
Misschieneersthetpositieveaspect
belichten:socialemediabiedenheel
watmorelesteunaanstudenten?
BenCaudron: «Methéél veel goede
wilmisschien. EenSnapchat-bericht-
je van jevriendendieookeenzaam
zitten te studeren, kandeugddoen.

Maarals socioloog sta ikheel scep-
tisch tegenoverde smartphonealsde
grotebrengervanverbondenheid.
Het toestel creëertde illúsiedatwe
metelkaarverbondenzijn, terwijlwe
vooral gemeenhebbendatwe
dwangmatigopélke impulswillen

reageren. Ikmoetheel strengzijn:de
smartphonebrengt tijdensdeblokei-
genlijkweinig totniets constructiefs
bij.»

WatishetgevaarvanteveelFace-
bookentijdenshetstuderen?
«Serieuze lappen leerstof verwerken
vereist eenbijzondere concentratie.
Uit onderzoekblijktdatwieopkijkt
naeenbliepjeopzijn smartphoneen
dienieuwemeldingwil checken, 20
tot30minutennodigheeft omweer
indatoppersteniveauvanconcentra-
tie tegeraken. Immens tijdverlies!»

‘Coldturkey’danmaar,volledigaf-
kicken,endesmartphoneachter
slotengrendelsteken?
«Dat zalmaarvooreenbeperkte
groep lukken. Ikvergelijkhetgraag
met stoppenmet roken: alleenwie
enormgemotiveerd is eneen ijzeren
wil aandedag legt, kanmet succes
stoppen.Hetgevaar schuilt erindat
wie cold turkey stoptmet socialeme-
dia, afkickverschijnselengaatverto-
nen. Inplaats vanafgeleid te zijndoor
hun telefoon,worden jongeren tij-
denshet studerendanafgeleiddoor
dedwangmatigegedachte ‘Wat zou
iknuaanhetmissenzijn?’ Ik raad
blokkendestudentenaandrastisch te
snoeien inhunsocialemedia-gebruik
enhetbijvoorbeeld tebeperken tot
tweekeermaximaal vijfminutenper
dag. Plandezemomentenooksowie-
so in tijdens jepauzes, niet tijdenshet
studerenzelf.Merk jedat tweekeer
téweinig is en je rustelooswordt,
maakerdandriekeervan. Zoek je
grensop: ‘Waarbeginnenmijnaf-
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Junimaand, examenmaand. Blokbeestenmogen

nogzoveel concentratiesupplementen innemen,

hungrootste vijandhebben
ze zélf uitgenodigd aanhun
bureau: de smartphone. Facebook,
Instagram, Snapchat en tutti quanti zorgener

somsvoordat ervan studerenniet veel inhuis

komt. Expert BenCaudron schat inof erookgoede

kantenzijn aan socialemedia indeblok.

Ik hoef nietmeteen
mee te zijnmet de
socialemedia:mijn
studies gaan voor

Ik kanmijn blokvragen
kwijt in een gesloten
Facebook-groep

Mijn bestemaat en
ik overhoren elkaar
constant via de sociale
media endat geeft
prima resultaten

EénmeldingOPVANDEZENUWEN

«VAN GROENETHEE BLIJF
JE (GEZOND)WAKKER»

ZO ZOU IK HET NU DOEN:
• Op een blokdag 20 minuutjes

DOORWANDELENhelptenormte-
gen stress. Je ademhaling en hart-
slag verhogen en er wordt meer
zuurstof dan normaal in je lichaam
gepompt. Zo stijgt de norepi-
nephrine-waarde in je bloed, een
stof die je brein beter met druk laat
omgaan.
• Ook muziek helpt fantastisch,

maar dan niet ruige rock. Een
BAROKMUZIEKJE van pakweg

Bach wél.Dat heeft hetzelfde ritme
als onze hartslag — 60 tot 64 tellen
per minuut — en laat die klop van
het moederhart nu de eerste ‘mu-
ziek’ zijn die we als foetus voor het
eersthoren.Wieluistertnaarbarok,
komtinhet ‘alfagebied’vandeher-
senen met een frequentie van 7 tot
14HZ,deplekwaarweontspannen
entochalertzijn.Opditniveaukun-
nen onze hersenen het beste leren
en informatie opnemen.

Ikkonwelontploffen toenmijnmoedervoorstelde ‘omeenwande-
lingetje tegaanmaken’ terwijl ikopvandezenuwen—komikerwel?
—eendikkecursusbiochemieaanhetblokkenwas.Nuweet ikdathet
preciesdie trucs zijndiewerken tegenstress.Hoe ikmetijdensde
examensdanwelontspande?Door stevig tedansenop luidemuziek,
of vijfminuutjes eenmodemagazine tedoorbladeren.

KOFFIE,GOEDIDEE?
Ja, ikbennachtendoorgegaanop liters cola—nooit koffie—ende
pepmiddelencatorit encatovit.Hetnuverbodenmiddel captagon
heb iknooit genomen. Ikdacht: alshetnodig isdat ik zo’n zwaaram-
fetamineneem,dankan ikmaarbetermetgeneeskundestoppen.

ZO ZOU IK HET NU DOEN:
• Cola en koffie werken
wel opwekkend,maar je
krijgterooknóg
meer stress van.
Datkomtomdatde
cafeïne het aantal
stresshormonen
doet toene-
men, waar-
door je toch
weer in die dip
belandt. Dievicieu-
ze cirkel kan je
doorbreken
door GROENE
THEE in plaats van koffie te
drinken.Detheïnehoudtjeeven
wakker, maar is minder verslavend
dan de cafeïne in koffie. Kies wel
voor een zuivere soort, want er is
veel rommel op de markt. Echt top
isMatchaGroeneTheevanNutroge-
nics (www.nutrogenics.eu).
Ook TAURINE,de bekendste stof in
het energiedrankje Red Bull, werkt
opwekkend. Weet wel dat in één
blikje Red Bull zowat tien suiker-
klontjeszitten!Vééltevéélenalsarts
raad ik af zoveel suiker ineens bin-
nen te nemen. Kies liever voor een
voedingssupplement met taurine.
• Studenten die zichzelf letterlijk
‘ziek’ maken door stress (darm-
problemen, hartkloppingen, hoge
of juist lage bloeddruk) kunnen kal-
merenmeteennatuurlijkmiddelop
basis van HAVER (avena sativa).Dat
wordt al lang door natuurartsen
voorgeschreven als je zenuwen het
zwaarteverdurenhebbenenalsbo-
nus ga je er nog rustiger van slapen
ook. Goedekeuze:A.VogelAvenasa-
tiva complex.

Hetzelfde
rustgevende effect heeft PAS-

SIEBLOEM (passiflora incarnata). In
eenonderzoekuithetJournalofCli-
nical Pharmacy and Therapeutics
werd één groep patiënten met
angststoornissen 45 druppels van
tinctuur van passiebloem per dag
gegeven, een andere groep kreeg
reguliere geneesmiddelen tegen
angsten (zoals Oxazepam).Groep 1
had minder last van concentratie-
problemen én het gevoel kalmer te
zijn. Goede keuzes: Passiflora Com-
plex Forte van A.Vogel,Passiflora in-
carnata vanVSM,Passiflora incarna-
ta tinctuur van Biover.
En dan is er nog VALERIAAN (vale-
riana officinalis), het kalmeermid-
del uit oma’s tijd. Uit een recente
studie blijkt zelfs dat valeriaan even
effectief is als valium om angsten
weg te nemen.Je moet er wel geen
glaasje wijn bij drinken want vale-
riaanmatchttotáálnietmetalcohol.
Goedekeuze:ValerianaFortecapsu-
les of Valeriana officinalis tinctuur
van Biover.

GEENHAPDOORDEKEEL
Tijdensdeblokvergat ikgewoon teeten!Of ikat vlugeenwafel of een
appel envermagerdewaar jebij stond.Het ergstwashet inmijnzesde
jaargeneeskunde: ikhad tijdensdepaasvakantie eengroepscholie-
renbegeleidop reisdoor Indiaenwasdaardooreenvoedselvergifti-
gingal vijf kilo afgevallen. Tijdensde juni-examensgingenernogeen
paarkilo af, je zagmebijnanietmeer lopen!

ZO ZOU IK HET NU DOEN:
• Ook al krijg je niet veel door
je keel tijdens de blok, pro-
beer er voor te zorgen dat het
weinige dat je eet vol omgea 3,
vitamineBenmagnesiumzit.Ome-
ga 3 is de 'smeerstof' van je herse-
nen en terug te vinden in vette vis
als makreel, sardines en zalm maar
ookinwalnotenenlijnzaadolie.Niet
altijd evident om het in voldoende
hoeveelheden op tafel te krijgen,
daarom is het in de blok een goed
ideeom OMEGA 3insupplement-
vorm in te nemen. Goede keuze:
WHC unocardio 1000 vit D en vlas-
zaadolie WHC Flax Oil Orange (ver-
krijgbaar op www.nutrogenics.eu).

• VITAMINE B
vindjeinvollegra-

nen, noten, ge-
droogd fruit en eieren en

daarvan gaan je hersenen meer
serotonineendopamineaanma-

ken. Die hormonen doen angst- en
stressgevoelens verdwijnen.
• Ook voeding met veel MAGNE-

SIUM zoals bananen, spinazie, zil-
vervliesrijst,bonenwerktalsnatuur-
lijke tranquillizer.
•Ofdrink1à2koppenBASICATHEE
(bij The Herborist) per dag om je li-
chaam te ontzuren, want hoe beter
het evenwicht tussen zuur en ba-
sisch, hoe beter je lichaam gewa-
pend is tegen stress.

Eerlijk?Alsstudentegeneeskundewasikeenstresskonijn.
Ik wist intuïtief en ook door mijn opleiding wat goed voor
me was en toch trapte ik in de val van te veel cola,te weinig
(of brol) eten en pepmiddelen. Mocht ik nu opnieuw
dikkecursussenmoetenblokken,ikzouwélluis-
teren naar mijn moeder.

Dokter Jutta
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