
Vezels die de darm stimuleren zitten
vooral in volkoren- of meergranen-
brood, aardappelen, zilvervliesrijst,
volkorenpasta, groenten en fruit. We
onderscheiden twee soorten: fermen-
teerbare en niet-fermenteerbare voe-
dingsvezels. Fermenteerbare vezels
worden in de dikke darm afgebroken
door bacteriën. Hierbij komen stoffen
vrij die de massa in de darm soepel
houden, wat zorgt voor een goede
stoelgang. Niet-fermenteerbare vezels
worden niet afgebroken, maar nemen
wel vocht op. Ze vergroten zo de be-
weeglijkheid van de darm en bevorde-
ren de stoelgang. Door voldoende ve-
zels en vocht te gebruiken, kan de
dikke darm beter functioneren.

Respect en seks
Een vriendin van mijn dochter (16)
denkt erg gemakkelijk over seks. Ze
doet het met alles en iedereen en
schept er nog over op ook. Mijn doch-
ter keurt het af, maar lijkt het toch wel
interessant en spannend te vinden. Ik
probeer haar op te voeden met het idee
dat seks en liefde met elkaar verbon-
den zijn, maar ik vind het een lastig on-
derwerp. Heeft u een advies?

§ SeksuoloogWilleke Be-
zemer: Zoals zo vaak ligt
de waarheid ergens in het
midden. Seks is soms al-
leen maar lekker, andere
keren vooral gezellig,

weer andere keren heeft het te maken
met liefde. Zo kun je uit egoïstische
motieven vrijen, maar ook om een
ander iets te geven. Je kunt door seks
intimiteit ervaren, maar ook opwin-
ding, of juist je hele lijf voelen. Wat
dat betreft heeft seks veel betekenis-
sen, die bovendien per levensfase kun-
nen verschillen en ook nog eens af-
hangen van de partner. Eén ding staat
wel vast: ieder mens heeft respect
nodig van zijn/haar seksuele partner.
Dan maakt het niet uit of je alleen
voor het lekker vrijt of uit liefde. Als
het er respectloos aan toegaat, is niet
alleen de seks niet leuk meer, maar ga
je ook jezelf niet meer leuk vinden.
Jongens en meisjes die dit innerlijk
wel weten, doen het echt niet met
alles en iedereen.

troon belangrijk. Ook
stress heeft invloed op de
darmen. Daarnaast kun-
nen bij een spastische of
prikkelbare darm scherpe
kruiden, specerijen, kool-

soorten, knoflook, uien, koffie, kool-
zuurhoudende dranken, chocolade, al-
cohol en overmatig gebruik van zoet-
stoffen extra klachten geven.
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Watvoegt echografie toe?
Toen ik voor een schouderblessure bij
de fysiotherapeut kwam, wilde hij een
echo maken van mijn schouder. Wat
kan hij daarop zien?

§ Manueel- en fysiothe-
rapeut Rolph Kavelaars:
Een echo kan een beter
beeld geven van de staat
van de schouder en de
belastbaarheid. Zo kan

er kalkafzetting in beeld worden ge-
bracht, inklemming van peesmateri-
aal onder het schouderdak, een
slijmbeursontsteking of een scheur
in een pees. Door dit aanvullend on-
derzoek kan de werkelijke oorzaak
van de klacht duidelijker worden.

Door de bevindingen te verwerken
in een rapport aan een verwijzer kan
er, indien nodig, gerichter verder on-
derzoek aangevraagd worden. Uit
echografisch onderzoek kan ook blij-
ken dat er met de structuren in de
schouder niets mis is. Dit kan door
de geblesseerde schouder te vergelij-
ken met de andere. Als er geen links-
rechtsverschil is, zal er waarschijn-
lijk geen schade zijn. In dat geval
kan er gewoon worden getraind om
de conditie en coördinatie van de
schouder te verbeteren. Een bijko-
mend voordeel van echografie bij fy-
siotherapie is dat een klacht gevolgd
kan worden. Zo kan de patiënt ook
letterlijk zien of hij vooruitgaat.
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Echoscopie Een echo-onderzoek geeft vaak een compleet beeld
van het letsel en de (beschadigde) omgeving.

Echoscopie maakt gebruik van
hoog frequente geluidsgolven.

1. Laagje gel voor een goede
geleiding van de geluidsgolven.

Spieren, pezen en gewrichten worden
zo zichtbaar en afwijkingen zijn goed
te herkennen.

3. Een computer vertaalt
de weerkaatste signalen
naar videobeelden die
live te bekijken zijn op
een monitor.

2.De transducer (echokop) beweegt
over de huid en zendt geluidsgolven
uit die weerkaatsen op zacht weefsel.

Heeft u een vraag voor de
specialisten? Stuur deze naar: AD
Weekend, t.a.v. Diagnose, postbus
8983, 3009TCRotterdamof per
e-mail naar specialist@ad.nl
Een selectie vande vragen komt in
deze rubriek aanbod. Persoonlijk
antwoord is helaas nietmogelijk.

Genitalewratjes
Ik ben een vrouw van 24 jaar. Volgens
de huisarts heb ik genitale wratten, die
worden behandeld met een crème. Ik
heb een vaste en monogame relatie.
Hoe kan ik dan toch wratten krijgen?

§ DermatoloogWim van
der Meijden: Genitale
wratten, in medisch jar-
gon condylomata acumi-
nata, presenteren zich
doorgaans als roze-rode

wratjes ter plaatse van huid en slijm-
vliezen van de geslachtsorganen.
Meestal zijn ze klein en nauwelijks
zichtbaar, maar ze kunnen uitgroeien
tot een flink formaat. Bij uitgebreide
wratten rond de anus kan jeuk en irri-
tatie optreden. Genitale wratten wor-
den veroorzaakt door een meestal via
seksueel contact opgelopen infectie
met het humaan papilloma virus (hpv).
Dat u in een vaste relatie genitale wrat-
ten heeft gekregen, kan te maken heb-
ben met het feit dat het na infectie
soms tot jaren duurt voordat zichtbare
afwijkingen optreden. Doorgaans gaat
het bij wratjes om de onschuldige hpv-
types 6 en 11. Een aantal andere types
speelt een rol bij het ontstaan van
baarmoederhalskanker. De behande-
ling van genitale wratten wordt vaak
bemoeilijkt door het feit dat na ogen-
schijnlijke genezing toch opnieuw
wratjes optreden. Dit komt door in de
huid en slijmvliezen aanwezig hpv dat
zich nog niet had gemanifesteerd. Er
bestaan diverse behandelingen, die qua
effectiviteit niet veel verschillen. In de
praktijk van huisarts en dermatoloog
wordt vaak voor vloeibare stikstof ge-
kozen of voor door de patiënt zelf te
gebruiken medicatie, zoals crèmes of
sprays. Op termijn wordt veel verwacht
van het hpv-vaccin (Gardasil).

Nieuwe producten op het
gebied van gezondheid, wel-
zijn en beauty onder de loep.

DeWhype-dispenser is te bestellen
via www.whype.eu. Vanaf €25 (af-
hankelijk van de kleur).

Eenvolwassenkontwordtbehandeldalsbabybilletjes
E en vriend van Te Koop is om

sinds hij vader werd. Voorheen
hing in zijn closetrolhouder van

dat grove, grijze toiletpapier. Schuur-
papier, zegt hij er nu over. In navol-
ging van zijn pasgeboren dochter ont-
dekte deze vriend het vochtige wc-pa-
pier. Niet alleen de babybillen werden
gereinigd met naar lotion geurende
natte doekjes, ook zijn eigen omvang-
rijke billen kregen vanaf dat moment
de babybehandeling.
Te Koop zelf heeft zo’n overstap niet
gemaakt in de luierfase van zijn
kroost. Maar de afgelopen weken
begon hij zijn vriend wel meer en
meer te begrijpen. In Te Koops toiletje

staat namelijk tegenwoordig de
Whype. Een bakje met daarin een
zeepvrije emulsie waarmee het ge-
wone toiletpapier kan worden bevoch-
tigd. Gewoon door het papier erover
te rollen. Grote winnaar is de riole-
ring, naar het schijnt. Uit onderzoek
blijkt dat toiletten en rioleringen veel-
vuldig verstopt raken door de doorge-

trokken doekjes. Zo wordt naar schat-
ting 60 procent van alle verstoppin-
gen veroorzaakt door dergelijke doek-
jes. Het gewone papier spoelt echter
lekker door en verstopt niets.
In het gebruik moet Te Koop wel wat
kanttekeningen maken. Het is een
beetje een smerig verhaal, maar het
voelt gewoon nogal onprettig, dat af-
vegen met een nat papiertje. De huis-
genoten van Te Koop wilden er alleen
al om die reden niet aan. Maar, en dat
is een echt voordeel, het geeft wel een
veel schoner gevoel. En het is aanmer-
kelijk goedkoper dan de lotiondoekjes.
Het is duidelijk: Te Koop staat in
dubio. —Marc Kruyswijk

Spastischedarm
Ik heb een spastische dikke darm. Mijn
huisarts zegt: bewegen, veel drinken
en vezelrijk eten. Maar wat kan ik dan
het beste eten?

§ Diëtist Léontine van Meggelen:Wat
de huisarts aangeeft, klopt helemaal.
Daarnaast is een regelmatig eetpa-


