GEZOND EN VITAAL

EFFECTEN VAN RUST EN STRESS OP HET LICHAAM
Lichaam en geest werken nauw samen
De laatste maanden ben ik bezig om mijn emoties te doorvoelen. Dit doe ik met
behulp van mijn zelfbedachte emotiemachine. Toen ik de titel zag van het net
uitgebrachte boek: de mooie voedselmachine van Giulia Enders, moest ik lachen.
Dit kon geen toeval zijn. Ik had een hypothese. En Giulia Enders gaf mij de feiten die
mijn hypothese ondersteunden!
Laat ik voordat ik begin aangeven dat mijn verhaal een hypothese is. Mijn
hypothese is dat lichaam en geest zeer nauw samenwerken. Waarbij onze
denkwijze een grote rol speelt in het ontstaan van ziektes en het herstellen van het
lichaam.

“wetenschappelijke
onderbouwing”

Alle informatie en feiten komen uit boeken met wetenschappelijke onderbouwing.
Wat ik met name heb gedaan is de feiten naast elkaar neergelegd en gekeken of ik
een logisch verband kon vinden. Dat is volgens mij het geval. In het lichaam werkt
niets op zichzelf. Alles werkt met elkaar samen om het lichaam in balans te houden.
Parameters hiervoor zijn bijvoorbeeld constanten zoals het bloedsuikergehalte en
onze lichaamstemperatuur.
De kracht van overtuigingen:

“bewust en onbewust”

“De rust en de
stressstand”

Het lichaam is erop gericht om te overleven. Dit doen wij bewust en onbewust.
Ons bewustzijn maakt dat wij kunnen beleven, ervaren, leren en analyseren. Deze
informatie vanuit onze bewuste waarneming wordt opgeslagen in ons geheugen.
Vooraf aan het opslaan van externe gegevens, geven we betekenis aan de
binnenkomende informatie. Betekenis in de vorm van veilig of onveilig. Veel van
deze betekenisgeving wordt omgezet in overtuigingen, die we opslaan in ons
onbewuste. Het woord zegt het al: onder het bewuste. In het Engels ‘subconscious’.
Daar waar wij bewust niet bij kunnen.
Ons onbewuste bestaat deels uit ons geheugen, dat samenwerkt met ons
autonome zenuwstelsel. Alle informatie die wordt doorgegeven door onze zintuigen
gaat eerst naar ons geheugen. Hier wordt bepaald of het veilig of onveilig is. Goed
of slecht. Positief of negatief. Na de betekenisgeving in het geheugen wordt de
informatie doorgegeven aan ons autonome zenuwstelsel. Hier is er een keuze
tussen twee standen: 1. de ruststand (parasympatisch), die gelijk staat aan veilig of
2. de stressstand (sympatisch), die gelijk staat aan onveilig. Deze twee standen
kunnen niet gelijktijdig geactiveerd zijn. Op neurotransmitter en receptorenniveau
remmen zij elkaar. Hun werking op orgaan niveau is in de meeste gevallen
tegengesteld, zoals je in de volgende tabel kunt zien. Dit is maar een fractie van het
gehele systeem.
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De werking op orgaanniveau
Orgaan

Stressstand

Ruststand

Oog

Pupil verwijding

Pupil vernauwing

Speekselklieren

Speeksel productie afname

Speeksel productie toename

Neus/mond

Slijm productie afname

Slijm productie toename

Hart

Hartritme en kracht
toename

Hartritme en kracht afname

Long

Longspier relaxatie

Longspier contractie

Maag

Darmbeweging afname

Maagzuur productie; darmbeweging
toename

Dunne darm

Beweging afname

Secretie en beweging toename

Dikke darm

Beweging afname

Serotonine productie

Lever

Omzetting glycogeen tot
glucose

Ontgifting en wegvangen
bacterieresten

Nier

Afname urine productie

Toename urine productie

Bijnieren

Noradrenaline en cortisol
secretie

Witte bloedcellen minder effectief

Blaas

Wand relaxatie, kringspier
sluiting

Wand aanspanning, kringspier
relaxatie

Ons lichaam heeft dus maar twee mogelijkheden. De rust of de stressstand. Aan de
hand van deze twee systemen ga ik uitleggen wat mentale stress met ons lichaam
doet. Hoe het ons klachten geeft of ziek maakt.
Het ontstaan van onbewuste overtuigingen:
Ons geheugen wordt met name geprogrammeerd tot ons 7e levensjaar. Een groot
deel hiervan is onbewust. Helaas gebeurt dit met het analytische vermogen van een
kind. Als een kind onder de 4 jaar in de supermarkt alleen wordt gelaten door zijn
ouders, denkt hij dat zijn ouders niet meer terugkomen. Hij voelt dan letterlijk
doodsangst. Een kind kan niet overleven in zijn eentje. Zijn veiligheid hangt af van
zijn ouders. Zij bepalen in wezen zijn bestaansrecht.

“Geliefd, gewild en
gewenst”

Op het moment dat zo’n kind alleen gelaten wordt en doodsangst voelt, trekt hij de
volgende conclusie: als ik alleen ben, ben ik in gevaar. Dit is een overtuiging die
later op volwassen leeftijd voor nogal wat stress kan zorgen. Zo kunnen kritische
ouders zorgen dat kinderen denken dat ze niet goed genoeg zijn. Kinderen die
weinig aandacht krijgen het gevoel dat ze het niet waard zijn. Deze overtuigingen
neem je mee als volwassenen. In de dagelijkse praktijk geven die veel mentale
stress door bijvoorbeeld faalangst, angst om alleen te zijn of een
minderwaardigheidscomplex. Vooral omdat wij in onze prestatiemaatschappij
geliefd, gewild en gewenst willen zijn streven we naar perfectie. Een onhaalbare
ambitie! Met als gevolg veel stress.
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“Alsof ze je gaan
opeten”

Baby’s gaan dood als zij zich niet geliefd, gewild en beschermd voelen. Als je als
volwassene in een vergelijkbare situatie terecht komt, voel je de angst zoals je die
als kind hebt ervaren. Het verschil is echter dat je als volwassene prima voor jezelf
kunt zorgen. De angst is op dat moment dus een illusie. Denk bijvoorbeeld eens aan
de zenuwen die je voelt voordat je iets aan een groep moet vertellen. Alsof ze je
gaan opeten. Je geeft de presentatie wel, maar kan je de eerste minuten nauwelijks
je tekst herinneren, wordt misschien zelfs misselijk, staat te stotteren en te trillen
terwijl er in feite niets aan de hand is. Dit komt doordat jouw autonome systeem
reageert vanuit het geheugen dat in je kindertijd geprogrammeerd is.
Als je in de stress raakt, kun je niet meer logisch nadenken

“emoties uiting van
stress”

rechterhelft niet meer samenwerken. Dan reageer je vanuit je reptielenbrein.
Meestal vrij ondoordacht, primair en kinderlijk. Achteraf heb je spijt van je keuzes
en gedrag. De emoties die je voelt, zijn een uiting van stress. Deze gevoelens
bevangen je met de snelheid van het licht, zonder dat je de kans krijgt om eerst
rustig na te denken. Oude overtuigingen, vastgelegd in het geheugen, zorgen dat de
mens zich in onze maatschappij het grootste deel van de dag in de stressstand
bevindt.
Wat betekent dit voor ons lichaam?

“aanmaak van
gelukshormonen”

Wat gebeurt er met een raceauto die langdurig overtoeren draait? Die gaat kapot!
Hetzelfde gebeurt met ons lichaam. Als je lichaam in de stressstand gaat, draaien je
hersenen op volle toeren, je ademfrequentie gaat omhoog om zuurstof aan te
spieren spannen zich om zoveel mogelijk bloed in de circulatie te krijgen en de
bloeddruk stijgt. Er is even geen energie en bloed beschikbaar voor voortplanting,
vertering, herstel en de aanmaak van gelukshormonen. Dit zijn immers processen
die alleen kunnen plaatsvinden in de ruststand, zoals je eerder in de tabel zag.
Dus als wij ons het grootste deel van de dag in de stressstand bevinden en onszelf in
deze prestatiemaatschappij weinig rust gunnen, komt er van het verteren van
voedsel niet veel terecht. Dus weinig rust, veel stress.
Wat doet dit met ons maagdarmsysteem?
1. ZUURKLACHTEN:
Als het lichaam vanuit stress op volle toeren draait hebben we veel energie nodig.
Onze energie bestaat uit suikers. We hebben dus op zo’n stressvolle dag veel
suikers nodig. We zijn dus niet zozeer verslaafd aan suikers maar het lichaam heeft
er enorm behoefte aan. Door het overmatige aanbod van eten over de dag worden
er grote hoeveelheden verteringssappen aangemaakt. Stress zou dus zuurklachten
kunnen geven.
2. VITAMINES EN SUPPLEMENTEN TEKORT:
Behalve dat de stressstand veel energie kost, verbruiken we in deze stand
overmatig vitamines, mineralen, metalen en hormonen, waardoor er tekorten
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kunnen ontstaan. Ook kunnen er deficiënties ontstaan door bijvoorbeeld een
eenzijdig dieet en of een verstoord verteringsproces. Op dit moment worden er
tonnen verdiend aan de verkoop van supplementen. Waarschijnlijk zegt dat iets
over ons gemiddelde stressniveau.
3. GEVARIEERDE VOEDING:
Vroeger aten mensen wel 1500 verschillende wortels, kruiden en planten met
daarop een groot scala aan bacteriën. Nu eten we nog maar 17 verschillende
soorten voedingsmiddelen. Wij krijgen onze bacteriën binnen via ons voedsel. Hoe
gevarieerder de voeding, hoe meer soorten bacteriën er in de darm zijn die de
vertering ondersteunen. Alle processen in de darm zijn mogelijk door de activiteiten
van de verschillende bacteriën die samenwerken. Als één soort
oververtegenwoordigd is, ontstaat er een verstoring van het verteringsproces. De
Chinese en Indiase keukens bieden door het gebruik van zeer veel ingrediënten per
gerecht een gevarieerde voeding.
4. HART EN VAATZIEKTEN:
Bij elke suiker die we eten maken we vetzuren aan. Als het lichaam hier niets aan
zou doen, zouden we snel dichtslibben. Dit is de basis van hart- en vaatziektes. Om
dit te voorkomen werkt ons immuunsysteem op volle toeren om het vet af te
breken. Dit gebeurt alleen in de stressstand. Daar waar vetaanslag aan de
binnenkant van de vaten ontstaat, kunnen geen stofjes meer worden afgegeven om
bijvoorbeeld vaatverwijding te geven bij inspanning. In de grote hartvaten zou dit
tot een zuurstoftekort kunnen leiden, met als gevolg een hartinfarct. Ten tweede
kan de ontstekingsreactie die zich richt tot de vetaanslag zorgen dat er stukjes
losraken waardoor er vet-embolieën in het bloed schieten.
5. GASSEN EN STANK:
In de stressstand staat de beweging van de darmen nagenoeg stil. Dit betekent dat
er geen normale vertering, maar wel rotting en gisting van voedsel plaatsvindt, wat
leidt tot gasvorming. Met als gevolg een stinkende adem, boeren en winderigheid.
Daar waar lucht niet weg kan, zetten de darmen uit, dit geeft pijn en krampen. Is er
helemaal geen vertering dan kan dit resulteren in diarree.
6. VERSCHIL DUNNE EN DIKKE DARM:
In de ruststand eet je en gaan de darmen daarna aan de slag om het eten te
verteren. In de dunne darm doet met name het grote darmoppervlak dit met
behulp van verteringssappen. Normaal gesproken bevinden zich nauwelijks
bacteriën in de dunne darm. Na een maaltijd wordt de dunne darm helemaal
schoon geblazen en gespoeld. De dikke darm is er om de onverteerbare substanties
verder te verteren. In de dikke darm zijn er ontelbaar veel bacteriën. Deze
bacteriën zijn nodig voor de aanmaak van vitamines, mineralen, metalen,
hemoglobine en voor ontgifting. Ook optimaliseren ze het specifieke
immuunsysteem en vallen ze via de productie van antibiotica slechte indringers aan,
die niet thuis horen in het lichaam. Blijven er - door te veel eten en geen vertering
door de stressstand - voedingsresten in de dunne darm hangen, dan komen hier de
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rottingsbacteriën uit de dikke darm op af. Deze veroorzaken daar een verhoogde
doorlaatbaarheid van de dunne darmwand.
7. OORZAAK LEKKENDE DARM:
De doorlaatbaarheid van de darmwand wordt geregeld door lactobacillen in de
dunne darm. Deze vormen een dun laagje over het oppervlak waardoor voedsel en
bacteriën niet in het bloed terecht komen. Laten de lactobacillen nu net bacteriën
zijn die niet zonder zuurstof kunnen. Wat gebeurt er in de stressstand? De
bloedvoorziening naar de darmen neemt af, met als gevolg een verminderde
zuurstoftoevoer. Hierdoor daalt het aantal lactobacillen. De lactobacillen
produceren antibiotica tegen rottingsbacteriën (bacteroïdes) die thuishoren in de
dikke darm. Deze bacteroïdes gedijen juist goed in een zuurstofarme omgeving.
Dus bij afname van de lactobacillen in de dunne darm, nemen de rottingsbacteriën
de plek in van de lactobacillen. Daardoor verdwijnt het beschermlaagje en ontstaat
er een verhoogde doorlaatbaarheid van de darmwand. Ook ontstaat er rotting in de
dunne darm in plaats van een pure opname van gesplitste voeding door
verteringssappen.
8. ONTSTAAN VAN ALLERGIE EN AUTO-IMMUUNZIEKTES:
De overmatige aanwezigheid van rottingsbacteriën zorgt dus voor een verhoogde
doorlaatbaarheid van de dunne darmwand. Hierdoor komen er bacteriën en te
grote voedselresten vanuit de darm in het bloed terecht. Deze materie wordt in het
bloed gezien als vreemd. In eerste instantie geeft dit alle verschijnselen die horen
bij griep. Gebeurt dit een tweede keer, dan herkent het lichaam dit materiaal direct
en zou dit een allergische reactie kunnen geven. Daarnaast hechten de doorgelaten
bacterieresten aan het gezonde weefsel. Het immuunsysteem valt dan niet alleen
de bacterieresten aan maar tevens het lichaamseigen weefsel. Dit ligt aan de basis
van auto-immuunziektes.
9. UITBREIDING VAN TUMOREN:
De chronische ontstekingsreactie in de stressstand, gericht op de bacteriën,
bacterieresten en vetten, speelt een rol bij de groei en uitbreiding van tumoren. De
tumorcellen maken letterlijk misbruik van de chronische ontsteking en het hoge
suikergehalte in het bloed om te kunnen groeien. Zonder deze ontstekingsreactie is
de kans dat tumorcellen een echte tumor worden vrij klein. Iedereen heeft
tumorcellen in zijn lichaam. Maar stress verhoogt het risico dat we daadwerkelijk
ziek worden van deze tumorcellen.
In de stressstand worden de hormonen cortisol en noradrenaline aangemaakt. Deze
twee hormonen zorgen dat de immuuncellen die tumorcellen en virussen
detecteren en wegvangen, niet meer kunnen werken doordat deze zich vastkleven
aan de vaatwand. In de ruststand zorgen deze immuuncellen dat ons lichaam
schoon blijft van tumorcellen of lichaamsvreemde materie van buitenaf.
10. ETEN GEEFT ONTSPANNING:
Als je gaat eten activeer je de ruststand. De darmen gaan aan en de rest van het
lichaam zoekt ook rust en ontspanning, dit werkt als één geheel samen. Je hartactie
en ademhaling dalen, gelukshormonen worden weer geproduceerd. Je kan je
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voorstellen dat dit bij mensen die onder stress staan, een mooie escape is om even
te ontspannen en gelukkig te zijn. Met als gevolg dat ze vaker gaan eten dan nodig
is. Topsporters gebruiken kauwgum om van dit rustgevende effect gebruik te
maken voordat zij onder druk gaan presteren.
11. LAGE BLOEDSUIKERSPIEGEL ZORGT VOOR ONNODIG VEEL ETEN:
Na het eten van een maaltijd met pure suikers of koolhydraten zoals witte rijst, wit
brood of pasta zal het bloedsuikergehalte enorm stijgen omdat de dunne darm deze
suikers makkelijk kan verteren. Ze hebben er nauwelijks werk aan. Hoge
bloedsuikergehaltes worden automatisch in het bloed gecorrigeerd door de
aanmaak van insuline. Maar als je lichaam op hoge toeren door blijft draaien, heb je
binnen de kortste keren weer een te laag suikergehalte in het bloed. Met als gevolg
een dringende trek. Meestal pakken we dan niet iets gezonds wat moeilijk
verteerbaar is maar nemen we een makkelijk te verkrijgen suikerproduct. Hierdoor
krijgt de darm niet de tijd om de verteringscyclus van 90 tot 120 minuten af te
maken. Grote kans dat de dunne darm geen tijd krijgt om zich te verschonen.
Etensresten die achterblijven in de dunne darm trekken vervolgens
rottingsbacteriën (bacteroïdes) uit de dikke darm aan. Wie wint dan de strijd in de
stressstand. De bacteroïdes! De vicieuze cirkel is weer rond.
12. BELANG VAN SEROTONINE:
In de stressstand stopt de productie van serotonine in de darmen. Serotonine is
onmisbaar voor ons gevoel van vitaliteit. Ten eerste zorgt serotonine voor de afgifte
van verteringssappen en voor de beweging van de darm. Ten tweede stimuleert het
in de hersenen een positief gevoel. Bij een tekort aan serotonine ga je je depressief
voelen. Ten derde regelt het de constante spierspanning van het
bewegingsapparaat. Afname van serotonine geeft je een slap en vermoeid gevoel.
Ten vierde remt het je eetlust doordat het je verzadigingsgevoel doet toenemen,
om de vertering tijd te geven. De aanmaak van serotonine gebeurt alleen in de
ruststand, die hoort bij het parasympatische systeem.
13. TEKORT AAN BOUWSTENEN:
Om serotonine te maken gebruiken we tryptofaan. Tryptofaan is een essentieel
eiwit dat wij via de voeding binnen krijgen. Het zit bijvoorbeeld in banaan, chocola,
haver, noten en vezelrijk brood. Tryptofaan bindt zich in de darm aan suikers. Bij
het overmatig eten van suikers door chronische stress kan er een tekort aan
tryptofaan ontstaan, wat kan leiden tot een tekort aan serotonine.
14. TE HOGE ZUURGRAAD BIJ OVERMATIG EIWITGEBRUIK:
Het eten van eiwitten zoals vlees doet de zuurgraad in de darmen stijgen. Dit heeft
een negatief effect op de verhouding van goede en slechte darmbacteriën in de
dikke darm. Hierdoor krijgen slechte bacteriën de kans om zich te vestigen. Het
belang van de goede bacteriën in de dikke darm werd hierboven al beschreven. Om
de zuren en ammoniak die ontstaan bij de afbraak van eiwitten te neutraliseren,
heb je de lever nodig. Helaas is deze leveractiviteit niet beschikbaar in de
stressstand. Op de lange duur kan dit leiden tot zenuwschade in het lichaam en in
de hersenen.
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15. WATER DRINKEN:
waarom is water drinken zo gezond? Onder andere omdat het vocht de dunne
darm schoonspoelt waardoor het zorgt voor een goede balans van bacteriën in de
dikke en dunne darm. Onmisbaar voor een goede gezondheid.
Conclusie
Concluderend zorgt mentale rust in het lichaam voor: minder behoefte aan suikers,
minder aanmaak van vetten, een minder aanvallend immuunsysteem, minder
doorlaatbare darmen, minder chronische ontsteking in het lichaam, meer herstel,
meer vertering, meer vitamines en hormonen, meer aanmaak van serotonine. Met
andere woorden: meer geluk en vitaliteit. Lichaam en geest werken nauw samen.
Het is dus belangrijk om mentale onbewuste stress te verminderen. Hier ligt de
sleutel naar goede gezondheid.
Dat brengt ons terug bij de noodzaak van preventie en een integrale aanpak:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Maak verbinding met jezelf door onvoorwaardelijk goed voor jezelf te zorgen. Je
eigen belang voorop. Doorbreek de kinderlijke behoefte/ verlangen naar zorg,
waardering, liefde en erkenning van anderen. Ga dit voor jezelf doen.
verander je denkwijze naar optimisme en een positief zelfbeeld;
maak met behulp van je gevoel en emoties, je onbewuste negatieve overtuigingen
bewust en doorbreek deze vervolgens;
beweeg zodat je de vetafbraak stimuleert en het immuunsysteem ontlast;
gebruik laag glycemische suikers zodat de bloedsuiker stabiliseert en je minder
behoefte hebt aan suiker;
eet gevarieerd over de dag. Vervang brood met yoghurt in de ochtend en een
groentemaaltijd bij de lunch;
verminder de intake van vlees of kip door een paar keer per week vegetarisch te
eten;
drink 2 uur na de maaltijd water. Neem geen water tijdens de maaltijd;
breng jezelf bewust in de ruststand door gebruik te maken van antistresstechnieken zoals het bewust nemen van rustmomenten op een dag,
meditatie, mindfulness, ademhalingsoefeningen, een massage, aandacht verleggen
door te sporten of je hobby uit te beoefenen.
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