Nieuwsbrief
2e kwartaal 2015

Elk kwartaal vindt u hier een nieuwsbrief met informatie over gezondheid, chiropractie, voeding,
sport en wist-je-datjes. Neem gerust een exemplaar mee.
Spitten in de grond, geen spit in je rug

Nu de lente is begonnen, het weer warmer wordt en de bladeren weer groen worden, is
het tijd om de tuin klaar te maken voor de zomer. Dat beloofd een ﬂinke work-out met al
het wieden, scheppen, tillen, hurken en trekken. Het gebeurd maar al te vaak dat mensen
last krijgen van de rug na het tuinieren. Hier vindt u enkele tips om uw rug te beschermen
tijdens het tuinieren:
- Doe een warming-up voordat je gaat beginnen met tuinieren, ga bijvoorbeeld een
stuk snel wandelen om de spieren op te warmen.
- Als u langere tijd op de grond bezig bent, gebruik een kussentje of knielbankje om met de
knieën op te zitten of hurk door de benen in plaats van voorover gebogen te staan.
- Vermijd te lang door te gaan met herhalende bewegingen, neem minstens elk half uur pauze, en drink genoeg water.
- Gebruik een kruiwagen waar nodig in plaats van zware dingen zelf te tillen.
- Zorg met scheppen en graven dat de schep recht voor je staat en in een schuine hoek t.o.v. het lichaam. Dit zet de rug
namelijks in een kwetsbare positie. Hetzelfde geld voor harken, trek de hark recht naar je toe in plaats van
schuin naar de zijkant.

Tillen: gebruik je spieren, niet je rug.

- Tillen vanuit de benen in plaats van voorover
buigen en vanuit de rug tillen.
- Zorg ervoor met tillen dat het object dicht
tegen je lichaam is in plaats van op
armlengte afstand, dit geeft anders tot
15x meer druk op de lage rug.
- Ga door de knieën op iets op te pakken of
maak een lunge door met 1 knie op de
grond te leunen.
- Plaats de voeten op tenminste heup breedte
van elkaar.

Wist je dat?

De wervelkolom bestaat uit 24
beweegbare botten met een vochtig
kussentje ertussen, genaamd een
discus of tussenwervelschijf.
De disci zijn de schokdempers van de
wervelkolom en deze kunnen
beschadigen door foutieve belasting,
een instabiele wervelkolom of
uitdroging door slijtage.

Thaise kipcurry met bloemkoolrijst (2 pers)

Het belangrijke aan dit recept is het vervangen van de snelle-koolhydraat-rijke
rijst met bloemkool. Deze koolhydraat-arme curry is een makkelijk verteerbare,
pittige (naar wens) variant op de traditionele Thaise curry.
Ingredienten:
- 1 blik kokosmelk 400ml
- Rode curry paste
- 300g blokjes kippendijvlees
- 1 ui gesneden
- 250g sperziebonen in stukjes
- Scheutje vissaus
- 1 rode/ gele paprika in reepjes
- 1 kleine bloemkool
- 2 eetl kokosolie
- 1 cup kokosvezel
- Naar wens: champignons, courgette, (thaise) basilicum
Doe de kokosmelk in de pan en laat deze opwarmen, zodra het licht kookt voeg hier de curry paste en de kippendij toe.
Zodra de kippendij rondom gaar is kunnen de rest van de groenten erbij en laat de curry dan rustig sudderen tot alle
groenten gaar zijn. Voeg als laatste een scheutje vissaus toe.
Doe stukken bloemkool in een keukenmachine totdat deze ﬁjn gesneden is, ter grootte van rijstkorrels. Doe de bloemkool in een wok met de kokosvezel, laat de bloemkool niet te zacht/ gaar worden.
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