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Een deurkruk, een pinautomaat, een 
douchecabine of een kamer waarin zojuist 
iemand moest niezen; het zijn perfecte 
locaties voor bacteriën, virussen, parasieten 
en schimmels. En als mens ontkom je er 
niet aan. Elke dag omringen we ons met dit 
gespuis. Helemaal niet erg. Want ook al kun-
nen ze allemaal een ziekte of een aandoe-
ning veroorzaken, meestal doen ze dat niet. 
Ons afweersysteem rekent makkelijk met de 
meeste belagers af.

Onze weerstand werkt meestal heel erg goed. 

Meestal, want soms word je toch ziek. Dat 

gebeurt als het aantal ziekteverwekkers te groot 

en te agressief is. Bijvoorbeeld als je bedorven 

voedsel eet. Of als een ziek persoon je besmet 

met griep. Als je afweer verzwakt is, ben je meer 

kwetsbaar. Zo eisen slaapgebrek, stress en een 

tijd slecht eten hun tol.

Een goede weerstand start daarom bij precies  

die dingen die je moeder je al leerde. Goed je 

handen wassen, op tijd naar bed, een frisse  

slaapkamer en gezond eten.

weerstand

Een goede weerstand start precIes bij dIe dIngen dIe je moeder je al leerde.  
Goed je handen wassen, op tIjd naar bed, een frIsse slaapkamer en gezond eten
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BoodschappenlIjstje 
eten voor je weerstand
De juiste voeding helpt je weerstand opkrikken en versterken. 
Met dit boodschappenlijstje houd je griep buiten de deur of 
versnel je je herstel. 

•  Vezelrijke voeding. Een gezonde darmflora is noodzakelijk voor een

goede weerstand, omdat een groot deel van ons immuunsysteem

in onze darmen zit. Haal vezels uit onder andere groente, fruit en

volkorenproducten.

•  Vitamine C is een belangrijke vitamine voor je weerstand. Je vindt

het in groente en fruit, van sinaasappels tot koolsoorten.

•   Variatie. Door voldoende te variëren, krijg je alle voedingsstoffen

binnen.

•  Vitamine A heeft de huid en het immuunsysteem nodig. Het zit

onder andere in dierlijke producten (vlees, vis, zuivelproducten en

eidooiers).

•  Voldoende water (minimaal twee liter vocht per dag). Het drinken

van voldoende water voorkomt uitdroging van de slijmvliezen en

houdt het immuunsysteem in goede conditie.

•  Knoflook. Een eeuwenoud gezondheidsadvies: knoflook helpt

verkoudheid voorkomen. Dit komt door het stofje allicine.

•  Noten. Het mineraal selenium zit in noten, zoals amandelen en

walnoten, maar ook in vis en zilvervliesrijst. Het versterkt het

immuunsysteem.

•  Eiwitten zijn een belangrijke bouwstof voor het lichaam. Je hebt het

nodig voor het produceren van onder andere antilichamen en enzy-

men voor het immuunsysteem. Bonen, vis en eieren zijn eiwitrijk.

•  Vitamine D helpt griep voorkomen. Je haalt het uit daglicht, maar

ook uit melkproducten, sinaasappels en vette vis.



Eet vezels, deze  
zorgen ervoor dat 

oestrogeen het  
lIchaam verlaat



Een vrouw menstrueert ongeveer zeven jaar van haar leven. Dit bete-
kent voor sommige vrouwen zeven jaar buikpijn, krampen, hoofdpijn en 
emotionele buien. De hoofdschuldigen zijn de hormonen oestrogeen 
en progesteron. Deze hormonen zorgen voor alle delen van de vrucht-
baarheidscyclus, van de rijping van de eiblaasjes tot de opbouw van het 
baarmoederslijmvlies.  

Tijdens de cyclus wisselt de aanmaak van hormonen continu. Dit hormonale 

geschommel verklaart een groot deel van de klachten. Zo worden tijdens de 

menstruatie meer prostaglandinen aangemaakt. Hierdoor kan de baarmoeder 

samentrekken en het baarmoederslijmvlies afstoten. Die samentrekkingen zijn 

noodzakelijk, maar zorgen wel voor krampen. Voor de menstruatie is er relatief 

meer oestrogeen dan progesteron in het lichaam. Deze verhoging van de oes-

trogeenspiegel leidt tot het vasthouden van vocht, wat pijnlijke borsten verklaart. 

Andere veelvoorkomende menstruatieklachten zijn misselijkheid (soms zelfs over-

geven), lage-rugpijn, hoofdpijn, moeheid, slapeloosheid, diarree of verstopping.

Een warme kruik en een warm bad kunnen helpen tegen pijn. Tijdens de men-

struatie hebben veel vrouwen ook een gevoelige buik. Bij verstopping wordt ook 

de dikke darm gevoelig. Dat kan overslaan naar de baarmoeder en de blaas, twee 

organen die dicht tegen de dikke darm aanliggen. Deze krampen en gevoelighe-

den in de onderbuik maken de menstruatie nog pijnlijker. Een goede stoelgang is  

daarom belangrijk. Zorg ook voor voldoende rust, ontspanning en beweging.

Veel vrouwen hebben niet alleen tijdens hun menstruatie last van pijn, maar ook 

de dagen ervoor. Dit wordt het Premenstrueel Syndroom (PMS) genoemd. De 

klachten verdwijnen meestal als de menstruatie start. Ook PMS wordt veroorzaakt 

door het veranderende hormonale evenwicht rond de menstruatie. De klachten 

zijn zowel lichamelijk (pijnlijke borsten, een opgeblazen gevoel, hoofdpijn en 

rugpijn) als psychisch (prikkelbaar, huilen, wisselende stemmingen en gespannen 

reageren). Ook gebrek aan concentratie, slaapstoornissen en minder energie 

komen voor.

MenstruatIeklachten



SlImme oplossIngen uIt je keuken
•  Drink voldoende thee. Een bekend

huismiddeltje is kamillethee of thee

van citroenmelisse, marjolein en

venkel. Drink een week voor de men-

struatie begint één tot twee kopjes

per dag.

•  Gebruik regelmatig plantaardige

olie omdat dit omega-6-vetzuren

bevat. Deze essentiële vetzuren zor-

gen voor de aanmaak van prostag-

landinen: stoffen die een rol spelen

bij een regelmatige mens truatie.

•  Eet vezels, deze zorgen ervoor dat

oestrogeen het lichaam verlaat.

Probeer dus veel granen, groente,

peulvruchten en fruit te eten.

•  Let op cafeïne, dit kan menstruatie-

klachten verergeren.

•  Neem voldoende vitaminen en

mineralen. Eet producten met

vitamine B6 (aardappelen, bananen),

zink (schaaldieren) en magnesium

(groene groente en peulvruchten).

Dit is noodzakelijk bij de aanmaak

van progesteron.



De naam zegt het al, winterhanden en -voeten voel je meestal in koude 
jaargetijden tijdens (vochtige) kou. Doordat de spiertjes in de uiteinden 
van het lichaam abnormaal reageren op kou, wordt de doorbloeding  
belemmerd. Je herkent het aan roodblauwe vingers en tenen, pijn en 
soms jeuk. Ook ontstaan er vaak kloofjes en sneetjes. 

Bij winterhanden en -voeten wordt de pijn bij het opwarmen van de handen en 

voeten vaak erger, zoals wanneer je van binnen naar buiten gaat. Het is daarom 

belangrijk om de bloedsomloop te stimuleren. Neem daarom regelmatig een 

wisseldouche, waarbij je warm en koud water afwisselt. Herhaal dit ritueel zes tot 

acht keer per douche. 

Nog eenvoudiger is een voeten- of handenbad, dit werkt hetzelfde als een wis-

seldouche. Houd je handen of voeten drie minuten in warm water en vervolgens 

drie seconden in koud water om zo je bloedsomloop te stimuleren. De huid 

voorzichtig masseren en het dragen van ruime kleding en niet knellende schoe-

nen kan ook helpen. Meestal verdwijnen winterhanden en -voeten spontaan, wel 

keert het vaak de volgende winter weer terug. 

WInterhanden en -voeten

wInterhanden en -voeten keren vaak de volgende 
wInter weer terug



SlImme oplossIngen uIt je keuken
•  Eet twee keer per week vette vis,

zoals sardines, zalm, tonijn, makreel

en haring. Dit soort vis is een essen-

tieel onderdeel als het aankomt op

een gezonde bloeddruk. De

omega-3-vetzuren verlagen niet

alleen het gehalte aan vetten in het

bloed. Ze zijn ook belangrijk voor een

gezonde bloeddruk.

•  Snufje zout minder. Wees spaarzaam

met zout en gebruik eens andere

specerijen, zoals chipotle

en marjoraan, om gerechten op

smaak te brengen. Zout heeft

namelijk een negatieve invloed op

je doorbloeding.

•  Verwarm jezelf met thee. Maak

bijvoorbeeld zelf thee van plakjes

verse gember en vers citroensap.

•  Eet pure chocolade. Cacao bevat

flavonoïden en dit heeft een

verwarmend effect.



Wie ziek is en naar een arts gaat, komt vaak thuis

met een recept voor medicijnen. Maar op je

dokters recept staat nooit een boodschappenlijstje

of een week menu. Gek eigenlijk, want iedereen

weet hoe essentieel gezond eten is voor een

goede gezondheid. En dat gaat verder dan een

kiwi voor je weerstand en worteltjes voor je ogen.

Exact daarover gaat dit boek Voeding als medicijn. Hoe gebruik je

voeding om gezond te zijn en gezond te blijven?
In dit unieke naslagwerk lees je hoe 

je voeding kunt inzetten om gezond 

te zijn en gezond te blijven. 
Wat eet je voor een goede basis-
weerstand en een betere conditie? 
Wat staat er op je boodschappenlijst 

als je een verkoudheid voelt aan-

komen? En: welk eten helpt als je nerveus bent, als je nagels snel

scheuren of als je veel rimpels hebt?

Met unieke eet-adviezen voor meer dan 70 kwalen

Wat eet je voor een goede basisconditie?

Met 7 extra dossiers: 
• Paleodieet bij diabetes

• Superfoods van eigen bodem

• Darmen van invloed op je humeur

• Gezond afvallen

•  Voedingstrends van de toekomst

•  De relatie tussen kanker en vlees

•  Snelle en langzame koolhydraten,

wat is het verschil?

De geheel herziene editie 
van Voeding als medicijn 
laat zien dat gezondheid  
staRt in je keuken
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