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Dat fastfood ongezond is, weten 
we inmiddels wel, maar dat je 
er ook zeker niet slimmer van 
wordt, is veelal onbekend. Friet, 
burgers en nuggets zorgen er 
namelijk voor dat je hersenen 
krimpen hetgeen eenzelfde ef-
fect heeft als alzheimer. 

de resultaten komen voort uit een 
 studie van de Universiteit van Port-
land en de Universiteit van oregon 
naar breinveroudering onder bejaar-
den. In het onderzoek, dat al meer 
dan dertig jaar loopt, werd eerder 
al een link gelegd tussen dementie 
en het eetpatroon van mensen. In 
fastfood zit veel verzadigd vet, dat 
slecht is voor de doorbloeding van 
het brein. ook zitten er maar weinig 
vitamines B, C, d en e in dergelijk 
voedsel, waardoor de hersenen krim-
pen zoals dat ook bij Alzheimer ge-
beurt. Mensen die juist veel van deze 
vitamines en omega-3 vetten binnen-
krijgen hebben een relatief groot 
brein, omdat deze de bloedvaten in 
de hersenen stimuleren. denk bij het 
verorberen van een burger dus niet 
alleen aan de talloze calorieën die je 
naar binnen werkt, maar vooral ook 
aan die krimpende grijze massa tus-
sen je oren.

Meer informatie over het onderzoek 
op de website van Portland. Zoek 
naar Oregon Brain Aging Study op 
www.ohsu.edu.
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Gemiddeld brengen we een derde 
van ons leven slapend door. Slapen 
lijkt daarmee een vanzelfspreken-
de bezigheid, maar zo vanzelfspre-
kend is het niet.  Slaapproblemen 
staan in de top drie van de meest 
voorkomende gezondheidsklach-
ten. Bijna de helft van Nederland 
heeft er - geregeld - moeite mee 
om de slaap te vatten. een zorg-
wekkende ontwikkeling aangezien 
een goede nachtrust de basis vormt 
voor een gezond en fit leven. 

GezoND weer oP

• voldoende daglicht is van essentieel 
 belang om ‘s nachts goed te kunnen 
 slapen. 
• het temperen van de hoeveelheid licht 
 ’s avonds kan ervoor zorgen dat je 
 makkelijker de slaap kunt vatten. 
• Zorg voor een efficiënt ingerichte 
 opgeruimde slaapkamer. 

• neem na drukke activiteiten de tijd 
 om af te bouwen.
• Mijd cafeïne of alcohol vlak voor 
 het slapengaan en ga niet met 
 een volle maag naar bed. 
• vaste bedtijden dragen ertoe bij dat 
 je slaap-waakritme in het gareel blijft. 

Ploegendienstmedewerkers hebben er 
baat bij te zorgen voor een goede ver-
duistering van de slaapkamer, goede 
afspraken te maken met familie om sto-
ringen te minimaliseren en tijdens de 
nachtdiensten lichte, gezonde maaltijden 
te nuttigen en korte pauzes te nemen met 
beweegmomenten.  

De SlaapreGelS

huisarts hiervoor geconsulteerd. het is 
belangrijk om bij structurele slaapproble-
men zo snel mogelijk de oorzaak vast te 
stellen. Pas dan kan er naar een effici-
ente oplossing gezocht worden. het is in 
principe het beste om deze problemen 
zonder hulp van geneesmiddelen op te 
lossen. 

Verschil Van dag en nacht
vaak blijkt een slaapprobleem namelijk 
het gevolg van een ontregeling van het 
slaap-waakritme. Iedereen heeft zijn ei-
gen ritme. het verschil in leefritme tussen 
mensen of de mens en de maatschappij 
kunnen voor problemen zorgen. In het 
eerste geval kun je vaak nog wel tot een 
oplossing komen door erover te praten 
en afspraken te maken. In het tweede 
geval is dat niet zo gemakkelijk, denk 
bijvoorbeeld aan de zogenoemde och-
tend- en avondmensen, maar ook aan 
ploegendienstmedewerkers. een ander 
slaap-waakritme hoeft echter niet voor 
chronische problemen te zorgen. je kunt 
het namelijk voor een deel zelf beïnvloe-
den. Meestal lukt dit al met tips of een 
aanpassing van de leefregels. 

Uit marktonderzoek van nIPo blijkt dat 
één op de twee nederlanders wel eens 
last heeft van slaapproblemen. dit uit 
zich vooral in het niet goed in slaap kun-
nen komen (49 procent), ’s nachts wak-
ker worden (45 procent) en ’s ochtends te 
vroeg ontwaken (27 procent). de belang-
rijkste oorzaken voor slaapproblemen 
zijn stress, pijn, psychische klachten, 
omgevingsfactoren, verkeerde leefge-
woonten of de leeftijd (op oudere leeftijd 
komen slaapproblemen frequenter voor). 
Zo’n 1,5 miljoen keer per jaar wordt de 

GoeDe nachtrust 
vormt De basIs 

voor een GezonD 
en fIt leven
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“Twaalf minuten intensief spor-
ten, verdeeld over drie sessies per 
week, volstaat om fit en gezond te 
blijven,” zo werd onlangs beweerd 
in een Noorse studie. “Dertig minu-
ten bewegen per dag,” zo luidt het 
devies van het NISB. De meningen 
over hoe lang en hoe vaak je moet 
bewegen lopen dus nogal uiteen. 
Waar iedereen het echter grondig 
over eens is, is dat bewegen essen-
tieel is voor een goede gezondheid. 

we hebben de tien belangrijkste be-
weeg-redenen voor je op een rijtje gezet:
• het vermindert de kans op hart- en 
 vaatziekten
• het verbetert de conditie van hart 
 en bloedvaten. 
• het verlaagt het cholesterolgehalte. 
• het heeft een bloeddrukverlagend 
 effect. 
• het helpt het lichaamsgewicht op 
 peil te houden. 
• het vermindert de kans op 
 botontkalking. 
• het verbetert het algemene 
 uithoudingsvermogen. 
• het versterkt de spieren. 

BeweeG-reDeNeN

• het zorgt voor mentale ontspanning 
 en heeft een gunstig effect op de 
 nachtrust.
• het verbetert de weerstand
 
Inmiddels overtuigd maar het schort nog-
al aan de uitvoering? deze tips helpen je 
op weg. 
• Plan de trainingstijd net zoals alle 
 andere activiteiten bewust in en wacht 
 niet tot je er tijd voor hebt want die is 
 er nooit.
• Begin langzaam en verhoog ge-
 leidelijk het tempo zodat bewegen 
 leuk en verantwoord blijft. 
• Motiveer mensen om mee te doen. 
 Afspreken is vaak een stok achter 
 de deur. 
• Zorg voor voldoende variatie in 
 het trainingsschema om verveling 
 te voorkomen. 
• Beoefen een sport die bij je past en 
 niet omdat deze nu eenmaal enorm 
 populair is. 
• Krik je conditie op door meer fysieke 
 activiteiten in te bouwen. neem de 
 trap, laat de auto wat vaker staan 
 of parkeer deze gewoon wat 
 verder weg.  

DertIG mInuten beweGen 
per DaG

WIST je DaT……

• er elK UUr ééN mIljarD Cellen In het lIChAAM worden 
 vervAnGen?

• GezoNDe veTTeN ontSteKInGen In het lIChAAM 
 voorKoMen?

• het ontBIjt de BelaNGrIjkSTe maalTIjD IS vAn 
 de dAG?

• we wel ouDer WorDeN, MAAr ooK lAnGer BeZIG 
 ZIjn oM dood te GAAn?

• WaTer MeeStAl hoofdPIjn KAn verMInderen en 
 voorKoMen?

• een SnICKer 250 calorIeëN levert AAn het lIChAAM 
 en dAt je vAn 250 CAlorIeën een UUr KUnt wAndelen?

• dAt KnoflooK een aNTI-SchImmelWerkING heeft?

• ZUUrKool rIjK IS AAn proBIoTIca en dUS Goed IS 
 voor de dArMen?

• er GeMIddeld 16000 kIlomeTer IS AfGeleGd voor 
 de InhoUd vAn joUw wInKelKArretje?

• dAt er 5000 lITer WaTer nodIG IS oM één KIlo KAAS 
 te MAKen? 

• het vervAnGen vAn GehyDroGeNeerD veT door 
 nAtUUrlIjK vet jAArlIjKS honderddUIZenden doden ZoU 
 SChelen?

• SuIker eN GIF nIet veel vAn elKAAr verSChIllen?

• er In een BlIKje ColA 10 SuIkerkloNTjeS ZItten?

• we BIjnA 10 KIlo Per jAAr AAn ToxINeS BInnenKrIjGen?

• je een GraTIS aNTIBIoTIcakuur KrIjGt BIj een 
 StUK KIP?

• BAnAnen TrypToFaaN BevAtten wAArdoor je je 
 leKKer voelt en Beter SlAAPt?

• BoSBeSSeN effeCtIever werKen dAn StAtIneS teGen 
 hArtAAnvAllen?

WIST 

je dat...

(BrO
n

: w
w

w
.A

h
eA

lth
ylife.n

l)

cOlOFOn | goed Voor elkaar Krant is een uitgave van rockwool en maakt deel uit van het project 

duurzame inzetbaarheid. redactie: Kim Maes en johan derrez. Vormgeving:  claudia ritzen en Bill 

Wolters. Ofschoon deze publicatie met de grootst mogelijke zorg vuldigheid is samengesteld, aan-

vaarden noch rockwool, noch de samenstellers enige aansprakelijkheid voor schade en gevolgen 

van eventuele onvolkomenheden of onjuistheden in deze toolkit. aan deze publicatie kunnen geen 

rechten worden ontleend.

een goede mondhygiëne is niet al-
leen een belangrijke voorwaarde 
voor een gezond gebit maar blijkt 
ook van groot belang voor de al-
gehele gezondheid. Steeds meer 
wetenschappers leggen de link tus-
sen tandplak, ontstoken tandvlees 
en een hele rits andere gezond-
heidsproblemen, waaronder een 
verhoogd risico op hartaanvallen 
en dementie. redenen te meer dus 
om je vast te bijten in een perfecte 
mondhygiëne.

wetenschappers ontdekken een groei-
end aantal links tussen een slechte 

Zet je tAnden In moNDhyGIëNe

De Nationale leefstijlBarometer 
heeft aangetoond dat we bij het 
inschatten van onze eigen leefstijl 
en gezondheid de plank vaak fa-
liekant misslaan. We denken dat 
we gezonder zijn dan in werkelijk-
heid het geval is en zijn ons te wei-
nig bewust van de risico’s die we 
lopen om ziek te worden. volgens 
de barometer leven zes van de tien 
 Nederlanders ongezond en lopen 
ze daardoor een verhoogd risico 
op diabetes, hart- en vaatziekten 
en nierfalen. 

het onderzoek nam een ongezond 
 voedingspatroon, overgewicht, te weinig 
beweging, roken en bovenmatig alco-
holgebruik kritisch onder de loep. resul-
taat: bij 57 procent van de deelnemers 

leefStIjl laNGS De laT
was sprake van een opeenstapeling van 
twee of meer risicovolle leefstijlfactoren. 
Geconcludeerd werd tevens dat de deel-
nemers weinig inzicht hadden in hun 
gezondheid en leefstijl. Zo bleek, alle 
optimisme ten spijt, slechts zeven procent 
over een gezond voedingspatroon te 
beschikken en werd ook de benodigde 
portie gezond bewegen te rooskleurig in-
geschat. Maar liefst 99 procent gaf aan 
dertig minuten per dag te bewegen en 
veronderstelde daarmee te voldoen aan 
de norm. feit is echter dat bewegen pas 
gezond is als de inspanning merkbaar is 
aan je hartslag en ademhaling.

KrItISCh MAAKt KAnSrIjK
we zitten er dus vaak faliekant naast. 
hoe kan dat? de crux zit hem met name 
in het bewustzijn, of beter gezegd in het 

zoveel te doen en zo weinig tijd. 
Steeds meer mensen hollen zich-
zelf voorbij. of hollen ze achter de 
 feiten aan? Want de oplossing voor 
het probleem - het continue tijdge-
brek - schuilt vaak in een goede 
planning en structurele indeling. 
 efficiënt werken biedt uitkomst: 
meer doen in minder uren. hoe? 
hieronder acht tips om de tijd te 
temmen.

1. Stel duidelijke, realistische doelen en 
deadlines. Zo kun je de voortgang van 
het proces bewaken. wees hierbij realis-
tisch. om onnodige stress te voorkomen 
geef je jezelf iets meer tijd dan je denkt 
nodig te hebben. 
2. Maak een lijstje met dingen die 
je moet doen - de dringendste zaken 
 bovenaan - en zet daar zoveel mogelijk 

teM De TIjD
 informatie op. werk de lijst systematisch 
af en streep door wat afgehandeld is.
3. houd een takenlijst bij zodat je elke 
dag precies weet waar je aan toe bent. 
neem elke week een uur de tijd om de 
agenda door te kijken en de lijst bij te 
stellen. denk daarbij ook na over wat je 
de komende week wilt gaan doen en hoe 
je dat wilt aanpakken. Zo behoud je het 
overzicht, dat schept rust.  
4. houd gedurende twee werkdagen 
bij wat je allemaal doet. Als je de werk-
zaamheden en de duur ervan in beeld 
brengt, zie je waar je tijd kunt besparen. 
5. leer om ‘nee’ te zeggen. Als je geen 
tijd hebt voor nieuwe taken meld dit 
dan. Geef duidelijk aan waarom en laat 
de leidinggevende bepalen waar de 
 prioriteit ligt. 
6. Plan vaste momenten in om e-mail te 
checken en te beantwoorden. Per mail of 

meer Doen In 
mInDer uren 

telefoon afspraken maken over bepaalde 
zaken kan, mits dit mogelijk is, flinke tijd-
winst opleveren. Maak ook duidelijk ken-
baar op welke momenten je bereikbaar 
bent en op welke niet. 
7. een opgeruimd bureau schept orde in 
de chaos. rommel leidt af en verstoort de 
concentratie. dus orden alle gegevens en 
maak schoon schip. 
8. Probeer de taken waar je aan begint 
ook zoveel mogelijk meteen af te ron-
den. dat bespaart veel onnodig werk en 
stress. 

ontbreken daarvan. velen zijn zich niet 
terdege bewust van het risico dat onge-
zond leven met zich meebrengt. Slechts 
veertig procent van de deelnemers legt 
een relatie tussen een gezonde leefstijl 
en langer gezond blijven. een kwart 
denkt zelfs dat gezondheid vooral er-
felijk bepaald wordt. feit is echter dat 
twee of meer risicovolle leefstijlfactoren 
de kans op diabetes, hart- en vaatziekten 
en /of nierfalen aanzienlijk vergroten. 
natuurlijk is een gezonde leefstijl geen 
garantie, maar de kans op een gezond 
leven is hierdoor wel vele malen groter. 
leg je leefstijl dus kritisch naast de lat. 

zes van De tIen 
neDerlanDers leven 

onGezonD 

 mondhygiëne en andere gezondheids-
problemen. hoewel er nog geen oor-
zaak en gevolg is vastgesteld, groeit het 
lijstje met mogelijke gezondheidsproble-
men ten gevolge van tandbederf naar-
mate er meer onderzoek plaatsvindt. het 
is experts nog niet gelukt om er exact 
de vinger op te leggen, maar vermoed 
wordt dat bepaalde orale bacteriën in 
onze bloedstroom terecht kunnen komen 
en daar belangrijke organen kunnen 
aantasten.

SteeKhoUdende verBAnden
ontstekingen vormen vaak de grote ge-
meenschappelijke deler van tandpro-

blemen en andere aandoeningen. door 
tandproblemen, die gekenmerkt worden 
door ontstekingen, kan de kans op infec-
ties in de rest van het lichaam toenemen. 
wetenschappers hebben reeds verban-
den ontdekt tussen tandproblemen en 
hartziektes, diabetes, dementie, reuma-
tische artritis en vroegtijdige geboortes.

tAndPlAK onder de PlAK
om tandplak onder controle te houden 
wordt aangeraden twee keer per dag te 
poetsen met een tandpasta die fluor be-
vat, dagelijks te flossen en een antibacte-
riële mondspoeling - zonder alcohol - te 
gebruiken. laat daarnaast je tanden elk 
half jaar onderzoeken en behandelen 
door een tandarts. 

cijfers tonen aan dat wandelen de 
snelst groeiende buitensport van 
Nederland is. Niet geheel verwon-
derlijk gezien de laagdrempelig-
heid, de vele mogelijkheden en de 
kosten. Bijna iedereen kan het, het 
is veelal gratis en razend gezond. 
Steeds meer mensen kiezen dus 
voor ‘een blokje om’. 

wandelen is dé manier om zowel de 
lichamelijke als geestelijke gesteldheid 
een duwtje in de rug te geven. de kans 
op blessures is door de natuurlijke bewe-
ging gering en gewrichten worden mini-
maal belast. daarnaast blijkt wandelen 
een goede manier om je hoofd leeg te 
maken en stoom af te blazen. een frisse 
neus halen draagt bij aan een goede ge-
zondheid en bovendien is wandelen een 
ideale manier om in conditie te komen. 
daarbij kleeft er ook een belangrijk soci-
aal aspect aan. tijdens het wandelen leg 
je makkelijk contacten en het is een indi-
viduele sport die ook in groepsverband 
beoefend kan worden. redenen te over 
dus om de benen te strekken.

eeN Blokje om

KijK ooK op: www.goed-voor-elKaar.comKijK ooK op: www.goed-voor-elKaar.com



EN 
ROCKWOOL
STAAT DAAR    
ACHTER!

“BEHANDEL DE ANDER ZOALS JEZELF 
OOK BEHANDELD WIL WORDEN”

“Ik ben verantwoordelijk voor de Nederlandse markt en geef leiding 
aan vijf buitendienstmedewerkers. Slechte producten bestaan niet meer. 
Slechte service bestaat ook niet meer. Dus alleen de mensen maken het 
verschil. En ik, ik zorg ervoor dat de mensen het verschil kunnen maken. 
Met goed leiderschap kan ik me nog nuttiger maken voor Rockpanel. 
Coachen, inspireren, enthousiasmeren.” 

Behandel de ander, zowel binnen als buiten Rockpanel, zoals jezelf 
ook behandeld wil worden.

SAMEN WERKEN AAN JEZELF. GOED VOOR ELKAAR. 

Meer weten? Kijk op: www.goed-voor-elkaar.com of praat er eens over met je leidinggevende.
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Zefnath Noija
Business Manager Nederland, Rockpanel


