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A.Definitie en evolutie 

                          Miller (1984) 

 
    Veroudering is een proces dat van jonge, gezonde 

individuen kwetsbare individuen maakt, met een 
verzwakking van  de meeste fysiologische processen en 
een kwetsbaarheid voor ziekte en overlijden, die 
exponentieel verhogen . 

 



A.Definitie en evolutie 

=  Daling van de capaciteit om de homeostase te bewaren 

= Verouderen is een  100% dodelijke multifactoriele multi-  

   systeemziekte die 100% overerfbaar is ; door veroude- 

   ring  als ziekte te zien zou er meer onderzoek naar zijn 

= verouderen is je sterfte kans die jaar na jaar stijgt omdat    

    je lichaam steeds zwakker wordt. (elke 8 jaar verdubbelt  

    de kans tot overlijden bv.  38 jr dubbel dan op 30 jr ; 88 jr  

    dubbel zoveel als 80 jr) zowel  voor vrouwen als mannen  

    verschil in sterfte ?  

     sterker lichaam van vrouw   

     risicovoller leven van de man: testosterondementie 23jr 



A.Definitie en evolutie  

Gemiddelde levensverwachting blijft stijgen : elke  dag 
neemt de levensduur toe met 6 uur(dwz elke week +we) 

       1900 : mens gemiddeld 40jr   

        nu : vrouwen 83 jr, mannen 79 jaar  

                gemiddeld vrouwen 4 a 6 jaar ouder  

                4 keer meer 100jarigen zijn vrouwen  

        meisjes in 2013 geboren: 1/3 zal 100 jr worden 

        de eerste kinderen die 135 jr  worden zijn nu geboren 

 Levensduur varieert van soort tot soort  

      bv 1 maand voor de fruitvlieg 

           300 jaar voor de schildpad 

     



A. Definitie en evolutie  

Het levensduurrecord bij de mens is Jeanne Calment  met 

122 jaar  (februari 1875 -1997 )    

 je begint te verouderen van je  11 jaar en de kans op 

sterven is het kleinst op je 11 jaar   

            1 jr : kans op  sterven 1/1000 

             11 jr : kans op sterven 1/40000 

    puberteit start rond 11jr  : in ruil voor  het vermogen om  

    voort te planten beginnen we te verouderen 

voortplantingscellen en ca cellen en zoetwaterpoliepen   

zijn onsterfelijk: toont  dat onsterfelijkheid in de natuur 

voorkomt    

 

   



 B. Waardoor worden we ouder ? 

• Verouderingsmechanismen ?  

            = complex  proces 

            = meer dan 300 theorieen (Vrije rad,eindig 

               aantal celdelingen,neuroendocrien….) 

                             

•   - intrinsieke genetische mechanismen 

            =genetica 

•   - extrinsieke mechanismen: omgevingsfactoren  

            =epigenetica             

                Meer NURTURE dan NATURE !!!   



 B. waardoor worden we ouder ? 

Cellen zijn geprogrammeerd  tot de celdood of apoptose 

nadat ze ongeveer 60 keer gedeeld hebben. Dit wordt 

geregeld door de telomeren,’ ingebouwde tijdbom  ‘ 

Telomeren zijn stukjes Dna  op het uiteinde van de 

chromosoom waar de code zich verschillende malen 

herhaalt. (plastiekje op  einde van een veter)  

Bij elke celdeling verdwijnt een stukje van dit ‘dummy’ Dna 

Telomeer versleten =cel sterft af of  meer kans op 

ontsporing ( Elisatbeth Blackburn1978)  

Door  het enzym telomerase kunnen de telomeren terug 

herstellen  en kan de  cel oneindig delen en jong blijven  

Cave:   tumor groei  zijn er  korte telomeren en hoge 

telomerase 



B. Waardoor worden we ouder? 

• De voornaamste secundaire oorzaken van veroudering  

        = de glycatie:eiwitten die samen met suiker  

                ‘karameliseren’en AGE’s maken : balast.. 

                 bv rimpels  

         =de vrije radicalen: oxydatieve stress  aan              

               de moleculen(dna,lipiden, eiwitten)van                 

               het lichaam door een dysbalans productie   

               vrije radicalen en  antioxydantia .bv oxy-chol 

 

        = silent inflammation, stille ontsteking tgv als  

              schaafwonde van blote arm over de asfalt  

               bv atherosclerose  

 

 



Toename van oxydatie  en  

laaggradige inflammatie  

  



C. Het langer-jong plan  

1/Ontgiften en tekorten vermijden  :  

          regelmatig het lichaam helpen detoxen  

          voldoende inname van micronutrienten via gezonde   

          voeding en supplementen  

2 / Hormesis stimuleren  :  

            via licht toxische stoffen in  voeding  (flavonoiden)                                 

             via sport (hiip) 

3/  Groeistimulatie verminderen : 

           vasten en calorierestrictie 

           minder snelle koolhydraten en  dierlijke eiwitten 

 4/Veroudering omkeren :  

            via nieuwe therapieen : stamceltherapie….. 

 



C. Het langer-jongplang 

1 a. De noodzaak tot ontgiftiging 

• Gezondheid  is een voortdurend streven naar het 
behoud van een delicaat evenwicht (= homeostase ) 

 

• Veroudering  en ook ziekte worden veroorzaakt door de 
aanwezigheid van ongewenste stoffen in ons lichaam 
waardoor  

            verzuring 

            dna schade  

            chronische onsteking en ontaardingen 

            energieverlies  



 De noodzaak tot ontgiftiging 

• Verstoring van de homeostase= DYSBALANS 

•  tss  AGRESSIEVE FACTOREN  van lucht, water, 
voeding, tussenafbraakstoffen van de lever, chemische 
producten , E smog velden, emotionele trauma’s en 
stress  

 

• en  het lichaam met zijn COMPENSATIE  
MECHANISMEN                   

•                         lever,darmen ,huid , longen    

•                         hormonaal systeem  

•                         natuurlijke weerstand,  

• COFACTOREN : Vitaminen en mineralen  die alle 
reacties moeten in gangzetten                           



 De noodzaak tot ontgiftiging 



 De noodzaak tot ontgifting 

• Daardoor zijn onze ‘humores’ = lichaamsvochten bevuild  

• Interne oceaan : 70% lichaamvloeistoffen  waarvan  

             5 % bloed 

             15% lymfe 
             50% interstitieel vocht waar onze cellen 

                      in ‘zwemmen ‘  

 

• Dit is wat we noemen :BASISBIOREGLATIESYSTEEM= 
BBRS 

 

• Modderpoel  vs proper zwembad : 

 



• Is het losmazig bindweefsel als 
uitgestrekt orgaan  dat kontakt 
maakt met alle cellen 

• Bevat lymfevaatjes capillairen, 
venulen  

• Collageen  

• Zenuwuiteinden 

• Extracellulair vocht 

 

• Zorgt voor de communicatie tss de 
cellen oa door colloidaal 
interactiesysteem op  basis van oa 
silicium,glucosamino -glycanen  

• Maakt  tot  50 a 60% van het 
menselijk weefsel uit en  3X het 
volume van ons bloed  (18L) 

 

Het BBRS 

(basisbioregulatiesysteem) 

http://www.dehomoeopaath.nl/abc/data/2010100203135182.jpg


BBRS proper = basisgezondheid 

• Reinheid van bbrs  bepaalt onze 
biologische leeftijd  

• Nutrienten , zuurstof en orhtomoleculaire 
suppleties  geraken enkel ter plaatse bij  
propere matrix  

• ‘modderpoel ‘ leidt tot silent inflammation , 
dna schade en  dysregulatie van alle 
homeostase mechanisen in lichaam  



 DE NOODZAAK TOT ONTGIFTING 

  



 De noodzaak tot ontgifting 

• Auto 
 Juiste brandstof 

 Regelmatig 

onderhoud 

 Poetsen 

 ….. 

 



DE LEVER,de chemische fabriek 

van ons lichaam  
• TOXINEN 

 

• Endotoxinen 

• - Metabolieten 
(hormonen), 

• bacteriële 
afvalstoffen, 

• nitrosaminen 

• Exotoxine 

• - Geneesmiddelen, 

• voedingsadditieven, 
pesticiden, 

• fytosanitaire 
producten 

• > Aflatoxinen 
Nitraten 

• Carcinogenen 

• Xenobiotica 

• Zware metalen: 
Hg, Pb, Cd, Al... 

    Enzymen 
 
 Cyt P450 
 Cofactoren B2 
 B3, B6, B9,    
B12 
 Mg, Zn, Mn, 
 Mo, Co, Cu,         
Cr... 

OXIDEDERIVATEN 

Antioxidanten 
- Vitamine C 
- Vitamine E 
- Carotenen 
- Thiolen 
- Bioflavonoïden 
(OPC) 
- GSPx (Se) 
- SOD (Zn, Cu, 
Mn) 



DE LEVER, de chemische fabriek 

van ons lichaam  

TOXINEN 

VETOPLOSBARE 

Opslag in het 

vetweefsel 

OXIDEDERIVATEN 

Intermediairen die 

beter in water 

oplosbaar zijn 

TOXINEN 
GEDENATUREERDE 
Oplosbaar in 
water 

     FASE 1 

  ACTIVATIE 

 

 

    Enzymen          

   FASE 2 

ONTGIFTING 

 

 

   Enzymen 



DE LEVER, de chemische fabriek 

van ons lichaam  
• OXIDEDERIVATEN 

verontreiniging + oxidatie 

 

 

 

-Antioxidanten 

- Vitamine C 

- Vitamine E 

- Carotenen 

- Thiolen 

- Bioflavonoïden 
(OPC) 

- GSPx (Se) 

- SOD (Zn, Cu, Mn) 

   Enzyme 
 
 
 
 
Sulfaatconjugatie 
(Glutathion 
ST , Sulfaattransferase 
PAPS) 
Glucuronconjugatie 
(GT) 
Aminozuren 
Taurine, Glycine, 
Arginine 
> Glutamine, Ornithine 
Acetylering (NAT 2 - N 
acetyl 
transferase) 
Methylering (MT) 
Behoeften: Mg, Zn, Mn, 
Mo, Co, 
Cu, Cr, Se, S... 

GEDENATUREERDE 

TOXINEN 
wateroplosbaar 



C.Het langer-jongplan 

 1 b  tekorten vermijden  

• Industrialisatie voeding : teveel lege calorieën met teveel 

macronutriënten  en te weinig micronutriënten(vit en 

mineralen) 

• Noodzaak voor het aanvullen van tekorten 

     - vit b complex: Vit b3, b6 , b9 , b12  

     - magnesium : 400mg per dag  

     - selenium : 100mcg per dag  

     - vit d : 2000-4000iu per dag  

     - alfa liponzuur : 600mg per dag  neuroprotectief  

     - carnosine: ao  en  minder crosslinking 

     - onverzadigde vetten : omega 3 1gram /dag epa /dha 



Gezonde voeding 





C. Het Langer jong-Plan 

2.Hormese stimuleren 

2.Hormese definitie:  

‘ wat ons niet doodt ,maakt ons sterker ‘(friedrich nietzsche) 

= de positieve  werking  van ‘negatieve prikkels ‘  

   hormese  is van grieks afkomstig : ‘opwinden ‘ 

= geringe hoeveelheden van schadelijke prikkels kunnen  

   gunstig effect hebben door de lichamelijke verdediging op 

   gang te brengen met meer immuniteit, meer anti-oxydant 

   werking, sirtiune 1  productie, groeifactoren…  



Metformine :meest gebruikte medicijn voor diabetes ,  

werkt op insulineresistentie maar heeft ook levensduur 

verlengende werking (15% langer leven ) , irriteert ook wat 

de mitochondriën  waardoor ze zich beter wapenen 

Hitte en koude :  wisseldouches en sauna  

Sport :  sporten beschadigt het lichaam een beetje , cellen 

moeten zich herstellen oa HIIT (hoge intensity interval 

training ) zorgt voor  mitochondriale biogenese (meer 

mitochondriën) , wandelen vermindert ontsteking in lichaam 

Radioactieve straling : kleine dosis van 

achtergrondstraling door  radium stimuleert de cellen om 

zich te verdedigen 

C. Het langer-jong plan 

2.Hormese stimuleren 





C. Het langer-jong plan 

2.Hormese stimuleren 

• Ook de werking van bepaalde stoffen zoals kruiden, 

planten  die een anti–aging effect al lang bewezen 

hebben,werken via  een hormese  principe zoals  

 

 

•  curcuma  

•  resveratrol   

•  groene thee  



Anti-aging via hormese 

                            CURCUMA 

• Al 3900 jaar gebruikt in de Ayurveda  

• 2 a 2.5gr  curcuma = 60-200mg curcumine 

• Anti-inflammatoir (dr NF-kB daling) 

• Anti-oxydatief (catalase +, tocoferol+) 

• Leverbeschermend( fase 1 rem,fase 2+) 

• Stressbeschermend dr cortisol daling 

• Anti- alzheimer  

• Anti-kanker : meer dan 30 mechanisme colon en 
prostaat  6 a 8 gram/d 

• Cardiovasculair beschermend: crp-us daalt,oxy ldl - 



 anti-aging door hormese 

                 RESVERATROL(polyfenolen) 

• In rode wijn, bessen,groene thee  

• Cardioprotectief(maken van NO dr sirt1; sod+ 

catalase+ 

• Anti diabetes 

• Anti-kanker (carcinogenen neutraliseren en 

additief effect in chemo) 

• Neurologische protectie(minder amyloid) 

• Longlivety (sirtuines1 werking +) 

 



C. Het langer-jongplan 

3. Groeistimulatie verminderen 

Groeistimulatie  onstaat als cellen gebombardeerd worden  

met ‘stimulerende stoffen  zoals insuline, IGF , 

groeihormoon, testosteron, glucose en aminozuren . 

Deze  stoffen  zettten onze cellen  aan tot  volle 

energieproductie en eiwit productie  wat leidt tot 

eiwitklontering , schade aan  mitochondriën en glycatie  

 

Deze’ verouderingsschakelaars” staan  door ons Westers 

voedingspatroon  konstant aan wat oa leidt tot  overgewicht!  

Dus minder koolhydraten,  minder dierlijke eiwitten,  

maaglediging vertragen  lichaamsbeweging,  

calorierestrictie en vasten  



La grande bouffe 



EGYPTE 4.000 JAAR  

VOOR CHR. 

VAN 1/4 VAN WAT DE MENSEN ETEN, 

LEVEN 

• ZIJ ZELF 

 

• VAN DE ANDERE 3/4 LEVEN 

• DE DOKTERS 

14/05/2016 



Calorierestrictie in de praktijk  



calorierestrictie 

• Een dieet met  1500kcal ipv 2500kcal zou ons al 10 jaar 
langer doen leven… 

 

• Studies op dieren tonen : 30% minder eten stijgt de 
maximum leeftijd met  30% . Voor de mens 
geextrapoleerd : van 120 nr 160 j!!! 

 

• Laag houden van zowel suiker spiegel als 
insulinespiegel  cfr metformine =cr-mimeticum 

 

• Extreme caloriebeperking ook gestart op latere leeftijd is 
de gouden weg naar jeugdconservering en  langer leven  



Experimenten met ratten 

14/05/2016 



Experimenten met ratten 

• 1ste GROEP: 1 maal per dag voedsel 

 

• 2de GROEP: 1 maal per dag voedsel + 

extra vitamines en mineralen 

 

• 3de GROEP: 1 maal om de 2 dagen 

voedsel 

14/05/2016 



Experimenten met ratten 

LEVENSVERWACHTING : 

 

• 1ste GROEP:  1 jaar 

 

• 2de GROEP:   1 jaar en 5 maanden 

 

• 3de GROEP:   2 jaar 

14/05/2016 



vasten in de praktijk 



Vasten in de praktijk   

 Het SUMMUM van de DETOX en Anti-aging 

 

• DE MAYRKUUR: www.mayrkuur.eu 

•  3 a 4 x per jaar  met een 24 kuurders gaan ’kuren’  aan 

de zee   

• Een unieke gelegenheid om veilig en deskundig 

begeleid  door een gans team van 

kinesisten,osteopaten,verpleging en psychologe en 

mayrarts  het lichaam en geest te zuiveren   



Basiselementen 

• De gezondheidsdiagnostiek volgens           

Dr. F. X. Mayr 

• Maagdarmsparend dieet 

• Reiniging van het lichaam 

• Het Magnesiumsulfaat 

• Op eigen reserves leven 

14/05/2016 



Franz Xaver MAYR 

• Oostenrijkse arts 

• Geboren in 

Steiermark 

• Leefde van 1875 tot 

1965 

14/05/2016 



De lichaamshoudingen en 

buikvormen 



De betekenis van SSSSSSSSSSS 

 

• 1.Schonung :  ‘ontzien’,lichaam sparen,  

• 2.Sauberung : reinigen , zuiveren , 

• 3.Schülung : training, het oefenen,  

• 4.SUBSTITUTION : ORTHOMOLECULAIRE 
SUPPLEMENTEN 

• 5.Seele : de ziel , spiritualiteit  

• 6.Sport :bewegen is een medicijn. 

• 7.Sauerstof : zuurstof levensbelangrijk. 

• 8.Sonne : vit D  

• 9.schlafen : voldoende slaap is ndz 

• 10. structureel : osteopathie, craniosacraal, atlascorrectie 

• 11.sex : link met de neurohormonen,kundalini energie  

                = Dr Vanderschueren 



C. Het langer-jong plant 

4.Veroudering omkeren 

Vorige stappen remmen de veroudering af , meer en meer 

is er interesse om de veroudering om te keren ;  

Veel van die zaken zijn in onderzoek maar blijken toch veel 

belovend te zijn :  

- De eiwittroep rond de cellen opruimen door vaccins 

- Lysosomale eiwitten die helpen afval op te ruimen 

- Stukjes mitochondriaal dna inbrengen ter vervanging van 

de kapotte dna 

- Crosslink-brekers  waardoor weefsels flexibeler worden  

-  stamcellen die oude cellen vernieuwen 

- CRISPR eiwitten die dna kunnen herstellen of 

herprogrammeren  



D.diagnostiek 



D. Diagnostiek in anti-aging 

Een bilan voor evaluatie van de werking van het centraal 

zenuwstelsel en de bijnier en zicht op de  schade van cellen  

 

12u nachtelijke urine-collecte 

Profiel van de neurotransmitoren. 

 serumbloedname 

Evaluatie bijnierschors. 

Profiel van de vetzuren. 

Bepaling co-factoren (Mg,Fe,Zn,Se,B12,B9). 

Bepaling functionele marker (homocysteïne). 

Bepaling van oxydatie –LDL cholesterol As  

Ochtend urine :8-OH-deguanosine 

 

Brainscreen? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. 

Né(e) le 24/05/1972 

Référence:81017538   

 

BrainScreen 

Nutribilan 

COMPLET    

BrainScreen Nutribilan 

* : Valeurs Recommandées pour la Santé 

 Analyses Résultats Val.Réf. Unités 
  Neurotransmetteurs 

 HVAL Acide homovanillique 2.7 2.4-9.3   mg/g creat 

 MHPG Métoxy OH phényl glycol 1.6 1.4-5.1   mg/g creat 

 5HIA Acide 5-OH-indolacétique 2.5 2.2-8.1   mg/g creat 

 HV/5HI HVA/5-HIAA 1.14 0.62-2.01    

 

  Acides gras 

 EPA Acide Eicosapentaénoïque 0.62 1-2.85 * % 

 DHA Acide Docosahexaénoïque 4.65 4.43-7.33 * % 

 IO3 Indice Oméga 3 5.27 7.5-10 * % 

 AA/EP AA / EPA 23.42 5-6.5 *  

 O6/03 Oméga 6 / Oméga 3 4.66 1-4 *  

 

 Analyses Résultats Val.Réf. Unités 
  Vitamines et minéraux 

 FERI Ferritine 52 50-170   ng/mL 

 ZN Zinc 110 84-135 * µg/dL 

 FOL Ac.folique érythrocytaire 415 140-628   ng/mL 

 B12 Vitamine B12 915 300-835   pg/mL 

 SE Sélénium 102 90-143 * µg/L 
 

  Paramètres biochimiques 

 HOMOC Homocystéine 9.1 0-8   µmol/L 

 

BrainScreen Nutribilan 

Neurotransmetteurs 
Acides gras 

Vitamines et minéraux 
Paramètres biochimiques 

200 

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

% 

 HVAL MHPG 5HIA HV/5HI  EPA DHA I3 AA / EPA 6/3   FERI ZN FOL B12 SE  HOMOC     

 46 49 49 87  32 79 60 407 186   47 100 108 161 88  151     

 41 43 43 47  52 75 86 87 40   45 77 36 53 77  60     

 159 157 157 153  148 125 114 113 160   155 123 164 147 123  140     

Alle neuro- 
transmittoren 
laag 

Omega 3 tekort en 
inflammatie 

Ijzer  tekort  
homocystéine 
verhoogd. 

Zien we heel vaak 



D.Diagnostiek  



 Diagnostiek  



Homocysteïne (functionele marker van 

methylatie) 

• Als homocysteïne stijgt: 

• 1/ cardio-vasculaire risicofactor 

• 2/bewijs van onvoldoende methylatie 

• (Alle neurotransmitoren moeten in een bepaalde fase 
gemethyleerd worden anders kunnen ze niet werken) 

 

 

• = altijd behandelen met poly B’s ook al is  de waarde in 

de brainscreen normaal! 



Vetzuurprofiel  grafische 

voorstelling 



• Effect op onze gezondheid 

-Nefast voor onze gezondheid 

-Toxisch 

-Versnelt het natuurlijk verouderingsproces 

-vertraagt het metabolisme (- effect T3)) 

-Bewezen verband met cv aandoeningen 

-bewezen verband met (borst)-kanker  

 

 

                                                 

 

Elaidinezuur (18c) 

(= de transversie van oliezuur) 

 



8 OH-deguanosine op de ochtend urine 

• Guanine is één van de 4 

basisnucleïnezuren van het DNA. 

• Wanneer Guanine aangevallen wordt door 

vrije radicalen wordt dit getransformeerd 

tot 8 OH-deguanosine (dus schade aan 

DNA). 

• Bij reparatie: 8 OH-deguanosine wordt in 

de DNA keten vervangen door een nieuw 

Guanine. 



8 OH-deguanosine 

• 8 OH-deguanosine komt na vervanging in de circulatie 

terecht, vervolgens in de urine (dit meten we). 

• Dus we meten de mate van reparatie 

• Veel reparatie= veel schade. 

• Veel schade = vergroot risico op kanker. 
• Verhoogde hoeveelheid toont verhoogd risico op kanker 

en vroegtijdige  veroudering 

• Therapie : Voeding aanpassen,antioxydantia  

• Levenswijze: matig sporten = anti-oxidatief. 

                          slaaphygiëne (SWS  1= herstel) 

 



E. Behandelingsplan 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.damon.nl%2Fwijswordentweedefase%2Fwijs-worden%2Fleerlingen%2Fitem%2F149&ei=7JVGVfeUKMXlUo3MgJAK&bvm=bv.92291466,d.d2s&psig=AFQjCNEtpM1QnZXClCrEsQagElKwOkhs9g&ust=1430775575183327


Extra ondersteuning anti-aging  

 Bio-identieke hormonen 
Pregnenolone: is het moederhormoon : voorloper van 

dhea,testosteron,oestrogeen en progesterone,cortisol en aldosteron 

. Reguleert de balans tss excitatie en inhibitie in het czs 

. is het hormoon van het geheugen  

.verbetert de energie fysiek en mentaal         

.Verhoogt de  weerstand tegen stress 

. Reduceert pijn en inflammatie  

. Stopt de  productie van de zuren 

. Directe invloed op de acetylcholine release 

. Hoeveelheid mindert met de leeftijd : 65% decline op75  

. Promoot de new nerve growth factor  (hippocampus) 

 SUPPLETIE :50 TOT 200 MG /DAG  

 

      



 extra ondersteuning anti-aging 

Dhea : anti-aging en recuperatie hormoon 

- bijgeven indien  te weinig  15 tot 30mg /dag 

- Ideaal : DHEA  250 microgr/dl 

 

Hydrocortisone   of cortisol 

- Bijgeven in 10/5/2.5mg /dag  titreren 

- Vrije cortisol spiegel >18 ng/ml 

 

Schildklierhormonen : thyroid erfa  30 -60  mg 



Epifyse  : melatonine  

Het natuurlijk slaaphormoon  
Verlaging van  hartslag  

Daling van lichaamstemp 

Serumglucose daalt 

Vrije radicalen dalen 

Pijn en stress verminderen 

Stemming verbetert 

Activeert de apoptose 

Remt de proliferatie van ca cellen 

Remt de angiogenese 

 

 





 F.zijn meer dan ons lijf alleen 



The heart knows the way … en  

soms vergeten we dat … stress 



F.Positief denken en zielsgelukkig 

zijn als beste antiagingpil  

Adem je gezond!  Hartcoherentie ah  

   - respiroguide  

      os/ps  evenwicht  

Inner motion van je hart: je talent in de wereld 
zetten   

   het hart is de server naar het netwerk van het 
universum  

‘LIFE IS WHAT IS HAPPENING WHILE WE ARE 
BUSY MAKING OTHER PLANS ‘ 

      



App :respiroguide-pro 

• Geleide ademhaling 

om in een staat van 

hartcoherentie te 

komen 

• Hulpmiddel om 

connectie mind –heart 

terug te herstellen 

 



Besluit  

Anti-aging strategie vanuit verschillende oogpunten en 

aanpak  

• Beperk de vrije radicalenschade 

• Rem de chronische  laaggradige ontsteking  

• Vermijd glycatie  fructose en hoog GI voedsel laten  

• Behoud de lengte van telomeren : mg,  vit d ,nac , vitb  

• Optimaliseer  de bloedcirculatie  

• Bescherm het Centraal zenuwstelsel  

• Substitueer hormoontekorten   dhea pregnenolone 

• Onderhoud je bindweefsel   



Nuttige lectuur  

• De  houdbare mens  Dr Defares 

• Jong en gezond oud worden  Dr Hertoghe 

• De helende kracht van acceptatie Postma A 

• The power of the heart  Baptiste De Paepe 

• Homo Energeticus Dr Aelbrecht 

• Het oerdieet dr Remko Kuipers 

• Het metabolismedieet Dr Pomroy 

• Redox Life Dr Naidu 

• Biojong Roxy dillon  

• Veroudering vertragen  Dr Kris Verburgh 





 SLOT 



 zijn er nog vragen?  



G. Mooi van binnen, mooi van buiten  

• Mesotherapie  

• Mesothreads 

 



Huid 

 

• De huid (cutis) is veel meer dan een omhulsel 

• Totale oppervlakte van huid is maar liefst 1.5 - 2 m² 

• Eerste verdedigingslinie tegen toxines 

• Opgebouwd uit drie lagen: 

– opperhuid (epidermis) 

– lederhuid (dermis) 

– onderhuids bindweefsel ( subcutis). 
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Huid (vervolg) 
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Epidermis 

Buitenste laagje van de huid, bevat geen bloedvaten, 

afhankelijk van de kwaliteit van de dermis: 

 

•onderste laag (stratum basale), zit op basale membraan; 

daar worden keratinocyten en pigmenten gemaakt 

•stekelcellenlaag (stratum spinosum) 

•korrellaag (stratum granulosum) 

•lichtbrekende laag (stratum lucidum) 

•de hoornlaag (stratum corneum). 
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Dermis 

Bestaat uit twee lagen: 

•de netvormige laag of stratum reticulaire: stevige 

constructie van bindweefsel 

•de papillaire laag 

Bevat: 

•bloedvaten (voedsel- en zuurstofvoorziening) 

•lymfevaten (afvoer van afvalstoffen) 

•zenuwen (tastgevoel, pijngeleiding en 

temperatuurgevoel). 

•Collageen geeft structuur aan huid, levert elastine en 

hyaluronzuur (hydratatie) 
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Dermis 
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Subcutis: onderhuid 

bindweefsel 
• Los bindweefsel waarin vetcellen zitten, die zorgen voor 

een energieopslag.  

• Het onderhuids bindweefsel scheidt de huid van de 

spieren en pezen in ons lichaam. 
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Collageen overal aanwezig 

 

• In huid, pees, bot, kraakbeen en andere bindweefsels 

• Geeft kracht en elasticiteit aan organen en weefsels 

• Vezels verweven in netwerk, de extra-cellulaire matrix 

(ECM) 

• 25% procent eiwitgewicht van lichaam is collageen 

• 65 procent van onze huid bestaat uit collageen 

• Collageen belangrijke katalysator voor groei en herstel 

• Productie neemt drastisch af met veroudering: vanaf 20 

jaar 
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Veroudering van de huid 

Collageenverlies is één van de hoofdfactoren 

Mitosen trager, epidermis wordt dikker, dehydrateert 

Oorzaak huidveroudering/rimpels: 

•Interne factoren 

•Genetische aspecten 

•Hormonale veranderingen 

•Zonlicht (Uv-stralen)!!!!! 

•Roken 

•Slaaphygiëne 
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Veroudering van de huid 
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Veroudering 

• Een van de functies van collageen in het lichaam is het 

converteren van de eiwitmoleculen in natuurlijke 

essentiële aminozuren 

• Collageen: belangrijke functies in het herstellen van het 

lichaam 

• Eiwitsynthese is een metabool proces dat het collageen 

als katalysator vereist 

• Productie van collageen in het lichaam vermindert met 

de leeftijd 

• Jonge mensen produceren GH (groeihormoon) in 

overvloed) 
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Veroudering (vervolg) 

 

• Met ouder worden vermindert dit hormoon geleidelijk 

• We zien het eerst op de huid wanneer de kleine rimpels 

beginnen te verschijnen, ongeveer rond de dertig jaar 

• Daarna komen bruine en droge vlekken 

• Meeste mensen gaan op zoek naar reddende lotions, 

crèmes en zalven 

• Na kilo’s crèmes en verspillen van honderden euro’s aan 

geheime huidlotions begrijpen ze dat ze de diepe 

oorzaak moeten aan pakken. 
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Veroudering (vervolg) 

• Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de 

reparatie van het lichaam zich voordoet wanneer we 

slapen (groei hormoon) 

• Daling in de productie van collageen, dehydrateert de 

huid zoals een druif verandert in een gekonfijte druif 

– Elastine in de huid nog meer beschadigd, verliest water en wordt 

minder elastisch en veerkrachtig 

– De huid verdunt, er zijn meer verwondingen en minder 

bloedvaten 

– Anderzijds worden de wanden van de huidcapillairen dikker, wat 

resulteert in een vermindering van toevoer van voedingsstoffen 

en een verminderd vermogen om toxines te verwijderen 
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mesotherapie 

Mesotherapie 

Doormiddel van mesotherapie krijg je een intensieve, krachtige verjongingskuur waarmee de huid van gezicht, hals, decolleté e

Huidverjonging, versteviging en opvulling voor gezicht en lichaam met Mesotherapie is een doeltreffende anti-aging methode die in kuurverband wordt toegepast. Hierbij worden onder andere vitaminen en mineralen, maar ook andere krachtig verjongende werks

 

 
 

 

Mesotherapie is zeer geschikt voor de oudere huid. Maar steeds meer vrouwen (en mannen!) van alle leeftijden zien Mesotherapie als preventie tegen huidveroudering. En dat is niet zo’n gek idee. Je kunt het vergelijken met sporten. Je lichaam blijft stra

Bij de behandeling brengt een arts/huidspecialist zuiver hyaluronzuur en een complex van vitaminen en mineralen met een zeer fijn naaldje in de middelste huidlaag. Hier voelt u nauwelijks iets van.

 

 

Gladder, steviger en jonger 

Al na de eerste behandeling is het resultaat goed te zien. Na een kuur van 4 tot 6 meso-behandelingen heeft uw huid een oppepper, stimulatie en een enorme vochtbooster gehad. Oppervlakkige rimpels verdwijnen of vervagen. In combinatie met een peeling zi

Fruitzuren Peel Tech Line 

Deze Peel Tech system is de meest complete, natuurlijke peeling met een effectieve werking tegen huidveroudering, oneffenheden en verkleuringen van de huid worden gelijkmatiger. Veilig en doeltreffend.

Veilig 

Onze Mesotherapie is uitsluitend gebaseerd op zuivere, lichaamseigen stoffen en actieve natuurlijk componenten, is volkomen veilig en daarmee niet te vergelijken met synthetische meso producten of met botox.

Deze krachtige meso therapie zal reeds een zichtbaar resultaat geven al na de eerste behandeling, doch er zijn een aantal sessies nodig om het resultaat te bestendigen en vast te houden voor een aantal maanden.

 

Een behandeling duurt gemiddeld 20 minuten, het resultaat blijft ruim 6 maanden zichtbaar. 



Mesotherapie  



Meso threads lifting (draadjeslifting) 

 
meso thread lifting is de perfecte vervanging voor de traditionele facelift. Deze lifting heeft als groot 

voordeel dat er niet door een plastisch chirurg gesneden hoeft te worden en er dus ook geen littekens 

achterblijven en daarnaast veel goedkoper is dan de traditionele lifting en daardoor voor iedereen 

financieel haalbaar. Daarbij is er geen herstelperiode nodig en het resultaat blijft minimaal 2 jaar 

zichtbaar. De mesothread lifting is ideaal om een hangende huid weer strak te maken en een mooie 

reconstructie van de contouren te creeren. 

De meso draden, huidverjongings- en liftingsdraden worden geabsorbeerd en uitgescheiden tussen de 

180 en 240 dagen. Tijdens deze periode zullen de draden actief hun werk doen om uw huid weer mooi 

strak te maken. Het resultaat zal ongeveer 2 jaar zichtbaar blijven waarna de behandeling eventueel 

herhaald kan worden, zonder schade voor de gezondheid. 

Meodraden bestaan uit polydioxanone dat volkomen veilig is voor het lichaam. Het is een natuurlijke 

reactie van het lichaam om cel hernieuwing in het weefsel te activeren, boost aan collageen aanmaak te 

stimuleren en eveneens het regeneratie proces van de huid te versnellen.m 

http://huidspecialistheemskerk.nl/wp-content/uploads/2014/11/Threadlifiting.jpg


 



mesothreads 

 



mesothreads 

http://huidspecialistheemskerk.nl/wp-content/uploads/2014/11/Threadlifting-VoorNa.jpg


mesothreads 

 

                                                                                                            



Colladivine 

Bevat verschillende types bioactief collageen die in 

synergie ageren en daardoor superieur zijn aan anderen 

Verliezen van overtollig gewicht en lichaamsvet is een 

aangename bijwerking. 

Samenstelling: 

• Collageenhydrolisaat 175mg 

• Gemicroniseerd Collageenhydrolisaat 175mg 

• Gelatine (capsule) 103mg 

• Gelyofiliseerd Collageen (triple helix) 10mg 

• Elastine 10mg 

• Chlorofyl 0.5mg 
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Colladivine (vervolg) 

Gebruiksaanwijzing 

2 capsules per dag, na de hoofdmaaltijd.  

Inhoud twee verpakkingen: 60 capsules van 473.5mg en 

120 capsules van 473.5mg 
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Caviar creme 

• Caviar complex is  rijk aan aminozuren,  

mineralen en oligoelementen 

• Regelt de hydratatie en elasticiteit van de 

huid 

• Volledige opname, geen parfums, geen 

parabenen 

• 24 H  creme  als dag en nachtcreme te 

gebruiken 


