Weten

Minder piekeren en meer genieten met

MINDFULNESS

U staat onder de douche en denkt aan
uw boodschappen, uw werk of andere
klusjes. Waarschijnlijk heel herkenbaar,
maar toch een gemiste kans. U had ook
kunnen genieten van het warme water op
uw schouders en de heerlijke geur van de
douchegel. Het met volle aandacht doen
van de dagelijkse dingen, wordt ook wel
mindfulness genoemd.
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“Ik ben weerbaarder”
In 2012 voelde ik me al een tijd niet
goed. Ik sliep slecht en de plannen die
ik maakte met betrekking tot mijn
werk, mijn diabetes en mijn privéleven
kwamen niet goed van de grond. Niet
omdat ik het niet wilde, het lukte niet.
Dit had tot gevolg dat ik steeds negatiever naar mezelf ging kijken. Ik heb
me toen vrij impulsief opgegeven voor
een meditatiecursus en ik was blij
verrast over het resultaat. Ik mediteer
nu één keer per week in een groepsles.
Daarnaast probeer ik elke dag te
beginnen en te eindigen met een
meditatie. Wat het me brengt? Ik voel
me rustiger, kan me beter concentreren
en geniet meer van alledaagse dingen.
Ook slaap ik weer goed, sinds ik
mediteer.”
Henk Hendriks (48)
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“Ik pieker niet meer”
In 2009 kreeg ik het advies twee keer
per dag insuline te gaan spuiten naast
mijn medicijnen. In het begin ging dit
wel, maar na een paar maanden was ik
alleen nog maar bezig met mijn
diabetes, de medicijnen en het insuline
spuiten. Ik zat de hele dag over mijn
diabetes te piekeren. Op aanraden van
mijn diabetesverpleegkundige heb ik
me toen aangemeld voor de cursus
‘Aandachttraining, beter in je vel zitten
voor mensen met diabetes’, die Jenny
van Son aanbood op de universiteit van
Tilburg in het kader van haar onderzoek naar het effect van mindfulness
op diabetes.
Tijdens de lessen leer je aandachtig te
ademen en met je gedachten naar alle

“Door te mediteren krijgen mensen
de regie over hun eigen leven terug
en zullen ze meer plezier ervaren”
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gen die ik bij de cursus kreeg goed.
Ik ben nu veel rustiger.
Nicky Hanno (74),
diabetes type 2 sinds 2002
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cursus volgen. Om daadwerkelijk
profijt van deze technieken te heb-

Effectief bij diabetes - Graafsma
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maar het is volgens Graafsma een
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Ze zijn beter in staat hun leven te

Als je regelmatig mediteert ben je
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het je veel meer moeite kosten.

Over stofjes waar u van afvalt
“Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek

vermindert en de insulinegevoeligheid verhoogt bij

gedaan naar de gezondheidseffecten van

mensen die het al hebben.

voeding en soms zitten daar interessante ontdekkingen bij. Voor u als
consument kan dit ook lastig zijn,

Resveratrol en EGCG behoren tot de polyfenolen,
plantaardige stoffen waarvan al langer wordt verondersteld dat ze een ontstekingsremmend effect hebben en

want wat kunt u met al die informa-

beschermen tegen kanker. U vindt deze stoffen bijvoor-

tie? Zo publiceerde het Maastricht

beeld in de schil van blauwe druiven, rode wijn, groene

UMC+ recent een onderzoek naar

thee en olijfolie.

het gebruik van resveratrol en

Deze onderzoekresultaten zijn veelbelovend maar het is

EGCG (epigalloca-thecinegallaat).

in mijn optiek geen reden om massaal aan de rode wijn,

Deze stofjes zouden in combinatie

olijfolie of supplementen met resveratrol en EGCG te

het energieverbruik van het lichaam

gaan. Van te veel rode wijn en/of olijfolie zou u boven-

verhogen, zowel direct na het eten als

dien vooral aankomen, in plaats van afvallen. Daarom

de rest van dag. Op termijn kan dit erin

adviseer ik mensen om verder onderzoek af te wachten

resulteren dat mensen een paar kilo

en in de tussentijd het gewicht op peil te houden met

afvallen. Dit is gunstig omdat iedere

voldoende beweging en gezonde voeding”.

kilo gewichtsverlies de kans op het
krijgen van diabetes type 2 aanzienlijk

Boudewijn van den Aarsen, Mediq Apotheker
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