk in de darm
ook beschermend werkt. Natuurlijk bevat vlees
pantotheenzuur, evenals zuivel, granen en peulvruchten.

PANGAAMZUUR (VITAMINE B15)

Deze stof speelt waarschijnlijk een rol bij de eiwiten vetstofwisseling, bevordert de levensduur van
cellen en reguleert het cholesterolgehalte van het
bloed. Het komt voor in granen en in sommige
zaden, bijvoorbeeld in sesamzaad.

CHOLINE

Deze stof, een vetemulgator (vetoplosser), gaat
de afzetting van cholesterol tegen en stimuleert
zenuwhersenprikkels. Dierlijke hersenen, lever en
hart bevatten choline, maar ook eieren, groene
groenten en tarwekiemen bevatten deze stof. Het
is de werkzame stof in lecithine, de biologische
emulgator uit plantaardige oliën.

PYRIDOXINE (VITAMINE B6)

Deze stof is belangrijk voor de functie van hart,
hersenen, lever en zenuwstelsel. Ze helpt bij de
opname van B12. Zuivel, vlees en granen, volkorenproducten en groenten bevatten deze stof.
Vitamine B6 is niet goed bestand tegen verhitting
en sterilisatie. Blikgroenten bevatten aanmerkelijk minder van deze stof dan verse groenten.
Gebleken is dat het gebruik van de anticonceptiepil de behoefte aan vitamine B6 vergroot. De
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vitamine wordt wel gegeven bij klachten die te
maken hebben met de menstruatiecyclus, met
name als het om depressieve klachten gaat.

FOLIUMZUUR (VITAMINE B11)

Deze stof werd als B-vitamine ontdekt onder
andere in gist, en ze bleek eerst werkzaam tegen
bloedarmoede. Later vond men in spinazie ook
een stof, foliumzuur, die verantwoordelijk was voor
de groei van een bepaalde bacterie. Het bleek om
dezelfde stof te gaan. Foliumzuur is van belang bij
de eiwitstofwisseling en de opbouw van DNA- en
RNA-moleculen.
Lever en nieren, eieren en groenten bevatten foliumzuur. Foliumzuur kan niet tegen verhitting en
zonlicht. Eten dat door bereiding te weinig vitamine
C bevat, zal ook te weinig foliumzuur bevatten.

COBALAMINE (VITAMINE B12)

Deze vitamine is nodig voor de aanmaak van rode
bloedcellen en voor een goede werking van het
zenuwstelsel. Vitamine B12 is voor opname in het
lichaam afhankelijk van een stof (Intrinsiek Factor,
IF) die in de maag wordt gemaakt. Vitamine B12
is de enige in water oplosbare vitamine die in het
lichaam wordt opgeslagen.
Uitsluitend dierlijke producten, zoals melk, melkproducten, vlees, vleeswaren, vis en eieren, leveren vitamine B12. Veganisten doen er daarom goed
aan deze vitamine aan te vullen door middel van
een supplement. Gistextract, zoals Marmite, is een
niet-dierlijke bron van B12 en kan ook als aanvulling worden genomen. Maar, een hoeveelheid van
100 gram gistextract levert nog niet de helft van de
dagelijkse behoefte van een volwassene. Bovendien gebruikt men in de praktijk slechts enkele
grammen gistextract per dag. Algen en zeewieren
bevatten een op vitamine B12 lijkende stof, maar
deze stof heeft geen vitaminewerking.
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Een tekort aan vitamine B12 ontstaat ook als
iemand geen Intrinsiek Factor maakt, een onmisbaar eiwit dat door de maag wordt gemaakt en
voor de opname van vitamine B12 in de dunne
darm zorgt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
na operatieve verwijdering van een deel van de
maag of bij langdurig gebruik van maagzuurremmers. Het kan ook voorkomen dat het lichaam
antistoffen tegen vitamine B12 aanmaakt, waardoor de opname door cellen in het lichaam wordt
geremd. Vooral ouderen hebben nog wel eens
een tekort aan vitamine B12. De oorzaak hiervan kan een gebrek aan Intrinsiek Factor zijn of
een maagaandoening: atrosche gastritis. Atrosche gastritis begint meestal met een verminderde maagzuurproductie, waardoor bacteriën in
de maag terechtkomen en spijsverteringsproblemen veroorzaken. Hierdoor worden de B-vitaminen onvoldoende in het lichaam opgenomen.
Omdat je lichaam B12 opslaat en dus een voorraadje heeft, wordt een tekort pas na lange tijd
merkbaar. Je lichaam maakt eerst de voorraad
op. Een tekort leidt uiteindelijk tot een vorm van
bloedarmoede (pernicieuze anemie) en neurologische gevolgen, zoals tintelingen in de vingers
(paresthesie), geheugenverlies, coördinatiestoornissen (ataxie) en spierzwakte in de benen. Deze
klachten kunnen in bepaalde gevallen ook voorkomen zonder afwijkingen in het bloedbeeld.
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PRODUCTINFORMATIE
AARDAPPEL

Vitaminen: C
Mineralen: kalium, magnesium, fosfor, chloor,
zwavel en silicium
De aardappel moet gebakken of gekookt worden,
waarbij veel vitaminen en mineralen verloren
gaan. Het beste is de aardappel in de schil te
koken of ongeschild in dunne plakjes te snijden
en te bakken. Gekookte aardappelen kunnen niet
langer dan 24 uur (in de koelkast iets langer)
bewaard worden vanwege de proteusbacil. Ook
moet men oppassen met het eten van aardappelen die zijn uitgelopen, omdat ze de giftige
stof solanine bevatten. Vanwege zijn sterk alkalische werking is de aardappel voor kankerpatiënten minder geschikt. Voor reumapatiënten is hij
juist een medicijn, vanwege het basenoverschot.
Mensen met suikerziekte kunnen volop genieten
van de aardappel, met name als ze in de schil
gekookt zijn of gepoft.

AARDBEI

Vitaminen: C
Mineralen: ijzer, calcium, kalium, magnesium,
fosfor, chloor, zwavel en kiezelzuur
Aardbeien hebben een bloeddrukverlagende werking en kalmeren de koorts, ze werken waterafdrijvend en reinigend. Daarom zijn ze heilzaam
bij jicht, reuma en steenvorming in gal en blaas,
waarvoor men ook een aftreksel van de bladeren
kan gebruiken. Sommige mensen krijgen uitslag
van aardbeien. Een goede remedie: de aardbeien
opeten met steeltje en kroontje, erg veel aardbeien eten zodat men zich eroverheen eet of de
aardbeien onderdompelen in kokend water. Het
zoete bestanddeel van de aardbei is geen sacharose, maar fructose.
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ABRIKOOS

Vitaminen: zeer veel vitamine A
Mineralen: calcium, ijzer, magnesium, fosfor,
zwavel, mangaan, uor, pantotheenzuur en glutaminezuur
Door de vele mineralen is de abrikoos waardevol.
De suiker uit de abrikoos is niet schadelijk voor
diabeten.

AMANDEL (OLIE)

Vitaminen: A en B
Mineralen: calcium, kalium, natrium, magnesium,
fosfor, zwavel en jodium
De amandel is uitzonderlijk rijk aan calcium en
helpt daardoor tegen slapeloosheid, spier- en
zenuwzwakte en botontkalking.

ANANAS

Vitaminen: A, B1, B2, C en E
Mineralen: fosfor, magnesium, kalium, calcium,
ijzer, koper, chloor, zwavel en jodium
De ananas bevat veel vitamine C, andere vitaminen en mineralen en de enzymen papaïne en bromeline, die in de darmen helpen bij het splitsen
van eiwitten. Het is bij uitstek een vrucht voor
zieken en herstellenden, mits vers gegeten.

ANDIJVIE

Vitaminen: A, B en C
Mineralen: vooral veel magnesium, verder silicium, calcium en ijzer
Rauw en gekookt is andijvie een goed middel
tegen darmgassen en het rauwe sap kan zelfs galbraken tegengaan. De bitterstof uit deze groente
is een medicijn voor gal en lever. Andijvie stimuleert ook de nieren.
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APPEL

Vitaminen: A, B1, B2, B3, C en E
Mineralen: calcium, fosfor, ijzer, zwavel, koper,
natrium, kalium, magnesium, silicium, aluminium,
appelzuur en pectine
Het ijzer uit deze vrucht maakt het ijzer uit ander
voedsel beter opneembaar in het lichaam. Als
men de appel met schil en klokhuis eet, helpt dat
tegen reuma, jicht en migraine. De pectine zorgt
voor een goede stoelgang en verlaagt het cholesterolgehalte in het bloed. Pectine maakt ook
giften uit het milieu onschadelijk. Pectine zit vlak
onder de schil, dus gaat bij het schillen verloren.

APPELAZIJN

Appelazijn zuivert het bloed en bevat vitamine
B12. Verder is het rijk aan calcium, fosfor en
kalium en bevat het kleine hoeveelheden ijzer,
chloor, natrium, magnesium, koper, zwavel, uor
en diverse andere spoorelementen. Keelklachten
verdwijnen door het gorgelen met verdunde
appelazijn.

BANAAN

Vitaminen: vooral veel vitamine A
Mineralen: veel kalium, magnesium en fosfor
De banaan bevat de meeste voedingsstoffen als
de schil al wat bruine vlekken vertoont. Banaan
bevat een stof die vitamine C afbreekt, maar als
men ook ander fruit eet, is dat geen bezwaar. Een
banaan levert voor een vrucht veel calorieën (92
tegen een sinaasappel 60).

BIET (RODE)

Vitaminen: veel A en wat B en C
Mineralen: veel chloor en voorts nogal wat kalium,
natrium, magnesium en silicium, alsmede sporen
jodium en broom
Vooral rauwe biet is van grote waarde, maar ook
het sap is erg gezond. Bieten hebben een kan-
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kerremmende werking. Bietensap met wortel- en
tomatensap is een versterkend middel. Diabeten
kunnen de biet beter laten staan of er zeer matig
mee zijn, vanwege het hoge gehalte aan suikers.
De bladeren bevatten een uitzonderlijk grote hoeveelheid vitamine A. Men kan de bladeren jngesneden meestoven met de gekookte en gestoofde
biet. Wel hebben ze een hoog gehalte aan oxaalzuur, dat de opname van calcium tegengaat.

BLOEMKOOL

Vitaminen: A en C
Mineralen: calcium, fosfor, chloor, zwavel en silicium
De groente kan zowel rauw als gekookt worden
gegeten. Nauw aan de bloemkool verwant, is
broccoli. Die is sneller gaar en bovendien kunnen
de stengels worden gebruikt. Broccoli bevat meer
calcium dan bloemkool, maar geen zwavel en silicium.

BOEKWEIT

Vitaminen: B1 en P
Mineralen: calcium, fosfor, ijzer en kalium
Boekweit wordt tot de granen gerekend, maar
hoort in feite niet tot deze groep van grassen,
maar tot de duizendknoopgewassen, zoals de
zuring. De boekweitkorrel zit in een hard driekantig dopje, dat wel wat van een beukennootje in
het klein weg heeft. Sommige mensen zijn allergisch voor boekweit, veroorzaakt door de rode
kleurstof, die in de buitenste laag van de korrel zit
en in heet water oplost. Mensen die gevoelig zijn
voor deze rode stof, doen er goed aan de boekweit met heet water te wassen en het rode slijm,
dat zich bij het begin van het koken vormt, af te
gieten.
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BOERENKOOL

Vitaminen: A, B en zeer veel C
Mineralen: vooral veel calcium, chloor en zwavel
en verder ijzer, kalium en magnesium
Door zijn rijkdom aan zwavel werkt boerenkool
desinfecterend en versterkend bij aandoeningen
van de luchtwegen.

BONEN

Vitaminen: B
Mineralen: vooral veel calcium, kalium, fosfor en
ijzer
Het meekoken van de doppen bevordert de verteerbaarheid van de bonen. Daar deze in de
winkel niet bij de bonen worden geleverd, kun
je voor dit doel in de kruidenwinkel gedroogde
peulen kopen. Ook bonenkruid bevordert de spijsvertering en kan met de bonen worden meegekookt.

BRANDNETEL

Vitaminen: A, B en C
Mineralen: kalium, calcium, magnesium, natrium,
ijzer, mangaan en zwavel
Vooral de jonge brandnetel bevat veel vitaminen
en mineralen. Het is goed bij voorjaarsmoeheid,
bloedarmoede, slecht werkende darmen en ziekten van de ademhalingswegen. Het voert overtollig vocht af en reinigt het bloed. Het is het beste
om dagelijks verse brandnetels te eten. Gebruik
steeds de bovenste toppen van de plant en verwerk deze in soepen, salades en stoofgroenten.
Begiet ze eerst met heet water tegen het prikken.

BROOD (VOLKOREN)

Vitaminen: A, B, C en E
Mineralen: fosfaten, calcium, magnesium, ijzer,
silicium, jodium en mangaan
Alle vitaminen en mineralen zitten in de zemel en
de kiem van het graan.
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CASHEW- OF BOMBAYNOTEN

Vitaminen: A, B1, B2, B3, B6 en E
Mineralen: calcium, fosfor, ijzer, natrium, kalium,
magnesium
Doorgaans worden de noten gepeld geïmporteerd, omdat de doppen een bijtende vloeistof
bevatten. Bij het branden worden de meervoudig onverzadigde vetzuren (vitamine E) door de
hoge temperatuur omgezet in verzadigde vetzuren. Koop dus bij voorkeur ongebrande noten.

CHAMPIGNONS

Vitaminen: B en C
Mineralen: veel fosfor, kalium, zwavel en silicium,
sporen broom
De champignon is vooral belangrijk vanwege de
mineralen. Een voordeel is ook dat ze niet veel
calorieën bevatten. Champignons bevatten echter
minder eiwit dan soja of vlees.

CITROEN

Vitaminen: A, B, C
Mineralen: calcium, kalium, zwavel, silicium, mangaan en koper
De vrucht bevat uitzonderlijk veel citroenzuur en
heeft juist een groot basenoverschot, waardoor
het bepaalde bacteriën doodt. Gebruik het sap
niet in combinatie met suiker, aangezien dit ontkalking kan veroorzaken. De citroen is een uitstekend middel bij verkoudheid, griep en koorts en
werkt bovendien bloeddrukverlagend. Citroensap
neutraliseert een teveel aan maagzuur, stimuleert de alvleesklier en bevrijdt de darm van overtollige gassen. Tegenwoordig is het de gewoonte
citroenen te bespuiten en te ‘beschermen’ met
difenyl, dat in de schil blijft zitten en soms ook
doordringt tot de buitenste laag van het vruchtvlees. Koop deze vruchten dus liever onbespoten.
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DOPERWT

Vitaminen: A, B en C
Mineralen: calcium, fosfor, ijzer en kalium
De verse doperwt is gezonder en veel lekkerder.
Aan doperwten in blik wordt vaak suiker toegevoegd.

DRUIF

Vitaminen: vooral veel A, ook C
Mineralen: ijzer, fosfor, calcium, magnesium,
zwavel, chloor en sporen jodium, mangaan en
arsenicum
De druif is bij uitstek geschikt voor consumptie na
een zware operatie of ziekte. Druivensap doodt
virussen die poliomyelitis, koortslip en bepaalde
darminfecties veroorzaken. Het rode sap werkt
het krachtigst.

EI

Vitaminen: A, B, D, en E
Mineralen: fosfor, ijzer en zwavel
Een ei is gezond door zijn rijkdom aan vitaminen
en mineralen; alleen vitamine C ontbreekt. Een
hard gekookt of gebakken ei verteert slecht,
bovendien is de werkzaamheid van de lecithine
uit de eidooier minder naarmate deze meer is
gestold.

ERWT, GEDROOGDE

Vitaminen: A en B
Mineralen: veel fosfor, ijzer, kalium, magnesium,
silicium en zwavel
De mineralen waarvan erwten zo rijk zijn voorzien, zijn van groot belang. Kankerpatiënten
die het Moerman-dieet volgen, dienen elke dag
wat groene erwten te gebruiken. Het bevordert
de vertering als er met de erwten wat bonenkruid wordt meegekookt. Spliterwten zijn echter
beroofd van hun kiemen en vliesjes.
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GERST

Vitaminen: B
Mineralen: kalium, calcium, fosfor, chloor, magnesium en zwavel
Gedurende het ontkiemen wordt het vele zetmeel dat de gerstekorrel bevat, omgezet in een
honingachtige substantie, die van grote betekenis
is als versterkingsfactor voor genezende zieken
en kinderen in de groei.

GRAPEFRUIT OF POMPELMOES

Vitaminen: A, B en C
Mineralen: kalium, calcium en fosfor
Grapefruit heeft een zeer heilzame werking op de
functie van de lever en helpt tegen hoge bloeddruk, jicht en spijsverterings- en ademhalingsmoeilijkheden. Wie lijdt aan een ontsteking van
de dikke darm, moet geen grapefruit eten.

HAVER

Vitaminen: B
Mineralen: calcium, kalium, fosfor, ijzer, magnesium, sporen koper, mangaan en zink
Haver doet de bloedsuikerspiegel dalen en is dus
zeer geschikt voor diabetici. Het is sterk wondhelend en past bij maag- en darmzweren.

HAZELNOOT

Vitaminen: B en C
Mineralen: calcium, fosfor, ijzer, kalium, magnesium, chloor en zwavel
De hazelnoot is een goed medicijn bij ouderdomsklachten, zwangerschap, suikerziekte en
wormen.
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HONING

Vitaminen: wat B en C
Mineralen: calcium, kalium, natrium, magnesium,
fosfor, ijzer en sporen koper, mangaan en jodium,
alsmede de fermenten diastase en invertase,
organische zuren, zoals appelzuren, citroenzuur
en mierenzuur, en harsen, gom, pigment en
pollen
Honing wordt door bijen gemaakt uit nectar. Dit
is het sap dat in de bloem afgescheiden wordt
door de bloemsapklieren. De bij voegt aan de
nectar speeksel en mierenzuur toe, stoffen die de
honing conserveren. Welke stoffen precies in het
speeksel zitten, is nog steeds niet bekend, maar
in ieder geval zijn ze geneeskrachtig en bevatten
zelfs antibiotica. Een eetlepel honing in warme
melk voor het slapengaan, bevordert een goede
nachtrust. Bejaarde mensen hebben vaak gebrek
aan invertase, dat van belang is voor de omzetting van suikers in het lichaam.
Er wordt vaak geknoeid met honing. Ze wordt
soms gezeefd, waardoor er vitaminen verloren
gaan. Er is zelfs kunsthoning in de handel, die
meestal bestaat uit vier delen invertsuiker op één
deel honing en aroma. Bij de imker kan er al iets
misgaan, als hij bijvoorbeeld kunstmatige inseminatie toepast, waardoor er verzwakte bijenrassen ontstaan en de imker bijgevolg antibiotica
toe moet passen. Het is van groot belang dat de
honing koud uit de raat geslingerd wordt. Honing
die wordt verhit, verliest veel aan waarde. Ze
mag niet veel warmer worden dan de lichaamstemperatuur van de mens, hoogstens 40 graden.
Een gezonde drank is water met daarin een lepel
honing en een lepel appelazijn.
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KAAS

Vitaminen: A, B en D
Mineralen: calcium, fosfor, natrium en kalium
Kaas bevat zeer veel calcium, dat giftige stoffen
als lood en zink verdringt. Bij de bereiding ervan
wordt nog eens natrium toegevoegd (niet bij zoutloze kaas), evenals kalium, zodat de Na-K-verhouding niet optimaal is. Een goede reden dus om
biologische kaas te kopen.

KAPUCIJNER

Vitaminen: B en een weinig C
Mineralen: veel ijzer, calcium en fosfor
Kapucijners zijn vooral belangrijk vanwege de
royale aanwezigheid van mineralen en vitamine
B.

KARNEMELK

Vitaminen: B
Mineralen: calcium, fosfor, natrium en kalium
Karnemelk bevat minder mineralen en vitaminen
dan gewone melk. Toch is karnemelk belangrijk,
omdat het nauwelijks vet bevat en juist veel eiwitten en kalk (calcium). Calcium uit zure melkproducten wordt beter geabsorbeerd dan calcium
uit gewone melk. Melkzuurbacteriën zoals we die
vinden in karnemelk, maar ook in zuurkool, zuurdesem, tamari, enzovoort, werken de schadelijke
rottingsprocessen in de darm tegen. In biologische en reformwinkels is echte karnemelk te
koop. De Nederlandse warenwet schrijft voor dat
karnemelk moet worden gepasteuriseerd vanwege eventuele schadelijke bacteriën. Helaas
gaan daarbij ook de zo kostbare enzymen verloren.
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KERS

Vitaminen: A (vooral de zure) en C
Mineralen: ijzer, calcium, fosfor, magnesium,
chloor, zwavel en vooral veel kiezelzuur
De kers bevat 10% druivensuiker en is daardoor
voedzamer dan de aardbei. Een kuur van kersensap verwijdert afvalstoffen uit het lichaam.

KIKKERERWT

Vitaminen: A, B en zelfs wat C
Mineralen: calcium, kalium, natrium, ijzer, fosfor,
chloor en zwavel
Kikkererwten werken vochtafdrijvend en zijn bijzonder geschikt voor mensen die last hebben van
jicht, reuma en nier- en blaaskwalen, ze verhelpen een teveel aan urinezuur.

KNOFLOOK

Vitaminen: B en C
Mineralen: calcium, fosfor, ijzer, kalium en
magnesium
Knoook vernietigt een aantal bacteriesoorten.
Dat houdt verband met de stof allyldisulfaat, een
zwavelverbinding die niet alleen bacteriën, maar
ook virussen doodt. Knoook heeft geen neveneffecten, behalve de geur. Het werkt bloeddrukverlagend.

KNOLSELDERIJ

Vitaminen: A, B en C
Mineralen: calcium, kalium, natrium en
magnesium
De karakteristieke smaak wordt veroorzaakt door
aromatische oliën. De meeste voedingsstoffen
zitten in de schil.
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KOFFIE

Kofe bevat 1 tot 2% cafeïne, 4% looizuur, 1%
alkaloïde stoffen (giftig) en ruim 12% purine, dat
urinezuurvormend werkt. Te veel cafeïne is slecht
voor hart en bloedvaten en voor het zenuwgestel.
Door gebruik van kofe kan gebrek aan inositol
ontstaan. Inositol hangt nauw samen met biotine
en choline. Het helpt vet op te nemen en heeft
een gunstig effect op het spierweefsel, de huid
en het haar. Inositol werkt kalmerend en helpt
bij angsten en slapeloosheid. Deze vitamine van
het B-complex is noodzakelijk voor een gezond
hart. Cafeïne is dus een vijand van inositol. Aan
cafeïnevrij kleven helaas weer andere bezwaren.
De cafeïne wordt namelijk door aardoliederivaten
aan de kofe onttrokken en deze kwalijke stoffen
kunnen er niet helemaal uit verwijderd worden.
Dit euvel doet zich niet voor als de kofe door
middel van de CO2-methode van cafeïne is ontdaan. Hier komen geen oplosmiddelen aan te
pas. Een ander kwaad is de al genoemde purine,
die urinezuurvormend is en onder andere schadelijk is voor reuma-, jicht- en migrainepatiënten.

KOKOS

Vitaminen: B en C
Mineralen: bijzonder veel zwavel en silicium,
verder calcium, fosfor, kalium, magnesium, chloor
en ijzer
De kokosnoot is de grootste zaad die we kennen.
De meest waardevolle stoffen zitten geconcentreerd in het donkere vlies dat om het vruchtvlees
zit. Het kokosvlees kan vers worden gegeten,
maar het wordt ook vaak geraspt, zonder het
donkere vlies, en gedroogd. Zo ontstaat kokos
of klapper, dat bij de rijsttafel of in gebak wordt
gebruikt.
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KOMKOMMER

Vitaminen: A, B en C
Mineralen: natrium, kalium, ijzer, chloor, zwavel,
silicium en mangaan
De buiten geteelde rassen en de augurken zijn
het gezondst. Komkommer werkt vochtafdrijvend
en is zeer heilzaam voor reuma- en jichtpatiënten. Ook nierpatiënten hebben er baat bij. De
komkommer werkt kalmerend en bloeddrukverlagend.

KOOL (GROENE, RODE, WITTE)

Vitaminen: A, B, C, K
Mineralen: magnesium, calcium, chloor, zwavel,
silicium
Hoewel gekookte kool nog tal van nuttige stoffen bevat, is het altijd beter de groente rauw
te eten in de vorm van sap of sla. 100 gram
rauwe kool levert evenveel vitaminen als twee
glazen sinaasappelsap. Behalve vitaminen bevat
kool heel wat mineralen. Het is dan ook goed voor
tal van kwalen, zoals angina, spierpijn, ischias
en reuma. Ook bloedarmoede verdwijnt als je
vaak kool eet, evenals vermoeidheid, heesheid en
stemverlies.
Koolsap helpt zeer goed bij maag- en darmzweren alsmede bij nierstenen. Het werkt erg sterk
en kan daarom beter met wortelsap worden vermengd. Koolsap is bijzonder energieopwekkend.
Mensen met een hoge bloeddruk moeten er matig
mee zijn. Het werkt ook goed bij de behandeling
van een kater.

KOOLRAAP en KOOLRABI

Vitaminen: A, B en zeer veel C
Mineralen: calcium, fosfor, magnesium en zwavel
Koolrabi lijkt heel erg op koolraap, maar is jner
van smaak en bezit van de meeste mineralen net
iets meer. Koolraap en koolrabi zijn vochtafdrijvend en genezend bij nierstenen, jicht en reuma.
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KRENT

Vitaminen: B
Mineralen: calcium, fosfor, ijzer, natrium, zwavel
en silicium
De krent is de Korinthische druif in gedroogde
vorm. De vitaminen A en C zijn er door de bewerking uit verdwenen, de mineralen zijn nog aanwezig. Een probleem bij krenten is dat ze in ons land
meestal slechts in gezwavelde vorm op de markt
komen. Vroeger werden ze in de zon gedroogd,
maar dat is voor de handel niet langer aantrekkelijk. Bij het zwavelen is er minder kans op gisting
en er blijven meer vitaminen behouden, zelfs A
en C. Ook is het schoner; al het ongedierte wordt
gedood en de vruchten zien er beter uit. Zwavelen is echter schadelijk voor de gezondheid. Het
vertraagt de aanmaak van rode bloedlichaampjes
en is slecht voor de nieren. Kook daarom de krenten even op in ruim water en spoel het kookwater door de gootsteen. In biologische winkels en
reformzaken zijn ongezwavelde krenten te koop.
De zwavel (zwaveldioxide) die bij het zwavelen
van krenten gebruikt wordt, is niet dezelfde als
die welke zich in natuurlijke toestand in planten
en vruchten bevindt.

KWARK (MAGERE)

Vitaminen: A en B
Mineralen: calcium, fosfor, natrium en kalium
Het calcium- en eiwitgehalte van kwark is erg
hoog. Kwark is bovendien basenvormend en verdient daarom de voorkeur boven kaas (vooral
vette kaas vormt veel urinezuur). Ook roomkwark
is vetter en enigszins zuurvormend en bevat
minder eiwit dan magere kwark. Magere kwark is
dus duidelijk beter.
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VOEDING VOOR KIND EN
AANSTAANDE MOEDER
Deze les, die gecentreerd is rond het thema
‘kindervoeding’ en ‘voeding voor de aanstaande
moeder’, bestaat uit verschillende korte onderdelen. Allereerst een stuk voedingsleer en wat
productinformatie, zoals je dat gewend bent uit
de voorgaande lessen. Daarna wordt uitgebreid
ingegaan op eetproblemen en voedselallergieën
bij kinderen. Voorts tref je enkele leesstukken
aan. Deze hebben als thema ‘voeding en opvoeding’.

KINDERVOEDING

Kinderen reageren over het algemeen zeer gunstig op natuurvoeding. Kinderen die natuurvoeding eten, hebben een betere eetlust en
een betere weerstand dan veel leeftijdsgenoten.
Bovendien hebben ze een gaaf melkgebit. Dit zijn
echter constateringen van ouders en natuurartsen, en deze waarnemingen zijn natuurlijk niet
objectief. Er is nog nooit een breed onderzoek
gedaan op dit terrein. Tot nu toe zijn slechts
deelaspecten onderzocht. Zo zijn macrobiotisch
gevoede kinderen onderzocht en daarbij is gekeken naar de opname van de vitaminen B12 en D
en het mineraal ijzer.
Ook wordt de laatste jaren aandacht besteed aan
voedselallergie bij kinderen en er is inmiddels
het een en ander bekend over bijwerkingen van
kleur- en smaakstoffen. Maar of - en zo ja, in
hoeverre -’alternatief’ gevoede kinderen gezonder zijn dan andere, daarover is niets bekend.
Bovendien vormen ‘alternatief’ gevoede kinderen
ook geen homogene groep. De voedingsgewoonten in een vegetarisch gezin zijn bijvoorbeeld
heel anders dan die in een macrobiotisch gezin.
Hier beperken we ons weer tot de ‘natuurvoe-
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ding’ zoals beschreven in het eerste lessenpakket van deze opleiding, maar dan speciek voor
aanstaande moeders, baby’s, peuters, kleuters
en schoolkinderen.

JE WILT JE KIND HET BESTE GEVEN

Alle ouders willen hun kinderen het beste geven.
Het is prettig als men zich daarbij geruggensteund weet door adviezen van de huisarts en
het consultatiebureau. Dat is echter vaak niet het
geval als men kiest voor natuurvoeding en dat
schept de nodige onzekerheid. Het consultatiebureau adviseert vaak producten waar je dan zo je
twijfels over hebt, maar op eigen houtje experimenteren lijkt nog veel riskanter.
Wie een kindervoeding samen wil stellen zonder
gebruik te maken van industriële producten, moet
iets weten over voedingsleer. Men moet precies
weten wat een jong kind voor zijn groei en ontwikkeling nodig heeft en ook welke voedingsstoffen het nog niet kan verdragen. Natuurvoeding
moet ‘vertaald’ worden in iets wat geschikt is
voor jonge kinderen.
Net als in de rest van de cursus wordt ook hier
weer gekozen voor een zo natuurlijk mogelijke
voeding, met volkorenproducten, rauwkost en
fruit (liefst onbespoten); kortom, een voeding die
aan alle punten voldoet die al in het inleidende
lessenpakket aan de orde zijn geweest.
Maar het is duidelijk dat we een baby van zes
maanden geen volkorenboterham kunnen laten
eten en dat een eenjarige nog lang niet ‘met de
pot’ mee mag eten. We zullen dus een speciaal
voedingsschema op moeten stellen voor jonge
kinderen.
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VLEESLOZE VOEDING VOOR KINDEREN

In de eerste les zijn punten genoemd waarop
natuurvoeding zich onderscheidt van de gangbare
voeding, onder andere weinig of geen vlees en vis,
geen suiker, geen zout, geen kunstmatige toevoegingen, wel volkorenproducten en wel rauwkost.
De meeste ouders weten inmiddels dat suiker niet
goed is voor kinderen, evenmin als kleur-, geuren smaakstoffen. Al zijn het juist kinderen die
snoepgoed eten. Als niet zo veel kinderen dagelijks snoepten, zou de snoepindustrie een stuk
minder oreren dan nu het geval is. We kunnen
dus concluderen dat theorie en praktijk in veel
gezinnen elkaar niet geheel dekken.
Niettemin wordt het tegenwoordig normaal bevonden dat ouders het snoepen van hun kinderen
tegengaan en dat ze hen liever bruin dan wit
brood voorzetten. Anders wordt het wanneer
ouders oordelen dat ook vlees en melk geen
ideale voedingsmiddelen zijn voor hun kinderen.
Deze ouders zullen waarschijnlijk veel kritiek krijgen. Vlees bevat immers veel eiwitten en dat is
een voedingsstof waaraan kinderen die groeien,
extra veel behoefte hebben. Misschien zal iemand
te berde brengen dat er wel gevallen geconstateerd zijn van Engelse ziekte (vitamine D-gebrek)
bij kinderen die ‘alternatief’ gevoed werden, en
een ander zal misschien zeggen dat de kans groot
is dat een kind aan kalkgebrek gaat lijden of dat
het niet voldoende vitamine B12 binnenkrijgt.
Deze dingen zijn inderdaad wel eens geconstateerd, maar alleen bij kinderen die geen enkel
dierlijk product kregen. En dan nog zijn de
uitkomsten van deze onderzoeken twijfelachtig,
omdat het over zeer kleine aantallen kinderen
ging in zeer specieke omstandigheden. Een kin-
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dervoeding die zure zuivelproducten bevat naast
volle granen en een grote variëteit aan groenten
en fruit (rauw en gekookt), kan in geen enkel
opzicht tekortschieten.
Uit natuurvoedingsoogpunt is het ook helemaal
niet raadzaam om een klein kind vlees te geven.
Het gangbare vlees is slecht van kwaliteit en verontreinigd door gifstoffen, zowel uit het milieu als
uit het voer dat slachtdieren krijgen. Bovendien
levert vlees bij de vertering veel afvalstoffen op.

ONDERZOEKEN

Aan de Wageningen Universiteit heeft men wel
groepen peuters onderzocht uit lactovegetarische, antropososche en macrobiotische gezinnen. Alle kinderen kregen te weinig vitamine D,
zo was de conclusie, en de voeding van de macrobiotische kinderen bevatte tevens te weinig vet,
kalk en vitamine B12. Dat wat betreft de voeding;
over de gezondheidstoestand van de kinderen op
dat moment kwamen geen alarmerende berichten.
Naderhand werd er, met medewerking van een
groot aantal macrobiotisch levende gezinnen, nog
een ander onderzoek gedaan en dit deed veel
meer stof opwaaien. Bij dit tweede onderzoek
kwam naar voren dat veel kinderen een groeien ontwikkelingsachterstand hadden. De voeding
zou te weinig calorieën bevatten en mank gaan
aan vet, kalk, ijzer, vitamine D en vitamine B12.
Binnen de macrobiotische beweging heeft men
de resultaten van dit onderzoek wel heel serieus
genomen en velen hebben de voedingsvoorschriften verruimd.
Ook is er onderzoek gedaan naar de voedingstoestand van buitenlandse kinderen. Door hun
meestal donkere huid zouden zij de kans lopen
op een tekort aan vitamine D. Vitamine D wordt,
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zoals bekend, onder invloed van zonlicht op de
huid aangemaakt. Kinderen die dus elke dag
buiten komen, zullen ‘s zomers normaal gesproken geen vitamine D-gebrek hebben. Hoe blanker het kind, hoe groter de vitamine D-aanmaak.
Kinderen met een donkere huid krijgen wat dat
betreft in ons klimaat gauw te weinig zon. Bij
hen is de kans groot dat ‘s winters een vitamine
D-gebrek ontstaat, wanneer die vitamine niet of
nauwelijks in de voeding voorkomt.
Het resultaat van het onderzoek van de situatie
van buitenlandse kinderen was echter positief, er
werden geen tekorten geconstateerd.

OOR-, NEUS- EN KEELKLACHTEN DOOR
SUIKER

Alle ouders zullen wel weten dat suiker een melkgebit kan ruïneren. Toch eten veel kinderen nog afgezien van het eventuele snoepen - elke
dag pap of yoghurt met suiker, jam, hagelslag en
chocoladepasta.
Het is verontrustend om te zien hoeveel ouders
zich erbij neerleggen dat hun kind geen warm
eten, groenten of fruit ‘lust’. Ze realiseren zich
kennelijk niet dat dit gebrek aan eetlust wordt
veroorzaakt door een teveel aan zetmeel en
suiker. Niet alleen in de vorm van snoep, maar
vooral in de vorm van onvolwaardig eten, zoals
wittebrood met zoet beleg en gesuikerde dranken.
Natuurartsen leggen al jaren verband tussen suikergebruik en slijmvliesaandoeningen. Wie veel
suiker gebruikt - en dat geldt zeker voor kinderen - zal eerder oor-, neus- en keelklachten
en soms darmklachten krijgen. Kinderen krijgen,
vaak ongemerkt, veel meer suiker binnen dan
volwassenen. En ze zijn gevoeliger dan volwassenen. Natuurartsen, homeopaten en antroposo-
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sche artsen zijn dan ook van mening dat het
veelvuldig vóórkomen van oorklachten en verkoudheden bij kinderen te maken kan hebben
met dat suikergebruik.
En juist omdat dergelijke klachten zo veel voorkomen, maken ouders zich er misschien niet al
te ongerust over. Als een kind er erg ziek van is,
kunnen antibiotica voor een snelle - maar vaak
wel kortstondige - genezing zorgen. Komen de
klachten steeds terug, dan kan het weghalen van
de amandelen soelaas bieden. Te weinig ouders
schijnen zich af te vragen of de schuld misschien
niet bij henzelf ligt; bij de manier waarop zij hun
kinderen voeden.

DE AANSTAANDE MOEDER

‘Eten voor twee’ is, als het om de hoeveelheid
gaat, natuurlijk allang achterhaald. Een aanstaande moeder mag maar ongeveer 20% in
gewicht toenemen. En dan vooral pas aan het
eind van de zwangerschap, als het gewicht van
het kindje mee gaat tellen. In de eerste vijf maanden hoort de gewichtstoename slechts circa 7%
te zijn. Extra veel eten is dus niet aan te raden.
Maar wat de kwaliteit van het eten betreft, is het
natuurlijk wel aan te raden er voortdurend bij stil
te staan dat je nu met zijn tweeën bent. Niet
alleen alcohol en tabak zijn daarbij uit den boze,
ook kofe, thee, cola en drop zijn dingen waar je
als zwangere matig mee moet zijn.
Tijdens de zwangerschap is het verstandig om
er extra op te letten dat je voldoende vitamine
A, B6, B12, D, foliumzuur, ijzer en kalk binnenkrijgt via de voeding. Voor foliumzuur en vitamine D geldt dat deze tijdens de zwangerschap
extra ingenomen moet worden. Foliumzuurtabletten zijn nodig vanaf ten minste vier weken voor
de bevruchting tot en met de eerste acht weken
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van de zwangerschap. Extra vitamine D is gedurende de hele zwangerschap nodig.
Een andere goede keus is om een multipreparaat
te slikken dat speciaal bestemd is voor zwangeren. Controleer bij gebruik van een combinatiepreparaat hoeveel foliumzuur en vitamine D het
bevat. Meestal is het niet nodig om deze vitaminen dan nog aanvullend te slikken. Het is altijd
belangrijk de dosering te gebruiken die op de verpakking staat.

GEEN ENKEL GENEESMIDDEL IS VEILIG

Al in 1985 kwam een drietal Duitse onderzoeksters
tot de conclusie dat het gebruik van geen enkel
geneesmiddel tijdens de zwangerschap zonder
risico is. Soms heeft een aanstaande moeder
weinig keus. Als ze aan een bepaalde ziekte lijdt
- bijvoorbeeld epilepsie of suikerziekte - waarvoor
ze onder behandeling is, dan zal ze in sommige
gevallen door moeten gaan met de medicatie.
Maar helaas is het nog steeds zo dat niet alle specialisten goed samenwerken op dat gebied.
Verloskundigen in ziekenhuizen klagen er soms
over dat de gynaecoloog niet op de hoogte is
van wat de internist voorschrijft en andersom. De
Nederlandse hersenspecialist prof. dr. D.F. Swaab
hoort echter tot degenen die zich wel degelijk
bewust zijn van de risico’s van medicijngebruik.
Ook in de pers heeft hij er al diverse keren op
gewezen dat van een groot aantal geneesmiddelen de bijwerkingen op den duur nog niet voldoende bekend zijn.
Kinderen die via de placenta bepaalde stoffen
binnenkrijgen, kunnen gezond ter wereld komen.
Bij heel wat kinderen wordt op latere leeftijd
echter een lichte of zwaardere hersenbeschadiging geconstateerd. Vaak komt zoiets aan het
licht als er leerproblemen optreden.
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Natuurlijk is men steeds beter in staat om afwijkingen op te sporen, maar het is niet uitgesloten
dat er tegenwoordig meer kinderen met een hersenbeschadiging zijn dan vroeger. En het is evenmin uitgesloten dat dat iets te maken heeft met
medicijngebruik tijdens de zwangerschap.
Ook medicijnen die zonder recept kunnen worden
gekocht, kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Aspirine en andere pijnstillers kunnen bijvoorbeeld bloedingen veroorzaken of zelfs schade
toebrengen aan het beenmerg van het ongeboren
kind.
Bij zwangerschap zijn sommige voedselinfecties
extra gevaarlijk. Daarom wordt geadviseerd alleen
vlees te eten als het goed doorbakken of gestoofd
is. Het eten van rosbief, let Americain, salami,
chorizo, tartaar of carpaccio verhoogt de kans
op besmetting met listeria en toxoplasma, met
als gevolg toxoplasmose, een levensgevaarlijke
situatie voor het ongeboren kind. Het risico van
besmetting met toxoplasma geldt ook voor rauwmelkse zachte kaas, voorverpakte gerookte vis en
ongewassen groenten.
Lever bevat zeer veel vitamine A. Te veel vitamine
A kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Het
is verstandig om niet meer dan één boterham per
dag te nemen met producten die gemaakt zijn van
lever, zoals paté, leverworst of Hausmacher.

BORST- OF FLESVOEDING?

Een belangrijk voordeel van kunstmatige babyvoeding is dat deze ook door de vader gegeven
kan worden. Maar veel argumenten pleiten voor
borstvoeding, zoals:
• De hoeveelheid die de baby per voeding krijgt,
is aangepast aan zijn individuele behoefte en
niet vastgesteld door arts of fabrikant.

Demo

Voedingskunde hbo

• De baby moet er iets voor doen. Dat is goed
voor de ontwikkeling van de kaakspieren en het
gebit.
• Omdat het drinken meer moeite kost, gaat het
ook langzamer. De zuigbehoefte wordt daar
door beter bevredigd. Bovendien spreekt het
vanzelf dat het goed is dat de zuigeling
maar hele kleine beetjes tegelijk binnenkrijgt.
Klachten als spugen, buikpijn enzovoort, zullen
niet zo gauw optreden.
• De ontlasting zorgt minder snel voor luieruitslag.
• Een borstkind wordt meestal gevoed als het
honger heeft. Dat is meestal ook het tijdstip
waarop de moeder een gespannen gevoel heeft
in haar borsten en haar baby wil gaan voeden.
Wanneer ze regelmatig leeft, zullen die voedingstijden ook vrij regelmatig zijn. ‘Voeden op
vraag’ en ‘voeden op de klok’ gaan bij borstvoeding dus vaak samen en dat is voor moeder en
kind het beste.
• Moedermelk bevat antistoffen tegen ziekten.
Dat betekent dat de baby tijdens de zoogperiode
beschermd is tegen ziekten waar de moeder
immuun voor is.
• Aangenomen wordt wel dat borstvoeding het
ontstaan van voedselallergieën op latere leeftijd kan voorkomen.
Of borstvoeding de band tussen moeder en kind
inniger maakt dan esvoeding - wat wel eens
wordt beweerd - is natuurlijk helemaal afhankelijk
van de persoon van de moeder. De meeste moeders - en dat geldt natuurlijk ook voor de vaders
- zullen heel goed in staat zijn om, als ze de es
geven, het contact met de baby net zo warm en
innig te maken.
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MOEDERMELK BLIJFT HET BESTE

Moedermelk bevat meer dioxineachtige stoffen
dan koemelk. Toch blijft het risico van blootstelling aan pcb’s en dioxines via de moedermelk
zeer beperkt. Onderzoek heeft uitgewezen dat
het mogelijke effect van deze stoffen op de ontwikkeling van het kind teniet wordt gedaan door
de positieve effecten die borstvoeding heeft op
de ontwikkeling van het kind. Daarnaast zijn de
gehaltes dioxines en pcb’s in moedermelk de
afgelopen jaren gehalveerd. Borstvoeding heeft
dan ook altijd de voorkeur boven esvoeding.
Met een gevarieerde voeding is de kans op een te
hoge inname van dioxines in Nederland beperkt.
Door minder dierlijke producten te eten en te
kiezen voor halfvolle of magere producten, kan
de inname van dioxines en pcb’s verder geminimaliseerd worden. Dat kan ook door voorzichtig
te zijn met (vette) vis uit sterk vervuild water. Zo
bevat paling uit de Nederlandse rivieren nog wel
een (te) hoog gehalte aan dioxines en pcb’s. De
meeste paling uit de winkel komt echter van kwekerijen en is veilig omdat deze veel minder dioxineachtige stoffen bevat. Ook roofvissen zoals
zwaardvis en verse tonijn, worden afgeraden om
te eten als je zwanger bent.
Maar de vetzuren in vis (EPA en DHA) zijn wel
belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen
en het gezichtsvermogen van ongeboren baby’s.
Zwangere vrouwen doen er daarom goed aan
twee keer per week vis te eten, waarbij een maximum geldt van 300 gram vette vis per week. Ze
kunnen ook kiezen voor het slikken van visvetzuren, die verkrijgbaar zijn als supplement. Het
heeft een gunstig effect op het geheugen van de
moeder en een kleinere kans op depressiviteit.
Bij de ongeboren baby helpen de vetzuren voor
een optimale ontwikkeling van de hersenen.
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DE KWALITEIT VAN BABYVOEDING

De essen en blikken zuigelingenvoeding zoals we
die in de supermarkt kunnen kopen, zijn natuurlijk
typische fabrieksproducten. Toch is deze voeding
goed van kwaliteit in die zin dat ze zo goed mogelijk is aangepast aan de behoefte van een baby.
Er is in natuurvoedingskringen wel eens geëxperimenteerd met zelfgemaakte babyvoeding, op
basis van geiten- of ezelinnenmelk, maar dat kan
toch niet gezien worden als een veilig alternatief
voor borstvoeding. Een macrobiotisch product als
kokoh, zeer jngemalen volkorenmeel van diverse
graansoorten, is dan ook uit de handel genomen.
Ook dit was beslist niet geschikt voor een baby
onder de zes maanden. Het bevatte namelijk
gluten (tarwe-eiwit) en een baby jonger dan vijf
à zes maanden mag beslist nog geen gluten
hebben.
Het beste alternatief voor borstvoeding is dan
ook de gangbare babyvoeding van de bekende
merken.

BIJVOEDING

Bij de geboorte zijn de darmen, lever en nieren
van een baby nog niet voldoende ontwikkeld. Dat
gebeurt pas in de loop van het eerste jaar. En
ook tanden en kiezen verschijnen geleidelijk, naarmate het kind gevarieerder kan gaan eten.
Moedermelk levert, evenals een complete esvoeding, alles wat een kindje in het eerste halfjaar
van zijn leven nodig heeft. Er hoeft dus helemaal
niets bij. Pas als de baby in de zesde maand is,
kun je beginnen met een vruchtenhapje. Dat zal in
het begin een paar theelepeltjes sap zijn: aardbei,
pruim, kers, appel, peer en eventueel sinaasappel,
mandarijn, banaan of kiwi. Misschien is sinaasappelsap of pruimensap te laxerend; dan laat je dat
voorlopig uit het menu.
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Pers de vruchten zelf en zeef het sap. Verdun
het in het begin met wat gekookt water. Onbespoten fruit geniet natuurlijk de voorkeur. In dat
geval vallen de vruchten die van ver komen, zoals
citrusvruchten, kiwi en banaan, natuurlijk af. Wortelsap, licht verteerbaar als het is, is ook heel
goed.

WENNEN AAN EEN NIEUWE SMAAK

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt ook voor
baby’s. Een hongerige baby is al helemaal niet
in de stemming voor experimenten. In zo’n geval
wordt het lepeltje sap meteen geweigerd. Maar
een goedgeluimde baby, die voldoende gedronken heeft, is wellicht wel in voor iets nieuws:
het drinken van een lepeltje en het kennismaken
met een andere smaak. Vooral als een en ander
gebeurt in een speelse sfeer. Kinderen, hoe klein
ook, zijn immers dol op spelletjes. Het is goed
om van meet af aan met deze dingen rekening
te houden. Dat kan veel eetproblemen bij jonge
kinderen voorkomen.

KINDERBISCUIT

Het is beslist niet aan te raden om kinderbiscuit
te geven voordat een baby zes maanden is. Dit
in verband met de gluten. Daarbij blijven deze
koeken aan de inmiddels verschenen tandjes
plakken.
Rijstwafels bevatten geen gluten en plakken
minder. Biscuit wordt wel aangeraden om het
vruchtenhapje wat steviger te maken. Vanaf een
maand of zeven kun je echter ook jngemaakt
fruit geven.

GROENTE

Begin met groenten met zachte smaken, waaraan
het kind makkelijk kan wennen. Bijvoorbeeld worteltjes, bloemkool, ontvelde tomaat, pompoen,
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courgette, boontjes, broccoli, sperziebonen, peultjes of komkommer. Kook de groente gaar in een
beetje water zónder zout.
Als een kind net begint met hapjes eten, kun je
beter nog even geen combinaties van verschillende soorten geven. Laat het eerst wennen aan
de losse smaken. Zo leert het die beter herkennen en waarderen. En dat is beter voor zijn
smaakontwikkeling. Voor een baby die pas met
groenten begint, zijn 1 à 2 eetlepels gekookte en
in de roerzeef jn gepureerde groenten ruim voldoende. Extra lang koken is beslist niet nodig.

POTJESGROENTE

Potjes babyvoeding zijn meestal ‘gehomogeniseerd’. Dat betekent dat de voeding extreem
jngemaakt is. Natuurlijk is dat makkelijker verteerbaar voor een baby. Maar kaken, tanden,
kiezen en darmen kunnen zich alleen goed ontwikkelen als ze actief blijven.
Of een baby de groentehapjes goed verteert, is
te zien in de luier. Het is beter om daarop af te
gaan en voedsel dat niet goed verwerkt blijkt te
zijn, een maand lang niet te geven. Als een baby
aan bepaald voedsel nog niet toe is, hoeft hij het
nog niet te eten, ook niet in gehomogeniseerde
vorm.
In de natuurvoedingswinkel kun je ook potjesvoeding krijgen. De kwaliteit is goed, de inhoud
niet gehomogeniseerd en er is gewerkt met volle,
natuurlijke producten. Toch verdient het aanbeveling om potjesvoeding slechts af en toe te gebruiken, op reis bijvoorbeeld of wanneer je eens een
keer vlug klaar wilt zijn. Zelfgemaakte voeding is
immers verser en dus waardevoller.
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NITRATEN

Nitraten zijn stikstofverbindingen die in de natuur
thuishoren (stikstofkringloop). Vooral groene bladgroenten bevatten veel nitraten. Nitraat is niet
direct schadelijk, maar kan tijdens het opwarmen
en bewaren van groente veranderen in nitriet. Die
stof is mogelijk wel schadelijk. Pas op met nitraatrijke groenten, zoals spinazie, andijvie, bietjes,
bleekselderij, sla, venkel en paksoi. Geef kinderen jonger dan 6 maanden daarom liever geen
nitraatrijke groenten en vanaf 6 maanden niet
vaker dan twee keer per week. Geef nitraatrijke
groenten liever niet tegelijkertijd met vis.

GEEN ZOUT, GEEN SUIKER

Een baby is nog helemaal niet gewend aan de
smaak van zout en zal het dan ook niet missen.
Er is een verband gelegd tussen zoutgebruik op
heel jonge leeftijd en het later optreden van hoge
bloeddruk. Suiker hoeft evenmin te worden toegevoegd, ook niet in de vorm van limonadesiroop of diksap. Suikers vergroten de kans op
overgewicht en tandbederf. Naast borstvoeding
of opvolgmelk kan je kind water drinken, lauwe
(vruchten)thee zonder suiker of groentesap.
De ontwikkeling van de smaak begint al met een
maand of vijf. De baby begint dan echt zijn vooren afkeur te tonen. Wanneer de baby iets niet
lust, kunnen we het hem beter niet opdringen.
Wel is het goed om hetzelfde regelmatig weer aan
te bieden.

GRANEN

Sommige soorten kindermeel zijn geheel uitgezeefd en daardoor onvolwaardig. En dit terwijl ze
toch ook vaak bestemd zijn voor de al wat grotere
baby, die eigenlijk al gewend moet zijn aan het
volle product. Volkorenmeel bevat immers meer
ijzer, vitamine B1 en B2 en voedingsvezel.
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In het begin kan een baby het gewone volkorenmeel nog niet goed verteren en ook het meel uit
natuurvoedingswinkels is voor de jonge baby zo
jn uitgemalen dat het bijna wit is. Maar naarmate het bestemd is voor oudere kinderen, is het
steeds minder uitgezeefd. Op die manier went het
kind aan volkorenproducten.
Alle granen, behalve rijst en boekweit, bevatten
gluten. Dus voor baby’s jonger dan een halfjaar,
komen alleen rijst en boekweit in aanmerking.
Maar ook na die leeftijd moeten we voorzichtig
zijn met gluten en heel goed in de gaten houden
of de baby mondjesmaat glutenhoudend graan
verdraagt.
Overigens hebben we al gezien dat het normaal
gesproken niet nodig is om een kind onder de
vijf à zes maanden bij te voeden, maar het wordt
wel eens aangeraden, bijvoorbeeld omdat het
kind te weinig aankomt. Vanaf een maand of drie
kan een kind in principe rijstemeel krijgen. Met
een maand of vijf kun je ook boekweit proberen.
Boekweit is iets moeilijker te verteren dan rijst.
Daarna kunnen gierst en haver worden geprobeerd.
Van het meel kan heel dunne pap worden
gemaakt. Later, met een maand of zeven, kun je
graanvlokken mee gaan koken met de groente.
Zolang het kind de vlokken nog niet kan kauwen,
moeten ze worden gezeefd.
Met een maand of elf kan er pap van grutten op
het menu komen. De grutten moeten goed gaargekookt zijn en gezeefd. Gerst, tarwe, maïs en
rogge - in die volgorde - zijn moeilijker verteerbaar dan rijst, boekweit, gierst en haver.
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BROOD EN MUESLI

Pas rond zijn eerste verjaardag eet een kind
echt een boterham, besmeerd met boter en
beleg. Belegideeën voor een peuter zijn: appelof perenstroop, notenpasta (ongezouten), pindakaas (helaas is die meestal gezouten), amandelmoes, jonge kaas, een plakje ei, wat kwark,
linzenpuree of een schijfje appel of banaan.
Maar het kan helemaal geen kwaad om een baby
vanaf een maand of zeven op een broodkorst te
laten sabbelen. Het is goed voor de ontwikkeling
van zijn gebit en hij went aan tarwebrood. In de
loop van de maanden zal de baby een kwart of
een halve boterham gaan eten, al of niet met
beleg.
Niet iedere muesli is geschikt. Er moet op gelet
worden of de granen die gebruikt zijn, licht dan
wel moeilijk verteerbaar zijn (zie hiervoor). Muesli
die suiker of honing bevat, is ook niet aan te
raden. Kinderen vanaf een jaar kunnen met een
goede kindermuesli beginnen, maar de eerste tijd
moet de muesli wel van tevoren worden gekookt.
Daarna volstaat het om de muesli een nacht te
laten weken.

VETTEN

Zowel moedermelk als kunstvoeding bevat dierlijk vet. Maar als het kind eenmaal op vast voedsel is overgegaan, krijgt het ook plantaardig vet.
Voor kinderen gelden wat vet betreft dezelfde
afwegingen als voor volwassenen. Meervoudig
onverzadigde vetzuren zijn ook voor een jong
kind gezonder dan verzadigde vetzuren.
Halvarines en dergelijke zijn, omdat het zeer
kunstmatige producten zijn, voor een kind evenmin aan te raden als voor een volwassene. Roomboter bevat van nature vitamine AD, vitaminen
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waaraan jonge kinderen snel een tekort kunnen
hebben. Het is dus aan te raden om roomboter op
het brood te smeren.

EIWITTEN

In het tweede halfjaar wordt de melkvoeding
geleidelijk aan vervangen door andere producten.
In het begin zijn dat groenten en vruchten en die
leveren, zoals bekend, zo goed als geen eiwitten.
Dat is op dat moment ook niet nodig. Het kind
krijgt immers nog genoeg melk. Maar in de loop
van de maanden gaan we zorgen voor een eiwitaanvulling.
Het groente-graanhapje, baby’s warme maaltijd,
kan worden uitgebreid met wat eidooier. In het
begin slechts een theelepeltje, maar dat wordt
gaandeweg meer. Ten slotte geven we een hele
eidooier of 10 gram jonge kaas bij de warme
maaltijd (op 2 tot 3 eetlepels gare graanvlokken).
Later, als het kind eenmaal brood eet, zal het
jonge kaas en ei eten, of notenpasta en pindakaas, het laatste aangevuld met een beker melk
(pinda + melk = volwaardig eiwit).

PEULVRUCHTEN

Niet alle peulvruchten zijn geschikt voor een kind
jonger dan een jaar. Ook bruine bonen niet, die
ten onrechte beschouwd worden als typisch babyvoedsel.
Een kind van negen maanden mag wel een plakje
tahoe hebben en ook kikkererwten, linzen of taugéboontjes (katjang idjoe). De peulvruchten laat
je eerst een nacht weken voordat je ze gaarkookt
(en pureert), ook al gaat het om soorten die normaal gesproken ook zonder weken gaarkoken.
Wat de tahoe betreft, die kook je mee met het
groentehapje. Circa 20 tot 30 gram tahoe is wel
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voldoende op 2 tot 3 eetlepels groente. Graanvlokken hoeven er dan niet bij (soja levert zelf
een volwaardig eiwit).
Een andere goede combinatie is 2 tot 3 eetlepels
gare graanvlokken op 1 eetlepel gare, gepureerde
peulvruchten. Gekiemde en daarna gaargekookte
peulvruchten kun je ook geven.
Pas na de eerste verjaardag komen ongepureerde
peulvruchten in aanmerking. Maar niet iedere
baby van twaalf maanden zal er al aan toe zijn.
Men kan eerst eens wat velletjes van peulvruchten toevoegen aan het gepureerde hapje. Als die
naderhand onverteerd terug worden gevonden
in de luier, dan zal er voorlopig nog gepureerd
moeten worden. Gaat het wel goed, dan volstaat
het voortaan de peulvruchten te prakken. Ook
andere soorten peulvruchten kunnen nu worden
uitgeprobeerd.
Natuurlijk hoeft niet iedere vleesloze warme maaltijd uit granen en peulvruchten te bestaan. Een
toetje kan ook heel eiwitrijk zijn: zelfgemaakte
pudding (bijvoorbeeld van mooi geel maïsmeel),
gezoet met rozijnen of yoghurt met vruchtjes.

RAUWKOST

Ook voor peuters en kleuters is rauwkost ontzettend belangrijk. Kinderen die van jongs af aan
gewend zijn aan vers vruchten- en groentesap,
gaan al snel over op geraspte vruchten en groenten. Ze houden van de frisse smaak en de heldere
kleuren. Een kind van twaalf maanden is nog niet
toe aan een salade; tenzij om ermee te spelen.
Dat laatste hoeft overigens helemaal geen probleem te zijn.
Peuters willen graag wat de anderen aan tafel
ook hebben. Net als met de korst brood waar een
kind van een maand of zeven op sabbelt, kan een
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peuter wat knabbelen aan een blaadje sla of aan
een worteltje. Het versterkt zijn gevoel ‘erbij’ te
horen en juist dat voorkomt straks heel wat eetproblemen.
Maar aan echte rauwkost is zo’n jonge peuter
nog niet toe; zijn gebit is ook niet ver genoeg
ontwikkeld. Het eten van rauwkost kan in het
tweede levensjaar geleidelijk aan worden opgebouwd. In het begin wordt alles jngeraspt en
worden zacht smakende ingrediënten gebruikt,
bijvoorbeeld een stukje appel, een stukje wortel,
een bloemkoolroosje, een stukje komkommer.
Kleine kinderen houden vaak van een fruitigzoete smaak. Daarom kun je als dressing beter
kwark met vruchtensap of diksap gebruiken dan
olie en azijn.

KRUIDEN

Baby’s en peuters reageren te sterk op kruiden.
Zelfs gewone keukenkruiden zijn niet geschikt
voor hen, tenzij als medicijn. Juist omdat ze er
zo gevoelig voor zijn, kan men met kruidengeneesmiddelen veel bereiken bij kinderen. Pas met
vijf à zes jaar zal een kind wat minder gevoelig
worden voor kruiden, maar ook dan zijn scherpe
kruiden en specerijen nog niet aangewezen.
Er zijn wel soorten kruidenthee die een kind mag
hebben. Als je zelf regelmatig kruidenthee drinkt,
ligt het voor de hand dat de kleine meedrinkt.
Jasmijn, appel, kruizemunt, pepermunt, watermunt, citroenmelisse, rozenbottel, uitenkruid,
dille, dovenetel, venkel, distel- en bessenbladeren mogen als thee worden gegeven aan een jong
kind, maar ook dan moet men matig zijn. Geef
liefst niet meer dan 1 à 2 kopjes per dag.

DRANKEN

Veel kinderen krijgen van kleins af aan gezoete
dranken, zoals limonade, limonadesiroop en fris-
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drank. Soms kan het zijn dat de huisarts in een
speciaal geval een siroop adviseert als vitamineof ijzeraanvulling. Maar afgezien daarvan is er
geen enkele reden om deze dagelijks te geven.
Zoals gezegd bevat siroop veel suiker.
Limonades en frisdranken zijn natuurlijk helemaal
uit den boze met alle suikers en chemische toevoegingen die erin zitten. Je doet er goed aan die
dranken zolang mogelijk bij je kind vandaan te
houden. Gauw genoeg zal elk kind kennismaken
met minder gezonde voedingsmiddelen; met frisdranken, patat mèt, snoep, jam, chocopasta en
dergelijke.
Als je je peuter went aan vers vruchtensap, zal
het daar de eerste jaren tevreden mee zijn. Ongezoet vruchtensap uit een pak of es kun je ook
geven. Niet alle kinderen lusten karnemelk, maar
als je het mengt met vruchtensap, zullen ze het
waarschijnlijk wel lekker vinden. Ook yoghurt of
Biogarde kun je op die manier tot een drank verwerken. Verder is er ook Biogarde-drank te koop.

VITAMINEN EN MINERALEN

Kinderen die een gevarieerde voeding krijgen,
met granen, groenten, fruit en zuivelproducten,
en ook voldoende eten van wat ze krijgen voorgezet, zullen normaal gesproken geen vitamineof mineralentekorten ontwikkelen. Ook niet wanneer ze geen vlees of vis eten.
In gezinnen waar de voeding ook geen zuivel
bevat, kunnen vitamine D en B12 en kalk eventueel ‘knelpunten’ vormen en daaraan moet dan
ook enige aandacht worden geschonken.
Veel ouders geven, als de ‘R’ in de maand is,
voor alle zekerheid een vitaminepreparaat. Het
beste is dan toch zeer selectief te werk te gaan.
Vooral bij kleine kinderen bestaat wel degelijk het
gevaar van overdosering. Bij een volwaardig voe-
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dingspatroon komt hooguit vitamine D in aanmerking. Voor kinderen tot 4 jaar geldt het advies om
10 microgram vitamine D per dag te slikken.

IJZER EN KALK

Groente, fruit, granen en peulvruchten leveren
ijzer. Vruchtensap stimuleert de opname van ijzer.
Melkproducten leveren kalk. Het is duidelijk dat kindervoeding, mits goed samengesteld, niet hoeft te
worden aangevuld met een ijzer- of kalkpreparaat.

FLUOR

Fluor beschermt de tanden. Gezonde voeding
bevat uor. Kinderen die geen suiker gebruiken en
die voedsel krijgen waar echt op gekauwd moet
worden, hebben geen uortabletjes nodig. Bovendien bevat hun speeksel ook bepaalde enzymen
die het gebit beschermen.
Maar als ouders hebben we het eet- en snoepgedrag van onze schoolgaande kinderen niet meer
volledig in de hand. Het kan reëel zijn om toch
uortabletjes te geven, maar het is meer aan te
raden om het snoepgedrag te reguleren.

MOEILIJKE ETERS

Peuters en kleuters zijn vaak niet de makkelijkste
aan tafel. Vooral twee- en driejarigen kunnen hun
ouders tot wanhoop drijven. Omdat alle vaders
en moeders zich realiseren hoe belangrijk het is
dat een klein kind goed eet, zijn ze geneigd er
heel wat tijd en energie in te steken. Helaas is dát
nu meestal de oorzaak van de problemen.
Elk kind, hoe klein ook, voelt meteen aan hoeveel spanning erachter zit. Een peuter die slecht
eet, krijgt veel meer aandacht - in de vorm van
soebatten, smeken, kleine omkoperijtjes of leuke
spelletjes - dan een kind at braaf zijn bordje leeg
eet. En je moet als peuter wel heel veel honger
hebben, wil je daar geen gebruik van maken.
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Intussen wordt aan het belangrijkste voorbijgegaan: dat eten lekker is en dat het
de honger stilt. En het zijn de ouders die
dat, door hun eigen gedrag, kunnen overbrengen. Waarschijnlijk is het zo dat ouders die
met zo veel smaak zitten te eten dat ze er
nauwelijks oog voor hebben of hun kind wel
eet - hem bij wijze van spreken de kaas nog van
het brood eten als hij niet opschiet - er het beste
in slagen hun kind te laten eten.
Kleine kinderen doen graag dingen na. Daarom
is het eetgedrag van hun ouders bepalend voor
hun eigen eetgedrag. Ouders die bezig zijn hun
kind eten op te dringen of die het altijd maar
voeren, vertonen echter zelf geen stimulerend
eetgedrag.
Peuters gaan heel anders om met hun eten dan
grotere kinderen. Ruiken en voelen zijn even
belangrijk als proeven. Morsen en knoeien horen
erbij. Een stevig bord met een hoge rand, makkelijk hanteerbaar eetgerei en een stuk plastic
op de vloer geven over het algemeen een beter
resultaat dan eindeloos voeren.
Een kind van rond de anderhalf jaar kan nog niet
netjes eten. En het zal over het algemeen nog
geen echte eetproblemen vertonen. Het wil nog
graag doen wat anderen doen. En het wil het
graag zèlf doen. Op die leeftijd wil een kind ook
hetzelfde eten als de anderen. Het is daarom aan
te raden de maaltijden zo samen te stellen dat
ook de jongste met de pot mee kan eten.

PAS OP MET TUSSENDOORTJES

Tussendoortjes, hoe onschuldig ze ook mogen
lijken, zijn vaak de oorzaak van een gebrek aan
eetlust bij de maaltijd. Niet dat een kind aan drie
maaltijden genoeg heeft. Een kind eet weinig per
keer en het is reëler om uit te gaan van vijf kleine
maaltijden dan van drie grote.
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Geef die ‘tussendoortjes’ echter op vaste tijdstippen. Worden ze niet opgegeten, haal ze dan weg
(dat geldt ook voor de andere maaltijden) en geef
tot aan het volgende etenstijdstip niets. Ook al
vraagt het kind erom.
We realiseren ons vaak niet dat een tweejarige al
volkomen verzadigd kan zijn van twee koekjes of
een halve kinderbiscuit die hij tussendoor heeft
gehad. Als we denken dat ons kind tussen de
maaltijden ‘haast nooit’ iets eet, is het toch goed
om dat eens een paar dagen lang nauwkeurig na
te gaan. Hoe vaak krijgt een kind, vrijwel ongemerkt, niet een (half) koekje toegestopt of een
handje rozijntjes, of een klein beetje limonade,
een stukje appel, een snoepje of ga zo maar door.
Vaak laat een kind de helft ook nog liggen, zodat
de ouders de indruk krijgen dat het kind toch
eigenlijk vrijwel niets binnen heeft gekregen.
Maar een kindermaagje is heel snel gevuld. En
dat merken we dan vooral als het eten op tafel
staat...

ANDERE REDENEN

Er kunnen natuurlijk ook heel wat andere redenen zijn waarom een kind niet eet. Een zeurend
en vervelend kind aan tafel brengt de anderen uit
hun humeur. Er ontstaat spanning en ook die kan
er weer de oorzaak van zijn dat het kind geen
eetlust meer heeft. Tijdens de maaltijden worden
vaak allerhande dagelijkse problemen besproken.
Op zo’n moment is er natuurlijk niet zo veel aandacht voor wat op tafel staat. Bovendien is het
kind snel afgeleid.
Het beste is om er geen probleem van te maken.
Niet genoeg eten, betekent: straks honger. Veel
ouders realiseren zich niet dat een kind, zoals
alles, dat ook nog moet leren. En ervaring is de
beste leermeester.
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‘DAT LUST IK NIET’

Eetproblemen bij kinderen zijn niet op te lossen
als we ons niet afvragen waarom het kind niet wil
eten. Een kind wil, net als iedereen, serieus genomen worden. Toch betekent dat ook weer niet
dat we het steeds letterlijk op moeten vatten als
een kind zegt dat het iets niet lust. In de loop
van zijn korte leventje heeft een kind immers nog
maar weinig ervaring opgedaan met diverse soorten voedsel.
Als een kind zegt dat het iets niet lust, kan het
betekenen dat het niet bereid is iets nieuws te
proeven. Het kan ook zijn dat het te moe is,
te opgewonden of te gespannen om te eten. En
natuurlijk kan het kind ook uit gewoonte het eten
weigeren, het heeft geleerd dat het om de een
of andere reden prettiger is om bepaald eten te
weigeren dan om het op te eten.
De andere mensen aan tafel zouden het liefst
zien dat de benjamin rustig zijn bordje leegeet
zonder drukte te maken. Dan gaan de tafelgesprekken tussen de groteren gewoon rustig door.
Maar kleine kinderen vinden het helemaal niet
leuk als volwassenen over hun hoofd heen met
elkaar zitten te praten. Logisch ook, ze kunnen
dat gepraat toch niet volgen en ze merken alleen
dat er geen aandacht is voor hen.
Knoeien met het eten, zeuren om iets anders,
het bord wegschuiven, van tafel opstaan: het zijn
allemaal probate middelen om aandacht te krijgen.

TRUCJES

Als een peuter of kleuter eenmaal bekend staat
als een ‘moeilijke eter’, dan is er een patroon ontstaan waarin zowel het kind als de ouders gevangen zitten. Het is een gewoonte geworden dat
het kind protesteert en dat de ouders vervolgens
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hun hele arsenaal aan ‘trucjes’ tevoorschijn halen
-variërend van spelletjes tot boze woorden - om
het kind te laten eten.
Dat we iedere keer weer bereid zijn om zo veel
tijd en energie te verspillen aan het eetprobleem,
komt simpelweg door het feit dat we zorgzame
ouders zijn. Als het kind steeds het eten weigert
dat zo goed voor hem is, dan maakt ons dat heel
erg ongerust. En daardoor lopen we de kans het
probleem veel groter te maken dan het is.
Want elk kind bezit een gezonde overlevingsdrang. Het ene kind zal meer op kunnen dan het
andere, maar elk kind wil eten. Elk kind krijgt
honger als het een tijd niets heeft gegeten en elk
kind wil die behoefte bevredigen. Wij, de ouders,
zijn het maar al te vaak zelf die de problemen
maken door te veel tussendoortjes te geven, door
ons te veel zorgen te maken of door ons simpelweg te laten manipuleren.
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VOEDSELALLERGIE
De laatste jaren is voedselallergie steeds meer in
de belangstelling komen te staan. Toch is al in de
jaren twintig van de vorige eeuw een groot aantal
voedselallergieën beschreven en onderzocht. Na
de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de farmaceutische industrie zich stormachtig. De medische wetenschap focuste zich op het genezen van
ziekten met behulp van medicijnen. Dat was een
onderzoeksterrein dat enorm veel perspectieven
bood. Waarschijnlijk meende men ook allergieën
- voor zover ze al herkend werden als allergieën met medicatie te kunnen genezen. Nu weten we
dat dat niet mogelijk is.
Daarbij waren veel stoffen die in de voeding voorkomen, niet bekend. Ook ontbraken technieken
en middelen om de biochemische functies van het
lichaam te onderzoeken op de manier zoals dat
nu gebeurt. Het is dus ook logisch dat voedselallergie nu meer aandacht krijgt dan vroeger.

WAT AL EERDER WERD BESPROKEN

In het kort bekijken we nog even wat in de les
over kindervoeding al is besproken over voedselallergie.
Medici maken onderscheid tussen voedselallergie
en voedselintolerantie.
• Bij een allergie reageert men overgevoelig op
bepaalde stoffen, ook al komt men slechts met
een fractie van zo’n stof in aanraking.
• Voedselintolerantie wil zeggen dat men bepaald
voedsel in een bepaalde hoeveelheid niet verdraagt.
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• Als het om voeding gaat, maakt het onderscheid tussen voedselallergie en voedselintolerantie voor de ‘patiënt’ in de praktijk weinig
verschil. Hoogstens kan gezegd worden dat
mensen met voedselintolerantie ermee kunnen
volstaan bepaalde voedingsmiddelen te mijden,
terwijl de allergiepatiënt tevens te maken heeft
met stoffen uit het milieu waar hij niet tegen
kan. Maar een scherpe scheidslijn tussen beide
groepen overgevoelige mensen is niet te trekken.
• Voedselallergie bij zuigelingen is bijna altijd
koemelkallergie. Als een baby de eerste vijf of
zes maanden borstvoeding krijgt, kan dat veel
narigheid voorkomen. Het kind bouwt dan geen
allergie op voor lichaamsvreemde eiwitten. En
hoe ouder het kind, hoe minder kwetsbaar het
wordt.
• Wanneer een kind in zijn eerste levensjaar
gluten (tarwe-eiwit) toegediend krijgt, verhoogt
dat de kans op glutenallergie. Ook door een
geheel glutenvrij dieet gedurende het eerste
levensjaar, kan men veel problemen voorkomen.
• De Amerikaanse arts B. Feingold was de eerste
die verband legde tussen allergie en gedragsstoornissen bij kinderen. Hij stelde een lijst op
van ‘probleemstoffen’. Maar natuurlijk kunnen
we aannemen dat wat voor kinderen geldt,
in zekere mate ook voor volwassenen kan
gelden. In het hoofdstuk over E-nummers
worden daarom de ‘probleemstoffen’ nog nader
genoemd.

WAT ALLERGIE PRECIES IS

Allergie kan men als volgt deniëren: het is een
overgevoeligheidsreactie die in sommige - individueel bepaalde - omstandigheden optreedt, wan-
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neer men in contact komt met een normale (dat
wil zeggen niet-giftige) stof, die op dat moment
door het lichaam toch als vreemd of giftig wordt
ervaren. De overgevoeligheidsreactie is ook speciek voor die bepaalde stof.
Voedselallergie staat meestal niet op zichzelf. Ze
komt vaak voor in combinatie met andere allergieën. Dat ligt ook wel voor de hand. Sommige
mensen hebben een zeer gevoelige constitutie.
Daarom reageren ze niet alleen overgevoelig op
bepaalde stoffen in de voeding, maar ook op
deeltjes in de lucht die ze inademen, en op huidcontact met bepaalde stoffen in cosmetica, sieraden en dergelijke.

VERSTOORDE AFWEERREACTIE

Om ons gezond te houden heeft het lichaam
een aantal afweermechanismen, waarvan een van
de belangrijkste het afweer- of immuunsysteem
is. Het immuunsysteem werkt zo dat als er een
vreemde stof - zoals een virus of bacterie - het
lichaam binnendringt, de weefsels de specieke
eiwitten van de indringer herkennen en daarna
een chemische stof produceren die alleen het eiwit
van de binnendringer aanvalt. De voor de indringer giftige stof die daarbij aangemaakt wordt,
noemen we een antistof. Op zich is dit een uitstekende afweermogelijkheid, die ons in staat stelt
veel indringers binnen korte tijd te elimineren. De
antistoffen worden gemaakt door de witte bloedcellen, in het bijzonder door de lymfocyten.
Sommige mensen zien bepaalde stoffen, zoals
stuifmeel, huisstof of bepaalde voedingsmiddelen, ook als indringers (antigenen) en ontwikkelen
daarvoor eveneens antistoffen. De wisselwerking
die vervolgens tussen de antigenen en de antistoffen ontstaat, beschadigt de weefsels, waardoor
zich allerlei symptomen voordoen. Deze symptomen noemen we allergische verschijnselen.
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HET ONTSTAAN VAN EEN ALLERGIE

Voordat het lichaam in staat is antistoffen te
ontwikkelen, moet het eerst één keer met een
stof in aanraking zijn gekomen. Men kan dus
niet allergisch zijn voor een stof waarmee het
afweersysteem nog nooit in aanraking is geweest.
Waarom sommige mensen allergisch raken voor
een bepaalde stof is nog steeds niet bekend, maar
de voortschrijdende DNA-technologie zal daarin in
de komende jaren zeker het nodige inzicht verschaffen.
Belangrijk in dit opzicht is ook het werk van
Hans Selye, de man die voor het eerst het algemene aanpassingssyndroom (General Adaption
Syndrome) beschreef.
Een allergie ontstaat feitelijk in vier fasen:
Fase 1: Contactfase
Het lichaam komt in contact met een stof die door
het afweersysteem als indringer wordt gezien.
Fase 2: Alarmfase
Door het contact met deze stof, die als aanvaller
wordt gezien, ontstaat een symptoom, bijvoorbeeld zwelling van de huid.
Fase 3: Adaptatie
Wanneer het lichaam vaker aan de als vijandig
aangemerkte stof wordt blootgesteld, went het
lichaam daaraan en produceert het steeds meer
antistoffen. Als gevolg daarvan nemen de symptomen zoals die bij fase 2 genoemd zijn, gedeeltelijk of zelfs helemaal af.
Fase 4: Maladaptatie
Het lichaam is niet meer in staat om steeds
meer antistoffen te produceren en op die manier
nog langer weerstand te bieden aan de binnendringende stof. Hierop komen de symptomen die
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genoemd zijn bij fase 2, terug. Wanneer deze persoon nu maar genoeg van de betreffende stof
consumeert, blijven de gevolgen nagenoeg of
helemaal uit. Gebruikt men echter te weinig van
het bepaalde voedingsmiddel, dan krijgt men te
weinig antigenen binnen, produceert men te veel
antistoffen en nemen de allergische symptomen
toe. In ernstige gevallen ontstaat hierdoor als het
ware een verslaving aan antigenen.

DE GEVOLGEN VAN ALLERGIE

Of er sprake is van een voedselallergie is niet
zo gemakkelijk vast te stellen. Toch zijn er een
aantal zaken waaraan we een voedselallergie in
de meeste gevallen kunnen herkennen:
• De ziekte wisselt van intensiteit, dus neemt dan
weer af en even later weer toe.
• Er zijn vijf hoofdsymptomen die regelmatig verdwijnen en weer terugkomen: zwelling van verschillende lichaamsdelen, hevig transpireren,
zonder inspanning, vermoeidheidsklachten die
niet overgaan met rusten, hartkloppingen en
een snelle polsslag, die aanvalsgewijs optreden.
• Er zijn opvallende gewichtsschommelingen
of een onverklaarbaar te hoog of te laag
lichaamsgewicht.
• Er is sprake van een voedselverslaving, men
wil dwangmatig voortdurend bepaalde voedingsmiddelen eten.
• Er zijn andere duidelijk herkenbare allergische
verschijnselen, zoals netelroos, huiduitslag,
hoofdpijn (vaak in de ochtenduren), hooikoorts
en astma.
• Er zijn specieke symptomen die bij voedselallergie horen.
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SPECIFIEKE SYMPTOMEN VAN
VOEDSELALLERGIE

De meest specieke symptomen die bij een voedselallergie op kunnen treden, zijn:
Hoofd: Hoofdpijn en migraine, duizeligheid, hooikoorts, loopneus, stinkende adem, zweertjes in
de mond.
Borst: Piepende, astmatische ademhaling.
Hart: Zeer snelle hartslag of hartkloppingen
zonder dat men zich inspant.
Buik: Opgeblazen buik na het eten, darmkrampen, spastische dikke darm, klachten als bij een
maagzweer zonder dat daarvan sprake is.
Geslacht en urinewegen: Vaak moeten plassen
zonder dat er sprake is van een blaasontsteking,
menstruatiestoornissen, impotentie en frigiditeit.
Spieren en botstelsel: Pijnlijke spieren, pijnlijke gewrichten.
Huid: Netelroos, jeukende huiduitslag, die voortdurend komt en gaat.
Psyche: Overactiviteit of juist hardnekkige gelatenheid, opzettelijke gewelddadigheid, sterke
overspanning, depressie, paniekaanvallen, chronische ongerustheid, waandenkbeelden en hallucinaties, alcohol- en drugsverslaving.

ALLERGENEN TOP 14

Allergenen kunnen we vinden in nagenoeg alle
voedingsmiddelen, maar de volgende veertien
geven bij de mens de meeste problemen, vooral
bij mensen die last hebben van voedselintolerantie.

Demo

Voedingskunde hbo

• Glutenbevattende granen (tarwe, rogge, gerst,
haver, spelt, kamut).
• Schaaldieren.
• Eieren.
• Vis.
• Pinda’s.
• Soja.
• Melk (inclusief lactose).
• Schaalvruchten (hiermee worden noten bedoeld:
amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten en
macadamianoten).
• Selderij.
• Mosterd.
• Sesamzaad.
• Zwaveldioxide en sulet bij concentraties van
meer dan 10 mg SO2 per kilo of liter.
• Lupine.
• Weekdieren.
Veel mensen verdragen deze voedingsmiddelen
niet, terwijl ze verder weinig problemen hebben
met voedsel. Voedselintolerantie kan zijn oorsprong vinden in het feit dat het organisme te
weinig van bepaalde enzymen aanmaakt. Dat
is vaak een erfelijke kwestie en er is weinig
aan te doen. Zolang men nu maar bepaalde
dingen niet eet, ontstaan er ook geen problemen.
Voedselintolerantie kan ook het gevolg zijn van
- bijvoorbeeld - een beschadiging van het darmslijmvlies. In dat geval is het in principe te genezen met een juist dieet onder leiding van een
natuurarts of natuurvoedingsdiëtist.

ALLERGIETESTS

De reguliere geneeskunde werkt met allergietests. Dat kan bijvoorbeeld een zogenaamde
‘pleistertest’ zijn. Een aantal pleisters, die alle
een verschillende stof bevatten, wordt op de huid
geplakt. Zo kan men zien op welke stoffen de
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huid overgevoelig reageert en die men voortaan
dient te mijden.
In de praktijk blijkt deze onderzoeksmethode
vaak niet afdoende. Ook al schrapt men de
gewraakte stoffen (voor zover mogelijk) uit het
dieet en koopt men alleen nog maar natuurzuivere schoonmaakmiddelen, laat men cosmetica
achterwege en gebruikt men speciale zeep, en
ook al bindt men de strijd aan met huisstof, kattenharen en andere beruchte zaken die een allergie oproepen, de klachten verdwijnen niet.
In het ergste geval ontdekt men steeds méér
stoffen waar men allergisch op reageert en lijkt
het einde zoek.

HET ELIMINATIEDIEET

In veel gevallen kan met behulp van het eliminatiedieet worden opgespoord voor welke voedingsstoffen men allergisch of overgevoelig is.
Zo’n eliminatiedieet dient twee tot drie weken
te worden aangehouden en wordt door sommigen wel eens misprijzend het ‘stenentijdperkdieet’ genoemd.
Bij het eliminatiedieet worden bepaalde voedingsstoffen helemaal uit het menu geweerd. Het is
belangrijk daar strikt de hand aan te houden,
omdat anders niet precies kan worden nagegaan
voor welke stoffen men wel en niet allergisch is.
Is het dieet twee tot drie weken lang gevolgd en
zijn bepaalde lichamelijke of psychische klachten
verminderd of zelfs helemaal verdwenen, dan kan
met zekerheid gesteld worden dat deze veroorzaakt werden door voedingsstoffen die niet in het
eliminatiedieet voorkwamen.
Door vervolgens steeds stapsgewijs voedingsmiddelen aan het dieet toe te voegen die eerst
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niet toegestaan waren, kan vastgesteld worden
of men op een gegeven moment een allergische
reactie krijgt.

ELIMINATIEDIEET

Hoewel er veel verschillende opvattingen zijn over
welke voedingsmiddelen wel of niet zijn toegestaan in de periode waarin volledig allergeenvrij
wordt gegeten, is het volgende dieet de meest
gebruikelijke:
Niet toegestaan:
• Melk, boter, kaas, room, margarine, yoghurt,
afgeroomde melk en geitenmelk, alsmede chocoladedrank.
• Brood en andere gebakken meelproducten,
tarwe, graan, rijst, rogge, haver, gerst en
gierst.
• Eieren, eiproducten en kip.
• Citrusvruchten zoals sinaasappel en citroen.
• Suiker, honing of andere zoetstoffen.
• Thee of kofe, alcoholische dranken, bewerkte
vleeswaren, worst of gerookte vis.
• Alle voedingsmiddelen of dranken in blik, essen of anderszins verpakt.
• Kraanwater.
• Tabak en tabaksartikelen.
• Specerijen.
• Geneesmiddelen.
Wel toegestaan:
•
•
•
•
•
•
•

Rund- en lamsvlees (in onbewerkte vorm).
Eend, kalkoen en ander gevogelte (geen kip).
Alle soorten vis (niet gerookt).
Verse groenten.
Vers fruit (behalve citrusvruchten).
Bronwater uit de es of gelterd kraanwater.
Verse vruchtensappen waaraan geen suiker of
conserveermiddel is toegevoegd.
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• Kruidenthee.
• Peper, zout en kruiden.
Het gedurende enige tijd volgen van het eliminatiedieet heeft soms ook nog het voordeel dat
allergische verschijnselen in het geheel verdwijnen.

PROVOCATIEDIEET

Als de klachten in deze periode van allergeenvrij
eten inderdaad zijn verminderd of verdwenen,
is het belangrijk de voedingsstoffen te vinden
die de klachten veroorzaken. Daarom wordt een
eliminatiedieet vrijwel altijd gevolgd door een
provocatiedieet. Daarbij worden stapsgewijs alle
potentieel verdachte voedingsmiddelen weer geïntroduceerd, waarbij nauwgezet in de gaten wordt
gehouden hoe het lichaam en/of de psyche op het
zojuist geherintroduceerde voedingsmiddel reageert. Een handig hulpmiddel daarbij is het voedingsdagboek, waarin de patiënt alles noteert
wat hij eet en bovendien zijn stemmingen en
lichamelijke toestand kan beschrijven. Wanneer
wordt getwijfeld over een bepaalde reactie op een
voedingsmiddel, wordt het voedingsmiddel weer
bij de verboden voedingsmiddelen ingedeeld en
enige tijd later opnieuw geïntroduceerd.

INGEWIKKELDE VORMEN VAN
VOEDSELALLERGIE

Bij sommige mensen is het probleem van de
voedselallergie zo gecompliceerd dat het bijna
niet mogelijk is hiervoor een oplossing te vinden.
Toch kan met behulp van gericht zoeken in de
loop van de tijd een overzicht worden verkregen
van stoffen waarop men allergisch reageert. Deze
manier van voedselallergie bestrijden, is verreweg te verkiezen boven het gebruik van medicijnen, omdat deze de gezondheid bij langdurig
gebruik ondermijnen.
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Door middel van speciale onderzoeken, die
meestal in een ziekenhuis worden verricht, kan
soms ook vastgesteld worden dat men voor
bepaalde stoffen, zoals histamine, tyramine, serotonine of salicyl, allergisch is. Is dat het geval, dan
dienen bepaalde voedingsmiddelen die deze stoffen bevatten, uit het menu geweerd te worden.
Hierna staat een overzicht van de belangrijkste
stoffen die allergische reacties kunnen veroorzaken.
Histamine-overgevoeligheid
Histamine komen we onder andere tegen in:
•
•
•
•
•
•

Zwitserse kaas, Emmentaler en Roquefort.
Aardbeien, tomaten en ananas.
Pinda’s en alle soorten noten.
Chocolade.
Bakkersgist en gistwaren zoals marmite.
Vlees en vleeswaren, zoals worst en salami,
varkensvlees.
• Schaal- en schelpdieren.
• Vis, in het bijzonder ansjovis, forel, makreel,
zalm, paling, sardines en tonijn.
• Alcohol en in het bijzonder wijn.
Tyramine-overgevoeligheid
Wanneer iemand overgevoelig is voor tyramine,
dienen de volgende voedingsmiddelen niet
gebruikt te worden:
• Fruit en in het bijzonder sinaasappels, rode pruimen, druiven, meloen en banaan.
• Vleeswaren zoals worst en lever.
• Vis en in het bijzonder ansjovis, paling, makreel,
zalm en tonijn.
• Gistextracten zoals marmite en tamari.
• Groenten, in het bijzonder koolsoorten, zuurkool, bieten, tomaten, ui, komkommer, radijs,
paprika, postelein, spinazie, champignons en
alle peulvruchten.
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• Kaas, in het bijzonder Gruyère, Roquefort en
Camembert.
• Chocolade.
• Alcoholhoudende dranken, waaronder bier,
champagne en sherry.
Serotonine-overgevoeligheid
Bij een bewezen serotonine-overgevoeligheid dienen vermeden te worden:
•
•
•
•
•

Vlees en vleeswaren.
Kaas en kaasproducten.
Walnoten.
Alle vruchten en fruitsoorten.
Chocolade.

Salicyl-overgevoeligheid
Is er sprake van een overgevoeligheid voor salicyl, dan dient het gebruik vermeden te worden
van:
• IJs, snoep, frisdranken.
• Cakemix.
• Fruit en vruchten: aardbeien, abrikozen,
amandelen, appels, bramen, druiven, frambozen, kersen, komkommers, krenten, kruisbessen, mandarijnen, nectarines, perziken, pruimen, sinaasappels en tomaten.
• Kruiden en kruidentheeën die salicylzuur bevatten.
• Pijnstillers en medicijnen die salicylzuur bevatten.
Overgevoeligheid voor specerijen en
kruiden
Bekend is dat voor de volgende specerijen en
kruiden een overgevoeligheid kan bestaan: anijs,
basilicum, bieslook, cayennepeper, gemberpoeder, kaneel, kerrie, knoook, komijn, koriander,
kruidnagel, laurier, lavas, mosterd, nootmuskaat, paprika, peper, peterselie, selderij, Spaanse
peper, vanille, venkel en waterkers.
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VITAMINEN EN MINERALEN

Zoals we hiervoor gelezen hebben, kan een allergie ontstaan uit een gestoord afweersysteem.
Maar ook wanneer er door andere oorzaken een
allergie is ontstaan, raakt het afweersysteem ten
slotte verzwakt. Teneinde het afweersysteem in
een zo goed mogelijke conditie te houden, is het
noodzakelijk dat men voldoende vitaminen en
mineralen binnenkrijgt. Bij een normaal gezond
voedingspatroon zal dat ook zeker het geval zijn.
Maar wanneer met de gezonde voeding regelmatig de hand wordt gelicht, kunnen al snel tekorten optreden. Hoe die tekorten zich manifesteren,
heb je al eerder in deze opleiding kunnen lezen.
De voedingsstoffen waarin bepaalde vitaminen en
mineralen voorkomen, zijn eveneens aan de orde
geweest, in de lessenpakketten 5 en 6.
De vitaminen die belangrijk zijn voor een goed
werkend afweersysteem, zullen we hierna nog
eens in het kort bekijken.
Vitamine A: Bij een tekort aan vitamine A neemt
het aantal lymfocyten af en daarmee de afweerkracht. Desgewenst kan men dagelijks 5.000 tot
10.000 I.E. vitamine A extra innemen.
Vitamine B2: Wanneer men een tekort heeft aan
vitamine B2, worden er minder antilichamen aangemaakt en daalt ook de afweerkracht. Men kan
dagelijks 25 milligram extra vitamine B2 nemen.
Vitamine B6: Ook wanneer men een tekort
aan vitamine B6 heeft, daalt het aantal geproduceerde antilichamen en zien we tevens een
gestoorde afweerfunctie van de cellen optreden.
Voorts is er bij een tekort aan vitamine B6 sprake
van een slechter functioneren van de thymus,
waardoor dit orgaan als het ware krimpt, er
minder T-lymfocyten (afweerverhogende cellen)
geproduceerd kunnen worden en de lichaamsaf-
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weer afneemt. Bij een vermeend tekort aan vitamine B6 kan men dagelijks 25 milligram van deze
vitamine extra nemen.
Vitamine B12: Een tekort aan vitamine B12 veroorzaakt waarschijnlijk een vermindering van de
werkzaamheid van lymfocyten. Exact is dit overigens niet bekend. Van vitamine B12 kan men
dagelijks tot 50 microgram extra innemen.
Pantotheenzuur: Bij een tekort aan pantotheenzuur ontstaat eveneens verlies van thymusweefsel, wat tot gevolg heeft dat de productie van
antilichamen vermindert. Een extra inname van
75 tot 125 milligram pantotheenzuur per dag is
aanvaardbaar.
Foliumzuur: Wanneer de mens te weinig foliumzuur binnenkrijgt, daalt de weerstand en raakt de
werking van de lymfocyten verstoord. Van foliumzuur kunnen we 300 tot 750 microgram per
dag extra innemen.
Vitamine E: Als er een tekort aan vitamine E is,
worden op een gegeven moment nagenoeg geen
antilichamen meer geproduceerd. Krijgt men een
overmaat aan vitamine E toegediend, dan kan
het aantal antilichamen wel twee- tot driemaal
zo groot worden dan normaal. Van vitamine E
kunnen we circa 200 I.E. per dag extra innemen.
Calcium: Voor een goede bindingsreactie tussen
allergenen en antistoffen, is calcium nodig. Is
er een tekort aan calcium, dan kan de reactie
tussen allergenen en antistoffen niet goed verlopen en lijkt ook de werking van de afweerverhogende lymfocyten af te nemen. Om een eventueel
calciumtekort aan te vullen, kan men het beste
gebruikmaken van tabletten die zowel calcium als
magnesium bevatten. Hiervan kan men 500 tot
1000 milligram per dag innemen.
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Magnesium: Het afweermechanisme van de cellen
en het functioneren van het zenuwweefsel zijn
voor een aanzienlijk deel afhankelijk van magnesium. Wanneer er sprake is van een tekort aan
magnesium, kunnen ernstige reacties ontstaan, in
het ergste geval kanker. Ter aanvulling van het
magnesiumgehalte kan een calcium-magnesiumcombinatiepreparaat gebruikt worden, zoals hiervoor reeds is genoemd.
IJzer: Met ijzer is het vreemd gesteld. Heeft men
er een tekort aan, dan verzwakt het afweersysteem, maar een teveel vernietigt weer vitamine E.
Bij een ijzertekort kan men het beste de voeding
zo veranderen dat er meer ijzer in voorkomt. Blijkt
dit niet te helpen, dan kan gekozen worden voor
een ijzerpreparaat, maar daarvan moet men dan
wel niet meer nemen dan 100 tot 150 milligram
per dag. Tijdens de zwangerschap dient men ijzerpreparaten niet te gebruiken. Voorts dienen ijzeren vitamine E-preparaten met een tussenruimte
van ten minste acht uur ingenomen te worden.
Zink: Zink blijkt de laatste jaren steeds meer
een belangrijke stof te zijn die ons afweermechanisme versterkt. Als we er een tekort van hebben,
krimpen de milt, de thymus, alsmede de lymfklieren, ook in de darmen. Dit heeft uiteindelijk
tot gevolg dat het aantal lymfocyten sterk daalt
en de lichaamsafweer afneemt. Bij een vermeend
zinktekort kan men tot 15 mg zink per dag extra
innemen, het beste in de vorm van gecheleerde
tabletten.
Selenium: Selenium is een mineraal dat eveneens betrokken is bij de productie van antistoffen. Selenium werkt synergetisch aan vitamine E,
wat betekent dat ze elkaars werking versterken.
Mannen blijken een grotere behoefte aan selenium
te hebben dan vrouwen. Selenium kan tot maximaal 25 tot 50 microgram per dag extra ingenomen worden.
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ALLERGIE LEREN HANTEREN

Al het voorgaande in aanmerking genomen, is het
duidelijk dat een (voedsel)allergie niet altijd te
genezen is. Deze kan steeds weer de kop opsteken. Wel is het altijd mogelijk allergische reacties
te verminderen. De natuurgeneeskunde en de
homeopathie bieden hiervoor de meeste mogelijkheden, omdat in de reguliere geneeskunde de
allergie hoogstens tijdelijk kan worden bestreden
en er meestal geneesmiddelen worden gebruikt
die bijwerkingen hebben.

EEN DAGBOEK BIJHOUDEN

Allereerst is het van belang een ‘gezondheidsdagboek’ bij te houden. Daarin moeten de volgende
dingen nauwkeurig worden vermeld:
• Wat heb ik gegeten en gedronken en hoe laat?
• Heb ik geneesmiddelen gebruikt en zo ja, welke
(homeopathische geneesmiddelen en kruiden
ook meetellen), hoeveel en hoe laat?
• Hoe was het weer (vochtig, droog, koud, warm)?
• Zijn er pollen in de lucht?
• Wat heb ik gedaan vandaag en waar ben ik
geweest?
• Hoe voelde ik mij (opgewonden, nerveus, vrolijk, bedrukt, t, moe)?
• Ben ik ergens geweest waar bepaalde geuren
hingen (in een keuken, op de boerderij, in bos of
veld, in de bibliotheek, in bepaalde winkels, op
de markt, in een bedrijf, in een ziekenhuis)?
• Ben ik in contact geweest met dieren?
• Welke toiletartikelen en cosmetica heb ik gebruikt?
• Welke schoonmaakmiddelen en waspoeders heb
ik gebruikt?
• Had ik vandaag allergische reacties en zo ja,
welke?
• Had ik vandaag nog andere lichamelijk klachten
en zo ja, welke? (Voor vrouwen: ook menstruatiedata noteren.)
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Deze gegevens worden in kolommen genoteerd.
Dat werkt niet alleen snel, maar na geruime tijd
heeft men ook een goed overzicht en kan precies
worden nagegaan waar de knelpunten liggen.
Het is van het grootste belang dat iemand die
allergisch is, zijn lichamelijke en psychische reacties goed leert kennen en deze steeds in de context van de dag kan plaatsen. De ervaring alleen
biedt geen betrouwbaar aanknopingspunt. In het
dagboek staat alles keurig op een rijtje. Heel
vaak doet men toch verrassende ontdekkingen.
Stemmingsveranderingen blijken bijvoorbeeld van
invloed op lichamelijke reacties en vice versa.

EROVERHEEN GROEIEN

Kinderen groeien vaak over een allergie of een
intolerantie heen. Als ze eenmaal de schoolleeftijd bereikt hebben, zijn de klachten nagenoeg
verdwenen. Helaas geldt dat beslist niet voor
ieder kind. Ook bij volwassenen zien we de klachten wel verdwijnen. In sommige gevallen is er
dan sprake geweest van voedselintolerantie die
genezen is.

MASKEREN

Soms lukt het om een allergie te maskeren door
juist zo veel mogelijk in contact te komen met
het allergeen. Hoe dit precies in zijn werk gaat,
is niet exact bekend, maar de feiten liggen er.
Iemand met koemelkallergie bijvoorbeeld, raakt
soms zijn klachten kwijt door veel melk te drinken. Of iemand die allergisch is voor kattenharen en katten gaat houden, heeft na verloop van
tijd nergens meer last van. Althans, daar lijkt het
op. Maar het kan zijn dat de allergie alleen maar
gemaskeerd is.
Er kan sprake zijn van ‘maskeren’ wanneer men
in de loop van de tijd andere chronische klachten
gaat ontwikkelen. Aanvankelijk had men bijvoor-
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beeld problemen met de luchtwegen, zoals een
lopende neus, kriebelhoest, een piepende ademhaling. Die klachten verdwijnen na verloop van
tijd, maar op een dag krijgt men last van eczeem
of treden reumatische klachten op, die niet in verband gebracht worden met de eerdere allergische
klachten.
Toch komt het wel degelijk voor dat een allergie
echt overgaat bij iemand die er als het ware
dwars tegenin gaat en zich niet in acht neemt.
Het is nu eenmaal zo dat ook niet te onderschatten psychische factoren een grote rol spelen bij
allergie. Die zijn echter moeilijk te achterhalen. In
elk geval is het echt niet aan te raden om allergische reacties te negeren en ‘gewoon door te
gaan’, afgezien nog van het feit dat de meeste
mensen dat ook niet zouden kunnen, al zouden ze
het willen.

HET BLIJFT EEN MOEILIJK PROBLEEM

Allergie blijft, ook in de natuurgeneeskunde en
homeopathie, een uitermate moeilijk te bestrijden euvel. Er worden soms heel goede resultaten geboekt. Vooral wanneer een patiënt van een
onvolwaardige voeding overstapt op een gezonde
voeding. Maar allergie komt ook voor bij mensen
die zeer gezond eten, niet roken en geen alcohol
gebruiken.
Zoals bekend, komt een allergie vaak opzetten in
perioden dat men onder emotionele druk leeft.
Ook hormonale veranderingen zijn van invloed op
het optreden van allergie. Overgevoeligheid hoeft
echter niet gezien te worden als iets wat zonder
meer negatief is. Een allergische reactie kan ook
een waarschuwingssignaal zijn. Het is lastig, een
gestel dat op alle ‘kwalijke’ invloeden zo heftig
reageert. Maar het kan je ook leren je grenzen te
kennen. Grenzen die je, als je een meer robuust
gestel hebt, wellicht makkelijker overschrijdt.
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ALCOHOLINTOLERANTIE

Wanneer er sprake is van een voedingsallergie of
voedselintolerantie zien we vaak ook een afhankelijkheid van genotmiddelen optreden, zoals alcohol. Sommige mensen vertonen na het gebruik
van alcohol ernstige allergische klachten, zoals
huiduitslag, benauwdheid, spierkrampen, hoofdpijn en overmatig plassen. Soms pas na het nuttigen van enkele glazen alcohol, soms al na het
innemen van tien druppels van een homeopathisch geneesmiddel waaraan van fabriekswege
wat alcohol is toegevoegd.
Wanneer iemand overgevoelig is voor alcohol,
zien we die gevoeligheid meestal ook optreden
bij andere voedingsstoffen. Het is dan noodzakelijk om deze voedingsstoffen en de alcohol uit het
dieet te weren. Maar dat betekent dan meteen
dat men ook bepaalde homeopathische geneesmiddelen niet meer kan gebruiken. En bovendien
kan het best wel gezellig zijn om tijdens een verjaardag of ander feestje eens een glaasje alcohol
te drinken.
In een aantal gevallen blijkt door een aangepast
dieet de allergische reactie voor alcohol te verminderen of zelfs helemaal te verdwijnen. Een
voorwaarde is daarbij wel dat er blijvend matig
met alcohol wordt omgesprongen.

VOEDING EN ALCOHOLINTOLERANTIE

Het houden van een bepaald dieet is bij de behandeling van alcoholintolerantie van groot belang.
Omdat er bijna met zekerheid ook voor andere
voedingsstoffen overgevoeligheid bestaat, dient
het menu daaraan aangepast te worden. We
kunnen bij het samenstellen van het menu dan
tevens rekening houden met de voedingsstoffen
die een bestaande alcoholintolerantie kunnen versterken of in stand houden.
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Tarwe, rogge, gerst en haverproducten dienen
niet te worden gegeten, evenmin als witmeelproducten. Daarnaast moet men niets eten waarin
gist of bakpoeder is gebruikt. Wel gegeten mogen
worden: volle rijst, gierst, boekweit en griesmeel
en bijvoorbeeld ook crackers en matzes. Ook
met vet moet men voorzichtig omspringen en
men kan bak- en braadvetten, margarine, halvarine, mayonaise en halvanaise, alsmede slaolie en
frituurvet het beste laten staan. In plaats daarvan kunnen koudgeperste olijfolie, sesamolie, safoerolie, lijnzaadolie, maïsolie of zonnebloemolie
gebruikt worden.
Pinda’s, pindakaas en pistachenoten dient men
niet te eten, maar wel mogen ongebrande en
ongezouten walnoten, pecannoten, cashewnoten,
zonnebloempitten en sesamzaad gebruikt worden.
Alle producten die van koemelk gemaakt zijn,
kunnen de allergische klachten verergeren, maar
geitenmelk en producten die daarvan gemaakt
zijn, kunnen zonder bezwaar gebruikt worden.
Alleen verse scharreleieren zijn toegestaan, alsmede onbewerkte wild- en vissoorten, koosjer
vlees of biologisch-dynamisch vlees. Varkensvlees
en alle bewerkte vlees- en visproducten, waaronder worst, kan men beter laten staan. Vis
en vlees kan men het beste stoven of grillen.
Bakken of frituren is af te raden. Specerijen
dienen niet gebruikt te worden, evenmin als zure
kost, zoals piccalilly, azijn, saladedressing, kanten-klare sauzen, ketchup, mosterd, mayonaise
en halvanaise, miso en tamari. Wel mogen verse
tuinkruiden gebruikt worden.
Groenten mogen onbeperkt worden gegeten,
maar fruit moet men weer laten staan. Een uitzondering daarop vormen citroenen, grapefruits
en rijpe appelen.
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Dagelijks moet ten minste twee liter koolzuurvrij
bronwater gedronken worden, bij voorkeur Spa
blauw. Kofe, thee, vruchtensappen, frisdranken
en alcohol moet men laten staan. Kruidenthee
kan met mate gedronken worden. Ook kant-enklare producten, zoals pizza’s, maar ook chocolade en alles wat suiker bevat, dient men bij het
volgen van het alcoholintolerantiedieet te laten
staan.
Het niet kunnen verdragen van alcohol kan ook
een andere reden hebben dan allergie. Zo kunnen
de lever of de alvleesklier slecht werken. En ook
stoornissen in het zenuwstelsel kunnen een alcoholintolerantie veroorzaken.
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OUDER WORDEN EN VOEDING
Gezonde voeding, voldoende beweging, een regelmatige leefwijze, levenslust en zo min mogelijk
stress; het zijn stuk voor stuk factoren die het
leven kunnen verlengen. En zijn al deze factoren
aanwezig, dan is de kans op een lang en gezond
leven zelfs heel groot.
In dit laatste lessenpakket gaan we dieper in op
de rol die voeding hierbij speelt. Ook wordt in
dit laatste cursusdeel de antroposoe behandeld
en geven we een overzicht van een aantal voedingsmiddelen die genezend kunnen werken. Ten
slotte tref je het laatste deel aan van de lijst van
dieetmogelijkheden bij ziekte, waarmee we in het
vorige lessenpakket zijn begonnen.

OUDERDOMSVERSCHIJNSELEN

Wie een zeer goede gezondheid geniet, zal niet
op jeugdige leeftijd al ouderdomsverschijnselen
vertonen. Treden er wel vroeg verschijnselen op,
dan spreken we eerder van ziekteverschijnselen.
Maar dat de fysieke krachten bij het ouder worden
langzaam afnemen, hoort bij het leven. Evenals
uiteindelijk het sterven erbij hoort.
Vreemd genoeg worden tegenwoordig tal van aandoeningen tot de ouderdomsverschijnselen gerekend die dat in wezen niet zijn. Het zijn in feite
ziekten die vaak optreden bij oudere mensen. En
dat is iets heel anders.
Zo kunnen tot de eigenlijke ouderdomsverschijnselen gerekend worden het grijs worden van het
haar, het droger en dunner worden van het haar,
het slapper en droger worden van de huid, het
afnemen van de spiermassa, het minder soepel
worden van de spieren, het afnemen van de hoeveelheid kraakbeen in het skelet, een verlies van
veerkracht in alle weefsels, een verandering van
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de zintuiglijke vermogens en tal van andere geleidelijke processen die alle in feite op één oorzaak
zijn terug te voeren, namelijk dat het lichaam
minder snel nieuwe cellen aanmaakt dan in de
jeugd. Dit hele proces begint overigens al zodra
de jeugd achter de rug is. Maar het dient zo geleidelijk te verlopen dat men toch tot zijn dood toe
geestelijk en lichamelijk actief kan blijven.

ZIEKTEN BIJ OUDEREN

Géén ouderdomsverschijnselen zijn: hoge bloeddruk, hart- en vaataandoeningen, suikerziekte,
botontkalking, dementie, zwaarlijvigheid, staar,
doofheid, reuma en jicht. Al komen deze aandoeningen het vaakst bij oude mensen voor. Misschien is het daarom beter om te spreken van
degeneratieziekten; ziekten die optreden omdat
het lichaam te snel aftakelt.
Veel artsen zien deze ziekten inderdaad als typisch
voor de ouderdom. Maar ook met al deze kwalen
kan men heel oud worden. Zeventig jaar worden
was een paar generaties geleden alleen voorbehouden aan de sterken. Tegenwoordig is iemand
die voor zijn zeventigste sterft, vrij ‘jong’ gestorven.
Verondersteld wordt dat de kwaliteit van het
leven sterk afneemt, naarmate men bij het ouder
worden steeds meer ernstige kwalen gaat ontwikkelen. Maar dat is misschien typisch een standpunt van gezonde, jonge mensen. Heel veel oude
mensen vinden het leven, ondanks vele lichamelijke ongemakken, toch altijd nog de moeite
waard en ze accepteren hun kwalen omdat die,
volgens hen, nu
eenmaal horen bij het ouder worden. Maar voor
wie nu nog niet oud is, is het van belang zich
te realiseren dat ouderdomsziekten te voorkomen
zijn.
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DE VOEDINGSTOESTAND VAN OUDERE
MENSEN

Gezien de toenemende vergrijzing in West-Europa
zou je kunnen zeggen dat de ‘toekomst aan de
ouderen is’. Ze vormen een groep die in grootte
en belangrijkheid sterk toeneemt. Daarom wordt
er nu reeds op Europese schaal rekening mee
gehouden dat de totale bevolking straks minder
gezond is en dat de gezondheidszorg nog verder
zal uitgroeien tot een belangrijke industrie.
Geconstateerd is dat ouderen in heel West-Europa
gemiddeld te zwaar zijn. Bij het meten van de
Quetelet-index (gewicht gedeeld door de lengte in
het kwadraat) bij representatieve groepen oudere
mensen in diverse landen, werd een gemiddelde
gevonden tussen de 25 en 30, terwijl die bij volwassenen idealiter tussen de 20 en 25 ligt. Alleen
in het hoge noorden, in Oost-Europa en in sommige streken bij de Middellandse Zee werden
beduidend lagere waarden gevonden, hetgeen
in deze landen kan wijzen op ondervoeding bij
bejaarden.
Wat het cholesterolgehalte in het bloed betreft,
sprongen de ouderen uit landen aan de Middellandse Zee er gunstig uit. In deze streken is
de consumptie van onverzadigde vetzuren groter,
evenals de consumptie van bètacaroteen en vitamine C. In alle landen werd bij oudere mensen
vaak een tekort aan B-vitaminen vastgesteld.

HEBBEN OUDERE MENSEN ANDERE
VOEDINGSBEHOEFTEN?

De behoefte aan eiwitten, vitaminen en mineralen blijft bij volwassenen nagenoeg constant. Voor
vetten kan eigenlijk hetzelfde gezegd worden,
tenzij er dagelijks zware lichamelijke arbeid wordt
verricht. In dat geval heeft men echter vooral
meer koolhydraten nodig, omdat de behoefte
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aan energie (calorieën) dan groter is. De meeste
mensen verrichten na hun zeventigste jaar aanmerkelijk minder lichamelijke arbeid dan daarvoor.
Bovendien vinden er lichamelijke veranderingen
plaats die de energiebehoefte kunnen verkleinen.
De energiebehoefte daalt met ongeveer 10%.
Maar er zijn geen cijfers voor te geven en bij ieder
individu ligt het anders. Op het juiste gewicht blijven, is de enige graadmeter. Mensen ouder dan
70 jaar hebben mogelijk iets meer calcium en iets
minder ijzer nodig, maar ook dat is een individuele kwestie.

GEDENATUREERD VOEDSEL:
HET SLUIPENDE KWAAD

Mensen die na de Tweede Wereldoorlog in WestEuropa geboren zijn, zijn opgegroeid met ‘welvaartsvoedsel’ en er kan van worden uitgegaan
dat het merendeel van deze mensen een voedingspatroon heeft waarin gedenatureerd voedsel
de hoofdmoot vormt. Dat betekent dat hun dagelijks voedsel uit producten bestaat die kunstmatig
zijn samengesteld en ontdaan zijn van natuurlijke
bestanddelen. Ofwel: te veel vet, te veel suiker,
te weinig vezels, te weinig vitaminen, mineralen
en spoorelementen, te veel of soms ook te weinig
eiwit. Daarbij bevat het voedsel niet meer de voedingsstoffen in de natuurlijke verhouding, waardoor de opname ervan verstoord raakt.

SCHADE OP DE LANGE DUUR

Natuurlijk, er wordt al jaren gewaarschuwd voor
zogenaamde ‘welvaartsziekten’. Maar daar staat
tegenover dat de gemiddelde levensduur sterk
is gestegen. De algemeen heersende mening is
dat de volksgezondheid er in de jaren na de
Tweede Wereldoorlog sterk op vooruit is gegaan,
welvaartsziekten ten spijt. Er is echter te weinig
onderzoek gedaan naar de effecten van ons gangbare voedingspatroon op de lange duur.
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Met name wetenschappers uit de orthomoleculaire
hoek luiden de noodklok. Ze proberen steeds aan
te tonen dat de ziekten van de ouder wordende
mens grotendeels te danken zijn aan sluipende
tekorten aan mineralen en vitaminen, veroorzaakt
door jarenlange inefciënte voeding. Ze gaan er
daarbij van uit dat het veranderen van het voedingspatroon alléén niet meer helpt. Er is al te
veel schade geleden en bovendien kan voeding, in
ons vervuilde milieu, ons niet meer alles bieden
wat we nodig hebben. Deze onderzoekers zijn
voorstanders van het gebruik van allerhande aanvullende preparaten. In de wereld van de natuurgeneeskunde doet men het wat kalmer aan. Daar
gaat men er liever van uit dat aanvullende preparaten over het algemeen niet nodig zijn.

OUDERDOMSSUIKERZIEKTE

Veel mensen gaan op latere leeftijd aan suikerziekte lijden. Deze vorm van suikerziekte wordt in
de praktijk ook wel ‘ouderdomssuiker’ genoemd.
Er wordt meestal wel voldoende insuline geproduceerd, maar deze werkt niet effectief. Er is
sprake van een zekere ‘immuniteit’ tegen insuline.
In de praktijk blijkt dat vaak samen te hangen
met overgewicht. Als deze patiënten erin slagen
gewicht kwijt te raken, verloopt de regulatie van
bloedsuikers vaak aanzienlijk beter.

DE ‘SACHARINEZIEKTEN’

De Amerikaanse onderzoeker Cleave brengt een
aantal aandoeningen - en dan gaat het weer om
ziekten die vaak optreden bij oudere mensen - in
verband met de consumptie van suiker, in combinatie met een tekort aan vezels en eiwit. Hij
noemt ze ‘sacharineziekten’.
Tot deze ziekten horen: maagzweren, overgewicht, suikerziekte, hypoglykemie (een te sterk
dalende en stijgende suikerspiegel), aandoeningen
van de kransslagader, verstopping (met eventu-
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eel als gevolg daarvan aambeien en spataderen),
dikke-darmontsteking en darmkanker. De relatie
tussen al deze aandoeningen is ook al ter sprake
geweest in de voorgaande lessen. Interessant
daarbij is de relatie die Cleave legt tussen het
optreden van maagzweren en een eiwittekort.
Eiwit is nodig om het maagzuur te binden, maar
veel mensen krijgen door de dag heen veel dingen
binnen die weinig of geen eiwit bevatten, zoals
brood met zoet beleg, kofe en thee, frisdranken,
koek en snoep.
Het kan zijn dat men bij de hoofdmaaltijden wel
genoeg eiwit binnenkrijgt. Men heeft dan geen
eiwittekort in die zin dat het lichaam te weinig
bouwstoffen krijgt. Maar wel bevindt zich door de
dag heen te veel zuur in de maag, wat uiteindelijk
tot maagzweren kan leiden. Beter is het dus de
hoeveelheid eiwit over de dag te verdelen en te
kiezen voor een boterham met eiwitrijk beleg, in
plaats van een boterham met zoetigheid.

SUIKER EN ZOUT

Waar Cleave het vooral heeft over het suikergebruik in combinatie met te weinig vezels en een
(relatief) eiwittekort, wees de Canadese onderzoeker D. Rowe in de jaren zeventig van de
vorige eeuw al op de gevaren van de combinatie
zout - suiker. Gedenatureerd voedsel is rijk aan
beide. De meeste artsen waarschuwen tegen het
gebruik van zout. Bekend is dat zoutgebruik onder
bepaalde omstandigheden in verband kan staan
met een verhoogde bloeddruk. Maar dierproeven
hebben aangetoond dat ook suiker deze uitwerking kan hebben en dat suiker en zout op dat punt
elkaar versterken. Een hoge bloeddruk verhoogt
de kans op een hartinfarct en een beroerte.
Bij het ouder worden verharden de bloedvaten
zich. Bij de een gaat dat veel sneller dan bij de
ander. Het proces op zich hoeft in het geheel
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geen fatale uitwerking te hebben. Bloedvaten zijn
erop gemaakt een lang leven mee te gaan. Zoals
bekend, speelt een te hoog cholesterolgehalte in
het bloed een rol bij het verharden en vernauwen van bloedvaten (zie ook lessenpakket 3 over
vetten). Als de bloedvaten vernauwd zijn, stijgt
de bloeddruk en daar kunnen de gevolgen van het
gebruik van suiker en zout dan nog bij komen.
Overgewicht, dat doorgaans niet alleen een gevolg
is van te veel, maar ook van verkeerd eten,
maakt de situatie er nog slechter op. Dikke
mensen hebben niet alleen meer vetcellen, maar
deze cellen zijn ook actiever dan die van andere
mensen en produceren meer cholesterol. Het een
versterkt dus het ander.

GESTOORDE OPNAME VAN VOEDINGSSTOFFEN

Vaak is ook de opname van voedingsstoffen bij
oudere mensen verstoord. Dat heeft een aantal
oorzaken. Oudere mensen bewegen bijvoorbeeld
over het algemeen minder dan jongere.
In de dagelijkse praktijk blijkt dat veel bejaarde
mensen extreem weinig beweging krijgen. Velen
van hen kunnen ook niet meer goed vooruit, doordat ze last hebben van slijtageverschijnselen, botontkalking of reumatische klachten. Daar komt
echter ook een psychologische factor bij.
Veel mensen raken gedeprimeerd doordat ze zich
niet meer zo goed kunnen bewegen en ze missen
de motivatie om datgene wat ze nog wel kunnen,
ook daadwerkelijk te doen. Laat staan dat ze
gemotiveerd zijn om bijvoorbeeld lichaamsoefeningen te doen. Bovendien ontbreekt vaak de
prikkel om nog actief te zijn.
Wie nauwelijks enige lichaamsbeweging heeft,
wordt snel te dik. Overgewicht en stilzitten werken
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darmverstopping in de hand. Ook medicijngebruik
ontregelt de stofwisseling en werkt verstoppend.
Veel mensen gebruiken jarenlang laxeermiddelen.
Het langdurig gebruik van laxeermiddelen leidt er
weer toe dat de darmen niet goed meer in staat
zijn hun werk te doen. Dat betekent dat juist
vitale voedingsstoffen zoals vitaminen en mineralen, minder goed worden opgenomen.
In sommige gevallen gaat het ook om mensen die
diverse operaties hebben gehad, waarbij bepaalde
organen zijn weggenomen. Dat en de medicijnen
die ze slikken, zorgen gaandeweg voor een totale
ontregeling van de stofwisseling. Totdat men een
punt is gepasseerd waarop er feitelijk geen weg
meer terug is. Weliswaar kan men misschien nog
jaren leven, maar men is geheel afhankelijk geworden van medicatie en men verdraagt een aantal op
zich gezonde voedingsmiddelen niet meer.

DEMENTIE

Dementie is niet één bepaald ziektebeeld. Het
is meer een verzamelnaam voor aandoeningen
van de hersenen die veelal te maken hebben met
aftakeling. Daar valt bijvoorbeeld ook de ziekte
van Alzheimer onder.
Dementie manifesteert zich vaak als een defect aan
het zogenaamde kortetermijngeheugen. Mensen
zijn heel goed in staat zich dingen te herinneren
van lang geleden, maar wat gisteren is gebeurd
of een minuut geleden, weten ze niet meer. Als
het kortetermijngeheugen het helemaal af laat
weten, worden mensen een gevaar voor zichzelf.
Ze draaien de knop van het gasfornuis open, maar
vergeten het gas aan te steken en meer van dat
soort dingen.
Dementie treedt het vaakst op bij oude mensen,
maar het komt ook voor bij jongeren, meestal
ten gevolge van een ongeluk, ziekte, alcohol- of
drugsgebruik.

Demo

Voedingskunde hbo

DEMENTIE ALS STOFWISSELINGSZIEKTE

Hersencellen zijn de enige cellen in het lichaam
die zich niet vernieuwen. Bij de geboorte heeft
een gezond mens er echter zoveel meegekregen,
dat hij er een lang leven mee toe kan. Het voortijdig verliezen of degenereren van hersencellen
kan daarom gezien worden als een stofwisselingsziekte.
Natuurlijk spelen ook veel andere factoren een
rol. Het ontberen van psychologische prikkels op
oudere leeftijd, het niet meer hoeven zorgen voor
jezelf, het gebrek aan aeiding, het missen van
een doel om voor te leven, het niet kunnen verwerken van een groot verlies; dat alles kan ertoe
bijdragen dat iemand gaat dementeren.
Maar wanneer zo veel stofwisselingsfuncties gestoord zijn en met name de conditie van de bloedvaten in de hersenen niet goed meer is, dan ligt
het voor de hand dat hersencellen sneller hun
functie verliezen.
Dementie kan soms tot staan gebracht worden
of zelfs afnemen wanneer het voedingspatroon
verandert en men weer voldoende prikkels krijgt
vanuit de omgeving om actief te worden.

DEMENTIE TEN GEVOLGE VAN
VOCHTVERLIES

Dementie kan heel plotseling optreden als gevolg
van uitdroging. De capaciteit van de nieren vermindert bij het ouder worden zeer sterk. Toch zijn
ze, bij een gezonde oudere, nog altijd in staat hun
werk goed te doen, mits men voldoende drinkt.
Veel oudere mensen drinken echter niet genoeg,
omdat ze ‘geen dorst’ hebben. Dat merkwaardige
feit wordt wel in verband gebracht met een zinktekort. In elk geval leidt uitdroging tot dementie.
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Binnen een of twee dagen kan iemand als gevolg
van uitdroging alle tekenen van dementie gaan
vertonen. Men ziet dat ook bij zeer ernstig zieke
mensen wel optreden. Het toedienen van vocht,
zo nodig per infuus, heeft meteen als effect dat de
patiënt weer ‘helder’ en aanspreekbaar wordt.
Weinig lichaamsbeweging kan er ook toe leiden
dat men minder dorst heeft. Wie zich ink heeft
ingespannen, krijgt vanzelf dorst. Veel ouderen
spannen zich lichamelijk nauwelijks meer in. Maar
het is juist ook voor hen van belang om regelmatig water te drinken. Niet alleen gezien de kans
op uitdroging, maar ook omdat het de afvoer van
afvalstoffen en de stoelgang stimuleert.

VORMVERANDERING VAN DE HERSENEN

Naarmate we ouder worden, wordt het volume
van de hersenen zeer geleidelijk kleiner. Rond
het negentigste jaar zien we, ook bij gezonde
mensen, een aanmerkelijk volumeverlies. Gelukkig hebben de hersenen een grote reservecapaciteit en als de vormverandering geleidelijk gaat,
wordt deze voortdurend gecompenseerd. Heel
lang heeft men gedacht dat het afnemen van de
hersenmassa uiteindelijk altijd leidt tot dementie.
Nu weet men dat deze twee, het verminderen van
de herseninhoud en dementie, niet onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn. Veel duidelijk demente
mensen zijn na hun overlijden onderzocht en bij
hen zijn geen afwijkingen aan de hersenen geconstateerd.

FALEN VAN HET IMMUUNSYSTEEM

Als we ziek worden, heeft het immuunsysteem
gefaald. Dat geldt bij iedere leeftijd. Immuniteit is
iets wat we opbouwen; niet zelden ook door ziekten zélf, zonder ‘hulp’ van medicijnen, te boven te
komen. Het organisme wordt dan geactiveerd, de
ziekte wordt overwonnen en het immuunsysteem
is sterker geworden. Een goed voorbeeld daar-
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van zijn de zogenaamde kinderziekten. Het is heel
effectief een aantal van dergelijke infectieziekten
in de jeugd te doorstaan. Ervaren ouders weten
dat een kind dat goed ziek geweest is van mazelen of rode hond, minder ‘kwakkelt’ dan kinderen
die tegen elke kinderziekte worden ingeënt.
Gezonde volwassenen zijn veel minder vatbaar
voor infecties dan kinderen. Ze hebben immuniteit
ontwikkeld tegen een groot aantal ziektekiemen.
Deze immuniteit, met name tegen alledaagse
kwalen als verkoudheid en griep, kan men tot
op hoge leeftijd, misschien zelfs wel levenslang,
behouden.

AUTO-IMMUUNZIEKTEN BIJ OUDEREN

Toch neemt de immuniteit tegen ziekten in principe af bij het ouder worden. Omdat we minder
vlug nieuwe cellen aanmaken, maken we immers
ook minder antilichamen tegen ziektekiemen aan.
Dit zet de deur open voor allerhande ziekten.
Ook de afweer tegen allerlei vormen van kanker
neemt af.
Ieder mens draagt vanaf zijn geboorte tal van
ziektekiemen met zich mee, met name virussen.
Deze doen hem geen kwaad, omdat het immuunsysteem effectief is. De virussen kunnen tientallen jaren ‘slapen’ om uiteindelijk, bij het afnemen
van de lichamelijke afweer, toch de kop op te
steken.
Virussen kunnen ook indirect werken, doordat
ze bepaalde lichaamscellen aantasten en die
van structuur doen veranderen. Het afweermechanisme komt dan in actie. De aangetaste
lichaamscellen worden behandeld alsof het zelf
ziektekiemen zijn. Ze worden bestookt met antilichamen, de ‘soldaten’ van ons immuunsysteem.
Op die manier stelt het lichaam zich teweer tegen
zijn eigen cellen. Aandoeningen die daarvan het
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gevolg zijn, noemt men ‘auto-immuunziekten’.
Ziekten dus die veroorzaakt worden door ons
eigen immuunsysteem.
Veel ziekten die optreden bij oude mensen,
kunnen auto-immuunziekten zijn, zonder dat ze
altijd als zodanig worden herkend. Behandeld
wordt dan een bepaalde ziekte, een bepaald
orgaan, zonder dat er gekeken wordt naar de
stofwisseling als geheel. Terwijl natuurartsen en
orthomoleculair geneeskundigen het erover eens
zijn dat daar juist de oorzaak van het probleem
ligt. Met andere woorden, ook het optreden van
auto-immuunziekten kan worden tegengegaan
door de voeding te verbeteren.

VEELVOORKOMENDE TEKORTEN EN HUN
MOGELIJKE EFFECT OP DE LANGE DUUR
• Een teveel aan suiker en witmeelproducten
leidt tot een tekort aan vitamine B1 (thiamine). Dat kan een belangrijke factor zijn
bij het ontstaan van overgewicht, hypoglykemie
en suikerziekte. Ook het optreden van dementieverschijnselen bij ouderen kan er verband
mee houden. Bovendien is er een relatie tussen
B1-tekort en stress.
• Orthomoleculair geneeskundigen hebben geconstateerd dat niacine reumaklachten en dementieverschijnselen kan tegengaan. Deze kwalen
kunnen omgekeerd ook mede het gevolg zijn
van een tekort aan niacine.
• Een tekort aan B-vitaminen, niacine en foliumzuur werkt depressieve klachten in de hand.
Bij het ouder worden, als prikkels en uitdagingen gaan ontbreken (of men ze zelf uit de weg
gaat), kan dat tot levensmoeheid leiden.
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• Een chronisch tekort aan vitamine C (vaak
ook het gevolg van roken en alcoholgebruik)
versnelt het optreden van ouderdomsverschijnselen. Weefsels verliezen sneller hun veerkracht
dan nodig is. Afweer tegen ziekten neemt af.
• Een tekort aan vitamine E versnelt het optreden
van ouderdomsverschijnselen.
• Een tekort aan bepaalde aminozuren, zoals
tyrosine, tryptofaan en fenylalanine, schaadt de
hersenfunctie. Gevolg: stress, onlustgevoelens,
depressieve klachten en uiteindelijk ook dementieverschijnselen. Voedsel dat rijk is aan dierlijke
eiwitten, bevat in principe genoeg aminozuren,
maar een dergelijke voeding gaat in de praktijk
meestal mank aan andere voedingsstoffen en
belast het organisme, zodat deze belangrijke
stoffen niet voldoende worden opgenomen. Bij
een juist gebruik van plantaardige en dierlijke
eiwitten in de juiste verhouding zal een aminozuurtekort niet optreden.

IS SLIJTAGE ONVERMIJDELIJK?

Slijtage is een rekbaar begrip. Sommige oudere
mensen - en hun artsen - zijn geneigd al hun
kwalen aan slijtage toe te schrijven en ze zien het
als iets wat onvermijdelijk bij het ouder worden
hoort.
Toch treedt, strikt genomen, slijtage alleen maar
op als het organisme te zwaar belast wordt. En
‘zwaar belasten’ betekent niet ‘veel arbeid verrichten’, maar vooral ook het jarenlang in stand
houden van een verkeerd voedingspatroon. Slijtage is immers niet hetzelfde als het minder
soepel worden van weefsels.
Wanneer bij het ouder worden de lichaamscellen
zich niet meer zo snel vernieuwen als in de jeugd,
kan men van zijn lichaam niet meer hetzelfde
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eisen als voorheen. Maar van slijtage kan pas
gesproken worden wanneer de afbraak van weefsel sneller gaat dan de opbouw ervan. En dat
is een stofwisselingskwestie. Zo wordt het skelet
‘harder’ naarmate de jaren verstrijken. Er wordt
steeds minder kraakbeen gevormd. Toch is dat niet
hetzelfde als botontkalking, waarbij het bestaande
botweefsel broos wordt.

DE ORTHOMOLECULAIRE BENADERING

In de orthomoleculaire geneeskunde gaat men
ervan uit dat het toedienen van aanvullende preparaten degeneratieziekten kan voorkomen. Niet
alleen kent men, ter voorkoming of bestrijding
van een aantal van deze aandoeningen, een apart
regime, er wordt ook een breder werkend regime
aangeraden, dat het immuunsysteem activeert en
het lichaam ertoe aanzet zich te ontdoen van gifstoffen.
Het gaat daarbij dus niet om het voorkómen
of behandelen van een bepaalde ziekte, maar
om het tegengaan van een groot aantal met
elkaar verband houdende aandoeningen, zoals
gewrichtsklachten (artritis, reuma), hart- en vaataandoeningen, ziekten die te maken hebben met
de suikerstofwisseling, en infectieziekten.
Aanbevolen wordt, naast een gezond eetpatroon,
een dagelijkse inname van een hoog gedoseerd
multivitaminepreparaat, multiple glandular, vrij
aminozurencomplex, glutathion, extra vitaminen
C en E, selenium, zinkcitraat en thymusconcentraat. Deze preparaten worden over het algemeen
ingenomen op voorschrift van een orthomoleculair arts, die de juiste dosering moet bepalen.
Celtherapie is een vorm van orthomoleculaire
geneeskunde waarbij dierlijke cellen (uit het klierweefsel van ongeboren lammeren) worden ingespoten bij de mens. Deze cellen zouden dan een
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regenererend (herstellend) effect hebben op de
menselijke lichaamscellen. Daarom wordt celtherapie ook wel toegepast als ‘verjongingskuur’.

DE MOERMAN-METHODE

Zoals eerder ter sprake is geweest in deze
cursus, heeft de Moerman-therapie (tegen kanker)
bepaalde overeenkomsten met wat orthomoleculair geneeskundigen later ontdekten.
Het dieet dat dokter Moerman ontwikkelde voor
kankerpatiënten is ook bedoeld ter voorkoming
van kanker en ter voorkoming en behandeling
van degeneratieziekten in het algemeen. Moerman werkte daarnaast eveneens met suppletie
(aanvulling) van bepaalde voedingsstoffen, met
name vitamine A, B, D en E, jodium, zwavel, ijzer
en citroenzuur. Moerman-therapeuten schrijven
daarbij ook wel andere aanvullingen voor.

INTERACTIES TUSSEN GENEESMIDDELEN
EN VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Wie reguliere geneesmiddelen gebruikt of wie
vitamine- en mineralenpreparaten en andere voedingssupplementen (zoals aminozuurpreparaten
en enzympreparaten) wil gebruiken, doet er goed
aan rekening te houden met het feit dat het
gebruik van medicijnen de werking van dergelijke preparaten kan versterken of tegenwerken.
Maar talloze medicijnen verlagen ook het aantal
voedingsstoffen in het lichaam. Het is van groot
belang daar een deskundig advies over in te
winnen:
• Zo leiden bepaalde medicijnen tot een kaliumte
kort (cortisonpreparaten onder andere en diuretica), zodat kaliumaanvulling gewenst kan zijn.
Dit wel in overleg met de arts.
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• Te veel natrium (bijvoorbeeld door veel zout te
eten) kan ook leiden tot kaliumverlies. Eet bij
het gebruik van medicijnen die een kaliumtekort
kunnen veroorzaken, dus liefst natriumarm.
• Gebruik van anticonceptiemiddelen leidt tot
lagere niveaus van de B-vitaminen. Extra suppletie indien er bijwerkingen worden geconstateerd, is te overwegen.
• Statines voor cholesterolverlaging verlagen de
hoeveelheid co-enzym Q10 in het lichaam.
• De aminozuren L-tryptofaan en l-tyrosine mogen
nooit in combinatie met MAO-remmers of
andere antidepressiva gebruikt worden, omdat
MAO-remmers het serotonineniveau verhogen.
Gelijktijdig gebruik kan leiden tot gevaarlijk
hoge serotonineniveaus.
• Suppletie van tyrosine kan het dopamineniveau
verhogen aangezien tyrosine omgezet wordt in
l-dopa (levodopa). Echter, levodopa kan ook de
absorptie van tyrosine tegengaan, omdat het
concurreert binnen hetzelfde transportsysteem.
Tyrosine kan van nut zijn in combinatie
met anti-Parkinson-medicatie, maar dat moet
onder professionele begeleiding gebeuren.
• Bij suikerziekte moet men heel voorzichtig zijn
met het gebruik van preparaten, met name als
het gaat om vitamine B1 en C.
• Geef nooit zonder meer vitaminepreparaten aan
kinderen. Doe dit alleen in overleg met een
(natuur)geneeskundige.
• Sommige mensen vertonen allergische reacties
bij het innemen van preparaten.
• Een teveel aan vitamine B1 kan leiden tot een
tekort aan andere B-vitaminen.
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• Te veel vitamine D kan leiden tot een te grote
opname van calcium. Daarom is voorzichtigheid
geboden bij mensen die calciumblokkers gebruiken.
• Grote doses choline kunnen een tekort aan
andere B-vitaminen tot gevolg hebben.
• Suppletie van vitamine E is niet aan te raden bij
suikerziekte, hoge bloeddruk of hartklachten.
• Het innemen van foliumzuurpreparaten kan
bloedarmoede maskeren. Het is aan te bevelen
om foliumzuur samen met vitamine B12 te
gebruiken in de verhouding 1:3.
• Extra foliumzuur is evenmin aan te raden voor
epilepsiepatiënten.
• Grote hoeveelheden vitamine K zorgen ervoor
dat rode bloedcellen te snel worden afgebroken. Ook overmatig zweten en het optreden van
‘opvliegers’ kunnen verband houden met een
teveel aan vitamine K.
• Niacine kan als aanvulling beter niet worden
gebruikt door personen met suikerziekte, maagzweren of een slechte leverfunctie.
• IJzerpreparaten zijn meestal niet aan te raden
(ijzerstapeling). Bevatten ze ferrosulfaat, dan
kan dit leiden tot afbraak van vitamine E.
• Cafeïne (in kofe, cola en thee) gaat de opname
van ijzer uit de voeding tegen en leidt eventueel
ook tot een tekort aan inositol.
• Te veel mangaan gaat de opname van ijzer
eveneens tegen.
• Magnesiumpreparaten zijn niet aangewezen voor
mensen met een slechte nierfunctie.
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• Het overmatig gebruik van zinkpreparaten
kan leiden tot een verlies aan ijzer, koper
en vitamine A.
• Kelp (zeewier) beïnvloedt de werking van de
schildklier. Mensen met aandoeningen aan de
schildklier, zijn vaak wel gebaat bij kelp, maar
dienen dan, in overleg met de arts, de medicatie
te verminderen.
• Te veel koper kan leiden tot een zinktekort.
• Vezelpreparaten zoals zemelen, kunnen bij een
te trage darmwerking juist verstopping veroorzaken. Vezels op zichzelf zijn te droog. Alleen
vezels als natuurlijk bestanddeel van voedingsmiddelen zijn effectief.
• Sommige kruiden hebben een schadelijke werking bij foutief gebruik of overdosering. Ze kunnen ook de opname van vitale voedingsstoffen
tegengaan. Gebruik geen kruidenpreparaten zonder deskundig advies.

BIOGENE AMINEN

Biogene aminen, zoals histamine, serotonine en
tyramine, zijn stoffen die in ons lichaam voorkomen en die, onder invloed van een onjuiste
voedingswijze, in een te grote concentratie gaan
optreden.
Bepaalde voedingsmiddelen bevatten biogene
aminen of stoffen die de afgifte van biogene
aminen stimuleren. Vlees, vis en zuivelproducten,
met name kaas, horen daarbij, en vrijwel alle
groentesoorten bevatten deze stoffen in meer of
mindere mate. Dit kan een factor zijn bij het ontstaan van voedselallergie. Op de lange duur zou
een teveel aan biogene aminen tot het ontstaan
van ziekten kunnen leiden. Arteriosclerose (verharding van de bloedvaten), reuma en artrose, de
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ziekte van Parkinson en multipele sclerose (MS)
worden er door sommige natuurgeneeskundigen
wel mee in verband gebracht, maar bewijzen hiervoor zijn er niet.
In elk geval moet het optreden van voedselallergie als waarschuwing serieus genomen worden.
Het is niet ondenkbaar dat voedselallergie in verband staat met het optreden van stofwisselingsziekten op latere leeftijd, ziekten waarvoor men tot
op heden geen echte oorzaak heeft gevonden.

HORMONEN

Hormonen worden soms gebruikt tegen ouderdomsverschijnselen. Zo worden ze wel toegediend aan vrouwen tijdens of na de overgang, om
overgangsklachten te verhelpen of botontkalking
tegen te gaan. Hormonen kunnen wat dat betreft
een ‘verjongende’ uitwerking hebben, maar het
gebruik ervan is niet zonder risico. Het optreden
van bepaalde vormen van kanker wordt ermee in
verband gebracht.
Alle biochemische processen in het lichaam vinden
plaats onder invloed van hormonen. Het Griekse
werkwoord hormein betekent aansporen, in gang
zetten. Insuline en adrenaline zijn bijvoorbeeld
hormonen die een directe uitwerking hebben op
de stofwisseling. Andere hormonen, zoals oestrogenen en androgenen, hebben te maken met de
geslachtelijke functies.
Sommige geneesmiddelen bevatten hormonen.
De anticonceptiepil, bijnierschorshormoonpreparaten (corticosteroïden) en middelen die groeihormonen bevatten, zijn misschien wel de bekendste.
De hormonen die in de vorm van een medicijn
worden toegediend, zijn veelal dezelfde als die
in ons lichaam voorkomen, maar ze kunnen ook
synthetisch gemaakt worden.
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In de diergeneeskunde worden ook hormonen
gebruikt, onder andere om de vruchtbaarheid te
vergroten bij fok- en slachtvee. Het gebruik van
hormonen bij slachtdieren is wettelijk aan banden
gelegd. Niettemin kan vlees in de praktijk hormonen bevatten. Groeihormonen zorgen er onder
andere voor dat de hoeveelheid spiermassa toeneemt. Als slachtvee met deze hormonen wordt
behandeld, worden de dieren zwaarder zonder vet
te zijn. Het vet wordt zelfs omgezet in spierweefsel. Ook mensen gebruiken deze hormonen soms
om spiermassa te kweken.
Groeihormonen zijn globaal onder te verdelen in
steroïde hormonen (anabolica) en peptidehormonen. Anabole steroïden zijn onder andere androgenen, oestrogenen en progestagenen; hormonen
dus die ook bij de geslachtelijke functies een rol
spelen.
Geen hormonen in de eigenlijke zin zijn bètaagonisten. Deze stoffen worden in de diergeneeskunde gebruikt en hebben ook invloed op de
ontwikkeling van spierweefsel, al is het gebruik
ervan bij fok- en slachtvee verboden. Bèta-agonisten worden ook gebruikt voor medicijnen die
aan mensen worden toegediend, onder andere bij
luchtwegaandoeningen. Over de feitelijke werking
van al deze stoffen, hormonen en bèta-agonisten,
is nog te weinig bekend.
Welke invloed voedingsstoffen hebben op de
natuurlijke hormoonhuishouding is eveneens een
terrein waarop nog generaties onderzoekers werkzaam kunnen zijn. Dat vitamine- en mineralenpreparaten er een bepaalde invloed op hebben,
is duidelijk. Ook daarom dient men voorzichtig te
zijn met dergelijke middelen.
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In de opleiding Voedingskunde hbo worden
de volgende onderwerpen behandeld:
Les 1-A
Inleiding
Toch is er wel iets veranderd
Er is meer bekend over voeding
Voeding als geneesmiddel
Wat is gezonde voeding?
Waar trek je de grens?
Er blijven vragen
Globale uitgangspunten
Bijzondere aandachtspunten
Natuurvoeding en reguliere wetenschap
Gezond verstand?
De alternatieven
Wetenschappelijke belangstelling selectief
Een kwestie van sponsoring
Het zekere voor het onzekere
Voedingscentrum
De voedingspiramide
Andere discussiepunten
Koolhydraten
Eiwitten
Vetten
Vitaminen, mineralen en sporenelementen
Chemische toevoegingen
Voedselallergie
Voeding voor kinderen en aanstaande moeders
Voeding en veroudering
Voeding en sport
Afslanken en vasten
Geneesmiddelen en voeding
Verschillende ‘scholen’
De ecologische beweging
Skal
EKO-keurmerk
Vegetarisme en veganisme
De reformbeweging

Demo

Voedingskunde hbo

Antroposofie/biologisch-dynamisch
Macrobiotiek
Mazdaznan
Voedingssystemen
Orthomoleculaire voeding
Les 1-B
Productinformatie
De natuurvoedingswinkel: het assortiment
Graanproducten
Peulvruchten
Koffie en thee
Koffiesurrogaat
Kruidenthee
Vruchtensap
Brooddrank
Sojadranken
Wijn en bier
Zoetmiddelen
Honing
Ahornsiroop
Agavesiroop
Kruiden en zout
Miso, tahin, tamari en andere smaakmakers
Arrowroot
Broodbeleg
Koek en snoep
Azijn en olie
Margarine en braadboter
Zuivelproducten
Snacks en vleesvervangers
Een basisassortiment samenstellen
Voeding en maatschappij
Wat de boer niet kent
Twist aan tafel
Goethe: ‘Je bent wat je eet’
Rituelen en magie
Heilige dieren
Varkensvereerders
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Taboes en stokpaardjes
Instinct of invloed van de maatschappij?
Conformisme
Jongeren van de ‘tweede generatie’
Reggaemuziek
Kiezen voor bepaalde voeding
Het gaat om een leerproces
Een simpel wereldbeeld lijkt aantrekkelijk
De theorie van Yudkin
De culinaire driehoek van Lévi-Strauss
Brood en beschaving
Conclusie
Les 2-A
Zuren en basen
Inleiding
Organische en anorganische stoffen
Zuren, basen en zouten
Stikstofkringloop
De zuurgraad van een vloeistof
Eiwitten en vetten bevatten veel zuren
Voeding is gauw te zuur
Zuur + base = zout
Wat doet een zuuroverschot?
De theorie van Ragnar Berg
Het lichaam vraagt steeds meer eiwit
Urinezuur en niersteen
Zwavel en fosfor
Je proeft het niet
Rabarber en oxaalzuur
Welke voedingsmiddelen zijn basisch?
Zuivel
Zuur- en basenvormende stoffen
Eiwitten
Eiwitten bestaan uit aminozuren
Een eiwit wordt eerst ontrafeld
Ontstaan van andere eiwitten
De aminozuren
Peptiden
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Essentiële aminozuren
Volwaardig en onvolwaardig
De beperkende factor
Essentiële aminozuren vormen sleutel
Wel volwaardig eiwit, toch geen volwaardige voeding
De stikstofbalans
De biologische waarde
De praktijk is eenvoudig
Eiwitrijke, plantaardige voeding
Geen vlees en vis kan heel goed
Veganisten: even oppassen
Hoeveel eiwit heb je nodig?
Eiwittabel voedingsmiddelen
Rudolf Steiner
We raken elke dag eiwit kwijt
Eiwitgebrek
Enzymen
Aminozuren als geneesmiddel
Leefwijze en milieu
Phenylketonurie
Herpes
Methionine
Phenylalanine
Tryptofaan
Productinformatie
Hoe gezond is zuivel
Gifstoffen
Te vet
Melk als eiwit- en kalkleverancier
Yoghurt in soorten
Kefir of yoghurtplant
Scharrelvlees van varkens
Scharrelvlees van runderen
Scharrelvlees van kalveren
Scharrelvlees van kippen
Sojamelk
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Les 2-B
Voeding en maatschappij
Eten begint met honger
Adrenaline
De bloedsuikerspiegel
Meer trek in dit of juist dat
De voorkeur voor zoet
Lekker zout
Te zuur is niet lekker
Weten we instinctmatig wat slecht is?
De aardappel was niet meteen populair
Melk niet goed voor elk
We kiezen wat we kennen
Nieuwe trends
Wat eet de gemiddelde Nederlander?
Andere voedingspatronen in Nederland
Alternatief: hoe werd en wordt er naar gekeken?
Hoop, vrees en bijgeloof
De ommekeer
De onmondigheid van de patiënt
De ‘nieuwe vegetariërs’
Vegetariërs door de eeuwen heen
Het oude India
De Pythagoreeërs
Orfeus contra Bacchus
Seneca
Leonardo da Vinci
Het Vegetarisch Genootschap
Vegetarisme en emancipatie
Frankrijk
Duitsland
De Verenigde Staten
Nederlandse Vegetariërsbond
Lacto- en ovo-vegetariërs, veganisten
Samenvatting
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Les 3-A
Vetten
Veel mensen eten te vet
Lekker en voedzaam
Waartoe doet lichaamsvet?
Essentiële vetzuren
Gebrek aan essentiële vetzuren
De samenstelling van vetten
De chemische structuur van een vetzuur
Dierlijke en plantaardige vetzuren
Verzadigd en onverzadigd
Een onverzadigd vetzuur wil verzadigd worden
Één handje vrij
Vast en vloeibaar
Het harden van plantaardig vet
Halvarines en dieetmargarines
Zware maaltijd? Diep ademhalen!
Olie niet vaak te verhitten
Linol/lecithine/cholesterol
Cis- en translinolzuur
Plantensterolen
Atherosclerose (aderverkalking)
Plantaardige olie
Vitamine E
Vet uit koffiebonen verhoogt cholesterolgehalte
Het persen van olie
Gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren
Gebruik in de keuken
Slaolie
Warm persen
Koud gewonnen
Cosmetica
Pas op bij het frituren
Let bij frituren op het volgende
Niet te heet!
Productinformatie
Margarine
Alternatieve margarine
Bak- en braadproducten
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Vet in kaas
Namaakkaas
Boerenkaas en fabriekskaas
Vegetarische kaas
Toevoegingen aan kaas
Eieren en vet
Mayonaise, fritessaus en slasaus
Les 3-B
Voeding en maatschappij
Max Bircher Benner
Vlees bevat te weinig zonne-energie
Vuistregels Bircher Benner
Voorbeeld van het Bircher Benner-dieet
Mayr
Hauser
Waerland
Voorbeeld van het Waerland-dieet
Nolfi
Voorbeeld van het Nolfi-dieet
Hay
Jarvis
Voorbeeld van het Jarvis-dieet
Evers
Voorbeeld van het Evers-dieet
Budwig
Voorbeeld van het Budwig-dieet
Wigmore
Moerman
Twee polen
Speciale producten
De reformbeweging
Eden
Geitenwollen sokken
Neuform
Nazi-Duitsland
Mazdaznan
Spiritueel genezen
Mazdaznan-voeding
Mazdaznan-menu’s
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Les 4-A
Koolhydraten
Inleiding
Enkelvoudige suikers (monosachariden)
Tweevoudige suikers (disachariden)
Meervoudige suikers (polysachariden)
Voedingsvezel
Darmaandoeningen
Voedingsvezels en mineralen
Hoeveel vezels hebben we nodig?
Een tekort aan koolhydraten
Vitamine B1
De zuurgraad van de darmen
De bloedsuikerspiegel
Suikerverslaving
Suikerhormonen
Suikerziekte
Hypoglykemie
Suiker en tandbederf
Fluor
Granen en peulvruchten leveren koolhydraten
Graansoorten
Tarwe
Rijst
Andere graansoorten
Peulvruchten
Zachte en harde peulen
Soja
Groenbemesting
Nadelen van peulvruchten
Les 4-B
Productinformatie
Graanproducten
Meel en bloem
Lemairemeel
Griesmeel
Grutten
Vlokken
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Couscous
Bruine rijst en zilvervliesrijst
Parboiled/converted rice
Deegwaren/pasta’s
Droge en verse pasta’s
Brood
Volkorenbrood
Broodverbeteraars
Rijsmiddelen: zuurdesem en gist
Bakkersgist en biergist
Wat is beter: zuurdesem of gist?
Bakferment
Bakpoeder
Gluten
Gejodeerd brood
Zemelen en kiemen als product
Knekelpoeder
Seitan
Granenkoffie
Peulvruchtproducten
Spliterwten
Adukibonen
Katjang idjoe
Bewerkingen van soja
Graan verovert de wereld
Wat de boer wel eet
Suiker
Voedsel en religie
De joodse keuken
De islamitische keuken
Boeddha
Het laatste avondmaal
Vissen en broden
Les 5-A
Vitaminen
De naamgeving
In vet of in water oplosbaar
Mineralen en sporenelementen
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Diverse vitaminen en hun eigenschappen
Vitamine A (retinol)
Vitamine B-complex
Thiamine (vitamine B1)
Riboflavine (vitamine B2)
Nicotinezuur (vitamine B3, vitamine PP)
Pantotheenzuur (vitamine B5)
Pangaamzuur (vitamine B15)
Choline
Pyridoxine (vitamine B6)
Foliumzuur (vitamine B11)
Cobalamine (vitamine B12)
Biotine
Inositol
PABA (para-aminobenzoëzuur)
Vitamine C (ascorbinezuur)
Vitamine D (calciferol)
Vitamine E (tocoferol)
Vitamine K (fylochinon)
Schema vitaminen
Vitamine A of retinol
Provitamine A of caroteen
Vitamine B1 of thiamine
Vitamine B2 of riboflavine
Vitamine B3 of niacine, nicotinezuur
Vitamine B5 of pantotheenzuur
Vitamine B6 of pyridoxine
Foliumzuur
Vitamine B12 of cobalamine
Vitamine B13 of orootzuur
Vitamine B15 of pangaamzuur
Vitamine B17 of laetrile
Choline en inositol
Vitamine H of biotine
Vitamine C of ascorbinezuur
Vitamine P of citrus bioflavonoïden, rutine, hesperidine
Vitamine D of calciferol
Vitamine E of tocoferol
Bron van vitaminen
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Antioxidanten
Vitamineaanvullingen
Vitaminepreparaten in soorten
Productinformatie
Aardappel
Aardbei
Abrikoos
Amandel(olie)
Ananas
Andijvie
Appel
Appelazijn
Banaan
Biet (rode)
Bloemkool
Boekweit
Boerenkool
Bonen
Brandnetel
Brood (volkoren)
Cashew- of Bombaynoten
Champignons
Citroen
Doperwt
Druif
Ei
Erwt, gedroogde
Gerst
Grapefruit of pompelmoes
Haver
Hazelnoot
Honing
Kaas
Kapucijner
Karnemelk
Kers
Kikkererwt
Knoflook
Knolselderij
Koffie
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Kokos
Komkommer
Kool (groene, rode, witte)
Koolraap en koolrabi
Krent
Kwark (magere)
Maïs
Mandarijn
Meloen
Mierikswortel
Mosterd
Olijf (olie)
Les 5-B
Voeding en maatschappij
Macrobiotiek
Georges Ohsawa
Lima
Michio Kushi
De leer
Yin en Yang in de praktijk
De voedingsmiddelen
Biologische rechtvaardigheid
Mineralen
Kleur
Basisregel
Zout
Macrobiotiek in de praktijk
De Diamond-methode
Geen ontbijt
Liefst één tegelijk
Fruit apart
Veel plantaardig voedsel
Geen overgewicht
Orthomoleculaire voeding
Volwaardige voeding is niet genoeg
Basisvoeding
Orthomoleculaire preparaten
Double blind, placebo controlled experiments
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Vuistregels voor een gezonde salade
Les 6-A
Mineralen en sporenelementen
Het samenspel tussen vitaminen en mineralen
Natuurvoeding en vitaminen
Hoeveel heeft men dagelijks nodig?
Natrium (Na), kalium (K) en chloor (Cl)
Een tekort aan natrium
Een tekort aan kalium
Kalium (K), magnesium (Mg), calcium (Ca) en B
Calcium (Ca), fosfor (P) en vitamine D
Botontkalking
Fosfor (P)
IJzer (Fe)
Tweewaardig en driewaardig ijzer
Jodium (I)
Fluor (F)
Chroom (Cr)
Broom (Br)
Selenium (Se)
Koper (Cu)
Mangaan (Mn)
Zink (Zn)
Molybdeen (Mo)
Kobalt (Co)
Zware metalen en schadelijke spoorelementen
Schema mineralen en spoorelementen
Calcium (Ca)
Chloor (Cl)
Chroom (Cr)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Fluor (F)
Jodium (I)
IJzer (Fe)
Magnesium (Mg)
Mangaan (Mn)
Fosfor (P)
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Kalium(K) en natrium (Na)
Selenium (Se)
Zwavel (S)
Zink (Zn)
De afbrekende werking van geneesmiddelen
Hoe merk je dat je een tekort hebt?
Les 6-B
Productinformatie
Paardenbloem
Paprika
Pastinaak
Peen (wortel)
Peer
Perzik
Pinda
Pompoen
Postelein
Prei
Pruim
Raapsteel en meiknol
Rabarber
Radijs en rammenas
Rozenbottel
Rozijn
Rijst
Selderij
Bleekselderij
Sesamzaad (tahin)
Sinaasappel
Sjalot
Sla (kropsla)
IJsbergsla
Snijbiet
Sojaboon
Sperzieboon
Spinazie
Spruitjes
Tahoe (tofu)
Tarwe
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Taugé
Thee
Tomaat
Tuinboon
Ui
Veldsla
Walnoot
Waterkers
Witlof
Yoghurt
Zeewier of kelp
Zonnebloem (olie)
Zuring
Zuurkool
Voeding en maatschappij
De middeleeuwen
Een eentonig menu
Voeding en gezondheid
Geneeskunde in de middeleeuwen
De keuken van de armen
Renaissance
De renaissance-keuken: meer verfijnd
Italië geeft de toon aan
Nouvelle cuisine
De ‘Nouvelle cuisine’ en de beeldende kunst
De burgerlijke keuken
De negentiende en twintigste eeuw
De fusion keuken
Les 7-A
Voeding voor kind en aanstaande moeder
Kindervoeding
Je wilt je kind het beste geven
Vleesloze voeding voor kinderen
Onderzoeken
Oor-, neus- en keelklachten door suiker
De aanstaande moeder
Geen enkel geneesmiddel is veilig
Borst- of flesvoeding
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Moedermelk blijft het beste
De kwaliteit van babyvoeding
Bijvoeding
Wennen aan een nieuwe smaak
Kinderbiscuit
Groente
Potjesgroente
Nitraten
Geen zout, geen suiker
Granen
Brood en muesli
Vetten
Eiwitten
Peulvruchten
Rauwkost
Kruiden
Dranken
Vitaminen en mineralen
IJzer en kalk
Fluor
Moeilijke eters
Pas op met tussendoortjes
Andere redenen
‘Dat lust ik niet’
Trucjes
Tips
Les 7-B
Productinformatie
Biologisch kindermeel
Potjesvoeding (biologisch)
Voedselallergie
Voedselallergie bij kinderen
Koemelkallergie
Glutenallergie
Het hyperactieve kind
Het Feingold-dieet
Een complex probleem
Een dagboek
Homeopathische middelen
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Voeden en opvoeden
Voorkeur en afkeer
Het kinderkamersyndroom
De wil ‘breken’
De natuur als opvoeder
Eten: een beloning of een straf?
Televisiereclame
Tieners
Les 8-A
Overgewicht, lichaamsbeweging en sport
Inleiding
Overgewicht
De quetelet-index/BMI
De huidplooimeter
Een vrouwenprobleem
Arm en rijk
Medische problemen
Het ontstaan van overgewicht
De voeding
Calorieën
Psychologische oorzaken
Stress
Eten als surrogaat voor liefde
Erfelijkheid en milieu
Een zuinige motor
Een tekort aan mineralen en spoorelementen
Insuline en zink
Het ontstaan van een zinktekort
Insulineresistentie
Insuline en het hongergevoel
De appestaat
Serotonine
Samenvatting
Extra zink helpt niet
Vermageringsdiëten
Crashdiets
Fancy diets
Preparaten
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Het Atkinsdieet
Het jojo-effect
Recepten en menu’s
Les 8-B
Voeding en sport
Een goed sportdieet
Diverse takken van sport
Eiwit
Koolhydraten
Brandstoffen
Energiesystemen
Sportdrank
Voeding met voedingssupplementen
Aanloopfase en opbouwfase
Conditie
Overbelasting
Samenvatting
Vasten
Streng en licht vasten
Makkelijker dan het lijkt
Klachten in het begin
We zijn erop gebouwd
Vasten met ahornstroop
De rode draad
Vastendieet
Afbouwdagen
De vastendagen
Opbouwdagen
Les 9-A
De internationale keuken
Wat van ver komt, is lekker
Veel aandacht voor groenten
Roerbakken, stoven en smoren
Het gebruik van scherpe kruiden
Kruiden en specerijen
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Inheemse kruiden
Specerijenoorlog
Maak je eigen kruidenmix
De werking van kruiden
Onze voorouders wisten het ‘t beste
Etherische oliën
Kleurstoffen
Deegwaren
De Italiaanse pasta
Deegwaren uit het Verre Oosten
Eenvoud en verfijning
Een klein overzicht
De Chinese keuken
De Indonesische keuken
De Antilliaanse en Surinaamse keuken
De Marokkaanse keuken
De Indiase keuken
Vlees en vis
‘Alternatief’ vlees
BD-vlees
EKO-vlees
Scharrelvlees
Bacteriën
Vis
Les 9-B
Productinformatie
Inleiding
Groente en fruit
Aardpeer, jeruzalemartisjok of topinamboer
Aubergine
Avocado
Bakbananen
Bindsla of Romeinse sla
Bitterblad
Amsoi
Kardoen of Spaanse artisjok
Klaroen
Kankong of waterspinazie

Demo

Voedingskunde hbo

Basella
Cactusvijg of woestijnvijg
Carambole of sterrenvrucht
Chinese kool
Courgette
Kiwi of Chinese kruisbes
Kousenband
Limoenen
Lychee of Chinese pruim
Mango
Watermeloen of suikermeloen
Papaja
Paprika
Peruaanse paprika
Chilipeper of cayennepeper
Passievrucht
Pompoenen en courgettes
Rettich
Pastinaak
Meiknolletjes en meiraapjes
Sukade
Venkelknol
Zoete aardappel
Yamwortels, maniokwortels en cassavewortels
Kruiden en specerijen
Asem of tamarinde
Citroengras of sereh
Salamblaadjes of daon salam
Gember of djahe
Kaneel of cinnamon
Kardemom
Kemirinoten
Kentjoer
Temoe koentji
Komijn of djinten
Koriander of ketoembar
Kruidnagel
Kurkuma of koenjit
Laos
Laurier
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Nootmuskaat
Foelie
Peper
Pimentkorrels of Jamaica peper
Saffraan
Sambal oelek
Sambal trassi
Santen
Sesam
Vanille
Zoethout
Les 10-A
Conserveren
Inleiding
Waarom conserveren?
Conserveren vroeger en nu
Voedselbederf
Fermentatie
Gecontroleerde fermentatie
Drogen en roken
Vriesdrogen
Inzouten en konfijten
Wecken
Pasteuriseren
Steriliseren
Koelen en vriezen
Wat gebeurt er bij koelen?
Conserveermiddelen
Gasverpakken
Doorstralen
Conserveren om te ontsmetten
Waarvoor kiezen we?
De kans op besmetting
Ziektekiemen en het milieu
Kant-en-klaarmaaltijden
De magnetronoven
Zelf conserveren
Jam maken
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Zelf zuurkool maken
Drogen of bewaren
Productinformatie
Dranken
Veranderde drinkgewoonten
De nieuwe waterdranken
Koffie
Cafeïne is slecht voor kinderen
Cafeïnevrije koffie
Namaakkoffie
Thee
Looistoffen
Kruidenthee
Frisdranken
Mineraalwater en bronwater
Meestal goede kwaliteit
Waterfilters
Vruchtensappen
Biologisch vruchtensap en groentesap
Pakken
Limonades en tweedranken
Het alcoholprobleem
Alcohol en natuurvoeding
Alcohol breekt vitaminen af
Alcoholgisting
Biergisting
Reinculturen
Wijn
Biologische wijn
Het verschil bij wijnen
Bier
Boven- en ondergisting
Hop
De productie van niet-biologisch bier
Een lichtzure volksdrank
Traditioneel bier
Biologisch bier
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Les 10-B
Etikettering
Handige trucs
Fantasienamen
Voorbeelden
Ingrediëntenlijst
Veel vitaminen en mineralen…
Hulpstoffen
De maximaal toegestane hoeveelheid (ADI)
E-nummers
Wat zegt zo’n EU-regeling?
De Warenwet
De Landbouwkwaliteitswet
Productschappen
De Warenwet en alternatieve producten
De Codex Alimentarius
Alternatieve producten en commercie
Les 11-A
Voedselallergie, geneesmiddelen en diëten
Voedselallergie
Wat al eerder werd besproken
Wat allergie precies is
Verstoorde afweerreactie
Het ontstaan van allergie
De gevolgen van allergie
Specifieke symptomen van allergie
Allergenen top
Allergietests
Het eliminatiedieet
Eliminatiedieet toepassen
Provocatiedieet
Ingewikkelde vormen van voedselallergie
Histamine-overgevoeligheid
Tyramine-overgevoeligheid
Serotonine-overgevoeligheid
Salicyl-overgevoeligheid
Overgevoeligheid voor specerijen en kruiden
Vitaminen en mineralen
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Vitamine A
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
Pantotheenzuur
Foliumzuur
Vitamine E
Calcium
Magnesium
IJzer
Zink
Selenium
Allergie leren hanteren
Een dagboek bijhouden
Eroverheen groeien
Maskeren
Het blijft een moeilijk probleem
Alcoholintolerantie
Voeding en alcoholintolerantie
Additieven en schadelijke werking
De E-nummers en hun invloed
Les 11-B
De invloed van geneesmiddelen
Geneesmiddelen die de vitamine- en mineralenopname belemmeren
Geneesmiddelen die de werken van vitaminen en
mineralen blokkeren
Geneesmiddelen die de uitscheiding van vitaminen en mineralen verhogen
Meervoudige beïnvloeding
Homeopathie en voeding
Interactie homeopathie en voeding
Ziekte en dieet
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Dieet bij huidaandoeningen
Granen en deegwaren
Aardappelen, groenten en fruit
Zuivel en vlees
Oliën en vetten
Dranken
Diversen
Dieet bij hart- en vaatziekten
Granen en deegwaren
Aardappelen, groenten en fruit
Zuivel en vlees
Oliën en vetten
Dranken
Diversen
Dieet bij gewrichtsaandoeningen
Granen en deegwaren
Aardappelen, groenten en fruit
Zuivel en vlees
Oliën en vetten
Dranken
Diversen
Dieet bij zenuwaandoeningen
Granen en deegwaren
Aardappelen, groenten en fruit
Zuivel en vlees
Oliën en vetten
Dranken
Diversen
Dieet bij stress
Granen en deegwaren
Aardappelen, groenten en fruit
Zuivel en vlees
Oliën en vetten
Dranken
Diversen
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Les 12-A
Ouder worden en voeding
Ouderdomsverschijnselen
Ziekten bij ouderen
De voedingstoestand van oudere mensen
Hebben oudere mensen andere voedingsbehoeften?
Gedenatureerd voedsel: het sluipende kwaad
Schade op de lange duur
Ouderdomssuikerziekte
De ‘sacharineziekten’
Suiker en zout
Gestoorde opname van voedingsstoffen
Dementie
Dementie als stofwisselingsziekte
Dementie ten gevolge van vochtverlies
Vormverandering van de hersenen
Falen van het immuunsysteem
Auto-immuunziekten bij ouderen
Veelvoorkomende tekorten en hun mogelijke
effecten op de lange duur
Is slijtage onvermijdelijk?
De orthomoleculaire benadering
De Moerman-methode
Interacties tussen geneesmiddelen en
voedingssupplementen
Biogene aminen
Hormomen
Voeding en maatschappij
Antroposofie
De leer
Denken, willen en voelen
Het vierledig mensbeeld
Ritme
Landbouw
Ziekte en voeding
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Les 12-B
Ziekte en dieet (2)
Dieet bij diarree
Granen en deegwaren
Aardappelen, groenten en fruit
Zuivel en vlees
Oliën en vetten
Dranken
Diversen
Dieet bij darmverstopping
Granen en deegwaren
Aardappelen, groenten en fruit
Zuivel en vlees
Oliën en vetten
Dranken
Diversen
Dieet bij leverklachten
Granen en deegwaren
Aardappelen, groenten en fruit
Zuivel en vlees
Oliën en vetten
Dranken
Diversen
Dieet bij alvleesklieraandoeningen
Granen en deegwaren
Aardappelen, groenten en fruit
Zuivel en vlees
Oliën en vetten
Dranken
Diversen
Dieet bij slecht werkende endocriene klieren
Granen en deegwaren
Aardappelen, groenten en fruit
Zuivel en vlees
Oliën en vetten
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Dranken
Diversen
Dieet voor de urinewegen
Granen en deegwaren
Aardappelen, groenten en fruit
Zuivel en vlees
Oliën en vetten
Dranken
Diversen
Dieet bij candida-infectie
Granen en deegwaren
Aardappelen, groenten en fruit
Zuivel en vlees
Oliën en vetten
Dranken
Diversen
Dieet bij kanker
Granen en deegwaren
Aardappelen, groenten en fruit
Zuivel en vlees
Oliën en vetten
Dranken
Diversen

