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weekend 30 en 31 mei 2015

Dokter Jutta
«VAN GROENETHEE BLIJF
JE (GEZOND)WAKKER»
Eerlijk?Alsstudentegeneeskundewasikeenstresskonijn.
Ik wist intuïtief en ook door mijn opleiding wat goed voor
me was en toch trapte ik in de val van te veel cola,te weinig
(of brol) eten en pepmiddelen. Mocht ik nu opnieuw

Eén melding

dikkecursussenmoetenblokken,ikzouwélluisteren naar mijn moeder.

OP VAN DE ZENUWEN
Ik kon wel ontploffen toen mijn moeder voorstelde ‘om een wandelingetje te gaan maken’ terwijl ik op van de zenuwen — kom ik er wel?
— een dikke cursus biochemie aan het blokken was. Nu weet ik dat het
precies die trucs zijn die werken tegen stress. Hoe ik me tijdens de
examens dan wel ontspande? Door stevig te dansen op luide muziek,
of vijf minuutjes een modemagazine te doorbladeren.

ZO ZOU IK HET NU DOEN:
• Op een blokdag 20 minuutjes
DOORWANDELENhelptenormtegen stress. Je ademhaling en hartslag verhogen en er wordt meer
zuurstof dan normaal in je lichaam
gepompt. Zo stijgt de norepinephrine-waarde in je bloed, een
stof die je brein beter met druk laat
omgaan.
• Ook muziek helpt fantastisch,
maar dan niet ruige rock. Een
BAROKMUZIEKJE van pakweg

Junimaand, examenmaand. Blokbeesten mogen
nog zoveel concentratiesupplementen innemen,

Bach wél.Dat heeft hetzelfde ritme
als onze hartslag — 60 tot 64 tellen
per minuut — en laat die klop van
het moederhart nu de eerste ‘muziek’ zijn die we als foetus voor het
eerst horen.Wie luistert naar barok,
komt in het ‘alfagebied’ van de hersenen met een frequentie van 7 tot
14 HZ,de plek waar we ontspannen
entochalertzijn.Opditniveaukunnen onze hersenen het beste leren
en informatie opnemen.

hun grootste vijand hebben
ze zélf uitgenodigd aan hun
bureau: de smartphone. Facebook,
Instagram, Snapchat en tutti quanti zorgen er
soms voor dat er van studeren niet veel in huis

komt. Expert Ben Caudron schat in of er ook goede

KOFFIE, GOED IDEE?

kanten zijn aan sociale media in de blok.

Ja, ik ben nachten doorgegaan op liters cola — nooit koffie — en de
pepmiddelen catorit en catovit. Het nu verboden middel captagon
heb ik nooit genomen. Ik dacht: als het nodig is dat ik zo’n zwaar amfetamine neem, dan kan ik maar beter met geneeskunde stoppen.

Misschien eerst het positieve aspect
belichten: sociale media bieden heel
wat morele steun aan studenten?
Ben Caudron: «Met héél veel goede
wil misschien. Een Snapchat-berichtje van je vrienden die ook eenzaam
zitten te studeren, kan deugd doen.

ZO ZOU IK HET NU DOEN:
• Cola en koffie werken
wel opwekkend,maar je
krijgterooknóg
meer stress van.
Datkomtomdatde
cafeïne het aantal
stresshormonen
doet toenemen, waardoor je toch
weer in die dip
belandt. Die vicieuze cirkel kan je
doorbreken
Foto’s Thinkstock
GROENE
door
Hetzelfde
THEE in plaats van koffie te
rustgevende effect heeft PASdrinken.Detheïnehoudtjeeven
wakker, maar is minder verslavend SIEBLOEM (passiflora incarnata).In
dan de cafeïne in koffie. Kies wel een onderzoek uit het Journal of Clivoor een zuivere soort, want er is nical Pharmacy and Therapeutics
veel rommel op de markt. Echt top werd één groep patiënten met
isMatchaGroeneTheevanNutroge- angststoornissen 45 druppels van
tinctuur van passiebloem per dag
nics (www.nutrogenics.eu).
Ook TAURINE,de bekendste stof in gegeven, een andere groep kreeg
het energiedrankje Red Bull, werkt reguliere geneesmiddelen tegen
opwekkend. Weet wel dat in één angsten (zoals Oxazepam).Groep 1
blikje Red Bull zowat tien suiker- had minder last van concentratieklontjeszitten!Vééltevéélenalsarts problemen én het gevoel kalmer te
raad ik af zoveel suiker ineens bin- zijn. Goede keuzes: Passiflora Comnen te nemen. Kies liever voor een plex Forte van A.Vogel,Passiflora incarnata vanVSM,Passiflora incarnavoedingssupplement met taurine.
• Studenten die zichzelf letterlijk ta tinctuur van Biover.
‘ziek’ maken door stress (darm- En dan is er nog VALERIAAN (valeproblemen, hartkloppingen, hoge riana officinalis), het kalmeermidof juist lage bloeddruk) kunnen kal- del uit oma’s tijd. Uit een recente
meren met een natuurlijk middel op studie blijkt zelfs dat valeriaan even
basis van HAVER (avena sativa).Dat effectief is als valium om angsten
wordt al lang door natuurartsen weg te nemen.Je moet er wel geen
voorgeschreven als je zenuwen het glaasje wijn bij drinken want valezwaarteverdurenhebbenenalsbo- riaan matcht totáál niet met alcohol.
nus ga je er nog rustiger van slapen Goedekeuze:ValerianaForte capsuook. Goedekeuze:A.VogelAvenasa- les of Valeriana officinalis tinctuur
van Biover.
tiva complex.

Maar als socioloog sta ik heel sceptisch tegenover de smartphone als de
grote brenger van verbondenheid.
Het toestel creëert de illúsie dat we
met elkaar verbonden zijn, terwijl we
vooral gemeen hebben dat we
dwangmatig op élke impuls willen

Matthias Van Breusegem (20) uit Astene

Tijdens de blok vergat ik gewoon te eten! Of ik at vlug een wafel of een
appel en vermagerde waar je bij stond. Het ergst was het in mijn zesde
jaar geneeskunde: ik had tijdens de paasvakantie een groep scholieren begeleid op reis door India en was daar door een voedselvergiftiging al vijf kilo afgevallen. Tijdens de juni-examens gingen er nog een
paar kilo af, je zag me bijna niet meer lopen!

‘Cold turkey’ dan maar, volledig afkicken, en de smartphone achter
slot en grendel steken?
«Dat zal maar voor een beperkte
groep lukken. Ik vergelijk het graag
met stoppen met roken: alleen wie
enorm gemotiveerd is en een ijzeren
wil aan de dag legt, kan met succes
stoppen. Het gevaar schuilt erin dat
wie cold turkey stopt met sociale media, afkickverschijnselen gaat vertonen. In plaats van afgeleid te zijn door
hun telefoon, worden jongeren tijdens het studeren dan afgeleid door
de dwangmatige gedachte ‘Wat zou
ik nu aan het missen zijn?’ Ik raad
blokkende studenten aan drastisch te
snoeien in hun sociale media-gebruik
en het bijvoorbeeld te beperken tot
twee keer maximaal vijf minuten per
dag. Plan deze momenten ook sowieso in tijdens je pauzes, niet tijdens het
studeren zelf. Merk je dat twee keer
té weinig is en je rusteloos wordt,
maak er dan drie keer van. Zoek je
grens op: ‘Waar beginnen mijn af-

Ik hoef niet meteen
mee te zijn met de
sociale media: mijn
studies gaan voor

Rutger Goeminne (21) uit Oeselgem

Ik kan mijn blokvragen
kwijt in een gesloten
Facebook-groep
Foto’s Photonews

• VITAMINE B
vind je involle granen, noten, gedroogd fruit en eieren en
daarvan gaan je hersenen meer
serotonine en dopamine aanmaken. Die hormonen doen angst- en
stressgevoelens verdwijnen.
• Ook voeding met veel MAGNESIUM zoals bananen, spinazie, zilvervliesrijst,bonenwerktalsnatuurlijke tranquillizer.
•Ofdrink1à2koppenBASICATHEE
(bij The Herborist) per dag om je lichaam te ontzuren, want hoe beter
het evenwicht tussen zuur en basisch, hoe beter je lichaam gewapend is tegen stress.

Wat is het gevaar van te veel Facebooken tijdens het studeren?
«Serieuze lappen leerstof verwerken
vereist een bijzondere concentratie.
Uit onderzoek blijkt dat wie opkijkt
na een bliepje op zijn smartphone en
die nieuwe melding wil checken, 20
tot 30 minuten nodig heeft om weer
in dat opperste niveau van concentratie te geraken. Immens tijdverlies!»

Mijn beste maat en
ik overhoren elkaar
constant via de sociale
media en dat geeft
prima resultaten

GEEN HAP DOOR DE KEEL

ZO ZOU IK HET NU DOEN:
• Ook al krijg je niet veel door
je keel tijdens de blok, probeer er voor te zorgen dat het
weinige dat je eet vol omgea 3,
vitamineBenmagnesiumzit.Omega 3 is de 'smeerstof' van je hersenen en terug te vinden in vette vis
als makreel, sardines en zalm maar
ook in walnoten en lijnzaadolie.Niet
altijd evident om het in voldoende
hoeveelheden op tafel te krijgen,
daarom is het in de blok een goed
idee om OMEGA 3insupplementvorm in te nemen. Goede keuze:
WHC unocardio 1000 vit D en vlaszaadolie WHC Flax Oil Orange (verkrijgbaar op www.nutrogenics.eu).

reageren. Ik moet heel streng zijn: de
smartphone brengt tijdens de blok eigenlijk weinig tot niets constructiefs
bij.»

Eline Van Hooydonck (23) uit Antwerpen

