Nieuwsbrief
3e trimester 2015

Elk kwartaal vindt u hier een dubbele nieuwsbrief met informatie over gezondheid, chiropractie,
voeding, sport en wist-je-datjes. Neem gerust een exemplaar mee.
Het hoge-hakken-dilemma

Een bekend dilemma van de moderne vrouw is elke dag weer in de kast kijken en besluiten wat die dag aan te doen, en dan
met name: welke schoenen? Want wat zien hoge hakken er mooi uit, ze maken je langer en maken je hele ‘look’ af. Maar
toch zijn er weinig hoge hakken die echt langdurig lekker blijven zitten.
Als vrouw en als chiropractor zit ik ook vaak met deze keuze. Soms denk ik gewoon even
niet als chiropractor maar als vrouw en doe ik alsnog die sexy hoge hakken aan. Maar ook
ik moet het na een paar uur toch bezuren met pijnlijke voeten en lage rug.
Er zijn verschillende mechanismen gaande tijdens het staan/ lopen op hoge hakken:
- Je zwaartepunt wordt naar voren verplaatst. Het lichaam compenseert hiervoor door een
hollere rug te maken zodat je rechtop kan blijven lopen en niet voorover valt. Die
verhoogde druk op de rug geeft vermoeidheid of pijn in de rug.
- Je staat minder stabiel op de voeten omdat je op een veel kleiner oppervlak staat. Er is een
hogere kans om door je enkel te gaan en de banden te verzwikken of zelfs je enkel te breken.
- Je leunt met meer druk op de bal van de voet, ofwel voorvoet, waardoor de krachtverdeling van het gewicht van je lijf
niet goed verdeeld wordt over de hele voet, hierdoor kunnen pijn, irritaties of ontstekingen in de voorvoet ontstaan.
- Door de stand van de voet blijven de kuitspieren langdurig in een kort gespannen positie. Dit kan ervoor zorgen dat de
spiervezels continu (deels) in een gespannen positie blijven en zelfs vatbaarder worden voor blessures. Een klein hakje
(2 cm) kan in sommige gevallen zoals bij een achillespees-ontsteking juist net de druk even van de pees afhalen maar dan
is het ook niet de bedoeling deze hakken de hele dag aan te hebben.
Als je toch echt hakken aan wilt zorg dan bijvoorbeeld dan deze niet veel hoger zijn dan 4-5 cm of houd in ieder geval het
lopen of staan zo beperkt mogelijk. Onze eeuwige strijd duurt nog even voort…

Wist je dat:

Wist u dat in meer dan 70 landen boven 35e breedtegraad (dus ook Nederland) er vrijwel
geen Vitamine D wordt geproduceerd in het menselijk lichaam in de wintermaanden.
Z.O.Z. Voor meer informatie over Vitamine D !!

Recept van het trimester- Portobello Hamburger

Een goede hamburger is altijd lekker, maar kan soms erg ongezond zijn door het vele brood en saus. Vervang het brood en
gebruik goed (biologisch) vlees en dan heb je een gezonde en superlekkere variant op de burger!
Ingredienten (voor 2 personen):
4 portobello’s
2 hamburgers (lam / rund)
1 theelepel kokosolie
1 rode ui in ringen
1 tomaat in plakjes
(veld)sla of rucola
Grill de portobello’s aan beide kanten tot ze zacht beginnen te worden. Neem de portobello’s uit de pan en grill de hamburgers tot ze gaar zijn en bak tegelijkertijd de ui glazig. Leg op ieder bord een portobello op de hoed en beleg deze met
een hamburger, de ui, plakjes tomaat en wat sla, en dek het geheel af met een portobello.
Extra: Indien u saus op de hamburger wilt kunt u bijvoorbeeld guacamole, humus of ketchup (suikervrij!) toevoegen.
Indien u wat extra proteïnen erbij wilt eten kunt ook nog een eitje bakken en deze nog tussen hamburger doen.
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