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Agenda
Congres ‘Integrale psychiatrie, het beste van twee werelden’
Woensdag 29 maart 2006, Martini Plaza, Groningen
Informatie: www.integralepsychiatrie.nl, 050 - 5222777

Even 5 minuten...
Denken over frituren

Van Nature verschijnt drie keer per jaar en is een uitgave van het
kenniscentrum Stichting Van Nature. Het magazine is bedoeld voor
medici en paramedici die werkzaam en/of geïnteresseerd zijn in de
nutritionele geneeskunde en Psycho-Neuro-Immunologie.
ISSN: 1871-1685

In deze column plaatst prof. dr. Bram van Dam
kanttekeningen bij feiten en/of gebeurtenissen,
die in de breedste zin van het woord te maken
hebben met de wereld van de Psycho-NeuroImmunologie.

Redactie
Postbus 7279, 3280 AB Numansdorp T: (0186) 577 177

Bram van Dam

F: (0186) 654 221 redactie@vannature.nl www.vannature.nl

Van Nature PNI-nascholing ‘Eetstoornissen’
Maandag 3 april en dinsdag 4 april 2006, Doorn

H. Bogaerds (hoofdredactie), A.I.A. Meijler (eindredactie),

Docent: Leo Pruimboom

M.A.P. Aalbers (vormgeving), ir. A.J. Hoogland (auteur)

Informatie: www.vannature.nl, 0186 - 577177
Bonusan seminar ‘Pijn, depressie en het algeheel welbevinden’*
Donderdag 6 april en dinsdag 11 april 2006, Doorn
Docent: Leo Pruimboom

Met medewerking van
Ir M.A.L. Annema (biologe, natuurgeneeskundige, fytotherapeut)
R. van Beek (natuurgeneeskundig, orthomoleculair PNI-therapeut)
Drs. E. Beekman (redactioneel consultant Bureau Binnenwerk)
J. Bogaerds (fysiotherapeut, orthomoleculair PNI-therapeut)
Prof. dr. B. van Dam (biochemicus, orthomoleculair PNI-therapeut)

Wat grasduinen op de website van de betreffende organisatie ‘gezond

Hiervan afgezien: frituren verandert de samenstelling van de levensmid-

W.O.M. Faché (medisch journalist)

frituren’ levert interessante informatie op. Er zijn al meer dan vijfhonderd

delen. Zo bevat 100 gram aardappelen slechts 70 calorieën, maar 0,1

11e Kongress für Orthomolekulare Medizin: ‘Mikronährstoffe:

Ir. A.J. Hoogland (voedingskundige)

cafetaria’s waar lekker en gezond wordt gefrituurd, want ze gebruiken

gram vet en 15 gram koolhydraten. 100 gram patat echter bevat 290

neue Trends in Diagnostik und Therapie’

Drs. A.L. Jans (orthomoleculair arts)

allemaal frituurproducten rijk aan onverzadigde vetzuren. En zou u al

calorieën, met daarin 14,5 gram vet en 35,7 gram koolhydraten. Die extra

Zaterdag 29 april 2006, Keulen (Duitsland)

M. Litjes (orthomoleculair diëtist)

twijfels hebben, dan brengt een link u naar de website van het voor-

koolhydraten ontstaan als gevolg van het onttrekken van water aan de

lichtingsbureau MVO (margarine, vetten en oliën). Dit bureau heeft er

aardappelen bij het frituren. De combinatie van veel vet en veel kool-

dus belang bij dat u het verhaal van gezond frituren gelooft. Ze hel-

hydraten is dé dikmaker bij uitstek. Zijn gekookte aardappelen voor de

L. Pruimboom (fysiotherapeut, fysioloog, orthomoleculair PNI-

pen u bovendien met een handig ezelsbruggetje: Onverzadigd=Oké,

diabetespatiënt in orde (mits de portie niet te groot is), patatjes staan

Vrijdag 12 mei 2006, Doorn

therapeut)

Verzadigd=Verkeerd. Verder wordt meegedeeld dat de industrie en

op de lijst van te vermijden levensmiddelen voor deze patiëntengroep.

Docent: de heer W.O.M. Faché

Drs. L.G. Sissingh-Blok (psycholoog)

de horeca onze voeding gezonder maken, vooral dankzij de hulp van

Natuurlijk eten we niet alleen gefrituurde aardappelen, maar ook aller-

Informatie: www.bonusan.nl, 0186 - 651022

J.B. Slegt (fytotherapeut, docent fytotherapie)

de ‘TaskForce verantwoorde vetzuursamenstelling’. Laatstgenoemde

hande eiwithoudende levensmiddelen als lekkerbekjes, kroketten en

Drs. M. Stam (medisch bioloog)

organisatie geeft natuurlijk ook een nieuwsbrief uit. In de editie van

frikadellen. Hoog verhit eiwit samen met koolhydraten neigen tot vor-

Y. van Stigt (natuurgeneeskundig, orthomoleculair PNI-therapeut)

november 2005 wordt onder andere Unilever geloofd, omdat het con-

ming van glycatieproducten, bovendien neemt de verteerbaarheid van

cern al 136 jaar innovatief onderzoek doet in dienst van onze gezond-

de aminozuren dramatisch af. Juist het knapperige korstje bevat veel te

heid. Daarnaast worden McDonalds en Aviko bedankt omdat ook zij

veel van die nauwelijks verteerbare eiwitten!

Informatie: www.bonusan.nl, 0186 - 651022

Informatie: www.reglin-verlag.de/kongresse1.html, +49 (0)221-16310
Bonusan seminar ‘Slaapproblemen’*

Seminar Spezial-Kongress ‘Ernährung’
Zaterdag 20 mei 2006, München (Duitsland)
Informatie: www.bodylife-online.com/kongresse.html
Bonusan seminar met een nog nader te bepalen actueel onderwerp*

A. Muschen (culinair specialist)
M.G.A. Peinemann (orthomoleculair PNI-therapeut)
R. Penders (orthomoleculair diëtist)

Drs. S. Timmer (medisch journalist)
S. Volger (fysiotherapeut, orthomoleculair PNI-therapeut)
M. Wierckx (coördinator Van Nature opleidingen)
M. de Waal Maleﬁjt (orthomoleculair diëtist)

meedoen aan verantwoord frituren en zelfs de Nederlandse Hartstich-

S. Wouters (medisch journalist)

ting is onder de indruk van zoveel goede daden. Natuurlijk gebeurt dit

Maar laten we niet al te pietluttig zijn. Het gaat toch om de onverzadigde

allemaal zonder winstbejag, uitsluitend uit zorg om de gezondheid van

vetzuren? Die zijn toch gezond? Als het nu allemaal oliezuur (enkelvoudig

de Nederlandse bevolking!

onverzadigd vetzuur) was dat verwerkt werd in de frituurvetten, zou

Donderdag 8 en dinsdag 13 juni 2006, Doorn
Docent: prof. dr. B. van Dam

Abonnement

Informatie: www.bonusan.nl, 0186 - 651022

Nederland en België: €26,25 per jaar. Buiten Nederland en België:
€39,75 per jaar. Losse nummers: €10,95 per stuk. Als abonnee

Internationaler Diätetik Kongress
Zaterdag 17 juni en zondag 18 juni 2006, Aachen (Duitsland)
Organisatie: Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik e.v.
Informatie: www.ernaehrungsmed.de, +49 (0)241-961030

het allemaal zo’n vaart niet lopen. Maar er wordt extra op gewezen, dat
Laat ons dat gezonde ‘Oké-vet’ eens nader onder de loep nemen. Al

de onverzadigde vetzuren uit zonnebloem-, arachide- en vergelijkbare

naar gelang de wens van de gebruiker, kan het als vast en als vloeibaar

oliën stammen. En dus hebben we te maken met voornamelijk linolzuur.

product worden gekocht. Het vaste product levert maximaal 15% trans-

Linolzuur is in staat de membranen van cellen vloeibaar te maken en

vetzuren, het vloeibare maximaal 5% transvetten en minimaal 60%

vermindert zo de lichaamseigen productie van cholesterol.

geld of voor een ander artikel. De algemene leverings- en betalingsvoor-

onverzadigde vetzuren. Onverzadigde vetzuren oxideren bij hoge ver-

Daar is de fobie! Cholesterol bedreigt levens; hart- en vaatziekten en

waarden zijn van toepassing.

hitting, zoals nodig is om te kunnen frituren. Dit betekent dat de hoe-

beroertes zijn toch het gevolg van een te hoge cholesterolspiegel in het

profiteert u van 10% korting op alle Bonusan seminars.
Een abonnement kan op elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch voor een jaar verlengd, tenzij voor 1 november van het lopende jaar
schriftelijk wordt opgezegd. Het welkomstcadeau is niet inwisselbaar voor

veelheid vrije radicalen toe kan nemen. Natuurlijk heeft de producent

bloed? Alleen: daar gelooft (bijna) niemand meer in. We weten dat een

Zaterdag 17 juni 2006, locatie nog onbekend

Adverteren

daar aan gedacht en het antischuimmiddel dimethylpolysiloxaan (E900)

gering verhoogde cholesterolspiegel geen risicofactor meer is als het

Informatie: info@abng.nl, 035 - 6287161

Marieke Aalbers: adverteren@vannature.nl.

toegevoegd. Deze, in water niet oplosbare ‘kwaliteitsverbeteraar’ van

om hart- en vaatziekten gaat. De geneeskunde hanteert momenteel

Advertentietarieven zijn op aanvraag beschikbaar. Advertenties en

oliën en vloeibare vetten, wordt ook wel siliconenolie genoemd en vormt

andere markers, zoals het C-reactieve Proteïne (CRP) of homocysteïne.

bij verhitting van het vet een voor zuurstof ondoordringbare laag op het

Wèl is een (te) hoge consumptie van linolzuur, vooral als er nauwelijks

vetoppervlak. Dus minder oxidatie èn minder schuim! Dimethylpolysi-

visvetten (omega-3-vetzuren) worden geconsumeerd, de oorzaak van

loxaan komt zo natuurlijk ook op uw patatje of kroket terecht en dat is

toename van pro-inﬂammatoire weefselhormonen als PgE2 en LtB4.

niet al te gezond. E900 kan namelijk formaldehyde bevatten en om die

Hart- en vaatziekten beginnen als een endotheliale disfunctie: ontste-

reden waarschuwt de Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände in

king! We zien dit onder andere aan verhoogde CRP-waarden.

Bonn/Duitsland (overkoepelende organisatie van landelijke consumen-

Mijn conclusie: Bij ‘gezond frituren’ gaat het om frituren, maar niet om

tenbonden in Duitsland) expliciet voor het gebruik hiervan!

gezond!

ABNG Seminar ‘Ziek van de omgeving, mens en milieu’

Bonusan praktijkworkshop ‘Een slecht functionerende darm:
oorzaken, gevolgen en praktische behandelmogelijkheden’
Diverse data en locaties, voorjaar 2006
Docent: Margo Peinemann
Informatie: www.bonusan.nl, 0186 - 651022

* Van Nature-abonnees ontvangen 10% korting op seminars van Bonusan.
54

Het is zo’n heerlijke warme lentedag, je Harley snort tevreden en je voelt je rondom prettig. Alleen die rothelm! Bij
dit weer en die lage snelheid? Maar dan zie je een levensgroot bord langs de weg: ‘Gezond motorrijden zonder helm!’
Natuurlijk kijk je wat er verder op dat bord staat: ‘Door het gebruik van onze nieuwe soort benzine is het absoluut veilig
zonder helm te rijden!’ Dat is nu precies het verhaal van de mensen die u willen wijsmaken, dat u door het gebruik van
speciale vetten gezond kunt frituren: motorrijden zonder helm en frituren zijn per deﬁnitie NIET gezond en/of veilig!

advertorials vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en
kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.
© Stichting Van Nature, maart 2006.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microﬁlm of enige andere manier zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van de uitgever. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van artikelen die onder auteursnaam zijn opgenomen of voor de informatie verstrekt in advertenties of publi-redactionele bijdragen.
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter niet geheel
uitgesloten dat de geboden informatie, door welke oorzaak ook, niet geheel juist is. Noch Stichting Van
Nature, noch de medewerkers aan deze uitgave aanvaarden enige aansprakelijkheid, uit welken hoofde
dan ook voor enig gevolg rechtstreeks of indirect voortvloeiend uit het gebruik ervan.
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