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Wereld Parkinson Dag
Zaterdag 11 april is het Wereld Parkinson Dag. Vanwege corona is het landelijk  
symposium dat die dag gehouden zou worden afgelast. Aandacht voor de 
ziekte van Parkinson is hard nodig. Wereldwijd hebben zes miljoen mensen  
de ziekte en dat aantal neemt snel toe. Er lijkt een relatie te zijn tussen het 
gebruik van landbouwgif en parkinson. Minister Schouten van Landbouw  
heeft de Gezondheidsraad gevraagd de relatie te onderzoeken. Hoogleraar  
Bas Bloem is gespecialiseerd in parkinson. Bij ‘Op1’ liet hij weten van  
mening te zijn dat snel ingezet moet worden op biologische landbouw.  
Overigens verwijt hij de boeren niets. “Die moeten hun boterham  
verdienen en de concurrentie aangaan.”

NOTEN voor het HART
Dagelijks 60 tot 85 gram walnoten is goed voor de darmen en 
verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Het tijdschrift 
‘VoedingNU’ schrijft dat naar aanleiding van een Ameri kaanse 

studie. Het ‘walnotendieet’ zorgt voor gezonde 
darmbacteriën. Kanttekening: het onder-

zoek werd gefinancierd door California 
Walnut Commission. In de richtlijnen 
‘Goede voeding’ van de Nederlandse 
Gezond heidsraad staat het advies om 
dagelijks 15 gram ongezouten noten te 

eten.

Hersenbouwstenen
Omega-3 Smoothie is een visolie  
voedingssupplement rijk aan 
Omega-3 vetzuren EPA en DHA. 
Visolie zo romig als yoghurt met  
een heerlijke fruitsmaak. Speciaal 
voor wie geen capsules kan slikken 
of niet van levertraan houdt. Ideaal 
ook voor kinderen. Geschikt in de 
yoghurt of zo van de lepel. Goed  
voor de hersenen, hart en ogen  
van jong én oud. Bestel nu met  
20% korting zonder verzendkosten 
met code MAXMAG op  
arctic-blue.com

STANS 

‘Wie vandaag zijn kop in  
het zand steekt, moet morgen met 

zijn tanden knarsen’

STANS 

Er is becijferd dat in 2034 behoefte 
is aan 2.766 specialisten ouderenge
neeskunde. Zo’n  specialist behandelt 
kwetsbare ouderen met (complexe) 
chronische aandoeningen. Zij richten 
zich niet alleen op de ziekte zelf, maar 
ook op de gevolgen daarvan in het 
dagelijks leven. De vraag naar zorg 
voor ouderen zal de komende jaren 
stijgen. Met het huidige tempo waarin 
artsen opgeleid worden in het speci
alisme, zal er tegen 2034 een tekort 
zijn aan maar liefst 1.230 specialisten 
ouderen geneeskunde.
Om tijdig het tij te keren, hielden 
enkele specialisten onlangs in 
het ‘Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde’ een pleidooi voor meer 
aandacht voor ouderengeneeskunde 
in de geneeskundeopleiding. 
Onbekend maakt onbemind, schrijven 
ze. Ze hopen dat het omgekeerde ook 
geldt; meer bekendheid met de oude
renzorg kan leiden tot toegenomen 
belangstelling.
Een mooi pleidooi! Opvallend is dat 
momenteel slechts drie geneeskunde
opleidingen (Radboudumc Nijmegen, 
LUMC Leiden en VUmc Amsterdam) 
een verplicht coschap (‘stage’) 
ouderengeneeskunde kennen. Bij de 
andere vijf geneeskundeopleidingen 
is ouderengeneeskunde helaas een 
ondergeschoven kindje.

Ouderengeneeskunde 
ondergeschoven kindje

standpuntstandpuntKNOLSELDERIJ MET ZALM

Ingrediënten:  
(hoofdgerecht,  
2 personen): 1 
kleine knolselde-
rij • olijfolie  
• peper, zout •  

1 teentje knoflook • 1 
bosje peterselie • 50 gram 
walnoten • 30 gram 
Parmezaanse kaas • 1 citroen  • 2 zalmfilets •  
2 theelepels mosterd • extra nodig: staafmixer

Elke week afwisselende 
en gezonde gerechten 
van culinair journaliste 
Emina Zorlak. Voor MAX 
schrijft ze al jaren mee 
aan recepten voor de 
kookrubrieken.

Recept van de week

Bereiden: Verwarm de oven voor op 
180 graden. Schil de knolselderij en 
snijd in plakken van circa anderhal-
ve centimeter. Verdeel de plakken 
over een met bakpapier beklede 

bakplaat. Besprenkel aan beide kanten met olie en 
bestrooi met peper en zout. Rooster de knolselderij circa 15 
minuten. Pel de knoflook en doe samen met de peterselie, 
walnoten en kaas in een hoge maatbeker. Rasp en pers de 
helft van de citroen boven de maatbeker. Voeg een flinke 
scheut olie toe en breng op smaak met peper en zout. 
Pureer het geheel tot grove pesto. Smeer de zalmfilets in 
met een beetje olie en de mosterd en breng op smaak met 
peper en zout. Draai de knolselderijplakken om en leg er 
de zalm bij op de bakplaat. Gaar de zalm en de knolselde-
rijplakken nog circa 10 minuten in de oven. Snijd de 
overgebleven halve citroen in partjes. Verdeel de knolsel-
derijplakken over borden en lepel hier de pesto over. Leg 
er de zalm naast en garneer met een citroenpartje.

Af en toe krijg ik de vraag of er ook 
lichtere recepten zijn voor hoofdmaaltij-
den, dus zonder pasta, rijst of aardappel, 
maar wel vullend en gezond. Knolselderij 
heeft qua mondgevoel wel wat weg van 
aardappel, maar is een heerlijke en 
veelzijdige groente, waarvan je na het 
tafelen niet een zwaar gevoel overhoudt. 
Presenteer dit gerecht mooi op het bord 
en niet alleen je lichaam, maar ook je 
ziel wordt gevoed.

BEETJE MINDER ZITTEN HELPT
“Als je dagelijks dertig minuten minder zit en in 
plaats daarvan loopt, heb je twintig procent minder 
kans op diabetes.” Die uitspraak is van Annemarie 
Koster, universitair hoofddocent aan het Maastricht 
UMC+. Het is een van de conclusies uit de Maastricht 

Studie, een groot 
onderzoek naar de 
relatie tussen levensstijl 
en chronische ziektes.
De zituren zijn medebe-
palend voor het risico op 
diabetes type 2. Ook 
mensen die een keer per 
week flink sporten en de 
rest van de week op de 
stoel of bank zitten, 
kunnen veel gezond-
heidswinst behalen door 
minder te zitten.

De Bibstoel is een mechanische staopstoel zonder 
stroom of accu! Het is een actieve stoel die u helpt 
opstaan. De Bibstoel volgt met zijn werking de natuur
lijke opstabeweging en zorgt ervoor dat je in beweging 
blijft. Omdat je in een balans komt, kost het relatief wei
nig moeite om omhoog te komen. Hierdoor train je onge
merkt je been- en armspieren en blijf je fit.Past in elk 
interieur en aan een eetkamertafel èn is duurzaam in 
gebruik en materiaal. De Bibstoel is verkrijgbaar in ver
schillende uitvoeringen. Meer informatie via info@
kendrostijl.nl of bel 0334940254.

Opstaan 
doe je 
zelf!

Commerciële bijdrage
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DE ALLERBESTE BESCHERMING TEGEN DE ZON
Zonbescherming moet effectief zijn, een aangename textuur hebben en op een 
veilige manier een langdurige, stralende en bruine teint bieden. Collistar 
beschermt de huid optimaal tegen UVA, UVB, infrarood, ozon en vrije radicalen. 
Wij geven 6x een Suncareset weg, bestaande uit een product voor het lichaam 
met SPF, een aftersun en een bescherming voor het haar en hoofdhuid.

KANS MAKEN? Bel naar 0909-5010597 (slechts € 0,60 per gesprek) en toets 
code 3. Meedoen per post kan ook: stuur een kaartje naar MAX Magazine,  
Actie Collistar Suncare, Postbus 277, 1200 AG Hilversum. Of online via 
maxmagazine.nl Deze actie loopt van 7 t/m 27 april. U kunt zo vaak meedoen 
als u wilt!

U vindt alle winnaars van onze acties op www.maxmagazine.nl/acties
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Ouderen actieve vrijwilligers
Uit onderzoek van het UMCG blijkt dat meer dan de helft van de 
zestigplussers vrijwilligerswerk doet. Waar andere maatschap-
pelijke activiteiten in de loop der jaren afnemen, blijven mensen 
tot op hoge leeftijd vrijwilligerswerk doen. “Vrijwilligerswerk 
draagt bij aan gezond oud worden en zorgt ervoor dat ouderen 
blijven deelnemen aan de maatschappij”, vertelt onderzoeker Jacobien Niebuur. Gemiddeld besteden zestigplussers 5,5 
uur per week aan vrijwilligerswerk. Dit doen zij vooral voor kerken of andere religieuze organisaties (30%), sportvereni-
gingen (23%) en binnen de gezondheidszorg (21%). De belangrijkste reden voor het vrijwilligerswerk is dat zij zich 
verbonden voelen met het doel of de groep en dat zij het belangrijk vinden anderen te helpen. Persoonlijke ontwikkeling 
is een andere belangrijke reden voor het doen van vrijwilligerswerk.

BLIJVEN LEZEN
OOK ALS DE OGEN MINDER WORDEN 
Ging u er vroeger ook graag voor 
zitten, voor een goed boek of uw 
favoriete tijdschrift? En gaat dat nu 
niet meer omdat u een leesbeper-
king heeft? Dan helpt Passend Lezen 
u om te blijven lezen! Met meer dan 
80.000 gesproken boeken. Van 
streekroman tot thriller. Van lectuur 
tot (vak-) literatuur. En van klassie-
ker tot de nieuwste bestseller. 
Genieten dus! Heeft u een leesbe-
perking en wilt u lid worden? Dat 
kan voor € 30 per jaar en het is zo 
geregeld. Ga naar passendlezen.nl
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MINDER VLEES
Om het milieu en de wereldbevolking gezond te houden, is een 
duur zamer voedingspatroon noodzakelijk. Een verschuiving 
van dierlijke naar plantaardige producten kan hierbij helpen. 
Van alle voedings groepen heeft vlees de grootste impact op de 
klimaatverandering. Maar hoeveel vlees eten we eigenlijk in 
Nederland? Gemiddeld eten mannen 117 gram en vrouwen 82 
gram vlees per dag. Warm bewerkt vlees (schnitzels, gehakt-
ballen en frikandellen) wordt het meest gegeten. Het meeste 
vlees eten we op zaterdag en gemiddeld eten we 6,2 dagen per 
week vlees. Tijdens het diner thuis wordt het meeste vlees  
gegeten. Kijken we naar de eiwitconsumptie, 
dan zien we dat 61 procent van dierlijke 
oorsprong is en 39 procent plantaar-
dig. Gemiddeld hebben gezonde 
mensen 0,8 gram eiwit per kilo-
gram lichaamsgewicht nodig. De 
meeste mensen eten meer eiwit 
dan nodig is.

Koken voor  
de longen
Met alle aandacht voor onder meer 
stikstof en ammoniakuitstoot, zou je 
bijna vergeten dat de luchtkwaliteit 
binnenshuis ook veel aandacht ver
dient. Niet in de laatste plaats omdat 
we het grootste deel van de dag binnen 
doorbrengen. Het belangrijkste is vocht 
en schimmel te voorkomen. 
■ Ventileer continu en lucht geregeld. 
■  Houd tijdens het douchen de deur 

dicht, ventilator aan en maak de 
douche na gebruik droog. 

■  Houd de deur dicht van de ruimte 
waar de wasmachine en droger 
staan.

 
Vergeet vooral ook de keuken niet! 
■  Zet de afzuigkap aan tijdens het 

koken en laat deze na het koken nog 
zeker twintig minuten aan staan. 

■  Kook met de deksel op de pan. 
■  Elektrisch koken zorgt voor minder 

fijnstof in huis.
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