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nieuwsbrief

Dieet heeft invloed op ADHD

Kinderen met ADHD die een speciaal dieet volgen, verbeteren hun
gedrag. Dat maakt dat ADHD wel eens een uiting van allergie kan
zijn. Dat zegt Lidy Pelsser van het ADHD Research Centrum in
Eindhoven in de e-mailnieuwsbrief Nieuws over kindervoeding.
Bij kinderen met ADHD die vijf weken lang een speciaal dieet kregen
verbeterde bij zo’n 60 procent het gedrag. Het zogenoemde
eliminatiedieet bestaat onder meer uit rijst, brood, groenten, fruit,
kalkoen, water, sap, bepaald snoepgoed en tussendoortjes. Pelsser
ziet gemiddeld vijf verschillende voedingsmiddelen die de
boosdoeners zijn. En bij ieder kind zijn dat andere. Bij de een gaat
het bijvoorbeeld om druiven, ei, zuivel, pindakaas en tomaten, bij
een ander om vanille, smaakversterkers en vis. In tegenstelling tot
wat veel mensen denken, gaat het volgens haar vaak juist níet mis
bij suiker en kleurstoffen.
Ze denkt dat ADHD in een deel van de gevallen wordt veroorzaakt
door een overgevoeligheidsreactie.
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AD(H)D
Alles geprobeerd? AVE kan ook voor u helpen
www.mindalive.nl

Afvallen zonder dieet
Zo ben ik zonder dieet en op natuurlijke wijze afgevallen!
www.afvallen-zonderdieet.nl/

Dieet?
Welk dieet is geschikt voor u? Bekijk de populaire diëten
test!
www.consumentenbond.nl

Cholesterol verlagen?
Ik verlaagde mijn cholesterol zonder medicijnen of
bijwerkingen.
www.verlaaguwcholesterol.com

uw reacties op dit artikel
reageer op dit artikel

Ads door Google
ADHD
Gezondheid ETen
Ziekte
Overgewicht
Klachten
www.gezondheid.be
De gezondheidssite voor Vlaanderen met
kwalitatieve en nuttige informatie over alle
gezondheidsaspecten.

12 kg afvallen?
NachtSlank bestrijdt hardnekkig,
langzittend vet. Zónder dieet!
www.vitamust.nl

Adhd
Voeding
Hulp bij Diabetes
Gedetailleerde en betrouwbare
Met Alpro soya geniet u voluit van Voor al uw vragen en
info: Symptomen, verklaringen en het leven en van gezonde
hulpmiddelen
tips!
voeding.
www.diabetescarecenter.nl
www.alprosoya.nl
www.Janssen-Cilag.nl
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