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130.000
exemplaren
verkocht
in Zweden

Op zoek naar
de balans tussen
oosterse wijsheid
en het westerse
leven.
Zweedse #1 bestseller die je kijk
op het leven verandert.
€ 20,99

Avontuurlijk
wandelen in
Nederland
In Back to Nature nemen Eva Spigt en Nicola Dow je mee op avontuur in de
Nederlandse natuur. In dit boek hebben ze de mooiste wandelingen op een rij
gezet, met bijbehorende activiteiten en een stukje persoonlijke ontwikkeling. Denk
bijvoorbeeld aan het plukken van je eigen rucola of duindoornbessen en voor
de diehards: winterkamperen of een duik in de koude zee!
€ 20,99

NU TE KOOP BIJ DE (ONLINE) BOEKHANDEL

Backtonaturehikes.nl
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TANDARTSANGST

Zomervreugde

Onze hobby is het ook
niet, maar sommige
mensen zijn echt
doodsbang om naar de
tandarts te gaan. Valt
daar iets aan te doen?
(pag. 16)
PSYCHE

››

Bang
voor de
tandarts

Tijd voor de halfjaarlijkse tandartscontrole,
maar niet voor Yasmine (32). Ze is als
de dood voor nare behandelingen en strenge
opmerkingen over haar poetsgewoontes.
En ze is niet de enige die met zwetende
handen in de stoel ligt. Wat valt eraan te doen?
TEKST YASMINE ESSER | BEELD GETTY IMAGES

De laatste controle kan ik me niet eens
meer herinneren. Tegen mijn vriend zeg ik
dat het een jaar geleden is, maar het zijn
er sowieso al twee. Ik weet nog dat ik een
afspraak had, maar die werd afgebeld, nét
toen ik op de fiets wilde stappen. Ik kon
niet in mijn agenda kijken en zou later
wel een keer terugbellen voor een nieuwe
afspraak. Dat heb ik nog steeds niet
gedaan. Ik had te veel deadlines en toen
kwam corona. Ook wilde ik eerst vaker
tandenstokers gebruiken. Ik geef het maar
toe: ik ben bang. Niet zozeer voor de pijn,
maar bang dat ineens blijkt dat ik wortelkanaalbehandelingen, implantaten en
kronen nodig heb. Of dat mijn tanden
überhaupt niet meer te redden zijn. Dat
laatste is een schrikbeeld waar de mondhygiënist élke afspraak mee aankomt. Mijn
tandvlees is ontstoken en trekt zich terug,
volgens haar. Als ik niet wat vaker met de
tandenstoker tussen mijn kiezen duw, volgt
onvermijdelijk een kunstgebit. Ik ben niet
de enige. 40 procent van de Nederlanders
is bang voor de controle, 12 procent heeft
extreme tandartsangst. Naar schatting
600.000 tot 800.000 mensen zijn zó bang,
dat er sprake is van een tandartsfobie. Zij
gaan pas naar een mondzorgpraktijk als
de pijn echt ondraaglijk wordt. Door de
coronapandemie slaan meer mensen hun
tandartsbezoek over. Een kwart van de
Nederlanders is sinds begin 2020 niet meer
bij de tandarts geweest. Omdat ze bang zijn
besmet te raken met Covid-19, volgens
Tandartsenvereniging KNMT. Ik weet wel
beter… Corona is het ideale excuus om iets
niet te doen waar je toch al geen zin in had.

Hoe kan het toch dat zo veel mensen de
tandarts en mondhygiënist eng vinden?
Voor Ingrid (56) begon de angst bij de
schooltandarts. “Ik weet nog precies hoe
het rook in het busje waarmee hij twee keer
per jaar naar school kwam. Een mengeling
van een steriele, klinische geur en metaal,
want vullingen werden toen gemaakt van
zilverkleurige bolletjes. Ik was zeven, acht
jaar. Als ik die man het schoolplein op zag
lopen, kreeg ik al buikpijn. Dat kwam ook
doordat hij me eens een tik had gegeven,
toen ik mijn mond niet opende, omdat ik
bang was.”

Traumatische ervaring

Ingrid is bepaald niet de enige die angstig
is geworden door een nare ervaring. Uit
wetenschappelijke onderzoeken blijkt
dat maar liefst 95 procent van de bange
patiënten behandelingen heeft meegemaakt
die ze als pijnlijk hebben ervaren of die ze
een machteloos gevoel gaf. Ook Lianne (38)
heeft vervelende herinneringen aan de
tandarts, die ook nog eens haar stiefvader
werd. “De angst begon toen ik een jaar of
negen was. Ik had een gaatje en ondanks
de verdoving had ik nog steeds veel pijn
tijdens de behandeling. Mijn tandarts zei

‘Ik heb zelfs een keer
de boor uit zijn
handen geslagen’

dat ik me niet zo moest aanstellen. Daarom
dacht ik altijd dat ik zeurde. Lange tijd riep
ik dat ik nog liever zou bevallen dan naar
de tandarts gaan. Tijdens controles lag ik er
compleet verkrampt bij met mijn benen zo’n
beetje om de stoel heen geklemd. Ik heb
zelfs een keer de boor uit z’n hand geslagen.
Hij werd heel boos, en terecht, want het had
slecht kunnen aflopen voor ons allebei.”

Patroon doorbreken

Een andere, opvallende, oorzaak van
tandartsangst: het uitstellen van de halfjaarlijkse controle. Dat kan beginnen uit
tijdgebrek. Vervolgens leidt het uitstellen
tot problemen in de mond, waardoor de
kans toeneemt dat er behandelingen nodig
zijn. En dát idee kan zo afschrikwekkend
zijn, dat mensen liever hun kop in het zand
steken. Er volgt een neerwaartse spiraal,
schrijft Ad de Jongh, bijzonder hoogleraar
angst- en gedragsstoornissen aan het
Academisch Centrum Tandheelkunde,
in zijn oratie uit 2004. Patiënten krijgen
rampfantasieën over nare behandelingen,
waardoor de angst verder aangewakkerd
wordt. Het wordt steeds duidelijker dat het
gebit een behandeling nodig heeft, maar
het wordt tegelijk moeilijker het patroon
van angst en vermijding te doorbreken.
Uiteindelijk komt er ook nog schaamte bij.
Eerst voor het vermijdende gedrag en als
mensen echt lang niet zijn gegaan, schamen
ze zich voor hun gebit zelf. Bijvoorbeeld bij
sociale momenten, die ze vervolgens óók
vermijden. Zo ver is het bij mij gelukkig
nog niet, maar het patroon van vermijding,
de angst voor de behandeling en nóg meer »

16 | SANTÉ | JUNI
XXX 2021
2021

JUNI 2021 | SANTÉ | 17

VERANDER JE
RELATIE MET TIJD
Voel je je vaak
opgejaagd en kom je
altijd tijd tekort? Neem
dan je relatie met tijd
eens onder de loep. Ben
jij de baas of de klok?

Vind jij het leven ook net wat leuker als de zon schijnt? Ik wel.
En dat geldt voor de meesten van ons. Alles is makkelijker en
ik kijk al weken uit naar het moment dat het zomerseizoen echt
losbarst. Waarom je je in de zomer zo happy voelt, lees je op
pagina 40. Naast de zomerzon doet ook lachen wonderen voor je
geluksgevoel (pagina 8). En het is aanstekelijk: als iemand naar je
lacht, lach je vanzelf terug. Win-win dus! Alle reden om komende
tijd extra vaak je mondhoeken omhoog te krullen. Juist nu.
Mocht 2021 dan toch geen summer of love worden (ook al wordt
die al maanden voorspeld), laat het dan in elk geval een summer of
happiness zijn. Ik ben er wel aan toe! Van wie je zeker weten een
smile op je gezicht krijgt, is de Britse tv-kok en Netflix-ster Nadiya
Hussain. Haar passie voor eten spatte al van het scherm en nu
straalt ze in Santé (pagina 24). Wie daar niet blij van wordt...

(pag. 48)
PSYCHE

Annalot Boersma

4 OP DE 10 MENSEN
VOELEN ZICH OPGEJAAGD,
NIET ALLEEN OP HET WERK,
MAAR OOK THUIS

Chef redactie

TIJD

Verander je relatie met
‘Lekker druk’ antwoorden
we als iemand vraagt hoe
het gaat. Afspreken? Leuk,
maar pas over drie weken.
De race tegen de klok is
zo normaal, dat we ons
niet eens meer afvragen
hoe gezond dat eigenlijk
is. Hoe bevrijd je je uit
de houdgreep van tijd?

Rinkelende wekker om 7.00 uur, kopje koffie
om 9.30 uur, 12.30 uur een lunchwandeling,
om 17.00 uur boodschappen halen, avondeten op tafel om 18.00 uur, om 19.30 uur
een online sportlesje en rond 21.30 uur
uitgeput neerploffen op de bank. Als je het
zo opschrijft, klinkt het overzichtelijk, zo’n
dag opgedeeld in vaste tijdblokken. Je weet
precies waar je aan toe bent en holt niet
achter de feiten aan, toch? De werkelijkheid
vertelt ons iets anders, want uit onderzoek
blijkt dat ruim de helft van alle Nederlanders
vindt dat hun leven weleens te druk is. Vier
op de tien mensen voelen zich zelfs opgejaagd.
Waarom laten we ons gijzelen door de tijd?

TEKST FLEUR BAXMEIER | BEELD GETTY IMAGES

STATUSSYMBOOL
“We maken het onszelf lastig met wat we in
het dagelijks leven allemaal willen afvinken”,
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verklaart de Utrechtse hoogleraar sociologie
Tanja van der Lippe. Zij doet al meer
dan dertig jaar onderzoek naar tijdsdruk,
tijdsbeleving en de werk-privébalans, wat
onlangs resulteerde in het boek: Waar blijft
mijn tijd? – Waarom we zoveel willen,
moeten en kunnen. “We willen een leuke
baan, we willen met het hele gezin eten,
we willen ’s avonds nog sporten, gezellig
afspreken met vrienden en in het weekend
op stap”, somt ze op. “Dat is lastig af te
stemmen, niet alleen vanwege de beperkte
tijd die we daarvoor hebben, maar je hebt
ook nog te maken met al die andere mensen
met drukke agenda’s.”
Tijdsdruk is met andere woorden onderdeel
geworden van onze cultuur. Van der Lippe:
“Als je iemand vraagt hoe het gaat, zal
diegene niet snel zeggen: ‘Ik heb niet veel

te doen.’ Je moet lekker druk zijn, anders
gaat het niet goed met je. Druk zijn is een
statussymbool geworden. We halen onze
eigenwaarde uit ons werk en de tientallen
activiteiten die we daarnaast doen. In mijn
boek schrijf ik over een experiment met
Sally. Zij vertelt de ene keer dat ze geen tijd
heeft voor lunch en na vijf uur moet doorgaan om haar werk af te krijgen. De andere
keer zegt ze dat ze rustig de tijd neemt voor
de lunchpauze en op vrijdag om vijf uur aan

WE ASSOCIËREN DRUK ZIJN
MET EEN OPGESTOKEN
DUIMPJE EN STAAN
DE HELE DAG ‘AAN’

haar weekend begint. Alle ondervraagden
oordelen dat de eerste Sally een betere baan
heeft met meer status.”
ALTIJD ‘AAN’
We associëren druk zijn met een opgestoken
duimpje en staan de hele dag ‘aan’. Klaar
om in actie te komen met een leven dat
van minuut tot minuut is gepland. Als
een razende trein, met de tikkende klok als
aanjager op de achtergrond. “Het voordeel
hiervan is dat we ons werk en sociale leven
effectief kunnen inrichten”, zegt psycholoog
Marcelino Lopez, die altijd op zoek is naar
antwoorden op lastige levensvragen. “Als
je met de klok leeft, weet je waar je aan toe
bent en wanneer je wat moet doen. Het grote
nadeel is dat veel mensen stress krijgen van
deze manier van leven. Ze zijn constant

bezig met de druk van toekomst en verleden,
waardoor ze minder genieten van het hier
en nu. En uiteindelijk is dat waar ons leven
zich afspeelt.”
Een betere balans is volgens Lopez noodzakelijk om de terreur van de tijdsdruk
tegen te gaan. Om een stap in de goede
richting te zetten, is het handig om eerst
uit te zoeken wat tijd eigenlijk is. “Zelfs
slimme natuurkundigen vinden dat een
lastige opgave,” zegt Lopez, “want tijd is
een raar ding. Je hoort het niet, je ruikt
het niet, je ziet het niet en je voelt het niet.
Maar het is er wel, overal en altijd. We
maken onderscheid tussen de objectieve
en psychologische tijd. De objectieve tijd
is voor iedereen hetzelfde en wordt bepaald
door de wijzers op de klok. De subjectieve
tijd zegt iets over hoe jij de objectieve tijd »
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10x Santé + dr. organichuidverzorgingsset
voor maar € 34,95:
pag. 34

Update
OP WOLKEN

Deze zonnige hardloopschoenen
zijn geschikt voor dagelijks gebruik
en speciaal ontworpen voor lange
afstanden. Door de veerkrachtige
schuimmaterialen en het minimale
gewicht voelt het alsof je op wolken
loopt. Zo wordt hardlopen opeens
een stuk leuker.
Mach 4 € 140 HOKA ONE ONE

Onlangs lanceerde
Decathlon een nieuw
yogamerk: Kimjaly.
De collectie bestaat
uit comfy kleding in
zachte pastelkleuren
en accessoires,
zoals yogamatten en
-blokken. Stuk voor
stuk betaalbare items
die (deels) zijn gemaakt
van biologisch katoen,
natuurlijke materialen
en gerecycled plastic.
Decathlon.nl

▼

In de tuin eten wordt nóg gezelliger met de fairtrade tafelkleden
en servetten van Rozablue. Gemaakt van katoen en voorzien
van kleurrijke prints, die met de hand zijn bedrukt in India.
Tafelkleden vanaf € 74,95 en servetten vanaf € 7,95
Rozabluehome.com

CHECK DEZE NIEUWE BOEKEN ▼

Family.Eat.Plant., Lisette Kreischer
€ 24,99 (Kosmos Uitgevers)
In haar nieuwste kookboek deelt Lisette
Kreischer, bekend van The Dutch Weed
Burger, haar favoriete plantaardige
recepten voor het hele gezin. Ook komen
de ervaringen van vegan families aan bod:
wat vinden de kids het lekkerst? En wat
als andere familieleden kritisch zijn?
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Aan tafel!

Hart & lopen, Janneke Wittekoek € 20
(Uitgeverij Lucht)
Volgens cardioloog Janneke Wittekoek
is hardlopen het beste medicijn voor je
hart. Of je nu beginner of pro bent en
of je de dertig of de vijftig ruimschoots
bent gepasseerd: dit boek geeft iedereen
inspiratie om (meer) te gaan lopen.
Inclusief looptips en hardloopschema’s.

PRODUCTIE MARA RUIJTER

DAT ZIT
WEL GOED

IK NEEM JE
MEE
Te gebruiken als
strandtas, sporttas of
prop ’m vol voor een
lekkere picknick in het
park. Deze allround
shopper is voor
70 procent gemaakt
van gerecycled plastic.
Verkrijgbaar in talloze
kleuren(combinaties).
€ 25,95 Handedby.nl

HOMEMADE

ICE TEA

Vul de karaf met water
en ijsklontjes en stop
in het filter je favoriete
thee, fruit of verse
kruiden en klaar is
je verfrissende
zomerdrankje.
De karaf is geschikt
voor zowel hete als
koude dranken.
Ice tea maker
(1,2 l) € 39,95
Bredemeijer.nl

➊

3x eerste hulp bij
insectenbeten

1
PRINTMANIA

Geen prikkende beugels en schurende
bandjes: het ondergoed van Untouched is
heerlijk zacht en stretchy en sluit mooi
aan om je lichaam. Nu alleen nog kiezen
uit ál die leuke prints.
Vanaf € 17,95 Untouchedunderwear.com

NA DE PRIK, STEEK & BEET GEL
€ 8,95 (75 ML) JACARE

Verzorgende en verzachtende gel voor de
rode en geïrriteerde huid bij insectenbeten.
Ook geschikt bij kwallenbeten en na contact
met brandnetels.

2

AFTER BITE € 9,99 (7,5 ML) MOSQUITNO

Geeft onmiddellijke kalmering en vermindering van de irritatie van een muggenbeet.
Met de applicator kun je het gemakkelijk
aanbrengen zonder je vingers te gebruiken.

3

ROLL-ON INSECT BITE € 11,99 (10 ML)
PHYSALIS

❷

Handige roller met een mix van wel dertien
kalmerende etherische oliën. Honderd
procent natuurlijk.

➌

▼

▼

Vietnamees, Uyen Luu € 25,95 (Good
Cook Uitgeverij)
Leer Vietnamees koken met deze bundel
met makkelijke, authentieke recepten.
Denk aan papajasalade, Vietnamese
broodjes, springrolls gevuld met zomerse
kruiden en de lekkerste desserts.

Het fitness kookboek,
Tinne Raeymaekers € 19,99
(Uitgeverij Lannoo)
Personal trainer Tinne deelt zestig
simpele recepten voor een energiek
lichaam, met aanduiding van calorie-,
eiwit-, koolhydraat- en vetgehalte.
Haar motto: eet beter, niet minder.
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Dossier

DE

kracht

VAN

lachen

Er is weinig heerlijker dan buikpijn hebben van het
lachen. Schateren is aanstekelijk, net als een glimlach.
Maar lachen doet nog meer goeds voor je.
TEKST SUUS RUIS | BEELD BEELDIGBEELD/SEASONS.AGENCY, GETTY IMAGES

Lachen is een oerinstinct. Zelfs pasgeboren
baby’s glimlachen. Lang werd gedacht dat
dit een reflex is, maar volgens Emese Nagy,
onderzoeker van de University of Dundee
in Schotland, is dat niet zo. Piepjonge
baby’s lijken namelijk alleen met hun mond
te lachen, terwijl hun ogen niet meedoen.
Maar volgens dokter Nagy bewegen baby’s
voordat ze lachen hun wenkbrauwen en
wangen, wat er volgens haar op kan duiden
dat zo’n schattige glimlach wel degelijk
voor de ontvanger is bedoeld. Ook kunnen
pasgeborenen op geluiden en aanrakingen
reageren met een glimlach.

Universele taal

Fun fact

Voor een grote glimlach
gebruik je ongeveer twintig
gezichtsspieren.
BRON: SPIEREN VOOR SPIEREN

8 | SANTÉ | JUNI 2021

Lachen betekent overal ter wereld hetzelfde
– van IJsland tot Zuid-Afrika tot Australië
is het een teken van vriendelijkheid, dankbaarheid, blijdschap of geamuseerdheid;
een uiting van een positieve emotie.
Er wordt weleens gezegd dat lachen de
enige universele taal ter wereld is. Toch
zijn er verschillen: hoe vaak er gelachen
wordt, is niet overal hetzelfde. Het verschil
tussen diverse landen is volgens meerdere
onderzoeken eerder cultureel bepaald dan
een graadmeter voor hoe blij of gelukkig
mensen zijn. Zwitserland is volgens een
rapport van de VN bijvoorbeeld nummer
drie op de lijst van gelukkigste landen ter

XXXXXXXXX

wereld, maar het valt toeristen op dat
inwoners niet bijster veel glimlachen; het is
simpelweg niet hun manier van doen. Neem
daarentegen Amerika: daar glimlacht men
continu. Het is daar een teken van respect,
vooral tegenover iemand in een superieure
positie, zoals een klant. In onderzoeken
over dit onderwerp wordt Amerika vaak
tegenover Japan gezet, aangezien dat land
het andere uiterste is. In Japan worden
nederigheid en het onderdrukken van
emoties over het algemeen gezien als smeermiddel in relaties met anderen. Volgens het
Journal of experimental social psychology
kunnen mensen met een Japanse achtergrond ook beter inschatten of een glimlach
oprecht is dan Amerikanen.

Fun fact

Honkbalspelers uit de jaren vijftig
van de vorige eeuw die breed lachten
op de foto van hun honkbalkaartje,
werden gemiddeld zeven jaar ouder
dan teamgenoten die niet lachten.
BRON: ONDERZOEK WAYNE STATE UNIVERSITY

Laat je tanden zien
Maar waarom krullen onze mondhoeken
omhoog en ontbloten we onze tanden
eigenlijk wereldwijd als we iets leuk
vinden? Er wordt van uitgegaan dat het
een evolutieding is: ons lachen lijkt op het
tanden-bloot-lachen van primaten. Toch
zijn er ook verschillen: mensen lachen om
positiviteit uit te dragen, apen vooral om
onderdanigheid of verzoening tentoon te
spreiden. Feit is dat een brede glimlach
eeuwen voordat de jaartelling begon
al werd gezien als teken van tevredenheid.
In de Griekse Archaïsche kunststroming
(650-480 voor Christus) hadden beelden
opgekrulde mondhoeken, wat een gevoel
van gelukzaligheid en harmonie moest
weergeven. In de eeuwen erna werden
mensen vooral serieus geportretteerd.
Het schilderij Mona Lisa van Leonardo
da Vinci was een uitzondering (hoewel het
juist de dubbelzinnigheid van haar glimlach
was die het portret zo beroemd maakte).
Pas rond 1700 werden mensen lachend
afgebeeld. Niet met tanden, stel je voor
zeg! Door slechte mondhygiëne en dito
eetgewoontes had zelfs de elite vaak last
van rottende tanden. Toen in 1787 een
portret van de beroemde schilder Madame
Vigée-Le Brun verscheen waarop ze (licht)
de tanden bloot lachte, sprak iedereen
daar schande van. Men vond het een
‘onwelvoeglijke uiting van emoties’.
Schaterlachen was in die tijd overigens
helemaal taboe. Dat was net als winden
laten en boeren iets voor de onaangepaste
onderlaag van de bevolking. »

ER WORDT WELEENS
GEZEGD DAT LACHEN
DE ENIGE UNIVERSELE TAAL
TER WERELD IS
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‘LACHEN WERKT ALS
ASPIRINE ALS HET EEN OPRECHTE,
GEMEENDE LACH IS’

Pijnstillende werking
Lachen is dus een oerinstinct en een
communicatiemiddel. Maar doet het ook
iets voor je gezondheid? Want sommige
mensen menen zich een stuk beter te voelen
na een flinke lachbui. Sociaal psycholoog
Madelijn Strick van de Universiteit
Utrecht promoveerde cum laude op een
proefschrift over humor in reclame en is
humor daarna blijven onderzoeken. Vorig
jaar kwam haar boek Humor is een van de
vier pijlers onder het universum (de andere
drie ben ik vergeten) uit. Zij weet dus alles
over lachen en de mogelijke voordelen
ervan. “Die voordelen zijn vooral mentaal”,
zegt Strick. “Er is veel onderzoek gedaan
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Lachen ze
mij nou uit?

Niemand vindt het leuk om
uitgelachen te worden, maar
er zijn mensen die daar een
heuse fobie voor hebben
ontwikkeld: gelotofobie. Als je
gelotofobisch bent, ben je bij
elke lach die je hoort bang dat
die op jou is gericht en dat je
belachelijk wordt gemaakt.
De Duitse psychotherapeut
Michael Titze deed er onderzoek naar. Hij ontdekte dat
mensen die aan gelotofobie
lijden continu hun omgeving
scannen op gelach, en dat ze
allemaal dezelfde houterige
manier van bewegen hebben
wanneer ze het idee hebben
dat ze uitgelachen worden:
hij noemde dit het
Pinokkio-syndroom.

naar het effect van lachen op onder meer
je immuunsysteem en het voorkomen van
hartfalen, maar de resultaten zijn heel
wisselend. Van alle vermeende gezondheidseffecten van humor is er slechts één
die echt wetenschappelijke ondersteuning
heeft gekregen, en dat is de pijnstillende
werking. Lachen werkt als aspirine. Maar
dan is het wel belangrijk dat het een
oprechte, gemeende lach is. Een oprechte
lach stimuleert de productie van endorfine
in het brein, een morfineachtige stof die
pijn verzacht en een plezierig gevoel geeft.
Hoewel er dus geen eenduidig bewijs is dat
lachen bijvoorbeeld bloeddrukverlagend
werkt en hartproblemen kan verminderen,
blijkt wel dat mensen die ergens snel de
humor van inzien over het algemeen
tevredener zijn met hun gezondheid.
Natuurlijk is het niet goed om ernstige
dingen weg te lachen, dan stop je het alleen
maar weg. Maar humor kan er zeker voor
zorgen dat je langdurig of zelfs permanent
anders tegen dingen gaat aankijken.”
Cardiologen aan de University of Maryland
Medical Center in de Amerikaanse stad
Baltimore kwamen nog tot een andere
conclusie. Tijdens een onderzoek ontdekten
ze dat schaterlachen – naast de extra
zuurstof die je erdoor binnenkrijgt, wat
een gunstig effect heeft op hart, longen
en spieren – wel degelijk een verband heeft
met het gezond functioneren van bloedvaten. Lachen en een actief gevoel voor
humor kan volgens de cardiologen dus
wél beschermen tegen een hartaanval.

Positieve stofjes
Wie denkt dat je met een flinke lachbui óók
flink wat calorieën verbrandt, moeten we
teleurstellen: je hartslag en calorieverbruik
stijgen tijdens het schaterlachen zo’n 10-20
procent, maar dat betekent in de praktijk
dat je ongeveer 10 tot 40 extra calorieën
verbrandt voor elke 10 tot 15 minuten hard
lachen. Je moet dus drie uur aaneengesloten
bulderen om een zakje chips te verbranden.
Maar lachen is sowieso goed voor je.
Er gebeurt veel in je lichaam wanneer je
lacht. Naast endorfine komen er nog andere
positieve stofjes vrij, zoals dopamine en
serotonine. Dopamine zorgt voor kalmte en
algemeen welbevinden, serotonine voor een
geluksgevoel en goed humeur.

XXXXXXXXX

EEN DAG NIET GELACHEN,
is een dag niet gewerkt
aan je gezondheid?
Iemand die van het motto ‘lachen is
gezond’ zijn levenswerk maakte, is politiek
journalist, activist en schrijver Norman
Cousins uit de Verenigde Staten. Hij gaf les
aan de medische faculteit van de University
of California en deed daar onderzoek naar
de biochemie van menselijke emoties. Hij
was ervan overtuigd dat die de sleutel
vormen tot het menselijk vermogen om
ziektes te overwinnen. Toen Cousins in de
jaren zestig van de vorige eeuw een zeer
pijnlijke rugaandoening kreeg, ontwikkelde
hij bij wijze van pijnbestrijding zijn eigen
lachtherapie. Iedere dag keek hij naar
lachfilms en las hij humoristische boeken,
waardoor hij nagenoeg pijnvrij kon slapen.
Zijn subjectieve positieve ervaring werd al
snel onderschreven toen na metingen bleek
dat na zo’n lachbui de ontstekingswaarden
in zijn wervelkolom lager waren. Niet gek,
vonden gelotologen (onderzoekers op het
gebied van lachen) later: volgens hen maakt
het lichaam door te lachen hormonen als
adrenaline en noradrenaline aan. Deze
zouden ontstekingsremmend werken.
Cousins lachtherapie was in geen enkel
opzicht te vergelijken met de lachtherapieën
en -meditaties die je tegenwoordig kunt
volgen. Lachtherapie en lachmeditatie zijn
overigens niet hetzelfde. Bij lachtherapie
zet de therapeut de lach in om bij de cliënt
een bepaald therapeutisch effect teweeg
te brengen. Lachmeditatie (veelal in een
groep beoefend) is met name een tool om de »

Fun fact

Ratten en apen kunnen ook lachen.
Zij reageren lachend op kietelen.
Honden kunnen niet lachen, ook al
lijkt dat soms wel zo te zijn.
BRON: NATIONAL GEOGRAPHIC
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Feit: grappige mensen
zijn gelukkiger EN
VOELEN MINDER STRESS
De lachepidemie

In 1962 brak in het Afrikaanse
Tanganyika (samen met
Zanzibar het huidige Tanzania)
een lachepidemie uit onder
kostschoolmeisjes. Die
begon met drie meisjes en
verspreidde zich snel onder
de rest van de leerlingen
en later zelfs naar meisjes
in nabijgelegen dorpen.
Sommige meiden hadden
mazzel en waren na een paar
uur van de symptomen
verlost, anderen hielden er
dagen last van. Volgens
onderzoekers was de
epidemie het gevolg van
stress. Er werd door strenge
ouders en leraren veel van de
leerlingen verwacht.

dagelijkse stress te doorbreken en meer
mindful te worden. Strick heeft weleens
een lachmeditatie gevolgd. “De voordelen
die zo’n meditatie oplevert, worden vooral
door de trainers zelf benadrukt”, zegt ze.
“Je hoort vaak dat het supergezond is en
tegen van alles helpt. Maar ik heb nog
geen goed onderzoek gezien dat dat echt
onderschrijft. Zoals ik al aangaf, heeft
een lach alleen effect op je gezondheid als
hij gemeend is. Een neplach kan in zo’n
workshop natuurlijk overgaan in een echte
lach. Toen ik het zelf onderging, vond ik het
vooral ongemakkelijk, maar ik zag om me
heen meerdere mensen met de slappe lach.”

Lachende vrouwen
Veel geclaimde gezondheidsvoordelen
van lachen zijn dus niet wetenschappelijk
aangetoond. Toch heeft lachen nog wel een
ander voordeel: het maakt je aantrekkelijker.
Volgens een wetenschappelijk artikel in
Neuropsychologia zie je er voor anderen
meteen beter uit als je lacht. Dit komt omdat
lachen een deel van het brein activeert dat
daar gevoelig voor is. Volgens onderzoeken
reageren mensen positief op afbeeldingen
van lachende mensen die oogcontact
maken. Overigens nuanceren Canadese
wetenschappers deze bevindingen. Zij

Fun fact

Koppels die kunnen lachen
in stressvolle situaties blijven
doorgaans langer samen.
BRON: PSYCHOLOGY TODAY
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deden onderzoek waaruit bleek dat mannen
lachende vrouwen weliswaar bestempelden
als aantrekkelijk, maar dat dat omgekeerd
niet het geval was: vrouwen vielen eerder
voor mannen met een trotse of norse
gezichtsuitdrukking. Zelfs mannen die
beschaamd keken scoorden bij de vrouwen
hoger dan hun lachende seksegenoten.
Volgens hoofdonderzoeker Jessica Tracy
zijn die onderzoeksresultaten te verklaren
aan de hand van culturele en evolutionaire
invloeden. Vrouwen zouden op trotse
mannen vallen omdat die houding een
hogere status suggereert. Een trotse man
zou eerder in staat zijn voor zijn partner
(en nageslacht) te zorgen. Lachen zou
worden gezien als gebrek aan dominantie
– evolutionair gezien niet bepaald een pré.
Toch blijft lachen een sociaal smeermiddel
én werkt lachen (zowel schaterlachen als
glimlachen) aanstekelijk. Wetenschappers
menen de oorzaak daarvan gevonden te
hebben in de zogenaamde ‘spiegelneuronen’.
Spiegelneuronen zijn cellen in ons brein die
een voorwaarde vormen voor ons sociaal
gedrag, omdat ze aan de basis liggen van
imitatie en inlevingsvermogen. Kort gezegd
zorgen ze er bijvoorbeeld voor dat we de
neiging hebben om te gapen als anderen dat
doen én dat we worden aangestoken door
andermans lach. Tijdens een onderzoek
werd deelnemers gevraagd te fronsen als ze
een foto zagen van iemand die glimlachte.
Makkelijker gezegd dan gedaan, want ze
kregen automatisch de reflex om mee te
lachen in plaats van te fronsen.

Het belang van relativeren
We kunnen onderhand wel de conclusie
trekken dat humor belangrijk is. Maar wat
nou als je zelf helemaal niet grappig bent?
“Tijdens het vele onderzoek dat ik heb
gedaan, heb ik ontdekt dat grappig zijn
slechts een onderdeel van humor is”, zegt
Strick. “Gevoel voor humor bestaat uit drie
componenten: in staat zijn mensen aan het
lachen te krijgen of grappen te maken,
grappen kunnen waarderen en begrijpen,
en een bepaald relativeringsvermogen –
dus de humor van situaties in kunnen zien.”
Gevoel voor humor wordt in de meeste

Lachen
op het werk

Uit een onderzoek van
zorgverzekeraar Aevitae blijkt
dat werknemers lachen op het
werk belangrijker vinden dan
goede koffie. 87 procent van
de ondervraagden vindt het
(zeer) belangrijk om te lachen
op het werk, terwijl 77 procent
goede koffie of thee (zeer)
belangrijk vindt. Ruim een
kwart van de werknemers
vindt lachen op de werkvloer
dermate belangrijk, dat ze
zouden overwegen om van
baan te veranderen als er te
weinig gelachen zou worden
op de werkvloer.

OPVALLEND: VROUWEN
VALLEN EERDER VOOR MANNEN
MET EEN TROTSE OF NORSE
GEZICHTSUITDRUKKING

gevallen als aantrekkelijk gezien en een van
de belangrijkste eigenschappen voor een
potentiële partner, hoewel daar een kleine
disclaimer bij hoort: vrouwen vallen volgens
diverse onderzoeken doorgaans op mannen
die grappig zijn, mannen vooral op vrouwen
die lachen om hun grapjes. Dat humor in
meerdere onderzoeken in verband wordt
gebracht met intelligentie zal voor velen
zeker bijdragen aan aantrekkingskracht.
Evolutionair gezien was humor vroeger
al een teken van mentale fitheid. Anno
nu tonen meerdere onderzoeken aan dat
grappige mensen gelukkiger zijn en minder
stress voelen over hun leven. Alleen daarom
zouden we best nog een paar keer per dag
extra kunnen lachen. °
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healthy life
Zomertopper:
aardbei

BEELD GETTY IMAGES

Zomerkoninkjes zijn niet alleen lekker,
ze zijn ook gezond. Aardbeien zitten
namelijk bomvol vitamine C, wat
goed is voor je weerstand, huid
en haar. Daarnaast bevat aardbei
foliumzuur, iets waar we niet altijd
genoeg van binnenkrijgen. Foliumzuur is nodig voor de aanmaak van
rode en witte bloedcellen en de groei.
Ook is het een bron van kalium,
en dat heb je weer nodig voor een
goede bloeddruk en vochtbalans.
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Bang
voor de
tandarts
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››
Tijd voor de halfjaarlijkse tandartscontrole,
maar niet voor Yasmine (32). Ze is als
de dood voor nare behandelingen en strenge
opmerkingen over haar poetsgewoontes.
En ze is niet de enige die met zwetende
handen in de stoel ligt. Wat valt eraan te doen?
TEKST YASMINE ESSER | BEELD GETTY IMAGES

De laatste controle kan ik me niet eens
meer herinneren. Tegen mijn vriend zeg ik
dat het een jaar geleden is, maar het zijn
er sowieso al twee. Ik weet nog dat ik een
afspraak had, maar die werd afgebeld, nét
toen ik op de fiets wilde stappen. Ik kon
niet in mijn agenda kijken en zou later
wel een keer terugbellen voor een nieuwe
afspraak. Dat heb ik nog steeds niet
gedaan. Ik had te veel deadlines en toen
kwam corona. Ook wilde ik eerst vaker
tandenstokers gebruiken. Ik geef het maar
toe: ik ben bang. Niet zozeer voor de pijn,
maar bang dat ineens blijkt dat ik wortelkanaalbehandelingen, implantaten en
kronen nodig heb. Of dat mijn tanden
überhaupt niet meer te redden zijn. Dat
laatste is een schrikbeeld waar de mondhygiënist élke afspraak mee aankomt. Mijn
tandvlees is ontstoken en trekt zich terug,
volgens haar. Als ik niet wat vaker met de
tandenstoker tussen mijn kiezen duw, volgt
onvermijdelijk een kunstgebit. Ik ben niet
de enige. 40 procent van de Nederlanders
is bang voor de controle, 12 procent heeft
extreme tandartsangst. Naar schatting
600.000 tot 800.000 mensen zijn zó bang,
dat er sprake is van een tandartsfobie. Zij
gaan pas naar een mondzorgpraktijk als
de pijn echt ondraaglijk wordt. Door de
coronapandemie slaan meer mensen hun
tandartsbezoek over. Een kwart van de
Nederlanders is sinds begin 2020 niet meer
bij de tandarts geweest. Omdat ze bang zijn
besmet te raken met Covid-19, volgens
Tandartsenvereniging KNMT. Ik weet wel
beter… Corona is het ideale excuus om iets
niet te doen waar je toch al geen zin in had.

Hoe kan het toch dat zo veel mensen de
tandarts en mondhygiënist eng vinden?
Voor Ingrid (56) begon de angst bij de
schooltandarts. “Ik weet nog precies hoe
het rook in het busje waarmee hij twee keer
per jaar naar school kwam. Een mengeling
van een steriele, klinische geur en metaal,
want vullingen werden toen gemaakt van
zilverkleurige bolletjes. Ik was zeven, acht
jaar. Als ik die man het schoolplein op zag
lopen, kreeg ik al buikpijn. Dat kwam ook
doordat hij me eens een tik had gegeven,
toen ik mijn mond niet opende, omdat ik
bang was.”

Traumatische ervaring

Ingrid is bepaald niet de enige die angstig
is geworden door een nare ervaring. Uit
wetenschappelijke onderzoeken blijkt
dat maar liefst 95 procent van de bange
patiënten behandelingen heeft meegemaakt
die ze als pijnlijk hebben ervaren of die ze
een machteloos gevoel gaf. Ook Lianne (38)
heeft vervelende herinneringen aan de
tandarts, die ook nog eens haar stiefvader
werd. “De angst begon toen ik een jaar of
negen was. Ik had een gaatje en ondanks
de verdoving had ik nog steeds veel pijn
tijdens de behandeling. Mijn tandarts zei

‘Ik heb zelfs een keer
de boor uit zijn
handen geslagen’

dat ik me niet zo moest aanstellen. Daarom
dacht ik altijd dat ik zeurde. Lange tijd riep
ik dat ik nog liever zou bevallen dan naar
de tandarts gaan. Tijdens controles lag ik er
compleet verkrampt bij met mijn benen zo’n
beetje om de stoel heen geklemd. Ik heb
zelfs een keer de boor uit z’n hand geslagen.
Hij werd heel boos, en terecht, want het had
slecht kunnen aflopen voor ons allebei.”

Patroon doorbreken

Een andere, opvallende, oorzaak van
tandartsangst: het uitstellen van de halfjaarlijkse controle. Dat kan beginnen uit
tijdgebrek. Vervolgens leidt het uitstellen
tot problemen in de mond, waardoor de
kans toeneemt dat er behandelingen nodig
zijn. En dát idee kan zo afschrikwekkend
zijn, dat mensen liever hun kop in het zand
steken. Er volgt een neerwaartse spiraal,
schrijft Ad de Jongh, bijzonder hoogleraar
angst- en gedragsstoornissen aan het
Academisch Centrum Tandheelkunde,
in zijn oratie uit 2004. Patiënten krijgen
rampfantasieën over nare behandelingen,
waardoor de angst verder aangewakkerd
wordt. Het wordt steeds duidelijker dat het
gebit een behandeling nodig heeft, maar
het wordt tegelijk moeilijker het patroon
van angst en vermijding te doorbreken.
Uiteindelijk komt er ook nog schaamte bij.
Eerst voor het vermijdende gedrag en als
mensen echt lang niet zijn gegaan, schamen
ze zich voor hun gebit zelf. Bijvoorbeeld bij
sociale momenten, die ze vervolgens óók
vermijden. Zo ver is het bij mij gelukkig
nog niet, maar het patroon van vermijding,
de angst voor de behandeling en nóg meer »
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uitstel

Van
komt afstel?
vermijding, is wel pijnlijk herkenbaar.
Als je angst je belemmert in je dagelijkse
leven, is er sprake van een tandartsfobie.
In dat geval kun je met een psycholoog
je angst stap voor stap onder ogen komen.
Dit gebeurt bij een methode die ontleend is
aan cognitieve gedragstherapie. Vooral bij
mensen die een nare ervaring hebben gehad
blijken deze EMDR-behandelingen te
kunnen helpen. EMDR staat voor Eye
Movement Desensitization and Reprocessing en is erop gericht herinneringen
minder krachtig en emotioneel te maken.

Controle terugkrijgen

Voor wie extreem bang is, bestaan er ook
narcosetandartsen. Zoals de naam al zegt,
vindt de behandeling dan onder narcose
plaats en merk je er niets van. Dat klinkt
ideaal, maar uiteindelijk pak je de angst er
niet mee aan. Hoe je dan wel het beste over
je tandartsangst heen komt? Net als bij
elke angst: door die júíst te ervaren. Wie
rijangst heeft, moet weer achter het stuur
kruipen. Wie bang is voor spinnen, zal
toch echt een spin moeten aanschouwen.
Exposuretherapie, ofwel blootstelling aan
datgene wat je akelig vindt, werkt ook in
het geval van tandartsangst. “Het klinkt
flauw, maar het beste advies is: toch gaan”,
zegt tandarts Karina Ronde-Teunissen, die
in haar praktijk in Nijmegen veel mensen
met angst ziet. “Als je niet naar de gewone
tandarts durft, laat je dan verwijzen naar
een Centrum Bijzondere Tandheelkunde,
waar je leert stapje voor stapje met je angst
om te gaan. En verder? “Rustig in- en
uitademen en tegen de tandarts zeggen
dat je bang bent. Dat lucht vaak al enorm
op. Patiënten in onze praktijk vinden het
fijn dat we kalm blijven en de tijd voor ze
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nemen. Ze beseffen dan dat het oké is. Heel
veel mensen vinden het spannend, dat is
niet iets om je voor te schamen. Je hoeft je
echt niet groot te houden.”
Een belangrijke tip: zoek een tandarts met
wie je een klik hebt. Kies iemand zoals
Ronde-Teunissen, die de tijd neemt voor
patiënten. Door geduldig met ze te praten,
probeert ze hen op hun gemak te stellen.
“Veel patiënten zijn niet alleen bang voor
de pijn, maar ook voor het controleverlies.
Ik probeer ze de controle terug te geven.
Als ik ga boren spreek ik bijvoorbeeld af dat
ik tot vijf tel en daarna stop. Dan vraag ik
hoe het gaat en of ik tot zes of acht mag
tellen. Door die kleine stapjes is het vaak
goed vol te houden. Ik spreek ook met ze
af dat ze hun hand altijd mogen opsteken
wanneer ze willen dat ik eerder stop. Met
een beetje geduld, een goede verdoving en
goede communicatie kom je een heel eind.”
Wat ook kan helpen is, hoe gek dat ook
klinkt: zoek een mondzorgpraktijk die er
gezellig uitziet. Het interieur kan je angst
namelijk aanwakkeren of temperen.
Ronde-Teunissen richtte haar kleinschalige
praktijk huiselijk in: mooie visgraatvloer,
veel licht door de grote ramen. “Het voelt
persoonlijk, is ruim opgezet, je komt niet
meer dan twee mensen in een wit pak
tegen. Die sfeer met rust en ruimte vind
ik heel belangrijk.”

‘Als ik over de
tandarts praat, krijg
ik al zweethanden’

Andere tandarts zoeken

Lianne en Ingrid zochten uiteindelijk een
andere tandarts. Lianne: “Omdat mijn
tandarts ook mijn stiefvader is, stapte ik
nooit over naar een andere tandarts. Nu hij
met pensioen gaat, heb ik voor mijn gezin
toch een andere praktijk gezocht. Wat een
verademing is dat! Ik had wel meteen drie
gaatjes, want daarvoor was ik twee jaar
niet op controle geweest. Doordat mijn
nieuwe tandarts zo anders te werk gaat
dan mijn stiefvader, merk ik dat ik veel
minder bang ben. Ze begint nooit aan de
behandeling als het nog pijn doet, vertelt
precies wat ze gaat doen en ik mag alles
vragen wat ik wil.”
Ingrid lukt het ondanks haar zorgzame
tandarts nog steeds niet om ontspannen
in de stoel te liggen. “Zelfs als ik erover
vertel, krijg ik al klamme handen. Ik zou
in therapie kunnen gaan, maar daar loop
ik voor weg. Dan denk ik: ach, het is
maar twee keer per jaar. Ik probeer nu
te accepteren dat de angst er is.”
En voor mij? Het idee was eigenlijk dat
ik nu zou schrijven dat ik weer naar de
tandarts en mondhygiënist ga en dat het
reuze meevalt. Maar nee: ik was te druk
en zo heb ik nog een paar smoesjes. Wel
overweeg ik om over te stappen. Vooral
wegens de strenge mondhygiënist en haar
bangmakerij. Ze bedoelt het vast goed,
maar bij mij werken die doembeelden
verlammend, begrijp ik nu. Tijdens een
wandeling door de buurt zag ik laatst een
mondzorgpraktijk met het keurmerk De
Lieve Tandarts. Deze tandartsen nemen
uitgebreid de tijd voor hun patiënten,
stellen ze op hun gemak en geven ze een
gevoel van controle. Dat klinkt goed.
Ik ga een afspraak maken. Morgen. °

PSYCHE
XXXXXXXXX

❶ De strenge mondhygiënist heeft wel gelijk:
langdurige tandvleesontsteking, ofwel parodontitis,
kan leiden tot verlies van tanden en kiezen.

❷ Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan
dat er een relatie is tussen tandvleesontsteking
en ouderdomsziekten. Regelmatig bezoek aan
de tandarts en mondhygiënist zou ziektes als
dementie, reuma, hart- en vaatziekten en
beroerten helpen voorkomen.

❸ “Ontstekingen in je lichaam triggeren je
zenuwstelsel, óók tandvleesontsteking. Zelfs als
je niet doorhebt dat je tandvlees ontstoken is, is je
lichaam druk bezig met repareren”, legt Nathalie
Beck, directeur van blue®m uit, een bedrijf dat is
gespecialiseerd in mondgezondheid. “Je lichaam
staat dan continu in een stressmodus, je hartslag
is hoog, heel ongezond.”

De Lieve Tandarts

››

››
Gezonde mond

Keurmerk

Zijn dochter was jarenlang bang voor de
tandarts. Toen die haar toch op haar
gemak wist te stellen, zei ze: “Dat was
nou een lieve tandarts!” Dat bracht Jan
Henk Nawijn op het idee een platform
op te richten waar je klantvriendelijke en
geduldige tandartsen kunt vinden. Zo’n
100 tandartsen hebben inmiddels het
keurmerk De Lieve Tandarts. “Sowieso
is de tandzorg erg verbeterd de laatste
decennia”, zegt Nawijn. “Steeds meer
tandartsen zien de persoon in plaats
van een mond met tanden.” Hulpeloos
in de stoel liggen hoeft ook niet meer.
“Sommige tandartsen hebben een beeldscherm boven de stoel, zodat je tijdens
de behandeling je favoriete Netflix-serie
kunt kijken. Bij andere praktijken kun je
met een VR-bril filmpjes zien. Toch nog
geen klik met je tandarts? Overstappen
kan altijd en mag van je verzekering.”

❹ “Bij tandvleesontsteking kunnen bacteriën
uit de mond in de bloedbaan terechtkomen”,
legt Beck uit. Deze gevaarlijke bacteriën gaan
vervolgens je lichaam door. “Ze nestelen zich
op plekken waar je ze niet wilt, zoals je longen
of hartkleppen, echt levensgevaarlijk.”

❺ Ook voor zwangere vrouwen kunnen tandvleesontstekingen gevaarlijk zijn. De schadelijke mondbacteriën kunnen via de bloedbaan de placenta
of foetus bereiken en een infectie veroorzaken.
Dit kan zelfs leiden tot vroeggeboorte.

››

40 procent van
de Nederlanders
is bang voor
de tandarts
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Bewust kiezen

TEKST MARA RUIJTER | BEELD GETTY IMAGES

Duurzame schoon
DIY ALLESREINIGER

MENG WATER MET WITTEWIJNAZIJN EN SCHUD GOED
DOOR ELKAAR. JE KUNT OOK
GROENE ZEEP, BAKING SODA
EN CITROEN GEBRUIKEN.
VOEG EVENTUEEL EEN
ETHERISCHE OLIE TOE
VOOR EEN LEKKERE GEUR.

5 TIPS :
KIES JE ECO-REINIGER
1 Check het keurmerk
Het EU Ecolabel stelt strenge eisen aan
het gebruik van grondstoffen, energie,
water, afval, verpakkingen en schadelijke
stoffen. Keurmerk Ecocert geeft garanties
voor biologische producten en het Leapy
Bunny-keurmerk staat voor dierproefvrije producten.
2 Let op het gevarensymbool
Staat op de verpakking een rood omrande
witte ruit met daarin een uitroepteken of
een dode vis? Dit betekent acuut gevaar
voor de gezondheid (uitroepteken) of het
milieu (vis). Laten liggen dus.
3 Bekijk de ingrediënten
Vermijd benzeensulfonzuur en vluchtige
organische stoffen (VOS) als propaan,
isobutaan en distikstofoxide. Die kunnen
je luchtwegen irriteren en dragen bij
aan luchtvervuiling.
4 Verdiep je in de prijs
Duurzame middelen zijn vaak duurder,
maar ook vaak zeer geconcentreerd,
waardoor je er niet veel van nodig hebt.
Je doet er dus lang mee, vooral met
tabletten en druppels.
5 Koop geen speciale reinigers
Glasreiniger of keukenreiniger bevatten
meestal veel vluchtige organische stoffen.
Gebruik liever alleen water en een
beetje afwasmiddel.

20 | SANTÉ | JUNI 2021

PRIJS

€ 2,99
(490 ml)

PRIJS

€ 14,99
(9 stuks)

Method allesreiniger spray

Everdrop schoonmaaktabletten

INGREDIËNTEN Aqua, caprylyl/capryl

INGREDIËNTEN Niet-ionogene
oppervlakte-actieve stoffen, anionische
oppervlakte-actieve stoffen, zuurstofhoudend bleekmiddel, geurstoffen.
BIJZONDERHEDEN In drie varianten: keuken-,
badkamer- en glastabletten. Doe één tablet
in een fles met 500 ml water. Na het oplossen
kun je het middel ten minste zes maanden
gebruiken zonder dat de kracht afneemt.
+PUNTEN Geen gebruik van plastic flessen.
-PUNTEN Onduidelijk welke ingrediënten er
precies in zitten en alleen online verkrijgbaar.

glucoside, laureth-7, parfum, tetrasodium
glutamate diacetate, potassium hydroxide,
hexyl cinnamal, benzyl salicylate.
BIJZONDERHEDEN Ingrediënten van
plantaardige oorsprong.
+PUNTEN Biologisch afbreekbaar, lekkere
meloengeur, fles gemaakt van gerecycled
plastic.
-PUNTEN Geen.

KIESWIJZER

maakmiddelen
MILIEUVRIENDELIJK BOENEN
Traditionele schoonmaakmiddelen bevatten vaak
chemische stoffen, denk aan benzeensulfonzuur, chloor,
conserveermiddelen, geur- en kleurstoffen of vluchtige
organische stoffen zoals propaan en isobutaan. Water
breekt deze chemische stoffen niet af, waardoor ze het
oppervlaktewater vervuilen. Bij de rioolzuivering kunnen de
middelen wel worden afgebroken, maar door het ophopen
van alle schadelijke stoffen ontstaat er een ‘rioolslib’. Die
moet de rioolwaterzuivering weer verwijderen. Daar komt
bij dat traditionele schoonmaakproducten meestal verpakt
zijn in grote plastic flacons. En de productie daarvan kost
veel grondstoffen en energie.
SLECHT NIEUWS VOOR JE LONGEN
Schoonmaakproducten met chemische stoffen zijn niet
alleen schadelijk voor het milieu, ze zijn ook niet goed voor je
gezondheid. Ze kunnen bijvoorbeeld ademhalingsproblemen
veroorzaken. Uit een onderzoek van de Noorse universiteit
van Bergen blijkt dat schoonmakers die veel met schoonmaaksprays werken, een verslechterde longfunctie hebben
en bovendien meer kans op astma. De longfunctie van de

PRIJS

respondenten in het onderzoek was vergelijkbaar met
iemand die minimaal tien jaar lang een pakje sigaretten per
dag rookt.
DUBBEL DUURZAAM
Gelukkig komen er steeds meer duurzame schoonmaakmiddelen op de markt. En die kunnen op meerdere fronten
eco-vriendelijk zijn. Zo bevatten ze geen chemische stoffen,
waardoor ze biologisch afbreekbaar zijn en niet schadelijk
voor het milieu. Ook zijn ze niet zo slecht voor je luchtwegen
en huid als gewone schoonmaakmiddelen. Daarnaast zijn de
verpakkingen vaak gemaakt van gerecycled materiaal of zijn
ze afbreekbaar. De grootte van de verpakkingen is eveneens
belangrijk: schoonmaaktabletten en reinigingsdruppels
hebben maar een heel kleine verpakking nodig, waardoor
ze minder energie en grondstoffen kosten, minder ruimte
innemen en er dus minder vrachtverkeer en CO2-uitstoot is.
De belangrijkste richtlijnen voor milieuvriendelijk schoonmaken volgens Milieu Centraal: niet te veel warm water
gebruiken, het middel goed doseren en je sopje na afloop
nooit op straat gooien, maar wegspoelen door de afvoer.

PRIJS

€ 3,95

€ 2,49

(1150 ml)

(1000 ml)

PRIJS

€ 2,99

Seepje allesreiniger

Klok allesreiniger

OceanSaver schoonmaakdruppels

INGREDIËNTEN Sapindus mukorossi-

INGREDIËNTEN Aqua, sodium laureth sulfate,

schillen, caprylglucoside, sodiumcarbonaat,
kaliumhydrocide, parfum, water, sodium
chloride, sodium lauret sulfaat.
BIJZONDERHEDEN Negentig procent
bestaat uit schillenextract van de sapindus
mukorossi-vrucht. Zodra de schillen in
contact komen met water, ontstaat er zeep.
+PUNTEN Bestaat voor 99 procent uit
natuurlijke ingrediënten, de verpakking is
gemaakt van gerecycled plastic.
-PUNTEN Geen.

sodium carbonate, sodium/potassium soap
C2-C22, potassium carbonate, trisodium N,
carboxmethyl, balanine, maleic acid/acrylic
acid copolymer, sodium salt, sodium
bicarbonate.
BIJZONDERHEDEN Maakt alles in eigen
zeepfabriek. Is gunstig voor mensen met een
allergie, astma of andere gevoeligheden.
+PUNTEN Plantaardig, huidvriendelijk, ecologisch, verpakking van gerecycled materiaal.
-PUNTEN Iets minder geconcentreerd.

INGREDIËNTEN Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, 2-fenoxyethanol, parfum,
linalool, limoneen.
BIJZONDERHEDEN Meng de druppels met
750 ml water. Eenmaal gemengd is het een
jaar houdbaar.
+PUNTEN Plantaardig en biologisch afbreekbaar, er blijft geen micro- of nanoplastic
achter in het water, vrij van parabenen,
palmolievrij, dierproefvrij, geen gebruik van
plastic wegwerpflessen.
-PUNTEN Alleen online verkrijgbaar.
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GEZOND
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WAT GEBEURT ER IN JE LICHAAM
BIJ EEN ORGASME?
“Door opwinding wordt er bloed richting de vulva gepompt. Hierdoor zwelt die op en
komt alles op spanning te staan. Als je richting het hoogtepunt gaat, spannen de spieren
zich over je hele lichaam aan, gaat je hart sneller kloppen en adem je sneller. Eerst is er
vooral spanning bij de clitoris, maar die verspreidt zich al snel naar het hele bekkengebied.”

KLEIN OF INTENS
“Als je klaarkomt, trekken de spieren in je bekkenbodem ritmisch samen. Vervolgens
duren de tussenpozen steeds langer, trekt het bloed in de vulva langzaam weg en neemt
de zwelling af. Elk orgasme is anders, maar er is altijd sprake van opgebouwde spanning,
ontlading en ontspanning. Bij sommige vrouwen is het orgasme klein en lokaal, bijvoorbeeld
alleen bij de glans, de eikel van de clitoris. In dit ‘knopje’ van de clitoris zit de grootste
concentratie zenuwcellen, waardoor het heel gevoelig is. Als een orgasme heel lokaal is,
kan je vagina na een hoogtepunt gevoelig blijven. Bij andere vrouwen is een orgasme heel
intens: zij voelen tintelingen van hun tenen tot hun kruin. Hoe je een orgasme ervaart,
heeft te maken met de mate van opwinding en controle. Ligt er druk op het hebben van
een orgasme? Of zit je met je gedachten ergens anders? Dat speelt allemaal mee.”

TEKST MAIKE ABMA | BEELD GETTY IMAGES

GEDACHTEN UITSCHAKELEN
“Tijdens een orgasme komt in de hersenen veel oxytocine vrij, ook wel knuffelhormoon
genoemd. Hierdoor voel je een emotionele band met je sekspartner. Ook zien we
bewustzijnsvernauwing in de hersenen. De prefrontale cortex, het gedeelte aan de
voorkant van je hoofd, die onder andere planning, redenering en vooruitdenken regelt,
is minder actief. Vooral mannen kunnen hun gedachten goed uitschakelen tijdens de
seks. Vrouwen blijven vaker alert. Als je zowel lichamelijk als psychisch opgewonden
bent – en dat zijn twee heel verschillende dingen – is een orgasme nog intenser.”

GEEN ORGASME
Jolien Spoelstra (41) is psycholoog
en seksuoloog in haar eigen praktijk
Move for Motion. Ze schrijft elke
maand een column voor Santé over
haar ontmoetingen met cliënten.
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“Niet kunnen klaarkomen, kan voor frustratie zorgen. Als je er continu mee bezig bent of
je al bijna klaarkomt, wordt de kans op een orgasme nog kleiner. Focus liever op wat lekker
voelt. Hoe meer je dat opzoekt en daarvan geniet, hoe groter de kans op een orgasme.
Als je een orgasme niet zo belangrijk vindt, raad ik je toch aan om te zoeken naar een
manier om de kans op een hoogtepunt te vergroten. Bijvoorbeeld door meer tijd voor
jezelf op te eisen. Een orgasme kan namelijk ook voelen als een beloning. Dat maakt seks
tot een fijnere ervaring en zorgt ervoor dat je het sneller opzoekt.”

Ontdek iedere maand
een nieuw merkparfum
En ontvang jouw keuze in reisformaat thuis
voor slechts €14,95 per maand
Start je
eerste maand met
50% korting
SANTE50

Pauzeer of stop
wanneer jij wilt

Keuze uit 400+
merkparfums

Travelsize ideaal
voor on-the-go

Ga naar www.parfumado.com en gebruik code SANTE50 om je abonnement te starten met 50% korting

WIE IS NADIYA?
De Britse Nadiya Jamir Hussain
(36) won in 2015 het zesde seizoen
van The great British bake off van
de BBC. Sindsdien werd ze bekend
als tv-chef, bestsellerauteur en
presentator. Ze is columnist voor
The Times, schreef kook- en
kinderboeken en presenteert
diverse BBC-kookprogramma’s,
waaronder Nadiya’s family
favourites, Time to eat en Nadiya
bakes. Die twee laatste zijn ook te
zien op Netflix. Haar handelsmerk:
toegankelijke, gezonde en vooral
smakelijke gerechten. Nadiya
werd geboren in het Engelse
Luton als dochter van Bengalese
immigranten. Ze is getrouwd met
Abdal Hussain. Samen hebben
ze twee zoons: Musa en Dawud,
en een dochter, Maryam. Het
gezin woont in Milton Keynes.
Nadiyahussain.com
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INTERVIEW

De leefstijl van... Nadiya Hussain

‘BAKKEN IS EEN SOORT
THERAPIE voor me’

Dat ze het zou schoppen tot Netflix-icoon had tv-chef Nadiya Hussain (36)
nooit kunnen bedenken. Het bracht haar niet alleen bekendheid, het zorgde ook
voor persoonlijke groei. “Ik denk niet meer dat ik iets niet kan – ik kan het wél.”
TEKST BELINDA FALLAUX | FOTOGRAFIE CHRIS TERRY

Je boek Time to eat is net uit. Wat
kunnen we verwachten?
“Het boek gaat letterlijk over tijd maken
om te eten. Ik weet dat het met een druk
gezin best lastig is om elke dag lekker eten
op tafel te zetten en toch niet te lang in de
keuken te staan. Time to eat laat zien hoe
ik dat doe. Voor mij zit de sleutel in de
manier waarop ik mijn keuken gebruik.
Daardoor lukt het me niet alleen om heerlijk
eten te maken, maar ook om tijd te besparen
zodat ik er ook van kan genieten.”
Voor wie heb je Time to eat gemaakt?
“Voor iedereen. We hebben het allemaal
druk, of we nu een gezin hebben of single

zijn. Vaak is een maaltijd klaarmaken het
eerste waaraan je concessies doet als je heel
de dag druk bezig bent geweest. Het is een
fijne gedachte als je weet dat je toch lekker
kunt eten zonder uren te hoeven koken.”
Kun je een paar tips noemen?
“Een voorbeeld: de vriezer is mijn vriend.
Vaak kook ik een dubbele hoeveelheid,
waarvan ik de helft invries. Zo weet ik
zeker dat ik altijd een versbereide maaltijd
heb. Ook mijn magnetron gebruik ik vaak.
Wist je dat je in de magnetron snel kruiden
kunt drogen of aardappelen kunt poffen?
Het scheelt tijd en geld als je je keukenapparatuur slim gebruikt.”

Hoe belangrijk vind jij gezonde
voeding?
“Aan veel voedsel hangt tegenwoordig
een negatief label. Er wordt ons verteld wat
we wel en niet ‘mogen’ eten. Voor mij gaat
het om balans. Als gezin zijn we actief.
We fietsen, wandelen, hiken. En we zijn
dol op taart en eten het elke dag. Natuurlijke
gezondheid draait in mijn ogen vooral om
bewegen, eten en je niet laten beperken.
Je vraagt je niet af of je een stuk taart
neemt, natúúrlijk neem je het. Ik wil dat
mijn kinderen zonder schuldgevoel genieten
van voedsel. Gezond zijn gaat namelijk ook
over de liefde voor eten en om dat wat je
gelukkig maakt.”
»
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‘Ik eet nog steeds curry
met mijn handen. DAT SMAAKT
BETER DAN MET BESTEK’
Hoe is jouw passie voor koken
begonnen?
“In ons gezin was koken erg belangrijk.
Mijn moeder is een geweldige thuiskok en
mijn vader runde een restaurant. Zelf stond
ik al vrij jong in de keuken, maar de echte
liefde voor koken ontstond pas toen ik
wat ouder werd. Vooral sinds mijn kinderen
er zijn, geniet ik erg van koken en bakken,
want nu kan ik het met hen delen.”
Je hebt Bengaalse roots. Wat is je
dierbaarste eetherinnering?
“De simpele, traditionele chicken korma
zoals mijn moeder die een paar keer per jaar
maakt. Die subtiele, zoete geur in de keuken
als die curry op het vuur stond te pruttelen…
Zalig! Ik maak het zelf ook weleens. It feels
like home. Ik eet nog steeds rijst en curry
met mijn handen. Dat smaakt beter dan
met bestek. En ik eet ook graag zittend op
de grond. We hebben hier thuis de gewoonte
om op vrijdag na school met z’n allen op de
woonkamervloer te zitten terwijl ik mijn
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kinderen met mijn handen curry en rijst
geef. Net als mijn moeder vroeger vanaf
één grote schaal rijst uitdeelde aan mij en
mijn broers en zussen. Ze deed dat uit het
oogpunt van gemak, omdat we met zes
kinderen waren. Voor mij is het een
moment van aandacht voor elkaar.”
Wat betekent koken voor je?
“Eten is in de basis brandstof, door te koken
voed ik mijn gezin. Maar voor mij betekent
het veel meer. Voedsel is mijn manier om te
zeggen ‘ik geef om je’. Als mijn kinderen uit
school komen en ik een maaltijd voor ze heb
klaargemaakt, is dat liefde. Eten brengen

‘VOEDSEL IS MIJN MANIER
OM TE ZEGGEN: IK GEEF OM JE.
MET ETEN UIT JE JE LIEFDE'

bij een vriendin die zich niet lekker voelt,
is zeggen: ik denk aan je. Als ik mijn moeders
favoriete bananenbrood bak zodat ze het
kan meenemen naar haar werk, voelt ze dat
ik van haar hou. Met eten uit je op een
unieke manier je liefde.”
Wat mist er nooit in jouw koelkast?
“Ik heb alle soorten chilipepers op voorraad.
Niet dat ik altijd heel pittig eet, maar dat
subtiele pittige – daar hou ik van. En ik
heb ook altijd koriander in huis.”
Wat is een typisch Nadiya-gerecht?
“Mijn chocolate crisp tart, een chocoladedessert met chips als verrassingsingrediënt.
Dit is typisch zo’n recept waarbij mensen
vragen of ik dronken was toen ik het
schreef. Niemand bedenkt dit bij elkaar,
maar het werkt!”
Wat geeft bakken jou?
“Baking is my happy place. Ik heb al jaren
een angststoornis en bakken is een soort

INTERVIEW

therapie voor me. Als ik bak, focus ik
maar op één ding. Dat houdt mijn voeten
op de grond.”

VISSCHOTEL MET
SPAGHETTIRINGETJES
HOOFDGERECHT
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD 1 UUR (INCLUSIEF
30 MINUTEN OVENTIJD)

Je Netflix-show is heel kleurrijk en
jij draagt ook veel kleur. Is dat een
bewuste keuze?
“Vroeger droeg ik alleen maar zwart.
Nu durf ik meer uit te dragen wie ik ben.
De show zelf is inderdaad ook licht en
luchtig. Ik wil dat mensen denken: hé, dit
gerecht is fun, ik ga het maken. Het mooiste
is natuurlijk als ik mijn kijkers de keuken
in krijg. Maar ik hoop dat ook mensen die
alleen voor de lol kijken, blij worden van
mijn show. Nog steeds vind ik het spannend
als ik een aflevering heb opgenomen. Is het
wel goed? Mijn man zegt altijd dat het
geweldig is, maar dat is logisch, hij is mijn
man! Gelukkig krijg ik ook van kijkers
positieve reacties.”
Je culinaire carrière begon nadat je in
2015 The great British bake off won.
Wat heeft die overwinning je gebracht?
“Sindsdien word ik overal herkend, zelfs
in het buitenland. Maar meedoen en in de
finale staan was gezien mijn angststoornis
en paniekaanvallen ook een persoonlijke
overwinning. Dit traject moest ik van
begin tot het eind alleen doen, zonder mijn
familie. Het ging voor mij niet alleen om
taarten bakken, maar om iets doen waarvoor
ik bang ben. Dat het is gelukt, betekent zo
veel voor me. Ik denk nu niet langer meer
dat ik iets niet kan, maar blijf mezelf eraan
herinneren dat ik het wél kan. Natuurlijk
heb ik ook nog momenten van twijfel en
onzekerheid. En nog steeds kan ik me zorgen
maken, maar ik ben minder bang voor die
gevoelens en kan ze beter managen.”
Je bent op televisie een opmerkelijke
verschijning.
“Iemand als ik zie je inderdaad niet snel
op de mainstream tv-zenders. Ik ben een
donkere, Brits-Bengalese vrouw, dochter
van immigranten én ik ben moslim.
Ik vertegenwoordig dus verschillende
minderheidsgroepen. Het legt een bepaalde
verantwoordelijkheid op mijn schouders:
ik fungeer als hun stem. We zijn nog ver

verwijderd van een maatschappij waarin
iedereen gelijk is. Ik wil mijn podium
gebruiken om die gelijkheid dichterbij
te brengen. Ik hoop dat mensen denken:
als zij dit kan, kan ik het ook.”
Hoe druk is jouw dagelijks leven?
“Ik heb een man, twee tienerzoons, een
dochter, twee katten, een parkiet en vier
kippen. ‘Druk’ is een understatement,
het stopt nooit bij ons thuis.”
Hoe houd je balans?
“Ik probeer in de weekenden niet te
werken. Er was een tijd dat ik altijd maar
doorging, maar als ik nu voel dat ik rust
nodig heb, zeg ik letterlijk ‘stop’. Waar
ik ook mee bezig ben. En dan ga ik even
met de kinderen fietsen of naar het park.
Ik leef in het moment.”
Wat is me-time voor jou?
“Een uurtje weken in een schuimbad.
Kaarsjes erbij, een goed boek, heerlijk.
Of ik maak een rondje op de fiets.”
Hoe blijf je in vorm?
“Het helpt om dieren en kinderen te hebben!
Verder beweeg ik dagelijks een halfuurtje.
Wandelen, fietsen, hardlopen. De laatste »

INGREDIËNTEN 2 koolvisfilets
à 380 g, ontdooid en in hapklare
stukjes • 10 kerstomaatjes,
gehalveerd of 2 tomaten, gehakt
• 3 lente-uitjes, fijngehakt •
2 rode pepers, in dunne ringen •
7 broccoliroosjes, in grove stukjes
(of ontdooide en uitgeknepen
broccoli uit de diepvries) •
1 tl gerookte-paprikapoeder •
2 blikken (à 385 g) Heinz spaghetti
hoops in tomatensaus, uitgelekt.
Voor het krokante korstje:
4 kleine of 2 grote sneetjes
brood (circa 100 g in totaal)
• 1 tl knoflookgranulaat
BEREIDING Zet twee oven- en
diepvriesbestendige schalen van
ongeveer 20x26 cm klaar. Verhit
de oven tot 180°C (heteluchtoven
160°C). Doe de vis in een kom –
als er te veel vocht in zit, moet je
de stukjes met de hand uitknijpen
zodat de schaal niet te nat wordt.
Doe de tomaten, lente-uitjes,
pepertjes en broccoli erbij en meng.
Roer een theelepel zout en het
paprikapoeder erdoor en hussel de
uitgelekte pastaringetjes erdoor.
Verdeel het mengsel over de twee
schalen en strijk het oppervlak
glad. Doe voor de korst het brood
met het knoflookgranulaat, een
halve theelepel zout en 3 eetlepels
olijfolie in een keukenmachine en
maal fijn. Strooi de helft van de
kruimels in een dun laagje op elk
van de schotels en zet een van de
twee 30 minuten in de oven.
Serveer één schotel rechtstreeks uit
de oven en laat de andere volledig
afkoelen en vries in.

»
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Eet je vaak samen met vrienden?
“Waarom zou je vrienden hebben als je niet
met elkaar eet?” (Lacht.) “Ik vind het vooral
heerlijk om met elkaar te barbecuen.”
Wat leerde je van je ouders?
“Hard werken. Vooral mijn moeder en oma
ken ik niet anders dan als hardwerkende
mensen. Dat bewonder ik en ik houd het
mijn kinderen ook voor. Wat ik van huis uit
niet echt meekreeg, is plezier hebben in wat
je doet. Ik vind dat wel belangrijk, ook voor
mijn kinderen.”
Is er nog een andere les die jij je
kinderen meegeeft?
“Om blij te zijn met wat je hebt en niet
alleen maar meer te willen. Als je dankbaar

WINNEN?
Santé mag 3 exemplaren
weggeven van Time
to eat – Rijke recepten
voor drukke dagen,
Nadiya Hussain € 27,50
(Luitingh-Sijthoff).
Winnen? Ga naar Sante.nl.

28 | SANTÉ | JUNI 2021

bent, zul je je nooit minder voelen dan
een ander. Ik hoor mijn dochter van tien
weleens zeggen: ‘Ik ben heel tevreden nu,
mam.’ Dat is zo lief en het is mooi om te
merken dat ze het snapt.”

ONTBIJT
“Bij ons thuis staan er geregeld
pannekoeken met yoghurt op
tafel. Ook eet ik graag geroosterd
brood met marmite, avocado,
een gepocheerd ei en honing.”

Heb je een levensmotto?
“Ja, eentje die ik hier thuis vaak uitspreek:
‘Elbows out’. Een metafoor voor: ‘ruimte
maken voor jezelf’. Soms kun je het gevoel
hebben ergens niet helemaal tussen te
passen, maar het is belangrijk om toch je
plek in te nemen.”
Wie inspireert jou?
“Mijn oma. Een veerkrachtige, sterke
vrouw. Ze heeft een zwaar leven gehad
en kan niet lezen en schrijven, maar ze
is zó gelukkig en blij. Ze zorgt nog steeds
voor haar kinderen en kleinkinderen.
Als ik op haar lijk als ik oud ben, is mijn
taak volbracht.”
Wanneer ben jij het gelukkigst?
“Soms zit ik ʼs avonds met de kinderen
op mijn grote bed bij een gedimd lichtje
te lezen. We hebben nu een pakje kaarten
met vragen erop, zoals: noem drie dingen
van de ander waar je van houdt. Heel
speciaal om elkaar op zo’n manier nog
beter te leren kennen. Op zulke eenvoudige
en toch bijzondere momenten voel ik me
heel fijn en veilig.” °

LUNCH
“Meestal ga ik voor een grote
kaassandwich met augurken.
Ik ben ook gek op instant
noodles. Simpel en makkelijk.”
AVONDETEN
“Vaak eten we rijst en een
kipcurry. Of gebakken zalm met
geroosterde groenten.”

EETDAGBOEK

tijd ben ik veel bezig met gewichtjes.
Ik wil me graag sterk voelen. Maar ik
leg mezelf geen strikt sportregime op.”

TUSSENDOOR
“Ik drink twee liter water per dag.
Daar voeg ik wat citroen, limoen
of munt aan toe. En ik drink
veel thee. Favo snacks zijn
een handvol noten, een appel
met pindakaas of avocado
met ahornsiroop.”
SPORTREGIME
“Ik wandel elke ochtend vijf
kilometer. Verder fiets ik graag
en train ik met gewichten.”

Petit BamBou is de grootste Europese meditatie-app !

Kinderen

Relaties en
compassie

Rustig
slapen

Plezier in
je werk

Meditaties voor de hele familie,
Ontwikkeld met Nederlandse meditatie-experts.
https://www.petitbambou.com/nl

MINDFUL

DRINKEN

Mag het een glaasje minder zijn?

Een glas wijn op een zonnig terras kan lekker zijn, het hoeven er alleen
niet opeens vier te worden. Gebeurt het je iets te vaak dat je meer
drinkt dan je van plan was? Rigoureus stoppen met alcohol hoeft niet:
je kunt ook mindful leren drinken.
TEKST MARA RUIJTER | BEELD GETTY IMAGES
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GEZOND

Mindful zijn gaat om bewustzijn: met
aandacht en kennis de dingen doen die je
doet. Wil je mindful leren drinken? Dan is
de eerste stap je drinkgewoontes in kaart
brengen en weten op welke manier je drinkt.

Check je drinkgedrag
Begin met het inschatten van hoeveel je de komende
week gaat drinken en houd het vervolgens ook bij. Maak
bijvoorbeeld een foto van elk drankje dat je neemt of
noteer het in de notities van je telefoon, zodat je na afloop
antwoord kunt geven op de volgende vragen.
❍ Is drinken voor jou vooral een sociale gelegenheid?
Of drink je juist graag alleen op de bank een wijntje?

❍ Met wie drink je het meest?
Drink je vooral met vriendinnen? En met wie was je
toen je meer dronk dan je van plan was? Misschien drink
je bij sociale gelegenheden wel met name omdat je vindt
dat het er nu eenmaal bij hoort of omdat je denkt dat het
van je wordt verwacht.

❍ Wanneer drink je vooral?
Is dat een glas bij het avondeten of heb je rond vier uur
standaard een borreluurtje? Of misschien drink je alleen
in het weekend of juist ook vaak doordeweeks?

❍ Waar ben je als je drinkt?
Is dat thuis op de bank, op het werk of in een restaurant?

❍ Stel jezelf ook de vraag wanneer en waar je juist niet
dronk, terwijl je daar wel de kans voor had. En op welke
momenten dronk je meer dan je eigenlijk wilde?

Plan van aanpak

Na het beantwoorden van deze vragen
zie je misschien een patroon, of verbazen
sommige uitkomsten je juist. Ga na waar
de ‘knelpunten’ liggen: waar en wanneer
kun je het aantal glazen verminderen?
Nu je je drinkgewoontes kent, kun je
daar een plan omheen maken.

1

STEL EEN VAST AANTAL
DRANKJES VAST
Bepaal van tevoren wanneer je wel en
niet drinkt en hoeveel. Als je pas op de
dag of avond zelf bepaalt hoeveel je wilt
drinken, is de kans groot dat je toch een
drankje extra neemt. Bepaal daarom
liever een standaard aantal drankjes dat
altijd geldt. In de weekenden drink je
bijvoorbeeld maximaal drie glazen en
doordeweeks maximaal twee dagen één
glas. Of bepaal voor jezelf dat je nooit
voor zes uur ’s avonds drinkt. Dit maakt
je bewuster van je drinkgedrag.

2

MAAK NIEUWE ASSOCIATIES
Bij een glas witte wijn is de
associatie met een zomerse avond snel
gemaakt, net als rode wijn bij de open
haard en een goed boek. Daardoor kan
het lastig zijn om minder te drinken:
op een zonnig terras hoort een glas wijn
er nu eenmaal bij, vind je. Die associaties
kun je ook veranderen. Bij een warme
zomerse avond past ook heel goed fris
fruitwater, zoals verse kruidenthee bij
een knusse avond op de bank hoort.
Gemiddeld duurt het 66 dagen om een
gewoonte aan te leren. Begin je nu, dan
wil je aan het einde van de zomer niets
liever dan na dat wijntje een groot glas
bruiswater om de avond mee af te sluiten.

ALCOFLEXEN
In Zweden hebben ze een nieuw
woord bedacht om aan te geven dat
je bewuster alcohol drinkt: alkoflexar.
Ofwel in het Nederlands: alcoflexen.
Volgens de Zweden is het gebruiken
en inburgeren van een dergelijk woord
belangrijk voor attitudeverandering naar
alcohol, net zoals het woord flexitariër.
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1 KLACHT • 8 OPLOSSINGEN

Ruwe
plekjes

Ruim 65% van de
Nederlanders heeft last
gekregen van een droge
huid en ruwe plekjes door
het vele handen wassen
in de coronacrisis.
BRON: HUIDFONDS

Niet fijn: ruwe plekjes op je huid die gaan schilferen, jeuken of
zelfs kloven. Hoe kom je er eigenlijk aan?
TEKST MARA RUIJTER | BEELD GETTY IMAGES, SHUTTERSTOCK

Soms ontstaan ruwe plekjes van binnenuit,
als er te weinig talg wordt geproduceerd of
bij een auto-immuunziekte, zoals psoriasis.
Maar de oorzaak kan ook liggen bij externe
factoren: lang douchen of badderen zorgt
er bijvoorbeeld voor dat de natuurlijke vetlaag van de huid wordt gewassen, met een
ruwe huid als gevolg. Ook sommige stoffen
kunnen voor ruwe plekjes zorgen, zoals zeep,
nikkel, geurstoffen, cosmetica, haarverf
en rubber. Last van ruwe plekjes aan de
binnenkant van je bovenbenen? Wrijving
van huid op huid of huid op stof is vaak de
boosdoener. Door wrijving worden de cellen
geactiveerd om sneller te delen, met een
ruwe huid als gevolg. Ook op de schenen,
dijen en bovenarmen ontstaan snel ruwe
plekjes, omdat je huid daar droger is.
HUIDAANDOENING
Wordt je huid onrustiger, roder of krijg je
meer last van jeuk, dan is het verstandig
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om langs de huisarts te gaan. Die kan
beoordelen of je wellicht last hebt van
eczeem, psoriasis, actinische keratose
of een ander huidprobleem.
ACTINISCHE KERATOSE
Bij actinische keratose heb je meestal
meerdere ruwe plekjes die op de huid liggen.
Ze voelen droog aan en zijn niet mooi rond
maar hebben onregelmatige randen. De
huidaandoening zit vooral op de huid die
jarenlang is blootgesteld aan veel zonlicht,
zoals je gezicht, handen en onderarmen.
De bovenste huidlaag, de hoornlaag, is in
dit geval niet goed opgebouwd, waardoor
de ruwe plekjes ontstaan. De plekjes gaan
soms vanzelf weg, maar komen meestal
weer terug. Actinische keratose komt
vaker voor op oudere leeftijd: één op de
drie mensen boven de vijftig jaar krijgt
te maken met de huidaandoening. Die is
goedaardig en meestal voel je er niks van,
maar in enkele gevallen kan het geleidelijk
veranderen in plaveiselcelkanker (een vorm
van huidkanker). Per ruw plekje is de kans
hierop minder dan één procent per jaar.

OPLOSSINGEN
• Gebruik niet te veel zeep en vermijd
producten waar veel parfum in zit.
• Douche minder vaak en/of minder
lang en gebruik minder heet water.
• Vet na het douchen je huid in met een
verzachtende zalf of vette crème.
• Drink anderhalf tot twee liter water per
dag om je vochtbalans op peil te houden.
• Gebruik een fietsbroekje, transparante
pleisters of wat glijmiddel om ruwe
plekken aan de binnenkant van je
bovenbenen te voorkomen. Je kunt ook
een huidcontactspray gebruiken om
wrijving van de huid tegen te gaan.
• Draag kleding van natuurlijke stoffen,
zoals katoen.
• Ga nooit onbeschermd in de volle zon
zitten. Smeer je huid in met een SPF van
minimaal factor 30.
• Bij actinische keratose worden de plekjes
verwijderd met een crème, chemische
peeling, laserbehandeling of door ze te
bevriezen met vloeibare stikstof.

Bewuste huidverzorging,
zelfs voor de meest gevoelige huid

ZARQA kiest voor 0%.
Geen parfum, kleurstoffen en andere schadelijke ingrediënten. En ook geen microplastics en hormoon verstorende stoffen.
Door te kiezen voor minder, minimaliseer je het risico op irritatie én help je de planeet.
De Dode Zee mineralen in ZARQA hydrateren je gevoelige gezicht- en hoofdhuid en zorgen weer voor balans.
Vegan, mild, zo natuurlijk mogelijk en hypoallergeen, dat is bewust kiezen voor de clean beauty huidverzorging van ZARQA.
ZARQA.NL
VERKRIJGBAAR BIJ O.A. HOLLAND & BARRETT | DIO | DA | ERICA | G&W | DIVERSE WEBSHOPS

HEMELS HYDRATEREND

De Shea Butter bodyproducten van
dr. organic zijn ideaal voor de verzorging
van de zomerhuid! dr. organic combineert
shea butter met biologische oliën en
fruitextracten. Geniet onder de douche
van een natuurlijke Body Scrub, die je
huid glad maakt voor een egale bruining.
Verzorg je huid daarna met de rijke Body
Butter voor een ultiem zacht resultaat.
Tover een mooie glans op je benen en
armen met de hydraterende Wonder Oil
en verzorg je handen met de voedende
Hand- en Nagelcrème.

DE SET BESTAAT UIT: SHEA BUTTER BODY SCRUB +
SHEA BUTTER BODY BUTTER + SHEA BUTTER WONDER OIL
+ SHEA BUTTER HAND & NAIL CREAM T.W.V. € 51,96
Deze aanbieding is geldig t/m 31 juli 2021 of zolang de voorraad strekt. Je abonneert je tot wederopzegging en voor ten minste de genoemde actieperiode
van 10 nummers. Na de actieperiode wordt het abonnement verlengd met 12 nummers tegen het dan geldende standaardtarief en geldt een opzegtermijn
van slechts 1 maand. Voor abonnementen buiten Nederland rekenen wij extra verzendkosten. Deze kosten zijn afhankelijk van land en gewicht.
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65%

KORTING

10 x

SANTÉ

+ HUIDVERZORGINGSSET
VAN DR.ORGANIC
VAN

€101,

86
VOOR MAAR

Beeld GETTY IMAGES

€ 34,95
Ga snel naar Sante.nl/abonnementen
of scan deze code met je telefoon
Wil je liever een digitaal abonnement? Dat kan ook!
Ga naar Sante.nl/digitaallezen
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WiN

Elke maand geeft Santé
prijzen weg. Kans maken?
Ga snel naar SANTE.NL
en vul het winformulier in.
Veel geluk!

TANDENBORSTEL SONICARE 9900
PRESTIGE VAN PHILIPS

HARDLOOPSCHOENEN WAVE
INSPIRE 17 VAN MIZUNO

Dit is Philips’ nieuwste
en meest geavanceerde
elektrische tandenborstel
met SenseIQ-technologie.
Deze tandenborstel analyseert je poetsstijl en past
zich daarop aan tijdens het
poetsen. Zo vermindert hij
automatisch de intensiteit
als je te hard drukt. Voor
een optimale verzorging,
minder tandplak, gezonder
tandvlees en minder
verkleuringen. Philips.nl

Van hardlopen worden je lichaam en geest
blij, en met de perfecte schoenen aan je
voeten wordt het nóg leuker. De Wave Inspire 17 van Mizuno is een zeer stabiele schoen
voor hardlopers met overpronatie of voor
iedereen die voor het eerst gaat hardlopen.
Geweldige schoenen om te trainen voor je
eerste run. Mizuno.com

T.W.V.

2x

€ 149,95

T.W.V.

€ 299,99
JURKJE MYRNA
BY NED

WANDELSCHOENEN ARIZONA MID
VAN GRISPORT

3x
T.W.V.

€ 149,95

Of je nu een ommetje of een lange wandeling maakt, je voeten
blijven fit in deze comfy wandelschoenen van Grisport met
optimale demping en veerkracht. Het hydroleer met waterproof
membraan houdt je voeten lekker droog en fris. En de Vibram
evolution-zool zorgt voor extra grip op droge én natte ondergrond.
De paden op, de lanen in. Grisport.nl
JE KUNT MEEDOEN T/M 16 JULI 2021.
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2x

5x

T.W.V.
99

€ 89,

Presentatrice Myrna
Goossen heeft samen
met NED International
een eigen kledinglijn:
MYRNA by NED. Een
trendy collectie met
unieke dessins en fijne
stoffen, voor zowel
representatieve als
casual momenten.
Het doel: vrouwen
laten stralen. Dit jurkje
is gemaakt van viscose
en elastan en is ideaal
voor tijdens warme
zomerdagen.
Myrnabyned.com

GEZOND

Alleen al het idee
dat iets light is,
maakt dat je sneller
daarna weer
trek hebt
Dokter Tamara
Van vet kom je aan en het vergroot ook
nog eens je kans op hart- en vaatziekten.
Deze conclusies komen uit een rapport van
de Amerikaanse onderzoeker Ancel Keys.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw
publiceerde hij zijn ‘Zeven-landen-studie’.
Later bleek het toch wat te kort door de
bocht. Keys heeft nog geprobeerd het te
corrigeren, maar het is nooit meer goed
gekomen. Door deze studie en door het feit
dat vet de meeste kilocalorieën per gram
bevat, is vet weggezet als slechte dikmaker.

TEKST TAMARA DE WEIJER, CATELIJNE ELZES | BEELD BRENDA VAN LEEUWEN

De goede kanten van vet

Huisarts Tamara de Weijer (39)
weet als geen ander hoe belangrijk
leefstijl is. Ze had jaren last van
een prikkelbare darm en was
altijd moe. Door gezonder te gaan
leven, is ze vijftien kilo afgevallen
en van bijna al haar klachten af.
Die ervaring gunt ze iedereen.
Met leefstijlprogramma’s,
tv-optredens en boeken verleidt
ze mensen graag tot gezond
gedrag. Onlangs verscheen van
haar Het leefstijlboek; eet,
beweeg, slaap & ontspan beter
(Kosmos Uitgevers).

Maar vet heeft ook positieve kanten. Het
geeft smaak en verzadigt. Daarnaast geeft
het een verwaarloosbare suikerpiek. Sinds
de jaren zeventig is het vet uit veel producten
gehaald. Alleen verliest zo’n product dan
smaak en mondgevoel. Daarom zijn er
hulpstoffen aan toegevoegd; voornamelijk
suikers. Suikers geven producten een hogere
dooreetfactor, omdat ze minder verzadigen.
Dat zie je ook aan lightproducten. Die
bevatten vaak meer suikers en geregeld
ongeveer evenveel calorieën. Onder de
streep schiet je er dus weinig mee op.

Alleen al het idee…
Ken je het onderzoek Mind over
Milkshakes? De ene groep proefpersonen
kreeg een milkshake waarover onderzoekers
zeiden: deze is light, er zitten maar honderd
calorieën in. De andere groep kreeg een

milkshake met precies dezelfde hoeveelheid
calorieën, alleen werd nu gezegd: dit is een
volvette milkshake, er zitten 600 calorieën
in. De mensen die dachten dat ze de volvette
versie hadden gedronken, voelden zich
langer verzadigd dan de mensen die de light
versie kregen. Alleen al het idee dat iets
light is, maakt dat je sneller weer trek hebt.

Mager is aangelengd
En hoe zit dat dan met mager vs. halfvol of
vol? Wanneer je magere kwark of yoghurt
eet als ontbijt, zie je dat je vaak sneller
weer trek hebt dan bij volle melkproducten.
Vroeger koos ik altijd voor de magere
variant. Dat leek me logisch omdat ik
wilde afvallen. Om tien uur had ik dan
weer honger. Nu ik met volle kwark ontbijt,
kan ik zonder te eten door tot de lunch.
De angst voor vet en volle producten is
onterecht. Vetten hebben een functie.
Zeker de onverzadigde vetten in olijfolie,
noten en vette vis. Dierlijke vetten zoals die
in melkproducten zijn altijd verzadigd. De
wetenschap weet nog niet of deze slecht zijn
voor je hart. Je kunt vet uit gefermenteerde
zuivelproducten zoals yoghurt in elk geval
niet over één kam scheren met vet uit vlees.
Welke zuivel je kiest, hangt af van wat je
lekker vindt en wat voor jou werkt. Ik krijg
in elk geval positieve reacties van mensen
die kiezen voor koolhydraatarme voeding
in combinatie met volvette zuivel. Probeer
het eens…
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Tropisch
tintje

Stap onder de douche met
een van deze exotisch geurende
douchegels en je waant je spontaan
in een paradijselijk oord.
PRODUCTIE CARLIJN BIESEMAAT

1
Exotische
kokosgeur
2
Met ginseng
en guaraná
voor een
stimulerend
effect

15
Zomerse
combi van
kokos en
ylang ylang

14
Met
verzachtende
sheaboter

10
Met frisse
mandarijn en
cederhout

3
81% aloë
vera en
citrusoliën

9
Met arganolie en
vitamine E
8
Witte
bloemen met
een vleugje
kokos

13
Tintelend fris
met pepermunt en
passievrucht

12
Met hennepzaad vol
omega
3 en 6

11
Fris &
fruitig

7
Zoete
bloemengeur

6
Verbetert de
huidtextuur en
-elasticiteit

4
Tropischer
wordt het
niet

5
Kruidig
fris

1/Body Wash € 12,99 Bondi Sands 2/Chinotto Shower Gel € 18 Tutto Tondo 3/Invigorating Body Wash € 22,95 Curaloe Organic 4/Tropical Coconut
Shower € 1,99 Original Source 5/Verveine Mandarine Shower Foam € 15 L’Occitane 6/Shower Gel € 30 Moroccanoil 7/Passion Douchecrème
€ 1,29 Kruidvat 8/Shower Foam Leilani Bliss € 7,95 Douglas Home Spa 9/Call of Fruity Smart Foam € 7,49 Soap & Glory 10/Nuts About You
Hand & Body Wash € 16,70 CÎME 11/Gel Douche Mango € 7 The Body Shop 12/Hemp Nation Sparkling Citrus & Champagne Body Wash € 24,50
Australian Gold 13/Skin Super Good Natural Shower Gel Refresh € 5,99 Planeta Organica 14/Talasso Shower Cream € 21 Collistar
15/Tropical Hydration Coconut Oil & Ylang Ylang Shower Gel € 8,99 Love Beauty and Planet
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feel good
21 juni

Internationale
Yoga Dag

BEELD SHUTTERSTOCK

Namasté
(nah-mas-tay)
Wie weleens aan yoga doet, is ongetwijfeld
bekend met dit woord waarmee elke les
wordt afgesloten. Maar wat zeg je nou
eigenlijk? Namasté komt uit het Sanskriet
(een oude heilige taal) en wordt in India
en Nepal ook gewoon op straat gebruikt
om elkaar op een respectvolle manier
te begroeten. Meestal worden daarbij
de handpalmen tegen elkaar gedrukt
ter hoogte van het hart, met het hoofd
licht gebogen. Letterlijk betekent ‘nam’
ook buigen. Met namasté zeg je dus:
ik buig voor jou. Maar er zijn ook andere,
meer figuurlijke interpretaties mogelijk,
zoals: het licht in mij groet het licht in jou.
In die betekenis zeg je met namasté dat je
de ander helemaal ziet en erkent op alle
niveaus. De yogales afsluiten met namasté
is dan ook een blijk van dankbaarheid
en respect, en heeft niets met religie
te maken. Je dankt jezelf, de docent en
je mede-yogi’s voor de beoefening.
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Gelukkiger
IN DE ZOMER

Misschien herken je het
wel: de zon breekt door en
je wordt spontaan vrolijk.
Maken warme, zomerse
dagen echt gelukkig
of is dat maar schijn?
TEKST KIM VAN DER MEULEN | BEELD GETTY IMAGES
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Op een stralende dag lijkt alles leuker.
De zoveelste thuiswerkdag doorkomen,
de weekboodschappen doen en zelfs in de
file staan: je doet het bijna met plezier als de
zon schijnt. En dan lijkt iedereen om je heen
ook nog eens beter gehumeurd. Hoe kan
dat? “Gemiddeld genomen zijn we gelukkiger
als de zon schijnt”, zegt hoogleraar en
biologisch psycholoog Meike Bartels,
die aan de Vrije Universiteit Amsterdam

onderzoekt hoe genetische en omgevingsfactoren invloed hebben op geluk. “Al is de
ene persoon weersgevoeliger dan de ander:
de een is significant blijer als de zon schijnt,
de ander heeft amper in de gaten wat voor
weer het is.”
Dat de meeste (weersgevoelige) mensen
blij worden van een zonnige dag, is deels
fysiologisch te verklaren. Bij warmte
verwijden de bloedvaten in de huid en

PSYCHE

dat geeft een ontspannen gevoel – bij kou
treedt juist bloedvatvernauwing op, dezelfde
reactie die je krijgt bij stress en schrik.
Zonlicht zorgt er bovendien voor dat je
lichaam de gelukshormomen endorfine
en serotonine aanmaakt. Daardoor krijg
je energie, rust in je kop en ga je je goed
voelen. Dat je in de zomer meer daglicht
binnenkrijgt dan in andere seizoenen,
is goed nieuws voor je biologische klok:
daglicht heeft grote invloed op je dagen nachtritme. Bovendien zorgt zonlicht
ervoor dat je vitamine D aanmaakt,
voor een goede werking van je spieren
en immuunsysteem. En dan voelt de
warmte op je huid ook nog eens prettig,
tot een bepaalde hoogte natuurlijk –
een zonverbranding vindt niemand fijn.

Iedereen een sensor
Naast die fysiologische factoren spelen
ook persoonlijke voorkeuren een rol bij
de manier waarop de zon je humeur

ZELFS IN DE FILE STAAN
DOE JE BIJNA MET PLEZIER
ALS DE ZON SCHIJNT

beïnvloedt. De een vindt niks heerlijker dan
een stranddag bij tropische temperaturen,
de ander bouwt in de winter nog net niet in
T-shirt een sneeuwpop. Dat komt omdat de
‘thermostaat’ van het lichaam, een warmtesensor in de hypothalamus, bij iedereen
anders is afgesteld. Bij de een zal die sensor
bij een lagere temperatuur een signaal aan
de zweetklieren afgeven dat er gezweet
moet worden dan bij de ander. “Iedereen
heeft andere behoeftes”, zegt Bartels. “De
een houdt van echt warm weer, de ander
vindt twintig graden wel het maximum.
Niet iederéén voelt zich gelukkiger in de

zomer.” Toch kunnen zowel zonaanbidders
als -haters over het algemeen prima gedijen in
Nederland, met dank aan onze seizoenen. “Aan
het eind van de zomer krijg je vanzelf weer zin
in avonden met de gordijnen dicht en kaarsjes
aan”, zegt Bartels. “En na de winter, die door
onze gunstige ligging niet zo donker is als in
noordelijker gelegen landen, verwachten we dat
het mooier weer wordt. Dan kunnen we echt
uitkijken naar de eerste zonnestralen.” Ook
door die afwisseling van weerstypen worden
veel mensen zo happy van warmte: we hebben
niet bepaald het hele jaar door tropische dagen,
dus we zijn blij met elke zonovergoten dag.
“Als je in een gebied woont waar het elke dag
warm weer is, maakt een zomerse dag je niet
significant gelukkiger”, zegt Bartels. “Dan ben
je dat gewend.” »

HOE WARMER,
HOE GELUKKIGER

Het percentage mensen dat
gelukkig zegt te zijn, neemt toe als
de temperatuur stijgt. Dat blijkt
uit onderzoek van geluksonderzoeker Martijn Hendriks.

5-10
graden:

74%

11-15
graden:

78%

16-20
graden:

80%
21-25
graden:

81%

26-30
graden:

82%
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VOORDELEN VAN DE ZOMER
Er zijn nog meer redenen om blij
te zijn met de zomer. Zo hoef je de
verwarming niet aan te zetten en kun je
de was gewoon buiten drogen (scheelt
weer geld), is zomerfruit eindelijk weer
in het seizoen (kom maar door met
die kersen en aardbeien), kun je
ongegeneerd meezingen met foute
zomerhits (Let’s get loud!) en is de
avond zo lang, dat je na je werk nog
een hele vakantiedag lijkt te hebben.
Vooral naar de zomer van 2021 werd
lang uitgekeken. Die werd afgelopen
najaar al gedoopt tot ‘summer of
love’, vanwege de verwachting dat de
meeste mensen rond deze tijd zijn
gevaccineerd en de wereld weer opengaat na een jaar coronamaatregelen.
Of we deze zomer echt volop kunnen
dansen, daten en uitgaan is de vraag,
maar de behoefte aan een zomer vol
vrijheid en blijheid is in elk geval groot.
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Die gewenning is ook de reden dat het
geluksgevoel door de zon maar van korte
duur is. “Stijgt bijvoorbeeld de temperatuur
ineens na een periode van minder zonnige
dagen, dan krijgen mensen een geluksboost”,
zegt Martijn Hendriks, geluksonderzoeker
bij Erasmus Happiness Economics
Research Organisation (EHERO) van
de Rotterdamse Erasmus Universiteit.
“Zo’n boost duurt maar even. Als het al
twee weken warm is geweest, zie je dat
geluksgevoel een beetje wegebben. Daarom
zijn mensen in landen waar het altijd warm
is niet gelukkiger dan in koude landen.”
In de lente, als we van een koude periode
naar een zonniger seizoen gaan, is die
boost het grootst.
Er is nog een reden dat de meeste mensen
vrolijk worden van de zomer: op warme,
lichte, lange dagen heb je buiten veel meer
vrijheden en mogelijkheden. Tot ’s avonds
laat met vrienden in het park zitten, eten
in je achtertuin, buiten sporten, de hele dag

op het strand doorbrengen, een stukje
varen, wijn drinken op een terras, de fiets
pakken naar je werk: het zijn allemaal
dingen die je in de winter niet snel doet.
“Als het mooi weer is, zijn mensen veel
meer buiten te vinden, bijvoorbeeld om
met vrienden en familie af te spreken”,
zegt Hendriks. “Mensen werken in de
zomer minder, hebben vakantie en besteden
meer uren aan leuke dingen, aan sociale
activiteiten. Dat maakt allemaal gelukkiger.”
Dat we in de zomer doorgaans minder vaak
ziek zijn, helpt ook: zonder gesnotter kom
je de dag toch een stuk vrolijker door.

‘MENSEN WERKEN IN DE ZOMER
MINDER EN BESTEDEN MEER UREN
AAN SOCIALE ACTIVITEITEN’

PSYCHE

Maar ons zomerse geluksgevoel is voor een
deel ook psychologisch te verklaren, zegt
Hendriks. “Als je opstaat en je ziet dat het
mooi weer is, heb je meer zin in de dag dan
wanneer je opstaat met regen. Dat heeft
een positieve invloed op de rest van je dag.”
In opdracht van dagblad Trouw deed
Hendriks drie jaar geleden onderzoek naar
het geluksgevoel dat mensen ervaren bij
verschillende temperaturen, door een groep
deelnemers te vragen naar gevoelens die ze
de dag ervoor hadden ervaren en die data
te koppelen aan temperatuurgegevens van
het KNMI. Zijn conclusie: hoe hoger de
temperatuur, hoe gelukkiger mensen zeggen
te zijn (zie kader pagina 41). Van zon knap
je dus écht op – over het algemeen, dan.
“Mensen boven de vijftig jaar zijn het
gelukkigst bij middelhoge temperaturen,
en zeventigplussers bij temperaturen tussen
de vijftien en twintig graden. Ouderen
kunnen hitte minder goed afvoeren, doordat
hun huid minder goed in staat is te zweten.

Zomerhitte

De zomer van 2018 was de warmste Nederlandse zomer in ruim drie
eeuwen, aldus het KNMI. Zowel juni, juli als augustus waren bijzonder warm,
er waren twee landelijke hittegolven (een reeks van minstens vijf dagen
waarop het minstens 25 graden is). De hoogste temperatuur van die zomer
werd gemeten op 26 juli: toen was het 38,2 graden, in Arcen. Slechts 0,4
graden onder de hoogst gemeten temperatuur ooit in Nederland.

Ook mensen met obesitas voelen zich
doorgaans niet beter bij hoge temperaturen,
omdat hun lichaam hitte eveneens minder
goed afvoert. En agrariërs zijn niet blij met
hitte, maar dat heeft een zakelijke reden:
het is niet goed voor hun producten.” Ook
hittehaters zijn niet blij met zomerse dagen:
zij krijgen geen energie van de zon, maar
voelen zich er juist futloos of moedeloos
door. Hendriks heeft geen cijfers over het

aantal kou-adepten, maar weet wel dat
ze in de minderheid zijn. In de zomer is
84 procent van de mensen gemiddeld
gelukkiger, tegenover 69 procent in de
winter. Hoe die de zomer doorkomen?
Met airco’s, ventilatoren, zwembadjes
in de tuin en koud water. Zij krijgen
die geluksboost wellicht wanneer het
weer kouder wordt. Lang leve de
Nederlandse seizoenen. °

BLIJVEN DRINKEN
Bij hogere temperaturen neemt je
eetlust doorgaans af en zweet je meer:
het kost je lichaam meer energie om
te koelen. Zorg daarom dat je minstens
twee liter water per dag drinkt, adviseert
het Voedingscentrum: daarmee voorkom
je uitdroging, ga je een slap en futloos
gevoel tegen en het vult ook nog eens.
Dat zweten heeft trouwens ook een
positieve kant, mocht je wat
gewicht kwijt willen:
je valt ervan af.
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SEKS

column

Jolien Spoelstra (40) werkt als psycholoog en seksuoloog
in Haarlem. Geïnspireerd door haar ervaringen
en de ontmoetingen met cliënten schrijft ze in Santé
over relaties, liefde, lust en seks. Moveformotion.nl
Heb je een vraag aan Jolien over je seksleven of je relatie?
Ga naar Sante.nl.

TEKST JOLIEN SPOELSTRA | ILLUSTRATIE SASKIA VAN DER LINDEN

Eigen keus

‘Nu ben ík
degene die
bepaalt wat
er gebeurt’,
zegt ze
zelfverzekerd

“Mijn eerste vriendje ging in bed geregeld over mijn grenzen heen. En dat is me later
nog eens overkomen bij iemand die ik écht leuk vond. Heel naar eigenlijk. Maar dat
gebeurt me nu niet meer, hoor. Ik houd alle mannen op afstand en mijn lichaam deel
ik met niemand meer. Nu ben ík degene die bepaalt wat er gebeurt.” Haar woorden
klinken stellig en ze zit er trots en zelfverzekerd bij, terwijl ze dit zegt.
Ongeveer vier op de tien volwassen vrouwen krijgen in hun leven met fysiek seksueel
grensoverschrijdend gedrag te maken. Dit kan allerlei vormen aannemen en vrouwen
gaan er op verschillende manieren mee om. Een van de gedachtegangen die ik na
seksuele grensoverschrijding wel hoor, is deze: “Toen bepaalde een ander, nu bepaal
ik. En wat ik kies, is het tegenovergestelde van wat die ander destijds wilde, want dat
wilde ik toen niet.” De uitspraken die de vrouw in mijn praktijk doet, hoor ik dus
zéker niet voor het eerst.
“Het is goed dat je de regie hebt teruggepakt, want het zou heel verdrietig zijn als dit
je nog eens overkomt”, reageer ik begripvol. “Maar door juist het tegenovergestelde
te kiezen van wat een ander ooit wilde, bepaalt die ander nog steeds jouw keuze.
Snap je dat?” vraag ik haar. Ze denkt even na en knikt dan.
“Je bent hierdoor intimiteit en seks gaan afhouden, terwijl dat ook heel fijn kan zijn.
Misschien ontneem je jezelf door je keuze dus iets, terwijl je juist probeert om goed
voor jezelf te zorgen.” Ik zie dat ze een beetje in vertwijfeling raakt.
“Als je de controle over je seksleven terug wilt pakken, zou je jezelf de volgende
vraag kunnen stellen: als er nooit iemand over mijn grens was gegaan, wat zou ik
dan kiezen? Zou ik dan seks hebben of niet? Pas dan bepaal jij wat er gebeurt en
niet de ander.”
Haar vertwijfeling wordt zichtbaar minder. “Als ik eerlijk ben, denk ik dat ik dan wel
seks zou hebben”, zegt ze. “Maar dan had ik waarschijnlijk wat meer de tijd genomen
om alles rustig te ontdekken. Dan had ik mijn eigen tempo aangehouden, zeg maar.”
Haar zelfverzekerde uitstraling komt ineens weer terug.
“Oké, dan stel ik voor dat we daarnaartoe gaan werken. Ik denk dat het goed is om
te kijken wat je nodig hebt om te verwerken wat er is gebeurd. Ook lijkt het mij goed
om stappen te zetten richting het opnieuw durven toelaten van intimiteit en seks.
Maar deze keer op jouw tempo.” Ik leg grote nadruk op die laatste twee woorden.
Lachend kijkt ze me aan. “Ja, precies”, zegt ze. “Dat is eigenlijk wat ik écht wil.”
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CADEAU
VAN DE MAAND:
DR. ORGANIC
BODY SET
T.W.V. € 51,96

1.
SANTÉ
MAANDELIJKS
THUISBEZORGD

Elke editie verrassen we 3 Santéabonnees met een mooi cadeau. Deze
keer zijn dat 4 heerlijke bodyproducten
uit de Shea Butter lijn van dr. organic,
verkrijgbaar bij Holland & Barrett.
Geniet onder de douche van een
natuurlijke Body Scrub, verzorg je
huid daarna met de rijke Body Butter.
Tover een zomerse glans op je benen
met de hydraterende Wonder Oil en
verzorg je handen met de voedende
Hand & Nail Cream!

3.
LEUKE
KORTINGEN,
GRATIS
VERRASSINGEN
EN ANDERE
EXTRA‘S
4.
ELKE MAAND
KANS
OP EEN
CADEAUTJE

Gefeliciteerd!

1. B.E. Pennings uit Steenbergen
2. B. Schultz uit Hoorn
3. J. Bouwhuis-Tuik uit Hardenberg

Ben je nog geen abonnee? Meld je aan op Sante.nl/abonneren

en profiteer direct van alle leuke acties en extra’s.

Supersnel bestellen? Scan gemakkelijk met de camera van je telefoon!
De voordelen/cadeaus worden verspreid over het jaar weggegeven en kunnen tussentijds en jaarlijks variëren.
Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend.
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PSYCHE

Sluit vrede

MET JE SPIEGELBEELD
Zie jij vooral dat pukkeltje, vetrolletje of die ene
grijze haar als je in de spiegel kijkt? Zonde! Vier tips
om jezelf te bekijken zoals je echt bent.
TEKST MARA RUIJTER | BEELD GETTY IMAGES

1

2

CREËER EEN
NIEUWE FOCUS

KIJK MINDER VAAK
IN DE SPIEGEL

Uit onderzoek van de Ohio
State University blijkt dat
vrouwen met een positief
lichaamsbeeld één ding met
elkaar gemeen hebben: als ze
in de spiegel kijken, richten
ze hun aandacht op de dingen
die ze bevallen. Je kunt je
focus verleggen door alle
positieve punten van jezelf op
te schrijven. Wat vind je mooi
aan jezelf? Je volle bos haar,
je lach, maar misschien ook
een bepaalde eigenschap die
je bezit. Herhaal deze punten
als je voor de spiegel staat of
schrijf ze op een post-it die je
op de spiegel plakt.

Je lichaamsbeeld bestaat
uit verschillende lagen: hoe
je over je lichaam denkt,
hoe je je lichamelijk voelt (fit
of niet fit), hoe je relatie met
voeding is, welke kleding je
draagt en hoe vaak je in de
spiegel kijkt. Door minder
in de spiegel te kijken, nemen
automatisch de gedachten
over je uiterlijk af. Probeer
eens om een week lang alleen
’s ochtends in de spiegel te
kijken, als je je klaarmaakt
voor de dag. Je zult merken
dat het je rust geeft.

3

4

WEES MEDIAWIJS

STOP MET UGLY TALK

Uit het Dove global beauty
and confidence report blijkt
dat 56 procent van de 10.500
ondervraagde vrouwen druk
van social media voelt over
hun lichaam. Hoe meer tijd
jonge vrouwen op social
media doorbrengen, hoe
ongelukkiger ze worden over
hun spiegelbeeld. Onbewust
vergelijken we onszelf met
een schoonheidsideaal
dat niet bestaat, dankzij
Photoshop en Instagramfilters. Besef dat veel foto’s
zijn bewerkt of niet de
hele waarheid laten zien
en ontvolg de accounts die
je onzeker maken.

Volgens een onderzoek van
de Amerikaanse onderzoeker
Thomas Cash, gespecialiseerd
in lichaamsbeeld, denken veel
vrouwen dat ‘ugly talk’ van
hen wordt verwacht. Vooral
vrouwen met overgewicht
denken dat van hen wordt
verwacht dat ze zich negatief
uitlaten over hun uiterlijk.
Zonde, want zo leg je de focus
weer op negativiteit. Benoem
eens met je vriendinnen alle
punten die je mooi vindt aan
jezelf én aan elkaar. Je zult
merken dat deze gesprekken
je humeur en zelfvertrouwen
een boost geven.

WIST JE DAT...

… ONS LICHAAMSBEELD VAAK NIET KLOPT? UIT
ONDERZOEK BLIJKT DAT VEEL VROUWEN DE BREEDTE
VAN HUN LICHAAM OVERSCHATTEN. ZE DENKEN
DIKKER TE ZIJN DAN ZE IN WERKELIJKHEID ZIJN.
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4 OP DE 10 MENSEN
VOELEN ZICH OPGEJAAGD,
NIET ALLEEN OP HET WERK,
MAAR OOK THUIS

Verander je relatie m
‘Lekker druk’ antwoorden
we als iemand vraagt hoe
het gaat. Afspreken? Leuk,
maar pas over drie weken.
De race tegen de klok is
zo normaal, dat we ons
niet eens meer afvragen
hoe gezond dat eigenlijk
is. Hoe bevrijd je je uit
de houdgreep van tijd?

Rinkelende wekker om 7.00 uur, kopje koffie
om 9.30 uur, 12.30 uur een lunchwandeling,
om 17.00 uur boodschappen halen, avondeten op tafel om 18.00 uur, om 19.30 uur
een online sportlesje en rond 21.30 uur
uitgeput neerploffen op de bank. Als je het
zo opschrijft, klinkt het overzichtelijk, zo’n
dag opgedeeld in vaste tijdblokken. Je weet
precies waar je aan toe bent en holt niet
achter de feiten aan, toch? De werkelijkheid
vertelt ons iets anders, want uit onderzoek
blijkt dat ruim de helft van alle Nederlanders
vindt dat hun leven weleens te druk is. Vier
op de tien mensen voelen zich zelfs opgejaagd.
Waarom laten we ons gijzelen door de tijd?

TEKST FLEUR BAXMEIER | BEELD GETTY IMAGES, SHUTTERSTOCK

STATUSSYMBOOL
“We maken het onszelf lastig met wat we in
het dagelijks leven allemaal willen afvinken”,

48 | SANTÉ | JUNI 2021

verklaart de Utrechtse hoogleraar sociologie
Tanja van der Lippe. Zij doet al meer
dan dertig jaar onderzoek naar tijdsdruk,
tijdsbeleving en de werk-privébalans, wat
onlangs resulteerde in het boek: Waar blijft
mijn tijd? – Waarom we zoveel willen,
moeten en kunnen. “We willen een leuke
baan, we willen met het hele gezin eten,
we willen ’s avonds nog sporten, gezellig
afspreken met vrienden en in het weekend
op stap”, somt ze op. “Dat is lastig af te
stemmen, niet alleen vanwege de beperkte
tijd die we daarvoor hebben, maar je hebt
ook nog te maken met al die andere mensen
met drukke agenda’s.”
Tijdsdruk is met andere woorden onderdeel
geworden van onze cultuur. Van der Lippe:
“Als je iemand vraagt hoe het gaat, zal
diegene niet snel zeggen: ‘Ik heb niet veel

PSYCHE

TIJD

e met

te doen.’ Je moet lekker druk zijn, anders
gaat het niet goed met je. Druk zijn is een
statussymbool geworden. We halen onze
eigenwaarde uit ons werk en de tientallen
activiteiten die we daarnaast doen. In mijn
boek schrijf ik over een experiment met
Sally. Zij vertelt de ene keer dat ze geen tijd
heeft voor lunch en na vijf uur moet doorgaan om haar werk af te krijgen. De andere
keer zegt ze dat ze rustig de tijd neemt voor
de lunchpauze en op vrijdag om vijf uur aan

WE ASSOCIËREN DRUK ZIJN
MET EEN OPGESTOKEN
DUIMPJE EN STAAN
DE HELE DAG ‘AAN’

haar weekend begint. Alle ondervraagden
oordelen dat de eerste Sally een betere baan
heeft met meer status.”

ALTIJD ‘AAN’
We associëren druk zijn met een opgestoken
duimpje en staan de hele dag ‘aan’. Klaar
om in actie te komen met een leven dat
van minuut tot minuut is gepland. Als
een razende trein, met de tikkende klok als
aanjager op de achtergrond. “Het voordeel
hiervan is dat we ons werk en sociale leven
effectief kunnen inrichten”, zegt psycholoog
Marcelino Lopez, die altijd op zoek is naar
antwoorden op lastige levensvragen. “Als
je met de klok leeft, weet je waar je aan toe
bent en wanneer je wat moet doen. Het grote
nadeel is dat veel mensen stress krijgen van
deze manier van leven. Ze zijn constant

bezig met de druk van toekomst en verleden,
waardoor ze minder genieten van het hier
en nu. En uiteindelijk is dat waar ons leven
zich afspeelt.”
Een betere balans is volgens Lopez noodzakelijk om de terreur van de tijdsdruk
tegen te gaan. Om een stap in de goede
richting te zetten, is het handig om eerst
uit te zoeken wat tijd eigenlijk is. “Zelfs
slimme natuurkundigen vinden dat een
lastige opgave,” zegt Lopez, “want tijd is
een raar ding. Je hoort het niet, je ruikt
het niet, je ziet het niet en je voelt het niet.
Maar het is er wel, overal en altijd. We
maken onderscheid tussen de objectieve
en psychologische tijd. De objectieve tijd
is voor iedereen hetzelfde en wordt bepaald
door de wijzers op de klok. De subjectieve
tijd zegt iets over hoe jij de objectieve tijd »

JUNI 2021 | SANTÉ | 49

‘JE BENT GELUKKIGER
EN MEER ONTSPANNEN
ALS JE DE KLOK
EVEN VERGEET’

5X BETER

OMGAAN MET TIJD

1

Train je focus door elke dag
een kwartier mindfulnessmeditatie te doen. Je leert
daardoor op een andere, prettigere
manier om te gaan met tijd.

2

Stap af van het idee dat
meer altijd beter is. Gewoon
goed in het heden is ook
goed genoeg. Zo leer je tevreden
te zijn in het nu.

3

Ga nieuwe dingen doen!
Als je iets nieuws doet, of dat
nu gitaarspelen of suppen is,
gaat al je aandacht naar die activiteit
uit. En dan vergeet je even de tijd.

4

Zorg voor een gezonde
afwisseling tussen
ontspanning en inspanning.
Bouw pauzes in, neem vakantie op,
houd in het weekend je laptop uit.
manier
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Geniet van
als individu beleeft. Wat voor de een
heel snel voorbijgaat, kan voor de ander
aanvoelen als iets wat uren duurt.”
IN EEN FLOW
Hoe wij tijd ervaren, wordt bepaald door
onze hersenen. De hulpmiddelen die ons
brein daarbij gebruikt, zijn onze biologische
klok en ervaringen van buitenaf. Lopez:
“Je moet je voorstellen dat er een interne
24-uursklok in ons lichaam zit die ons een
ritme geeft van slapen, wakker worden en
een hongergevoel. Aan de hand daarvan
kunnen we het tijdsbeloop ongeveer bepalen,
wat de hersenen verder specificeren
aan de hand van input van voorgaande
gebeurtenissen. Elke activiteit is gelinkt
aan hoelang iets duurt. Een bootcamptraining duurt een uur, een liedje luisteren
drie minuten, de was opvouwen tien
minuten.
minuten Je brein koppelt dat aan elkaar,
waardoor je een goede inschatting kunt
maken van de tijd die is verstreken.”
De standaardtoestand van ons brein is een
halfactieve mijmerstand waarin we tegen
onszelf praten of in gedachten verzonken
zijn. Zo komen we onze dagen grotendeels

door, waarbij het soms lijkt of de minuten
voorbijkruipen. “Dat gevoel wordt
onderbroken als we een prestatie moeten
leveren, een leermoment hebben of iets
nieuws meemaken”, vertelt Lopez.
Op zulke momenten is ons brein alert en
actief, waardoor de tijd sneller lijkt te gaan.
Lopez: “De meest ultieme tijdservaring
wordt flow genoemd. Wanneer een activiteit
al je aandacht vraagt, bijvoorbeeld als je
helemaal in een taak zit, lijkt de tijd stil te
staan. Je bent dan helemaal in het nu, terwijl
de fysieke tijd juist sneller voorbijgaat.”
MEMORABELE MOMENTEN
Als je in een prikkelarme omgeving bent,
bijvoorbeeld in de file of een leeg kantoorpand, vertraagt de tijd. Ben je in een
omgeving met veel prikkels, zoals in een
druk café, dan zal de tijd voor je gevoel
juist snel voorbijgaan. “Het grappige is dat
achteraf het omgekeerde aan de hand is”,
vertelt Lopez. “Tijdens een actieve vakantie
hebben we bijvoorbeeld het gevoel dat de
dagen voorbijvliegen, maar eenmaal thuis
voelt het alsof de reis heel lang heeft
geduurd. Dat komt doordat je hersenen

n

PSYCHE

het HIER en NU
terugkijken op de hoeveelheid nieuwe en
opvallende momenten in een periode. Zijn
dat er veel, zoals tijdens een vakantie, dan
denken je hersenen: dit moet wel heel lang
hebben geduurd.”
WAT GING HET SNEL
Dat verklaart meteen waarom de lockdowns
van het afgelopen jaar bij veel mensen in
het geheugen gegrift staan als een relatief
korte periode, terwijl ze zich op het moment
zelf waarschijnlijk kapot verveelden. “Zodra
jij ergens op focust, of dat nu een gesprek of
een film is, zit je verankerd in het hier en nu
en lijkt de tijd sneller te gaan”, aldus Lopez.
“Tijdens de lockdown was er veel minder
afleiding dan normaal – elke dag was
hetzelfde, je werkte thuis en er waren geen
uitstapjes of feestjes – waardoor de tijd
gevoelsmatig langzamer ging. Ons brein
heeft dat opgeslagen als één grote brij, met
weinig afwijkende of memorabele momenten,
waardoor de coronaperiode in onze
herinnering helemaal niet zo lang heeft
geduurd.” De grote vraag is of er een gulden
middenweg bestaat. Een pad dat je kunt
bewandelen als je tijd niet snel als een

straaljager of sloom als een slak wilt beleven,
maar op een ‘gewone’ manier. Zonder
opgejaagd gevoel of druk van buitenaf.
Of is dat in onze huidige maatschappij
van hollen-vliegen-haasten een utopische
gedachte? “Veel mensen raken al gestresst
als ze het woord ‘tijd’ alleen al horen”, zegt
Lopez. Dat komt doordat we het associëren
met negatieve zaken als haasten, te druk
zijn en vergankelijkheid: de tijd is op, ik ben
al een oude lul. Wil je beter omgaan met
tijd, leg dan de focus niet op de toekomst
of het verleden, maar op het hier en nu.
De enige manier om dat te bereiken, is
paradoxaal genoeg door de tijd te vergeten.”
Vergelijk het maar met sociale situaties,
bijvoorbeeld een feestje. Als je jezelf een
beetje kunt vergeten omdat je op je gemak
bent, is dat veel fijner dan wanneer je steeds
bezig bent met de vraag of je niks raars
hebt gezegd. Je bent gelukkiger en meer
ontspannen, wat ook het geval is als je de
klok even vergeet. Maar hoe doe je dat?
“Veel mensen zijn heel erg gericht op het
bereiken van dingen in de toekomst”,
legt Lopez uit. “Ze geven zichzelf pas
toestemming om te genieten als ze hun

toekomstdoelen hebben bereikt: pas als
ik genoeg geld, een leuke partner en een
gaaf huis heb, kan ik achteroverleunen en
tevreden zijn. Maar onderzoek laat zien dat
dit in de praktijk helemaal niet gebeurt.”
LOSLATEN
Wat mensen ook bereiken of verliezen, dat
levert hooguit een korte periode van geluk
of ongeluk op. Lopez: “Daarna is alles weer
bij het oude, want ons echte leven bestaat
vooral uit kleine, terugkerende momenten:
het eerste kopje koffie, naar je werk fietsen,
boodschappen doen. Het geheim van
gelukkig zijn en meer uit je tijd halen,
is meer van die dagelijkse momenten te
genieten en/of die momenten prettiger
te maken. Een andere route naar je werk
nemen kan er al voor zorgen dat je brein
‘wakker’ wordt, waardoor je de tijd vergeet
en meer geniet. We zouden eigenlijk vaker
in die stand moeten staan, maar wat ons
daarbij in de weg staat, is dat we zo vreselijk
doelgericht zijn. Als je dat loslaat, en ook
het ‘saaie’ uurtje tussen thuis en je werk
als interessant gaat zien, zal je relatie met
tijd met sprongen vooruitgaan.” °
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*De 24mg vitamine C in een glas van 200 ml per dag draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress en aan de normale
werking van het immuunsysteem, als onderdeel van een gevarieerd en uitgebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl.
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PROEF HET GOEDE GEVOEL VAN OCEAN SPRAY® CRANBERRY.
ELKE DAG!
OCEAN SPRAY® CRANBERRY IS RIJK AAN ANTIOXIDANT VITAMINE C
EN ONDERSTEUNT HIERMEE JE IMMUUMSYSTEEM*
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.OCEANSPRAY.NL
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PROBEER OOK EENS:
SUIKER TOEGEVOEGD

LEKKER IN JE VEL | BEWEGEN | SLIM ETEN | BEAUTY

body care
››› test

HOE STERK IS
JOUW CORE?

BEELD GETTY IMAGES

Ga rechtop staan met je voeten
naast elkaar en je armen recht
vooruit gestrekt. Strek langzaam een been naar achteren
en buig tegelijkertijd je bovenlichaam naar voren. Houd je
armen daarbij gestrekt naar
voren. Let erop dat je hoofd
en nek in een lijn met je rug is.
Span je buikspieren aan. Houd
5 seconden vast en herhaal dit
met je andere been. Sta je niet
te wiebelen? Gefeliciteerd:
je hebt een sterke core en je
balans is dik in orde. Sta je
wel te wiebelen, dan is het tijd
om je core te trainen. Het is
belangrijk dat je niet alleen je
rechte en schuine buikspieren
traint, maar ook je diepe
buik- en rugspieren. Want alle
corespieren werken met elkaar
samen. Kijk op pagina 64
welke oefeningen je kunt doen
voor een sterke core.
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Opfriscursus

ZONBESCHERMING
Tuurlijk weet je dat je op zonovergoten dagen niet zonder zonnebrand kunt.
Maar waarmee je nou precies moet smeren, en hoeveel, dat is misschien
wat weggezakt. Daarom: alles wat je moet weten over zonbescherming.
TEKST CARLIJN BIESEMAAT | BEELD GETTY IMAGES
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BEAUTY

SPF in make-up

DE 5 GROOTSTE
ZONFABELS
❶ Op bewolkte dagen hoef je geen

zonnebrand te smeren | Niet dus: uv-stralen
bereiken je huid ALTIJD. Ook door wolken
heen dus.
Dure zonnebrandcrème is beter dan
goedkope | SPF30 is SPF30, hoe duur een
product ook is. De hoge prijs zit ’m vaak in de
flacon, marketingcampagne en het geurtje.
Van zonnebrand word je niet bruin |
Zonnebrand zorgt ervoor dat je niet rood
wordt, maar zonnen zal je altijd alsnog een
bruin tintje opleveren.
Onder een parasol zit je beschermd |
Helaas niet, ook het doek van een parasol
laat uv-straling door. Weerkaatsing van de
zon op tegels, zand en water zorgt bovendien
voor nog meer straling.
De zonnebank laat je huid aan de zon
wennen | Het tegenovergestelde is waar:
voorbruinen geeft alleen maar extra
huidschade. Je bouwt alvast een kleurtje
op, maar je huid wordt door de zonnebank
niet dikker en weerbaarder voor de zon.

❷
❸
❹

❺

Lepeltje-lepeltje
Royaal smeren is het credo. Maar hoe zat
het ook alweer met die hoeveelheden?
Gezicht: driekwart tot hele theelepel
Armen en benen: vijf eetlepels
Buik, hals en rug: vier eetlepels
Alleen met deze hoeveelheden biedt
zonnebrand de beloofde bescherming.
Smeer je minder? Dan loopt de hoogte
van je factor snel terug. Een halve theelepel
SPF50 staat voor je gezicht dan gelijk
aan SPF20, nogal een verschil.
(Bron: Jetske Ultee)

•
•
•

Ben je nu wel of niet beschermd met
foundation met een zonnefilter? Voor
foundation met SPF20 geldt hetzelfde
doseringsadvies als zonnebrandcrème:
een theelepel. Je hebt dus best veel
nodig. Gebruik je de helft? Dan is je
SPF nog maar 5-8. Kies daarom liever
een zonproduct met een tintje, zoals
Anthelios Mineral One SPF 50+ van
La Roche-Posay (€ 15,95).

ANTIGLIM

5 TO DO’S

1

Hoe matter je zonnebrandproduct, hoe
kleiner de kans op een glimmend gezicht.
Verruil je zonnebrandcrème eens voor
een matte fluïde, zoals Clarins UV Plus
[5P] (€ 44). Of ga voor zonnebrand in
poedervorm. Een matterende primer
onder je zonnebrand helpt ook. Blotting
papers (essence all about matt! oil
control paper, € 1,99) zorgen ervoor dat
je gedurende de dag niet gaat glimmen.
Na het deppen met zo’n papiertje wel
weer even opnieuw insmeren.

100% bescherming bestaat
niet, maar streef naar zo hoog
mogelijke. SPF30 houdt 97% van de
uv-straling tegen, SPF50 nog een
procent meer: 98%.

Breed spectrum:
uv-A en uv-B

4

Op vrijwel alle zonnebrandproducten
vind je anno 2021 de term ‘broad
spectrum’, wat betekent dat het
product zowel tegen uv-A- als uv-Bstraling beschermt. Steeds vaker biedt
broad-spectrumzonnebrand ook
bescherming tegen blauw licht en
infraroodstraling. Uv-straling is de
grootste boosdoener voor je huid.
Die richt dna-schade aan, zorgt voor
huidveroudering en kan huidkanker
veroorzaken. Van infraroodstraling en
blauw licht is dit (nog) niet aangetoond.

VOORZICHTIG ACHTER GLAS

Het is een fabel dat de zon je achter glas niets kan maken. Glas houdt een groot
deel van uv-B-straling tegen, waardoor je achter glas niet snel verbrandt. Maar glas
houdt geen uv-A-straling tegen. Ook op kantoor, binnenshuis en in de auto kun je
dus huidschade oplopen.

2

Gooi geopende zonnebrand van
vorig jaar weg en ga voor een nieuwe
flacon. Weet je zeker dat ’ie z’n werk doet.

3

Ook kleding beschermt tegen
uv-straling. Denim en synthetische
materialen zoals polyester absorberen
uv-licht het beste. Donkere kleuren
houden straling beter tegen dan lichte.
Smeer je om de twee uur volledig
opnieuw in. Draag je make-up?
Dep dan een fluïde met SPF over je
make-up of kies voor een spray die
je over make-up aan kunt brengen,
zoals Ideal Soleil Frisse Gezichtsmist
SPF50 (Vichy, € 12,50).

5

Een hoedje of pet houdt je hoofd
koel, maar biedt ook de hoognodige
bescherming. Bij dun haar kan de zon op
je hoofdhuid voor zonschade zorgen en
zelfs huidkanker veroorzaken.

››
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Sunproof

CRÈME,
SPRAY
OF STICK?
› Zonnebrandcrème dekt goed en
zorgt er door z’n witte kleur voor
dat je ziet waar je bent geweest
met smeren. Een nadeel is dat
een crème vettig kan aanvoelen.
› Zonnespray laat zich het snelst
aanbrengen. Veel sprays zijn
transparant, waardoor je al snel
plekken overslaat.
› Zonnebrand in stickvorm is lekker
compact en makkelijk over het
lichaam en gezicht te verdelen.
› Zonnebrandpoeder heeft een
matterend effect. Breng het bij
voorkeur óver zonnebrandcrème
aan, omdat een te kleine
hoeveelheid poeder niet
voldoende beschermt.
› Zonnebrand in druppelvorm
(sun drops) voelt licht aan op de
huid en is makkelijk te doseren.

1

2

3

4

1 Met arganolie, vitamine C en E.
Sun Drops SPF50 € 125
Dr. Barbara Sturm
2 Oceaan- en huidvriendelijk.
Protect & Hydrate Spray SPF30
€ 19,99 NIVEA
3 Narcisextract biedt hydratatie.
Hello Sunny Essence Sun Stick
SPF50+ Aqua € 28,78 BANILA CO
4 Geeft een gezonde gloed.
Luminous SPF Cream 30+ vanaf
€ 30 ABLOOM
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Goede keuze: antioxidanten

Trend: SPF-poeder

Bij te veel uv-straling maakt de huid
vrije radicalen aan die huidveroudering
veroorzaken. Antioxidanten als vitamine C
en E beschermen je huid tegen deze vrije
radicalen en zijn daarom een waardevolle
aanvulling op zonnebrandcrème. Een
serum of crème met hoge dosering
vitamine C onder je zonnebrandproduct
zorgt ervoor dat je huid beter beschermd
is tegen veroudering. Bovendien kun
je met antioxidanten als deze ook
pigmentvlekken voorkomen.

Zonnepoeder op basis van minerale
poeders is hét trendproduct van deze
zomer. SPF-poeder bevat zinkoxide
en titaandioxide, betrouwbare minerale
zonnefilters. In de meeste varianten
poederfoundation zitten alleen
natuurlijke ingrediënten en geen
chemische toevoegingen die gewone
zonnebrandcrème wel bevat.
Zonnebrandpoeder past zich aan
je huidskleur aan en kan ook over
make-up worden aangebracht.
Minerale poeders met zinkoxide in
vier tinten. Sunday Brush € 49,95
Sunday Brush

KORAALVRIENDELIJKE SPF
Het koraalrif in oceanen heeft flink wat
te verduren door schadelijke stoffen in
zonnebrandcrème. Gelukkig steken steeds
meer merken een stokje voor het afsterven
van koraal en lanceren ‘reef friendly’zonnebrandproducten. Zonnebrand die
het koraal spaart, mag in ieder geval geen
filters als oxybenzon, octinoxaat, octocryleen
en homosalaat bevatten. Minerale filters,
waaronder zinkoxide en titaandioxide, zijn
wél koraalvriendelijk.

HANAKASUMI

™

Een zachte en poederige geur
Zintuiglijke reis met kersenbloesem en lotus

Een uniek protocol geïnspireerd op Japanse tradities:
peeling met handschoenen, volledige lichaamsmassage en voetmassage
in een verfrissend en voedend ritueel met luchtige geurnoten.

Sothys, topklasse in professionele, optimale huidverbetering en verzorging op maat in meer dan 15.000 Instituten, spa’s en wellnesscentra in 125 landen.
WWW.SOTHYS.NL

EXCLUSIEF IN INSTITUTEN & SPA’S

PHOTOS : JF VERGANTI · MARIUS DZIERZAWSKI · SEKSAN1 · ALEKSEY_BELORUKOV ·
IMPRESSION : MAUGEIN IMPRIMEURS – TULLE · 646021 - 03/20 · SOTHYS PARIS, SIÈGE SOCIAL 128 RUE DU
FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 75008 PARIS. SIREN 451 170 807 RCS PARIS · NON CONTRACTUAL PICTURES

SIGNATUUR BEHANDELING

MenaQ7
de pionier van
vitamine K2

Ook g es chikt
voor ki n d eren
va n af 4 ja a r

Voor het behoud van sterke botten...
en meer
MenaQ7 is het meest onderzochte vitamine K2 supplement in studies,
onder andere in Maastricht en Utrecht. Vele studies tonen aan dat een
niet-optimale vitamine K-status gevolgen heeft voor onze gezondheid,
vooral vitamine K2. Vitamine K2 is onder meer belangrijk voor het
behoud van sterke botten.
De komende jaren wordt meer bevestiging verwacht.

Elke levensfase een andere behoefte

Meest effectieve vorm

60 tabletten

Door fermentatie in een volledig gecontroleerde omgeving is de
vitamine K2 in MenaQ7 van grote zuiverheid en stabiliteit. Hierdoor
is het gepatenteerde MenaQ7 beschikbaar in de meest optimale
natuurlijke vorm. Dit zorgt voor een goede opname en betere
beschikbaarheid.
Springfield introduceerde deze innovatie als eerste in Europa in 2006.
Toen al zagen wij de grote reikwijdte van dit bijzondere supplement.

springfieldnutra.com/menaq7

In ieder lichaam, jong én oud, speelt vitamine K2 een belangrijke rol.
De behoefte aan vitamine K2 kan per persoon verschillen. Daarom is
MenaQ7 verkrijgbaar in diverse varianten.

MenaQ7 45 mcg vitamine K2 + 5 mcg vit. D3
Van belang voor de samenstelling van de botten.
Ook voor kinderen vanaf 4 jaar.

MenaQ7 Forte 180 mcg vit. K2 + 5 mcg vit. D3

30 & 60 V-capsules

Een hoger gehalte aan vitamine K2 zorgt voor een optimale voorziening. Voor het behoud van sterke botten en meer...
Let op: Neem geen vitamine K2-supplementen wanneer u antistollingsmiddelen van het
coumarinetype neemt.

Verkrijgbaar bij gezondheidswinkels, zoals Holland & Barrett,
Vitaminstore en Gezond & Wel, bij DA drogist en via onze webshop.
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IN 7
DAGEN
FIT
& MEER
ENERGIE

Die beach body? Die heb je natuurlijk
al lang. Het belangrijkste is dat je goed
in je vel zit en je fit voelt. Met dit weekplan
kun je die fitheid nog iets verbeteren.
TEKST LOES VAN DE MOSSELAAR | BEELD BEELDIGBEELD/STOCKFOOD,
JUMPFOTO, GETTY IMAGES, SHUTTERSTOCK
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Santé’s

zomer

challenge

MA

HET PLAN

Een week lang werk je aan een gezonde
leefstijl voor meer energie en een
fit(ter) lijf. Je traint iedere dag in
combinatie met een voedingsschema.
De work-outs duren elke dag zo’n
twintig minuten, met een lange training
op zondag. Langer sporten mag
natuurlijk. Herhaal dan de oefeningen,
maar: overdrijf niet en voorkom
overbelasting. Sport daarom
maximaal 45 minuten per keer.
Het voedingsschema bevat per dag
ongeveer 1500 tot 1800 calorieën,
die bestaan uit de dagelijks benodigde
hoeveelheid koolhydraten, vetten
en eiwitten. Zo krijg je alle voedingsstoffen binnen, heb je voldoende
energie en kunnen je spieren herstellen
van de work-outs. Houd altijd rekening
met je persoonlijke behoeften. Heb je
honger of het idee dat je te veel eet?
Maak de porties dan iets groter of
kleiner of neem een gezonde snack
meer of minder.

60 | SANTÉ | JUNI 2021

SHAPE UP

Weg kipfilets, hallo spierballen!
Vandaag train je je armen.
LUCHTBOKSEN
Ga met je voeten op schouderbreedte staan
en buig je knieën licht. Plaats je ellebogen
op je heupen en maak twee vuisten. Stoot
je rechterarm met kracht voor je uit, zo ver
als je kunt en draai je vuist naar binnen toe.
Houd je schouders ontspannen. Doe daarna
hetzelfde met je linkerarm terwijl je je rechterarm terug naar je middel haalt. Stoot met elke
arm 12 keer, rust even en doe 3 sets.
ARM CIRCLES
Ga rechtop staan. Strek je armen zijwaarts
en draai snelle, kleine rondjes met je armen
languit gestrekt. Beweeg ze nu 1 minuut
voorwaarts en hierna 1 minuut achterwaarts.
Rust 30 seconden en herhaal de set nog
2 keer.
INCHWORM
Ga met je voeten op heupbreedte staan.
Breng je armen naar de grond. Loop met je
handen naar voren om in een plankpositie
te komen. Je voeten blijven op hun plaats.
Breng je handen terug naar je voeten en
kom overeind. Doe dit een minuut lang. Rust
30 seconden en doe deze set nog 2 keer.

WAT KUN JE VERWACHTEN?
DI
WO

DO

Klaar voor knappe badpakbenen? Dinsdag is dijendag!
Let’s go cardio!
Even een vrije dag van
spierkrachttraining. Met
cardiotraining werk je aan
je uithoudingsvermogen.
Deze booty bootcamp zorgt
voor een rondere bilpartij.

VR

Vandaag train je de
combinatie rug en buik.
Samen vormen ze je core.

ZA

Vandaag volg je een HIITtraining van 7 sportminuten
(dus zonder rust). Fanatiek?
Doe hem dan twee keer.

ZO

Je sluit deze challenge af met
een full-body-training, zodat
alle spieren nog een keer aan
het werk worden gezet.

FIT

Download
de challenge
op Sante.nl
Dit is een sneak preview van de 7-dagen-challenge om
fit en energiek de zomer in te gaan. Benieuwd naar het
complete weekprogramma met work-outs en recepten?
Download de challenge gratis op Sante.nl of scan de
QR-code met je mobiel!
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EAT UP

ONTBIJT
2 sneetjes geroosterd
haver- of volkorenbrood met
hüttenkäse, peer en kaneel
300 KCAL • 4 G VET • 20 G
KOOLHYDRATEN • 5 G EIWITTEN

SNACK
Plak bananenbrood
met pindakaas
290 KCAL

LUNCH
Turkse linzensoep
560 KCAL • 8 G VET • 85 G KOOLHYDRATEN • 25 G EIWITTEN
VOOR 2 PERSONEN

INGREDIËNTEN 1 ui • 1 wortel
• 1 aardappel • 2 tl tomatenpuree, zonder zout • 125 g rode
linzen • 1 tl sambal • handje
munt • snufje rode-pepervlokken • citroensap,
naar smaak • 4 haver- of
volkorenboterhammen
BEREIDING Maak de ui en de
wortel schoon en snijd ze klein.
Schil de aardappel en snijd hem

in stukken. Fruit de ui in olijfolie.
Bak de tomatenpuree kort mee.
Was de linzen in een zeef. Voeg
de wortel, aardappel, sambal,
linzen en 600 ml water toe en
breng aan de kook. Laat de soep
20 minuten koken tot de linzen
gaar zijn. Pureer de soep. Was
de munt en snijd klein. Breng
de soep op smaak met munt,
een snufje pepervlokken en het
citroensap. Serveer met brood.
AVONDETEN
Maaltijdsalade met zalm
en gegrilde groenten
505 KCAL • 20 G VET • 50 G KOOLHYDRATEN • 25 G EIWITTEN
VOOR 2 PERSONEN

INGREDIËNTEN 500 g vastkokende aardappelen •
teentje knoflook • 2 bosuitjes
• 5 takjes peterselie • 4 el azijn
• 250 g broccoli • 1 bos radijs •
200 g kerstomaatjes •
150 g gerookte zalm
BEREIDING Schil de aardappelen
en kook ze in 20 minuten gaar.

Pel de knoflook en snijd die klein.
Maak de bosuitjes schoon en
snijd ze in ringen. Verwarm wat
olie en fruit hierin de knoflook en
bosuitjes zacht in een koekenpan. Was de peterselie en knip
klein. Neem de pan met bosui
van het vuur en maak er met de
azijn, peterselie en wat peper
een dressing van. Laat de
aardappelen iets afkoelen en
snijd ze in blokjes. Schep de
dressing door de aardappelen
en laat op een koele plaats
intrekken. Maak de broccoli
schoon. Verdeel in roosjes, schil
de stelen en snijd ze in stukjes.
Kook de broccoli net gaar.
Laat afkoelen. Maak de radijs
en kerstomaatjes schoon. Snijd
de radijs in plakjes en halveer
de tomaatjes. Snijd de zalm in
reepjes. Meng de groente door
de salade en schep op een grote
schaal. Garneer met de zalm.
SNACK
Dadel met 2 stukjes pure
chocolade >80%

WAT KUN JE VERWACHTEN?
DI

WO
DO

ONTBIJT American
pancakes met blauwe
bessen, banaan
en honing.
SNACK Halve avocado
met peper (eventueel
op een havercracker).
LUNCH Koolsoep
met kip.

VR

ZA

ZO

LUNCH Volkorenbroodje
avocado met
hüttenkäse, rucola en
rode-paprikareepjes.
SNACK Bakje amandelyoghurt met banaan,
2 dadels en 2 stukjes
pure chocolade >80%.
AVONDETEN Oosterse
rauwkostsalade
met kip.

180 KCAL
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6

Van wallen tot overhangende
oogleden: deze cosmetische
oogissues kunnen een
wakkere blik behoorlijk
in de weg zitten. Gelukkig
kun je er iets aan doen.
TEKST CARLIJN BIESEMAAT |
BEELD GETTY IMAGES, SHUTTERSTOCK

O
OGISSUES
en
de oplossingen
1 ➜ DONKERE KRINGEN

Het doorschemeren van bloedvaatjes onder de huid veroorzaakt
donkere kringen onder de ogen. Vooral bij een heel dunne of lichte
huid vallen donkere kringen op: de bloedvaatjes schijnen als het
ware door de huid heen, met blauwe of paarse kringen tot gevolg.
Hoe dun de huid onder je ogen is, is een kwestie van genetische
aanleg. Ook je lifestyle speelt een rol. Heb je een nacht doorgehaald
of rook je? Dat maakt je huid kwetsbaarder en dunner, waardoor
de bloedvaatjes meer opvallen.
WAT TE DOEN? Donkere kringen laten zich gelukkig makkelijk
camoufleren. Dep een dekkende concealer op je huid om het
blauw onder je ogen te neutraliseren. Kies een kleur die één tint
lichter is dan je huidskleur. Om te voorkomen dat de concealer
ophoopt in de lijntjes onder je ogen kun je vóór de concealer een
hydraterende oogcrème aanbrengen.
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2 ➜ OVERHANGENDE OOGLEDEN

Overhangende oogleden ontstaan door een natuurlijk
verouderingsproces. Als je ouder wordt, neemt de hoeveelheid
collageen in je huid af. Hierdoor verslapt de huid en kan die boven
je ogen verzakken. Dit teveel aan huid heet dermatochalasis. Een
andere oorzaak van overhangende oogleden zit ’m in de verslapping
van het spiertje dat de oogleden normaliter optrekt. Dit heet ptosis,
een aandoening die ook aangeboren kan zijn. Overhangende
oogleden kunnen je een vermoeide of norse uitstraling geven –
waarschijnlijk niet hoe je je voelt. Worstcasescenario belemmeren
overhangende oogleden zelfs je zicht.
WAT TE DOEN? Overhangende oogleden laten corrigeren kan
met een ooglidcorrectie. Bij deze chirurgische ingreep wordt een
teveel aan huid weggenomen. In sommige gevallen wordt een
ooglidcorrectie vergoed door je zorgverzekeraar. Er moet dan wel
een medische noodzaak zijn voor de ingreep.

BEAUTY

3 ➜ WALLEN

Wallen zijn vet- of vochtophopingen onder de ogen. Vaak zijn
ze genetisch bepaald, bijvoorbeeld wanneer je jukbeenderen
van nature wat verder naar achteren liggen en wallen zo de kop
opsteken. Een andere oorzaak is huidveroudering. Naarmate de
jaren vorderen, verslapt de huid en wordt-ie minder elastisch. Het
onderhuidse vet dat zich normaal in de oogkas bevindt, zakt als
gevolg van huidveroudering naar beneden en hoopt zich op in de
huidplooien onder het oog. Een ongezonde leefstijl werkt vetwallen
extra in de hand. Onder invloed van de zon, roken en alcohol
neemt de elasticiteit van de huid sneller af. Vochtwallen zijn een
ander verhaal: deze kunnen ook ontstaan na een korte nacht slaap.
Je huid heeft het vocht minder goed kunnen afvoeren, met zakjes
onder je ogen tot gevolg.
WAT TE DOEN? Vochtwallen slinken wanneer je ze koelt. Leg
de bolle kant van een gekoelde lepel een paar seconden op je
ogen. Ook bindweefselmassage kan helpen bij het verminderen
van vochtwallen. Tegen vetwallen is helaas minder te doen.
Een optie om dit type wallen te laten verdwijnen, is een
onderooglidcorrectie.

4 ➜ DIEPE TRAANGOOTJES

Het ‘geultje’ dat van je binnenste ooghoek richting het bovenste
gedeelte van je wang loopt, heet het traangootje. Iedereen heeft
ze, maar de diepte van de traangootjes verschilt per persoon.
Heb je diepe traangootjes? Dan kan dit je een vermoeid gezicht
geven. Ook gaan diepe traangootjes vaak hand in hand met
donkere kringen. Traangootjes kunnen door de jaren heen dieper
worden, wanneer de huid volume verliest en minder elastisch wordt.

* Overhangende
oogleden
Houd je oogmake-up licht.
Dit zorgt voor een optisch
liftend effect. Laat oogpotlood
en eyeliner achterwege, die
maken je ogen kleiner. Een
open blik creëer je met highlighter of witte oogschaduw
onder je wenkbrauwen.

* Kleine ogen

Breng een lichte tint oogschaduw
aan op het bewegende ooglid en
verruil een zwart oogpotlood
voor een wit potlood. Kleur hiermee de waterlijn van je ogen in.
Ook mascara maakt je ogen
optisch groter.

Ook stress, roken en alcohol drinken kunnen diepe(re)
traangootjes veroorzaken.
WAT TE DOEN? De donkere kringen die door diepe traangootjes
ontstaan, laten zich gemakkelijk weg smeren met een dekkende
concealer. Het probleem bij de kern aanpakken, kan door de
traangootjes op te vullen met een hyaluronzuurfiller. Een filler
vult de huid van binnenuit op en maakt hem voller.

5 ➜ XANTHELASMA

Xanthelasma zijn goedaardige vetophopingen op de oogleden of
rondom de ogen. De ophopingen zien eruit als gelige zwellingen en
voelen vaak zacht aan. Hoe groot de xanthelasma zijn en hoeveel
zwellingen er zijn, verschilt per persoon. Meestal beginnen de gele
plekjes in de ooghoeken, waarna ze zich kunnen uitbreiden over
het gehele ooglid. Voor deze huidafwijking is een verband gelegd
met een stoornis in de vetstofwisseling. Wie een verhoogd
cholesterol heeft, zou meer kans maken op xanthelasma, maar dit
is niet wetenschappelijk aangetoond.
WAT TE DOEN? Een huidtherapeut kan xanthelasma met
coagulatie behandelen. Via een naald wordt een elektrische
stroom in het weefsel gebracht, die de plekjes vernietigt.

6 ➜ BOZE FRONS

Een diepe groef tussen je ogen die je een boze blik geeft? Dan
heb je last van een fronsrimpel. Deze verticale lijnen tussen de
ogen zijn het gevolg van veel fronsen, bijvoorbeeld wanneer je
boos kijkt of je concentreert. Hoe vaker je fronst, hoe vaker de
spieren zich samentrekken, waarna de fronsrimpel na verloop
van tijd in de huid blijft staan. Of je een fronsrimpel ontwikkelt,
is afhankelijk van genetische aanleg. Dit heeft te maken met de
botstructuur van het voorhoofd, de kracht van je spieren en mimiek.
WAT TE DOEN? Een open deur: een fronsrimpel voorkómen kan
door zo min mogelijk te fronsen. Afscheid nemen van een groef
kan met botulinetoxine (botox), een tijdelijke spierontspanner.
Een kleine hoeveelheid botox zorgt ervoor dat je zo’n drie maanden
minder goed kunt fronsen, wat voor een gladde huid zorgt.

Make-uptips
* Uitpuilende ogen

* Ogen die dicht
bij elkaar staan
Laat de binnenste ooghoeken
vrij van oogschaduw en
focus juist op de buitenste
ooghoeken. Hier mag gerust
een donkere tint oogschaduw
komen. Borstel je wimpers
met mascara niet omhoog,
maar naar de buitenkant.

Een donkere tint oogschaduw
op het bewegende ooglid
maakt je ogen optisch minder
bol. Eyeliner op de bovenste
wimperrand en een lik mascara
maken het af.

* Lijntjes en rimpels

Vermijd glanzende oogschaduw
en metallic tinten, want die
accentueren rimpels. Een
dunne lijn eyeliner en bruine
mascara openen je blik.

* Ogen die ver

uit elkaar staan

Leg de focus op de binnenste
ooghoeken. Zet aan met een
medium tint oogschaduw
en werk tot het midden van
het bewegende ooglid.
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5 OEFENINGEN VOOR EEN

STERKE CORE
Christina & Heidy runnen samen
Studio C online, hét sportplatform
voor vrouwen. Elke maand delen
ze een favoriete work-out in Santé
en op Sante.nl
Christina: “Je core bestaat uit
29 spieren in je buik, bekkengebied
en rug. Samen helpen ze je bij elke
beweging die je uitvoert: een zware
boodschappentas dragen of je kind
optillen, maar ook bij lopen, staan
en zitten.”
Heidy: “Ons lichaam is gemaakt
om te bewegen. Maar tegenwoordig
zitten we juist veel. Hierdoor
ontwikkelen we een verkeerde
lichaamshouding zonder dat we
het in de gaten hebben. Vaak is
dat de oorzaak van (rug)klachten
en blessures.”
Christina: “Door je corespieren te
trainen, ontlast je je wervelkolom en
ontwikkel je een correcte houding.
Omdat je corespieren allemaal
met elkaar in verbinding staan, is het
belangrijk dat ze goed samenwerken.
En dat is nu precies wat je traint met
deze work-out.”
Heidy: “Sterke corespieren
helpen je ook bij je trainingen. Bij
krachtoefeningen zorgt een sterke
core er bijvoorbeeld voor dat je je
bovenlichaam als een blok stilhoudt.
Hierdoor kun je de oefeningen
met maximale controle uitvoeren,
wat het rendement van je
beweging verhoogt.”
Christina: “Met een sterke core zie
je er slanker uit en voel je je krachtig
en zelfverzekerd. Heerlijk, toch?”
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Een sterke core heeft nogal wat voordelen.
Je krijgt er een betere lichaamshouding van,
haalt meer uit je work-outs en je vermindert
rugklachten en blessures.
WORK-OUT STUDIO C ONLINE | BEELD SHUTTERSTOCK

FIT

3

2
Zo doe je het

Deze oefeningen kun je met of zonder
dumbbells (maximaal 3 kg) uitvoeren.
Beginner? Doe ze dan zonder. Voer de
oefeningen uit volgens de instructies
en in je eigen tempo. Wil je de
complete work-out doen onder
begeleiding van Christina?
Bekijk de video (16 minuten) tot
13 juli gratis op Sante.nl.

1

LAGE PLANK

HOGE PLANK (STIL)

Kom in een lage plank staan, steunend op je
onderarmen en met je voeten wat breder
dan de mat. Mag het wat zwaarder? Houd
dan je benen bij elkaar. Strek nu één arm
uit naar voren (met of zonder dumbbell).
Herhaal 6 keer aan beide kanten. Is het
te zwaar? Steun dan weer op je knieën.

Kom weer in een hoge plank staan, met je
handen onder je schouders en je voeten
wat breder dan de mat. Leg één hand op je
onderrug en houd 8 tellen vast. Wissel dan
van kant en leg je andere arm op je onderrug,
zonder tussendoor naar de grond te komen.
Houd weer 8 tellen vast.

4

5

HOGE PLANK
Kom in een hoge plank staan met je handen
onder je schouders en je voeten wat breder
dan je mat. Strek één arm uit naar voren
(met of zonder dumbbell) en laat weer
zakken. Houd je lichaam daarbij in een rechte
plank. Herhaal 6 keer aan beide kanten.
Te zwaar? Steun dan op je knieën. Zet in
dat geval je handen wat verder naar voren.

ZIJWAARTSE PLANK MET DRAAI
Kom in een zijwaartse plank staan, met je
heupen gelift en steunend op je onderarm.
Je mag het been waarop je steunt buigen.
Wil je het zwaarder? Houd beide benen dan
gestrekt. Strek je bovenste arm recht uit naar
boven (met of zonder dumbbell) en draai
hem daarna voorlangs onder je bovenlichaam
door en weer terug omhoog. Herhaal 8 keer
aan beide kanten. Houd je lichaam zo stil
mogelijk en je heupen gelift.

ZIJWAARTSE PLANK VANAF
DE ELLEBOOG
Kom weer in een zijwaartse plank staan, met
je heupen gelift en steunend op je elleboog.
Je mag het been waarop je steunt buigen.
Zet je bovenste hand voor je op de grond
voor balans. Beweeg je bovenste been
gecontroleerd van voor naar achter en
houd je lichaam daarbij zo stil mogelijk.
Je been zweeft en raakt de grond dus niet.
Herhaal 8 keer aan beide kanten.
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Ga naar Sante.nl/abonnementen
Nog sneller? Scan deze code met de camera van je telefoon
Wil je liever een digitaal abonnement? Dat kan ook! Ga naar Sante.nl/digitaallezen
Deze aanbieding is geldig t/m 31 juli 2021. Je abonneert je tot wederopzegging. Na de actieperiode van 6 nummers wordt
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food travel
Op je menu: artisjok
Vanaf juni is ’ie weer in het seizoen: de artisjok.
Deze eetbare bloemknoppen met licht bittere
smaak worden met name veel in de mediterrane
keuken gebruikt. Lekker door je pasta, zomerse
salade of op je pizza. Je kunt ze koken, stomen,
bakken en grillen. Koop je ze vers? Let dan op dat
de buitenste bladeren er fris en glanzend uitzien
en dat de blaadjes dicht op elkaar gevouwen zitten. Artisjok zit tjokvol antioxidanten en vezels.
Daarnaast zijn de bloemknoppen rijk aan eiwitten en bevatten ze vergeleken met andere groenten veel calcium en magnesium. Deze mineralen
zijn onmisbaar voor een goed zenuwstelsel en
gezonde spieren.

Op je menu:

BEELD GETTY IMAGES

artisjok

Vanaf juni is de artisjok weer in het
seizoen. Deze eetbare bloemknoppen
met licht bittere smaak worden met
name veel in de mediterrane keuken
gebruikt. Lekker door je pasta, salade
of op je pizza. Je kunt ze koken, stomen,
bakken en grillen. Koop je ze vers? Let
dan op dat de blaadjes er fris uitzien en
dat ze dicht op elkaar gevouwen zitten.
Artisjok zit vol antioxidanten, vezels,
eiwitten, calcium en magnesium. Deze
mineralen zijn onmisbaar voor een
goed zenuwstelsel en gezonde spieren.
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FEEST
VAN

fruit

Zomerse fruitsalades
met de frisheid van
yoghurt, het zoete
van honing of de
bite van noten.
Zo maak je van
elke dag een feestje!
RECEPTEN EN BEELD BEELDIGBEELD /STOCKFOOD
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FRUITSALADE MET
BASILICUMSAUS
Kijk voor het recept op pag. 71

RECEPTEN

CARIBISCHE FRUITSALADE
MET ZELFGEMAAKT
YOGHURTIJS
TUSSENDOORTJE VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD 20 MINUTEN
VRIESTIJD 4 UUR
INGREDIËNTEN 300 g Turkse of Griekse
yoghurt (10% vet) • 100 ml kokoswater •
2 el limoensap • 80 g kokosbloesemsuiker
• 2 kiwi’s • 200 g verse ananas • 1 mango •
1 papaja • 1 banaan • 2 pruimen • 2 passievruchten • poedersuiker, om te bestuiven.
Extra nodig: eventueel ijsmachine
BEREIDING Meng de yoghurt met het
kokoswater, het limoensap en de kokosbloesemsuiker. Giet het yoghurtmengsel
in een ondiep (metalen) bakje en laat in
minimaal 4 uur tot sorbetijs bevriezen; roer
het elke 30 minuten stevig door met een
vork om grove kristalvorming te voorkomen.
Of draai er in een ijsmachine sorbetijs van
volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• Maak de vruchten schoon en/of schil ze.
Halveer de kiwi’s in de lengte en snijd in
plakjes. Snijd de ananas, mango en papaja
in plakjes en stukjes. Snijd de banaan in
plakjes. Verwijder de pit en snijd de pruimen
in smalle partjes. Halveer de passievrucht
en lepel het vruchtvlees eruit. • Meng het
fruit in een schaal. Verkruimel het sorbetijs
erboven en schep om. Het moet een beetje
smelten, maar wel dik blijven. • Verdeel de
fruitsalade over 4 borden en stuif er wat
poedersuiker over. Serveer direct.
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par ty!
LET’S

ZOMERSE FRUITSALADE
MET PORTDRESSING
TUSSENDOORTJE VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD 15 MINUTEN
INGREDIËNTEN 4 kleine perziken • 2 kleine
peren • 1 perssinaasappel • 4 kumquats •
1 el honing • 60 ml rode port • 2 handenvol
bosvruchten: blauwe bessen, bramen,
aalbessen en frambozen • 3 takjes tijm
BEREIDING Kruis de perziken onderop in
en dompel ze kort onder in kokendheet
water. Leg ze direct in een bak ijswater.
Verwijder nu makkelijk de schil. Halveer ze
en verwijder de pit. • Schil de peren, snijd
ze in vieren en verwijder het klokhuis. Was
en droog de sinaasappel, snijd met een
dunschiller fijne reepjes van de schil. Pers
de sinaasappel uit. Snijd de kumquats
in partjes. • Meng in een schaal het sap
met de honing en port. Schep de peren,
kumquats en perziken erdoor en verdeel
de bosvruchten erover. Garneer met de
tijm en reepjes sinaasappelschil.
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RECEPT VAN PAGINA 68

FRUITSALADE MET
BASILICUMSAUS
TUSSENDOORTJE VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD 30 MINUTEN
INGREDIËNTEN 2 perziken • 2 abrikozen
• 1 appel met rode schil • 200 g vruchtvlees van cantaloupe- of galiameloen
• 200 g vruchtvlees van watermeloen •
2 handsinaasappels • 1 limoen • 2 el pistachenoten • 1 el amandelen • 2 takjes munt •
1 takje citroenmelisse. Voor de saus: 1 handvol
blaadjes basilicum • ¼ handvol blaadjes
munt • ¼ handvol blaadjes citroenmelisse
• 50 g ongezouten gepelde pistachenoten •
2 el mascarpone • 50 g yoghurt • 40 g poedersuiker • 1 el honing (of naar smaak) • sap van
½ citroen. Extra nodig: blender of staafmixer
met hoge mengbeker
BEREIDING Halveer de perziken en

abrikozen; wip de pitten eruit. Snijd de
appels in vieren en verwijder het klokhuis.
Snijd de perziken, abrikozen, appels en
beide kleuren meloen in blokjes van 1 cm.
• Schil 1 sinaasappel zo dik dat al het wit
eraf is. Snijd de partjes tussen de vliesjes
uit en snijd ze in stukjes. Pers de andere
sinaasappel en de limoen uit. • Meng in een
schaal het fruit met het sap en verdeel de
salade over 4 kommetjes. Hak de pistachenoten en amandelen heel fijn. Pluk de helft
van de blaadjes munt en citroenmelisse los
en hak ze fijn. Meng de gehakte kruiden met
de noten. Houd 4 kleine basilicumblaadjes
apart voor de garnering. • Doe de kruiden
voor de saus met de pistachenoten,
mascarpone, yoghurt, poedersuiker,
honing en citroensap in een blender (of
gebruik een staafmixer). Pureer tot een
saus. • Verdeel nu de fruitsalade over
4 kommen, bestrooi met het noten- en
kruidenmengsel en garneer met de overige
kruidenblaadjes. Schep de basilicumsaus
in 4 kommetjes of sauslepels, garneer met
de blaadjes en serveer met de fruitsalade.

MANGOSALADE MET KOKOS
TUSSENDOORTJE VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD 20 MINUTEN
INGREDIËNTEN 180 g ruwe rietsuiker
• 2 rijpe mango’s • 3 (kaffir)limoenen •
4 el kokossnippers • 4-6 blaadjes munt
BEREIDING Doe de suiker met 120 ml water
in een steelpan en breng aan de kook. Laat
op laag vuur nog 15 minuten inkoken en dan
afkoelen. • Schil de mango’s en snijd het
vruchtvlees langs de pit in 1-2 cm brede
partjes. Pers 2 limoenen uit en schenk het
sap over de mango en schep voorzichtig
om. Verdeel de mango over 4 schaaltjes
en schenk de siroop erover. • Rooster de
kokossnippers kort in een droge koekenpan
en laat op een bord afkoelen. Snijd de munt
in fijne reepjes. Bestrooi de salades met
de kokos en munt. • Snijd de derde limoen
in plakjes of partjes; leg ze op de salades.
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tropics

KIWI-PRUIMSALADE
TUSSENDOORTJE VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD 10 MINUTEN
INGREDIËNTEN 4 kiwi’s • 4 gele pruimen
• 1 citroen • 30 g walnoten • 30 g gepelde
ongezouten pistachenoten • 2 el honing
• 200 g blauwe bessen. Extra nodig: zesteur
BEREIDING Schil de kiwi’s en snijd ze in
dunne plakjes. Halveer de pruimen en
wip de pit eruit. Snijd de pruimen in dunne
partjes. Was en droog de citroen. • Hak de
noten grof. Rooster ze eventueel kort in
een droge koekenpan en laat afkoelen voor
meer aroma. • Trek met een zesteur dunne
reepjes van de citroenschil of rasp de schil
eraf. Pers de citroen uit en roer de honing
door het sap. • Meng al het fruit in een
schaal met de noten, de citroenschilletjes/
rasp en het citroensap. Serveer direct.
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KOMKOMMER-FRUITSALADE
TUSSENDOORTJE VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD 10 MINUTEN
MARINEERTIJD 30 MINUTEN
INGREDIËNTEN 1 komkommer • 1 handsinaasappel • 150 g pitloze rode druiven
• 200 g kleine aardbeien • 2 limoenen •
2 tl vloeibare honing • takjes munt
BEREIDING Schil de komkommer en
snijd in de lengte in vieren. Snijd de repen
komkommer in dunne plakjes. Schil de
sinaasappel zo dik dat al het wit eraf is.
Snijd de partjes tussen de vliesjes uit.
Halveer de druiven en aardbeitjes. Meng in
een schaal het fruit met de komkommer.
• Pers de limoenen uit en roer de honing
door het sap. Druppel het sap over de
fruitsalade, steek de takjes munt ertussen
en laat 30 minuten marineren. • Verdeel
de salade over 4 kommen en garneer met
een toefje munt.

TIP

Maal na het
snijden wat zwarte
peper over de
aardbeitjes, dat
haalt hun smaak
enorm op.
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Elke dag
een ei?

Zijn eieren gezond, ja of nee? Vaak wordt
gesteld dat een voedingsmiddel ‘gezond’ of
‘ongezond’ is. Maar bij voorkeur plak ik dat
label er niet op. Voedingswetenschap blijkt
namelijk niet zo zwart-wit en simpel te zijn
en heeft niet overal een antwoord op.
Wetenschappers onderzoeken bijvoorbeeld
al jaren het effect van stofjes uit voedingsmiddelen op bijvoorbeeld de bloeddruk om
erachter te komen of en waarom voedingsmiddelen een gezonde of ongezonde keuze
zijn. Telkens weer komen we erachter dat
het effect van voeding op de gezondheid
niet altijd te verklaren is door de voedingsstoffen die erin zitten. Yoghurt bijvoorbeeld:
een gezonde keuze, maar niet omdat er
calcium in zit. En fruit is niet gezond omdat
het vitamine C bevat. Een voedingsmiddel
is veel meer dan de optelsom van de
voedingsstoffen die erin zitten.

Het totaalplaatje

››› EEN VOEDINGSMIDDEL

IS MEER DAN DE OPTELSOM
VAN DE VOEDINGSSTOFFEN
DIE ERIN ZITTEN
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Die focus op losse voedingsstoffen zoals
‘suiker is slecht’ en ‘vitamine C is goed’
wordt nutritionisme (voedingsstoffenpraat)
genoemd en geeft een vrij beperkte kijk op
voeding in relatie tot gezondheid. Vroeger
werd bijvoorbeeld gedacht dat eieren niet
gezond zijn, omdat ze cholesterol bevatten.
Daar komt dat slechte imago van eieren
vandaan. Terwijl we nu uit grootschalige
onderzoeken weten dat er (bij gezonde
mensen) geen verband is tussen het eten
van eieren en hart- en vaatziekten. Als
onderdeel van een gezond voedingspatroon

kun je best elke dag een eitje eten. Op basis
van de losse voedingsstoffen in een
voedingsmiddel is niet te voorspellen
of een voedingsmiddel je gezondheid
beïnvloedt. Je doet geen boodschappen
in een voedingsstoffenwinkel en je eet
geen losse aminozuren, vitamine C of
cholesterol. Je eet hele voedingsmiddelen,
zoals avocado, noten of eieren die tezamen
jouw totale eetpatroon vormen. In de
voedingswetenschap wordt tegenwoordig
steeds meer gekeken naar voedings
middelen en eetpatronen en veel minder
naar de losse stofjes als cholesterol.

Kwestie van een gezond patroon
Jouw gezondheid wordt bepaald door jouw
totale eetpatroon over een langere periode
en alle keuzes die je daarin maakt.
De keuze voor een sinaasappel is gezond
als je die eet in plaats van snoep, maar is
niet meer zo gezond als het je dertigste
sinaasappel op een dag is. En taart op een
verjaardag is ook niet ‘slecht’ wanneer de
rest van je eetpatroon gezond is.
Of een ei een gezonde keuze is, hangt dus
ook af van hoeveel eieren je al hebt gegeten,
hoe de rest van je eetpatroon eruitziet en
waarvoor je het in de plaats eet. Ben je
bijvoorbeeld vegetariër? Misschien eet je
dan eieren in plaats van vlees. Af en toe
een ei kan dan juist zorgen voor een
volwaardiger eetpatroon en kan nuttige
voedingsstoffen toevoegen, zoals eiwitten
en vitamine B12.

TEKST MARIJKE BERKENPAS | BEELD BART HONINGH | STYLING LINDA HUIBERTS
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Marijke Berkenpas (38) is diëtist en
voedingswetenschapper en oprichter
van evidence-based foodplatform
I’m a Foodie (iamafoodie.nl). Ze vertaalt
voedingswetenschap op een eigentijdse
en praktische manier. Ze is o.a. co-auteur
van Eet als een expert en uitgever
van Eet als een atleet: hardloopeditie.
Voor Santé duikt ze elk nummer in
voedingsfabels en -feiten. Volg Marijke
ook op Instagram: @iamafoodie.nl

SHOPPING

BUITEN

koken

Glazenset
met houder
€8
Kwantum

Balkon- of tuindiner?
Zo gepiept, met deze handige
keukenhulpjes voor buiten.

Wijnkaraf
€ 44,90
Sagaform

Rookoven
€ 85
Camerons

Broodmandje
€ 34,95
Blomus

PRODUCTIE IRIS VAN WOUDENBERGH

Kruimelveger
€ 4,95
Casa

Foodcover
set van 3
€ 19 Haps
Nordic
Barbecue
toolset
3-delig € 90
Big Green
Egg

Pizzaplank
en -mes
€ 29,99
Laguiole

Outdooroven
€ 795
Weltevree

Windlicht
€ 49,99
Leonardo
Giardino

Bestek
4-delig
€ 45 Sabre

Koeltas
€ 14,99
H&M
Home

Wijnglas
6 stuks
€ 47,99
Westwing

Brikettenstarter
€ 22,99
Leen Bakker

Houtskoolbarbecue
€ 139
Barbecook

Limonade
tapkan
€ 7,99
Xenos

Picknickkleed
€ 19,99
Ikea

Gaslantaarn
€ 129
Cosi Fires

Peperen zoutstel
€ 19,99
H&M
Home

Placemat
set van 5
€ 32,99
Côté Table

Rietjes
€ 4 Hema
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IN DE OOSTENRIJKSE NATUUR
EN IN JEZELF
Zoek het groen op

Bomen, bloemen en water hebben
een grote aantrekkingskracht op ons.
Die hang naar de natuur is evolutionair zo bepaald. Op plekken met
voldoende water en voedsel geven
onze hersenen een geruststellend
seintje: hier is het goed. Zelfs het
soort water maakt verschil, heldere
bergmeren en stromende beekjes
doen het beter dan troebele plassen.
Hetzelfde geldt voor omgevingen
die overzicht bieden, zoals een hoger
gelegen plek waar we gevaar op tijd
zien aankomen. Ook voelen we ons
fijner op een plek met beschutting
en rugdekking. Vandaar dat een verblijf in de Oostenrijkse bergen zo’n
groot wow-effect geeft.

De Schleier-waterval is een natuurlijke
plek om je op te laden. Gids Guido:
‘Terwijl het water 60 meter langs de
rotswand omlaag stort, voel ik de fijne
nevel op mijn huid en neem ik de
energie van de waterval in me op.’

Thuis in de natuur

Berggids Guido Unterwurzacher herkent dat helemaal. Liefkozend noemt
hij het gebergte waar hij opgroeide
– de Wilder Kaiser in Oostenrijk –
zijn ‘crèche’. Tegenwoordig beklimt
hij indrukwekkende pieken over de
hele wereld. Maar de Wilder Kaiser
blijft de plek waar hij telkens graag
naar terugkeert.
‘De Oostenrijkse bergen geven me

een gevoel van thuis en geborgen
zijn,’ zegt hij. ‘Hier heeft de tijd een
eigen tempo. Het leven is niet zo
gehaast als in de stad. De Alpen zijn
een belangrijke plaats om tot rust te
komen en dicht bij jezelf te zijn. Het
maakt niet uit wie je bent of wat
voor werk je doet – in de bergen is
iedereen gelijk.’

Dit is een fragment uit het
artikel Je natuurlijke behoeften
hervinden. Het complete
verhaal lees je in het digizine
OP ADEM KOMEN: scan de
QR-code hiernaast.

NATUURLIJKE
ONTSPANNING?

D

iep en langzaam ademen brengt je zenuwstelsel tot rust – waardoor je
ontspannen de dag door kunt. Bewust in- en uitademen kan je zelfs een
vakantiegevoel geven.
Wie vol onrust, stress of frustratie zit, kan lichaam en geest tot rust brengen
met ademhalingstechnieken. Inademen maakt je energiek en alert. Uitademen
kalmeert en zorgt voor diepe ontspanning. Zeker in combinatie met de zuivere
berglucht in Oostenrijk heeft bewust ademen direct een positief effect op je
gezondheid en je gemoedsrust. Kom het zelf maar ervaren.

Video: Breng jezelf tot grote
hoogte – Yoga in de berglucht
Ruiken en voelen: Geneeskrachtige kruiden & Hoe
bomen je de weg wijzen
Podcast: Natuurwatchers
prikkelen je zintuigen in de
buitenlucht
Scan deze QR-code en ervaar
nu al het vakantiegevoel dat de
Oostenrijkse bergen je brengen
in deze speciale uitgave van het
Oostenrijks Toeristenburo i.s.m.
Psychologie Magazine. Of kijk
op: psychologiemagazine.nl/
op-adem-komen

NOEW-HERBST ÖSTERREICH WERBUNG / SEBASTIAN STIPHOUT / HARALD EISENBERGER / LETICIA PELISSARI

Adem ruimte

Meer inspiratie voor natuurlijke ontspanning vind je
in het digitale magazine
OP ADEM KOMEN. Met:

Te land, ter zee
en in de lucht

DE BESTE PLEKKEN VOOR EEN
ACTIEVE VAKANTIE
Geen zin om te luieren in de hangmat?
Santé tipt de mooiste plekken om actief te zijn tijdens
je vakantie. Dicht bij huis én wat verder weg.
TEKST MARA RUIJTER | BEELD GETTY IMAGES, SHUTTERSTOCK
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TRAVEL

Te

land...
HIKEN IN SCHOTLAND

WIELRENNEN

TRAILRUNNING

In Schotland komen je wandelschoenen
gegarandeerd tot hun recht. Van het
noorden tot het zuiden en van het oosten
tot het westen: overal in het land vind
je uitdagende hikeroutes. Een populaire
wandeltocht is over de West Highland Way.
De route is 152 kilometer lang en loopt
dwars door de Schotse Hooglanden, waarbij
je over oude militaire wegen en koetswegen
loopt en soms oog in oog komt te staan
met Schotse hooglanders. De route is
in zes tot tien dagen te bewandelen.
Slapen doe je in plaatselijke hotels of je
neemt je tent mee. De route eindigt aan
de voet bij Ben Nevis, de hoogste berg van
Groot-Brittannië. Energie over? Bekroon
je wandeltocht met een beklimming naar
deze top, op 1345 meter. Ook de moeite
waard: de rauwe kustlijnen in het noorden
van het land, eiland Skye en een wandeling
langs het Glenfinnanviaduct, bekend van
de Harry Potter-films.

De vele heuvels, overzichtelijke routes,
uitdagende hellingspercentages en talloze
wielerhotels met wellness: Zuid-Limburg
is een walhalla voor fietsfanaten. Pak
klassiekers als de Cauberg (stijgingspercentage van 12%) en de Vaalserberg
(10%) mee en of zet je zinnen op de
grootste uitdager: de Keutenberg. Met een
stijgingspercentage van 21% op sommige
stukken is dit een van de moeilijkste
beklimmingen van Zuid-Limburg. Afstappen
en lopen is hier dan ook geen schande.
Tip: van 2 tot en met 4 juli vindt in Heerlen
Hago Limburgs Mooiste plaats, een
evenement met toertochten voor de
recreatieve fietser. Je hebt keuze uit routes
tussen de 70 en 220 kilometer. Verruil
na afloop je fietsschoenen voor luchtige
slippertjes en plof neer op een van de
vele terrassen, met een biertje of een
vers stuk Limburgse vlaai.

Offroad hardlopen door de natuur met
natuurlijke hindernissen zoals rotsen
en beekjes wordt ook wel trailrunning
genoemd. Een leuke manier om je
hardlooproutines te doorbreken en je
conditie te boosten. Je krijgt er sterkere
kuiten en enkels van en door de wisselende
ondergronden kun je makkelijker langere
afstanden lopen. In de Belgische Ardennen
is een uitgebreid netwerk aan trails, dat
het hele jaar door toegankelijk is. Volg
een bewegwijzerde trailroute of ga op
de bonnefooi met een gps op zak. In het
hart van de Ardennen vind je het dorp
Herbeumont, ook wel de ‘trailhoofdstad’
van België genoemd. Hier is het eerste
trailstation van de Benelux gevestigd, waar
je terechtkunt voor lessen, workshops,
privétours en trailevenementen. Vanuit
het station kun je vijf trailparcours lopen,
variërend van acht tot dertig kilometer.

IN ZUID-LIMBURG

IN DE ARDENNEN

››
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SURFEN IN COSTA RICA
Costa Rica is dé plek om te gaan surfen.
Het hele jaar door vind je hier ideale golven,
voor zowel beginners als gevorderden.
Neem bijvoorbeeld een kijkje in surfdorp
Puerto Viejo de Talamanca aan de
Atlantische Oceaan. Dit dorpje is omgeven
door witte en zwarte stranden, helderblauw
water en wuivende palmbomen. De beste
stranden om te surfen zijn Playa Negra
en Playa Cocles, waar je bij de vele
surfkampen lessen kunt volgen. Ben
je een ervaren surfer? Dan mag een
bezoek aan Salsa Brava iets verderop niet
ontbreken. Hier vind je de hoogste golven
van het land. Ook leuk: direct achter de
stranden van Puerto Viejo begint de jungle
en kun je wilde dieren spotten. Huur in het
dorp een fiets en volg de indrukwekkende
fietsroute die je door de jungle en langs
afgelegen stranden brengt.

ter

zee...
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SUPPEN IN FRIESLAND

Stand-up paddling is hot! In veel grote
steden kun je terecht voor bruisende
supsessies door de grachten, zoals in
Amsterdam en Utrecht. Liever aan de
drukte ontsnappen? Pak de auto of het
openbaar vervoer en breng een bezoek
aan Nationaal Park de Alde Feanen,
tussen Leeuwarden en Drachten. Het
bestaat uit laagveenmoeras met meertjes,
veenplassen en moerasbossen. Kom tot
rust door te suppen door het doolhof aan
slootjes, waarbij je hier en daar moet bukken
voor een houten bruggetje. Heb je geen
eigen supboard? Je huurt hem bij Outdoor
Veldboom en De Twirre. Bij deze laatste
kun je een speciale suproute volgen waarbij
je onderweg verschillende opdrachten
tegenkomt. Heb je alle opdrachten goed
uitgevoerd, dan ligt er aan het einde van
de route een SUPrise op je te wachten.

KITEN IN DAKHLA
In Dakhla, een stad op het schiereiland
in de Westelijke Sahara, vind je een
vlakke lagune die is omgeven door
woestuinduinen. Een geliefde plek voor
kitesurfers, vanwege de sterke wind
die er het hele jaar aanwezig is en het
schitterende uitzicht op de woestijn en
de vele knalroze flamingo’s. Toerisme is
een van de belangrijkste inkomstenbronnen
voor de stad en de hotels in Dakhla zorgen
er dan ook voor dat je er de ideale watersportvakantie beleeft. Zo kun je bij Hotel
Dakhla Attitude, dat aan de lagune staat,
de nieuwste surfgear huren, kitesurflessen
volgen en de dag goed afsluiten bij de
‘after kite stretch’-yogalessen. Een roadtrip
door de woestijn mag natuurlijk niet
ontbreken tijdens je trip. Huur zelf een
auto of sluit aan bij een (meerdaagse)
georganiseerde tour.

TRAVEL

SKYDIVEN OP TEXEL

... en in de

lucht

De echte daredevils zijn op hun plek
op Texel, bij Paracentrum Texel. Hier
kun je je honger naar adrenaline stillen
door een tandemskydive te boeken.
Je hebt keuze uit twee soorten: de
‘standaard’ skydive en de ‘extreme’.
Bij de standaardsprong spring je
vanaf 9000 voet en duurt de vrije val
ongeveer dertig seconden. Bij de
extreme variant spring je op 13.000
voet en opent je parachute pas na
een minuut. Genoeg adrenaline
aangemaakt? Kom tot rust op het
strand en scoor de lekkerste happen
bij het Beach Food Festival, dat van
23 tot en met 25 juli plaatsvindt in de
Waddenhaven en het Waddenstrand,
mits de coronamaatregelen het
toelaten. Op dit outdoor cookingfestival staan foodtrucks, tentjes,
kramen en buitenkeukens klaar om je
te voorzien van verse kokkels, oesters
en andere lokale specialiteiten.

PARAGLIDEN
IN ZUID-SPANJE

Andalusië wordt ook wel het mekka
voor luchtsporten genoemd. In het
oosten ligt namelijk de Sierra Nevada,
een bergketen die zestien bergtoppen
omvat die hoger zijn dan 3000 meter.
Je kunt hier heel het jaar paragliden,
waarbij je meestal op 1300 meter
hoogte begint. Tip: boek een sessie
vroeg in de ochtend of juist in de
avond, bij zonsondergang, zodat je
door een oranjeroze gekleurd decor
zweeft. Door de hoogteverschillen
heeft de regio te maken met
verschillende soorten klimaten
tegelijkertijd. Dit maakt het gebied
niet alleen perfect voor paragliden,
maar ook voor skiën in de bergen en
wandelen in het nationale park.
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In ons leven zitten we gemiddeld 5 jaar en
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