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‘IK HEB DE LAATSTE TIJD VAAK KRAM-
PEN IN MIJN VOETEN. HOE KOMT DAT
EN WAT KAN IK ERAAN DOEN?’
Nele, 26

Dokter Dirk Devroey, diensthoofd huisartsgeneeskunde aan de Vrije

Universiteit Brussel: ‘Voet- en beenkrampen kunnen allerlei oorzaken

hebben. Als je vooral last heb van een tintelend en branderig gevoel zodra je

’s avonds in bed gaat liggen, wijst dat meestal op het

rustelozebenensyndroom. De oorzaak ervan is niet met zekerheid vast te

stellen. Het beste wat je dan doet zodat de pijn wegtrekt, is bewegen met je

benen. Er bestaat ook medicatie voor, maar raadpleeg daarvoor altijd eerst je

arts. Bij plotse kramp werd vroeger aangeraden om de spier echt uit te rekken.

Omdat dat soms spierscheuren veroorzaakt, is het beter om de kramp rustig

te laten herstellen. Dat betekent lichte, niet-belastende bewegingen maken

met je voet of benen totdat de kramp weer wegtrekt. Helemaal nietsdoen

wordt ook afgeraden. Daarnaast kunnen spierkrampen veroorzaakt worden

door te zware of te lange inspanningen die je geleverd hebt. Probeer daarom

altijd om niet te lang dezelfde spiergroepen te belasten en regelmatig af te

wisselen. Krampen kunnen ook wijzen op een ionenstoornis. Zo kan

medicatie die vochtafdrijvende stoffen bevat, zoals die om de bloeddruk

onder controle te houden, het kaliumgehalte in je bloed verstoren, met

spierkrampen tot gevolg. Als je medicatie de oorzaak is, moet na advies van

de arts de dosering aangepast worden of een ander geneesmiddel

voorgeschreven worden. Bij sommige mensen lokt alcoholgebruik

spierkrampen uit. Er zijn ook hypotheses dat ze te wijten zijn aan een

magnesiumtekort en dat een supplement soelaas kan bieden, maar dat is

nooit wetenschappelijk aangetoond.’

‘Zodra de spierkrampen of -pijn ook overdag voorkomen, of regelmatig

zonder voorafgaande inspanning, is dat een reden om bij je arts langs te

gaan. Dat kan een alarmsignaal zijn voor een verstopt bloedvat, wat meteen

behandeld moet worden.’ >>

Ik hoorde onlangs dat
hypnose toegepast kan
worden tijdens een
operatie. Hoe gaat dat
precies in zijn werk?
Lien, 45

Dokter Sabine Maes, anesthesist in het UZA:

‘Hypnose is een natuurlijke staat van bewustzijn die

bij een operatie gebruikt kan worden om meer

ontspannen te zijn, en angsten en pijn te

overwinnen zonder dat er medicatie aan te pas

komt. Het voelt aan alsof je helemaal opgeslorpt

wordt door een goed boek of een spannende film.

De realiteit rond je is nog wel aanwezig, maar al je

aandacht gaat naar het boek of de film. Medische

hypnose werkt op dezelfde manier. Je aandacht

wordt verplaatst naar iets anders, bijvoorbeeld een

veilige leuke plek zoals een strand of bos, wat

gebeurt na het bereiken van een soort trance. Die

trance bereiken doe je in principe zelf, maar je wordt

erin begeleid door de hypnosedeskundige. Je blijft

bijvoorbeeld kijken naar een bepaald punt of je let

zorgvuldig op je ademhaling. Je bent ook de hele

tijd bij bewustzijn en je behoudt de controle om in

die hypnotische staat te blijven of eruit te komen.

Veel mensen denken bij hypnose algauw aan

zweverige toestanden, maar in een medische

setting komt er dus helemaal geen hocus pocus aan

te pas. Het is vooral de bedoeling dat de patiënt zich

rustiger en comfortabeler voelt, zodat onaangename

ingrepen beter verdragen worden. Bovendien is het

wetenschappelijk bewezen dat de methode werkt.

Een operatie wordt evenwel nooit enkel onder

hypnose uitgevoerd. Meestal wordt de techniek in

combinatie met lokale verdoving gebruikt. Een goed

voorbeeld is een liesbreukoperatie. Daarbij kan je

lokaal verdoven, maar sommige plekjes kunnen toch

nog gevoelig blijven, waardoor je je spieren begint

op te spannen en de operatie bemoeilijkt wordt. Die

momenten kunnen opgevangen worden met

hypnose. Doordat je aandacht gefocust blijft op

meer aangename zaken, blijf je meer ontspannen

liggen en verloopt de operatie vlotter. Vooral voor

angstige patiënten is het dus een heel goede

manier om zichzelf te kalmeren. Sommige mensen

doen dat ook al uit zichzelf. Zo sluiten ze

bijvoorbeeld hun ogen of denken ze aan iets anders

als ze bij de tandarts gaan, al verloopt dat met

hypnose wel meer gecontroleerd.’

Byebye monday blues
Voor velen is maandagochtend als een berg waar ze tegen opzien. Het weekend is

voorbijgevlogen en er staat je een lange werkweek te wachten. Hoog tijd om daar

verandering in te brengen, dacht wellbeing director van Medialaan Ann De Bisschop.

In haar boek laat ze twaalf experten aan het woord die vragen beantwoorden waar

werknemers én werkgevers echt mee zitten: Wat zijn de oorzaken en symptomen van

stress? Hoe kan ik mezelf weerbaar maken? Hoe verhoog je je

productiviteit? Wat is het belang van een goede leider? Is

multitasken echt zo slecht? En wat kan gezonde voeding en

voldoende bewegen betekenen voor je concentratie en

energiepeil? Kortom, een must read voor iedereen die zijn

werkleven een serieuze boost wil geven.

‘Aftellen naar maandag’, Ann De Bisschop 

(Borgerhoff & Lamberigts, € 22,99). 


