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Allemaal aan de bosbessen
Bosbessen bt i jken een natuur l i jk  medic i in
waarmee je een hoge b loeddruk kunt  voor-
komen .  W ie  m in imaa l  eens  pe rweek  bos -

bessen eet ,  heef t  zo 'n t ien procent  minder
kans op het  kr i jgen van de aandoening,  zeg-
gen onderzoekers.  Bepaalde moleculen in
de bosbessen,  zogenaamde anthocyanen,
veroorzaken het  posi t ieve ef fect .  Vooral
mensen  j onge r  dan  6o jaa r  kunnen  me t  bos -
bessen het  r is ico op een hoge b loeddruk
verk le inen.  Het  onderzoek was over igens
niet  bepaald k le in:  ru im rSo.ooo Br i t ten en
Amer ikanen werden veer t ien jaar  gevolgd.
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(Bron:  BBC)
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kalen. Ze ontdekten dat kaal wordende mannen net zoveel stamcellen e
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echter niet allemaal meer zo actief. Daardoor groeien er nog wet haren

uit de haarzakies, maar die ziin zo ktein dat ze biina onzichtbaar zijn.

eelminder

o  a  aaa  o  o  ooo  oaaa  o  o  oaooa  aaa

VeraSwaans (48) heeft aLjaren last van Restless
Legs. Door dactyologie verminderden haar k[ach-
ten aanzienLijk en leerde ze beter omgaan met haar
emotres.

inds miin puberteit heb ik al last van Restless Legs;
onrustige benen. En niet zomaaÍ een beetje. Er
waren tiiden dat ik geen moment kon stilzitten. Mijn

' zwangerschappen heb ik staande en lopend doorge-
' bracht. Ook autorijden ging vaak niet. Ik heb verschillende

medicijnen gebruikt, zelfs een anti-Parkinsonmiddel, maar

. niets hielp. Een kennis wees me op een advertentie van Ruud
,, Overstegen. Hil heeft de behandeling dactyologie ontwikkeld;

een soort drukpuntmassage voor je vingers.

i ne eerste behandeling was even wennen. Ik kwam voor Rest-



OV: Ontzettend Vuil?
Reist  u af  en toe met  het  openbaar vervoer? Dan heef t  u zes keer  meer kans dan
vaste gebruikers om een verkoudheid op te [open.  Dat  bt i jk t  u i t  Br i ts  onderzoek
onder 138 mensen.  Degenen d ie b i ina daget i jks met  het  OV re isden,  bteken goed
bestand tegen besmettet i ike k iemen in t ram, t re in of  bus.  Inc idente le re iz igers
raakten aI  sneI  besmet met  een v i rus,  met  voora[  [uchtweginfect ies tot  gevolg.

Dementalcoach
Mantelzorgers van demen-
terende ouders of  par tners

hebben het  erg zwaar.
Speciaal  voor  hen komen er
steeds meer goede in i t ia t ie-
ven van de grond.  Meer in fo:
www. de m e nta lcoa ch. n l, www.
m ante lzo rg co m p Ii m e nt. n l.

emoties. Ik ben opgevoed door een autistische vader en heb
al op ionge leeftijd geleerd mijn gevoelens te onderdrukken.
Hij kon daar immers niets mee. Daar heb ik tegenwoordig
nog steeds last van in bepaalde situaties.
Twee dagen na de eerste behandeling voelde ik me opeens
heel verdrietig en angstig. Ik snapte niet waar het vandaan
kwam en schrok er enorm van. Volgens Ruud was dit juist
goed, het gaf aan dat de weggestopte negatieve emoties ein-
delijk vrij kwamen.
Ik heb nu vier behandelingen gehad en heb veel minder last
van Restless Legs. Maar het effect dat ik er 'zomaar'bij krijg
is nog veel waardevoller. Mijn opgekropte emoties ziin losge-
komen en ik kan nu ook veel beter omgaan met 'nieuwe'

emoties. Ze mogen er zijn en bouwen zich niet meer op,"
Meer informatie : www.dactyologie.nl

\Ian de mensen tussen de
45 en 65 jaar doet 49o/o aan sport.
Tien jaar geleden uras dit nog 37alo

(Bron:  CBS)

PrikkelbaÍe daÍmen
Goed nieuws voor wie het lrritable Bowel Syn.
drome (lBS) heeft, ook wel het prikketbare darm-
syndroom genaamd. Amerikaanse onderzoekers
hebben ontdekt d.at het antibioticum Rifaximim
de ktachten van IBS hetpt verminderen. Het middel
is nog niet goedgekeurd voor gebruik bii het
syndroom, maar het bteek bii de testgroep van
rzoo patiënten atle nare symptomen te verlichten.
Rifaximim wordt nu vooral voorgeschreven bij
diarree, maar wie weet in de toekomst ook bij IBS!

less Legs-klachten en hij ging met miin vingers aan de slag.
Maar hij legde het heel goed uit. Volgens Ruud Overstegen
hebben negatieve gedachtepatronen een rechtstreeks effect
op je lichaam. Dactyologie zet die negatieve gedachten om
naar een positiever zelfbeeld en gedachtepatroon. Dat
gebeurt door het masseren en kneden van de vingers, die via
receptoÍen verbonden ziin met de hersenen. Het idee is dat
door heftige emoties en traumatische ervaringen in je leven,
er kleine kristalleties onder de huid van je vingers ontstaan.
Door die weg te masseren, zal ook de bijbehorende emotie
oplossen, zoals die in het brein is opgeslagen. Daardoor ver-
minderen niet alleen psychische klachten als angst, stress
en hyperventilatie, maar ook piinsensaties, zoals Restless
Legs en migraine.
Mijn klachten komen voor een groot deel door opgekropte
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