velzuren
Tegenwoordlg ziin vêizuren hot'. ledêreen vindt
dot hij ze moet slikken en ir menis huishoLrden

zul ie op dit momenï een poiie von omego 3-ó
veizurên vinden woor soms de hele fomilie copsules von slikt.
ls dlt o lemool wel nodig en woï kunnen we in de
Kinêsiolosie met veïzuren?

ln dê kinesiolos;eproktiik kriis ie te mokên mei
een scolo oon klochten en problemen. Bii de
behondeling von deze klochten zou hei soed ziin
om ook eêns re denken oon de veizuurstofrvisse'

ing von de rl:erl en re testen hoe het hie'meê

het lichoam de zsn. prostoqlondines gevormd.
Dit ziin siofíen met een hormoonochtise wêrkins.
Ze ziin ie beschouwên ols chemische boodschop-

in her lichoom. Prosroslondines
beinvloeden de celsiofwisseling en spelen een rol
bii de celdeling, m.o.w zii reselen de oclivileiten
von de cellen en hebben doordoor een krochtige
uiiwerking op olle belongriike functies von het
perstoÍfen

Ze komen o.o. voor in de

bloedvorwonden,
ofweercellen, zenuwen en in clle orsonên.
Voor de produciiê von prosroglondiriês kon het
lichoom nier buiten de meervoudiq onverzodisde
velzuren uii de voeding.

gesteld is.
Eerst iets over vetzuren, wol doen ze en woorom
hebben we ze nodiq?

Esseniiéle veizurên {EFAt) ziin vêtzuren die
esseniieel wordên gênoemd omdor het menseliik
ichoom deze sroÍÍen nodig heeft, moar deze niet
Aonsezien ze noodzokeliik ziin voor hef soêd

functioneren von hel lichoom (o.o. voor het goed
functioneren von de hersenenl moêten ze vio de
voeding oonsevoerd worden. Hei soot hier in het

biizondêr om omeso 3-vetzuren {EPA en DHA)
die hoo{dzokeliik in visolie en micro-olgen
gevonden worden en over omego'ó-vetzuren

(GLA), die in bepoolde plqnienoliên oongeiroffen
worden, zools teunisbloêmolie, bernssie-olie en

zworïebessenpirolie.
Omeso-9 velzuren ziin neutrool. Her lichoom kon
ze zelf moken uil ondere vetzuÍen en doormee
ziin ze niêi essentieel.

wii

bestoon cls mensen uir millorden cellen. De

vitoliteii von elke cel is voor een groot deel
ofhonkeliik von de kwoliteit en bescherming die
de celwonden (= celmembronen) bieden.
omesq-3-ó hebben invloed op deze kwoliteii.
Voldoende Omegc-3-ó moken de celwonden
soepel ên dooíootboor, woordoor zij voedinsssroÍÍên kunnen opnemen en otuolsroffên semokkeliiker kunnen oívoeren.
Voor de beschermins von dê celwonden ziin onii'
oxidonten zools vitomine E weer belonsriik.

Uii mêêrvoudis onverzqdisde veizurên worden in

ln ons westersê dieel bliikl doi Omeso-ó vetzuren
meesto I voldoênde in ons d;eet voorkomen. Deze
vêrzuÍen ziin o.o. ie vinden in plonroardise olièn
die op s.ote school bii onze voedselbereiding
worden gebruikr.
Omêqo-3 veizurên zou de mens;n principê ook

uir ziin voeding kunnen holen. Dit zit vooro in
vêlte vissoorien zools horing, mokreel, wilde
zolm, sordines en onsiovis.

Moor vis wordt têsenwoordis sreeds minder
gegeten en vook eei men geen vis meer doordoi
men huive'ig is qeworden ooor de veruuiring "on
zeeên en oceonen.
Het eniqe olternoiieÍ om don vo doende EPA en
DHA noor binnen ie kriiqên is her sebtuik von
visoliesupplementen.

Gemidded kriigr de Westerse mens dus

veeL

meer Omeso-o don Omeso-3 vetTu'en binner

ln de moderne voêding ontbreken veelol
vetzuÍen. Biino ollê vetlen die we opnêmen uii
koekies. írieties. chipr, zoetigheden, mogoíines
en ondere bewerkte producien ziin von siorende
kwolileii. De meesre ziin onigêurd, geroffineerd,
verhir en industrieel bewerkr zodoi er nouweliiks
nog plonloordige stofÍen in de olie overb iíven.
Doorenboven worden sommiqe veilen of olièn
nos eens geheel o{ sêdeelteliik verhord,
woordoor de zgn. tronsvelien onistoon.
Hoe kunnen we nu in de kinesiolosische prokliik
op hei spoor gebrochl worden om ook eens iê
goon kiiken noor de veizuurstofirisselins?
Dr Alexondro Richordson, verbonden oon de universiteii von OxÍord, hêêÍi no onofhonkeliik

ondenoèk een €hecklist opgestêld met kênmerkên von vêizu u rte ko rten Dezê hiêrnovolsendê checklist zou ie dus kunnen

honreren in de prokliik.

-

-

Fysieke tekens: oveÍdreven dorst, frequeni uri-

neren, horde, drose bobbeltles op de huid,
ruwe of droge huid en bros hoor, hoo{droos,
zochle en broze nosels.
Neiging iot Allergie of Alopie zools eczeem,
ostmo, hooikoorts etc.
Visuele sympÍomên: slecht no€htz;cht, gevoelisheid voor hevis licht, sezichrssroornissen bii
her lezen, b.v dol letters en woorden bewegen, zweven en lroebel worden over de blodziide.
Aondochisproblemen: gemokkelijk ofgeleid
worden, moeiliik concenireren, problemen
mêi hêl werkgehêugen, gevoelens omschreven ols: mist in de hersenen".
Emotionele gevoeligheid o{ lobiliteit: in hel
biizonder ongeÍundeêrde ongcl en sponning.
oveÍmotisê semoedsschommelinsen, woedeoonvollen door loge frustÍotietolerontie.
Sloopproblemen: voorol moeite mel inslopen
's ovonds en oniwoken 's morsens.

Belonsdik is notuurliik om te bliiven bedenken
dor ol deze kenmerken ook ondere ootzoken
kunnen hebben. Houd dit oltiid in sedochten en
veÍwiis indien nodig noor een orts. Het is misschien soed om de vêtzuren nos eens op een riitie te zetten:

-

DHA: Docosohexoeenzuur, onvezodigd vetzuur met longe keten von omego-3-type. Dit is
het hoofdbestonddeel von de griize stof in de

- EPA:
-

Eicosopentoeenzuur, onverz odigd

omego-3-vetzuur

Vitomine

F

Ondersieunt de vormins von

prostoslondinên.

Lecilhine. Speelt een belongriike rol bii de
semi-permeobil;leit von de biologische mem-

bronen. (De duro moter die de hersenen
omgeeft, olsook de spier- en zenuwcellên

-

bevotten Iecithine).

Liinzoodolie: bevotlinolzuur: omego-ó-vet= omeso-3

zuur, zowel ols olfo-linoleenzuur

-

vetzuur).

Fosfotidylserinê. Dit is een von de voornoomste Íosfolipiden in de hersenen. Speelt een rol
bii het in srond houden von de iniêsrileit en

zelf niêl voldoende produceren). Lose fosfotidylserine geeft een dolins von de hersenfuncties. Dit
heeft invloed op: uitwisseling in en uit de cel von
elektrol),ten, voedingsstoffen ên otuolstoffen, onivonsst von molêculoiÍe boodschoppen komend
von buiren de cel ên de omzertins von boodschoppen in enzymotische ontwoorden, de bewesins en vorm von de cellen ên de inieÍcelluloire
communicotiê ên herkenning.
Fosíotidylserine speelt een v;tole rol in het
zenuweeÍsê|. Dii;s bepolend voor de membÍoonrot-membroonJusie Gleutelproces in vriikomên von neurolÍonsmilters) olsook de octivering von de recepioren oon de oppervlok von de
cellen en voor het ondersteunen von chemische
tronsmissiesignolen.
- Essentièle vetzuren (EFAs) Moeten vio de voeding oongevoerd worden. Moken deêl uii von
de structuur von de biologische membronen
en verzekeren hun soepelheid en siobilireil.
- Torwekiemolie Bevot notuurliike oclocosonol.
Dii verminderi de zuursioÍconsumptie von de
cel. Vitqmine E is overvloedig oonwezig (in
notuurliike vorm) in torwekiemên.
- Teunisbloemolie Eên superieuÍe bÍon von
essent;èle veizuÍen (GW LA). GLA is êen tussenproduct bii de producliê von prosioglondines- Prostoglondines hebben o.o- belonqriike hormoonochtige regulerendê Íuncties in
hel lichoom- ceconiuseerd linolzuur {CLd). Heefi een gunsïige invloed op het metobolisme von vetten.
- Zwortebessenolie (bevot omego-3 olsook
omego-ó en l8% GLA en 9% von hêt omêgoe-derivoot sleoridonzuur, êen slof die in geen
enkel onder verkochte zoodolie re vinden is).
- Ol iíolie Dit is de belonsriikste leveroncier von
het enkelvoudig onverzodigde oliezuur (OA).
Dit is een omêgo-9 velzouí Het is geen essenlieel vêtzuuí Het heilzomê eÍÍect von oliiÍolie
is grotendeels te donken oon stoffen ols vitomine E, bèto€oroteen, chlorofyl en de futoste-

Uit wetens€hoppeliike ondezoek ;s inmiddels
gebleken* dot gêbrek oon vêtzuren dikwiils kon
voorkomen bii kinderen en volwossenen met
ADHD (oondochrsstoornis met hyperoctiviteii
sekenmerkt door onoplettendheid, impulsiviteit
en hyperoctiviteit) en Dyslexie (specifiek leerpro"
bleem dot de normole verwerving von lees-, spelling- en rekenvoordisheid verstooÍt) en kinderen
en volwossenen met visuele problemen.

de íluïditeii von de celmembronên.

Dii tekort oon vetzuren kon ook spelen bii
(Als er een lekort is oon methylleveronciers, S-

odênosyl'methionine, Íoliumzuur, vitomine Bl2
oÍ essentièle vetzuren, kunnen de hersenen dit

DyspÍoxie (speci{iek leerprobleem dot de normole verweruing von coórdinotievoordigheid veÍstoort), Dyscolculie (slechle rekenoors), Dysgrofie

(slechte spelleís), ADD (olleen oondochlsproblêmen zonder hyperoctivitêil en impulsiviteit), ASD
(uitgesproken sociole en communicotieíoomissen).
Vook;s de diosnose ADHD die iemond opseplokr
heeft gekregen loulêÍ geboseerd op beschriivende criterio en ov€Íloppen de hiervoor genoemde
syndromen elkoor Er is nl. geen biologischê test
die de diosnoss ADHD kon bevestigen.
Welke foctoren meespelen bii ol deze klochren is
notuurliik nos lons niet bekend, moor belongriik
is om de componênt VetzuÍen, die we wel kunnen
beïnvloeden, hierbii uil te testen. Voorol lekoíten
oon Omego-3-vetzuren kunnen dus verbond
houden mel zowel gedrogs- ols leermoeiliikhe-

De notuurliike verhouding tussen EPAIDHA ;s
2:l . Als ie dus oveÍgoot lot innome is hel effeci
minder goed ols er meêr DHA don EPA is.
Extro oondocht verdienl het Íeit dot er wellicht
geen lekort is oon essentièle vetzuren, moor dol
er in h€i lichoom een gehinderdê omzelting {conversie) is om AtA (olfo-linoleenzuur). dil is het
"plontoordige' Omego-3 vetzuur uit de voeding,
om lê zellen in EPA en DHA. Soms verloopi deze
omzetling doo' lol von íoctor€n zser moeizoom
of helemool niet.
Een enzym dot bii de omzelting een rol spe€h is
het delto-ó-desoturose.

Dit enzym kon o.o. worden geremd door: een
lekort oon vitomine Bó, mognesium en zink en
een leveel oon verzodigde vetten en ironsvelzuren, olcoholgebruik, geroffineerde suikers en
slress. De gehinderde conversie kon olleen vea
bool getesl worden, moor is wel een beÍongriik
puni (en ols dit zo is, test don vitomine Bó. ínognesium, zink, voeding etc.).
Voor de kinesiologische prokriik betêk€ni dit dot
ols ie cliênten kriigt mef verschiinselen die uil dê
checklisl te holen ziln (zie hiervoor) oí die kompen mei ADHD, dysleiie elc. het wellichi goed is
om ook eens te kiiken noor dê vetzuren. zowel
noor een tekorl ols noor een goede opnome von

Goede en niêl te dure iestsets om hieóii iê
gebruiken ziin o.o. de €ssenliële vetzuren lesldoos von Euro-Nutri: e-moil: info@euronutri.nl)
en de Íestompullen von Virhortho: e-moil:
info@vitortho.nl

Doe ook de body-respons t€sl (BRT, d.w.z. iê test:
"kon het lichoom ols seheel er tegen?'1.
Belongriik punt is nog doi de hersenen bijzonder
gevoelig ziin voor oxidotie, d.wz. lelterliik h€i
minderwoondig oÍ ronzig wordên (her oxiderên)
von hoor vetlen. Elke hersen€el bestoot nl. voor
60% uit vel en voomomeliik uit omego-3-ó. ln de
loop von het ouder worden zullen delen von de
hersenen door oxidotie letterliik "bederven".
Ronzige vetten ontstoon door víiie íodicolen.
Er ;s één onlioxidont, vitomine E, dot zich in het
vellê deel von de celmembronen von de hersêncellen bevindt en zo vriie rodicolen conslonl op
eigen rêrrein kon bestriidên.
Als ie dus Lriliesl doi supplelie von vetzuren nodig
ís, kiik don ook ot êÍro vitomine E nodig is. ln
sommige producten zit dil ol outomotisch toegsvoegd.
Dil kun ie uittesten door: leg de vetzuurompul die

ie uitgêtesr heb op de novel ên iest vio [AN-Y

{cliënt zet 4 vingêrs op midden bovenkoni hoofd)
en vit. E in kuiltie op hel ochlerhooid (schuin noor

boven sericht) oÍ vilominê E don ook nog nodig
is. Test doorno notuurliik hoe vook, wonneer êic.
Een looiste punt woor ik op zou willên w;izen is
dot uil e€n Koreoonse sludie is oonqeloond** dol
zowel het geholte omego-ó ols omego-3 bii
zwongere vrouwen verlooql,
Emotionele zwokte no de bevolling kon o.o. het
gevolg ziin von le weinig omego-3 vêlzuren. De
Iootsle 3 moonden von de zwongerschop gÍoeien
de hersenen von de foetus snel. Ze nemen drie
keer in volume ioe en slurpen omego-3 op von
de moeder Heêfl de moêder een gebíek oon
omego-3 riike voeding, don kon dot voor de boby
een ochieEtond in dê ontwikkêling von de hersenen befeken€n en ovêrdrêven huilbuien. VooÍ de
moeder kon het omego-3 iekoíl een rol spelen in
een depressie no de zwongerschop. Een studie
von Holmon, Johnson en Ogburn uit l99l toonde oon dot vrouwen no de bevolling 5070 logerê
omego-3 niveous hebben.
Kriig ie in de proktiik d
mer een postnolole depressie of bobies met overdrevên huilbuien of ochierstond in de ontwikkeling denk don

oon de vetzuren. Deze kunnen hi€rbii wellicht
een rol spelen en dit kon don getesl worden.
Proktiik voor Kinesiologie, Kqíin Blok
Ér Von Eedenplein 7, 2I0ó EB Heemstede
'lel.: O23-s294063
e-moili korinblokolsen@hotmoil.com

Suppletie hieÍmee zol noruurliik zeker nier bii olle
cliënten helpên, De veíscheidenheid binnen olle

oondoeningen en hun muitifocioriêle oord is
hiervoor te groot, moor er is nouweliiks iels tê
bii het uitpÍoberen von derselilke sup"erliezen
plet;ê.
Let er wel op of de cliëni geên ollergische oÍ into-

lerontie-reoctie heeft op het vetzuuÍ woi i€ uiJ-

iesr. Dit is in miin prohiik een enkele mool voor,
gekomen.

Bronnen:

'
*'

Richordson

A.: Fotly Acids in

Dyslexio,

Dysproxio, ADHD ond the Aulislic Spêctrum-

Woorom Omego-3-ó-9, per.uilgove oveí
gezondheid, vitoliteit en welvoortziêkten, B.

