
De patiënt vraagt
Kan je door pijnstillers te ne
men je maag beschadigen?
De dokter zegt
Er zijn verschillende soorten
pijnstillers. De meest ge

bruikte zijn paracetamol en
NSAID’s of ontstekingsrem
mers. Bij die laatsten heb je
vooral risico’s op nierproble
men. Ze zijn dan ook niet
aangewezen bij een slechte

nierfunctie, hogere leeftijd,
uitdroging, suikerziekte en
in combinatie met bepaalde
medicijnen. Astmapatiën
kunnen er zelfs in ademnood
van geraken. Bovendien zijn
er vroeger ontstekingsrem
mers van de markt gehaald
omdat ze hartfalen konden
veroorzaken, maar ook dege
nen die nog op de markt zijn,
zijn niet helemaal risicovrij.
En last but not least kunnen
NSAID’s ook maag en darm

schade veroorzaken, bijvoor
beeld bloedingen, ontstekin
gen en maagzweren.
Paracetamol heeft dan weer
minder neveneffecten, maar
is ook iets minder efficiënt
dan ontstekingsremmers.
Neem je er te veel van? Dan
krijg je last van maagdarm
symptomen als misselijk
heid, braken, buikpijn en le
verfalen. Ook als je ze met
andere medicatie of veel al
cohol combineert, kan je hier

last van hebben.
Als we wat straffer gaan, ko
men we terecht bij de zwak
werkende opioïden, zoals co
deïne en tramadol. Krachti
ger, maar met veel meer
nevenwerkingen. Je kan er
slaperig, suf of misselijk van
worden, last hebben van een
lage bloeddruk, duizeligheid,
zweten of obstipatie.

Ook een vraag voor de dokter?
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ONS GEZIN

Zijn pijnstillers gevaarlijk
voor de maag?

Over het eten van hersenen.’
Zelfs de ervaren Ed is heel
even uit zijn lood geslagen.
‘Ik heb er maar een beetje
van gegeten’, legt Aki uit.
‘Dus’, reageert Ilse gevat,
‘dan heb jij nu twee herse
nen. Denkt dat beter?’ Aki
denkt even na. ‘Ik merk geen
verschil’, zegt ze.
En we zijn vertrokken! De 
aandacht van de kinderen is 
gewekt, nog even en de filo

sofische vonken vliegen eraf. 
Thema van vandaag is onein
digheid, omdat dat ook in 
Spinoza’s denken een grote 
rol speelt. Wat is er eindig? 
De deur. Dit kussen. De lamp. 
Deze plank. Bijna alles ein
digt, vinden de kinderen. 
‘Maar soms is het niet zo dui
delijk wat het begin is, en wat 
het einde’, haakt Ed erop in. 
‘Zoals bij mijn trui’, merkt 
Elise op. Ze duidt aan wat het 

Zitten en
denken

DE KINDERTEST
Twee grote en drie kleine reporters zijn onze

‘dingenzoekers’, zij proberen leuke dingen uit

H
et is met
een zon
dagoch
tends ik
wilei
genlijk
nog

slapenhoofd dat we
arriveren in DE Studio in
Antwerpen. Bij de deur staat
Tina, die ons minzaam de
hand schudt. ‘Ik vind dat wel
heel raar’, zegt Felix, ‘zo spe
ciaal ergens naartoe gaan om
te filosoferen. Je kan dat
thuis toch ook doen?’ Ja, leg
gen we hem uit, maar dat is
niet hetzelfde. Ouders en
kinderen zitten zachtjes
wakker te worden in de foy
er. ‘Waarom noemen ze ons
eigenlijk kinderen en niet ge

woon kleine mensen?’ wil
Lucy weten. ‘Wij zijn toch
ook mensen, net als grote
mensen?’ Lap, we zijn nog
niet binnen of het filosoferen
is al begonnen.
Tina neemt ons mee naar
boven voor een beginritueel.
Een groot tapijt, ogen dicht
en elk rondwandelen in on
ze eigen geest. De visualisa
tie gaat over het parcours
dat ieder van ons dagelijks
aflegt, het werk, de school,
ons huis, de winkel. Meer is
er niet nodig om volledig
aan te komen in het hier en
nu.
De grote mensen krijgen van
daag een lezing van filosofe 
Tinneke Beeckman, die ver
telt over Spinoza. De Neder

landse filosoof en wiskundige 
uit de zeventiende eeuw had 
zo zijn ideeën over wat een 
goed leven was. Tinneke doet 
uit de doeken wat dat tegen
woordig voor ons kan beteke
nen. Want wat blijkt? Som
mige van Spinoza’s ideeën 
zijn perfect transporteerbaar 
naar onze tijd, waarin we al
lemaal zoeken naar hoe het 
moet, nu de Kerk ons dat niet 
meer vertelt. 
De kinderen hebben zich in
tussen in een apart lokaal op
kussens genesteld. Met z’n
vijven zijn ze. ‘Wie van jullie
heeft er al eens gefiloso
feerd?’ vraagt Ed, die samen
met Ilse de kinderen bege
leidt. ‘Ik’, zegt een meisje
dat Aki heet. ‘Gisteravond.

‘Filosoferen? Ik weet wel wat dat is hoor.’ Lucy trekt een
lang gezicht. ‘Stilzitten en nadenken. Pfff ’, zucht ze. Felix
heeft er al even weinig zin in. ‘Moeten wij de hele tijd luis
teren naar iemand?’ informeert hij wantrouwig.
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