
IK HEB ARTROSE
MAAR DIE OPERATIE KAN NOG WEL EVEN WACHTEN

Ewald van der Hoop



Woord vooraf 4

Dankwoord 5

Zo begon het bij mij 6

Wat is artrose? 8
Klachten 8
Oorzaken 8

De Westerse benadering 9
Pijnbestrijding met medicijnen 9
Fysiotherapie 9

Waarom stretchen belangrijk is 9
Leefstijlaanpassing 10
Operatie 10

Een holistisch alternatief 11
Mindful omgaan met pijn 11

Mindfulness: jij bent niet je pijn 13
Mindfulness: de kracht van de ademhaling 14

Triggerpoints, een nieuwe concept? 17
Symptomen van triggerpoints 19

Afgeleide pijn 19
Problemen met bewegen 19

Behandeling van triggerpoints 20
Het vinden van triggerpoints 20
Massagetechniek 21

Artrose & Voeding 23
De orthomoleculaire invalshoek 23
De rol van verzuring 24
Oxidatieve stress en stille ontstekingen 24

Oxidatieve stress 24
Stille ontsteking 25

Voeding ter bestrijding van stille ontstekingen 26
Een orthomoleculair voedingspatroon 27

Ontgifting 28
Ontgiften d.m.v. kruidentheeën 29

Waarom voedingssupplementen? 29
Extra vitaminen en mineralen 29

De basissuppletie 29
Begin met een goede multivitamine 30
Vitamine C 30



Vitamine D 31
Visolie 31

Specifieke suppletie voor artrose patiënten 32
Glucosamine & Chondroïtine 32
MethylSulfonylMethaan (MSM) 32

Vit-Box, een compleet assortiment supplementen 32



Woord vooraf
Dit is wat ik heb ontdekt: het is mogelijk om zonder operatie of zware medicijnen de
kwaliteit van je leven met artrose weer te zien verbeteren. Ik ga je in dit boek vertellen
hoe ik dat heb gedaan.

Dit kan ook waardevolle informatie voor jou zijn. Misschien wil je liever geen operatie
ondergaan, of misschien ben je gewoon zelf ook geïnteresseerd in een meer holistische
kijk op onze aandoeningen, net als ik was. Of misschien zoek je naar hoop en een
succesverhaal terwijl je je eigen diagnose een plekje moet geven. Wat je hier ook naar
toe heeft getrokken, dit boek heeft jou met een reden bereikt. Tijd om de rijkdom van de
holistische benadering met betrekking tot jouw artrose te leren kennen.

In dit eBook breng ik je met enkele krachtige benaderingen in aanraking. Genoeg om
verschil te gaan bemerken en nieuwe wegen voor je te openen. Deze zijn:
Pijnmanagement via Mindfulness en Triggerpoint massage - wat helaas misschien wel
het best bewaarde geheim in de wereld voor artrose patiënten is.

Door het lezen van dit eBook kun jij ook een stap verder komen, en jouw herstel meer in
eigen hand nemen. Dat is al winst in de hele beleving van je aandoening; je herneemt de
regie en controle over jouw kwaliteit van leven. En wie weet nodigt het je wel uit ook
verder op onderzoek uit te gaan. Ik wil je op een spoor brengen dat je de inspiratie en
het vertrouwen geeft dat er opties zijn die je kwaliteit van leven verbeteren. Ook zonder
operatie.

Stel je echt eens voor… wat als jouw artrose niet meer bepalend is voor je dag? Hoe zou
het zijn om technieken op zak te hebben die je kunt inzetten wanneer je pijn hebt? Hoe
voelt het om weer het gevoel van regie over je leven en herstel te hebben? En stel je
eens dat moment voor, dat je verbetering bemerkt… zonder operatie of stevige
pijnstillers. Geeft dat geen gevoel van kracht? En dat, terwijl je dan weet dat er nog een
wereld aan mogelijkheden voor je ligt.

En sta dan even stil bij het gevoel te blijven waar je nu bent.
Afhankelijk te zijn van je pijnstillers. Door te gaan op het pad van afzien totdat het ‘erg’
genoeg is voor de vervangende operatie.

Dat is nogal een verschil hè?

Duik in dit eBook en laat me je vertellen hoe ik met artrose in beide heupen weer volop
van het leven geniet.

Veel succes,
Ewald
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Zo begon het bij mij
Je hebt van die gebeurtenissen in je leven met de potentie om veel te veranderen. Je
gezondheid, je bewegingsvrijheid, je hobbies, je carrière, en wie weet wat nog meer.

Achtendertig jaar was ik toen ik plotseling last kreeg van pijn in mijn rechter heup. Ik
deed het nog af als een ongemakje en vertelde mezelf dat het snel over zou gaan. Dat
deed het eerst ook, maar slechts voor even.

Het kwam terug en werd met de tijd vervelender. Na een doktersbezoek en uiteindelijk
een MRI scan in het ziekenhuis werd vastgesteld dat ik beginnende artrose
(gewrichtsslijtage) in mijn rechterheup had. Op mijn leeftijd - ik was perplex!

De pijn in mijn heup verergerde en beperkte mij steeds meer in mijn mogelijkheden. De
orthopeed in het ziekenhuis kon me niet verder helpen; zijn mantra was ‘uitstellen,
uitstellen, uitstellen’. Waar ik in het begin nog paracetamol gebruikte, greep ik naar
steeds meer en sterkere pijnstillers. Mijn kinderen kon ik op een gegeven moment niet
meer bijbenen. Ik werd steeds beperkter in mijn mogelijkheden. Na enkele jaren
‘uitstellen, uitstellen, uitstellen’ was ik het zat. En zo werd ik op 42 jarige leeftijd
geopereerd.

Nu begint het leven weer, dacht ik! Enige beperkingen daargelaten, hoopte ik gauw weer
mijn oude actieve leventje op te kunnen pakken. Hardlopen en sporten als tennis kon ik
beter niet doen, maar mijn passie voor surfen en snowboarden wilde ik niet opgeven. Ik
ging er weer voor!

Maar toen, slechts twee jaar later in de zomer van 2018, voelde ik na een middagje
stand-up-paddle surfen opnieuw een vervelende pijnscheut in mijn heup. Nu links.
Ik wist direct wat het was.
En inderdaad, het ziekenhuis bevestigde het: artrose, nu in mijn linkerheup.

Ik besloot dat ik niet opnieuw hetzelfde pad zou volgen. De Westerse wijze van
behandeling bij artrose, pijnbestrijding door steeds meer of zwaardere pijnstillers te
gebruiken, wilde ik nu vermijden. Ook wilde ik niet opnieuw in de wachtmodus gaan om
pas weer te kunnen opleven na een operatie. In plaats daarvan ben ik me gaan
verdiepen in de alternatieve geneeskunde. De holistische wijze van het centraal stellen
van het zelfhelend vermogen van het lichaam bij alternatieve geneeskunde was wat mij
ontzettend aanspreekt en bleek voor mij de sleutel tot succes.

Inmiddels (2022) ben ik al jaren verder. De pijn is beheersbaar en mijn bewegingsvrijheid
voldoende. Ik kan nog steeds surfen. Wat mijn grootste passie is.



In dit eBook zal ik je uitleggen hoe ik dit heb gedaan. Zo hoef jij niet opnieuw het wiel uit
te vinden. Doe direct je voordeel met deze methoden, en ondersteun jouw eigen
zelfhelend vermogen. Laat je verbazen door wat je lichaam zelf kan.

Maar ik begin met het beschrijven van waar we het met artrose nu eigenlijk over
hebben, en geef je een overzicht van de huidige Westerse benadering.



Wat is artrose?
Artrose is een degeneratieve gewrichtsziekte die het vaakst voorkomt bij volwassenen
van middelbare leeftijd en bij ouderen. Het is de meest voorkomende vorm van artritis
(Artritis is een overkoepelende term. Het wordt gebruikt om verschillende aandoeningen
te beschrijven die ontstekingen in jouw gewrichten veroorzaken). Artrose kan in elk
gewricht voorkomen, maar komt het meest voor in de knieën, heupen, handen en
wervelkolom. De symptomen van artrose zijn onder meer pijn, stijfheid, verminderd
bewegingsbereik en zwelling.

De exacte oorzaak van artrose is multifactorieel en wordt niet volledig begrepen. Er
wordt echter aangenomen dat het het resultaat is van een combinatie van factoren,
waaronder genetica, leeftijd, gewrichtsletsel en obesitas. Al deze factoren leiden echter
tot een toename van ontstekingen en afbraak van kraakbeen.

Kraakbeen is een glad, wit weefsel dat de uiteinden van botten bedekt en ervoor zorgt
dat ze soepel tegen elkaar kunnen bewegen. Bij artrose wordt dit kraakbeen
afgebroken, waardoor de botten tegen elkaar wrijven. Dit kan pijn en ontstekingen
veroorzaken. Verder initieert dit een cyclus van meer ontsteking en afbraak van
kraakbeen.

Er is geen remedie voor artrose, maar er zijn behandelingen beschikbaar die kunnen
helpen om de symptomen te beheersen en de progressie van de ziekte te vertragen.

Klachten
Pijn en stijfheid zijn typische klachten die bij artrose horen. De belangrijkste klacht is pijn.
Meestal gaat het om een do�e pijn, maar bij mij waren het zo nu en dan ook steken.
Pijnscheuten in mijn heup en do�e pijn op mijn bovenbeen. De meeste mensen ervaren
echter pijn in de lies, uitstralend naar de knie. De pijn wil ook wel ontstaan bij het
heropstarten na een rustpauze; de zogenaamde startpijn. De pijn neemt in de loop van
de dag vaak toe en kan zelfs ‘s nachts aanhouden. Dit beperkt je nachtrust natuurlijk en
zo zijn ook vermoeidheidsklachten deel van het arsenaal aan klachten bij artrose.

De pijnklachten kunnen je behoorlijk beperken in het dagelijks functioneren. De ene dag
is de andere niet. Zelfs gedurende de dag kan de pijn in intensiteit wisselen.

Oorzaken
Wat veroorzaakt artrose nu precies? Hier is nog veel onduidelijkheid over. Artsen denken
dat er meerdere factoren een rol spelen. Hoe meer van deze factoren een rol kunnen
spelen, des te groter de kans op artrose. Leeftijd, een verstoord immuunsysteem en
voeding worden gerekend tot de risicofactoren. Maar denk ook aan langdurig zwaar
werk, langdurig zittend werk, overgewicht of een beschadiging door een trauma zoals



een sportblessure of ziekte. Ook bestaat er een erfelijke aanleg voor het ontwikkelen
van artrose.

De Westerse benadering
Kort gezegd, en zonder er doekjes om te winden, valt artrose volgens de Westerse
geneeskunde niet te genezen. De behandeling richt zich dan ook op de volgende vier
pijlers die ik allemaal even kort zal aanstippen zonder hier al te diep op in te gaan:

● pijnbestrijding met medicijnen
● fysiotherapie
● het aanpassen van levensstijl
● een operatie

Pijnbestrijding met medicijnen
Medicijnen hebben geen invloed op de artrose zelf. Het is puur pijnverlichting, waardoor
je weer kunt bewegen of in ieder geval ontspannen. Persoonlijk heb Ik veel baat bij het
gebruik van Voltaren - een gel die ik op mijn pijnlijke heup smeer. Als ik teveel pijn heb
neem ik er een paracetamol of twee bij. Veel verder probeer ik niet te gaan op dit
moment in medicijngebruik.

Bij de eerdere artrose in mijn rechterheup had ik zoveel pijn dat ik alles tegelijk deed.
Paracetamol werd vervangen door diclofenac en dat ik daar geen maagzweer aan over
heb gehouden is een meevaller. Ook heb ik een corticosteroïde spuit in mijn heup gehad.
Daarnaast heb ik een tijd glucosamine geslikt, maar voor mijn gevoel zonder resultaat.

Fysiotherapie
Persoonlijk heb ik niet zoveel baat gehad bij de hulp van de fysiotherapeut, maar ook
dat kan voor iedereen anders zijn. Wellicht kan hij of zij je adviseren bij het verstandiger
belasten van je gewrichten. Zoals het bijvoorbeeld raadzaam is om de grote in plaats
van de kleine gewrichten te gebruiken: draag een tas over je arm of schouder in plaats
van in je hand. En verdeel de kracht over meerdere gewrichten: til zware voorwerpen op
met twee handen in plaats van met één hand. Het doel van fysiotherapie bij artrose is
om je te leren op een verantwoorde manier te bewegen en een juiste lichaamshouding
aan te nemen. Wat ik met name het opgepikt bij fysiotherapie is het belang van
stretchen. Daarnaast is het van belang om de juiste oefeningen te doen.

Waarom stretchen belangrijk is
Stretchen of anders gezegd het rekken van je spieren, houdt deze flexibel, sterk en
gezond. Dit is zeker voor ons met artrose belangrijk, want wij hebben die flexibiliteit
nodig om een redelijk   bewegingsbereik in de gewrichten te behouden. Zonder dit



worden de spieren korter en gespannen. Ik adviseer je dagelijks oefeningen te doen en
te stretchen.

Leefstijlaanpassing
De pijn bij artrose dwingt heel vaak tot een aanpassing van de levensstijl. Bepaalde
sporten zullen niet meer fanatiek gedaan kunnen worden of moeten zelfs helemaal
worden losgelaten. Als actief buitensporter - windsurfen, snowboarden - heb ik hierin
mijn portie loslaten ook gehad. Windsurfen met harde wind is geen optie meer en bij het
snowboarden ben ik ook wat voorzichtiger geworden. Badmintonnen, wat ik altijd op
hoog niveau heb gedaan, heb ik losgelaten.

Afhankelijk van je leeftijd en levensstijl zul je de gevolgen van artrose onder ogen
moeten zien. De pijn zal je wel dwingen.
Toch hoop ik dat je jouw passies kunt blijven volgen, of dat je wellicht nieuwe ontdekt. Zo
heeft mijn artrose mij met qigong en tai chi in aanraking gebracht, waar ik mij erg goed
bij voel.

Operatie
Vier jaar na de eerste diagnose was ik er klaar mee. Door de pijn kon ik geen stap meer
verzetten... Letterlijk. Het was tijd. Verder uitstel betekende uitstel van leven.
Alhoewel ik behoorlijk tegen de operatie opzag, viel de duur van de operatie mee en
stond ik dezelfde avond weer op mijn benen.

Bij aan artrose gerelateerde heupoperaties begint het herstel vaak direct, zoals ook bij
mij. Dezelfde dag nog belasten en dan volgt een periode van lopen met krukken en
eventueel fysiotherapie. Na enkele maanden loop je weer zoals je lang niet hebt gekund!
Het is prachtig dat het kan. Natuurlijk is het ook goed om te bese�en dat elke operatie
ook risico’s met zich mee brengt. Complicaties bij een heupoperatie kunnen nare
gevolgen hebben en het is altijd goed je hiervan bewust te zijn, en op jouw persoonlijke
situatie en risico’s te reflecteren.



Een holistisch alternatief
Je weet nu iets van hoe mijn zoektocht begon, en ik heb kort beschreven waar de
Westerse benadering en behandeling van artrose uit bestaat. Ik gok dat het meeste
hiervan niet nieuw voor je was, maar het is altijd goed van elkaar te weten hoe we de
context van de aandoening en behandeling zien. Wat er hierna volgt sluit overigens niet
uit dat je je huidige reguliere medische hulp (als je die hebt) ook kunt blijven gebruiken.

In dit deel van het eBook gooien we het over een andere boeg. Ik wil je uitnodigen met
me mee te reizen op een alternatieve route. O� the beaten track, zoals de Engelse
zinsnede vaak gebruikt wordt in reisgidsen voor routes die niet door de massa wordt
bewandeld. Een avontuur langs de verschillende onderwerpen: mindfulness,
triggerpoints en orthomoleculaire voeding. Er komen ook oefeningen voorbij. Zoals met
alle kennis is het pas waardevol als we het toepassen. Dus nodig ik je uit te
experimenteren met deze oefeningen. Probeer het uit en voel wat het voor je doet.

Sta jij open voor een alternatieve denkwijze, waarbij jij zelf het heft in handen kan gaan
nemen? Zou je het willen weten hoe je meer grip op je eigen gezondheid en welzijn kunt
krijgen? Laten we beginnen met Mindfulness.

Mindful omgaan met pijn
Wanneer je met een hamer op je duim slaat of je scheen tegen iets stoot, veroorzaakt
dat onmiddellijk pijn. Dit noemt men acute pijn: pijn die plotseling opkomt. Acute pijn is
meestal heel hevig, maar duurt ook maar kort. Hij gaat of vanzelf over, zoals wanneer je
een scheen tegen iets stoot, of hij dwingt je actie te ondernemen om hem te laten
verdwijnen, zoals naar een arts gaan. Voor ons is het vaak pijn door overbelasting van
het gewricht. Het is een pijn die snel opkomt en vaak een tijdje op een vervelend
pijnniveau blijft voordat het langzaam afneemt.

Nu komt het. We zijn geneigd afstand van pijn te nemen, er zo snel mogelijk van weg te
komen. Maar als je op de momenten dat je je per ongeluk pijn doet direct juist probeert
met je bewustzijn naar je pijngevoel te gaan, kun je de gewaarwordingen heel anders
gaan ervaren. Hierover straks meer. Maar wanneer je er echt bij bent met je aandacht,
kan het een hele openbaring zijn dat je ineens een scala aan keuzemogelijkheden hebt
om met lichamelijk pijn, zelfs heel intense pijn, om te gaan. In plaats van er alleen maar
automatisch door overweldigd te worden. Dit geldt net zo voor je emoties en je gedrag.

Chronische pijn is minder makkelijk op deze wijze te transformeren dan acute pijn. Met
chronische pijn bedoelen we pijn die langdurig blijft bestaan en die niet gemakkelijk
verlicht kan worden. Chronische pijn kan constant zijn, maar kan ook komen en gaan. Hij
kan ook enorm in intensiteit variëren, van ondraaglijk tot dof en schrijnend. Deze
variaties in pijn heb je wellicht ook ondervonden.



Wat goed is om te bese�en is dat pijn een van de belangrijkste boodschappers van je
lichaam is. Pijn heeft een belangrijke functie. Het geeft ons een signaal dat er iets uit
balans is. Als we voorbij de angst voor pijn kunnen komen kunnen we ontdekken welke
waarde er mogelijk in deze boodschap zit. Welk probleem zit er onder de pijn? Wat is de
bron? We hebben echter een afkeer van pijn gekregen, zelfs al van de gedachte aan pijn
of ongemak. Daarom grijpen we zo snel naar een geneesmiddel zodra we hoofdpijn
voelen opkomen.

Deze afkeer van pijn is in feite een afkeer van lijden. We maken gewoonlijk geen
onderscheid tussen pijn en lijden, maar er bestaan heel belangrijke verschillen tussen.
Pijn is een natuurlijk onderdeel van het leven. Lijden is een van de vele mogelijke
antwoorden op pijn. Lijden kan veel verschillende oorzaken hebben; het kan uit
lichamelijke maar ook uit emotionele pijn voortkomen. Onze gedachten en emoties zijn
erbij betrokken, en ook hoe deze gedachten en emoties vormgeven aan de betekenis
van onze ervaringen. Laat dat even op je inwerken, want dat is een belangrijke. Onze
gedachten en emoties bij de ervaring van pijn bepalen de mate van ons lijden.

Onze gedachten en emoties bij de ervaring van pijn
bepalen de mate van ons lijden.

En ook lijden is volstrekt natuurlijk. In feite wordt er over het mens-zijn vaak gezegd dat
het onvermijdelijk lijden is. Het is echter belangrijk om te onthouden dat lijden slechts
één van de reacties op het voelen van pijn is. Zelfs weinig pijn kan groot lijden
veroorzaken als angst voor groter lijden het bezit van ons neemt. “Wat als het een tumor
is?” Of vul jouw angst maar in. Dezelfde pijn kan weer als niets bijzonders, als een
ongemakje worden gezien, wanneer we zijn gerustgesteld door medische onderzoeken.
Het is dus niet altijd de pijn op zichzelf die ons doet lijden, maar met name wat deze pijn
triggert bij onszelf. Hoe reageren we op de pijn is voor een groot deel bepalend voor hoe
we deze ervaren. En we vrezen het lijden het meest, niet de pijn.

De mens lijdt het meest
door het lijden dat hij vreest.

Uiteraard wil niemand met chronische pijn leven. Maar chronische pijn is voor ons een
realiteit. Pijn kan je echt tot stilstand brengen. Pijn kan de kwaliteit van je leven
verminderen. Pijn kan je prikkelbaar, gedeprimeerd en ontvankelijk voor zelfmedelijden
en voor gevoelens van hulpeloosheid maken. Je kunt het gevoel hebben dat je de macht
over je lichaam kwijt bent. Komt je dat niet bekend voor? Mij wel.



Mindfulness: jij bent niet je pijn
Helaas is mindfulness niet verkrijgbaar op recept. Dat was een snelle oplossing geweest!
Het is iets dat oefening vergt, maar dan ook enorme potentie heeft voor het verbeteren
van je welzijn. Het is een van de drie krachtige wapens in ons arsenaal, naast
triggerpoint massage en de qigong oefeningen. Van de drie is het de belangrijkste bij
directe pijnbestrijding.

Om de genezende kracht van mindfulness te ontwikkelen is het nodig dat jouw geest
open en ontvankelijk is. De term klinkt misschien wat zweverig, maar je zult zien dat dat
meevalt. Dit is iets om met je hele hebben en houwen te doen. We gaan een
mindful-instelling ontwikkelen voor het verbeteren van je relatie met jouw pijn. De
komende oefeningen helpen je jezelf te trainen om aandachtig en in het moment met je
volle bewustzijn aanwezig te zijn, met een kalme geest en een ontspannen lichaam.

De eerstvolgende keer dat je met een hamer op je duim slaat of je scheenbeen tegen
iets stoot, of er een pijnscheut door je heup of knie schiet, kun je het volgende
mindfulness experiment uitvoeren:

➤

Probeer de explosie van gewaarwordingen en alle uitroepen, gekreun en heftige
lichaamsbewegingen die er op volgen te observeren. Dit gebeurt allemaal in
ongeveer twee seconden. Als je vlug genoeg bent om met je bewustzijn naar de
gewaarwordingen die je voelt te gaan, merk je in die tijd misschien dat je
ophoudt met vloeken of tieren, en dat je bewegingen minder heftig worden.
Terwijl je de gewaarwordingen in het pijnlijke gebied opmerkt, merk je op hoe ze
veranderen, hoe deze gewaarwordingen in snelle opeenvolging door het gebied
stromen en in elkaar overgaan. Blijf de stroom gewaarwordingen volgen terwijl je
het getro�en gebied vasthoudt of er ijs op legt of het onder koud water houdt.

Wanneer je dit experiment uitvoert merk je misschien, als jouw concentratie sterk is, een
centrum van kalmte in jezelf op. Dit kan je het gevoel geven dat je volledig losstaat van
de indrukken die je ervaart, alsof het niet zozeer om ‘jouw’ pijn gaat als wel om pijn als
een bewegend energetisch gebeuren. Misschien had je het gevoel dat je ‘in’ de pijn of
‘achter’ de pijn eigenlijk kalm was. Zo niet, dan kun je het de volgende keer dat je zo
onfortuinlijk bent om een of ander deel van je lichaam hard te stoten altijd nog eens
proberen.

Als je niet wilt wachten om dit te kunnen oefenen maar je het ook weer wat te ver vindt
gaan om met opzet je teen te gaan stoten ;-) kun je ook het volgende proberen om in
elk geval een tipje van de sluier van bovenstaande te ervaren.



➤

Sluit je ogen en haal diep adem. Richt je aandacht naar binnen en stel je met
intentie open voor het echt voelen van je lichaam. Is er een plek of regio die
oncomfortabel voelt? Waar je misschien ongemak of lichte pijn ervaart? Zoom
dan verder in op die plek met al je aandacht. Registreer en observeer wat er
gebeurt. Is de pijn of het ongemak statisch, of verandert het? Welke kleur of
structuur heeft het? Wees er met je aandacht en je ademhaling bij en ervaar wat
er gebeurt.
Dit is ook mindfulness.

Mindfulness: de kracht van de ademhaling
Ademhaling als jouw onvermoede bondgenoot bij pijnbestrijding

Vanaf het moment dat we geboren worden tot het moment waarop we sterven, ademen
we. Het ritme van onze ademhaling is sterk afhankelijk van onze activiteiten, maar ook
van onze gevoelens. Niet alleen bij lichamelijke inspanning, maar ook bij emoties als pijn
wordt onze ademhaling sneller en vaak oppervlakkig.

Gelukkig hebben we enige mate van controle over onze ademhaling. Als we willen,
kunnen we onze ademhaling een poosje inhouden of de snelheid en diepte regelen.
Wat we vreemd genoeg niet leren op school of van onze Westerse doktoren is dat we
onze ademhaling bewust kunnen inzetten voor het veranderen van onze pijnervaring.
Sterker nog, onze ademhaling is onze krachtige bondgenoot.

Onze ademhaling. Een continue en ritmisch proces dat voortdurend verandert. Wanneer
je je vaker op je ademhaling gaat concentreren zul je vertrouwd raken met hoe het
verandert; met haar flexibiliteit. Wanneer jij en je ademhaling elkaar beter leren kennen
zul je zien hoe ook je emoties kunnen veranderen door het veranderen van je
ademhaling. Je emoties zijn beïnvloedbaar door het ritme en de diepte van je
ademhaling. Ook dit is een proces dat oefening vergt. En hiermee heb je een krachtig
middel voor pijnbestrijding in handen.

De gemakkelijkste en doeltre�endste manier om hiermee te beginnen, is om je gewoon
op jouw ademhaling te concentreren en te zien wat er gebeurt als je daar met je
aandacht probeert te blijven.

Er zijn verschillende plekken in je lichaam waar de ademhaling kan worden
geobserveerd. De neusgaten, waardoor je de lucht naar binnen voelt stromen. Of je
borstkas, die uitzet bij het inademen, of je buik, die op en neer gaat bij in en uitademen.
Stel je eens voor dat je inademing als een golf is die zich over je innerlijke kustlijn uitrolt.



En met de uitademing trekt de golf zich weer terug in de zee. Wat komt de golf allemaal
tegen op haar pad?

Welke vorm je ook kiest, de bedoeling is dat je je bewust wordt van wat je voelt op de
plekken waar je adem komt. Observeer de gewaarwordingen in je lichaam en probeer
er van moment tot moment bij te blijven. Voel de lucht die door je neusgaten naar
binnen en naar buiten stroomt, voel het op en neer gaan van je borstkas of buik. Voel. Je
bent mindful aanwezig.

Je aandacht bij je ademhaling houden betekent alleen maar opletten. Niet meer dan
dat. Je hoeft niets te veranderen. Je hoeft je ademhaling niet te dwingen of forceren, je
hoeft haar niet te verdiepen. Alleen maar gewaarworden. Zijn.

“you are a human being
not a human doing”

~ kurt vonnegut ~

Met onderstaande oefeningen kun je je ademhaling leren te gebruiken in het intiemer
worden met jouw pijn.

➤ Oefening 1
● Ga comfortabel zitten met een rechte rug en laat je schouders zakken.
● Sluit je ogen en richt je aandacht op je buik. Eventueel kun je je handen op

je buik leggen. Voel hoe je buik beweegt bij het in- en uitademen.
● Blijf je ademhaling volgen, volg de inademing van je neus naar je buik en

de uitademing van je buik naar je neus of mond.
● Blijf zo een minuut of vijf tot tien zitten en probeer je ademhaling te blijven

volgen. Ongetwijfeld zul je met je gedachten afdwalen. Als dit gebeurt en
je bemerkt het, keer dan rustig terug naar je ademhaling.

● Probeer eens uit of je je adem kunt sturen. Kun je je adem naar je hart
leiden en een poosje in je hart ademen?

● Kun je in je pijnlijke heup of knie of ander lichaamsdeel met ongemak
ademen? Zonder iets te willen veranderen. Gewoon er met je volle
bewustzijn bij aanwezig zijn.

De volgende oefening kun je tijdens het lopen doen, bijvoorbeeld tijdens een
wandelingetje. Lopen is voor mij en voor anderen met artrose regelmatig pijnlijk. Echter,
met deze oefening kan ik vaak na enkele minuten al, pijnloos verder. Soms komt de pijn
weer terug en doe ik het nogmaals.

➤ Oefening 2



● Tijdens het lopen ga je met je aandacht naar je ademhaling. Let op je
houding, loop rechtop en zo ontspannen mogelijk.

● Blijf je ademhaling volgen, volg de inademing van je neus naar je buik en
de uitademing van je buik naar je neus of mond.

● Blijf rustig doorlopen en probeer je ademhaling continu te blijven volgen.
Verbind met je bondgenoot. Dwaal je even af met je gedachten, glimlach
zodra je dit opmerkt en breng dan je aandacht gewoon weer rustig terug
naar je ademhaling.

Mindfulness gaat over zijn bij wat er is. Het is het tegenovergestelde van vechten tegen
de realiteit. Vanuit deze rust kan transformatie van de beleving plaatsvinden.

“bewustzijn is als de zon. Als het op iets schijnt
transformeert het.”

~ Nhat Hanh ~



Triggerpoints, een nieuwe concept?
Verminder zelf pijnklachten met triggerpoint massage

Pijn. Zoals ik in het begin al schreef, zijn pijn en stijfheid de klachten die bij artrose horen.
Wat heb je allemaal al geprobeerd om je pijn te verlichten? Misschien heb je resultaten
geboekt met fysiotherapie of chemische pijnstillers, maar als jouw pad lijkt op het mijne,
komt de pijn komt altijd weer terug en kom je niet echt verder op deze manier.

Nu heb ik echter iets moois en verrassends te delen. Een goed bewaard geheim. En
vraag me niet hoe het kan dat dit niet beter bekend is! Het is namelijk zo dat vele van
onze dagelijkse pijnen veroorzaakt worden door zogenaamde triggerpoints.

Heb jij eerder gehoord van triggerpoints? Triggerpoints zijn geen nieuw concept. Onze
Westerse reguliere medici lijken zich echter niet hierin te (willen) verdiepen. Ik kan alleen
maar gissen naar de reden hiervoor. Zouden ze kunnen denken dat het om nieuwe en
onbewezen ideeën over pijn gaat? Of wellicht omdat er geen medicijn voor nodig is?
Omdat ze (onbewust) hebben geaccepteerd dat artrose niet te genezen is en ze dus
geen ‘open mind’ meer hebben voor andere benaderingen? Feit is dat het woord
triggerpoints nooit is gevallen bij al mijn bezoeken aan de huisarts en orthopedisch
specialisten. Nooit.

Triggerpoints zijn kleine contracties in de spieren, of anders gezegd, een kleine
samentrekking in spierweefsel. We zouden het waarschijnlijk bij ontdekking een
spierknoop noemen. Vaak voelt het aan als een rijstkorrel of een erwt die diep in de
spier begraven ligt.

Vanuit de Oosterse manuele therapieën wordt hier wel veel over geschreven en is het
opgenomen in diverse massagetechnieken, zoals bij het Japanse Shiatsu. Via mijn
opleiding tot Shiatsu masseur ben ik er zelf voor het eerst mee in aanraking gekomen.
En wat blijkt: triggerpoints komen opvallend vaak voor. Ze kunnen zich ontwikkelen in elk
van de 200 paar spieren van het lichaam, waardoor pijn en stijfheid zich in een enorm
gebied kan manifesteren. De e�ecten van triggerpoints kunnen een leven lang
voortduren.

Een onderschat kenmerk van triggerpoints is dat ze onbeperkt latent aanwezig kunnen
zijn zonder pijn te veroorzaken. Echter, op de lange termijn kunnen deze latente
triggerpoints ernstiger e�ecten hebben dan de pijn die wordt veroorzaakt door actieve
punten. Ze lijken de belangrijkste oorzaak te zijn van de stijve gewrichten en de beperkte
beweeglijkheid die ouderen hebben. Bovendien vormt de constante spierspanning die
door latente triggerpoints wordt geactiveerd een overbelasting die kan leiden tot
onherstelbare schade aan de gewrichten. Het kan daarmee zelfs een van de oorzaken
van artrose zijn.



Een triggerpoint verzwakt je spier terwijl hij hem ook gespannen houdt. Dit houdt een
strakke samenwerking in stand in de spierweefsels die onderdeel van het gebied
uitmaken. Deze strakke banden van spierweefsel houden op hun beurt de
aanhechtingen van de spier voortdurend onder spanning, wat dan vaak weer
symptomen veroorzaakt in nabijgelegen gewrichten. De voortdurende spanning in de
vezels van het triggerpoint zelf beperken de circulatie in het omliggende gebied. De
ophoping van afvalsto�en, maar ook het gemis aan zuurstof en voedingsbestanddelen
die voor de de stofwisseling noodzakelijk zijn, kunnen triggerpoints maanden- en zelfs
jarenlang instandhouden.

Het is bewezen dat triggerpoints de oorzaak zijn van vele soorten gewrichtspijn die
onterecht worden toegeschreven aan artritis of aan gewrichtsletsel. Terwijl de
problemen die triggerpoints veroorzaken verrassend eenvoudig te verhelpen kunnen
zijn; de meeste mensen kunnen het zelfs zélf doen, als ze over de juiste informatie
beschikken. Een therapeut zou je even op weg kunnen helpen, maar dan kun je de
behandeling van jouw triggerpoints prima zelfstandig doen door middel van
zelfmassage.

De reguliere pijnbestrijding is gebaseerd op de gedachte dat de oorzaak van de pijn
gezocht moet worden op de pijnlijke plek zelf. Maar triggerpoints leiden de pijn altijd af
naar elders. Ken je dat, het wrijven over knie of onderbeen om de pijn te verlichten die
met de heup artrose te maken heeft?

Zelfmassage van triggerpoints werkt omdat het drie dingen doet:
● het doorbreekt de chemische en neurologische cirkel die de spierkrampen in

stand houdt
● het verbetert de bloed en energiecirculatie in het spierweefsel
● het brengt een onmiddellijke strekking teweeg in de samengeklonterde

spiervezels van het triggerpoint.

Nog een paar interessante weetjes over deze fascinerende materie, want het levert ook
wel eens verwarring op. Sommige mensen denken dat triggerpoints hetzelfde zijn als
acupressuurpunten. Acupressuurpunten worden wel omschreven als concentraties of
blokkades van energie op meridianen, de veronderstelde energiebanen in het lichaam.
Het is moeilijk te bewijzen dat meridianen bestaan. Triggerpoints zijn daarentegen
aanwijsbaar fysieke verschijnselen.

Triggerpoints worden ook wel verward met ‘pijnpunten’. Een pijnpunt is zo pijnlijk dat het
nauwelijks kan worden aangeraakt. Dit is niet het geval met een triggerpoint; op een
triggerpoint moet juist stevige druk worden uitgeoefend om pijn op te roepen.

De meeste diagnoses die worden gesteld rondom pijn in heupen en knieën zijn meestal
artritis, en letsel aan de banden en slijtage van de gewrichtskapsels (artrose).
Röntgenfoto's en andere onderzoeken lijken dit vaak te bevestigen. Maar zelfs als dit



soort aanwijzingen er niet zijn, zoals bij mij het geval was, worden klachten aan een
gewricht meestal gezien als aanwijzingen dat het probleem in het gewricht zit. Het
vermoeden van heupartrose wordt snel als waarheid aangenomen.

pijn in heup en knieen kan heel goed afgeleide pijn
van triggerpoints zijn

Pijn in heupen en knieën kan echter heel goed afgeleide pijn van spierknopen in de
bovenbeenspieren zijn. Dit soort pijn kan net zo intens en ondermijnend zijn als pijn van
een beschadigd gewricht. Zelfs als er daadwerkelijk artrose in heup of knie is
vastgesteld, veroorzaken triggerpoints vaak een groot deel van de pijn. In mijn opinie
zou de behandeling van artrose daarom altijd ook uit triggerpoint-therapie voor alle
nabijgelegen spieren moeten bestaan. Mijn advies aan jou is dan ook: als je last hebt van
je heup of knie, zoek dan altijd eerst naar mogelijke triggerpoints. Je kunt deze
triggerpoints zelf behandelen. In dit eBook zal ik je helpen de belangrijkste mogelijke
triggerpoints te vinden en te behandelen.

Symptomen van triggerpoints

Triggerpoint symptomen kunnen verschillende vormen aannemen en beperken zich niet
tot pijn alleen. Andere symptomen zijn bijvoorbeeld functie-uitval, zoals spierstijfheid,
zwakte en afwijkingen in de lichaamshouding.

Afgeleide pijn

Het bepalende symptoom van een triggerpoint is de afgeleide pijn. Deze pijn wordt
typisch gevoeld als een diepe pijn die door beweging kan verergeren. Afgeleide pijn kan
net zo intens en ondraaglijk zijn als elke andere pijn. Het pijnniveau hangt namelijk
sterker af van de mate van prikkelbaarheid van een triggerpoint dan van de grootte van
de spier. Triggerpoints in de kleinste spier kunnen je laten krimpen van de pijn. Bij
stijfheid en pijn in een gewricht zou je allereerst moeten denken aan mogelijke
triggerpoints in de betrokken spieren. Pijnen in gewrichten zoals de knokkels, polsen,
ellebogen, schouders, knieën en heupen zijn klassieke uitingen van triggerpoints.

Problemen met bewegen

Triggerpoints kunnen onze beweeglijkheid aantasten doordat ze spieren kort en stijf
houden. Dat werkt als volgt. Triggerpoints:

● voorkomen dat spieren zich ontspannen waardoor deze snel moe worden,
● maken dat spieren langzaam van inspanning herstellen,
● zorgen dat spieren zich bovenmatig aanspannen als ze hun werk doen.



● houden spieren uit balans houden, in die zin dat ze gewrichten deels kunnen
ontwrichten, waardoor ze kunnen blijven haken of knakken als je beweegt.

Om vrij te bewegen moeten sommige spieren zich verkorten en andere langer worden.
Het probleem is dat triggerpoints ervoor kunnen zorgen dat een spier geen van beide
graag doet. Strekken en samentrekken zijn beide irritant voor triggerpoints en
verergeren de pijn, waardoor je geneigd bent steeds minder te bewegen. Spieren
worden stijf en het bewegingsbereik wordt steeds minder. Je onwil om te bewegen
verandert in onvermogen om te bewegen. Komt je dat niet bekend voor? Gelukkig
kunnen we er zelf veel aan doen.

Behandeling van triggerpoints
Na het lezen van de grote invloed van triggerpoints is het vast fijn om te lezen dat er
behandeling voor mogelijk is. En dit kun/moet je zelf doen, want het is noodzakelijk om
de triggerpoints dagelijks meerdere keren te masseren. Met een eenmalige massage
krijg je kom je niet van jouw chronische pijn af.

De veiligste en ook meest e�ectieve manier om triggerpoints te behandelen is de diepe
weefselmassage. Deze wordt rechtstreeks op het triggerpoint gegeven. Omdat jij
degene bent die precies kunt vaststellen wat jouw pijn veroorzaakt en hoe je deze
ervaart is deze methode goed geschikt voor zelfbehandeling.

Maar ik wil ook je verwachtingen managen. Zelfbehandeling klinkt mooi, maar het is niet
altijd makkelijk. En het kan ook best even duren voor je bestaande chronische klachten
verholpen hebt. Ook doet triggerpointmassage pijn. Het is wel een relatief ‘aangename
pijn’ als het op de juiste manier wordt gegeven; het zou een pijnniveau moeten zijn
waarbij je je nog kunt ontspannen.

Nog een opmerking in de categorie verwachtingsmanagement. Wanneer je
triggerpoints hebt ontwikkeld die verband houden met stress zullen deze de neiging
hebben terug te komen zolang de bron van de stress (of je reactie op de bron) hetzelfde
blijft. Het is daardoor ook niet realistisch te verwachten dat je nooit meer pijn zult
hebben. Dat heb ik ook niet en is niet realistisch als je artrose hebt. Desalniettemin zal de
techniek van triggerpointmassage je beter dan ooit in staat stellen om jouw pijn aan te
pakken. Maar, om triggerpoints te kunnen masseren, moet je ze eerst kunnen vinden!

Het vinden van triggerpoints
Als je niet weet waar de kraan is, is het lastig je glas te vullen. Zo doen foutieve
aannames over de bron van pijn ook alle pogingen om ervan af te komen mislukken. En
ik vertel je dit, omdat triggerpoints vaker niet dan wel op de plaats liggen waar je pijn
hebt. Pijn afleiding is het belangrijkste kenmerk van triggerpoints. Massage op de
verkeerde plek kan goed voelen, maar toch niet bijdragen aan de oplossing van de pijn.



Dus hoe beter je wordt in het vinden van de oorzaak, hoe groter het verschil dat dit voor
je zal maken! Het is daarmee echt een vaardigheid die geoefend en ontwikkeld moet
worden, een vaardigheid waar je voor de rest van je leven baat bij zult hebben.

Het is van belang om goed zelfonderzoek te doen. Zoek uit waar de pijn zit om
vervolgens aan de hand van de afbeeldingen in de bijgevoegde gids, de locatie van de
triggerpoints te vinden. Triggerpoints zitten vaak in harde strengen spieren en verraden
zich door bij druk toepassing, behoorlijk pijn te doen. Deze pijn straalt vaak direct uit
naar een ander gebied.

Ik heb een triggerpoint massage gids gemaakt. Deze bevat afbeeldingen welke de
gebieden tonen van de uitstralende pijn in de heupen en knieën, zoals kenmerkend bij
artrose. Dit handige hulpmiddel kun je gebruiken voor het lokaliseren van triggerpoints.
Om jezelf vervolgens met de hieronder beschreven massagetechniek te behandelen.

-> Deze gids kun je vinden in de bijlage of downloaden via de pagina
www.ikhebartrose.nl/downloads/

Massagetechniek
Massage is uiteraard een vak op zich. Als kersverse zelf-masseurs wil ik je echter net
genoeg kunnen meegeven om dit veilig en e�ectief te kunnen doen voor de
behandeling van jouw triggerpoints.

Het is van belang dat je je realiseert dat zelfbehandeling niet altijd gemakkelijk is.
Sommige triggerpoints laten zich snel verhelpen, anderen vragen wat meer tijd en
doorzettingsvermogen. Daarnaast zul je merken dat het behandelen van triggerpoints
pijnlijk is. Je zult dusdanig moeten masseren dat de pijn wel ‘aangename pijn’ blijft.

De massage procedure bestaat uit het diepe rustige strijkingen met je duim of duimen
over de triggerpoint. Door de diepe strijkende beweging probeer je bloed en lymfe door
de spier te laten vloeien. Herhaling van de strijkingen is belangrijk. Strijk diep en
langzaam, met korte bewegingen, en niet meer dan een strijking per seconde. De
strijking hoeft niet langer dan vier centimeter te zijn. Bij de strijking is het van belang dat
je niet over de huid ‘streelt’, maar dat de huid meegaat in de beweging. Laat aan het
eind van de strijking los en plaats je duim opnieuw op de plek waar je begon. Herhaal
deze strijkingen ongeveer 10 keer.

Via mijn opleiding tot Shiatsu therapeut heb ik geleerd door middel van de hand- en
vingerdruk op de huid de natuurlijke herstelvermogens van het lichaam te stimuleren.
Deze druktechniek is uitermate geschikt om triggerpoints weg te masseren.



Dank zij de stabiliteit van de duim en de goed ontwikkelde bal en stevig aangehechte
spiertjes is de duim de meest gebruikte vinger bij de shiatsu therapie. De duim kan met
aanzienlijke kracht over een breed gebied opereren. Bij shiatsu wordt de druk
uitgeoefend met de bal van de duim.

Als je met je duim masseert heb je drie opties:
- druk met één duim
- druk met twee duimen
- duim-op-duim druk

Probeer zoveel mogelijk duim-op-duim druk toe te passen om overbelasting van de
duimen te voorkomen. Voor massage van sommige plekken is druk met twee duimen
niet mogelijk en zul je met één duim moeten masseren. In de bijlage heb ik afbeeldingen
opgenomen ter verduidelijking hiervan.



Artrose & Voeding
Dit e-book gaat over de mogelijkheden die je hebt om met artrose weer meer regie over
je leven in handen te krijgen. Dit hoofdstuk gaat over de rol en invloed van voeding.
Want de invloed van voeding op onze gezondheid in het algemeen, maar ook op onze
gewrichten is enorm!

In dit deel neem ik je daarom mee in het begrijpen van artrose vanuit een
orthomoleculair oogpunt. Dit is een enigszins technisch hoofdstuk, maar belangrijk en
onmisbaar vanuit het grotere plaatje rondom onze conditie. We duiken in de betekenis
van orthomoleculair, we gaan het hebben over het belang van de zuurgraad in ons
lichaam en over de rol van ontstekingen. Dit alles is beïnvloedbaar door voeding. Net als
alle chronische ziekten hebben ook gewrichtsziekten alles te maken met voeding. Naast
aandacht voor voedingspatronen vertel ik over de verschillende voedingssto�en waar
wij, als artrose patiënten, met name op kunnen letten.

De orthomoleculaire invalshoek
Aangezien gezondheid en voeding zo sterk met elkaar verbonden zijn en dit mij
ontzettend boeit, heb ik de opleiding Orthomoleculaire Voeding en Suppletie van Civas
gevolgd. Voordat ik verder ga, is het wellicht handig om de term ‘orthomoleculair’ toe te
lichten.
De term orthos komt uit het Grieks en betekent juist, recht, goed of gezond. Moleculair
heeft betrekking op moleculen. Orthomoleculair wil dus zeggen: bijdragend aan een
goede beschikbaarheid van alle moleculen die het lichaamssysteem nodig heeft.

Het feit dat er een duidelijke link is tussen gewrichtsziekten en voeding is wat mij betreft
goed nieuws! Het betekent namelijk dat we door het bewust om te gaan met onze
voeding veel invloed op onze situatie hebben. Sterker nog, met voeding pak je de
oorzaak aan.

Laten we ons eerst wat verder verdiepen in de moleculaire kant van heupartrose en
ontstekingen voordat ik je meer vertel over het orthomoleculair basis voedingspatroon
als goed uitgangspunt bij artrose.

met voeding pak je de oorzaak van artrose aan

Bij heupartrose is er schade aan of verlies van het laagje kraakbeen tussen de kop en
de kom van het heupgewricht. Deze schade zorgt voor een ontstekingsreactie. Naast dat
het ons lichaam energie kost om met ontstekingen om te gaan, leiden ze ook tot pijn en
ander ongemak. Daarnaast is er ook vaak sprake van minder aanmaak van synoviaal
vocht. Dit is de gewrichtsvloeistof die zich in gewrichtsholtes bevindt.



Door kennis over voeding en voedingswaarden op te doen en bewust om te gaan met
onze dagelijkse voeding kunnen we voor een deel onze eigen verantwoordelijkheid voor
een goede gezondheid nemen. Deze aspecten komen samen in orthomoleculaire
voeding en suppletie.

De rol van verzuring
Een van de pijlers van de orthomoleculaire voeding is de verzuring van lichaam, of
eigenlijk, het voorkomen hiervan. Want zodra het lichaam verzuurd raakt kan het niet
goed meer ontgiften en krijgen vooral westerse ziekten vrij kans en komt het lichaam
terecht in een ontstekingsfase.

Met de zuur-base balans bedoelen we het in stand houden van de pH-waarde, de
zuurgraad van een organisme. Bij een normale gezondheid ligt de zuurgraad van het
bloed tussen de 7,37 en 7,45. Door bepaalde functies zoals spijsvertering, beweging, en
ademhaling verzuurt het lichaam. Als de zuurgraad van het lichaam te hoog is, is het niet
meer in staat goed te ontgiften. Langdurige verzuring kan op een gegeven moment
leiden tot o.a. reumatische klachten.

Oxidatieve stress en stille ontstekingen
Wat je eet speelt een cruciale rol bij het ontstaan van gewrichtsklachten. De meest
directe beïnvloeders zijn hierbij de stille ontsteking en oxidatieve stress. Beiden zijn
mechanismen die elkaar beïnvloeden en onder meer in en rond de gewrichten voor
problemen kunnen zorgen. Beide mechanismen moeten dus zoveel mogelijk beperkt of
afgeremd worden. Het goede nieuws is dat we hier via onze voeding invloed op hebben.

wat je eet speelt een cruciale rol bij het ontstaan van
gewrichtsklachten

Oxidatieve stress
In ons lichaam vindt continu een proces van oxidatie plaats. Daar is op zich niets mis
mee. Oxidatie betekent letterlijk uit elkaar vallen door zuurstof. Het speelt vooral een rol
bij het verbranden van voedsel en bij de energieproductie, maar ook bij de afweer en
het ontgiften van ons lichaam. Bij deze nuttige en noodzakelijke oxidatieprocessen
ontstaan onvermijdelijk vrije radicalen. Dit zijn instabiele moleculen die de cellen en
weefselstructuren beschadigen. Er komt steeds meer bewijs voor de hypothese dat
schade door vrije radicalen een belangrijke rol speelt bij artrose of reumatoïde artritis.



Je hebt vast ook wel eens van anti-oxidanten gehoord. Deze zijn in staat om vrije
radicalen af te vangen.
Door een verstoring in je lichaam (bijvoorbeeld door ongunstige voeding) kunnen er te
weinig antioxidanten en teveel vrije radicalen worden aangemaakt. Het is deze
verstoorde balans die we oxidatieve stress noemen. Nu ontstaan de problemen.

Het proces van oxidatie kunnen we beperken door toename van de inname van
antioxidanten of ‘vrije radicalenvangers’. De chemische structuur van antioxidanten
geeft moleculen de eigenschap dat ze stabieler en minder reactief zijn, en zo de schade
beperken.

Een voorbeeld
Ontdoe een banaan van zijn schil en leg hem op een bord. Snij hem in tweeën en
besprenkel een deel met citroensap. Je zult zien dat de banaan zonder citroensap veel
sneller bruin kleurt dan het deel dat besprenkeld is. De antioxidanten in het citroensap
(vitamine C en bioflavonoïden) hebben de oxidatie vertraagd en deels voorkomen.

Naast de vitaminen C, E en A beschermen bioflavonoïden (stofjes die planten maken om
zich te beschermen) tegen oxidatie. Naast deze vitaminen en bioflavonoïden beschikt
ons lichaam over eigen enzymen die vrije radicalen onschadelijk maken. In ons lichaam
is voortdurend een proces gaande om de oxidatie binnen de perken te houden. Vitamine
C kan ons lichaam echter niet zelf aanmaken.

Stille ontsteking
Zoals hierboven uitgelegd is ontsteking (inflammatie) een normaal onderdeel van het
verdedigingssysteem van ons lichaam. Het is een normale reactie van ons
immuunsysteem. Echter ook dit systeem kan gaan disfunctioneren door overbelasting of
langdurig tekort aan bepaalde voedingssto�en. Dit uit zich vaak in lokale ontstekingen
die gekenmerkt worden door warmte, roodheid, pijn, zwelling en verlies van functie. Zijn
dat geen typische symptomen bij artrose?

Sommige ontstekingen worden niet bewust door ons waargenomen omdat ze niet
boven de pijngrens uit komen. Deze ontstekingen worden ook wel ‘stille ontstekingen’
genoemd. De Engelse term hiervoor is ‘low grade inflammation’.

Een tekort aan cruciale voedingssto�en
ontspoort het ontstekingsproces,  wat tot chronische

ontstekingsziekten leidt

Uit onderzoek is gebleken dat er een sterke parallel bestaat tussen het ontstaan van
verkalking in de bloedvaten en die in de gewrichten (Joint Bone Spine 2005). De factoren



die hierbij een rol spelen zijn volgens de onderzoekers veroudering, een ontregeling van
de stofwisseling, en…. stille ontstekingen.

Als antwoord op een dergelijke overbelasting treedt er een keten van herstel reacties op.
Allerlei typen immuuncellen worden geactiveerd en maken sto�en aan die gebruikt
worden in de strijd tegen de ontsteking, met hetzelfde doel: herstel van structuur en
functie. Maar dan moet het lichaam wel beschikken over voldoende voedingssto�en in
de juiste verhoudingen. En daar ontbreekt het bij veel mensen aan.

Dit tekort zorgt voor een ontsporing van het ontstekingsproces, wat tot chronische
ontstekingsziekten leidt. Bij reumatoïde artritis is dit duidelijk. Bij artrose minder, maar
ook bij artrose is de ontstekingscomponent absoluut aanwezig.

Een bijzonder bruikbare indicator in het bloed om ontstekingen vast te stellen is het CRP
(C-reactieve proteïne). Het CRP is gemakkelijk te meten en een meting kun je zelfs online
bestellen via mijnlabtest. Wanneer reumatoïde artritis of artrose gediagnosticeerd is, kan
met behulp van CRP-metingen het verloop van de ontstekingsactiviteit gevolgd worden.
Deze test is geen indicator voor een specifieke ziekte, maar we kunnen er wel
ontstekingsactiviteit mee meten.

De voedings- en suppletie adviezen die ik in dit boek geef zijn er op gericht om de
ontstekingsactiviteit van je lichaam te verminderen.

Voeding ter bestrijding van stille ontstekingen
De CRP-spiegel in het bloed is een goede indicator voor ontstekingsactiviteiten. Uit
onderzoek naar mensen met een hoge CPR-spiegel blijkt dat de volgende
voedingspatronen hieraan bijdragen:
- teveel koolhydraatrijke voedingsmiddelen, zoals aardappelen, ontbijtgranen, wit brood,
cake en witte rijst,
- teveel omega-6 vetzuren in de vorm van linolzuur, die we vinden in margarines, maïs-
en zonnebloemolie en te weinig omega-3 vetzuren.

De vetten die juist ontstekings-regulerend werken zijn de omega-3 vetzuren. Deze vind je
vooral in vette vis, schaal- en schelpdieren en zeewier, maar ook walnoten, avocado’s en
kwaliteits olijfolie zijn goede bronnen. Helaas krijgen we hier via onze voeding
onvoldoende van binnen. Een betere balans in onze voedingsvetten is dus van groot
belang. Meer omega-3 en minder omega-6 vetzuren.

Ook antioxidanten verlagen CRP-spiegels. Deze sto�en perken ontstekingen in door het
afremmen van schadelijke vrije radicalen die ontstekingen bevorderen. Vitamine C is een
sterk antioxidant. Ook in kruiden, zoals tijm en munt, vinden we veel antioxidanten.



Deze twee factoren, een goed vetzuurbalans en inname van voldoende antioxidanten
zijn voor ons als artrosepatiënten absolute noodzaak. Vanuit de orthomoleculaire
invalshoek noemen we dit het orthomoleculaire voedingspatroon.

Een orthomoleculair voedingspatroon
Zoals in het begin van dit hoofdstuk uitgelegd staat orthomoleculair voor ‘bijdragend
aan een goede beschikbaarheid van alle moleculen die het lichaamssysteem nodig
heeft’.
De orthomoleculaire voedingsleer is gebouwd op de volgende pilaren:

- ontzurende voeding
- veel groenten
- meer omega-3 dan omega-6 vetten
- meer plantaardige eiwitten dan dierlijke eiwitten
- koolhydraten en de bloedsuikerspiegel

ontzurende voeding en groenten
Fruit en groenten zijn bronnen van ontzurende voeding. Vanuit een orthomoleculair visie,
kijken we regelmatig terug naar de oermens en zijn voeding, want genetisch gezien
lijken we nog steeds op hen. Hun voeding bestond echter voor 65% uit fruit, groenten,
noten en wat honing. Wij halen tegenwoordig vaak de 17% niet. Meer groente en fruit is
dus zeker mijn advies. Eet fruit niet korter dan een half uur voor een maaltijd, anders
gaat het gisten.

vetten en eiwitten
Onverzadigde vetten zijn nodig voor het optimaliseren van de celfuncties. Meer
plantaardige eiwitten dan dierlijke eiwitten veroorzaakt nog wel eens een dilemma in
een maatschappij waarin we zijn opgegroeid met vlees, aardappelen en groenten. De
stap naar meer plantaardige eiwitten kan heel lastig zijn. Paddenstoelen zijn een mooie
vervanger van dierlijke eiwitten en gelukkig hebben we een ruim aanbod aan diverse
paddenstoelen. Andere vervangers voor vlees; eieren, tofu, bonen of noten.

koolhydraten en de bloedsuikerspiegel
Door het gebruik van koolhydraten in je eetpatroon te beperken is het mogelijk de
bloedsuikerspiegel constanter te houden. Koolhydraten met vezels houden de
bloedsuikerspiegel constanter. Niet elke vezelbron geeft echter eenzelfde reactie.
Groenten hebben bijvoorbeeld veel minder e�ect op de bloedsuikerspiegel dan fruit.
Brood brengt meer fluctuatie dan fruit, waarbij een witte boterham weer tot een veel
grotere boedsuikerschomeling leidt dan een bruine boterham of volkoren boterham. En
helaas voor ko�eliefhebbers zoals ikzelf; ook ko�e heeft een flinke invloed op de
bloedsuikerspiegel.

De kans op ontstekingen neemt met het ouder worden toe, waardoor we vatbaarder
worden voor ziekte. Het is echter mogelijk dit proces aanzienlijk te vertragen. Dit moeten



we doen door een lagere consumptie van ontstekingsbevorderende voedingsmiddelen,
aangevuld met anti-inflammatoire vetten en antioxidanten. Het mediterrane
voedingspatroon sluit hier het meest bij aan met producten als groente, fruit, olijfolie, vis
en vlees. Aangevuld met noten, peulvruchten en weinig vlees en zuivel.

Enkele mediterrane kooktips:
- bak en braad - voorzichtig. bij voorkeur in olijfolie voor warm gebruik (2e

persing). ‘extra vierge’ olijfolie gebruikt u voor koude gerechten. Gebruik geen
zonnebloemolie of margarine;

- neem dagelijks wat fruit en veel groente en salades;
- neem dagelijks noten (geen pinda’s) en zaden;
- gebruik kruiden als vervangers van zout;
- eet wekelijks vette vis en wees matig met vlees;
- gebruik beperkt zuivelproducten
- wees matig met kaas.

Ontgifting
We staan dagelijks bloot aan een veelvoud van toxische ofwel giftige sto�en. Op allerlei
manieren komen we met deze toxinen in aanraking. Daarnaast produceert on lichaam
zelf ook een stroom aan toxische sto�en, bijvoorbeeld na een infectie.
Gezondheidsproblemen zoals gewrichtsklachten kunnen mede ontstaan doordat het
lichaam overbelast is geraakt door een overdaad aan giftige sto�en.

Gelukkig heeft ons lichaam de beschikking over een uitgebreid ontgiftingssysteem.
Ontgiften werkt via onze darmen, lever en nieren. Als deze organen de stroom
belastende sto�en niet meer aankunnen, of wanneer de ontgiftende enzymen in de
lever niet optimaal functioneren, kan dit tot klachten leiden. Symptomen zijn
bijvoorbeeld een beslagen tong, vermoeidheid, minder energie, somberheid en
hoofdpijn. Ook stijfheid en gewrichtsklachten kunnen op den duur optreden. Er is dan
sprake van toxische overbelasting. De toxische sto�en zoeken een plek om zich te
nestelen. Dankbare plaatsen hiervoor zijn het bindweefsel, waaronder de huid, het
vetweefsel en de gewrichten.

Gewrichten zijn een dankbare plaats voor het nestelen
van toxische sto�en

Onze lever is het orgaan dat het belangrijkste werk verricht als het gaat om ontgiften.
De lever bevat namelijk enzymen die toxische sto�en kunnen afbreken en onschadelijk
maken. We kunnen er gelukkig van alles aan doen om de lever in goede conditie te
houden. Natuurlijke, onbewerkte voeding zonder te veel chemische toevoegingen is



logischerwijs het best. De lever houdt evenmin van alcohol en ook roken brengt veel
toxische sto�en in het lichaam. Lichaamsbeweging is goed om de bloedsomloop te
stimuleren en daarmee de gehele stofwisseling en zuurstoftoevoer naar de lever te
verbeteren.

Ontgiften d.m.v. kruidentheeën
Er zijn vele kruiden die de lever helpen ontlasten en ondersteunen bij het ontgiften.
Kruidenthee met bijvoorbeeld paardenbloem, kamile en guldenroede kan hiervoor
gebruikt worden. Bij het ontgiftingsproces komen ook vrije radicalen vrij. Zoals we al
eerder bespraken hebben we hierbij baat bij antioxidanten. NAC, vitamine C, E, en
selenium zijn hierbij ijzersterke ondersteuners.

Drink ook dagelijks groene thee. Deze thee is niet alleen rijk aan de antioxidatieve
catechinen, ook stimuleert het ontgiftende leverenzymen. Genoeg water drinken is bij
ontgifting ook belangrijk. Drink bij voorkeur bronwater of gezuiverd water.

Waarom voedingssupplementen?
Velen denken dat zolang je gezond eet, je geen voedingssupplementen nodig hebt. Dat
gaat helaas niet meer op, met name omdat de kwaliteit van onze levensmiddelen de
afgelopen decennia behoorlijk is afgenomen. Het begint al bij de bron in de landbouw.
De Nederlandse grondonderzoek laboratoria bevestigen dat het gehalte aan mineralen
in onze bodem zich inmiddels onder het streefniveau bevindt. Ook het gebruik van
bestrijdingsmiddelen beïnvloedt de kwaliteit negatief. Dus ook al eet je goed en
gevarieerd, het is verstandig om je lichaam te ondersteunen met voedingssupplementen.

Voedingssupplementen zijn capsules of tabletten die vaak een hoge dosis sto�en
bevatten die ook (in helaas te kleine hoeveelheden) in onze voeding voorkomen. Hierbij
kan het gaan om vitaminen, mineralen, aminozuren, essentiële vetzuren of enzymen.

Extra vitaminen en mineralen
De orthomoleculaire geneeskunde is holistisch van aard. Die lijn volgend, beginnen we
met voeding en daarna vullen we aan met supplementen. Eerst willen we zorgen dat we
ons voedingspatroon op orde hebben. Hier heb ik je in het eerste deel van dit hoofdstuk
met name over verteld. Nu zal ik het hebben over de basissuppletie en specifieke
supplementen die voor mensen met artrose van belang zijn.

De basissuppletie
Dr. Gert. E. Schuitemaker, apotheker en doctor in de geneeskunde en hoofdredacteur van
de tijdschriften ORTHOmoleculair Magazine en Fit met voeding, adviseert in zijn boek
‘Gewrichten en voeding’ elke Nederlander vanaf 12 jaar de volgende basissuppletie:



1. een hooggedoseerde multivitamine
2. 3000 mg Vitamine C
3. 2000 IE (50 mcg) vitamine D
4. een visoliecapsule met 500 tot 1000 mg omega 3-vetzuren EPA en DHA

Neem de voedingssupplementen bij voorkeur in tijdens of vlak na het ontbijt of de lunch.
De vitamine C kun je verspreid over de dag innemen. Zo heb je de meeste kans op een
constante vitamine C-bloedspiegel.

Al deze voedingssto�en in de basissuppletie zijn essentieel. Dat wil zeggen dat ze
onmisbaar zijn voor het goed functioneren van het lichaam. Als je je voedingspatroon
aanpast en aanvult met een goede basis suppletie heb je al een belangrijke stap gezet
naar het beperken van processen die artrose in de hand spelen, en naar een goede
gezondheid in het algemeen.

De kwaliteit van onze voeding is zodanig verminderd dat
voedingssupplementen nodig zijn,
ook al eet je goed en gevarieerd

Begin met een goede multivitamine
Vitaminen en mineralen werken samen in ons lichaam. Ze zijn allemaal nodig en zijn
voor hun optimale werking in het lichaam sterk afhankelijk van elkaar. Begin daarom
niet met suppletie van een enkele mineraal of een vitamine, maar met een multivitamine
die zo een breed spectrum van essentiële vitaminen en mineralen voor haar rekening
neemt.

Vitamine C
3000 mg vitamine C lijkt misschien heel veel. Zeker in verhouding tot de 50 tot 200 mg
die je met je dagelijkse voeding binnenkrijgt. Deze dagdosis komt overeen met de
hoeveelheid vitamine C die wordt geleverd door ongeveer zestig sinaasappels.

Toen de oermens nog in de tropen woonde, was er genoeg vitamine C-rijk voedsel
voorhanden om in een dagelijkse hoeveelheid van duizenden milligrammen te voorzien.
Er was daarom voor de mens geen reden om deze vitamine zelf nog aan te maken.
Hiermee verloren we als een van de weinige levende wezens het vermogen om zelf
vitamine C te produceren.

Vitamine C wordt verbruikt in de zogeheten lichaamscompartimenten, zoals het hart en
vitale weefsels. En deels plassen we het ook weer uit. Dat een hoge inname van vitamine
C nuttig is bij gewrichtsklachten is uit Amerikaans onderzoek gebleken. Bij mensen met
een gemiddelde of hoge vitamine-C-inname was het risico van verergering van artrose
driemaal verlaagd ten opzichte van mensen met de laagste vitamine C inname. Het



onderzoek concludeerde dat een hoge inname van antioxidanten met de voeding,
vooral vitamine C, het risico van kraakbeenverlies en voortschrijding van artrose kan
verminderen.

Vitamine D
Vitamine D is een van de meest onderschatte voedingssto�en en onder meer belangrijk
voor het immuunsysteem. Met de dosis van 2000 IE (50 mcg) kan worden voorkomen
dat mensen onnodig vroeg aan chronische ziekten gaan lijden. Deze aanbeveling is
gebaseerd op een groot aantal wetenschappelijke publicaties.

Vitamine D komt voornamelijk voor in voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong, zoals
vis, vlees, volle melkproducten en eieren. Vette vis is de rijkste bron van vitamine D. Maar
zelfs hiermee is het vrijwel onmogelijk de dagelijkse hoeveelheden te halen die de
vitamine D-experts adviseren. Haring levert per 100 gram 800 IE vitamine D, zal 450 IE en
sardines uit blik 260 IE. Twee sneetjes brood met vitamine D-verrijkte margarine leveren
slechts 20 tot 30 IE.

Visolie
Jarenlang is ons wijs gemaakt dat linolzuur goed is voor hart en bloedvaten. Maar
schoorvoetend wordt erkend dat de visvetzuren niet alleen veel belangrijker zijn voor
hart en vaten en daarmee voor de algehele gezondheid, maar ook dat linolzuur - in de
overmatige consumptie van nu - eigenlijk juist een schadelijke werking heeft. Hieruit
worden ontstekingsbevorderende sto�en in het lichaam gemaakt.

Ons lichaam kan essentiële vetzuren niet zelf aanmaken, terwijl we er niet zonder
kunnen. Essentiële vetzuren zijn onder meer nodig voor de aanmaak van hersen- en
zenuwweefsel. We onderscheiden twee essentiële vetzuren: linolzuur en af linoleenzuur.
De linolzuur familie wordt aangeduid als ‘omega-6 vetzuren’ en de af linoleenzuur familie
als ‘omega-3 vetzuren’.

De balans omega-6 vetzuren/ omega-3 vetzuren in ons menu van heden varieert van
10:1 tot 30:1. Deze moet toch zeker met een factor 10 worden teruggebracht naar 4:1 of
zelfs 1:1. Wanneer iemand last krijgt van zijn gewrichten, zal hij eerst hiernaar goed
moeten kijken. Voor de meesten geldt dat een leven lang deze disbalans is opgebouwd.
Het evenwicht herstelt zich dus niet van de een op de andere dag ten gunste van de
visvetzuren. Gedurende lange tijd is een relatief hoge dosering ervan nodig om de
balans te herstellen.

Specifieke suppletie voor artrose patiënten

Glucosamine & Chondroïtine



Glucosamine is een bouwstof voor de tussenstof van het kraakbeen en stimuleert de
productie van gewrichtsvloeistof.

Het succes van suppletie met glucosamine is mede afhankelijk van de hoeveelheid
resterende kraakbeencellen. Als er geen kraakbeen meer is, valt van suppletie met
glucosamine weinig te verwachten.

Het e�ect van suppletie met glucosamine is niet eenduidig. Echter een groep Belgische
onderzoekers selecteerden 212 patiënten van 50 jaar en ouder met primaire artrose van
de knieën. Volgens een dubbelblind en placebogecontroleerd protocol slikten de
proefpersonen drie jaar lang dagelijks 1500 mg glucosamine of een placebo. Na afloop
van de onderzoeksperiode kwam de glucosamine groep het beste uit de bus. Zo was bij
deze patiënten met radiografie geen significante voortschrijdende
gewrichtsspleetvernauwing waarneembaar top opzichte van de uitgangssituatie. In de
placebogroep daarentegen bleek de toestand van het gewricht behoorlijk te zijn
verslechterd. Ook op het punt van gewrichtspijn, stijfheid en fysieke beperkingen
scoorde de glucosamine groep aanzienlijk beter dan de placebogroep.

Glucosamine wordt ook wel in combinatie met chondroïtine gesupplementeerd.
Chondroïtine is ook onderdeel van de tussenstof en wordt eveneens geproduceerd door
de kraakbeencellen. Uit onderzoek blijkt dat gecombineerd glucosamine en
chondroïtinesulfaat suppletie een structureel voordeel biedt bij artrose.

MethylSulfonylMethaan (MSM)
MSM (methylsulfonylmethaan) is een vorm van organisch gebonden zwavel. Zwavel is
een belangrijke voedingsstof voor het gewrichtsweefsel. Het bezit belangrijke
eigenschappen die het gewrichtsweefsel versterken en het intact houden. Met het
vorderen van de leeftijd vermindert de concentratie MSM in het lichaam.

De e�ectiviteit van MSM neemt toe door het te combineren met glucosamine. In de
tabletten FlexForm van VitOrtho komen glucosamine, chondroïtine en MSM tezamen en
vormen daarmee een mooie specifieke aanvulling op de basissuppletie.

Vit-Box, een compleet assortiment supplementen
Ik hoop je met dit hoofdstuk wat meer inzicht te hebben gegeven in de invloed van
voedingssto�en en ons voedingspatroon op het proces van artrose. Het is wellicht het
meest technische hoofdstuk van dit boek geworden! Ondanks dat hoop ik dat het je
interesse heeft aangewakkerd en je heeft gemotiveerd om je lichaam verder te
ondersteunen via voeding en supplementen.

Zoals je hebt kunnen lezen is het een hele puzzel om voldoende van alle belangrijke
sto�en binnen te krijgen. Ik heb het je gemakkelijk gemaakt en een pakket



samengesteld dat specifiek voor mensen met artrose belangrijk is: de Vit-Box. Hierin
zitten al de bovengenoemde supplementen in de juiste verhoudingen. Met één pakket
kun je 60 dagen vooruit.

Gun jouw lichaam het ‘gereedschap’ om het ontstekingsproces weer als een normaal
onderdeel van het verdedigingssysteem te laten functioneren. Voorkom het verergeren
van je artrose met alle bijbehorende klachten. De Vit-Box kun je met korting bestellen via
ikhebartrose.nl.


