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Voorwoord en disclaimer

2x per maand je tandenpoetsen

Je lichaam is de enige tempel tijdens je leven waarin je altijd woont. Je enige schuilplaats. 
Het is dus de moeite waard om je lichaam zo goed mogelijk in conditie te houden. Is 
die schuilplaats van goede kwaliteit, dan is het een basis van stabiliteit en veerkracht. 
Je leefwijze is belangrijk, maar niet allesbepalend. Omgekeerd doet een ongezonde 
leefstijl wél veel kwaad. 

Dat besef heeft een prettige kant. Je kunt de kans op allerlei ziekten fors verlagen of, 
als je toch ziek wordt, de ernst ervan dempen. De andere kant van de zaak is: alleen als 
je deze leefwijze dágelijks toepast heeft het veel effect. Je moet het dus inbouwen in 
je dagelijkse bestaan. Net zoals je twee keer per dag je tanden moet poetsen voor een 
gezond gebit. 

“De kost gaat éven voor de baat uit”

Het opsommen van rijtjes met dingen die je allemaal NIET moet doen in je leefstijl, 
heeft nauwelijks effect (blijkt uit onderzoek). Veel mensen weten dat allemaal wel, 
maar het verandert hun gedrag niet, nauwelijks of tijdelijk. Hoe komt dat toch? 

Je gaat de positieve effecten van aanpassingen in je leefstijl namelijk pas na een tijdje 
voelen en ervaren. Dan wordt het makkelijker om het vol te houden. Vooral in het begin 
vragen de aanpassingen dus veel wil en discipline. Echter, als je het niet volhoudt, stopt 
het goede effect ook. 

Stél je stopt een maandlang met een ongezonde leefgewoonte; bijvoorbeeld je stopt 
met roken. Dat levert ná die maand een ander fysiek gevoel op. Bij roken is dat een 
of meer van de volgende: meer adem, minder vaak een verstopte neus, beter ruiken, 
meer smaak met eten, beter slapen en misschien minder vaak ziek. In het begin zit je 
echter met de nicotine onttrekkingsverschijnselen en daarvoor heb je nog niks in de 
plaats.

De volksmond zegt dat ‘iets afleren’ moeilijk is. Iets anders ‘ervoor in de plaats leren’ 
blijkt veel makkelijker vol te houden. Bij roken zou dat kunnen zijn: kleine kauwgompjes, 
terwijl je een klein gesprek aangaat met iemand anders (dat leidt af). Dat is dan nieuw 
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gedrag dat in de plaats komt van een sigaret opsteken. In elk geval moet je iets prettigs 
doen wat voor jou werkt.

Je vindt in dit e-book 35 gezonde geestkracht tips. De tips hebben op de lange termijn 
een versterkend effect op elkaar en op jouw gezondheid. Dus 5 x 1 = 6! (dat is ook 
bewezen in onderzoek).

Je kunt dit e-book  aanschaffen via mijn website www.steflinsen-psychiatrie-partnerhulp.
nl). Doe er je voordeel mee! 

Misschien worstelt een naaste van jou (en niet jijzelf) met chronische ziekte. Dan kun 
je die met dit e-book verrassen. Minder ziektelast en meer gezondheid is een fijne 
beloning voor jou en je naasten!

Als je een (chronische) lichamelijke of mentale aandoening hebt, kun je deze, door 
opvolging van deze adviezen – binnen de grenzen van je eigen mogelijkheden – gunstig 
beïnvloeden. Hoe meer je erin steekt, hoe meer je eruit haalt. Leefstijladviezen moet 
je blíjven toepassen, het is niet voor ‘af en toe’, dan werkt het nauwelijks of niet. ‘Alle 
beetjes helpen’, maar wondermiddelen bestaan alleen in sprookjes en we leven in de 
realiteit. 

Ben je onzeker over een advies in dit e-book, overleg dan met je huisarts of de 
behandelaar van de ziekte waarmee je worstelt. De adviezen in dit e-book vervangen 
nooit een consult met je huisarts of je behandelaar (die immers beschikt over al jouw 
medische gegevens).

Tip 1 
Als je een chronische lichamelijke of psychische aandoening hebt en je gebruikt 
medicatie, verander die dan niet zelf. Je kunt en mag 100 vragen of twijfels hebben, 
maar bespreek die eerst met de voorschrijvend arts en zoek naar een voor jou soepele, 
best passende oplossing. 

Tip 2 
Vrij verkrijgbare geneesmiddelen, kruiden of homeopathische middelen zijn niet altijd 
onschadelijk. Ook zijn ze soms slecht te combineren met medicatie die door reguliere 
artsen is voorgeschreven (bijvoorbeeld St. Janskruid in combinatie met antidepressiva).
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Tip 3
Het is verstandig om altijd een complete medicatie gebruikslijst mee te nemen naar het 
bezoek aan elke arts. Of bespreek bij twijfel deze gebruikslijst met de apotheker.

Succes en ‘Gesuntheit’!

Stef Linsen
psychotherapeut, psychiater
Nijmegen, 4 november 2016
www.steflinsen-psychiatrie-partnerhulp.nl

PS Over dat tandenpoetsen: 
het is bewezen dat mensen met slechte gebitshygiëne later meer kans hebben op 
dementie.

PS (Extra tip):
als je een verdiepend boek over dit alles wilt lezen dan raad ik dit boek aan 
(te koop op Bol.com): 

Zeer uitgebreide en gedocumenteerde informatie en praktische tips.
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INLEIDING

“Een gezonde geest in een gezond lichaam” 
(mens sana en corpore sano). 

Lichaam en geest zijn en waren altijd al verbonden en beïnvloeden elkaar, ten goede of 
juist omgekeerd.

Nederlanders zitten te veel; ook in vergelijking met andere Europeanen. We sporten 
wel, maar dat is niet genoeg. Dat heeft slechte gevolgen. Zie dit bericht van 23 januari 
2015:

“Nederlanders sporten meer, maar zijn ook Europees kampioen zitten … Twee derde van 
de Nederlanders beweegt voldoende volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. 
En die sporters hebben daar profijt van, zo stelt het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) 
in zijn onderzoek. Over het algemeen leven mensen die regelmatig sporten langer en 
lopen minder kans op chronische ziekten.                                  

Tegelijkertijd zijn we echter ook Europees kampioen zitten, met een gemiddelde van 6,8 
uur per dag. Daarmee is Nederland Europees kampioen; gemiddeld zitten Europeanen 
5,2 uur per dag. Ook andere Noord-Europese landen scoren hoog, maar komen niet in 
de buurt bij ons zitgedrag.“ 1 

In Nederland zijn er steeds meer mensen met overgewicht, ondanks dat twee derde 
van de Nederlanders wel sport bedrijft. Het gaat echt om serieuze aantallen. Zie dit 
bericht van 27 augustus 2015: 

“Merendeel Nederlanders te dik … 56 procent van alle Nederlanders heeft overgewicht.” 2

 
Overgewicht is een risico voor je gezondheid. Het vergroot jouw kans op hart- en 
vaatziekten (hoge bloeddruk, angina pectoris, hartinfarct, hersenbloeding of -infarct, 
trombose, embolieën), suikerziekte, diverse soorten kanker en dementie. Maar er 
zijn meer mentale risico’s: … “De psychologische gevolgen kunnen zijn: verminderend 
zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, stress, depressieve perioden en eetstoornissen” 3, 
maar ook angststoornissen 4.                 
                    
Het is de moeite waard om je lichaam in goede conditie te houden. Je leefwijze is daarbij 
doorslaggevend. Je kunt de risico’s op ziekten daarmee fors beïnvloeden; ten goede of 
ten kwade. Een absolute garantie is het natuurlijk niet. 
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Het geven van rijtjes wat je NIET moet doen heeft nauwelijks effect. Je krijgt er een 
negatief gevoel van en het zet niet aan tot actie. Het is veel fijner om aandacht te 
besteden aan zaken die je wél kunt doen. 

1) http://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/22/nederlanders-zijn-meer-gaan-sporten- 
 maar-ook-europees-kampioen-zitten-a1419296 

2) https://www.gezondheidsnet.nl/overgewicht-en-afvallen/merendeel-  
 nederlanders-te-dik

3) http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/18079-risicos-van-overgewicht- 
 en-de-gevolgen-van-obesitas.html 

4) http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/    
 persoonsgebonden/overgewicht/wat-zijn-de-mogelijke-gezondheidsgevolgen- 
 van-overgewicht/, 23 juni 2014

Inleiding 8

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/22/nederlanders-zijn-meer-gaan-sporten-maar-ook-europees-kampioen-zitten-a1419296
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/22/nederlanders-zijn-meer-gaan-sporten-maar-ook-europees-kampioen-zitten-a1419296
https://www.gezondheidsnet.nl/overgewicht-en-afvallen/merendeel-nederlanders-te-dik
https://www.gezondheidsnet.nl/overgewicht-en-afvallen/merendeel-nederlanders-te-dik
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/18079-risicos-van-overgewicht-en-de-gevolgen-van-obesitas.html 
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/18079-risicos-van-overgewicht-en-de-gevolgen-van-obesitas.html 
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/persoonsgebonden/overgewicht/wat-zijn-de-mogelijke-gezondheidsgevolgen-van-overgewicht/
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/persoonsgebonden/overgewicht/wat-zijn-de-mogelijke-gezondheidsgevolgen-van-overgewicht/
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/persoonsgebonden/overgewicht/wat-zijn-de-mogelijke-gezondheidsgevolgen-van-overgewicht/


I - Sociaal netwerk/sociale rollen 

Wat is een sociaal netwerk en een sociale rol?

“Een sociaal netwerk, … is een netwerk van mensen of groepen mensen, bijvoorbeeld 
een groep die elkaar kent of organisaties (bedrijven, instellingen) die samenwerken.” 5 

“De sociale rol betreft de verwachtingen en voorschriften over het gedrag, handelen en 
de houding die horen bij een bepaalde sociale positie en bepaalt daarmee de sociale 
structuur. Bij elk van deze posities worden gedragswijzen en kwaliteiten verwacht en 
mogelijk zelfs een bepaald type persoon.” 6 

Sociale netwerken bestaan uit (groepen) mensen die daarin een sociale rol vervullen. 
Dat geeft voor iedereen houvast, duidelijkheid, schept wederzijdse verwachtingen over 
wat wel en niet kan, moet en mag. Globaal geldt dat hoe meer sociale rollen iemand 
heeft, hoe uitgebreider het sociale netwerk en hoe schokbestendiger die persoon is. 
Tenminste als er in dat sociale netwerk en de sociale rollen genoeg harmonie is. Als 
het stijf staat van de conflicten, onduidelijkheden, enzovoort dan geeft het geen steun, 
maar juist stress.

Dit NRC-artikel van 9 mei 2014 is veelzeggend: Mensen die veel ruzie maken, gaan 
eerder dood. 

“Veelvuldig ruziemaken met partners, familieleden, vrienden of buren hangt samen 
met een twee tot drie keer verhoogd risico op een voortijdige dood. … 

Mannen – vooral degenen zonder werk – zijn het kwetsbaarst, concluderen de 
onderzoekers. Hechte relaties en sterke sociale netwerken zijn bevorderlijk voor 
gezondheid en welzijn, maar er was nog niet goed onderzocht wat er gebeurt als daarin 
een verstoring optreedt.

De onderzoekers ondervroegen bijna tienduizend Denen tussen 36 en 52 jaar oud over 
hun sociale relaties. Dat verbonden ze met sterftestatistieken binnen die groep. In de 
studieperiode tussen 2000 en 2011 stierven 196 vrouwen en 226 mannen. Bijna de helft 
daarvan overleed aan kanker, de rest stierf aan hart- en vaatziekten, leveraandoeningen, 
ongelukken of pleegde zelfmoord.

De meeste sociale problemen doen zich voor binnen het gezin, bleek uit het onderzoek. 
Een op de tien deelnemers meldde dat hun partner of kinderen regelmatig veel van hen 
vroegen of een bron waren van zorg. Bij circa de helft daarvan was dat aanleiding voor 
voortdurende ruzies en conflicten.
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Gecorrigeerd voor allerlei andere invloeden, zoals geslacht, depressiviteit en 
sociaaleconomische klasse, bleken zorgen binnen het gezin samen te hangen met een 
50 tot 100 procent verhoogde sterftekans. Kwamen er slepende ruzies bij kijken, dan 
nam dat risico verder toe, met name voor mannen die door hun vrouw op de kop werden 
gezeten. Werkloosheid was onafhankelijk een extra risicofactor.” 7

Ander onderzoek onthulde dat een chronische aandoening de kans op sociale netwerk 
krimp vergroot. Je kunt dan je eigen sociale rol in het netwerk minder goed of minder 
vaak vervullen. Hoe ernstiger de aandoening(en) hoe groter het risico op sociale isolatie. 
Sociale isolatie vergroot de kans op eenzaamheid of conflicten. Dit kan leiden tot stress 
en een vergrote kans op (verergering van) ziekten.

Tip 4 
Tel het aantal sociale rollen dat je nu hebt. (Je bent: kind van, partner van, ouder 
van, vriend(in) van, kennis van, buurman of -vrouw van, lid sportclub, werknemer, 
ondernemer, leerling/student/…). 

Zijn het er minstens 5? Welk rapportcijfer geef jij jezelf voor de kwaliteit waarop jij 
jouw sociale rollen vervult: een (ruime) voldoende of niet? Welk rapportcijfer geven 
anderen aan jou in die sociale rol? (Nul is erg slecht: vijandschap of alleen maar stress, 
onvrede of overbelasting. Een tien is fantástisch: alles is werkelijk geweldig, iedereen 
is hartstikke tevreden (de wederzijdse verwachtingen zijn duidelijk en ‘kloppen als een 
zwerende vinger’).

Hoe ziet jouw rijtje eruit: goed, matig of zorgelijk? 

Tip 5 
Als je het resultaat uit tip 4 laat bezinken, heb je dan werk te doen of niet? Wat wil je 
met de moeilijke sociale rol(len)? Verbeteren of opgeven? Misschien lastig maar wel 
belangrijk werk! Neem hiervoor voldoende tijd en bespreek het met anderen die ertoe 
doen. Maar je moet er ook geen jaar over doen. Wat zegt je hart? Wat zegt je hoofd? 
 
Zoals blijkt uit het NRC-artikel is er alle reden om je sociale netwerk goed op orde te 
houden. 

Ik gun je minstens vijf sociale rollen met minimaal rapportcijfer 6, maar meer is beter.
Het heeft te maken met persoonlijke keuzes die je maakt. Daarover moet je nadenken. 
Maar kies bewust. Als iets niet werkt, verander het dan.
 
Vroeger hadden we een ex-bouwvakker die via de PvdA in de politiek ging. Hij werd 
wethouder in Amsterdam en later staatssecretaris volkshuisvesting; Jan Schäfer. Een 
man van weinig, praktische woorden: “In gelul kun je niet wonen, je moet huizen 
bouwen.” Prima motto!
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5) https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_netwerk 

6) https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_rol 

7) http://www.nrc.nl/nieuws/2014/05/09/gezondheid-mensen-die-veel-ruzie- 
 maken-gaan-vaak-1373958-a392258 
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II - Slapen 

Iedereen weet dat slapen móet. Tegelijkertijd zijn er heel veel mensen met 
slaapproblemen en slechte slaapgewoonten in deze moderne tijd met al zijn prikkels.

“Een van de meest voorkomende mentale problemen. 30% van de bevolking heeft enige 
problemen met slapen en 10% (!) heeft een slaapstoornis. Vaak spelen andere ziekten 
een rol, zoals depressie, angst en hart- en vaatziekten. De levensverwachting is bij 
mensen met slaapstoornissen verlaagd. Dat leidt tot verlies aan kwaliteit van leven en 
hoge maatschappelijke kosten” [vrij naar 8].

Tip 6 
Slaap voldoende; minimaal 7 uur per nacht, maximaal 9. Altijd weinig slapen maakt 
ziek.

Tip 7 
Spaar je slaap op voor de nacht. Middagdutjes verkorten de nachtslaap! Houd 
middagdutjes kort, maximaal een half uur.

Tip 8 
Slaap op een rustige, donkere (ordelijke), niet te warme of koude en geventileerde 
kamer.

Tip 9 
Zorg voor een goede matras! Als je matras 6 jaar of ouder is, is een nieuwe misschien 
nodig.

Tip 10 
Houd een regelmatig dag- en nachtritme aan. Als je een grillig bed- en wektijdritme 
hebt, stuur je allerlei lichaamsprocessen in de knoop. Bescheiden variatie tussen werk- 
en weekenddagen is geen groot probleem (maximaal 1,5 uur). Werk met je dagindeling 
‘naar het slapen toe’; bouw af.

Tip 11 
Zorg voor ten minste 4 uur tijd tussen je laatste maaltijd en je bedtijd.

Tip 12
Laat minstens 4 uur tussen de laatst gebruikte alcohol, nicotine of cafeïne voor het 
slapengaan. Die stoffen veroorzaken opwinding, waardoor je moeilijker inslaapt. 
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Tip 13 
Lichte sport voor het slapengaan is goed, maar laat minstens 2 uur tussen het einde 
ervan en het naar bed gaan. Intensief sporten vlák voordat je naar bed gaat, remt de 
slaap. Ontspannende oefeningen zijn goed voor het slapengaan (denk bijvoorbeeld aan 
ademhalingsoefeningen, yoga of tai chi, of een avondwandeling).

Tip: 14 
Als je ’s nachts wakker wordt, kunnen ontspanningsoefeningen in bed helpen. Als het 
niet lukt om binnen 15-20 minuten in slaap te vallen, sta dan op, ga uit de slaapkamer, 
eet eventueel iets lichts(!) en doe een rustige activiteit (vermijd beeldschermen!). Ga 
na 15-20 minuten weer naar bed. 

8) http://www.vgct.livemagazines.nl/pdf/VanStratenDozeman.pdf 

Meer informatie:
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/103917-adviezen-voor-goede-
slaaphygiene.html 

http://www.doktersweetjes.be/tips-voor-een-goede-slaaphygiene/ 
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III - Ontspanning 

Ontspanning betekent vooral ánders actief zijn. Dat is geen ‘niks doen’, maar ‘iets 
anders doen’ – mentaal of lichamelijk – wat je energie geeft. Dit kan samenvallen met 
sporten of lichaamsbeweging maar dat hoeft niet. Lees meer over lichaamsbeweging 
in hoofdstuk V. 

Ontspannen en bewegen, zonder moe te worden, kan via Yoga, Tai Chi en wandelen. 
Deze activiteiten kun je alleen of in gezelschap doen. Er zijn genoeg plaatsen waar 
je cursussen hierin kunt volgen. Kijk welke cursussen in jouw omgeving worden 
aangeboden. Vaak kun je een proefles volgen. 

Je moet er ‘even inkomen’ maar dan is het wel lekker (ik spreek uit eigen ervaring). 
Bedenk ook dat vroeger niemand meteen de eerste keer prima kon fietsen … 

De bonus bij ontspannende – lichamelijke – activiteit is verbetering van je lichamelijke 
conditie. Wist je dat allang bekend is dat geregelde lichamelijke activiteit de kans op 
latere dementie verkleint? 

“De wetenschappers onderzochten bijna 1500 patiënten van 65 tot 79 jaar op 
verschijnselen van dementie en Alzheimer. Daarvóor waren de deelnemers al 35 jaar 
in hun bewegingsgewoontes gevolgd. Mensen die gemiddeld twee keer per week iets 
actiefs deden, bleken 50 procent minder kans op dementie en 60 procent minder kans 
op Alzheimer te hebben.” 9

Tip 15 
Als je elke dag 3 x 10 minuten leest op de bank verlaagt 3 x 10 minuten je hartslag en 
je bloeddruk. Je hoeft niet eens van de bank af. Als je eerst wandelt en daarna leest: 
helemaal oké.

Tip 16 
Bekijk voor een Nederlandse praktische heldere uitleg over Mindfulness meditatie het 
YouTube-filmpje ‘Mindfulness - aflevering 1: Basis Meditatie’ (duur 9 minuten). 

Tip 17 
Als jij veel plezier en ontspanning haalt uit het spelletje ‘mens erger je niet!’; zeker 
doen!

Tip 18 
Heb of had je een hobby; maak ruimte in je agenda! Als je geen hobby hebt, probeer 
iets uit.

9) https://fysioforum.nl/lichaamsbeweging-verkleint-kans-alzheimer/ 
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IV - Eten 

Zonder eten ga je dood, dus het is belangrijk. Door de manier van eten kun je je gezond-
heid sterk beïnvloeden, ten goede of ten kwade. Het voedingscentrum moderniseerde 
in 2016 de Schijf van Vijf. Die is kort en handig. 

Over het gezonde hóe wat betreft eten:

Tip 19 
Eet met regelmaat (bijvoorbeeld steeds 2 of 3 keer per dag en ontbijt altijd).

Tip 20
Eet altijd op je gemak (of je nu alleen of in gezelschap eet). 

Tip 21 
Maak van eten een sociale gebeurtenis. Daardoor versterk je de relatie met je mee-eter 
en eet je waarschijnlijk ook in een rustiger tempo. 

“Eten volgens de Schijf van Vijf is meer dan alleen gezond. Wist je bijvoorbeeld dat geen 
ander advies over eten in Nederland zo goed wetenschappelijk onderbouwd is? Dat de 
Schijf van Vijf voor iedereen is en uitgaat van wat we nú al eten?” 10  

Opvallend: groente en fruit moeten een derde uitmaken van wat je eet. In Nederland 
doen we dat te weinig!

Tip 22 
De voordelen van de Schijf van Vijf op een rijtje:
• Eten wat je gewend bent
• Beginnen is eenvoudig
• Eindeloze mogelijkheden
• Samen met anderen
• Betaalbaar
• Duurzamer
• Een gezonde oude dag
• Wetenschappelijk onderbouwd
• Overtuigend bewijs

Kijk op de website van het Voedingscentrum voor een uitgebreide omschrijving van 
deze voordelen. 

10)  http://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf/het- 
 gemak-van-de-schijf-van-vijf.aspx 
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Over het gezonde wát betreft eten, helpt de hierna opgenomen nieuwe ‘Schijf van Vijf’ 
je ook. 
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http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/
Consumenten/Schijf%20van%20Vijf%202016/Schijf%20van%20Vijf%20in%20een%20
notendop.pdf

Drinken (alles behalve alcohol)
Een mens moet voldoende drinken, maar wat is voldoende? Een liter per dag is echt het 
minimum (exclusief alcohol want dat zorgt juist vaak voor uitdroging van het lichaam). 
Door medicatiegebruik kan de aanbeveling hoger zijn (bijvoorbeeld het gebruik van 
plastabletten of lithium (medicatie bij herhaalde depressies of bipolaire stoornis 
(manisch depressief)).

Bij hitte of forse inspanning stijgt dat minimum natuurlijk ook. Ouderen (boven de 60 
jaar) drinken meestal te weinig omdat ze dorst slechter voelen. 

Tip 23
Draag altijd een klein flesje van een halve liter bij je dat je zeker één keer per dag 
leegdrinkt (exclusief het drinken bij de maaltijden). Dit helpt je al een flink eind op weg.
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V - bewegen 

Het NRC-artikel van 17 mei 2016 hierna, is een leuke binnenkomer voor dit onderwerp.
         
“Wie vaak naar de kerk gaat, heeft minder kans op kanker of hartziekten…          
   
Amerikaanse kerkgangers leven langer. … veel bewegen beschermt tegen hartziekten, 
dementie en kanker. … een artikel waarin wordt aangetoond dat mensen die in hun 
vrije tijd veel lichaamsbeweging hebben (wandelen is al goed) een lagere kans op veel 
soorten kanker hebben. 

Beweging beschermt tegen de meest voorkomende vormen van kanker: borst-, long- en 
darmkanker. En nog tegen 10 andere kankers. Maar niet tegen prostaatkanker. Mensen 
die flink meer dan gemiddeld bewegen, hebben een 10 tot 30 procent lagere kankerkans, 
vergeleken met mensen die nauwelijks bewegen. Het is gemeten bij Amerikanen en 
Europeanen. De adviezen om een half uur per dag te bewegen, zijn gebaseerd op 
gezondheid voor hart en longen, waar bewegen ook goed voor is. Of meer beweging 
beter is tegen kanker blijft nog de vraag.” 11

Dit artikel van 27 juni 2016 biedt ook handvaten: “Zitschade is te compenseren. … Veel 
westerlingen zitten elke dag zeker acht uur stil. Dat dit hun lijf onherstelbare schade 
berokkent, was al bekend. De remedie nu ook: dagelijks een uur flink bewegen.” 12

Tip 24 
Wandel elke dag minstens 2 blokjes om (dat is ongeveer 800 meter). Na het eten helpt 
dit ook meteen de spijsvertering op gang.

Tip 25 
Wandel met iemand samen, want sociaal contact ontspant jou en het versterkt je 
binding met je medewandelaar.

Tip 26 
Als je niet van sporten houdt: elke dag 800 meter wandelen geeft al gezondheidswinst 
op de lange termijn. Wandelen doe je op je gemak of vlot, zoals jij wil.

TIP 27 
Als je (gaat starten met) sport, doe dat dan binnen je mogelijkheden! Stoer doen geeft 
risico’s. Dat geldt voor de keuze van de sport en de intensiteit waarmee, hoe vaak 
en hoelang per keer je dat doet. Als je je onzeker voelt over de keuze van een sport, 
overleg dan zo nodig met een sportarts (bijvoorbeeld of het verstandig is om te gaan 
mountainbiken of aan karate te doen als je veel last hebt (gehad) van rugklachten, of is 
het dan beter om te gaan zwemmen?).
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Tip 28 
Door lichaamsbeweging maakt het lichaam zelf stoffen aan, die ons een lekker, 
ontspannen gevoel geven: lichaamseigen opiaten (endorfine en enkefaline). Het 
verbetert de stemming en is daardoor werkzaam tegen angst en somberheid. Ook 
runningtherapie is hierop gebaseerd. 13,14,15

11) http://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/17/kerkgang-en-sport-bieden-beide-een- 
 grotere-kans-op-1618956-a819645 

12) http://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/27/zitschade-is-te-compenseren-  
 3423310-a781608 

13) https://nl.wikipedia.org/wiki/Endorfine 

14) https://nl.wikipedia.org/wiki/Enkefaline 

15) http://runningtherapie-nederland.nl/over-runningtherapie 
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VI - Alcohol en drugs: wat is wijsheid? 

Na alle vorige paragrafen met positief geformuleerde tips, kom ik nu bij de roesmiddelen. 
Ik bedoel alcohol, drugs (en ook medicatie die als drugs wordt misbruikt). Automatisch 
komt bij mij dan de NIET-reflex …

Dat helpt echter niet, want roesmiddelen worden enorm veel gebruikt, dat is een allang 
bekend feit. In die valkuil wil ik dus niet trappen. Ik moest dan ook even nadenken hoe 
ik het een en ander dan wél zou opschrijven. 

Ken je de 7 doodszonden of hoofdzonden uit de Katholieke geloofsleer (die uiteraard 
taboe waren)? Als je deze  gedragscode respecteert dan ben je geen egoïstische, 
asociale, brassende, roekeloze, grensoverschrijdende persoon. Wel aangenaam 
gezelschap (maar misschien soms een beetje saai). Die gedragsbeginselen haken ook 
aan bij de tips in dit e-book.

Wikipedia noemt de 7 hoofdzonden:
• Hoogmoed - ijdelheid
• Hebzucht – gierigheid
• (Wel)lust –geilheid
• Jaloezie - afgunst
• Woede – wraakzucht
• Luiheid – gemakzucht
• Gulzigheid – vraatzucht

Als het over roesmiddelen gaat, dan is de deugd matigheid belangrijk, want overdaad 
schaadt. Veel mensen vrezen hel en verdoemenis als het over alcohol en drugs gaat. Ik 
ben nuchterder; dus wat is verstandig en wat niet?

Het woord roesmiddel geeft precies het motief voor gebruik aan; het desbetreffende 
middel gebruiken om een andere bewustzijnstoestand op te wekken. Een roes 
kan betekenen een rustiger ontspannen of juist meer een alerte en energieke 
bewustzijnstoestand. Het roesmiddel beïnvloedt dus direct de hersenen en de manier 
waarop je hersenen deze informatie verwerken. Alle roesmiddelen hebben ook 
lichamelijke effecten, want via het bloed komen ze in het hele lichaam.

Roesmiddelen worden ingedeeld in verschillende groepen. Een praktische 
indeling is gebaseerd op de soort roes die ze veroorzaken.  De manier waaróp (het 
werkingsmechanisme) kan verschillen.
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Uppers (stimulerend, alert makend, energiek makend, prettig gevoel): tabak, (sterke) 
koffie, amfetaminen (xtc, MDMA, 4-fa, lsd, speed), (voor het roeseffect misbruikte) 
ADHD-medicatie (ritalin®), cocaïne/crack.

Downers (dempend, prettig, ontspannend of versuffend): slaap- en kalmeringstabletten, 
alcohol, GHB, opiaten (heroïne, morfine). 

Het woord genotmiddel verwijst naar vrijheid in gebruik, zonder drang of dwang. Dat 
laatste is onvrijheid of misschien al op weg naar verslaving. Verslaving betekent dat je 
het niet makkelijk kunt laten (in bepaalde omstandigheden) omdat het verlangen te 
groot wordt. Dat verlangen gaat je dan sturen in je gedrag. 

Tip 29 
Medicatie- en drugs- of alcoholmisbruik kunnen slecht uitpakken. Hoe je erop reageert, 
is moeilijk te voorspellen. Dat het 23 keer goed ging, is geen garantie voor de 24e keer 
bij dezelfde persoon. Of als het bij Jan goed gaat, dan is het niet vanzelfsprekend dat 
het bij Piet ook wel losloopt. Het filmpje Addiction over verslaving geeft een eerlijk 
beeld hierover. 

Tip 30 
Bij medicatie zit er een gele sticker op de verpakking (als er een risico is bij gecombineerd 
gebruik met alcohol, drugs en bediening van machines en rijvaardigheid), tenminste als 
die medicatie van een gewone apotheek afkomstig is. Bij internetapotheken is het een 
ander verhaal.   
    
“In Nederland worden vrijwel alle psychofarmaca na het inleveren van een recept 
afgeleverd door apotheken. Slechts een enkel middel dat in de psychiatrie wordt 
gebruikt, is vrij verkrijgbaar. (Voorbeelden daarvan zijn sint-janskruid en melatonine). 
Naar nu blijkt, zijn toch veel receptplichtige geneesmiddelen vrij verkrijgbaar, onder 
meer via internet. In dit onderzoek is uitgezocht in hoeverre psychofarmaca (quetiapine, 
aripiprazol, lithium, lamotrigine en bupropion) zonder recept beschikbaar waren via 
internet. 

In totaal werden 30 internetapotheken gevonden; 57% daarvan had geen licentie. Dat 
zijn dus ‘apotheken’ die geen echte apotheek zijn. Echter, ze zijn maar nauwelijks te 
onderscheiden van internetapotheken die wel aan alle regels voldoen. Uit dit onderzoek 
blijkt, dat alle hierboven genoemde middelen probleemloos konden worden besteld. 
Bij 50% van de nepapotheken was geen recept noodzakelijk. De middelen konden in 
verschillende sterktes worden besteld.”16 

Handel van medicijnen via Internet is vooral handel! Controle is vaak een illusie. En je 
kunt een kat in de zak kopen. Jij beslist wat je doet of laat.
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Even terug naar het begrip verslaving. Hierbij gaat het om controleverlies na het 
gebruik van het middel terwijl dat wordt ontkend door de gebruiker... Iemand gebruikt 
meer en vaker dan hij wil(de) en blijft gebruiken ondanks het besef dat het ook nadelen 
oplevert. Iemand besteedt veel tijd aan het krijgen en gebruiken van het middel of 
moet bijkomen van de gevolgen door het gebruik. Iemand moet ook steeds meer 
gebruiken voor hetzelfde effect (gewenning). Het gewone leefpatroon wordt door dit 
alles gesaboteerd. Het levert bezorgdheid of kritiek op van de sociale omgeving en vaak 
schuldgevoel.

Tip 31 
Herken je de beschrijving hiervoor over jezelf of een naaste? Zoek dan hulp!
Verslaving kent twee componenten: lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid. 
Verschillende roesmiddelen veroorzaken die componenten in verschillende mate en 
de individuele gevoeligheid verschilt ook nog van mens tot mens. De componenten 
kunnen elkaar onderling versterken.

“Een belangrijk kenmerk van lichamelijke afhankelijkheid is tolerantie: steeds meer 
nodig hebben voor hetzelfde effect. Het leidt tot onttrekkingsverschijnselen (die 
omgekeerd zijn aan een drugseffect). Het lichaam leert om die stoffen sneller te 
verwerken en uit te scheiden. Daardoor heeft het middel korter effect. Dit is goed te 
zien met alcohol. ‘Geoefende drinkers’ worden minder snel aangeschoten dan degenen 
die (bijna) nooit alcohol drinken.

Zelfs jaren nadat verslaafden zijn gestopt, reageren  de hersenen nog aantoonbaar 
anders bij hen  (vergeleken met de effecten bij  niet-verslaafden). Er treden blijvende 
chemische veranderingen op. 

Geestelijke (mentale) afhankelijkheid is de mentale tegenhanger van de lichamelijke 
afhankelijkheid. Het Nederlandse woord is ‘zucht.’ Zucht is een grillig, intens, 
onbedwingbaar, soms acuut ontstaand verlangen om het middel te gebruiken, ongeacht 
de gevolgen. Zucht kan – ook na het stoppen van middelengebruik – lange tijd weg zijn 
en ineens weer de kop opsteken. Vaak ontstaat zucht in situaties waarin het middel 
eerder is gebruikt. Zucht is een bekend verschijnsel bij gebruik van hard- en softdrugs, 
tabak- en alcoholgebruik.

Deze verschijnselen komen voor bij drugs-, tabak- en alcoholafhankelijkheid. Iedereen 
kent ... mensen die waren gestopt met roken en toch weer terugvielen in hun oude 
gewoonte... “ 17 

Tip 32 
De belangrijkste tip hier is een goed relativerend verhaal over verslaving en de 
doorslaggevende rol van de sociale omgeving en relaties. Bekijk daarvoor deze video 
(15 min.).
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Niet alle roesmiddelen zijn dus hetzelfde of even ‘gevaarlijk’. Ik bespreek de alcohol, 
het gevaarlijkste roesmiddel.

Alcohol 
Dit is het gevaarlijkste roesmiddel! Het is maatschappelijk het meest aanvaard, meest 
onderschat en overal verkrijgbaar. Veel mensen hebben toegang ertoe en gebruiken 
het. Denk aan de incidenten rondom jeugdige comazuipers en de ophef toen de 
alcoholleeftijd omhoogging van 16 naar 18 jaar. Alle met alcohol samenhangende 
schade is jaarlijks in Nederland meer dan 3 miljard euro.18 

“Nederlander drinkt kwart liter alcohol per dag [cijfers 2011] … Gemiddeld over de 
gehele bevolking, dus inclusief ouderen en kinderen … . Zes procent van de volwassenen 
drinkt meer dan de richtlijn … Ruim 10% van de Nederlanders is zware drinker… ‘Zware 
drinkers’, dat wil zeggen dat zij minstens één keer per week meer dan vier (vrouwen) 
of zes (mannen) glazen alcohol op een dag drinken.” 19 (De richtlijn voor mannen is 2 
glazen alcohol per dag, bij vrouwen 1 glas; Gezondheidsraad 2013).

Noot auteur: Elke alcoholische consumptie wordt in een eigen glas geschonken. 
Daardoor bevat een standaard glas bier,  rum, wijn of jenever, enzovoorts altijd 10 gram 
alcohol (ethanol).       

Met zoete drankjes (zoals Breezer) is de jeugd prima te verleiden (comazuipers). In het 
Engels heet dit binge drinking; de schadelijkste vorm van alcohol drinken.
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Drugs 

Tip 33
Zoals eerder gezegd: matigheid is een deugd …. 

UPPERS
------------------------------- -------------------------------

Lichamelijke afhankelijk-
heid 
(tolerantie)

Geestelijke afhankelijk-
heid
(zucht)

Tabak ++ ++
Koffie +/- (+)
Amfetaminen: speed (het 
sterkste middel uit deze 
groep), lsd, 4-fa, MDMA

(+) +, afh. van de sterkte van 
het middel en gebruikspa-
troon

Cocaïne/crack -/(+) ++

DOWNERS
------------------------------- -------------------------------

Slaap - en kalmerings- 
tabletten (de ‘pammen’)

+ ++

Alcohol ++ ++
GHB ++ ++
Opiaten (heroïne, morfine) ++(+) ++(+)

Tip 34 
Kijk voor uitgebreide informatie op https://www.jellinek.nl/of op www.drusgsinfo.nl, 
ook voor hulpverlening. 

Ten slotte:

Tip 35 
Bewaar dit e-book en herlees het naar behoefte.
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16) https://www.psyfar.nl/…/psychofarmaca_zonder_recept_verkrijgbaar,  
 20 juni 2016

17) Boek: Help, mijn partner heeft een psychose! (paragraaf 8.6.2)

18) http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/  
 alcoholgebruik/hoeveel-mensen-gebruiken-alcohol/ 

19) https://www.powned.tv/artikel/zuiptaks-voor-alcoholschade 
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