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Cornelis J.M. Peters

Over de auteur
Cornelis J.M. Peters helpt mensen op een natuurlijke manier hun gezondheid te verbeteren. Hij doet
dit vanuit de Ayurveda, de oudste geneeswijze ter wereld. Cornelis studeerde Ayurveda in
Trivandrum, zuid India. Hij richtte samen met zijn vrouw dr. V.P. Mohana Kumari het Indo Dutch Art
en and Ayurveda Centrum op in India. Dit was het eerste ‘artist and scientist in residence centre’ in
zuid India. Kunstenaars en wetenschappers konden drie tot zes maanden verblijven om een project
of onderzoek te doen. Bij terugkeer naar Nederland richtte hij samen met Mohana en zoon Vighnesh
het Europa Ayurveda Centrum op. Momenteel loopt er een wetenschappelijk onderzoek naar een
ayurvedisch kruidenpreparaat dat hier geteeld en gemaakt wordt. Met zijn blogs geeft hij gratis
advies over ziekten en gezondheid gezien vanuit de ayurveda.
Inspirerend, helder en altijd verrassend.
www.ayu.nl/nieuws/cornelis_spreekt
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Voorwoord
Vanaf 2009 schrijf ik met een zekere regelmaat weblogs, beter bekend als blogs, over diverse
onderwerpen.
Vanwege mijn grote belangstelling voor ayurveda, wetenschap, kunst en techniek zijn de
onderwerpen nogal divers. Daardoor was het even zoeken naar de juiste toon.
Ik had ook meerdere accounts op verschillende weblog aanbieders.
Op èèn weblog aanbieder onderhield ik zelfs 10 blogs omdat ik de verschillende onderwerpen ieder
op een aparte blog onderhield.
Toen deze weblog aanbieder er mee stopte was het ook voor mij de hoogste tijd om eens te kijken
hoe ik het een en ander beter en vooral overzichtelijker kon beheren.
Dat werd uiteindelijk mijn eigen website.
Onder de rubriek ‘Nieuws’ zijn negen hoofdstukken te vinden over:
•

Europa Ayurveda Centrum Video’s – hier staan al onze video’s op.

•

Nieuws over ons centrum ‐ alle nieuwtjes en wetenswaardigheden over ons centrum.

•

Nieuws over ziekten en gezondheid – vanuit het ayurvedisch gedachtegoed toegelicht.

•

Nieuws over ayurveda – de laatste ontwikkelingen op het gebied van ayurveda.

•

Nieuws over wetenschappelijk onderzoek – met betrekking tot ayurveda

•

Nieuws over onze opleidingen – hier staan onze online programma’s vermeld.

•

EAC in de media – wat anderen over ons en het centrum schrijven.

•

Cornelis spreekt – diverse onderwerpen die me raken of ontroeren.

•

Projecten – de projecten waar ons centrum aan mee doet.

Van de rubriek ‘Cornelis spreekt’ heb ik 7 blogs uitgekozen die ik in 2012 geschreven hebt. Dit heb ik
in dit gratis e‐boek voor u samengevoegd.
Al deze blog artikelen mag u vrijelijk gebruiken mits u de bron vermeld. Ik werk volgens de Creative
Commons Licentie, de uitleg daarvan vind u op pagina 21.
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Wat is een goed dieet om af te vallen?

Afgelopen weken ben ik weer regelmatig gebeld met vragen over een goed ayurvedisch dieet om af
te vallen. Vanmorgen sloeg ik de krant open en daar zag ik een artikel met als aanhef “Nederland
wordt steeds dikker!” Dus ga ik toch weer even in op het onderwerp ‘voeding.’
Het lijkt wel alsof eten ingewikkeld geworden is. We vertrouwen erop dat andere beter weten wat
goed voor ons is dan wijzelf.
Raar eigenlijk, vind u niet?

Google weet het beter!
We vertrouwen google, artsen, diëtisten, therapeuten, regeringsadviseurs, de media en
gezondheidsclaims op verpakkingen meer dan onze eigen smaakpapillen. Dat moet anders vind u
niet? Zo ingewikkeld kan het toch niet zijn? Als ik de lijstjes zie die mensen voor mij maken als ze
voor voedingsadviezen komen dan schrik ik soms. Ik heb wel lijstjes gezien waar geen enkele groente
of fruit in voor kwam. Alles voorverpakt en ‘God mag weten wat erin zit om het houdbaar en eetbaar
te maken.’
Ik heb ook meegemaakt dat ik bietjes kocht bij de supermarkt en dat het meisje aan de kassa niet
wist dat dit bietjes waren. Ze had ze nog nooit vers gezien. Zij kende ze alleen uit een potje!

Wat zegt de Ayurveda?
Ayurveda zegt heel gewoon: hou deze vijf regels in gedachten.
Herken je voeding
1) Eet voedsel wat je kunt herkennen als voedsel en wat aan bederf onderhevig is.
Echt voedsel leeft en daarom moet het uiteindelijk sterven. Echt voedsel is voedsel wat je kunt
herkennen als een aardappel, bietje, een kool, sla, komkommer, noem maar op. Voorverpakt en
klaargemaakt voedsel daarvan is onduidelijk wat er nu precies inzit. En daar zit hem nu net de kneep.
Weet wat je eet
Komen we nu bij de tweede regel van de ayurveda en dat is:
Kies voor kleurrijk
2) Eet kleurrijk. Niets is saaier dan een bord eten met allemaal dezelfde kleur voeding. De kleuren
van veel groenten geven de verschillende antioxidante gezondheidbeschermende fytochemicaliën
die ze bevatten. Een voorbeeld daarvan zijn anthocyanen, polyfenolen, terpenoïden, alkaloïden,
flavonoiden en carotenoïden. Deze stoffen worden ook wel secundaire metabolieten genoemd. Veel
van deze stoffen beschermen tegen chronische ziekten. Iedere metaboliet doet dit op zijn eigen
manier. Om volledig profijt te hebben van deze beschermers is het dus zaak om zoveel mogelijk
verschillende gekleurde groenten te eten. En het staat ook nog eens leuk op je bord.
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In India vond ik het altijd weer prachtig om de groentenmarkt op te gaan vanwege de schitterende
displays die de verkopers maken om hun groenten aan te prijzen. Zo’n kraampje was altijd een echt
kunstwerk.
Zoet als in de natuur
3) Eet zoet zoals de natuur het aanbiedt. Wanneer u een echte zoetekauw bent is het aan te raden
om uw behoefte aan zoet te vullen met zoet fruit. Liever geen sap maar gewoon de hele vrucht ‘as it
is.’ In vruchten zitten ook vezels en dat geeft sneller een vol gevoel dan vruchtensappen.
Volkoren producten
4) Eet volkoren granen en beperk het eten van witte bloem.
Het lichaam ziet witte bloem zoals in wit brood als suiker. Het bevat geen vezels, vitamine B of
gezonde vetten en is daardoor te monotoon om gezond te zijn.
Last but not least!
Stop u niet vol
5) Stop met eten voordat u verzadigd bent
Hou een gedeelte van de maag vrij van voeding zodat er ruimte is voor de vertering. Ongeveer 3/4
gevuld is een goede balans. Als u wilt weten wat ¾ maagvulling is dan moet u eens vragen of uw
partner uw handen vult met eten. Haar daar een kwart van af. De maat van uw handen zijn een
goede indicatie voor de inhoud van uw maag. Als u de hoeveelheid goed onthoudt heeft u een
betrouwbare indicatie voor een optimale maagvulling.

Geen enkel dieet natuurlijk
Dus als mij gevraagd wordt welk dieet mensen nodig hebben om af te vallen dan begrijpt u nu wat
voor dieet ik aanprijs. Geen enkel dieet natuurlijk. Als u deze vijf regels hanteert en u eet met mate
dan hoeft u helemaal geen ingewikkeld dieet te volgen. U valt vanzelf af terwijl u toch eet. Wilt u na
dit verhaal toch nog graag weten welke voeding bij uw constitutie past dan raad ik u aan om een keer
af te spreken voor een ayurvedisch consult. Aan de hand van deze vijf regels kunnen we vervolgens
nog wat fijntunen en dan is het aan u om weer te geloven in uzelf.

31 januari 2012
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Zeven kruiden tegen maagzuur.

Vuur

Plotselinge maagzuuraanval
We hebben het allemaal wel eens gehad. Plotseling opkomende vlammende maagzuur.
De redenen kunnen divers zijn.
Van een avondje uitgaan met teveel glaasjes wijn op tot een stressvolle periode.
Dat eerste kunnen we voorkomen door minder te drinken, maar dat tweede?
Daar hebben we soms geen grip op.

Kan het anders?
Als er plotseling iets gebeurd waardoor je flink van slag bent
kun je reageren door overmatig veel maagzuur aan te maken.
Natuurlijk kunnen we dan maagzuurremmers innemen, maar kan het ook anders?

Zeven kruiden tegen maagzuur
Jazeker, vanuit de ayurveda hebben we maar liefst zeven kruiden
die allemaal ondersteunend werken aan dit probleem.

Asperges

Kardemom

Indiase kruisbes

Venkel

Zoethout

Bitter Kamille
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Gember

Ik noem ze voor u op:

1. Asperge (Asparagus racemosa)
Asperges vermindert krampen en maagzuur. De wortel van de asperges is effectief in het
verminderen van de verzuring van het spijsverteringsstelsel.

2. Bitter Kamille (Matricaria chamomilla)
Thee van bittere kamille is effectief in het wegnemen van gastritis als gevolg van spanningen en
zorgen.

3. Kardemom (Elattaria cardamomum)
Kardemom heeft kalmerende effecten op de maag. Het is vooral nuttig als de gastritis veroorzaakt
wordt door brandend maagzuur.

4. Venkel (Foeniculum vulgare)
Na elke maaltijd een beetje kauwen op een stuk of 10 zaden van venkel. Venkel kalmeert de maag,
bevordert de spijsvertering, vermindert winderigheid en verlicht de maag van een overmaat aan
zuur.

5. Gember (Zingiber officinale)
Het extract van gember is effectief bij de behandeling van dyspepsie die wordt geassocieerd met
gastritis.

6. Indiase kruisbes (Emblica officinalis)
De Indiase kruisbes, of amla, is zeer gunstig in de behandeling van gastritis, branderig gevoel, braken
en bloedingen van de maag.

7. Zoethout (Glycyrrhiza glabra)
De wortel kalmeert ontstekingen en schade aan de maagwand. Het wordt ook gebruikt om de groei
en verspreiding van het maagbacterie Helicobacter pylori te verminderen.
Alle kruiden zijn bij een goede reformzaak te koop. Doe er uw voordeel mee.
31‐07‐2012
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Je eigenheid ontdekken met Ayurveda

Gisteren, 24 januari 2012, is de jaarlijkse nieuwsbrief van Bill Gates uitgekomen. Bill Gates is van
ondernemer uitgegroeid tot een van de grootste en belangrijkste filantropen ter wereld. Hij is ook
een van de rijkste mensen ter wereld. Hij kan dus iedere dag op het strand van Hawaï zitten om te
genieten van zijn rijkdom. Dat doet hij echter niet! Hij heeft samen met zijn vrouw de ‘Bill en Melinda
Gates foundation’ opgericht om wereldwijde armoede aan te pakken. Hij werkt met zijn foundation
op dezelfde consistente manier als hij zijn bedrijf Microsoft runde. In zijn nieuwsbrief is daar van alles
over te lezen.

Een dag heeft 24 uur
Bill heeft net als u en ik 24 uur van de dag tot zijn beschikking om zijn leven inhoud en richting te
geven. Voor mij is Bill Gates een inspirator. Zo zijn er meer mensen die andere mensen inspireren om
je doelen te verwezenlijken. Om een verschil uit te maken in de wereld. Iedereen heeft een potentie
om dingen te doen. We hoeven natuurlijk niet allemaal Bill Gates te zijn om een verschil uit te maken
voor de omgeving waar wij deel van uitmaken.

Richtlijnen om mensen in te delen
De Ayurveda heeft mij geleerd om je eigen ‘kapitaal’ en ‘uniekheid’ te ontdekken en te leren hoe je
dit het beste kunt aanwenden voor jezelf en voor je omgeving. Ayurveda heeft daar richtlijnen voor
bepaald en een systematische typologie bedacht om mensen in te delen in Vata, Pitta en Kapha
typen. Aan de hand daarvan kun je bepalen wat bij je past, welke voeding geschikt is, wat voor soort
beroep en zelfs welke vrienden bij je passen. Het gaat erom dat je heel goed kijkt wie je bent en wat
je heel diep in je hart zou willen. Soms is het moeilijk om daar bij te komen. Om te zien wie je
werkelijk bent.

Terug naar de bron
‘Wie wilt u zijn?’ is de vraag die wij regelmatig stellen aan onze cliënten in onze praktijk. Voor velen
overvalt deze vraag hen. Nog nooit over nagedacht dat je hier een keuze in zou hebben. Natuurlijk
heeft iedereen hier een keuze in. Wie je wilt zijn is heel bepalend voor de sturing in je leven.
Ayurveda geeft richtlijnen en handvaten. Ayurveda leert je om terug te gaan naar de bron, je eigen
bron. Van daaruit richt je leven in, maak je keuzes over opleiding, beroep, vrienden en partner. De
keuze van voeding wordt gestuurd vanuit je eigen voorkeur en aanleg. Ayurveda heeft daar duidelijke
richtlijnen voor.
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Gratis constitutie test
Wanneer u meer over uw constitutie wilt weten doe dan de gratis constitutietest op onze site. Wilt u
daarna nog meer weten? Boek dan een ayurvedisch consult. Tijdens dat consult bepalen wij uw
geboorte‐constitutie die onveranderlijk is en uw constitutie van dit moment die wel te veranderen is.
Beide constituties moeten hetzelfde zijn.
25 januari 2012
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Lusteloos en een beetje depressief

Afgelopen week ontving ik opvallend veel mensen die zich lusteloos en moe voelen. Zelfs toen ik mijn
moeder aan de telefoon had die toch altijd blaakt van levenslust en opgewektheid viel het mij op dat
ook zij een beetje ‘down’ was. Het Engelse woord ‘down’ beschrijft eigenlijk heel beeldend hoe dat
eruit ziet. Je voelt je ergens beneden, omlaag, onderuit, omver, kortom niet op zijn best. Je wilt meer
maar op de een of andere manier komt het er niet van. Op zulke momenten weet je eigenlijk niet zo
goed wat je nu met jezelf aanmoet en wat je nu wel of niet wilt. Alsof er een grijze sluier om je heen
hangt.

Hoe komt dat?
Steevast krijg ik van mijn patiënten de vraag ‘hoe komt het dat ik me zo voel? Dat is een lastige vraag.
Er is namelijk geen pasklaar antwoord te geven hoe iemand zich voelt, of dat nu ‘up of down’ is. Vaak
gaat daar een heel scala aan kleine of grote incidenten aan vooraf. Soms ligt de oorzaak bovenaan de
oppervlakte en soms ligt het veel dieper.

Niet altijd in de Gloria
Het is belangrijk dat je beseft dat je niet altijd voluit hoeft te presteren. Een beetje naar de
achterhoede gaan en weer energie opdoen is heel normaal. Een boswandeling maken, even
mediteren, muziek luisteren, een goede vriend bezoeken, je kamer schoonmaken of zo, al dit soort
kleine oplossingen helpen je om je geest te ontspannen.
Doe dat ook. Het helpt echt.

Energie
In de Ayurveda wordt erg veel met energieën gewerkt. Ook de dag bestaat uit verschillende
energieën. De ochtend heeft een andere energie dan de middag of de avond. Zelfs de keuze van het
spelen van muziek wordt hierop aangepast. Je hebt ochtend raga’s, middag raga’s en avond raga’s.
De raga is een soort raamwerk met een aantal vaste regels waarbinnen de muzikant improviseert. Zo
kun je dus verschillende emoties oproepen en beïnvloeden met deze raga’s.

Loslaten
Laat los dat je stemming iets is wat je krampachtig onder controle moet houden. Zoek een balans in
de ups en downs. Het leven is voortdurend een kwestie van de balans zoeken. Dat is helemaal niet
erg, dat is een natuurwet.
Er een probleem van maken is juist het probleem.

12 juli 2012

Europa Ayurveda Centrum – Witharenweg 9 – 7738 PE Witharen – 0523‐744004 – info@ayu.nl
7 blogs uit 2012. Gratis e‐boek. Serie 2012‐1
13

Het effect van kunstlicht op onze buikomvang.

Thomas Edison

Thomas Edison
Toen Thomas Edison in 1879 de eerste gloeilamp testte, kon hij zich waarschijnlijk niet voorstellen
dat zijn uitvinding op een dag zou kunnen bijdragen aan een wereldwijde obesitas‐epidemie.
En toch is dat zo!

Licht op obesitas
Deze merkwaardige uitspraak is de conclusie van een recent onderzoek van de Universiteit van
Aberdeen in het Verenigd Koninkrijk.
In het tijdschrift BioEssays, schrijft dr. Cathy Wyse, van het Instituut van Biologische en
Environmental Science, over de resultaten van haar onderzoek naar het effect van kunstlicht op onze
gezondheid, en meer in het bijzonder ons gewicht.

Bio ritme
De dagelijkse slaap‐waak cyclus wordt geregeld door een moleculaire klok in elke cel van het
menselijk lichaam. Het heeft zijn eigen ingebouwd standaard ritme van bijna precies 24 uur, zodat
het volledig afgestemd is op de dagelijkse cyclus gegenereerd door de rotatie van de aarde.

Circadiaanse desynchony
Maar in onze moderne wereld worstelt de menselijke klok om in harmonie te blijven met de
dagelijkse rotatie van de Aarde cyclus: blootstelling aan kunstmatig licht, onregelmatig eten,
wisselende werktijden en wisselende slaaptijden zijn de boosdoeners. Onderzoekers noemen dit
gebrek aan evenwicht tussen de natuurlijke circadiaanse ritmes van ons lichaam en het milieu als de
‘circadiane desynchrony’ en Dr. Wyse vindt het een factor die bijdraagt tot uitpuilende tailles op onze
planeet.
“De reden voor de relatief plotselinge stijging van de mondiale obesitas in de ontwikkelde wereld lijkt
ingewikkelder dan simpelweg voeding en lichamelijke activiteit. Er zijn ook andere factoren en
circadiane desynchrony is er een die meer aandacht verdient,” vertelt de onderzoeker.
Haar studie onderzoekt hoe circadiane desynchrony de menselijke gezondheid beïnvloedt door het
verstoren van de systemen in de hersenen die de stofwisseling reguleren, wat leidt tot een
verhoogde kans op het ontwikkelen van obesitas en diabetes.
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Menselijke klok worstelt
Door de uitvinding van het electrische licht kan de mens de oude synchronisatie tussen het ritme van
de menselijke klok en het milieu negeren. In de afgelopen eeuw zijn onze dagelijkse ritmes in
maaltijd, slaap en werktijden geleidelijk aan verdwenen. De menselijke klok worstelt om afgestemd
te blijven op onze zeer onregelmatige levensstijl. Dit veroorzaakt metabole en andere
gezondheidsproblemen en is mede veroorzaker dat mensen steeds zwaarlijvige worden.
Dr. Wyse vervolgt: “Door elektrisch licht mag de mens de oude synchronisatie tussen het ritme van
de menselijke klok en het milieu negeren, en in de afgelopen eeuw zijn dagelijkse ritmes in maaltijd,
slaap‐en werktijden geleidelijk verdwenen uit ons leven. De menselijke klok worstelt om afgestemd
te blijven op onze zeer onregelmatige levensstijl en ik geloof dat dit metabole en andere
gezondheidsproblemen veroorzaakt en daardoor meer kans geeft om zwaarlijvig te worden.”

Het zit in de genen
Omdat de menselijke klok wordt gecontroleerd door onze genen, suggereert deze studie dat
sommige mensen meer risico lopen op de gevolgen van de circadiane desynchrony dan anderen.
Mensen afkomstig uit de equatoriale regio’s hebben biologische klokken die zeer regelmatig lopen en
daardoor kunnen zij gevoeliger zijn voor de effecten van circadiane desynchrony.

Milieu ritme en gezondheid
Dr. Wyse baseerd veel van haar werk op studies van microben, planten en dieren die laten zien dat
synchronisatie van de interne klok met milieu‐ritmes uitermate belangrijk is voor de gezondheid en
overleving; het is zeer waarschijnlijk dat dit ook geldt voor de mens.
Hoewel de veranderende arbeidspatronen en de 24‐uurs levensstijl de verworvenheden zijn van de
ontwikkelde wereld van vandaag, kunnen gezonde circadiane ritmes worden onderhouden door het
op regelmatige tijden gebruiken van maaltijden, een goede nachtrust waarin men ongestoord kan
slapen in volledige duisternis en door het nemen van voldoende zonlicht overdag.

Leefregels uit de Ayurveda
Lijken deze regels niet verdacht veel op de basisregels van de Ayurveda? Lees hiervoor de
algemene leefregels op onze website onder het kopje Ayurveda.

3 september 2012
Geraadpleegde bronnen:
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Categorie: Diversen
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De angst voor Alzheimer

De schreeuw van Edvard Munch

Wereld Alzheimer Dag
Vandaag, vrijdag 21 september 2012, is het Wereld Alzheimer Dag. Tijd om er vanuit de Ayurveda
een ‘natuurlijke’ visie op te geven. Want dat we te maken hebben met een wereldwijd probleem
moge duidelijk zijn. Hoe is de situatie nu, wat kunnen we verwachten en hoe gaan we dit met elkaar
oplossen? Daar ga ik met dit artikel dieper op in.

De situatie anno 2012
Gisteren las ik in het blad Trouw het volgende: ‘Er lijden tot nu toe ongeveer 250.000 mensen in
Nederland alleen al aan Alzheimer. Van deze 250.000 lijden er 50.000 aan vasculaire dementie.
Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door schade aan het bloedvatsysteem. Dat hangt sterk
samen met hoge bloeddruk, stress, overgewicht, roken, lichaamsbeweging, diabetes en
cholesterolgehalte. Dit aantal gaat in rap tempo omhoog omdat er steeds meer ouderen komen die
ook nog eens langer leven. Ondanks de omvang van de ziekte en het steeds groter wordend aantal
mensen dat eraan lijdt, zijn er alleen nog maar medicijnen die de symptomen bestrijden. Naar een
medicijn dat de ziekte bij de wortel aanpakt wordt al jaren gezocht, maar tot nog toe zonder
resultaat’, aldus Wiesje van der Flier, hoofdonderzoeker van het Alzheimercentrum VUmc in
Amsterdam.

Wat kunnen we verwachten
Volgens de schattingen van Wiesje van der Flier hebben we in 2050 een half miljoen Nederlanders
met Alzheimer! Op de website van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) lees ik in een artikel
van april 2012 dat verwacht wordt dat het zelfs nog toeneemt. Wereldwijd leven er nu al bijna 35,6
miljoen mensen met dementie. Alzheimer valt onder de verzamelnaam dementie. Dit aantal zal naar
verwachting verdubbelen in 2030 (65,7 miljoen) en meer dan verdrie‐voudigen in 2050 (115,4
miljoen). Dementie treft mensen in alle landen met meer dan de helft (58%) in de lagere en
gemiddelde inkomenslanden. In 2050 zal dit waarschijnlijk stijgen tot meer dan 70%.
De behandeling en verzorging van mensen met dementie kost de wereld op dit moment meer dan
US$ 604 miljard per jaar. Dit omvat de kosten van de gezondheidszorg en sociale zorg, alsmede de
vermindering van of het verlies aan inkomen van mensen met dementie en hun verzorgers.
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Verschil tussen dementie en Alzheimer
De termen dementie en (ziekte van) Alzheimer worden vaak door elkaar gebruikt. Maar dementie is
een verzamelnaam voor symptomen waarbij de hersenen worden aangetast, waardoor de
zenuwcellen hun werk niet meer goed doen en iemands verstandelijke vermogens achteruitgaan.
Diverse ziekten kunnen dementie veroorzaken. De ziekte van Alzheimer is er één van: het is de meest
voorkomende en bekendste oorzaak van dementie.

Hoe gaan we dit met elkaar oplossen?
Dat is natuurlijk de grote vraag. Wat ik om me heen zie gebeuren en dat is vooral in het reguliere
circuit zijn de volgende activiteiten:

Genen onderzoek
Bij het ontstaan van Alzheimer spelen talrijke factoren een rol. Een klein deel van Alzheimer is erfelijk
bepaald. Sinds in 2003 alle menselijke genen bekend zijn is dit een onderzoeksveld waar heel veel
van verwacht wordt. De gedachten daarachter was dat als je weet wat er mis is dat je dit veel sneller
kunt oplossen. Echter het wordt steeds duidelijker dat het niet zo eenvoudig is als men eerst dacht.
Er zijn een aantal zogenoemde causale genen ont‐dekt. Wanneer hier een mutatie plaatsvindt, dan
treedt de ziekte (bijna) altijd op. Maar er zijn ook variaties in genen bekend (de zogenoemde
gevoeligheids‐genen) die niet met zekerheid tot de ziekte Alzheimer leiden en die eerder als een
risicofactor moeten worden gezien. Het blijft dus nog steeds giswerk.

Medicijnenonderzoek
Er wordt natuurlijk driftig gezocht naar medicijnen en dat gaat voor een groot deel nog op de oude
manier. Nieuwe medicijnen zijn er vaak op gericht om het enzym te remmen dat bèta‐amyloïd in de
hersenen aanmaakt. Dat brengt echter weer andere problemen met zich mee, omdat deze
medicijnen ingrijpen op een enzym met een normale biologische functie. In Groningen werken
onderzoekers aan een nieuw medicijn dat Alzheimer op een andere manier bestrijdt. Zij hebben een
stof ontdekt die voorkomt dat bèta‐amyloïd‐eiwitten aan elkaar kleven. Daarmee wordt voorkomen
dat de samengekleefde eiwitten giftig worden en dat hersencellen sterven, zónder dat de natuurlijke
proces beïnvloedt worden.

Radboud start een Alzheimer Mantelzorg Academie
Niet direct gericht op de genezing van het probleem maar meer om de zorg eromheen vind ik dit een
opmerkelijk initiatief. Om de enorme impact die deze ziekte op de mantelzorgers heeft te
onderzoeken, begint het UMC St Radboud in 2013 met de Mantelzorgacademie. Mantelzorgers
worden op allerlei manieren ondersteund via e‐learning, schriftelijke cursussen of klassikaal.

Waarom dit geen blijvende oplossingen zijn
Ons hele medische zorgstelsel is uitgegroeid tot een systeem waarbij patiënten hun problemen bij de
zorgverlener neerleggen, waarbij mensen verwachten dat de zorgverlener het voor hun oplost. Deze
manier van zorgverlening is in deze tijd van economische recessie te autoritair en te kostbaar
geworden om nog goed te functioneren. Je kunt je trouwens afvragen of deze afhankelijkheid wel zo
goed voor je is.
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Blijvende oplossingen
Het is de hoogste tijd om het heft weer in eigen handen te nemen. Het gaat per slot van rekening om
jou! Vergeet niet dat ieder mens uniek is. Er is geen standaard‐protocol, er is maar één protocol en
dat is het protocol dat werkt voor jou. Er moet dus iets fundamenteels veranderen. Die verandering
ligt bij jezelf. Jij en ik. Ieder voor zich moet zich afvragen of we heel veel dingen niet zelf kunnen
doen. We moeten onze leefstijl onder de loep nemen omdat we gewoon veel beter voor onszelf
moeten zorgen. Preventie is iets dat ons allemaal uiteindelijk heel veel op gaat leveren.

Preventie
Intensief inzetten op preventie en mensen voorbereiden op een zelfstandiger aanpak om de eigen
gezondheid in eigen hand te nemen. Met andere woorden: mensen leren om met een aantal
eenvoudige aanpassingen gezonder te leven. Dat is en blijft een niet te onderschatten aanpak dat erg
veel leed en ook nog eens heel erg veel geld scheelt dat niet uitgegeven hoeft te worden voor een
vroegtijdige behandeling en uitkeringen omdat mensen niet meer kunnen werken. Wat is preventie
en hoe doe je dat. Preventie is zorgen dat je niet ziek wordt. Dat doe je door jezelf een gezonde
levensstijl aan te meten. Daar hoort rust, reinheid en regelmaat bij.

A) Goede voeding
Het ondergeschoven kind in alle Nederlandse opleidingen. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden.
Voeding, en dan vooral goede, gezonde voeding is cruciaal om je fit en vitaal te voelen. Wat zou het
belangrijk zijn om bij iedere school een moestuin te hebben waar alle kinderen kunnen zien hoe hun
voedsel groeit. Hoe verbonden wij zijn met de aarde, omdat iedere dag dat we iets eten het de aarde
is die dit voortbrengt.

B) Verandering van levensstijl
Dat klinkt heel eenvoudig maar de ervaring is dat dit het moeilijkste deel is bij heel veel mensen.
Toch is het minder moeilijk dan je denkt. Sterker nog als je een bepaalde houding of gewoonte drie
weken volhoud dan is het al bijna een vanzelfsprekendheid voor je. En wat is nu drie weken?

Vindt u het moeilijk?
Wanneer u het moeilijk vind om in uw eentje uw levensstijl te veranderen is het een idee om een
balansconsult af te spreken. Met een balansconsult krijgt u zicht op wat voor u werkt en wat bij u
past om te werken aan uw gezondheid en uw welbevinden. Het Europa Ayurveda Centrum heeft zich
in Nederland sinds 1998 toegelegd op deze vraagstukken en heeft inmiddels al duizenden mensen de
weg gewezen hoe ze kunnen werken aan hun gezondheid en welbevinden.
21 september 2012
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Komt er een huwelijk tussen farmacie en voeding?

Het is ironisch hoe iets zo belangrijks als goede voeding over het hoofd wordt gezien in de moderne
gezondheidszorg en hoe, in de naam van gemak, in onze snelle maatschappij voeding heeft
plaatsgemaakt voor fastfood, magnetrons, eten terwijl je bezig bent met iets anders en quick fix
medicijnen terwijl het lichaam tegensputtert.

Interactie farmacologie en voeding stijgt
Gelukkig is er groeiende aandacht voor de belangrijke rol die voeding speelt bij het handhaven van
een goede gezondheid. Gaat het dan toch gebeuren? Steeds meer lees je over kennisinstellingen
wereldwijd die onderzoeken doen naar de effecten van goede voeding op het welzijn van de mens.
In ons land is dat natuurlijk de universiteit van Wageningen die koploper genoemd mag worden. De
opleidingen in Wageningen gaan over voeding, gezondheid van mens en dier, natuur, klimaat en
leefomgeving. Een recent onderzoek aan deze universiteit wijst uit dat de interactie tussen
farmacologie en voedingswetenschappen stijgt.

De vader van onze westerse geneeskunde
“Hippocratus, de vader van onze eigen westerse geneeskunde, zei ooit: “laat uw voeding uw medicijn
zijn en uw medicijn uw voeding.” Naast goede voeding legde Hippocratus sterk de nadruk op
hygiëne, zowel voor de arts als voor de patiënt en vooral ook op gezonde eet‐ en drinkgewoonten,
het belang van frisse lucht en een natuurlijk verloop van processen in het lichaam. Wanneer je hier
goed over nadenkt is het eigenlijk onbegrijpelijk dat dit verband ooit verloren geraakt is.

Charaka Samhita en Corpus Hippocratus zijn tijdsgenoten
In Ayurveda, de oude Indiase wetenschap van het leven, gezondheid en levensduur, speelt voeding
een prominente rol in de bevordering van de gezondheid. ‘Voorkomen en genezen’ is de basis van
Ayurveda. Nog steeds leren Ayurveda studenten de basis van de Ayurveda door de compilaties van
Charaka, de “Charaka Samhita”, te lezen. Deze teksten vormen de basis van de Ayurveda. De periode
waarin deze teksten ontstaan zijn, wordt geschat op dezelfde periode waarin de compilaties van
Hippocratus, de ‘Hippocratic Corpus’, geschreven zijn. Er is geen enkele westerse student medicijnen
die zijn studie begint met het leren van de Hippocratic Corpus. Het eren van de grondlegger van de
westerse geneeskunde beperkt zich tot het einde van de studie door de eed van Hippocratus af te
leggen bij het behalen van hun artsexamen.
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Waarom eert het westen zijn wortels niet?
Ik vraag me oprecht af hoe het komt dat onze westerse geneeskunde zich niet – net zoals bij de
Ayurveda –verbindt met het verleden.
Komt dat doordat de westerse arts in de huidige tijd geen enkele waarde hecht aan de geschriften
van Hippocratus of: komt het omdat de westerse geneeskunde geen holistisch model van
substantieel belang heeft om gezondheid te begrijpen en ziekten te genezen?
Het lijkt mij interessant om eens diep in onze eigen geschiedenis te duiken om hier antwoorden op te
vinden. Wellicht is er meer aansluiting te vinden tussen Ayurveda en onze eigen westerse medicijnen
dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden. Nu de farmacologie aansluiting zoekt bij voeding zou
dat zomaar kunnen.
Ik ben er in ieder geval van overtuigd.

Zondagochtend 8 januari 2012
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U bent aan het einde gekomen van mij gratis E boek over een aantal
onderwerpen waar ik regelmatig over schrijf.
Graag hoor ik uw mening over dit gratis E‐boek. Stuur me een email: info@ayu.nl dat waardeer ik
altijd zeer.
Heeft u nog een vraag dan kunt u dit kosteloos stellen via Gratis Adviseurs waar ik alle vragen over
Ayurveda beantwoord. Inmiddels heb ik al meer dan 100 vragen beantwoord.
http://www.gratisadviseurs.nl/gezondheid/alternatieve‐geneeswijzen/ayurveda.html
Wilt u direct reageren op iets dat op de site staat dan kunt u rechtsonder via het chatprogramma
direct reageren.
Wilt u een consult dan kunt u dit afspreken via afspraak@ayu.nl of via de telefoon 0523‐744004 of
0523‐677208.
Met vriendelijke groet,
Cornelis Peters

Creative Commons Licentie
Er is veel informatie te vinden op internet. Niet alles staat nog op internet. Nog steeds zijn er
bronnen van informatie zoals bijvoorbeeld boeken die nog niet gedigitaliseerd zijn. Maar ook mensen
die unieke kennis hebben. Dat heeft bijvoorbeeld Mohana. Zij heeft kennis die zij doorgekregen heeft
via verhalen van haar grootouders. Prachtige wijsheden en verhalen. Ik wil de informatie die ik hoor,
vind en uit eigen ervaring een vorm geef, openbaar maken voor iedereen die hier interesse voor
heeft. Ik geloof in een maatschappij waarin kennis delen heel belangrijk is. Graag wil ik dan ook dit E‐
boek verwijzen naar deze licentie en daardoor beschikbaar maken voor iedereen. Mits, en dat is wel
zo sympathiek, ik genoemd wordt als de auteur van deze artikelen. Dat valt onder de Creative
Commons licentie.
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