
1 Nieuwsbrief 14 - Stichting Voorlichting Natuurgeneeskunde

 SVN Nieuwsbrief n0. 14

Mannen en vrouwen kwalen

TESTOSTERON

BORSTKLACHTEN

PROSTAAT

MENSTRUATIEKLACHTEN



 Nieuwsbrief 14  - Stichting Voorlichting Natuurgeneeskunde2

DALING TESTOSTERON 
Het niveau van testosteron is een 

belangrijk gegeven voor de gezondheid 

van de man. Hoe hoger het testosteron 

van de oudere man, hoe kleiner de kans 

op een hartinfarct of beroerte. De daling 

van testosteron geeft bovendien afname 

van de spiermassa en de spierkracht, het 

veroorzaakt botontkalking en verslechtert 

de concentratie.

Er zijn mannen die tot op zeer hoge leeftijd 

nog een redelijk hoog testosteronniveau 

hebben. Bij andere mannen zakt het 

testosteron sneller. Erfelijkheidsfactoren 

kunnen een rol spelen. Dit kunt u zelf niet 

beïnvloeden. Daarnaast is overgewicht 

een grote boosdoener, vooral als het 

gaat om buikvet. Het vet rond de 

buikorganen is actief en zet testosteron 

om in oestrogenen. Dat zijn vrouwelijke 

geslachtshormonen. Die omzetting remt 

tevens de hypofyse, waardoor ook minder 

testosteron wordt aangemaakt. Hier 

kunt u zelf wel iets aan doen: namelijk 

afrekenen met overtollig vet!

  2  Amber A. van Namen

Het is een misverstand te 

denken dat testosteron, het 

mannelijk geslachtshormoon, 

alleen een rol speelt bij 

het seksuele functioneren. 

Testosteron beïnvloedt tal 

van andere functies. Vanaf 

het veertigste levensjaar 

neemt de productie van 

testosteron af met één tot 

twee procent per jaar. Bij 

mannen met een normaal 

testosteronniveau  is dit geen 

probleem. We worden echter 

geconfronteerd met tal van 

kunstmatig geproduceerde 

stoffen in het milieu die 

bij mannen testosteron uit 

kunnen schakelen. Dat is een 

zorgelijke ontwikkeling.

hoe hoger het testosteron van de 
oudere man, hoe kleiner de kans op 

een hartinfarct of beroerte

TESTOSTERON
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PIL

Mannen willen de testosterondaling het 

liefst tegen gaan door het slikken van 

een pilletje. Toediening van testosteron 

heeft echter tot nu toe weinig resultaat.  

De lever maakt testosteron afkomstig uit 

een capsule of een injectie  voor een groot 

deel onwerkzaam. Een wetenschappelijk 

experiment met gel die testosteron bevat 

en op vetrijke delen werd gesmeerd, gaf 

slechts marginale verbeteringen.

BUIKVET

Vet is reservevoedsel en ontstaat wanneer 

we  meer eten dan we nodig hebben. 

Daarnaast dient vet als depot voor de 

overtollige afvalstoffen en toxines die 

we niet meer af kunnen voeren. Bij een 

slechte spijsvertering vormt zich vooral 

vet in de buik.

SPIJSVERTERING

Om vet weg te krijgen is niet alleen 

minder eten van belang. Ook een 

goede spijsvertering is belangrijk. Een 

juiste spijsvertering herkennen we aan 

goede ontlasting. Deze ontlasting komt 

dagelijks, zonder moeite, geeft een 

opgelucht gevoel, is worstvormig, kleeft 

niet aan de pot, heeft een bruine kleur, 

u hoeft eigenlijk niet af te vegen en 

het stinkt niet. Daarnaast moet u geen 

opgeblazen gevoel hebben in uw buik of 

maag en geen last hebben van winden.

Als u geen goede spijsvertering hebt, gaat 

uw voedsel rotten of gisten in de darm. 

Er ontstaan onder deze omstandigheden 

veel meer afvalstoffen dan bij een 

goede spijsvertering. De afvalstoffen 

beschadigen het darmslijmvlies, met een  

verhoogd doorlaatbare darm als gevolg.  

Dat maakt het voor afvalstoffen als 

rottings- en gistingsproducten mogelijk 

door de darmwand heen te dringen. 

Vervolgens worden ze opgeslagen in de 

vetcellen die in de buik aanwezig zijn.

GEZONDE VOEDING
Ons lichaam moet alle stoffen die we binnen krijgen en die geen nut voor ons 

hebben, weer verwijderen. Kunstmatig geproduceerde stoffen, die steeds vaker 

aan voedingsmiddelen worden toegevoegd, zijn behalve nutteloos ook schadelijk 

voor ons. Ons lichaam weet er geen raad mee. De lever raakt overbelast. Er lijkt nog 

maar één mogelijkheid over te blijven: de rommel deponeren in de vetcellen. 

Wie af wil vallen doet er goed aan het volgende in acht te nemen:

-  Schrap alle voedingsmiddelen uit uw menu die kunstmatig gefabriceerde 

toegevoegde stoffen bevatten.

- Eet vers voedsel, dat zo min mogelijk bewerkt is. 

-  Gebruik niet te veel dierlijke eiwitten, zoals vlees. Eiwitten worden door de 

meeste mensen slecht verteerd en laten veel afvalstoffen achter. 

-  Eet zo weinig mogelijk verhitte vetten. Vooral vet in koekjes en snacks is een 

dikmaker. 

-  Gebruik geen snel opneembare koolhydraten zoals die voorkomen in gebak, 

snoep en witmeelproducten. 

-  Eet veel groente en fruit, het liefst rauw. Deze bevatten veel voedingsvezels 

en hebben een hoge verzadigingswaarde. Eet minimaal bij twee maaltijden 

groente. Fruit kunt u als ontbijt gebruiken of tussen de maaltijden door.

- Drink minstens twee liter water per dag.

- Gebruik de juiste voedingscombinaties. (zie kader)

-  Neem kleine hapjes en kauw net zo lang tot het voedsel in uw mond vloeibaar 

is geworden. 

VOEDINGSCOMBINATIES 

Voedingsmiddel Passend Niet passend
groente vlees, vis, ei, kaas, olie,  fruit, melk(producten), suiker, noten
 aardappelen, brood, rijst 

vlees alle groentesoorten fruit, noten, suiker, eieren, kaas, 
  melk(producten), zetmeelproducten

zetmeelproducten alle groentesoorten fruit, eiwitproducten

melkproducten zetmeelproducten noten, eiwitproducten

zoet fruit melkproducten zuur fruit, eiwitproducten

zuur fruit ongezouten noten eiwit- en zetmeelproducten

noten zure vruchten vetten, melk-, zetmeel- en eiwitproducten

olie en vetten groente, zetmeelproducten eiwitproducten, fruit
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MILIEUVERONTREINIGING

“Al langer dan een eeuw daalt het aan-

tal zaadcellen dat een man produceert”. 

“Het vermogen van mannen om zich 

voort te planten is de laatste 50 jaar afge-

nomen”. “Bij één op de twintig jongens 

in Denemarken zijn de testikels niet in-

gedaald”. “Het aantal gevallen van zaad-

balkanker neemt nog steeds toe.” “Veer-

tig procent van de Deense mannen heeft 

abnormaal weinig zaadcellen.” De laatste 

jaren bereiken dergelijke berichten ons 

via de media. Een groeiend aantal studies 

legt verband tussen onvruchtbaarheid en 

de toename van milieuverontreiniging 

met industriële stoffen.

PERFLUORVERBINDINGEN
Er zijn al diverse onderzoeken gedaan 

naar de afname van zaadcellen. Het meest 

spraakmakend is het onderzoek van de 

professoren Shanna Swan en  Niels Skak-

kebaek. Er zijn aanwijzingen dat PCB’s, 

dioxine, weekmakers in plastic, bestrij-

dingsmiddelen en vlamvertragers het 

hormoonstelsel ontwrichten. We krijgen 

deze stoffen via de voeding binnen, maar 

waarschijnlijk ook op andere manieren. 

In maart 2009 verscheen een publicatie 

met daarin de bekendmaking dat perflu-

orverbindingen in vuil en waterwerende 

coatings aan de lijst zijn toegevoegd. Uit 

onderzoek bleek dat mannen met veel 

perfluorverbindingen in hun bloed, min-

der dan de helft van het aantal zaadcellen 

aanmaakten ten opzichte van mannen 

met weinig perflourverbindingen in hun 

lichaam. Perfluorverbindingen hechten 

zich aan de celwanden. Waarschijnlijk 

krijgen we ze via voeding binnen maar 

ook door huidcontact en de ademha-

lingswegen. Perfluoruverbindingen ko-

men voor in beschermende sprays voor 

leren jacks, schoenen en bankstellen. De 

sprays leggen een beschermende coating 

over het leer. Wie frietjes eet uit een wit 

frietbakje komt er ook mee in aanraking. 

Er wordt namelijk een flinterdun laagje op 

het bakje aangebracht, om het weglekken 

van vet te voorkomen. Ook in pizzadozen 

kan het verwerkt zijn.

TEFLON

In de jaren negentig werd men zich met 

een schok bewust  van de omvang van het 

perfluorprobleem. Dit kwam aan het licht 

door bloedonderzoek van werknemers 

van het chemiebedrijf 3M. Dit Amerikaan-

se bedrijf produceert perfluorverbindin-

gen voor Teflon en Gore-tex. Het bloed 

van de werknemers bleek perfluorverbin-

dingen te bevatten. Deze ontdekking was 

niet verbazingwekkend gezien het feit 

dat deze mensen dagelijks met perflor-

verbindingen in aanraking kwamen. Het 

laboratorium dat deze bloedonderzoeken 

heeft uitgevoerd wilde de perfluorniveaus 

vergelijken met mensen die niet bij 3M 

werkten. Daarom werd het bloed van wil-

lekeurige Amerikanen onderzocht. Het 

bleek dat bij alle onderzochte personen 

perfluorverbindingen aanwezig waren. 

Ingevlogen monsters uit Nederland gaven 

hetzelfde beeld. Dat wekte wel verbazing. 

Perfluor blijkt nauwelijks afgebroken te 

worden maar stapelt zich in ons lichaam. 

Het eten uit pannen met een teflonlaag 

en huidcontact met leer of kleding met 

vuilwerende coatings is al voldoende om 

dit te veroorzaken.

HORMONEN

Proefdierstudies laten zien dat perfluor-

verbindingen in hoge concentraties de 

hormoonhuishouding verstoren. Manne-

tjesratten met hoge perfluorconcentra-

ties maakten minder testosteron aan en 

meer vrouwelijk hormoon, estradiol.   

wie frietjes eet uit een wit frietbakje 
komt er ook mee in aanraking
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PCB’S

Onderzoekers van de universiteit in Gent 

publiceerden een onderzoek waarin werd 

aangetoond dat mensen met een hoge 

concentratie dioxine en PCB’s in het bloed, 

een lage testosteronspiegel hebben. PCB’s 

zaten eerder in koelkasten, transforma-

toren en remschijven. Door het afdanken 

van witgoed en auto’s is dat in het milieu 

terechtgekomen. PCB’s breken zeer slecht 

af.  Overheden legden daarom de produc-

tie van PCB’s aan banden. Als gevolg van 

deze maatregels is de concentratie PCB’s 

de laatste decennia in bijvoorbeeld zeevo-

gels afgenomen. Recent is gebleken dat 

de concentraties in het milieu niet verder 

afnemen maar zich stabiliseren. PCB’s en 

dioxines lossen op in vet. We krijgen ze 

binnen door het eten van dierlijke produc-

ten. Probleem is dat we PCB’s  in ons li-

chaam nauwelijks meer kwijtraken. PCB’s 

hechten zich aan receptoren in de lever die 

giftige stoffen detecteren. Hierdoor gaat 

de lever enzymen aanmaken om gifstof-

fen af te voeren. Deze enzymen breken 

ook hormonen af. Uit dierstudies blijkt dat 

daardoor de testes niet meer reageren op 

hormonale prikkels uit de hersenen. Bo-

vendien remmen deze enzymen de omzet-

ting van cholesterol in testosteron.

BISPHENOL-A

Er zijn veel kunstmatig geproduceerde 

stoffen met een hormoonverstorende 

werking. Het lichaam breekt deze stoffen 

niet af. In tegenstelling tot plantaardige 

stoffen kan het lichaam geen ontgiftings-

systemen ontwikkelen tegen chemische 

stoffen. Dr. Murk deed onderzoek naar 

bisphenol-A, een hormoonverstorende 

stof die in plastics voorkomt. Deze stof 

bleek zonder veel problemen de foetus te 

bereiken van proefdieren. Hormoonach-

tige stoffen uit planten, bijvoorbeeld iso-

fl avonen uit soja, kunnen de foetus niet 

bereiken. De foetus bevindt zich in een 

ontwikkelingsstadium waardoor de hor-

moonbalans nog niet is ingesteld. Kleine 

hoeveelheden hormonale stoffen die 

de foetus bereiken kunnen daarom een 

groot effect hebben. De kern in de her-

senen die onze mannelijke of vrouwelijke 

eigenschappen bepaalt, kan verstoord ra-

ken. Mogelijk is dat één van de oorzaken 

van geslachtelijke identiteitsproblemen.

ZAADBALKANKER

De laatste jaren is bij mannen  de kans 

op het krijgen van zaadbalkanker toege-

nomen, evenals de kans op borstkanker 

bij vrouwen. Onderzoekers zoals Skak-

kebaek en Murk vermoeden dat er een 

verband bestaat tussen hormoongere-

lateerde kanker en kunstmatige stoffen 

met een hormoonverstorende werking. 

Zij maken zich dan ook zorgen over bloot-

stelling van deze stoffen aan ongeboren 

en jonge kinderen. 



ANATOMIE
De prostaat is een orgaantje ter grootte 

van een walnoot. Het ligt onder de blaas 

om de urinebuis heen. 

FUNCTIE
De prostaat produceert vloeistoffen 

die aan sperma worden toegevoegd. 

Dit is nodig om de overlevingskans van 

spermacellen te vergroten.

PROSTAATVERGROTING
Vijftig procent van alle mannen boven 

de zestig jaar heeft een goedaardige 

prostaatvergroting. Boven de 85 jaar 

komt dit zelfs bij 90% van de mannen 

voor. De vergroting van de prostaat 

kan de urinestroom tijdens het plassen 

belemmeren. Daardoor komt het plassen 

moeilijk op gang, is de straal minder 

krachtig en is er sprake  van nadruppelen. 

Bovendien moeten deze mannen ‘s 

nachts meerdere keren uit bed om te 

plassen. Ook overdag moeten ze vaker 

naar de wc. Dit veroorzaakt geen pijn 

maar is wel storend. Een goedaardige 

prostaatvergroting is niet gevaarlijk 

zolang er geen complicaties zijn. De 

verschijnselen kunnen in hevigheid 

verschillen van een beetje nadruppelen 

tot een onvermogen om te urineren. 

Als de klachten ernstig zijn kan de 

blaas niet meer worden leeg geplast.  

Daardoor ontstaat een blaasontsteking. 

Dit veroorzaakt wel pijn. Mannen die 

prostaatklachten hebben én  pijn moeten 

altijd naar hun huisarts gaan. 

  2 Amber A. van Namen

Prostaatklachten zijn 

gerelateerd aan  leeftijd. 

Ze hebben te maken met 

verouderingsprocessen. 

Dat is de reden waarom 

de meeste mannen op 

een bepaalde leeftijd 

te maken krijgen met 

prostaatklachten. Om de 

prostaat gezond te houden 

is het belangrijk om al op 

jonge leeftijd maatregelen 

te nemen.
Goedaardige prostaatvergroting wordt bevorderd door:

- een slechte doorbloeding (strakke kleding, veel zitten, weinig lopen enz.)

- roken

- tekorten aan essentiële stoffen, zoals zink, lycopeen, selenium en vitamine E

PROSTAAT
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OORZAKEN

Een prostaatvergroting ontstaat door de 

omzetting van testosteron naar dihydro-

testosteron. Daardoor gaat het klierweef-

sel van de prostaat groeien. Deze omzet-

ting staat onder invloed van het enzym 

5-a-reductase. Boven de 40 jaar treedt er 

bij mannen een drastische daling op van 

de testosteronspiegel. Evenredig daar-

mee stijgt  de kans op een goedaardige 

prostaatvergroting. Met de daling van de 

testosteronspiegel verandert ook de ver-

houding tussen testosteron en oestradiol 

(wat het vrouwelijk hormoon wordt ge-

noemd maar ook bij mannen werkzaam 

is). Er komt steeds meer bewijs dat naast 

testosteron ook oestrogeen een rol speelt 

bij het ontstaan van goedaardige pros-

taatvergroting. Sommige wetenschap-

pers vermoeden zelfs dat in het beginsta-

dium de invloed van oestrogenen groter is 

dan van testosteron. 

BEHANDELING
De reguliere behandeling van goedaar-

dige prostaatvergroting richt zich op het 

remmen van 5-a-reductase. Deze midde-

len werken bij een sterk vergrote prostaat 

en hebben bijwerkingen zoals impotentie, 

verminderde libido en ejaculatiestoornis-

sen. Het feit dat een deel van de mannen 

daar niet goed op reageert ondersteunt 

dit. De prostaatgroei wordt gestimuleerd 

door a-oestrogeen-receptoren en ge-

remd door β-oestrogeen-receptoren. Er 

zijn specifieke soja-extracten ontwikkeld 

die een gecombineerde invloed hebben 

op de oestrogeenreceptoren. Ze remmen 

a-oestrogeen-receptoren en stimuleren 

β-oestrogeen-receptoren. Daarnaast remt  

het de werking van dihydrotestosteron. 

Soja-eiwitten blijken het volume van de 

prostaat af te laten nemen. Daarnaast is 

een preventief effect van soja-isoflavonen 

op prostaatkanker aangetoond. 

PROSTATITIS

Een prostaatontsteking (prostatitis) kan 

zich acuut of chronisch voordoen. Symp-

tomen van een acute prostaatontsteking 

zijn:

-  plotseling optredende ontstekingsver-

schijnselen als koude rillingen  

en koorts

- hevige aandrang om te plassen

-  pijn in de onderrug en het gebied  

tussen de anus en de testikels

- bloed in de urine (soms)

Bij een chronische ontsteking zijn er geen 

koude rillingen en koorts. Vaak is de 

zaadlozing pijnlijk en is er een frequente 

aandrang om te urineren. Prostatitis 

ontstaat door een bacterie die in de 

prostaat komt en is meestal het  gevolg 

van een infectie elders in het lichaam. 

PROSTAATKANKER

Prostaatkanker komt voor bij één op de 

honderd mannen. Prostaatkanker treedt 

meestal op bij mannen boven de zestig 

jaar. De klachten zijn aanvankelijk gelijk 

aan de klachten van prostaathypertrofie. 

Als het gezwel groter wordt ontstaat 

er pijn rond de anus en de penis, in de 

onderrug en/of de heupen. Soms komt er 

pus en bloed met de urine mee.

ONDERZOEK
Het belangrijkste bestanddeel in het 

bloed om prostaatkanker vast te stellen 

is het Prostaat Specifiek Antigeen (PSA). 

Niet elke prostaatkanker geeft echter 

een verhoogde PSA-waarde en niet 

elke verhoogde PSA-waarde duidt op 

prostaatkanker. Een hoge PSA-waarde 

is wel aanleiding tot nader onderzoek. 

Vaak wordt een prostaatbiopsie verricht 

om het prostaatweefsel te onderzoeken. 

Dit onderzoek is wel bepalend voor het 

vaststellen van prostaatkanker.

PSA-waarden

De PSA-waarde is leeftijdsgebonden. 

Hieronder volgt een lijst met leeftijden 

en de daarbij behorende waarden.

Leeftijd Waarde

40-49 jaar onder 2,5

50-59 jaar onder 3,5

60-69 jaar onder 4,5

70-79 jaar onder 6,5      

Mannen met prostaatklachten doen er 

goed aan een arts te bezoeken bij:

- pijnklachten in de onderbuik

- pijnklachten laag in de onderrug

- pijn tussen anus en penis

- bloed in de urine

-  beperking van het plassen tot  

enkele druppels
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GETROUWD
Getrouwde mannen leven gemiddeld vier 

jaar langer dan mannen die geen vrouw 

hebben. Uit onderzoek blijkt dat getrouw-

de mannen gelukkiger zijn. Bovendien 

hebben ze een betere baan dan vrijgezel-

len. Hoe komt dat? Vrouwen blijken vaak 

de gezondheid van hun gezin te coachen. 

Mannen zijn over het algemeen minder  

met hun gezondheid bezig. De emancipa-

tie ten spijt beheert in tachtig procent van 

de gevallen de vrouw de huishouding. Zij 

bepaalt wat er op tafel komt. Zij zorgt voor 

de dagelijkse hygiëne en speelt een rol in 

het vrijmaken van tijd voor sport en ont-

spanning van haar partner.

MACHOGEDRAG
Mannen nemen meer risico dan vrouwen. 

Er zijn dan ook meer mannelijke 

slachtoffers van verkeersongevallen en 

sportblessures. Een single man mist de 

rem van een vrouw die naast hem staat. 

Onder vrijgezellen en gescheiden mannen 

blijken ook meer probleemdrinkers voor 

te komen.  

GEZONDHEID
Onderzoek toont aan dat getrouwde 

mannen met pijn op de borst eerder naar 

de dokter gaan dan singles. Doordat zij 

eerder bij de dokter zijn, krijgen ze eerder 

een diagnose gesteld. Daardoor kunnen 

ze eerder worden behandeld en hebben 

daarmee een grotere kans op herstel. 

Mannen komen gemiddeld drie keer per 

jaar minder bij de dokter dan vrouwen. Als 

het om hun gezondheid gaat doen man-

nen alsof de problemen niet bestaan. Dat 

is hun manier om er mee om te gaan. Niet 

zeuren, gewoon doorgaan. Vaak wordt 

afleiding gezocht in werk of sport. Ge-

trouwde vrouwen moedigen mannen aan 

eerder naar de dokter te gaan. Daarnaast 

ondersteunen ze mannen bij het nemen 

van maatregelen voor hun gezondheid, 

bijvoorbeeld bij het volgen  van een dieet. 

LIEFDE
Getrouwde mannen zijn minder vaak de-

pressief dan vrijgezellen. Een liefdevolle 

relatie heeft een goed effect op de licha-

melijke en geestelijke gezondheid. 

EMANCIPATIE
Aangezien de vrouw een belangrijke rol 

speelt in de gezondheid van de man, 

zou een gezondheidsadvies kunnen zijn: 

zoek een vrouw. Een ander advies is: ver-

diep u in uw gezondheid. Zoals de vrouw 

zich kan emanciperen door zich in tech-

niek te verdiepen kan de man dit doen 

door zich te verdiepen in voeding, hygi-

ene en beweging. Kortom alles wat met 

gezondheid te maken heeft.

 

8

Mannen zijn  sterker dan vrouwen, maar  

worden minder oud. Hoe kan dat? 

Deze vraag heeft  wetenschappers  

altijd geïntrigeerd. Naar dit  

fenomeen zijn dan ook diverse 

onderzoeken gedaan. 

een liefdevolle relatie heeft een  
goed effect op de lichamelijke  

en geestelijke gezondheid

2 Amber A. van Namen

HET STERKE GESLACHT
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-  Zorg voor een goede relatie met 

de mensen waar u dagelijks mee 

omgaat.

-  Maak regelmatig tijd vrij voor 

leuke dingen.

-  Zorg er voor dat u plezier heeft in 

uw werk.

-  Zoek professionele hulp als stress 

de overhand krijgt.

STRESS
Stress verhoogt niet alleen het risico op 
hormonale ontregelingen maar ook op 
hart- en vaatziekten. We kunnen stress 
echter niet altijd vermijden. Niet elke si-
tuatie hebben we immers in de hand. Om 
stress te reduceren is het nuttig om, in-
dien van toepassing, de volgende tips op 
te volgen. 

ZINK

Eet regelmatig mosselen en oesters. 

Mosselen en oesters bevatten veel zink. 

Door zink neemt de productie van zaad-

cellen toe. Houdt u niet van schaaldieren? 

Vlees en kaas bevatten ook zink.

MEDITERRAAN DIEET
Onderzoek wijst uit dat een mediterraan 

dieet, in combinatie met veel lichaamsbe-

weging, beschermt tegen kanker, hart- en 

vaatziektes en diabetes. Recent is aan-

getoond dat het daarnaast slaapapneu 

vermindert. Apneu komt voornamelijk 

voor bij mannen tussen de dertig en vijf-

tig jaar. De bovenste luchtwegen raken 

bij slaapapneu geblokkeerd tijdens de 

slaap. De ademhaling valt dan weg, tot-

dat de slaper wakker wordt door het lage 

zuurstofniveau in het bloed en een diepe 

luidruchtige ademteug neemt.

ALCOHOL
Een hoge alcoholconsumptie is niet goed 

voor de vruchtbaarheid van de man. Het 

veroorzaakt een verlaging van de testos-

teronproductie. Bijna twintig procent van 

de mannen drinkt meer dan één glas al-

cohol per dag. Dit is op den duur funest 

voor uw gezondheid. De lever heeft na 

een alcoholconsumptie meer dan vieren-

twintig uur nodig om te herstellen. Het 

dagelijks nuttigen van alcohol is dus af 

te raden. Bovendien kan het drinken van 

alcohol, bijvoorbeeld in de vorm van bier, 

overgewicht veroorzaken. Dat heeft even-

eens een lagere testosteronproductie tot 

gevolg.

GROENTE EN FRUIT
Gemiddeld krijgen mannen zestig pro-

cent minder vezels binnen dan wordt aan-

bevolen. Vooral vezels uit groente en fruit 

kunnen de kans op een hartkwaal dras-

tisch verminderen. Vezels krijgt u ook bin-

nen  via  noten, zaden, peulvruchten en 

volkoren producten. Extra vezelinname 

zou volgens onderzoekers beschermen 

tegen aderverkalking en hoge bloeddruk.

DROP
De stof glycyrrhizine in drop verhoogt de 

bloeddruk en verlaagt het testosteron-

gehalte. Bovendien bevat drop vaak veel 

zout en dat is  slecht voor de bloeddruk.

VETTE VIS
Omega-3 vetzuren dragen bij  aan gezon-

de bloedvaten en een gezond hart. Het 

vermindert daarnaast de kans op pros-

taatkanker en is goed voor een gezond 

zenuwstelsel. Regelmatig vette vis eten 

is verstandig. Onder vette vis rekenen we 

haring, sardientjes, paling, makreel en 

zalm. 

BEWEGEN
Elke dag minimaal een half uur fl ink be-

wegen, het liefst in de buitenlucht, kan 

de kans op impotentie drastisch terug-

dringen. Door beweging in de buitenlucht 

komt de verbranding van overtollige ca-

lorieën op gang. Het bevordert de door-

bloeding, verbetert de bloeddruk en ver-

mindert sluimerende ontstekingen.

SPRUITJES
Eet vaker spruitjes, broccoli en bloem-

kool. Deze groenten horen bij de kruis-

bloemigen. Ze bevatten het stofje siïnso-

lymethaan die bijdraagt aan een hogere 

testosteronactiviteit. Bovendien schakelt 

het stofje sulforafaan, dat ook in kool-

soorten voorkomt, kankerstamcellen uit. 

WAT MANNEN KUNNEN DOEN

Mannen kunnen zelf op een simpele manier een goede 
bijdrage leveren aan hun gezondheid. Hieronder volgen 
een aantal tips voor de man die gezonder wil leven.
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GEVOELIGE BORSTEN
Het vasthouden van vocht leidt tot 

gevoelige borsten voorafgaand aan de 

menstruatie. Soms kan dit uitlopen 

op een periode met veel pijn en 

verhardingen in de borsten. Voor de 

menstruatie neemt de productie van 

oestrogenen toe. Oestrogenen worden 

gevormd uit prostaglandines. Gamma-

linoleenzuur (GLA) is een omega-6 

vetzuur dat  een van de bouwstenen 

vormt voor prostaglandines. Daarom kan 

extra inname van GLA gevoelige borsten 

voorkomen. GLA is een vetzuur dat we niet 

zelf aan kunnen maken maar waarvoor 

we afhankelijk zijn van de voeding. De 

moderne westerse voeding is echter arm 

aan GLA. Goede bronnen van GLA zijn 

Teunisbloem- of Borage-olie.    

KNOBBELTJES
Knobbeltjes kunnen kwaadaardig zijn. 

Dat kunnen we zelf niet beoordelen. 

Bezoek altijd een arts wanneer u een 

knobbeltje in de borst voelt. Het is 

van groot belang dat vrouwen zelf hun 

borsten controleren. De voordelen van 

mammografie zijn discutabel. Vrouwen 

vertrouwen op mammografiescreenings 

en daarom controleren ze vaak zelf 

hun borsten niet. Bij vrouwen tussen 

de veertig en vijftig jaar worden bij 

borstfoto’s tumoren vaak over het hoofd 

gezien omdat zij dichter borstweefsel 

hebben dan oudere vrouwen. Bovendien 

groeien tumoren bij jongere vrouwen 

sneller en kunnen ze zich tussen twee 

screenings in ontwikkelen. Daarnaast 

bestaan er nog vragen over de bijdrage 

aan kanker door het stralingsgehalte dat 

bij de mammografiescreenings gebruikt 

wordt.  

2 Amber A. van Namen en Debora D. Post

Voorafgaand aan de menstruatie vindt een toename van oestrogeen plaats.  
De borsten kunnen opzetten en pijnlijk worden. Bijna elke vrouw heeft daar wel  
eens last van. Een onschuldige aandoening die na de menstruatie weer verdwenen  
is. Maar zodra er een knobbeltje wordt gevoeld, slaat de schrik ons om het hart.  
Dit hoeft niet altijd op borstkanker te duiden. In veel gevallen gaat het om een goed-
aardige aandoening zoals een cyste, een opgezette melkklier of een fibroadenoom.

BORSTKLACHTEN
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BORSTONDERZOEK
Vrouwen raden we aan eens per maand na de menstruatie haar borsten systematisch te controleren. 
Volg de onderstaande stappen:

-  Ga voor de spiegel staan. Hang de armen ontspannen langs het lichaam. Bekijk de borsten en kijk 
of u verschillen ziet (kuiltjes of plooien). Doe de armen omhoog en inspecteer de borsten nogmaals. 
Vergelijk ook de linker- en rechterborst met elkaar.

-  Voer de volgende handeling uit in bad of onder de douche. Strek de rechterarm langs het hoofd. 
Zeep de borst in. Maak nu met de vlakke linkerhand ronddraaiende bewegingen over de binnenkant 
van uw rechterborst, van de rand van de borst naar de tepel toe. Leg de rechterarm langs het lichaam 
en onderzoek de buitenkant van de rechterborst. Doe dit door met vlakke hand ronddraaiende 
bewegingen te maken van de tepel naar de rand van de borst. Oefen zachte druk uit.

- Voel daarna onder de oksel of er zwellingen of verdikkingen zijn.

- Volg de zelfde procedure voor de linkerborst.

CYSTES
Cystes zijn met vocht gevulde blaasjes. 

Ze kunnen in omvang toenemen of afne-

men. Vaak kan een cyste worden leegge-

zogen. Wanneer het vocht in de cyste zich 

indikt en gelei-achtig wordt, kan dat niet 

meer. De cyste moet dan operatief verwij-

derd worden. Als er meerdere cystes in de 

borsten aanwezig zijn vindt behandeling 

vaak niet direct plaats maar worden er wel 

regelmatig controles uitgeoefend. Soms 

verdwijnen cystes uit zichzelf. Cystes kun-

nen ontstaan door hormonale ontregelin-

gen. Daarnaast speelt de aanwezigheid 

van toxische stoffen een rol. Toxische stof-

fen kunnen zich ophopen in de borsten 

bij een blokkade van de lymfestroom. Dit 

kan mede ontstaan door beugelbeha’s en 

strakke beha’s die druk uitoefenen op de 

lymfevaten van de borsten.   

FIBROADENOOM
Een fi broadenoom is een goedaardig ge-

zwel van fi breus weefsel dat  pijnlijke ver-

hardingen veroorzaakt. Ook  voor artsen 

is het moeilijk om een goedaardige van 

een kwaadaardige tumor te onderschei-

den. Meerdere onderzoekers opperen vier 

mogelijke oorzaken van borstcystes en fi -

broadenomen:

-  een hormonale onevenwichtigheid 

tussen progesteron en oestrogeen 

in de tweede helft van de 

menstruatiecyclus

-  een afwijking van de prolactine-

regulering

-  overgevoeligheid voor het thyroid 

stimulerend hormoon

- verhoogde oestrogeengehaltes

BEHANDELING VAN FIBRO-
ADENOMEN EN CYSTES
Dr. Mauvis Jarvis ontdekte dat de pijn in 

de borsten in vijfennegentig procent van 

de gevallen verminderde met een proges-

teron-gel die op de borsten wordt gewre-

ven. De gel bevat  een natuurlijke proges-

teron afkomstig  uit o.a. wilde yam. 

Dr. Christine Northrup, een Amerikaanse 

gynaecoloog, beveelt vrouwen aan om 

drie keer per week één uur warme won-

derolie aan te brengen  op de borsten. Dit 

kan men gedurende twee tot drie maan-

den doen en na die periode nog eenmaal  

per week. 

Verschillende onderzoekers ontdekten 

dat fi broadenoom borsten al snel zacht 

werden na het innemen van jodium met 

sporenelementen. Jodium wordt gezien 

als een natuurlijk anti-oestrogeen, dat 

de borsten minder gevoelig maakt voor 

circulerend oestrogeen. Dat is belangrijk 

omdat oestrogeenstimulatie de vorming 

van cystes en littekenweefsel bevordert.

Het ontbreken van jodium maakt  de 

borstkanalen gevoeliger voor oestrogeen-

stimulatie.

Dr. Sydney Singer, een medisch antropoloog, ontdekte dat 
borstaandoeningen veel minder voorkomen bij vrouwen die 
geen beha dragen. Een beha blokkeert de borstlymfedrainage, 
met een slechtere afvoer van  afvalstoffen tot gevolg. Ophoping van 
afvalstoffen veroorzaakt een zuurstofarm milieu en dat bevordert 
de mutatie van een gezonde cel naar een kankercel. 
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  2 Amber A. van Namen en Debora D. Post

WITTE VLOED
Wanneer er veel afscheiding is en de 

kleur wit, geel, bruin of groen is noemen 

we dat witte vloed. Soms geeft het irrita-

tie en jeuk. Het kan worden veroorzaakt 

door antibiotica, tampons of intiemspray, 

waardoor bacteriën die in de vagina voor-

komen, gaan woekeren.  

SCHIMMELINFECTIES
Bij vaginale schimmelinfectie is er veel 

jeuk. De afscheiding is dik, wit en klonte-

rig, de schaamlippen zijn rood en gezwol-

len. Door zaaddodende middelen, anti-

biotica en hormonale stoornissen raakt 

de vaginale fl ora verstoord. Daardoor 

kan Candida albicans, een gist die in de 

vagina voorkomt, zich sterk vermenigvul-

digen en tot schimmel ontwikkelen. De 

Candida schimmel voedt zich met suiker. 

Probeer daarom naast de onderstaande 

maatregelen zo weinig mogelijk suiker te 

eten. 

Vaginale klachten

Iedere vrouw heeft een heldere kleurloze 
vaginale afscheiding om de schede 

vochtig te houden en te beschermen 
tegen ziektekiemen.

ADVIES VOOR VAGINALE KLACHTEN
- Draag katoenen ondergoed.

-  Was de vagina niet met zeep of shampoo, alleen met water.

-  Draag geen strakke kleding, zoals  strakke panty’s of broeken.

-  Maak de vagina of anus na toiletbezoek van voor naar achter schoon.

-  Neem een zitbad met kamillethee, die gezet is van 4 á 5 eetlepels kamille op 1 liter water. 

-  Draag geen inlegkruisjes of maandverband als u niet menstrueert.

-  Gebruik een vaginale spray of gel die beschermt tegen ziekteverwekkers in de vagina, zoals Argentyn fi rst aid gel.

-  Zorg voor een goede vaginale fl ora, bijvoorbeeld door het gebruik van  SymbioVag vaginale zetpillen.

Ga naar uw huisarts als u vermoedt dat het om een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) gaat of wanneer uw klachten 

niet binnen enkele weken verdwenen zijn.
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PROSTAGLANDINES

In de jaren zestig van de vorige eeuw werd 

ontdekt dat hormoonachtige stoffen, 

prostaglandines genoemd, een centrale 

rol spelen bij menstruatiepijn. Ze wor-

den geproduceerd uit omega 6-vetzuren 

en controleren het samentrekken van de 

bloedvaten en de baarmoeder. Kort voor 

de menstruatie produceren de baarmoe-

derslijmvliescellen grote hoeveelheden 

prostaglandines. Wanneer de cellen af-

breken, komen de prostaglandines vrij. 

Ze vernauwen de bloedvaten in de baar-

moeder en laten de spierlaag samentrek-

ken, wat pijnlijke krampen veroorzaakt. 

Een gedeelte van de prostaglandines 

komt in de bloedsomloop terecht en zorgt 

voor  hoofdpijn, misselijkheid, braken en 

diarree. Uit onderzoek bleek  dat vrouwen 

met menstruatiepijn een hoger prosta-

glandineniveau hadden dan vrouwen zon-

der  menstruatiepijn. 

VITAMINE D
Vitamine D blijkt menstruatiepijn te ver-

minderen. Het heeft een anti-infl amma-

toire werking en kan de activiteit van pros-

taglandines afremmen. Uit onderzoek 

bleek dat vrouwen die vijf dagen voor het 

uitbreken van de menstruatie 300.000 IU 

(7.500 mcg) vitamine D3 innamen 41% 

minder pijn hadden en geen NSAID’s, 

zoals Naproxen en Paracetamol, nodig 

hadden. De vrouwen die deelnamen aan 

het onderzoek hadden allemaal een laag 

vitamine D niveau in het bloed (25(OH)

D-sereumniveau). In dit onderzoek werd 

een hoge dosis vitamine D gebruikt. Dat  

kan geen kwaad als deze dosis om de paar 

maanden wordt gebruikt. Maar wanneer 

deze hoge dosering vaker wordt toege-

diend kan dit leiden tot een verhoogde 

uitscheiding van calcium. Vrouwen met 

menstruatiepijn die een verlaagde 25(OH)

D-serumspiegel hebben, kunnen dage-

lijks 400-1000 IE (10-25 mcg) vitamine D3 

gebruiken. Dat is veilig en kan eveneens 

menstruatiepijn verminderen.

HORMONEN
Tijdens de cyclus vinden wisselingen van 

hormoonniveaus plaats. Menstruatie-

klachten ontstaan als er een onbalans is 

tussen de hormonen. Voorafgaand aan de 

menstruatie is er relatief meer oestrogeen 

dan progesteron. Wordt het oestrogeen-

niveau te hoog dan leidt dat tot een ver-

hoogde prostaglandineproductie waar-

door buikpijn ontstaat. Dit kan leiden 

tot  het vasthouden van  vocht, waardoor 

pijnlijke borsten ontstaan. Is er te weinig 

progesteron dan zal de menstruatie lan-

ger aanhouden. 

PREMENSTRUEEL SYNDROOM
Bij het premenstrueel syndroom heb-

ben vrouwen niet alleen tijdens maar ook 

voorafgaand aan de menstruatie klach-

ten.  Behalve lichamelijke klachten zoals 

buikpijn, opgezette borsten, hoofdpijn, 

vermoeidheid en misselijkheid hebben 

ze ook psychische klachten. Deze kun-

nen bestaan uit prikkelbaarheid, huilen, 

wisselende stemmingen, depressiviteit, 

slapeloosheid en concentratieproblemen. 

POLY CYSTEUS OVARIUM 
SYNDROOM (PCOS) 

PCOS komt bij één op de tien vrouwen 

voor. Ze hebben een onregelmatige men-

struatie die soms maandenlang wegblijft. 

Bij PCOS komt de menstruatie minder 

dan acht keer per jaar voor. Het ontstaat 

door een tekort aan FSH (follikel stimu-

lerend hormoon). Hierdoor rijpen de 

eiblaasjes niet goed. Bovendien is er te 

veel progesteron. Daardoor ontstaat er 

overbeharing, acne en vetophoping rond 

de buik.  

SUPPLETIE
Om een goede hormoonbalans te 

stimuleren kan vitamine B6 100 mg 1 keer 

per dag worden ingenomen. Magnesium 

dagelijks 200 mg werkt ontkrampend en 

kan daardoor helpen bij menstruatiepijn. 

Bij slapeloosheid en hartkloppingen kan 

Magnesium tot 1000 mg per dag worden 

ingenomen. Teunisbloemolie of Borrage-

olie en visolie verlichten oedeem en 

verminderen pijn bij gevoelige borsten. 

Bij sterk vloeien kan vitamine A 5000 IE 

worden gebruikt. Extra Zink en vitamine 

B6 worden aanbevolen bij het uitblijven 

van de menstruatie. 

Menstruatieklachten

VOEDINGSADVIES BIJ MENSTRUATIEKLACHTEN
- Lijnzaadolie en hennepzaadolie bevatten omega-6 vetzuren die zorgen voor de aanmaak van prostaglandines.
- Vezels uit groente, fruit, peulvruchten en granen zorgen voor de afvoer van oestrogenen.
- Onverzadigde vetzuren in vette vis, hennepzaadolie en lijnzaadolie zijn belangrijk voor de aanmaak van progesteron.
- Vitamine B6, voor een goede hormoonbalans, zit in aardappelen,  bananen en volkoren producten.
- Schaal- en schelpdieren zoals oesters bevatten zink en dat is  belangrijk  voor een goede hormoonbalans.
- Groene groenten en peulvruchten bevatten magnesium dat menstruatiepijn vermindert. 
- Suiker en cafeïne in koffi e, thee en cola kunnen menstruatieklachten verergeren.
- Als u rond de menstruatie vocht vasthoudt, is het goed om minder zout te eten en veel water te drinken. 
-  Vrouwen die veel bloed verliezen door de menstruatie hebben ijzerrijke voeding nodig. Goede bronnen zijn rood vlees, 

noten, peulvruchten, pure chocola, broccoli en eidooier. Melk en thee gaan de opname van ijzer tegen. Gebruik dat niet in 
combinatie met andere voedingsmiddelen.
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FYTO-OESTROGENEN
Vrouwen uit oosterse landen gebruiken 

vaak dagelijks sojaproductenals tofu (so-

jakaas) en tempeh (gefermenteerde soja). 

Deze producten bevatten fyto-oestroge-

nen. Het blijkt dat de werking van deze 

plantaardige stoffen in het lichaam ver-

gelijkbaar zijn met oestrogen (vrouwelijke 

hormonen). Tijdens de overgang maakt 

het lichaam minder oestrogenen aan, 

waardoor het goed is om voedsel te eten 

met een hoog fyto-oestrogeengehalte. 

Naast het verlichten van overgangsklach-

ten beschermen de fyto-oestrogenen mo-

gelijk tegen borst- en baarmoederkanker, 

helpen ze het hart gezond te houden, het 

cholesterolgehalte te verlagen en voorko-

men ze osteoporose. 

Vooral de eerste drie van dit lijstje bevat-

ten een grote hoeveelheid fyto-oestroge-

nen. De overige producten hebben een 

licht oestrogene invloed. 

OPVLIEGERS

Door de afname van oestrogenen veran-

dert ook de productie van prostaglandi-

nen. Meervoudige onverzadigde vetzu-

ren (zoals vette vis, teunisbloemolie en 

borage-olie) zorgen voor de productie 

van prostaglandines. Als de balans tus-

sen de verschillende vetzuren verandert, 

kunnen opvliegers ontstaan. Zorg ervoor 

dat u  naar verhouding meer ‘goede vet-

ten’ dan ‘slechte vetten’ gebruikt. Goede 

vetten zijn onverhitte vetten waarvan het 

grootste deel (meervoudig) onverzadigd 

is. Slechte vetten zijn verhit en verzadigd 

vet. Let ook op voeding. Sommige vrou-

wen krijgen opvliegers van heet of sterk 

gekruid voedsel, alcohol of cafeïne. Hevi-

ge zweetaanvallen tijdens opvliegers zijn 

ook te reguleren met verschillende soor-

ten thee. Saliethee gaat bijvoorbeeld he-

vige transpiratie tegen. Vlierbloesemthee 

bevordert juist de transpiratie, waardoor 

de opvliegers  heftiger zijn, maar korter 

duren.  

GEWICHT
Door het dalen van het oestrogeenge-

halte verbrandt het lichaam minder 

calorieën. Ook de testosteronproduc-

tie daalt tijdens de overgang. Dit man-

nelijk geslachtshormoon, wat ook bij 

vrouwen voorkomt, wordt normaal ge-

sproken aangemaakt in de eierstok-

ken in kleine hoeveelheden. Het lage 

testosterongehalte kan zorgen voor ver-

lies van spiermassa en een toename 

van de vetmassa. Deze afname van de 

spiermassa betekent minder behoefte 

aan energie, dus minder behoefte aan ca-

lorieën. Wanneer men de eetgewoontes 

niet aanpast aan  de veranderde behoef-

te van het lichaam, worden de overtol-

lige calorieën opgeslagen als vet. Voor de 

overgang zit het vetweefsel bij de vrouwen 

vooral op de heupen en dijen. Na de me-

nopauze gaat het lichaamsvet zich meer 

ophopen in de buikstreek. Beweging in 

de overgang kan de spierafbraak vermin-

deren en ervoor zorgen dat er meer spier-

massa ontwikkeld wordt, ten koste van 

het vetweefsel.

EMOTIONELE SCHOMMELINGEN
Door de schommelende hormoonspie-

gel kan de vrouw in een disbalans ko-

men. Oestrogeen zorgt voor een grotere 

aanmaak van het hormoon serotonine. 

Serotonine heeft onder andere invloed 

  2   S.H.N. Kooistra

Voedingsadvies bij 
de overgang         

Het is bekend dat voornamelijk in 
oosterse landen als Japan, China en India, 
de vrouwen gemakkelijker de overgang 
doorlopen dan hier in het westen. 
Voedingsgewoonten spelen hierbij 
een belangrijke rol. 

Fyto-oestrogenen zijn te vinden in:
- sojabonen
- lijnzaad
- rode klaver
- kikkererwten
- peulvruchten
- volkoren graanproducten
- ananas
- appel
-  groente (broccoli, bloemkool, 

wortelen en spruitjes)
- aardappel
- kruiden (zoethout, anijs en hop)
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op de stemming en het zelfvertrouwen. 

Als het oestrogeengehalte daalt, kan een 

gevoel van neerslachtigheid ontstaan. 

Extra vitamine B12 kan de neerslachtig-

heid positief beïnvloeden. Vitamine B12 

zit onder andere in vlees, vis, gevogelte, 

eieren en melk. 

BOTONTKALKING
Botontkalking komt veel voor op latere 

leeftijd. Bij vrouwen in de overgang kan 

dit proces sneller gaan. De belangrijkste 

oorzaak bij vrouwen is de afname van 

de productie van het geslachtshormoon 

oestrogeen. Voor het beenderengestel 

kan dit grote gevolgen hebben, want oes-

trogeen zorgt er onder ander voor dat er 

voldoende calcium (kalk) in de botten 

komt en blijft. Na de overgang neemt 

het botweefsel geleidelijk af, omdat er 

meer calcium verdwijnt dan wordt opge-

nomen. Dit kan ervoor zorgen dat botten 

op latere leeftijd gemakkelijker breken. 

Het is daarom belangrijk om calciumrijk 

voedsel te eten en producten met vita-

mine D. Ook is dagelijks bewegen (zoals 

wandelen / joggen) in de buitenlucht erg 

goed voor de vorming van vitamine D in 

de huid. Vitamine D stimuleert namelijk 

de opname van calcium.

WEES MATIG MET ONDERSTAANDE VOEDINGSMIDDELEN, 
DEZE KUNNEN OVERGANGSKLACHTEN JUIST BEVORDEREN:

VOEDINGSADVIES BIJ BOTONTKALKING:

-  Gebruik calciumrijke producten, zoals broccoli, boerenkool, groene 
bladgroenten, noten en zaden, vooral sesamzaad. Zuivelproducten zoals 
kwark, biogarde en karnemelk zijn ook calciumrijk maar worden minder goed 
opgenomen.

- Gebruik weinig zout, breng gerechten op smaak met specerijen en kruiden.

-  Eet volop groente en fruit. Dit levert magnesium op, een mineraal dat een 
belangrijke rol speelt bij de kalkopname van calcium in de botten en spieren.

-  Doe zuinig aan met frisdranken, gezoete vruchtensappen en alcohol. 
Dit heeft een negatief effect voor de kalkopname.

- Drink veel water, minstens 6 glazen per dag.

-  Wees matig  met vlees, omdat vlees relatief veel fosfaat en weinig calcium 
bevat. Een overschot aan fosfaten wordt uitgescheiden door de nieren, 
waarbij ook calcium verloren gaat.

-  Vermijd  ‘zure’ voeding  zoals vlees, vis, eieren en kaas. Het lichaam komt 
direct in actie om die zuren te neutraliseren. Voor deze neutralisatie is onder 
meer calcium nodig, wat onttrokken wordt aan de botten. Zorg dus dat de 
voeding een basenoverschot bevat. Basenvormende voedingsmiddelen zijn 
groente en fruit.

• Koffi e
• Suiker en producten die suiker 
 bevatten, zoals snoep, koek, ijs en vla
•  Witmeel producten, zoals witbrood, 

koek, sauzen, gebonden soepen en 
pudding

• Pittige gerechten en specerijen
•  Zuivelproducten, zoals melk, yoghurt, 

karnemelk en kwar  k

•  Frisdranken, vooral koolzuurhouden-
de dranken

• Alcoholische dranken
• Producten die veel eiwitten bevatten
• Rood vlees, gevogelte en varkensvlees
•  Conserveringsmiddelen en kunst-

matige toevoegingen (synthetisch 
bereide stoffen)

DE ONDERSTAANDE VOEDINGSMIDDELEN KUNNEN GUNSTIG WERKEN BIJ OVERGANGSKLACHTEN:

Kruiden en specerijen
• Kaneel
• Salie
• Knofl ook
• Selderij
• Peterselie
• Gember
• Zeezout

Zoetstoffen
• Kandij
• Honing
• Ahornsiroop
• Dadelstroop
• Rijststroop 

Vetten en oliën
• Roomboter
• Olijfolie
• Lijnolie
• Sesamolie
• Sojaolie
• Walnootolie
• Maïsolie
• Zonnebloemolie

Vis
• Paling
• Sprot
• Bokking
• Haring
• Makreel

Vervangende 
zuivelproducten
• Soja melk
• Soja yoghurt

Noten
• Hazelnoot
• Walnoot
• Cashewnoot
• Paranoot
• Pistachenoot
• Pelpinda
• Amandel

Fruit
• Appel
• Kersen
• Banaan
• Sinaasappel
• Pruimen
• Perzik
• Peren
• Mango

Peulvruchten
• Sojabonen
• Linzen
• (Kikker) erwten
• Tofu
• Cannellini bonen

Brood
• Notenbrood
• Sesambrood
• Maisbrood
• Ciabattabrood
• Notenbrood

Groenten
• Koolsoorten
• Aardappels
• Wortelen
• Broccoli
• Paprika
• Groene groenten
• Rabarber

Zaden
• Pompoenzaad
• Lijnzaad
• Maanzaad
• Sesamzaad
• Zonnebloempitten
• Pijnboompitten

Granen
• Haver
• Gerst
• Rogge
• Tarwe
• Sojameel
• Volkorenmeel
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Colofon
Deze Nieuwsbrief wordt uitgeven  
door Stichting Voorlichting  
Natuurgeneeskunde en verscheen  
3 keer per jaar.

Vijfde jaargang, nummer 14, 2013

Mede mogelijk gemaakt door:
Medica Natura 
www.medica-natura.nl
Praktijk voor natuurgeneeskunde  
www.praktijkrebel.nl

Stichting Voorlichting 
Natuurgeneeskunde
Postbus 368
9200 AJ Drachten
0512 - 54 43 47
KvK nr. 011 139 78
www.stichtingvoorlichting
natuurgeneeskunde.nl

Aan- of afmelding kunt u per e-mail 
doorgeven aan: info@stichting
voorlichtingnatuurgeneeskunde.nl. 

Disclaimer:
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of overgenomen 
zonder schriftelijke toestemming van 
SVN. De uitgever kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor de inhoud.

Dit is de veertiende uitgave van de nieuwsbrief van de Stichting Voorlichting 

voor Natuurgeneeskunde.

De vraag naar goede voorlichting wordt steeds groter. Daarom is in 2005 de 

Stichting Voorlichting voor Natuurgeneeskunde, kortweg SVN genoemd, op-

gericht door enkele belangstellenden, patiënten en natuurgeneeskundigen.

De SVN organiseert voorlichtingsavonden en seminars zowel voor gebruikers 

als behandelaars van natuurgeneeskundige therapieën. De SVN geeft  

informatieve folders uit en sinds 2009 ook deze nieuwsbrieven. De SVN 

nieuwsbrief verscheen 3 keer per jaar. De SVN nieuwsbrieven waren telkens 

gewijd aan een thema. Deze keer is het thema: Mannen en  vrouwen kwalen. 

 

Met deze nieuwsbrief is uw ringbandsysteem vol. Dit is dan ook de laatste 

nieuwsbrief die in deze vorm wordt uitgegeven. We gaan verder met een  

digitale nieuwsbrief. Meer informatie hierover kunt u op onze website vinden.

De nieuwsbrieven zijn voorzien van oogjes. Daardoor passen de nieuws- 

brieven in een ringband systeem. Zo kunt u de nieuwsbrieven bewaren en 

heeft u in de loop der tijd een prachtig medisch naslagwerk. 

De SVN nieuwsbrieven worden verspreid door  Centrum voor Natuurgenees-

kunde, Buitenstvallaat12, 9204 WX Drachten. Deze laatste nieuwsbrief kunt 

binnen 3 maanden gratis afhalen op dit adres. Wilt u de, nieuw te verschij-

nen, digitale nieuwsbrieven in uitgeprinte vorm thuis ontvangen, neem dan 

telefonisch contact op met Stichting Voorlichting Natuurgeneeskunde. 

Het telefoonnummer vindt u in de colofon.

De SVN nieuwsbrieven zijn met de bijbehorende ringband te bestellen door 

overmaking van € 29,50 op rekeningnummer 5067594 van de ING bank 

onder vermelding van SVN nieuwsbrieven. Als u de nieuwsbrieven met de 

ringband komt halen dan betaald u € 24,50.

Stichting 
Voorlichting 

Natuurgeneeskunde


