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Vergeefse hoop staat
rouw niet in weg
Ouders die tegen beter weten in blijven hopen op genezing van hun ongeneeslijk zieke kind, ondervinden hier
na het overlijden van het kind geen nadeel van. Ze hebben niet meer problemen bij het verwerken van het overlijden van hun kind of een grotere kans
op het ontwikkelen van een depressie. Dit concluderen onderzoekers van
het ErasmusMC in Rotterdam op basis van een enquête onder 89 ouders
van 57 kinderen die op jonge leeftijd
(1 tot 17 jaar) overleden. Op het moment van de enquête waren er drie
tot acht jaar verstreken na overlijden
van het kind. Ongeveer een derde van
de ouders gaf aan tot het einde toe
hoop te hebben gehouden dat het
kind zou overleven. Onder deze

ouders was echter geen sprake van
meer depressieve klachten of een
meer problematische rouwverwerking dan onder de ouders die niet tot
het laatst hoop op overleving van hun
kind hadden gekoesterd. De ouders
gaven aan dat het voor de verwerking
van het verlies belangrijk was dat ze
veel bij hun kind waren geweest in de
laatste levensfase. Gelovige ouders
hadden niet minder problemen met
rouwverwerking of minder depressieve klachten.

Bron: Journal of Palliative Medicine

Minder diabetes bij
hoger cholesterol
Mensen die vanwege een erfelijke aandoening te veel cholesterol in hun
bloed hebben (een aandoening die fa-

miliaire hypercholesterolemie heet),
lopen minder kans diabetes type 2
(‘suikerziekte’) te krijgen dan mensen
met een normale hoeveelheid cholesterol in hun bloed. Dit schrijven Amsterdamse onderzoekers op basis van
onderzoek bij ruim 60.000 personen
uit families waarin familiaire hypercholesterolemie voorkomt. Onder de familieleden met een normaal cholesterolgehalte (geen drager van de cholesterolverhogende genvarianten) kwam
bijna tweemaal zo vaak diabetes type
2 voor als onder de familieleden die
wel een verhoogd cholesterolgehalte
hadden. Dit past bij de bevinding dat
het gebruik van statines (cholesterolverlagende medicijnen) de kans op
diabetes vergroot. De onderzoekers
hopen dat de kennis helpt bij behandeling van diabetes 2.

Bron: JAMA
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Ouderen kunnen beter gaan zien
Ouderen kunnen hun ogen trainen
om beter te zien, melden Amerikaanse onderzoekers. Zij lieten een groep
70-plussers en een groep twintigers,
allen zonder oogaandoeningen, een
week lang dagelijks naar plaatjes kijken waarvan de mate van contrast varieerde. Aanvankelijk waren de twintigers beter dan de 70-plussers in staat
afbeeldingen met weinig contrast nog
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goed te zien. Na een week was het
verschil echter verdwenen en konden
de ouderen contrastarme afbeeldingen even goed zien als de jongeren.
Onderzoekers denken dat het komt
doordat de hersenen beter worden in
het verwerken van de zenuwprikkels
uit de ogen.

Bron: Psychological Science

Corrie van der Meijden (in het rood): „Als ik zing, is alle stress
opeens weg. Mijn bloeddruk zakt meteen. Het kan echt een helende werking hebben. Foto rechtsonder: zangcoach Melissa ’t
Hart. Grote foto Bram Saeys/HH, foto rechtsonder PR

Zingen zorgt voor
ontspanning
Er is onderzoek gedaan na wat zingen
met het lijf doet bij onder meer een 31
koppen tellend kerkkoor uit Frankfurt.
Voor en na het repeteren van Mozarts Requiem werd de leden gevraagd naar hun
emotionele welbevinden en moesten zij
wat speeksel inleveren. Daarmee konden
de onderzoekers bepalen hoeveel van
het stresshormoon cortisol de zangers in
hun lichaam hadden en hoeveel van de
afweerstof immunoglobuline-A (IgA).
Dat is de stof die het immuunsysteem in
stelling brengt tegen long- en luchtweginfecties.
Resultaat: na een uurtje Mozart hadden
de koorleden meer IgA in hun speeksel.
Ook hadden ze minder negatieve emoties en meer positieve gevoelens, leerden hun antwoorden op de vragenlijsten. Toen zij een week later alleen naar
het Requiem mochten luisteren, bleef die
versterking van het afweersysteem uit
en werden ze ook niet vrolijker. Wel daalde het niveau van het stresshormoon cortisol: een teken dat de zangers ontspannen raakten.

Caluwé, maar na een tijdje staat letterlijk
iedereen uitbundig mee te zingen.
Corrie van der Meijden heeft soortgelijke
ervaringen bij de optredens van haar koor
in bejaardentehuizen. „Ik weet nog goed
dat er een keer een mevrouw in de zaal zat
die haar ogen steeds stijf dicht had. Ze leek
te slapen of er in elk geval niet helemaal
meer bij te zijn. Tot ze een liedje van vroeger hoorde, haar ogen opende en begon
mee te zingen. Dat is zó mooi om te zien!
Je gaat dan na afloop echt met een goed gevoel naar huis.
„Zingen is gewoon gezond. Toen ik begon

in mijn eerste koor, merkte ik gelijk dat
mijn conditie vooruitging. Het is heel goed
voor je ademhaling. Je longinhoud wordt
groter. En daarnaast komen er diezelfde
feelgoodstofjes vrij die je ook schijnt te krijgen van seks en van het eten van chocola.
Ook dat is mooi meegenomen, ha, ha, ha!”
Dan zijn er natuurlijk nog de sociale voordelen, onderstreept ze. „Als we met zijn
allen zingen, hangt er zo’n heerlijke sfeer.
Het gaat om een hele leuke groep van zo’n
veertig vrouwen en mannen. Er wordt veel
gelachen.”
’t Hart: „Zingen in een koor zorgt voor een

gevoel van saamhorigheid. Je werkt heel
nauw samen, je leunt op de anderen en de
anderen op jou. Je komt met elkaar in een
bepaalde flow. En je komt inderdaad in contact met jezelf. Mensen die bijvoorbeeld bescheiden of verlegen zijn, komen toch over
een drempeltje heen. Ook daar kan je veel
profijt van hebben.”
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“

Dreig ik griep te
krijgen, dan is die
na een stevig
optreden vaak
verdwenen
Melissa ’t Hart
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