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. Bij de opotheek of de drogist
zijn ookvezeltobletten of -sochets te koop. Hondig om voor
de zekerheid in je koffer of tos
te stoppen.
. Geefjezelf een buikmossoge.
.Je kuntje dormen helpen door

je buik te mosseren. Doe dit
door met de w[jzers von de klok

je buik rustig te mosseren.
. Denk oon je houding. Zelfs op

o

de wc is dejuiste houding be-

d

longrijk. Een gehurkte houding
zorgt ervoor dotje ontlosting
op een gezonde monier nqor
buiten kon. Deze houding
creëerje doorje voeten op een
krukje te zetten.
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Probeer regelmotig te eten

Sooi moorwqor: dormen
houden von regelmoot. En die
is voqk ver te zoeken op vqkontie. Die regelmoot heeft te
moken met hormonen (zools
insuline) die wordt vrijgegeven
in het moog-dormkonool olsje
wqt eet. Je lichoom snokt noor
eiwitten, moor vergeet zeker
de vetten, vezels en vitominen
en minerolen niet. Probeer ook
op vokontie regelmoot oon te
houden in je mooltijden.
lk eet toch genoeg vezels?
De meeste mensen denken dot
ze wel genoeg vezels eten. Toch

zit de gemiddelde Nederlonder
hier onder. Je komt mokkelijker oon je vezelbehoefte qls
je elke dog verse groente eet,
twee stuks fruit, roggebrood of
volkoren ontb'rjtgronen. Denk's
ovonds (of tijdens de lunch) oon
bonen, zilvervliesrijst, linzen en

oordoppel.
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BUII(PIJN EN BROOD

No het eten
von brood kriiq
ik een opggblózen oevoel en
buikóiin. Moet
ik oon'coeliokie
denken?
Louro Kool, diëtistvon de
Nederlondse Coeliokie Vereniging:
Het krijgen von klochten no het eten
von torwebrood kon verschillende
redenen hebben. Het kon notuurlijk
zijn dotje coeliokie hebt, een outoimmuunziekte tegen gluten. Het is dqn
ook belongrijk om dit eerst te loten
uitzoeken door bloedonderzoek oon te
vrogen bij de huisorLs.
Bij dit bloedonderzoek wordt gekeken ofje ontistoffen tegen gluten in
je bloed hebt. Als blijkt dotje geen
coeliqkie hebt, kun je verder goon
zoeken. Er kon bijvoorbeeld sproke z'tjn
von glutensensitiviteit: don krijg je wel

klochten von torwe, zools een oPgeblozen gevoel of buikkrompen, moor
is er geen sproke von coeliokie. Ook
kon het z'rjn dotje prikkelbore dormen
hebt en dotje reogeert op de fructonen in torwe. Dit is iets onders don
gluten. Het is dus goed te weten dqt er
ollerlei redenen kunnen zijn woorddor
je reogeerb op brood. Probeer dit uit
te zoeken met een diëtist die hierin
gespecioliseerd is. Een glutenvr'tj dieet
bij coeliokie is nomel'rjk veel strikter don
bij glutensensitiviteit en bovendien
levenslong. Als het de fructonen zijn
woorop je reogeert, don hoefje geen
glutenvrij dieet te volgen, moor een

voeding die loog

is in

fructonen. Dqt

een veel minder beperkend dieet,
omdotje b'rjvoorbeeld wel in beperkte
mote speltproducten kunt verdrogen.
Zie ook de website glutenvrij.nl
is

FLEXIBELE GEWRiCHTEN

lk ben hvoer-

mobiel. l{oe
kon ik door het
beste rekenino
mee houdenZ
Anne von Engelen, fysiotheropeut:

Hypermobiliteit betekent dotje te
flexibel bent in pezen en gewrichtsbonden. Ook kon het z'tjn dotje gewrichten en botten niet helemool goed
strok op elkoor oonsluiten. Bijvoorbeeld
dotje heupkom iets groter is dqn de
kop vonje heupbot, woordoor speling ontstoot. Normool kqn die speling
goed worden opgevqngen doordotje
spieren voor krocht en stobiliteit zorgen. De spieren houden don olles strok
bij elkoor en don hoefje geen klochten
te hebben. Moor ben je hypermobiel
of heb je wot minder goed getroinde

