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Onderzoekers van de Universiteit van Newcastle constateren verband tussen
gebruik van vitaminesupplementen en humeur, vermoeidheid, geheugen en stress.
Traumatisch hersenletsel komt vaker voor dan de meeste mensen denken.
Maar wat is het eigenlijk precies en wat zijn de gevolgen ervan?
Mensen die laat naar bed gaan hebben een grotere kans om dik te worden én
andere interessante weetjes.
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Voorwoord

In 2016 stonden er 3,8 miljoen mensen met een
hersenaandoening geregistreerd bij de huisarts.
Hiervan hebben er 1,9 miljoen een psychische
stoornis, zoals een depressie of angst- en paniekstoornissen. 1,3 miljoen mensen kampen met een
chronische hersenaandoening, zoals dementie,
de ziekte van Parkinson of epilepsie. Dit blijkt
uit onderzoek van het RIVM in opdracht van de
Hersenstichting. Dit betekent dat één op de vier
Nederlanders een hersenaandoening heeft. Dit is
absoluut zorgwekkend. Temeer omdat dit cijfer in
werkelijkheid nog hoger ligt, omdat niet iedereen
hulp zoekt. Als je kijkt naar de zorgkosten, die
hiermee gemoeid zijn, dan zouden in Den Haag alle
alarmbellen af moeten gaan. Die bedragen volgens
de Hersenstichting maar liefst 25 miljard euro per
jaar oftewel 27 procent van de totale zorgkosten in
Nederland. En het einde is nog niet in zicht.
En dat terwijl een gezond brein cruciaal is als het
gaat om een goede kwaliteit van leven. Het is niet
voor niets dat zich bij een foetus al in de derde week
het brein begint te ontwikkelen. Dat is nog voordat
je iets van de contouren van een armpje of beentje
kunt onderscheiden. Wij breken dan ook een lans
voor een bredere acceptatie van het vakgebied
functionele neurologie. Nog te vaak worden mensen
door hun arts weggestuurd met de mededeling dat
hun probleem ‘tussen de oren zit’. Deze mensen,
veelal uitbehandeld, melden zich steeds vaker in ons
center. Op zoek naar een betere kwaliteit van leven
ervaren zij dat hun klachten in de reguliere
gezondheidszorg worden gebagatelliseerd.
Met hun kennismaking met functionele neurologie
gaat er een nieuwe wereld voor hen open. In de
functionele neurologie kijken we niet alleen naar
het brein, maar nadrukkelijk ook naar het netwerk
van zenuwcellen, dat er voor zorgt dat informatie
wordt ontvangen, verwerkt en doorgegeven.
Verstoringen in dit netwerk zijn veelal de oorzaak
van chronische klachten, waar mensen vaak al
jaren mee rondlopen. En hiermee blijkt dat het
probleem inderdaad tussen de oren zit, zoals
mensen al eerder gediagnosticeerd hebben
gekregen. Maar dan niet in overdrachtelijke zin,
maar letterlijk. Een groeiende groep patiënten
ervaart, dankzij functionele neurologie, een
verlichting van pijn en klachten, alsmede een
verbetering van de levenskwaliteit. En dat is
voor iedereen goed nieuws.
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Evenwichtstest indicatie voor kans
op dementie of beroerte

Onderzoek: kwetsbaar of
juist veerkrachtig bij stress?
Stress kan iemand flink uit balans brengen. Stress kan zelfs tot psychoses leiden.
Waarom gebeurt dit bij de één wel en bij de ander niet? Dr. mr. Christiaan Vinkers,
psychiater bij de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht Hersencentrum,
onderzoekt wie kwetsbaar is voor stress, en wie juist veerkrachtig.
Stressvolle gebeurtenissen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van psychose. Maar ook biologische
aanleg en iemands persoonlijkheid spelen mee bij de ontwikkeling en herstel van psychose. Vinkers integreert
deze drie gebieden in zijn onderzoek dat uiteindelijk moet leiden tot een stresspaspoort. Daaruit moet blijken
wie kwetsbaar is en wie juist veerkrachtig. Daarmee kan de behandeling worden aangepast en verfijnd.
8% van de bevolking heeft wel eens psychotische klachten. Jaarlijks krijgen 3000 jongeren voor het eerst een
psychose. Sommigen herstellen snel en volledig, terwijl anderen vaker een psychose krijgen. Het is niet
duidelijk waarom de verschillen zo groot zijn. •
Kenmerken psychose
Je zit in een realiteit die
niemand met je deelt:
- Wanen (achterdocht)
- Hallucinaties (zoals het
horen van stemmen)
- Problemen met denken
(chaotisch en onlogisch
denken)

Hersengebieden
geactiveerd door stress
- Prikkelverwerkingscentrum:
striatum (I) en planningscentrum: prefrontale cortex (r)
- Angstcentrum: amygdala
- Geheugencentrum:
hippocampus (I) en
prefrontale cortex (r)

Beïnvloedingsfactoren psychose
1. Aanleg: Welke biologische
aangeboren factoren spelen een rol?
2. Omgeving: Aan hoeveel stress
word je blootgesteld? Hoeveel
steun is er uit de omgeving?
3. Psychologie
Hoe zit je in elkaar en hoe ga
je om met stress?

Universiteit van Kyoto:

Ga twintig seconden
op één been staan
Bron: Stroke, 2015; 46(1): 16-22

Prefrontale cortex

Hippocampus
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Bent u bang dat u de komende jaren dement wordt
of een beroerte krijgt? Probeer dan eens twintig
seconden op één been te staan. Als u dat kunt, is er
een grote kans dat u gezond blijft. Mensen die moeite
hebben om hun evenwicht te bewaren, blijken vaker
schade te hebben aan de kleine bloedvaten in de
hersenen. En dat vergroot de kans op geestelijke
achteruitgang of een beroerte, zo blijkt uit onderzoek
van de medische faculteit van de Universiteit van Kyoto.
Stille hartinfarcten
Meer dan 1300 mannen en vrouwen – met een
gemiddelde leeftijd van 67 jaar – deden deze test.

Van degenen die er niet in slaagden twintig seconden
hun evenwicht te bewaren, had 34 procent zonder het
te weten twee of meer ‘stille herseninfarcten’ gehad.
Dertig procent had twee of meer microbloedingen
(zeer kleine bloedinkjes) in de hersenen. Hoewel de
deelnemers geen tekenen vertoonden van cognitieve
achteruitgang, zeggen de onderzoekers dat de
hersenschade wel een aanwijzing is dat ze meer
kans hebben op dementie, geestelijke achteruitgang
of een beroerte. Het is echter helemaal niet zeker
dát ze deze aandoeningen krijgen. Het is alleen een
indicatie. Maar wel een die het verdient om goed
in de gaten te houden. U bent gewaarschuwd. •
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Veelheid aan factoren die bijdragen aan het ontstaan van ADHD

ADHD

zit niet tussen de oren,
maar in de hersenen
Iedereen kent vandaag de dag wel iemand in zijn of haar directe omgeving
met ADHD. Toch bestaan er nog veel misverstanden over deze stoornis,
waarbij mensen moeite hebben om hun aandacht ergens op te richten en vast
te houden. Maar waar wordt ADHD nu eigenlijk door veroorzaakt en kun je zelf
dingen doen of laten, om de kans op het ontstaan van ADHD te verkleinen?

Het meest gehoorde misverstand over ADHD (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder) is dat het te maken
heeft met luiheid of als excuus wordt aangevoerd
bij het leveren van een slechte prestatie. ADHD zit
echter niet ‘tussen de oren’, maar letterlijk in
de hersenen. Er is aangetoond dat ADHD een
meetbaar lichamelijk defect is in de normale
werking van de hersenen, dat wordt
veroorzaakt door oxidatieve stress
(zie kader ‘Oxidatieve stress’).

eenvoudigweg niet zo geïnteresseerd in wat de leraar
zegt en zouden liever ergens anders zijn. Stilzitten
in de klas lukt niet, maar stilzitten voor de tv of een
computerspel is geen enkel probleem.

ADHD is een meetbaar
lichamelijk defect in de normale
werking van de hersenen.

Misleidend
De term ADHD is enigszins misleidend. De
symptomen zijn namelijk gevarieerd en zelfs
tegenstrijdig: sommige kinderen zijn dromerig en
ongeorganiseerd, andere onrustig en impulsief, en
weer andere allebei. In de meeste gevallen is er
eigenlijk helemaal geen tekort aan aandacht, maar
een onvermogen om die aandacht goed te verdelen.
Sommige kinderen met ADHD die ‘afwezig’ of ‘ver
weg’ zijn, kunnen hun aandacht niet richten op wat de
leraar zegt, maar concentreren zich op dagdromen.
Andere kinderen met ADHD, die hyperactief, impulsief
en ongedurig zijn, kunnen zich om weer andere
redenen niet op de leraar concentreren. Ze zijn
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Urenlang hetzelfde doen
Een van de misverstanden over ADHD is dat mensen
met ADHD onvoldoende aandacht en concentratievermogen hebben. Mensen met ADHD beschikken
echter over meer dan genoeg aandacht. Daarom
kunnen ze urenlang computerspelletjes doen, met
lego spelen, of eindeloos aandacht besteden aan
lichamelijke prikkels zoals het eten van junkfood, het
gebruiken van drugs of social media, of het kijken naar
internetporno. Ze hebben concentratie in overvloed,
maar zijn niet in staat die concentratie te verleggen
naar minder prikkelende bezigheden.
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ADHD ZIT NIET TUSSEN DE OREN, MAAR IN DE HERSENEN

Dit onvermogen om zich op gewone,
alledaagse activiteiten te concentreren,
leidt ertoe dat ze zich richten op dingen
die een opkikker geven.
Genieten van prikkels
Kinderen genieten dus van de enorme
prikkels van een videospelletje, maar zijn
bij huishoudelijke klusjes of huiswerk snel
afgeleid. Na verloop van tijd wordt hun
motivatie om computerspelletjes te spelen
zo sterk, dat ze worden afgesneden van hun
innerlijke motivatie om mee te werken en
hun ouders en leraren tevreden te stellen.
De neiging om je te concentreren op

Stilzitten in de klas lukt
niet, maar stilzitten
voor een computerspel
is geen enkel probleem.
bezigheden, die onmiddellijk en gemakkelijk
voldoening schenken, leidt tot een scala aan
hypersymptomen, die afhankelijk zijn van
je karakter en die van persoon tot persoon
verschillen (zie kader ‘Uiteenlopende
symptomen’). Maar al deze hypersymptomen
maken deel uit van dezelfde aandoening en
leiden tot ADHD.

OXIDATIEVE STRESS
Bij oxidatie worden voedingsstoffen
(suikers) verbrand door binding met
zuurstof. Dat is de gewone stofwisseling.
Bij ziekte en stress zijn er meer zuurstofverbindingen dan normaal. Daarbij
ontstaat een teveel aan vrije radicalen.
Vrije radicalen zijn agressieve deeltjes,
die onze cellen kunnen beschadigen en
ten grondslag liggen aan veroudering,
maar ook aan allerlei aandoeningen.
Een teveel aan vrije radicalen noemen
we oxidatieve stress. Gelukkig beschikt
ons lichaam over enzymen en antioxidanten om deze vrije radicalen te
neutraliseren.
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Ook bij volwassenen
Een ander misverstand is dat ADHD vooral voorkomt bij jonge kinderen. Niets is minder waar. Als ADHD tot op de volwassen leeftijd
voortduurt, veranderen de symptomen echter, waardoor het niet
altijd als ADHD herkend wordt. Hyperactiviteit gaat over in rusteloosheid, impulsiviteit in riskant gedrag en concentratieproblemen
gaan over in het gevoel overweldigd te worden. Hierdoor hebben
volwassenen met ADHD vaak problemen met relaties en werk.

De hersenfunctie van gezonde,
jonge mannen veranderde al
na een week gewelddadige
videospelletjes spelen.
Hedendaagse levensstijl
Simpel gezegd is de oorzaak van ADHD oxidatieve stress in de
hersenen (zie kader ‘Oxidatieve stress’). Op een wat dieperliggend
niveau kunnen er zeventien aspecten onderscheiden worden, die
min of meer direct gerelateerd zijn aan onze hedendaagse levensstijl en die oxidatieve stress bevorderen of direct veroorzaken.
Deze aspecten kunnen worden onderverdeeld naar een vijftal
hoofdcategorieën, te weten voeding, geneesmiddelen en medische
producten, externe stimuli, alsmede toxische en andere schadelijke
stoffen. Tot slot resteert dan nog een groep overige oorzaken.
UITEENLOPENDE SYMPTOMEN
De symptomen van ADHD kunnen sterk uiteenlopen. Toch
is er een duidelijke rode draad waarneembaar. Zet gewoon
het woordje ‘hyper’ voor bijna alle normale karaktertrekken
en je hebt ADHD. De aandoening zorgt voor verschillende
symptomen, die allemaal beschouwd kunnen worden als
een overmaat van een bepaalde eigenschap: hyperactief,
hypergeconcentreerd, hyperimpulsief, hyperdominant,
hypergevoelig, hyperafgeleid, hyperintrovert, hyperextravert, hypersociaal, hyperteruggetrokken, hyperpassief of
gewoon hyperdromerig en niet in staat zich ergens op te
concentreren.
Een introvert kind met ADHD wordt hyperintrovert en dus
heel bang voor sociale interacties. Een extrovert kind wordt
hyperdominant en ongevoelig naar anderen toe. Een kind
dat van nature ernstig is, wordt hyperverantwoordelijk,
kan vaak slecht tegen verandering en oordeelt snel over
anderen. Een speels kind wordt hyperspeels en zo
spontaan dat hij dingen niet afmaakt en chaotisch is.
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OXIDATIEVE STRESS VEROORZAKERS

EXTERNE STIMULI
Stimulerende middelen
Hersenscans bevestigen dat
overmatige dopamineproductie
door het gebruik van drugs als
cocaïne, crack, heroïne en (meth)
amfetamine, de hersenen kan
veranderen en beschadigen.
Videospelletjes
Het spelen van veel gewelddadige
videospelletjes heeft hetzelfde

effect op de hersenen als het
gebruik van stimulerende middelen. Met hersenscans toonden
onderzoekers van de Universiteit
van Indiana aan dat de hersenfunctie van gezonde, jonge
mannen al veranderde na een
week gewelddadige videospelletjes spelen: de hersendelen die
verband houden met emotionele
controle werden minder actief.

Pornografie
In een Nederlands onderzoek
uit 2006 bleek erotiek het meest
verslavend van alle internettoepassingen. Internetporno
kan er voor zorgen dat je niet
langer interesse hebt in seks
met een echte partner, en dat
je verlangen naar meer porno
sterker wordt.

VOEDING
Suiker
Overmatige consumptie van
frisdrank, vruchtensap, brood,
koek, ijs, cake en andere suikerhoudende voedingsmiddelen zorgt
voor een hoge bloedsuiker. En
die veroorzaakt oxidatieve stress
in de zenuwcellen en chronische
ontstekingen in de hersenen.
Ongefermenteerde soja en
gepasteuriseerde zuivel
ADHD kan veroorzaakt worden
door spijsverteringsproblemen,
die ontstaan door het eten van
soja-eiwit, gepasteuriseerde
zuivelproducten en het drinken
van sojamelk. Deze voedingsmiddelen worden slecht verteerd,

wat de productie van de enzymen
en aminozuren, die we nodig
hebben voor een gezonde
hersenfunctie, in de weg staat.
Gefermenteerde sojaproducten
en rauwe zuivelproducten zijn
overigens niet schadelijk voor
de spijsvertering.
Glutenintolerantie en andere
voedselovergevoeligheid
Uit onderzoek blijkt dat
voedselovergevoeligheid bij veel
volwassenen en kinderen een
belangrijke oorzaak is van ADHD.
De meest voorkomende boosdoeners zijn gluten, niet-gefermenteerde sojaproducten (sojamelk en tofu), gepasteuriseerde

zuivelproducten, granen,
glucosestroop, suiker, eieren,
kleurstoffen, conserveermiddelen,
antibiotica en/of kunstmatige
zoetstoffen. Voedselallergieën en
-overgevoeligheid veroorzaken
darminfecties, die op hun beurt
tot ontstekingen in de hersenen
en ADHD kunnen leiden.
Voedingstekorten
In de afgelopen honderd jaar
heeft de toepassing van intensieve
landbouw geleid tot uitputting
van de landbouwgrond. Daardoor
bevat voedsel minder vitamines
en mineralen, die nodig zijn
om bepaalde stoffen in onze
hersenen te produceren.

GENEESMIDDELEN EN MEDISCHE PRODUCTEN
Paracetamol
Paracetamol remt de natuurlijke activiteit van glutathion,
een eiwit dat vooral in de
lever wordt aangemaakt en
de hersenen beschermt tegen
schade door vrije radicalen.
Als we dus een paracetamol
slikken om koorts te onderdrukken, onderdrukken we
ook het natuurlijke vermogen
van ons lichaam om onszelf te
beschermen en genezen.
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Antibiotica
Antibiotica doden niet alleen
gevaarlijke bacteriën, maar ook de
goede bacteriën in onze darmen.
Door dit verlies van goede bacteriën
kan de schadelijke, gistachtige
schimmel Candida albicans de
darmen overgroeien. Teveel
Candida in de darmen hindert
de productie van B-vitamines en
neurotransmitters, die nodig zijn
voor een gezonde hersenfunctie.
Zonder vitamine B12 kan de lever
bovendien geen glutathion

produceren, hetgeen nodig is
om de hersenen tegen oxidatieve
stress te beschermen.
Weeënopwekkers
Het kunstmatig op gang brengen
van een bevalling met weeënopwekkers (oxytocine) kan het
risico op ADHD verdubbelen. In
een studie onder kinderen van
wie de moeder oxytocine had
gekregen om de bevalling op te
wekken, werd bij 67 procent de
diagnose ADHD gesteld.

TOXISCHE EN ANDERE SCHADELIJKE STOFFEN
Bestrijdingsmiddelen
Resten van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen, vooral in
genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen, kunnen heilzame
bacteriën in de darmen doden,
waardoor daar een probleem
ontstaat.
Plastic
Naast darmproblemen hebben
kinderen met ADHD vaak hormonale afwijkingen. Die kunnen
direct worden veroorzaakt door
blootstelling aan schadelijke

stoffen zoals bisfenol A (BPA)
en phthalaten, die voorkomen in
plastic flessen en speelgoed.
Giftige stoffen
De groeiende hoeveelheid giftige
stoffen in onze lucht, ons water
en ons voedsel veroorzaakt niet
alleen oxidatieve stress in de
hersenen, maar put ook de voorraad glutathion uit, en draagt zo
bij aan de oxidatieve stress die
tot ADHD leidt.

Natriumglutamaat, methylkwik en
aluminiumoxide
Hersenen worden gevoeliger voor
de invloed van methylkwik als ze
langdurig worden blootgesteld aan
neurotoxische stoffen. Dit zijn stoffen die giftig zijn voor ons zenuwstelsel, zoals de smaakversterkers
natriumglutamaat (E621 of ve-tsin)
en eiwithydrolysaat (dat natriumglutamaat bevat). Methylkwik
wordt vooral aangetroffen in vis,
conventioneel geteelde producten
en amalgaamvullingen. Aluminiumoxide zit in aluminiumfolie.

OVERIGE OORZAKEN
Gebrek aan lichaamsbeweging
Veel stilzitten belemmert de
lymfecirculatie, terwijl die juist
nodig is om zware metalen,
chemische stoffen en giftige
stoffen uit onze hersenen af te
voeren. Daardoor hopen schadelijke stoffen zich op en ontstaan
infecties en ontstekingen in
de hersenen. Een gebrek aan
beweging remt ook de groei
van hersencellen en beperkt de
bloedcirculatie, die nodig is om
geïnfecteerde hersencellen te
genezen. Voldoende lichaamsbeweging is noodzakelijk voor
de ontwikkeling van de hersenen

en de productie van neurotransmitters, de chemische boodschappers in onze hersenen. Als
er te weinig neurotransmitters
zijn, ontstaat er een gevoel van
verveling en gaan we op zoek
naar passieve prikkels. Dit kun je
voorkomen door te bewegen.
Stress
Chronische psychische stress
zorgt voor de afgifte van stresshormonen, die op hun beurt tot
oxidatieve stress in de hersenen
leiden. De constante afgifte van
stresshormonen (c-adrenaline,
nor-adrenaline/cortisol) remt de

productie van glutathion.
Scheiding
De statistieken laten een grotere
kans op ADHD-achtig gedrag
zien bij kinderen van gescheiden
ouders. Dat geldt met name
voor jongens, die de regelmatige
omgang met hun vader moeten
missen, of van wie de moeder
niet gelukkig is. De aanwezigheid
van een vaderfiguur verhoogt de
dopamine in de hersenen van
een kind. Ook de aanwezigheid
van een gelukkige moeder zorgt
voor een gezonde hoeveelheid
van deze stof. •

Dit artikel is gebaseerd op het nieuwste boek van arts en bestsellerauteur John Gray, getiteld ‘Staying focused in a hyper world’.
Gray is onder meer bekend van de bestseller ‘Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus’.
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Beroerte: feiten & cijfers

XO-7

Wist u dat…

HOOGWAARDIGE ZALMOLIE
mét rozemarijnsmaak voor het brein

Ingrediënten per 7 ml:
Meervoudig onverzadigd vet
Enkelvoudig onverzadigd vet
Verzadigd vet

Er in Nederland elk jaar zo’n 46.000 mensen een beroerte
(verstoorde bloedvoorziening in de hersenen) of TIA (niet
langdurige verstopping van een bloedvat in de hersenen)
krijgen. Dat zijn 126 personen per dag.

1250 mg
500 mg
500 mg

Vitamine E
Cholesterol

1 IU
0,5 mg

Onverzadigde vetzuren
EPA
DHA
Additionele Omega 3 vetzuren

180 mg
120 mg
100 mg

XO-7®

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde
levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn
geen vervanging van een gevarieerde voeding. Heeft u
vragen of twijfels of dit product geschikt voor u is, neem
dan contact op met een specialist.
Bewaaradvies:
Bewaren op een koele, donkere en droge plaats
(6 - 7° C). Buiten bereik en uit het zicht van jonge
kinderen houden.
Houdbaarheid:

100% ongeraffineerde, gefilterde Noorse zalmolie met
rozemarijnsmaak (anti-oxidant).

Aanbevolen dosering
Tweemaal daags een dessertlepel (7 ml) innemen
(ochtend/avond) tenzij anders voorgeschreven door uw
specialist. XO-7 kan het beste puur worden ingenomen.

250 ml

De XO-7 olie, ontwikkeld door Macrogenix B.V., is gemaakt
van 100% ongeraffineerde, koud geperste zalmolie met
de hoogwaardige meervoudige onverzadigde vetzuren
omega 3, 6, 9 en de benodigde DHA, DPA en EPA in de
juiste verhoudingen. Aangevuld met de antioxidant
rozemarijn heeft de XO-7 een aangename smaak en
geur, hetgeen de XO-7 olie uitermate geschikt
maakt voor kinderen.
XO-7 vult het tekort aan essentiële onverzadigde vetzuren
en vitamines (B-groep) in onze dagelijkse voeding aan,
en draagt bij aan de biologische processen binnen het
menselijk lichaam.

Lot: K26457
Exp: 10-18
De olie niet verwarmen of gebruiken voor bakken of
braden, dan verliest het product zijn goede eigenschappen.

Macrogenix B.V.
Heereweg 333 A
2161 BL Lisse Nederland
T +31 (0)71 364 67 00 www.macrogenix.nl

De XO-7 draagt bij aan:

• De normale werking van het hart
• De instandhouding van de normale
hersenfunctie
• De instandhouding van de normale
bloeddruk
• De normale werking van het zenuwstelsel
• De vermindering van vermoeidheid en
moeheid
• De regulering van de hormonale activiteit
• Een goede werking van het
immuunsysteem.

K17288852-01

XO-7® draagt bij aan de ondersteuning van het brein /
immuun systeem.

Het lichaam maakt zelf geen meervoudig onverzadigde
vetzuren aan. Toch zijn deze vetzuren onmisbaar voor
een gezond functioneren van onze cellen, weefsels en
organen. Daarom worden deze meervoudig onverzadigde
vetzuren essentiële vetzuren genoemd. Over de afgelopen
zes jaar heeft Macrogenix B.V. uitvoerig onderzoek gedaan
naar dierlijke meervoudig onverzadigde vetzuren. Het
blijkt dat de kwaliteit en kwantiteit van deze vetzuren,
onder dieren en met name onder vissoorten, niet overal
even sterk vertegenwoordigd is. Ons onderzoek heeft
zich vooral gericht op diverse zalmrassen. Niet alle
zalmsoorten leveren hoogwaardige meervoudig
onverzadigde vetzuren. Er is echter één specifiek ras,
XO-7, dat een gegarandeerde kwaliteit en hoeveelheid
meervoudig onverzadigde vetzuren levert, die de mens
hard nodig heeft. Uit gepubliceerd wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat de plantaardige onverzadigde vetzuren
niet de benodigde kwaliteit en kwantiteit kunnen leveren.
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175.000

30%

De meeste mensen die een beroerte
krijgen, ouder zijn dan 65 jaar; slechts
30 procent is jonger dan 65 jaar.

Er in Nederland meer dan 175.000 mensen
leven met de gevolgen van een beroerte.

80% - 20%

Bij ongeveer 80 procent van de mensen met een
beroerte sprake is van een herseninfarct (vaatvernauwing door stolsel); bij 20 procent gaat het om een
hersenbloeding (scheurtje in een bloedvat).
Een hersenbloeding relatief vaker
voorkomt bij jonge mensen.

Plotselinge verschijnselen bij een beroerte zijn:
• Scheeftrekkend gezicht of een scheve mond
• Verlamming in een arm of been
• Spraakproblemen of wartaal uitslaan
• Problemen met zien
• Hevige draaiduizeligheid of coördinatieproblemen
• Zeer ernstige hoofpijn zonder oorzaak (alleen bij
hersenbloeding)

Vertoont iemand één of meer van deze symptomen?
Bel dan direct 112.

Mogelijke gevolgen van een beroerte zijn:
• Verlammingen
• Spreek- en taalstoornissen
• Concentratie- of geheugenstoornissen
• Problemen bij het zien
• Veranderingen in gedrag en persoonlijkheid

De exacte gevolgen hangen af van de grootte en de
plaats van het getroffen gebied.

Macrogenix | Heereweg 333 2161 BL Lisse | T 071-3646700 | info@macrogenix.nl
www.macrogenix.nl
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Denkvermogen hartpatiënt sneller
achteruit bij ouder worden
Vergeleken met gezonde mensen gaan de hersenfuncties van hartpatiënten sneller
achteruit naarmate ze ouder worden, blijkt uit onderzoek van het Maastricht UMC+.
De wetenschappers onderzochten twaalf jaar lang
de relatie tussen hart- en vaatziekten enerzijds en
de hersengezondheid anderzijds onder bijna 2000
mensen. De onderzoekers keken naar de ontwikkeling
van verschillende hersenfuncties, zoals geheugen,
aandacht en de snelheid van informatieverwerking.
Vooral vaatvernauwingen blijken een groter risico op
te leveren.
Volgens de Maastrichtse onderzoekers scoren hartpatiënten na twaalf jaar ‘aanzienlijk minder goed’ dan
gezonde mensen. “Vanuit preventief oogpunt is het dus
van belang om tijdig en zorgvuldig in te grijpen, vanaf
het moment dat de eerste hart- en vaatklachten zich
aandienen. Een aanpassing van de leefstijl is daarbij
bijvoorbeeld een belangrijke factor. is dus niet alleen
goed voor hart en vaten, maar ook voor het brein”,
zegt hoofdonderzoeker Sebastian Köhler van het
Maastricht UMC+.
Het in vitamines en supplementen gespecialiseerde
bedrijf Macrogenix adviseert het gebruik van XO-7
hoogwaardige zalmolie. Deze olie met rozemarijnsmaak draagt, dankzij een gegarandeerde kwaliteit en
hoeveelheid meervoudig onverzadigde vetzuren, bij aan
de instandhouding van de normale hersenfunctie.

UIT HET LEVEN GEGREPEN
Lees de meeslepende verhalen van onze patiënten.
In deze editie het relaas van de 58-jarige Marjo Sweijen
uit Koudekerk aan den Rijn.

Met je hoofd tegen het asfalt

Het is december 2015 als Marjo Sweijen slachtoffer
is van een verkeersongeval. Ze komt ten val met
haar fiets, waarbij haar hoofd hard in aanraking
komt met het asfalt. Het is dan ook onontkoombaar
dat Marjo het bewustzijn verliest. Naast enkele
gebroken ribben en een forse schouderkneuzing,
loopt Marjo een hersenschudding op. Al snel wordt
duidelijk dat de gevolgen van de hersenschudding
veel ernstiger zijn dan de fysieke klachten als gevolg
van de gebroken ribben en de schouderkneuzing.

der Kuil. Dagelijks geconfronteerd met de vervelende
gevolgen van haar hersenschudding, besluit Marjo
dat het een poging waard is om af te reizen naar het
in hersenproblematiek gespecialiseerde medisch
centrum. Tijdens haar intakegesprek in januari 2017
wordt duidelijk in hoeverre Marjo beperkt is in haar
functioneren.
Al snel eerste resultaat
“Ik ging als een zombie door het leven en kon haast
niets”, zo herinnert Marjo zich
deze zware periode uit haar
leven. Na de eerste behandeling
bij het Functional Neurology &
Vestibular Rehabilitation Center
Van der Kuil merkte Marjo al dat
er ‘iets’ gebeurde. “Ik deed een
oogspiertraining en merkte na
afloop van de training dat mijn ogen anders stonden.
Het is niet zo dat ik daarvoor slecht zag, maar ik had
na de behandeling meer focus.”

“Ik ging als een zombie door
het leven en kon haast niets.”
Marjo heeft veel last van duizeligheid en een beperkte
belastbaarheid. Daarnaast ervaart ze een hoge
gevoeligheid voor prikkels van alle zintuigen en
is ze veel vatbaarder voor emoties dan voorheen.
Moeizame re-integratie
Eind 2016, als de klachten al meer dan een jaar aanhouden, probeert Marjo, zo goed en kwaad als het
kan, het werken in haar eigen fysiotherapiepraktijk
weer op te pakken. Deze re-integratie verloopt
echter uiterst moeizaam. “Waar ik voorheen
gemiddeld veertien afspraken per dag inplande,
was de behandeling van twee patiënten per dag
nu al teveel voor me,” aldus Marjo.
In een vakbladartikel over whiplash leest Marjo eind
2016 over positieve ervaringen met het Functional
Neurology & Vestibular Rehabilitation Center Van
14

NEUROFLITS | NUMMER 1 | 2018

Positieve ervaringen
Marjo is zeer goed te spreken over het Functional
Neurology & Vestibular Rehabilitation Center Van
der Kuil. “Het zijn professionals, die goed weten wat
ze doen. Ik blijf me positief verbazen over hun deskundigheid en hoe gericht ze te werk gaan. Wat mij
betreft zou er veel meer aandacht mogen zijn voor
de goede resultaten, die ze hier boeken.”
Voorzichtig aan durft Marjo steeds verder vooruit te
kijken. “We zijn er nog niet, maar vanaf het najaar
van 2017 ben ik weer voor 50% aan het werk. Ik
moet mijzelf in mentaal opzicht nog wel in acht
nemen, maar fysiek gaat het echt stukken beter.” •
15

Pathologen pleiten voor investering in kwaliteit hersenonderzoek

In veel gevallen foute diagnose
bij overleden hersendonoren
Onderzoek bij overleden hersendonoren brengt schrikbarend vaak onjuiste
diagnoses aan het licht. Dat blijkt uit bevindingen van de Nederlandse
Hersenbank. Bij één op de vijf mensen (22 procent), die gestorven zouden
zijn aan de ziekte van Parkinson, blijkt sprake van een andere doodsoorzaak
dan bij het overlijden officieel werd vastgesteld.
Bron: Telegraaf 24/04/2017

Voor de kennis en behandeling van hersenziekten is
het van het grootste belang om tot verbetering van dit
diagnostische werk te komen, zegt bioloog dr. Inge
Huitinga, directeur van de Nederlandse Hersenbank
(NHB). “Diagnostische missers worden bij tal van
hersenaandoeningen ontdekt. Wij zien helaas te vaak
een verschil tussen klinische en neuropathologische
diagnoses.” Ook bij de ziekte van Alzheimer blijkt
een kwart (circa 25 procent) van de breindonoren te
zijn bezweken aan een hersenziekte, die niet overeenkomt met hetgeen tijdens leven aan de donor is
meegedeeld door huisarts of behandelend specialist.

voor de Nederlandse Hersenbank, stelt: “We geven
in dit land miljarden uit aan scanners. Is dat het wel
waard? De obductie door de neuropatholoog blijft de
enige manier om een zuivere diagnose te stellen. Die
ziet uiteindelijk meer dan de scanner. Maar het is een
leercurve. Het is bizar te denken dat we aan het eind
van onze kennis zitten.”

Verschil van inzicht
Afwijkingen tussen de diagnose tijdens leven, en
na het overlijden, kunnen ontstaan doordat neuropathologen en radiologen van inzicht verschillen met
behandelend specialisten over de typering van de
veranderingen in het hersenweefsel. “Het is, zeg
maar, het verschil tussen wat de behandelend arts
waarneemt op basis van symptomen, ook via het
onderzoek met een scanner, en wat de hersenonderzoeker ziet in en aan het weefsel,” aldus Huitinga.

Correcties nodig
De Hersenbank ontvangt elk jaar de hersenen van
gemiddeld tweehonderd donoren, die hun hersenen
beschikbaar stellen voor de wetenschap. Obducties
worden door de weefselbank
zelf betaald. Uit de pathologische diagnoses sinds 2010
blijkt bij zeven tot acht procent
van de breindonoren, op het
moment van hun dood, ten
onrechte Multiple Sclerose
(MS) te zijn vastgesteld tijdens
leven. Volgens de neuropatholoog van de Hersenbank was
in werkelijkheid sprake van
een ander ziektebeeld, dan
wel een ziekte die past binnen het bredere spectrum
van MS-achtige ziekten.
Ook blijken veel pathologische correcties nodig bij
diagnoses in de omvangrijke groep ziekten met de
verzamelnaam ‘Dementie’. In maar liefst 59 procent
van de obducties (of autopsies) blijkt sprake van een
ander ziektebeeld dan bij overlijden werd beschreven.
Het gaat hier om aandoeningen die gekenmerkt worden
door combinaties van meervoudige stoornissen in
verstandelijk vermogens, stemming en gedrag.

Dure scanners
Neuropatholoog prof. Dr. Annemieke Rozemuller van
het VU Medisch Centrum, die hersenobductie uitvoert

Minimale verschillen
De verschillen daarin kunnen vaak minimaal zijn,
stelt NHB-directeur Huitinga. “Het probleem van

In maar liefst 59 procent van
de obducties (of autopsies)
blijkt sprake van een ander
ziektebeeld.
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Het plotseling vernemen van
een andere diagnose leidt
bij nabestaanden soms tot
pijnlijke situaties.

behandelend artsen is, dat
zij altijd een waarschijnlijkheidsdiagnose stellen. De
praktijk is bijvoorbeeld dat
zij een patiënt tegenover
zich hebben die ogenschijnlijk aan schizofrenie lijdt.
Alles in diens gedrag wijst
daarop. Maar in werkelijkheid blijken zich in het
lichaam van deze patiënt antilichamen (Ab’s) te
bevinden tegen de zenuwcellen. In feite is hier dus
sprake van een auto-immuunziekte. En niet van
schizofrenie. Maar dit gebeurt gewoon. Daarom
ook is goed hersenonderzoek zo belangrijk.”
Pijnlijke situaties
Het plotseling vernemen van een andere diagnose

leidt bij nabestaanden soms tot pijnlijke situaties.
Zoals een familielid dat vernam dat er geen sprake
was van MS bij de geliefde, maar van een andere aandoening. Dr. Rozemuller, hoogleraar pathologie van
neurodegeneratieve ziekten aan de Vrije Universiteit,
heeft begrip voor dergelijke emoties. “Maar dit was
wat het was: geen MS! Wij beschreven als neuropathologen slechts wat wij aantroffen tijdens ons
onderzoek van het brein van deze donor.” •
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Alzheimer te ingrijpend om in de vergetelhoek te raken

feiten over Alzheimer
om niet te vergeten

Lithium als gouden graal
voor de hersenen
Lithium is een mineraal waarover vaak geringschattend wordt gesproken als
een sterk verouderde behandeling voor psychiatrische aandoeningen. Gelet
op de positieve resultaten die worden geboekt bij de behandeling van een
keur aan aandoeningen, is dit stempel echter niet terecht.

• Het aantal mensen met Alzheimer of
een andere vorm van dementie neemt snel
toe: van 260.000 in 2015 tot naar verwachting
400.000 in 2030 en 500.000 in 2040.
• Alzheimer is de meest voorkomende vorm van
dementie. Het is een ongeneeslijke hersenziekte.
• Alzheimer is een dodelijke ziekte. Per jaar sterven er zo’n
8.000 mensen aan Alzheimer. Dat zijn er zo’n 150 per week,
oftewel bijna 1 per uur.

• Ieder uur komen er 3 Alzheimerpatiënten bij.
• 70% van de patiënten woont thuis en wordt verzorgd door de naaste
familie en/of omgeving, de zogenaamde mantelzorgers.
• Er zijn 300.000 mantelzorgers voor mensen met dementie. Gemiddeld
geven ze 20 uur per week zorg, gedurende gemiddeld 5 jaar.
Alzheimer herkent u aan de
volgende symptomen:
1. Vergeetachtigheid
2. Problemen met dagelijkse handelingen
3. Vergissingen over tijd en plaats
4. Taalproblemen
5. Kwijtraken van spullen
6. Verminderd beoordelingsvermogen
7. Terugtrekken uit sociale activiteiten
8. Verandering van gedrag en karakter
9. Onrust
10. Problemen met zien
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Sterk ondergewaardeerd mineraal goed voor de (geestelijke) gezondheid
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Mogelijk speelt bij deze onderwaardering een rol dat
lithium een goedkope, natuurlijk voorkomende stof is
en farmaceutische bedrijven er geen patent op konden
aanvragen om het voor commerciële doeleinden te
gebruiken. Daarnaast zijn er mensen, die faliekant
tegen het innemen van lithium zijn, zelfs in microdoses,
omdat ze denken dat het, net als lood en kwik, giftig is.
Manische depressiviteit
Toch dankt een grote groep mensen hun (geestelijke)
gezondheid voor een belangrijk deel aan dit mineraal.

Lithium vertraagt
het afsterven van
hersencellen.
Het meest bekend is de succesvolle behandeling
van manisch-depressieve patiënten met lithium.
Uiteindelijk is lithiumcarbonaat, in combinatie met de
juiste controles en bloedonderzoek, zelfs uitgegroeid
tot de standaard voor de behandeling van manische
depressiviteit. Behalve de voordelen van lithium voor
de geestelijke gezondheid, heeft klinisch onderzoek
laten zien dat lithium goede en snelle pijnverlichting
geeft bij patiënten met fibromyalgie (weke delen
reuma), effectief is bij traumatisch hersenletsel, de
achteruitgang tegengaat van zenuwweefsel, zoals
bij een beroerte, en de ziekte van Alzheimer kan
vertragen en mogelijk zelfs kan voorkomen.

Afstervende hersencellen
De uitzonderlijke effecten van lithium op het brein
hebben vooral te maken met het feit dat dit metaal
het afsterven van bepaalde hersencellen vertraagt,
terwijl het de activering van andere cellen juist
stimuleert. Lithium zorgt voor een toename van het
herseneiwit bcl 2, waarvan is aangetoond dat het de
natuurlijke celdood van zenuwcellen in de hersenen
onderdrukt. Lithium zorgt er ook voor dat axonen
sneller aangroeien. Axonen zijn de lange, dunne
uitlopers van zenuwcellen, die elektrische impulsen
door het centrale zenuwstelsel geleiden om
informatie aan andere cellen door te geven.
Vergroten hersenvolume
Tegelijkertijd remt lithium het enzym GSK 3B, dat
zowel verband houdt met een grotere kans op
bipolaire stoornis als met de afbraak van zenuwcellen, zoals bij de ziekte van Alzheimer. Daarnaast
ondersteunt lithium de groei van nieuwe grijze stof in
de hersenen en werkt het ontstekingsremmend. Het
stimuleert de vorming van nieuwe verbindingen in de
hersenen, vergroot het hersenvolume, verbetert de
stofwisseling, en geeft aan de frontale hersenkwab
DHA af. Dit is een omega 3-vetzuur, dat belangrijk is
voor de structuur van onze hersenen. •
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Naar schatting 300.000 mensen hebben zwakke plekken in hersenvaten

Onderzoek naar pil tegen
zwakke plek in brein

Elk jaar treedt in Nederland bij 1200 tot 1500 patiënten een (hersen)bloeding op
als gevolg van een openbarstend aneurysma. Een Nederlands-Duits onderzoek
moet antwoorden geven op de vraag of een behandeling met bloeddrukverlagende
middelen en aspirine het risico verkleint.

In Nederland hebben naar schatting 300.000 mensen
zwakke plekken in hun hersenvaten. Zo’n zwakke
plek kan uiteindelijk leiden tot een hersenaneurysma,
oftewel een verwijding of uitstulping, die ontstaat in
verzwakte wanden van bloedvaten in de hersenen.
Een op de drie patiënten met een hersenaneurysma
overlijdt binnen drie maanden. In Nederland overlijden
ieder jaar honderden mensen aan de gevolgen van
een aneurysma.

Eén op de drie patiënten
met een hersenaneurysma
overlijdt binnen drie maanden.
Bij toeval ontdekken
Als de verwijding of uitstulping openbarst, kan dat
tot een hersenbloeding leiden. De zwakke plekken
worden nu vaak bij toeval ontdekt bij hersenscans.
Als dit het geval is, bekijken artsen of ze met een
hersenoperatie, of een andere preventieve behandeling, kunnen voorkomen
dat het aneurysma scheurt.
Dit gebeurt dan bijvoorbeeld door via de schedel
een klemmetje te plaatsen
op het verzwakte bloedvat.
Ook is het mogelijk om,
via een katheter in de lies,
spiraaltjes van platina in het
aneurysma aan te brengen,
waardoor de uitstulping
niet kan openspringen of
opnieuw kan gaan bloeden.
Vaak wegen de voordelen
van zo’n behandeling echter
niet op tegen het risico op
complicaties.
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Ontstekingsremmende pillen
Uit eerder onderzoek is gebleken dat een hoge
bloeddruk en ontstekingsreacties verband houden
met de groei van aneurysma’s. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat onderzoekers van de Universitair
Medische Centra van Utrecht en Mannheim gaan
onderzoeken of de kans op een ernstige hersenbloeding afneemt door de combinatie van aspirines en
bloedrukverlagers. Aan dit onderzoek, met circa 800
patiënten, doen vijf Nederlandse en vijftien Duitse
ziekenhuizen mee. “De pillen werken ontstekingsremmend en zouden daardoor de instabiliteit van de
zwakke plek in het bloedvat kunnen verminderen,”
aldus vasculair neuroloog Mervin Vergouwen van het
Universitair Medisch Centrum in Utrecht, die coördinator
is van het Nederlandse deel van het onderzoek.
Volgens Vergouwen komen voor deze behandeling
patiënten in aanmerking met een klein aneurysma,
waarbij het risico op barsten laag is. “Zij worden nu
vaak niet behandeld en moeten leven met de angst
dat de zwakke plek in het bloedvat het mogelijk toch
begeeft. Onze studie richt zich dan ook juist op deze
groep.”
Volgens Ronald van
der Kuil van Functional
Neurology & Vestibular
Rehabilitation Center
Van der Kuil is de
hamvraag waar de
ontstekingen vandaan
komen. Aangezien er
mogelijk sprake is
van een latente autoimmuniteit (eigen
immuunsysteem),
adviseert hij om op
zoek te gaan naar de
bron van de ontstekingen.

UIT HET LEVEN GEGREPEN
Lees de meeslepende verhalen van onze patiënten.
In deze editie het relaas van de 73-jarige
Martin Ebell uit Nieuw-Vennep.

Soms slaat het noodlot twee keer toe
In 1983 raakt Martin Ebell betrokken bij een ernstig
ski-ongeval. Na een behandeltraject van een jaar
heeft Martin nog steeds last van pijn en wordt
hij sterk beperkt in de dingen die hij kan doen.
Daarnaast hangt er nog een andere donkere wolk
boven zijn hoofd. Het is nog slechts een kwestie van
tijd voordat hij arbeidsongeschikt wordt verklaard.
Martin besluit dit niet af te wachten en komt,
na een zoektocht naar doeltreffende medische
hulp, in contact met Ronald van der Kuil, op dat
moment nog chiropractor in Heemstede. Na een
behandeltraject van zeven jaar is Martin weer zo
goed als de oude.
Volledig in de kreukels
Op 64-jarige leeftijd slaat het noodlot echter voor
de tweede maal toe. Martin valt van een hoogte
van twee meter en landt met beide benen gestrekt
op de grond. Volledig in de kreukels klopt hij
weer aan bij Ronald van der Kuil, die inmiddels het
Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation
Center Van der Kuil had opgericht. Na het aanhoren
van de klachten stuurt Van der Kuil Martin door
naar een neuroloog voor uitgebreid onderzoek.
De scans en aanvullend onderzoek wijzen uit
dat meerdere bloedproppen in de hersenen TIA’s
veroorzaken. Deze tijdelijke afsluiting van een
bloedvat in de hersenen heeft grote gevolgen.
Martin wordt geconfronteerd met gehoorverlies
aan de rechterzijde van zijn hoofd, beroertes en
uitval bij inspanning. De impact van de val heeft
een schokgolf van schade, tot in de hersenen,
veroorzaakt.
Hightech computergestuurde stoel
Met de uitslagen van het neurologisch onderzoek
op zak zoekt Martin weer contact met het Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation Center
Van der Kuil. “Hier werd me op het hart gedrukt
dat het een langdurig traject zou worden,” aldus
Martin. “Samen hebben we gezocht naar de juiste
frequentie van behandelingen en de optimale
intervalperiode. Dit hebben we gecombineerd met
oefeningen thuis.” Om de drie à vier maanden
bezoekt Martin het in hersenproblematiek
gespecialiseerde medisch centrum voor een
behandeling van zijn nek en schouders, gevolgd

“Gehoorverlies aan de
rechterzijde van mijn
hoofd, beroertes en
uitval bij inspanning.”
door een sessie in de GyroStim. De GyroStim is
een hightech computergestuurde stoel, die in
verschillende richtingen rondom zijn assen kan
draaien, en artsen helpt om patiënten van hun
beperkingen af te helpen.
Samen werken aan herstel
Martin is zeer gelukkig dat hij, na eerdere goede
ervaringen met Van der Kuil, zijn toevlucht heeft
gezocht tot het Functional Neurology & Vestibular
Rehabilitation Center Van der Kuil. “Ronald van
der Kuil, die mij heeft behandeld, en ik, hebben
gedurende de langjarige behandelperiode een
vertrouwensrelatie opgebouwd. Ik ervaar dit traject
ook nadrukkelijk als iets wat we samen doen.
Veertien jaar lang yoga heeft me geholpen me
bewust te zijn van mijn lijf, waarbij ik kan voelen
en aangeven wat wel of niet goed voelt en werkt.
Daar passen we de behandeling op aan en daar
vaar ik wel bij.” Inmiddels ziet Martin de toekomst
weer zonnig in. “Ik doe alles weer. Ik geniet van
mijn pensioen, samen met mijn vrouw.” •
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Bron: Mediaplanet

Met narcolepsie vergaat
het lachen je wel

Narcolepsie is een bijzondere slaapstoornis, die
vaak al op jonge leeftijd optreedt. Narcolepsie wordt
veroorzaakt door een beschadiging in een ‘regelgebied’ in de hersenen, dat cruciaal is voor het slapen.
Narcolepsie kan zich op verschillende manieren
uiten. De belangrijkste verschijningsvormen zijn een
zeer sterke slaperigheid overdag en zogenaamde
‘kataplexie’ aanvallen. Mensen met narcolepsie vallen
meerdere keren per dag ongewild in slaap, in allerlei
omstandigheden. Kataplexie is een plotseling
optredende aanval van spierverslapping, die
wordt uitgelokt door emoties.
Slap van het lachen
Slap van het lachen raken heeft voor mensen met
kataplexie dan ook een minder positieve lading dan
voor de meeste mensen. Zij kunnen letterlijk slap van
het lachen worden. Ook kataplexie is een vorm van
slaapontregeling; het is namelijk de spierverslapping,
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die normaal optreedt voor de droomslaap, en er voor
zorgt dat mensen niet hun dromen gaan uitoefenen.
Het enige verschil is dat die spierverslapping zich nu
ongewenst overdag voordoet.
Aanvallen onderdrukken
Narcolepsie is niet te genezen. Wel is het vaak
mogelijk om de symptomen te onderdrukken met
diverse medicijnen. Medicijnen kunnen helpen om
overdag beter wakker en hierdoor alerter te blijven.
Ook de kataplexie-aanvallen kunnen met medicatie
worden onderdrukt.
Er vindt momenteel veel onderzoek plaats naar de
oorzaak van narcolepsie. De belangrijkste vraag hierbij
is waarom het betreffende gebied in de hersenen
beschadigd raakt. De meest waarschijnlijke oorzaak
is een zogenaamd auto-immuun proces, waarbij het
eigen afweersysteem van het lichaam ontspoort en
zich richt op de hersencellen, die de slaap regelen.

Restless Legs Syndroom:

alsof er beestjes in je
benen kruipen
Het rusteloze benen syndroom, beter bekend als het
Restless Legs Syndroom (RLS) is een neurologische
bewegingsstoornis, die zorgt voor een onaangenaam
gevoel in de benen, dat tijdelijk verdwijnt door te
bewegen. “Iemand die hieraan lijdt heeft last van
een vervelend gevoel in de benen, vaak in de kuiten,
maar soms zelfs ook in de romp en armen,” aldus
neuroloog, dr. Hans Hamburger, voorzitter van
de Nederlandse vereniging voor Slaap- en Waak
Onderzoek en tevens Hoofd van het Amsterdam
Waak Slaap Centrum.
Dat vervelende gevoel wordt veelal omschreven als
tintelend, jeukerig of brandend en soms zelfs alsof
er beestjes in de benen kruipen.
Naar gevoel
Het nare gevoel treedt op in rust en verdwijnt tijdelijk
bij bewegen. De behoefte aan bewegen verschilt
van geval tot geval. “Soms is het strekken van de
benen genoeg, maar soms is het beter om een stuk
te lopen. Wat ook kan helpen, is het nemen van een
koud voetbad of tijdens het slapen de voeten buiten
het dekbed houden,” aldus dr. Hamburger. Hoe later
het wordt, hoe ernstiger de klachten. Ook kunnen
de benen ‘s nachts ongemerkt schokkende bewegingen maken in een vast ritme. “Hierdoor wordt
de slaap verstoord en rust iemand met RLS, anders
dan anderen, niet goed uit tijdens de slaap. Hierdoor
zijn patiënten overdag vaak moe en geïrriteerd. RLS
wordt daarom ook wel een slaapstoornis genoemd.”

XO-7® draagt bij aan de ondersteuning van het brein /
immuun systeem.

Twee neurologische
aandoeningen uiteengezet

Uiteenlopende oorzaken
Volgens dr. Hamburger komt de ziekte voor op alle
leeftijden, maar meestal bij ouderen. “RLS kan
erfelijk zijn. Als dat het geval is, kan een medicijn
worden voorgeschreven. Ook kan de ziekte veroorzaakt worden door een tekort aan ijzer. Met bloedonderzoek is dat goed vast te stellen. Ook nicotineen vooral alcoholgebruik kan de ziekte veroorzaken
of verergeren. Ik raad patiënten aan de uitlokkende
factoren te verbannen. Als het ze is gelukt te stoppen
met die middelen, kijken we verder naar eventuele
medicatie.” Een vierde oorzaak is volgens dr. Hamburger
medicijngebruik, zoals dat van antidepressiva. “In dit
geval is het lastig, omdat je een depressief persoon
natuurlijk niet zomaar kan laten stoppen met antidepressiva. Dan moet er gekeken worden naar een
ander anti depressie middel, dat deze bijwerking
niet heeft. Gelukkig is RLS goed te behandelen,
de patiënten die geholpen zijn, zeggen vaak dat ze
eindelijk weer normaal kunnen slapen. Ze
zijn enorm dankbaar.” •

Ingrediënten per 7 ml:
Meervoudig onverzadigd vet
Enkelvoudig onverzadigd vet
Verzadigd vet
Vitamine E
Cholesterol

Het in vitamines en supplementen gespecialiseerde bedrijf
Macrogenix adviseert het gebruik van XO-7 hoogwaardige
zalmolie. Deze olie met rozemarijnsmaak draagt, dankzij
een gegarandeerde kwaliteit en hoeveelheid meervoudig
onverzadigde vetzuren, bij aan de instandhouding van de
normale hersenfunctie.
Onverzadigde vetzuren
EPA
DHA
Additionele Omega 3 vetzuren

1250 mg
500 mg
500 mg
1 IU
0,5 mg
180 mg
120 mg
100 mg

100% ongeraffineerde, gefilterde Noorse zalmolie met
rozemarijnsmaak (anti-oxidant).

Aanbevolen dosering
Tweemaal daags een dessertlepel (7 ml) innemen
(ochtend/avond) tenzij anders voorgeschreven door uw
specialist. XO-7 kan het beste puur worden ingenomen.

250 ml

XO-7®

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezond
levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn
geen vervanging van een gevarieerde voeding. Heeft u
vragen of twijfels of dit product geschikt voor u is, neem
dan contact op met een specialist.
Bewaaradvies:
Bewaren op een koele, donkere en droge plaats
(6 - 7° C). Buiten bereik en uit het zicht van jonge
kinderen houden.
Houdbaarheid:

Lot: K26457
Exp: 10-18

De olie niet verwarmen of gebruiken voor bakken of
braden, dan verliest het product zijn goede eigenschappe

Macrogenix B.V.
Heereweg 333 A
2161 BL Lisse Nederland
T +31 (0)71 364 67 00 www.macrogenix.nl
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MAAK JE DARMEN BLIJ!

GOED IN JE VEL
MET VITAMINE
B-COMPLEX

Vitamine

Kleurrijke
Kapucijnerschotel

Vitamine B-complex bestaat uit maar liefst
8 B-vitamines, die onmisbaar zijn voor het
menselijk lichaam. Elke B-vitamine heeft
weer een andere functie in het menselijk
lichaam. Dit verklaart mede waarom de
heilzame werking van Vitamine B-complex
zo’n grote reikwijdte heeft.

Je kunt deze kapucijnerschotel maken met kapucijners uit pot,
maar het is nóg lekkerder (én leuker) als je gedroogde kapucijners
gebruikt. Deze moet je dan wel van tevoren weken en koken.

Omschrijving
• 20 minuten (+ eventueel weken van
gedroogde kapucijners)
• 4 personen

Ingrediënten
• 2 grote uien
• 1 grote teen knoflook
• kokosolie of olijfolie
• 3 worteltjes in kleine plakjes
• 1 rode paprika
• 250 gram rundergehakt (of quorn)
• gehaktkruiden
• 2 eetlepels dragon
• flinke theelepel kurkuma
• zwarte peper of chilipeper naar
behoefte
• circa 400 gram verse spinazie of
flinke stronk broccoli
• 300 gram kapucijners

Dit recept voor een kleurrijke kapucijnerschotel komt uit het mooie en informatieve
boek ‘Weten van (h)eerlijk eten’ van
Rineke Dijkinga. ‘Weten van (h)eerlijk
eten’ is een prachtig boek met 125 recepten,
die zich richten op het verbeteren van de
gezondheid. In het boek wordt veel aandacht besteed aan de meerwaarde van
duurzame en biologische producten.
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Gezondheidtips:
• Door deze grote hoeveelheid groenten en peulvruchten krijgt
onze darm veel vezels. De oplosbare vezels in peulvruchten en
groenten zijn, in tegenstelling tot vezels uit tarwe en dergelijke,
een weldaad voor onze darmen en onze bloedsuikerspiegel. Als
je weinig vezels eet, kunnen je darmen tijdelijk flink rommelen
als je meer vezels in je voeding invoert.
• Stomen is een zeer gezonde manier om groentes te bereiden.
De antioxidanten en fytochemische stoffen blijven dan optimaal
behouden. Bovendien geven gestoomde groenten bij mensen
met een zwakke spijsvertering veel minder klachten dan
bijvoorbeeld gebakken groenten.
• Zeker bij peulvruchten is het handig om kruiden als dragon,
bonenkruid of karwij te gebruiken. Ze maken dergelijke schotels
lichter verteerbaar en zorgen zo voor minder winderigheid.
Met dragon voeg je niet alleen een heerlijk aromatisch kruid
toe, maar ook een kruid dat de algehele spijsvertering
bevordert, winderigheid en opgeblazenheid tegengaat
en de darmperistaltiek verbetert.
• Kapucijners zijn wat in de vergetelheid geraakt, maar toch een
heerlijk gezond eiwit. Door te combineren met andere eiwitten
maak je er een hoogwaardiger eiwitcombinatie van. Het is een
gerecht met een zeer lage glycemische lading, veel vezels en
goede eiwitten. Zorgt voor een urenlang verzadigingsgevoel.
• Een ander voordeel: het is heel snel klaar en het restje vormt
een prachtige lunch voor de volgende dag (ook koud heel lekker).
Dat scheelt weer een broodmaaltijd! Door meerdere keren per
dag brood te eten kunnen we niet aan een gezonde hoeveelheid
groenten komen. En ook niet aan onze benodigde hoeveelheden
antioxidanten en fytochemische stoffen die ons beschermen
tegen ziektes en vroegtijdige veroudering.
• Met deze basisingrediënten kun je eindeloos variëren. Kies voor
andere groenten en andere groene kruiden en je hebt in een
handomdraai een nieuwe variatie! •

verbetert
het humeur
Bron: abcgezondheid

Vitamine B-complex draagt bij aan:
• De normale werking van het zenuwstelsel
• Een goed geheugen en
concentratievermogen
• Een bevordering van de
energiestofwisseling
• Het gezond houden van de huid
• Een heldere geest en
positieve gemoedstoestand
• Een goed gezichtsvermogen
• De vermindering van
vermoeidheid en moeheid
• De regulering van de hormonale activiteit
• Een goede weerstand

Veel mensen gebruiken voedingssupplementen om
zich beter te wapenen tegen stress, vermoeidheid
en concentratieproblemen, ook al zijn ze in principe
gezond. Er zijn echter maar weinig studies, waarbij
is nagegaan of het gebruik van supplementen ook
Ingrediënten per capsule:
echt effectief is. Daarom is het fijn dat de Universiteit
300 mg
Vitamine C
7,5 mg
B1
van Newcastle dit effect wel heeft onderzocht. Vitamine
7,5 mg
Vitamine B2
50 mg
Vitamine B3
Onderzoekers van deze universiteit hebben onderzoek
7,5 mg
Vitamine B6
12,5 mcg
Vitamine B12
gedaan naar het effect van een supplement metVitamine
hoge
400 mcg
B11 (foliumzuur)
15 mcg
Biotin
56 mg
Vitamine B5
doseringen van vitamine C en de B-vitamines bij
50 mg
Choline Bitartrate
7,6 mg
Inositoluit
mannen. De groep onderzochte mensen bestond
15 mg
Para-aminobenzoëzuur (PABA)
215 mannen tussen 30 en 55 jaar met een fulltime
517 mg
Nutriënt complex:
Bruine rijstpoeder, Zoethoutwortel,
Cayennepeper, Lecithine, Appelzuur
baan.

Vitamine B
Complex

Dosering:
2 capsules per dag vlak voor een ma
Evenredig verdeeld over de dag tenz
geschreven door uw specialist.

Een gevarieerde, evenwichtige voedi
levensstijl zijn belangrijk. Voedingssup
vervanging van een gevarieerde voed
twijfels of dit product geschikt voor u
op met uw specialist.

Bewaaradvies:
Bewaren op een koele, donkere en d
Buiten bereik en uit het zicht van jong
Houdbaarheid:

Hulpstoffen in capsulewand:
Plantaardige Hypermellose capsule

Betere resultaten
capsules
Na 33 dagen scoorden de mannen, die het vitamine- 90
á 1000 mg
supplement gebruikten, beter op medische tests,
die het humeur, de vermoeidheid, het geheugen
en
2017-2876 Vitamine B Complex - Label 69 x 180 mm.indd 1
de stress evalueren, dan diegenen die een placebo
innamen. Dezelfde onderzoekers publiceerden
soortgelijke resultaten met een multivitamine/
mineralensupplement bij vrouwen. In die studie
werden vrouwen onderworpen aan ‘multitasking’Macrogenix | Heereweg 333 2161 BL Lisse
tests, waarbij ze verschillende taken tegelijk moesten
uitvoeren. Multitasking verliep efficiënter dankzij het
T 071-3646700 | info@macrogenix.nl
supplement. •
www.macrogenix.nl
Allergenen: geen

K172876-01

Bereiding:
Uien en knoflook aanbraden. Ui altijd eerst in een droge pan (dus
zonder olie) doen en glazig laten worden. Dan de kokosolie erbij
doen (kokosolie is ook heel geschikt). Vervolgens de wortelen,
paprika, gehakt en kruiden erdoor doen. Als het gaar is, de
spinazie in de pan doen. Heel kort warm laten worden en
de kapucijners erbij doen.

Macrogenix B.V.
Heereweg 333 A
2161 BL Lisse Nederland
T +31 (0)71 36 46 700 www.macrogenix.nl
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Meer dan 85.000 gevallen en 21.000 ziekenhuisopnames per jaar

Traumatisch hersenletsel
niet altijd direct herkenbaar
Traumatisch hersenletsel, ook wel bekend als TBI (Traumatic Brain Injury),
komt vaker voor dan de meeste mensen denken. In Nederland lopen jaarlijks
naar schatting 85.000 mensen traumatisch hersenletsel op. Hiervan worden
er 21.000 in het ziekenhuis opgenomen. Maar wat is traumatisch hersenletsel
eigenlijk precies en wat zijn de gevolgen ervan?

De benaming traumatisch hersenletsel leidt in de
praktijk nog weleens tot misverstanden, aangezien
het woord ‘traumatisch’ geen betrekking heeft op de
traumatiserende effecten van het hersenletsel, maar
op trauma, hetgeen ongeluk betekent. Traumatisch
hersenletsel ontstaat dan ook door een oorzaak buiten
het lichaam, bijvoorbeeld door een verkeersongeval,
een val van de trap of een klap tegen het hoofd. Bij
traumatisch hersenletsel treedt er een beschadiging
van de hersenen op, die tot gevolg heeft dat hersencellen, bloedvaten en zenuwbanen kapot gaan.

Hersenschudding herkennen
Bij 80 tot 85% van de mensen gaat het gelukkig om
licht traumatisch hersenletsel, in de volksmond beter
bekend als een hersenschudding. Dit heeft meestal
geen blijvende gevolgen. Mensen met een hersenschudding herstellen thuis, soms na een bezoek aan
de huisarts of de afdeling spoedeisende hulp in het
ziekenhuis. Om eventuele complicaties, zoals bijvoorbeeld een hersenbloeding, tijdig te onderkennen, is
het wel belangrijk om de symptomen van een hersenschudding snel te herkennen. Met name bij kinderen is
het echter niet altijd even eenvoudig om
de symptomen van een hersenschudding te herkennen. Om die reden zet
Neuroflits de belangrijkste symptomen
van een hersenschudding bij kinderen
overzichtelijk op een rijtje.

In het ergste geval kan traumatisch
hersenletsel de dood tot gevolg hebben.
Daardoor ontstaat een zwelling in de hersenen,
soms in combinatie met een bloeduitstorting.
De dood tot gevolg
In het ergste geval kan traumatisch hersenletsel de
dood tot gevolg hebben. Dit kan bijvoorbeeld het geval
zijn als er sprake is van traumatisch hersenletsel
met schedelletsel. Hierbij dringen botgedeeltes de
hersenen binnen als gevolg van schedelbreuk. Ook
kan er bij traumatisch hersenletsel met schedelletsel sprake zijn van een binnendringend voorwerp,
zoals een kogel, steekwapen of ijzeren voorwerp.
Jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar vormen de grootste
risicogroep, gevolgd door jonge mensen van 15 tot
24 jaar (met name mannen) en mensen ouder dan
80 jaar. Bij de groep ouderen wordt het hersenletsel
vaak veroorzaakt door een val in of rond de woning.
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De belangrijkste symptomen van een hersenschudding
bij kinderen
1. (Kort) buiten bewustzijn raken
2. Niet direct gaan huilen na de klap
3. Niet reageren op aanspreken
4. Verward zijn
5. Scheel kijken
6. Zich verdoofd of suf gedragen
7. Misselijkheid, braken
8. Verwarde, onhandige of schokkerige bewegingen
maken
9. Instabiel lopen
10. Duizeligheid of evenwichtsproblemen

traumatisch letsel is de kans op blijvende beschadigingen echter aanzienlijk groter. Er komt vaak behandeling en revalidatie aan te pas om de gevolgen voor
de slachtoffers zoveel mogelijk te beperken en
hen te leren ermee om te gaan. De
gevolgen zijn uiteenlopend van aard
en variëren van verlamming aan één
zijde van het lichaam tot epilepsie en
incontinentie. Maar ook een gedeeltelijke verlamming of verlies van spierkracht aan één zijde van het lichaam
behoort tot de gevolgen, evenals het uitvallen van
één deel van het gezichtsveld of het optreden van een
halfzijdige gevoelsstoornis. Bij het laatste ervaart de
patiënt minder gevoel aan één
kant van het lichaam. Welk gevoel dit is, wisselt van
persoon tot persoon en kan variëren van pijn en
warmte en koude en tast.

Blijvende beschadiging
Soms ontstaan er na een hersenschudding in een
later stadium toch nog klachten, waarvoor alsnog
behandeling nodig is. Bij middelzwaar of ernstig

Onzichtbare, cognitieve gevolgen
Naast zichtbare lichamelijke gevolgen kan middelzwaar of ernstig traumatisch hersenletsel ook een
keur aan onzichtbare cognitieve gevolgen hebben.

Zo kunnen mensen met middelzwaar of ernstig
traumatisch hersenletsel moeite hebben met
concentreren en het verdelen van hun aandacht
en ervaren ze een tragere snelheid van denken en

Eenvoudige dagelijkse activiteiten,
zoals koffie zetten en koken, leiden al
tot onoverkoombare problemen.
informatieverwerking. Ook kunnen ze overgevoelig
zijn voor externe prikkels, zoals licht en geluid, en
geconfronteerd worden met geheugenstoornissen.
Dit laatste kan er toe leiden dat ze gezichten of voorwerpen niet meer kunnen herkennen. Stoornissen in
de planning en uitvoering van doelgerichte activiteiten
kunnen tot een ontwrichting van het dagelijkse leven
leiden. Zo kunnen op zich eenvoudige, meervoudige
dagelijkse activiteiten, zoals koffie zetten en koken,
tot onoverkoombare problemen leiden. Ook ervaren
veel mensen met middelzwaar of ernstig traumatisch
hersenletsel een constante, extreme vermoeidheid. •
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Wist u dat...
Dikker door te laat naar bed gaan

Jongvolwassenen die doordeweeks te laat naar bed gaan, hebben een grotere kans om aan
te komen, zo blijkt na een gegevensanalyse van meer dan 3.300 personen. Voor elk uur
slaaptekort, kregen de proefpersonen er 2,1 punt op de BMI-index bij, in ongeveer vijf jaar
tijd. Het aantal uren beweging en het aantal uren slaap hadden geen invloed op de gewichtstoename. “Dit benadrukt dat de tijd waarop jongvolwassenen naar bed gaan, van belang kan
zijn voor gewichtsbeheersing op latere leeftijd”, aldus de onderzoekers.

Eerder foliumzuur slikken
om risico op open ruggetje te
verkleinen

Zitten vergroot kans op

diabetes

Elk extra uur dat mensen per dag zitten, leidt tot
een verhoogd risico van 22 procent op diabetes
type 2. Tot die conclusie komen onderzoekers
van de Universiteit Maastricht na een omvangrijke
studie onder ruim 2400 mensen (gemiddelde
leeftijd zestig jaar, 52 procent mannen). Bijna
de helft van hen had een verminderde suikerstofwisseling of suikerziekte type 2.
Diabetespatiënten brachten de meeste tijd zittend
door. Zij zaten gemiddeld per dag 26 minuten
langer dan gezonde deelnemers.
Macrogenix adviseert het gebruik van XO-7.

Om het risico op een open ruggetje
te verkleinen, krijgen vrouwen met
een zwangerschapswens, sinds de
jaren ‘90 van de vorige eeuw het
advies om foliumzuur te slikken.
Desondanks blijft het aantal
foetussen met een open ruggetje
in Europa steken op ongeveer 9
op de 10.000. Deze cijfers gelden
ook voor Nederland. Dat blijft uit
onderzoek van het Universitair
Medisch Centrum Groningen
(UMCG). Het probleem zou liggen
in het feit dat veel vrouwen pas
foliumzuur gaan slikken als ze
zwanger zijn, terwijl de eerste
weken vóór de zwangerschap
cruciaal zijn om de aandoening
te voorkomen.
Macrogenix adviseert het
gebruik van XO-7.

Paracetamol bestrijdt griepsymptomen niet

Veel drinken en een paracetamolletje nemen. Dat is een vaak
gehoord advies bij griep, maar niet zo effectief als gedacht.
Tenminste, wat de paracetamol betreft. Dat stellen onderzoekers uit
Nieuw-Zeeland. Het onderzoeksteam vergeleek de symptomen van
tachtig mensen met griep; de ene helft nam paracetamol en de andere
helft een placebo. Paracetamol bleek geen enkele invloed te hebben op
de symptomen.
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Bent u er al bekend mee?
6 symptomen van hartfalen
• Verminderde eetlust
• Gezwollen enkels
• Kortademigheid
• Vermoeidheid
• Depressie
• Zeer vermoeid bij sporten

Communicatie uitdagend
bij ASS en ADHD

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS)
hebben vaak communicatieproblemen. Over dergelijke
problemen bij kinderen met ADHD is echter weinig
bekend.
Promovenda Sanne Kuijper van de Rijksuniversiteit
Groningen toont in haar proefschrift aan dat taal soms
een uitdaging vormt voor zowel kinderen met ASS als
kinderen met ADHD.
Zo hebben beide groepen zowel moeite om grammaticaal complexe zinnen te maken als met het leggen van
verbanden in hun verhaal bij minder gestructureerde
taaltaken.
Macrogenix adviseert het gebruik van XO-7.

Geen pil gebruiken bij
ernstige stollingsafwijking

Het risico op trombose bij vrouwen
die de pil gebruiken, kan toenemen
als zij ook een erfelijke stollingsafwijking hebben, of als hun moeder
of zus met trombose kampt.
Tot die conclusie komt Liesbeth van
Vlijmen (UMCG). Zij raadt pilgebruik
bij vrouwen met ernstige stollingsafwijkingen af.

Mannen vaker slachtoffer
sudden death dan vrouwen

Sudden death of plotse dood komt
bij sporters vaker voor dan bij
niet-sporters, meestal vanwege
een aangeboren hartafwijking. Door
de inspanning kunnen problemen
die niet zijn gesignaleerd, zodanig
verergeren dat een hartstilstand
optreedt. Sporters van 35 tot 50 jaar
zijn relatief het vaakst slachtoffer.
Sudden death komt in alle sporten
voor en treft net zo vaak professionele
sporters als recreanten. Opvallend is
dat mannen er vijf keer zo vaak aan
overlijden als vrouwen.

Eenzaamheid verhoogt
kans op

infecties

Mensen die eenzaam zijn, hebben een
verhoogde kans op infecties. De witte
bloedcellen die hiertegen moeten vechten,
veranderen bij eenzaamheid. Tot die conclusie komen Amerikaanse wetenschappers.
Bij de 36 chronisch eenzame proefpersonen
bleek het patroon van de genexpressie
in de witte bloedcellen af te wijken. De
gedragingen bij bacteriële infecties
vertoonden geen afwijkingen, maar
de genen konden de virale infecties
niet goed meer bestrijden.

Reuk- en smaakstoornis
nader onderzocht

Naar schatting lijden in ons land
200.000 tot 300.000 mensen aan een
reuk- en/of smaakstoornis. Bij de
meeste patiënten kan echter geen
verklaring voor de aandoening worden
gevonden. Het Reuk- en smaakcentrum
in Ede verricht met behulp van
geavanceerde apparatuur onderzoek
naar deze stoornissen. Daarnaast
geeft men persoonlijke leef- en
voedingsadviezen. De onderzoeksbevindingen worden anoniem gebruikt
voor wetenschappelijke studies.
Macrogenix adviseert het gebruik
van XO-7.
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UIT HET LEVEN GEGREPEN
Lees de meeslepende verhalen van onze patiënten.
In deze editie het relaas van de 44-jarige
Robert Huiskes uit Leiderdorp.

De grond onder je
voeten vandaan
Middenin de voorbereiding op zijn HAVO-examen
wordt Robert Huiskes in 1992 overvallen door een
heftige epileptische aanval. Ruim een jaar later
wordt hij weer geconfronteerd met een epileptische
aanval. Onderzoek brengt aan het licht dat Robert
lijdt aan leesepilepsie. Terugkijkend op die periode
vallen alsnog alle puzzelstukjes in elkaar voor
Robert. “Toen ik aan het blokken was voor mijn
examen moest ik in twee dagen tijd tien boeken
lezen.” In combinatie met te weinig slaap bleek
deze visuele overprikkeling te veel van het goede.
Dankzij het gebruik van medicatie blijven nieuwe
epileptische aanvallen uit. Wel heeft Robert in de
periode die volgt een soort onbestemd gevoel.
“Ik ervaarde een gevoel van onrust, leek soms te
zweven alsof ik niet in mijn eigen lichaam zat.”
Druk leven
Robert wijt dit echter aan het intensieve, drukke leven
dat hij leidt in de jaren die daarop volgen. “In de
jaren na de epileptische aanvallen ging ik heel veel
uit. Daarna kwam ik in stressvolle banen terecht
om uiteindelijk in 2005 een eigen bedrijf te starten.
In die jaren voelde ik de evenwichtsstoornis al wel,
maar ik besteedde hier eigenlijk helemaal geen
aandacht aan.” Langzaamaan openbaren zich in
deze periode wat andere klachten, zoals migraineaanvallen, een hoge bloeddruk en spierkrampen.
“Ook kreeg ik last van tinnitus (oorsuizingen) en viel
een aantal keer mijn ene gezichtshelft uit.” In april
2015 gaat het licht uit voor Robert als hij wordt
geveld door een hevige burnout. Hij ziet zich
genoodzaakt zijn garagebedrijf, dat zich richt op
reparatie en onderhoud van oude VW-busjes, te
verkopen. “In die periode zag ik alles als het ware
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in een soort blur, niets was meer scherp. Ik had
enorme stress en kreeg last van hoofdpijn, hartkloppingen en hoge bloeddruk. Ook kreeg ik problemen
met mijn stoelgang. Precies in die periode stopte ik
ook met mijn epilepsie-medicatie. Toen ook nog mijn
relatie op de klippen liep, waren alle ingrediënten
aanwezig om de evenwichtsstoornis, die ik altijd al
voelde, tot een uitbarsting te laten komen. Het voelde
voor mij alsof ik 24 uur per dag op een schip zat.”
Verkrampende spieren
Als Robert stopt met het gebruik van medicatie
tegen epilepsie manifesteren zijn evenwichtsstoornissen zich vele malen erger dan voorheen.
“Ik ging zwalkend over straat en moest mezelf
continu tegenhouden bij elke beweging. Zelfs bij
het zitten had ik het gevoel op elk moment uit de
stoel te kunnen vallen.” Het logische gevolg was
dat Robert’s spieren continu verkrampten. Robert’s
zoektocht naar hulp brengt hem onder meer bij een
mesologe, die het gebruik van supplementen adviseert, en bij een neurologisch onderlegde fysiotherapeut, die MdDs (Mal de Debarquement Syndrome)
vermoedt. Kenmerkend voor MdDs is dat patiënten
continu onbalans en duizeligheid ervaren.
Vliegticket naar VS
Alhoewel Robert lichte vooruitgang ervaart, blijft
de MdDs er voor verantwoordelijk dat Robert niet
normaal kan functioneren. Omdat hij bot vangt in
het reguliere medische circuit struint Robert zelf
het internet af op zoek naar lotgenoten en alternatieve therapieën. “Hier ben ik maanden mee bezig
geweest.” Op een zeker moment leest Robert een
bericht van een Amerikaanse, die claimt veel

De GyroStim in werking
vooruitgang te hebben geboekt dankzij de inzet van
de GyroStim. De GyroStim is een hightech computergestuurde stoel, die in verschillende richtingen
rondom zijn assen kan draaien, en artsen helpt om
patiënten van hun beperkingen af te helpen. “Ik was
al bezig om vliegtickets te vinden om naar de VS af
te reizen, toen ik besloot om even te googelen en
te kijken of er wellicht ook in Europa een Gyrostim
is. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik las dat er
eentje in Lisse staat.”
Integraal behandelplan
Een week later heeft Robert een afspraak bij het
Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation
Center Van der Kuil. Behandelaar Ronald van der
Kuil wijst Robert erop dat de inzet van de GyroStim
onderdeel uitmaakt van een integraal behandelplan,
dat ook bestaat uit het doen van een veelheid aan
oefeningen en het gebruik van XO-7 zalmolie. “Zo
hebben we bijvoorbeeld ontdekt dat het knijpen in een
balletje tijdens het lopen een oefening is, die goed
bij mij aanslaat.” Na vier sessies met de GyroStim

en het consequent herhalen van de voorgeschreven
oefeningen, ervaart Robert veel vooruitgang, met
name op het gebied van zijn evenwichtsstoornis. “De
intensiteit van MdDs wordt wel uitgedrukt op een
tienpuntsschaal. Waar ik tweeënhalf jaar terug op
een score van 8 zat, denk ik dat ik nu op een niveau
van 3 zit. Ik zie de toekomst weer zonnig tegemoet.
En dat is lang geleden.”
Persoonlijke benadering
Met nog twee Gyrostim-sessies voor de boeg is
Robert zeer blij dat hij voor hulp heeft aangeklopt bij
het Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation
Center Van der Kuil. “Ik heb er ontzettend veel baat
bij gehad. Wat mij vooral aanspreekt is de persoonlijke benadering. Dit uit zich in een behandelplan op
maat in combinatie met een enorme passie voor het
werk en grote betrokkenheid bij het wel en wee van
de patiënt. Daarnaast vind ik het sterk als iemand
zijn verhaal begint met te vertellen dat ze mij niet
eindeloos gaan behandelen, maar na 4 sessies met
de Gyrostim de balans opmaken.”
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