GEZOND

Gezond leven is voor iedereen belangrijk en zeker voor mensen met een
dwarslaesie. Goede voeding, genoeg lichaamsbeweging en voldoende
ontspanning helpen fit te blijven.
TEKST: LIENEKE VAN DER FLUIT

Voeding
Als je je leven zittend doorbrengt, is de
kans op extra kilo’s groter. De energie
die het lichaam nodig heeft, daalt door
verlies van spiermassa en verminderde
activiteit. Mensen zonder dwarslaesie
verbruiken gemiddeld 1900-2600 calorieën per dag. Mensen met een dwarslaesie verbruiken veel minder, zo’n 14001800 calorieën per dag. Toch blijven
de hoeveelheid mineralen, eiwitten en
vitaminen die het lichaam nodig heeft
hetzelfde. Het is dus belangrijk goed na
te denken over een passend dieet.
De belangrijkste dingen om te onthouden zijn:
• Eet kleinere porties
• Eet gevarieerd
• Eet meer groenten
• Vermijd toegevoegde suikers
• Sla geen maaltijden over

Meer lezen?
Ga naar www.blijtijds.nl/rubriek
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Onderzoek toont aan dat
driekwart van de mensen met
een dwarslaesie een jaar na de
revalidatie overgewicht of obesitas
heeft. Naast de gewone risico’s van overgewicht
gelden voor mensen in een rolstoel nog extra
risico’s. Denk aan doorligplekken, schouderproblemen en ademhalingsproblemen. Het is
belangrijk om op gewicht te blijven of af te vallen
als u last heeft van overgewicht. In de brochure
Voeding, gewicht en gezondheid voor mensen met
een dwarslaesie, te downloaden via de webshop
van www.dwarslaesie.nl, leest u alles over hoe u
extra kilo’s kunt vermijden.

Voor mensen met een dwarslaesie zijn twee wetenschappelijke trainingsrichtlijnen opgesteld. In het
kort komen deze hierop neer: voor het verbeteren van
fitheid kunnen mensen met een dwarslaesie drie keer
20 minuten per week matig tot zware duurtraining
doen en drie sets spierversterkende oefeningen voor
alle nog functionerende spiergroepen. Voor het verbeteren van de conditie geldt de volgende richtlijn: drie
keer per week 30 minuten intensieve duurtraining.
In het dagelijks leven kunnen rolstoelgebruikers met
een paar eenvoudige veranderingen al meer bewegen.
Neem bijvoorbeeld vaker de rolstoel of de handbike
in plaats van de auto. Daarnaast zijn er veel sporten
voor rolstoelgebruikers. Handbiken is het populairst,
voor mensen met een laesie die kunnen lopen is
wandelen goed. Waar ook veel mensen baat bij hebben:
cardio- en krachttrainingen voor thuis. Voorbeelden
van thuisoefeningen voor het trainen van kracht en de
fitheidsrichtlijn voor mensen met een dwarslaesie zijn
te vinden op www.coloplastfitforlife.nl/bewegen.

Handbiken is
een populaire
sport
Eropuit
Voor mensen in een rolstoel is een ontspannend
uitje niet altijd iets vanzelfsprekends. Het blijkt dat
30 procent van deze groep nu thuisblijft, omdat ze niet
weten waar ze naartoe kunnen. Gelukkig doen veel
gemeenten en particulieren in Nederland hun best zo
veel mogelijk rolstoeltoegankelijke plekken te creëren.
Op www.ongehinderd.nl staan talloze looproutes en
culturele ontmoetingsplaatsen waar u met de rolstoel
terechtkunt. Eenmaal op pad is er nog het euvel: waar
kan ik naar het toilet? Hier biedt de app HogeNood
uitkomst. HogeNood toont in een oogopslag rolstoeltoegankelijke toiletten in de buurt. De HogeNood App is
gratis te downloaden voor iPhone en Android-smartphones via de gebruikelijke appstores.

Dwarslaesie

Een dwarslaesie is een beschadiging
van het ruggenmerg. Hierdoor worden
signalen tussen de hersenen en de
rest van het lichaam niet meer goed
doorgegeven. Bij een traumatische
laesie is er sprake van een oorzaak
‘van buitenaf’, meestal een ongeluk.
Een niet-traumatische laesie kan
ontstaan door een medische oorzaak
‘van binnenuit’, zoals een tumor,
bloeding, ontsteking of hernia. Jos
Dekkers, voormalig voorzitter van
patiëntenvereniging Dwarslaesie
Organisatie Nederland: “Het was lange
tijd zo dat vooral jongere mannen een
dwarslaesie opliepen, bijvoorbeeld door
een verkeersongeval. Inmiddels is de
grootste groep nieuwe dwarslaesies
60-plus. Die verschuiving is ontstaan
doordat de verkeersveiligheid is
toegenomen en doordat mensen
gemiddeld ouder worden. Bij die
verkeersveiligheid past overigens een
kanttekening: we zien nu vaker dat juist
ouderen een laesie overhouden aan een
ongeluk met de e-bike.”

BRONNEN: WWW.COLOPLASTFITFORLIFE.NL, WWW.DWARSLAESIE.NL, WWW.ONGEHINDERD.NL, WWW.HOGENOOD.NL

Gezond leven met
een dwarslaesie

Beweging

Lees meer op www.dwarslaesie.nl
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