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Nieuwsbrief HETcentrum Confiance
januari - februari 2018

Het ál

Ik ben de zon, de maan, ik ben de regen,
‘k ben onbeschrijfelijk, niet te meten noch te wegen.

Ik ben rivieren, ik ben zeeën, bliksem, donder,
ik ben de kleine mens, maar wél het grote wonder.

Ik ben het water en de vruchten en het koren,
het leven dat uit álle leven wordt geboren.

Ik ben het allemaal – de wijze en de zot
en in mijn kleinheid schuilt iets van een Grote God.

Toon Hermans

Lezingen voor jouw welzijn en gezondheid in HETcentrum Confiance
Laagdrempelige, informatieve, kleinschalige en inspirerende lezingen voor iedereen! Dinsdagavonden.
De bijdrage is € 5,-. Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Meld je aan: info@hetcentrumconfiance.nl of  06 – 10 91 03 91

 23 januari Hoe kan ik gezond en fit ouder worden?
door: Jolanda Dorenbos, orthomoleculair diëtist en kPNI-therapeut

 13 maart Opgeblazen gevoel na het eten? Ontdek de oorzaken én oplossingen!
door: Jolanda Dorenbos, orthomoleculair diëtist en kPNI-therapeut

 27 maart EMDR traumatherapie, eenvoudig uitgelegd én niet alleen voor trauma
door: Thea van Tuijl, stressconsultant en EMDR-therapeut, NLP Health Coach en huisarts
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Stilte meditatie

Data: 14 januari, 4 februari, 11 maart, 8 april
Let op! In verband met vakantie is 11 februari verplaatst naar 4 februari.
Tijd: 20.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 19.45, er zijn geen kosten aan verbonden

Elke 2e zondagavond van de maand een rustmoment voor jezelf!
Voor innerlijke verwerking, bezinning en aandacht. Voor arriveren in jezelf en leegmaken van het 
hoofd.
Opgave mag via mailadres info@hetcentrumconfiance.nl of wnvantuijl@online.nl. 
Gewoon binnenlopen op die avond mag ook … 

Mentale gezondheid door: Thea van Tuijl, stressconsultant, NLP Health Coach en 
huisarts

In het Algemeen Dagblad van 8 januari j.l. stond het volgende artikel:

‘De kantoortuin is funest voor de mentale gezondheid’
‘Van het brein van de moderne werknemer wordt veel gevraagd. Een constante stroom prikkels kost zoveel 
energie, dat een burn-out op de loer ligt. De oplossing ligt bij de werkgever, stelt gezondheidszorg-
psycholoog Ulrika Leons.’

Mijn interesse was direct gewekt. Als huisarts zie ik de afgelopen 10 jaar het aantal patiënten op mijn 
spreekuur met  stressklachten, angststoornissen, slaapproblemen en depressies zienderogen toenemen.
En ook persoonlijk merk ikzelf meer en meer last te ervaren van de hectiek van onze drukke maatschappij, 
het voortdurende appèl wat op je gedaan wordt, de verwachting van iedereen dat je de hele dag door 
bereikbaar bent, de mail leest en beantwoordt, werkt, doorgaat en handelt, non-stop. 
We zijn het volstrekt verleerd ons brein te laten rusten!
En dat is juist zo belangrijk!
Onze maatschappij en werkelijkheid bestaat uit ‘voortdurende veranderingen en vernieuwingen’. 
De discussie of dat dan ook daadwerkelijk verbeteringen zijn laat ik hier buiten beschouwing 😊

Hoe blijf je drijven en (wel)varen op de golven van veranderingen? Die soms wel erg ruwe zee van ver-
anderingen, van prikkels, van het voortdurende bestoken van onze zintuigen.

De reden dat het zo ontzettend belangrijk is ook rustmomenten te nemen, te niksen, te lummelen, in stilte 
te zijn, even voor je uit te staren, rond te slenteren buiten, etc. is heel simpel:
ons brein is níet geschikt voor het omvangrijk verwerken van informatie. En al helemaal niet continu!
Het risico van overprikkeling neemt toe en daarmee het risico op overbelasting. Afhankelijk van de persoon 
kan dit leiden tot controleverlies, slaapproblemen, prikkelbaarheid, vermoeidheid en concentratieverlies. 
Soms gaat dat zo ver dat er geheugenstoornissen optreden of fysieke uitputting.

Prikkelverwerking
Alle zintuigelijke prikkels komen binnen via ons ‘primitieve brein’ en worden vervolgens verder verwerkt, 
geplaatst en verbonden met de situatie waar ze betrekking op hebben. Pas daarna worden door ons 
‘moderne brein’ er woorden en betekenis aan gegeven, en pas dán is het volledig verwerkt en kan het 
opgeruimd worden, opgeborgen in dat immense archief wat ons brein heet.

mailto:info@hetcentrumconfiance.nl
mailto:wnvantuijl@online.nl


HETcentrum Confiance | Kochstraat 1-3, 9728 K Groningen | 050- 5535129 / 06-10910391 | www.hetcentrumconfiance.nl 

Echter: de hersenen krijgen heden ten dage te veel informatie binnen, waardoor de aandacht versplintert. 
Het kost telkens weer energie om je opnieuw te concentreren. Mensen die overbelast zijn, zeggen vaak dat 
hun hoofd vol is! Er kan niks meer bij, de helderheid van denken is weg.

Breinwerkers
Dat volle hoofd ligt voor een groot deel aan de veranderde manier van werken. De meeste mensen zijn 
tegenwoordig ‘breinwerkers’. We zijn veel bezig met het produceren en verwerken van informatie, waarbij 
een enorm beroep wordt gedaan op ons werkgeheugen. Complexe taken waar een goede concentratie 
voor vereist is. Tegelijkertijd zijn er meer dingen dan ooit die de aandacht afleiden, zoals de bliepjes van de 
telefoon die jijzelf en andere werknemers op hun bureau hebben liggen, constant geroezemoes in de 
kantoortuin en om je heen, en een manager die voor ieder wissewasje een nieuwe e-mail stuurt. 
Onderschat de afleiding in de vorm van communicatie niet. Alle nieuwe berichten, e-mailtjes en 
telefoontjes onderbreken de concentratie. Ook buiten werktijd is het een belasting. Meer en meer is er 
buiten werktijd app- en email-contact over het werk en dat belemmert het goed kunnen ontspannen en 
bijtanken.

Is (alweer)  een verandering voor jou een uitdaging of is het juist stress?
 Prefrontale cortex (‘moderne brein’) = de regiekamer die  bewust gedrag aanstuurt en helpt 

impulsen te onderdrukken.
 Bij stress en vermoeidheid   er ontstaat een overprikkelde amygdala (‘primitieve en emotionele 

brein’) en de prefrontale activiteit daalt  met als gevolg dat je minder weerstand kunt bieden aan 
afleiding en verleidingen (snoepen, alcohol consumeren en roken).
 Impulsiviteit neemt toe
 Je schiet gemakkelijker in oude automatische patronen

Voorheen waren we veelal lichaamswerkers (fysieke arbeid) en ontstonden klachten bij werknemers vooral 
door het zware fysieke werk. Zo kwamen we aan het uiteindelijke tilbeleid in de Arbowet. In de huidige 
digitale tijd is er ook beleid nodig voor de mentale belasting van de werknemer.

Gepraat naast je is dubbel zo afleidend
Je kan wel zeggen dat je onder werktijd niet op je telefoon moet kijken, maar de verleiding is simpelweg te 
groot. We spreken er schande van dat iedereen alleen maar op zijn telefoon kijkt, maar we doen het bijna 
allemaal. Het is een soort verslaving, die telefoon op je bureau is net een schaal snoepjes. Het kost moeite 
om ervan af te blijven en ook dat leidt weer af. 
Ook de omgeving maakt het vaak lastig om zich te concentreren. Met meerdere of vele werknemers in één 
open ruimte is funest voor de mentale gezondheid. Ons brein is namelijk áltijd op zoek naar dingen die 
opvallen. Ook dit wordt onbewust gestuurd vanuit ons primitieve brein! Tenslotte kon een brekend takje 
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betekenen dat een beer of tijger je besloop en je leven bedreigd werd. Of het kon betekenen dat daar een 
prooi zat die jij wilde vangen om eindelijk met jouw stam weer eens een goede maaltijd te kunnen hebben. 
En vergeet niet: het primitieve brein heeft al lang gereageerd voordat jouw ‘moderne brein’ daar ook maar 
iets over te denken heeft!
Geluiden hoeven daarom niet hard te zijn om ons af te leiden. Ook het soort geluid en de voorspelbaarheid 
ervan – wanneer komt het en wanneer stopt het – spelen een rol. Gepraat naast je is dubbel zo afleidend: 
niet alleen door het geluid zelf, maar ook omdat er inhoud is waar je naar gaat luisteren. 

Wie denkt dat hij wel prima kan werken op een drukke afdeling, heeft het mis. Sommige mensen zeggen 'ik 
kan mij goed afsluiten', maar uit onderzoek blijkt dat je er onbewust toch mee bezig bent. Onderzoek toont 
ook aan dat te veel prikkels op de werkvloer niet alleen leiden tot meer fouten, maar ook zorgen voor 
meer stress. Dat is niet goed voor de gezondheid. Wie in een ‘kantoortuin’ werkt, verzuimt 60 procent 
meer.

Stilte bevordert de productiviteit
Een zeer beeldende en voor iedereen begrijpelijke parallel kan getrokken worden met een auto.
Een mens kan net zo min als een auto zonder rem, zonder schakelen naar lagere en hogere versnellingen.
Een mens kan net zo min als een auto oneindig doorgaan, er moet getankt worden, olie ververst, een 
onderhoudsbeurt, en op zijn tijd stilstaan.
Continu het gaspedaal flink ingedrukt houden zorgt voor ongelukken bij een auto. Je botst tegen mede-
weggebruikers aan, je vliegt uit de bocht, en de auto slijt behoorlijk sneller dan anders …
‘Need I say more?’

Een brein dat veel informatie moet verwerken, moet voldoende rust krijgen. Dat is vooral een 
verantwoordelijkheid van de mensen zelf, maar een gunstige leefomgeving en werkomgeving helpt daarbij. 
Rustige, prikkelarme plekken zijn nodig, afgesloten voor communicatie die de concentratie verstoren.
En zorg ervoor dat pauzes ongestoord kunnen worden genomen, zonder afleiding van digitale 
communicatie. Ga ook eens alléén wandelen of wel samen met iemand, maar dan in stilte.
Het belangrijkste is dat mensen beseffen dat zij zélf invloed hebben op hun eigen rust. Weersta de 
verleiding om een rustmoment te gebruiken voor appen met vrienden en collega’s. Zoek de momenten van 
herstel. Het is een vaardigheid die te leren is. Het zoeken en nemen van rust vraagt om discipline. Maar 
van elk weldenkend mens mag worden verwacht dat zij zichzelf in acht nemen.

Charles Darwin, 1809-1882, zei het al: 
‘diegenen die zich het beste kunnen aanpassen aan veranderingen zullen overleven’
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Vertaald naar de maatschappij anno 2018:
Een brein dat veel informatie moet verwerken, moet voldoende rust 
krijgen! 

Lezingen in Eelde-Paterswolde
Woensdag 31 januari | Hoe kan ik gezond en fit ouder worden?
Ontdek de mogelijkheden waar je zelf de regie over hebt om dit proces van veroudering te sturen. 
Want dat kan!

Woensdag 21 februari | Artrose
Wat is artrose eigenlijk.? Hoe ontstaat het?
Welke rol speelt voeding hierin? Hóe stijfheid en pijn te verminderen?!

Woensdag 21 maart | Last van PMS of overgangsklachten?
Of andere hormonale klachten? Ontdek de factoren die een rol spelen. 
Ontdek wat je zelf kunt doen met je voeding, leefstijl en beweging.

Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Gezondheidscentrum Eelde-Paterswolde, Huisartspraktijk van Tuijl

Hoofdweg 155, 9765 CB Paterswolde

Kosten: € 5,- per lezing, koffie en thee inbegrepen
Aanmelden: via info@oervitaal.nl  of  assistentmail@ezorg.nl  of  050 – 309 11 10. 
Graag vermelden voor welke lezing en datum u zich opgeeft!

De ui een krachtige plant
Een hele fijne remedie in dit winter- en griepseizoen is oma’s oude en welbekende recept: een in schijfjes 
gesneden ui op het nachtkastje bij een flinke verkoudheid. 
Kende je deze nog niet? 
Dan is het een  echte aanrader om snel van je verkoudheid af te komen. Veelal iedereen heeft uien in huis 
en het werkt snel en effectief. Medicijnen zijn in principe niet nodig. 

Hoe werkt dat dan?
Bij het snijden van een ui, enigszins afhankelijk van de sterkte en versheid, treedt een prikkeling in je neus 
en ogen op. Ook de traanproductie wordt gestimuleerd. De vrijkomende prikkelende, vluchtige etherische 
olie helpt om de neus en luchtwegen open te houden zodat je  goed adem kunt halen overdag en tijdens je 
slaap. Mijn ervaring is dat ook de slijmproductie, ofwel de snottebel, minder wordt. Op de één of andere 
manier werkt het gunstig op de slijmvliezen in je neus.

Belangrijke voedingstoffen
De ui bevat vele goede voedingsstoffen zoals zwavelhoudende aminozuren (eiwitten), vitamine C en 
redelijk wat B6 en B11. Plus mineralen. Verder bevat het erg veel polyfenolen, meer dan in wortelen, 
paprika en tomaat. De ui hoort bij de alliumfamilie net als knoflook, prei, bieslook, rode ui, sjalotten, bosui 
of lente-ui, daslook, selderij en aloë vera.
Andere groenten die ook veel polyfenolen bevatten zijn spruitjes, peterselie, artisjokharten en broccoli.

mailto:info@oervitaal.nl
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Een belangrijke polyfenol is quercetine. Dit is een belangrijke stof die je lichaam nodig heeft om de 
histamine reactie bij bv. hooikoorts te beperken.

De zwavelhoudende aminozuren (eiwitten) zijn een belangrijke grondstof voor verschillende processen in 
het lichaam. Des te beter deze processen verlopen des te meer energie je hebt en des te vitaler je je voelt.

Met het eten van een royale hoeveelheid ui of andere leden van de alliumfamilie voorkóm je:
 een disbalans in de afbraak en groei van cellen. Denk bijvoorbeeld aan een slechte wondheling. 

Deze aminozuren zorgen voor het op het juiste moment aan en uit gaan van deze processen. 
 het ophopen van afvalstoffen en afbraakproducten van medicijnen, gifstoffen en in het lichaam 

ontstane schadelijke stoffen. De lever heeft deze aminozuren nodig om afvalstoffen om te zetten 
zodat ze via de ontlasting, urine en ademhaling uitgescheiden kunnen worden.

 het verzwakken van de banden en pezen, van kraakbeen, huid en bindweefsel en de beperkte 
mogelijkheid tot goed onderhoud hiervan. Denk hierbij aan slappe huid en afbraak van het 
kraakbeen.

 het verzwakken van de grens tussen buiten en binnen (het maag-darmkanaal en  de bloed-hersen- 
barrière zijn belangrijke voorbeelden hiervan). Door verzwakking van die grens kunnen ongewenste 
bacteriën, virussen, schimmels en parasieten de kans krijgen ons lichaam binnen te dringen. 
Waardoor je acuut een buikgriep krijgt of juist last krijgt van chronische vage klachten of een 
voortdurende basis van vermoeidheid ervaart. 

 Onvoldoende aanmaak van belangrijke hormonen. Hormonen die nodig zijn om de prikkels en druk 
van de huidige maatschappij aan te kunnen en te kunnen verwerken (de prestatie- en 
stresshormonen). Verder kun je ook door de grote vraag naar ‘ overlevingshormonen’ minder goed 
ontspannen en in slaap komen of doorslapen (de aanmaak van melatonine schiet tekort). Het 
doorslapen is juist van belang om je hersenen goed te laten herstellen!
Tevens kunnen  andere hormonale problemen als PMS (premenstrueel syndroom), 
onvruchtbaarheid en overgangsklachten ontstaan.

 Een verhoogde kans op (chronische) ontstekingen.

Het eten van ui en zijn naaste familie is een eerste stap in het goed laten verlopen van bovenstaande 
processen. Ook het eten van voldoende eieren en koolsoorten helpen het lichaam in balans te houden. 
Het vergroot je vermogen om beter bestand te zijn tegen de druk, verwachtingen en andere energie-
eisende processen, als ‘breinwerkende mens’, in onze huidige maatschappij.

Geeft jou het eten van ui juist klachten?
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Mocht dit het geval zijn, dan is dit een signaal dat er een verstoring is in de verwerking van de 
zwavelhoudende aminozuren.  Een goede verwerking is van belang om gezond oud te worden. Veel van 
deze klachten kunnen worden hersteld.
Gezien de kracht van de ui, is het niet verdragen juist abnormaal!
Bel voor een afspraak om op zoek te gaan naar de oorzaak en om oplossingen te vinden.

Hoe kun je het gebruik van ui (en knoflook prei, bieslook) vergroten?
Allereerst hoe je de ui bereid is niet zo van belang. Als je ze maar eet!
Mogelijkheden:

 Maak een omelet met ui, champignons, knoflook en tijm. Ook ei levert de goede aminozuren.
 Start altijd met ui en knoflook voor je soep of je wok groenten.
 Bak als bijgerecht een ui en een teentje knoflook per persoon.
 Strooi wat fijngesneden ui of prei op je soep voor wat pit (scheelt ook zout gebruik).
 Doe een fijngesnipperd uitje/sjalotje of knoflookteentje door de dressing van salade. Of gebruik het 

als basis ingrediënt van je salade.

TIP
Is de rauwe ui te scherp?
Doe hem dan als eerste, met de azijn voor je dressing, in een kommetje. Door de azijn wordt de ui minder 
scherp. Dit geldt ook voor de knoflook.
Bekijk hier het recept van de goed gevulde uiensoep, de eerste stap naar meer ui in je voeding.
Natuurlijk is de winterse hachee ook een goede optie om lekker veel uien binnen te krijgen.

Wat is jouw favoriete recept om meer ui en ui-achtigen te eten?
Mail deze naar info@oervitaal.nl of laat je reactie hier achter.

Jolanda Dorenbos, kPNI Therapeut en Orthomoleculair diëtist.
06 – 5343 16 39 / info@oervitaal.nl

https://oervitaal.nl/recepten/goed-gevulde-uiensoep
mailto:info@oervitaal.nl
https://oervitaal.nl/ui-krachtige-plant/
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http://www.praktijkdejong-mindfulness.nl 06 – 52 29 62 66

info@praktijkdejong-mindfulness.nl Trees de Jong, trainer mindfulness en compassie

http://www.praktijkdejong-mindfulness.nl
mailto:info@praktijkdejong-mindfulness.nl

