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PSYCHE

Everybody needs a coach
Dertig jaar geleden waren ze in
Amerika al veel meer met de mind
bezig dan wij.
Ik roep het al jaren. Everybody needs
a coach. Wat geeft dat een vrijheid.
Toen ik in augustus op bijna 18-jarige
leeftijd in Southbury, in de staat
Connecticut l USA kwam wonen, viel
mij dat daar al meteen op.

Marnie Krom

I

k was nog een jong en vooral nuchter Nederlands meisje in de grote mensenwereld
die voor mij, Amerika heette. Het land der
mogelijkheden. En die mogelijkheden kwamen
al gauw in mijn gezichtsveld.

Ik kreeg al snel vrienden die het af en toe over
een coach hadden. Veel mensen uit mijn omgeving waar ik leefde gingen naar een vertrouwenspersoon. Iemand waar zij zich veilig voelden om hun bullshit te lozen. As they say.
Een mindcoach die deze bullshit ontrafelde, en
hen hielp weer naar de realiteit te kijken.
In New York hoorde ik dat mensen hier vrijelijk
met elkaar over spraken zelfs. Toen al. Het was
totaal geen taboe om het hier over te hebben.
Niet iets om je voor te schamen, maar juist om
trots op te zijn. Want zij werkten aan zichzelf. Zij gaven aandacht aan het denken wat ze
deden. Zij gaven aandacht aan de toekomst die
in het verschiet lag, om het anders te doen.
Want vanuit jezelf begint het uiteindelijk ook.
Vanuit ons eigen denken pakken we iets aan.
En als dat denken helder is, zullen de stappen
die we maken ook logischer zijn.
En nu bijna dertig jaar later zie ik dat we hier
in Nederland steeds meer onze nuchterheid
durven los te laten. Stukje bij beetje in alle
voorzichtigheid.
We realiseren ons steeds meer, dat we onszelf
regelmatig afremmen, terwijl we zo graag
anders zouden willen. We gaan langzaam
begrijpen dat we wel gas zouden kunnen
geven, wanneer we kijken wat ons zo afremt.
We zijn ons steeds meer aan het losrukken van
onze patronen, verwachtingen en overtuigin-

gen. We gaan ons realiseren dat dit een mogelijkheid is. Want zoals ik altijd zeg:
“We zijn niet, nou éénmaal zo.”
We hoeven niet te blijven leven met angsten,
boosheid, verdriet, gemis, onzekerheid en faalangst. We kunnen dit allemaal recht in de ogen
kijken en het uiteindelijk flat (vlak, in balans)
krijgen. We kunnen onze onwaarheden elimineren. En het niet meer willen geloven. Want
dat is wat we doen. We geloven zo vaak onze
(be)denksels, terwijl ze meer niet dan wel, een
waarheid zijn.

“Je eigenheid
vinden en die
nooit meer willen
kwijtraken. Dat
kunnen wij samen
bewerkstelligen.”
Al onze vervelende, onlogische, afremmende
denksels kunnen we binnenstebuiten keren.
Zodat we een verhelderende blik krijgen door
het - waarom - te beseffen. Waarom we dat
doen. Waarom ons leven zo is. Waarom.
Want er is altijd een waarom, alleen die weten
we zelf niet zo goed naar boven te peuteren.
En als het eenmaal wel aan de oppervlakte is,

hoe kunnen we dit dan aan gaan.
“Wat kan Minddrops coaching mij opleveren,” vroeg een charmante jongeman op een
netwerkborrel vorige week?
“Want er zijn wel wat puntjes die ik wil inzien en
aan zou willen werken. Al jaren worstel ik met
bepaalde aspecten in mijn leven. Daar zou ik
graag wat aandacht en spanning vanaf halen.”
Waarop mijn antwoord in deze zo ongeveer
was:
“Je eigenheid vinden en die nooit meer willen
kwijtraken. Dat kunnen wij samen bewerkstelligen. Jij als de jij nu, en ik als mindcoach.
Een eigenheid waar jij je als mens veel prettiger
bij voelt. Die veel meer strookt met hoe je in het
leven wil staan.”
Want wanneer dat kwartje valt, willen we nooit
meer terugdeinzen. Een kans om van koers te
veranderen. En die kans grijpen we zelfverzekerd met beide handen aan. Om uiteindelijk
zonder harnas te leren leven, en van hier uit in
onze kracht te staan.

over de auteur

Marnie Krom • Mindcoach
Beverwijk
www.minddrops.nl
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BEWEGEN

Buikspierkwartiertje?

Roel Klasen

Dat moment dat je in de spiegel kijkt
en denkt: “oh men, er moet echt wat
gebeuren aan het buikje, dit kan echt
niet meer.” Op de sportschool kan je
mee doen aan het ‘buikspierkwartiertje’.

A

ls je nou gedisciplineerd iedere dag volgt
dan heb je, zoals beloofd, binnen zes
weken een kneiter strakke buik. Maar is
het buikspierkwartiertje wel zo effectief? Dit
is sterk afhankelijk van de begeleiding en de
kwaliteit van de sportschool. Zijn er alternatieven voor het krijgen van een strakke buik? Ik
geef antwoord op jouw vragen.
WERKT HET BUIKSPIERKWARTIERTJE
Het doen van een oneindig aantal crunches,
sit-ups en dergelijke gaat er op geen enkele
manier voor zorgen dat er ook maar iets van
dat lieve laagje vet verdwijnt. Het is simpelweg
niet mogelijk om op structurele wijze plaatselijk lichaamsvet te verbranden. Ditzelfde geld
ook voor alle ‘buikspierapparaten’ en varianten daarop.
Daarnaast is het vanuit blessuregevoeligheid
ook nog belangrijk om te kijken naar oefeningen als crunches en sit-ups. Je ziet mensen
tijdens het doen van dit soort oefeningen
namelijk vaak krampachtig naar hun nek en
rug grijpen. Hoe kan dat? Dit komt doordat het
lichaam in een bolle houding wordt gedwongen waarbij er een enorme druk ontstaat op het
zwakste gedeelte van de rug.
Dit gedeelte, tevens het gedeelte met de
meeste zenuwen, is het achterste gedeelte van
de wervelkolom. Deze wordt het meest gebogen bij het doen van sits-ups. Dit geeft een
enorme druk op je tussenwervelschijf. Om nog
maar niet te spreken over de combinatie van je
heupbuigers en de aanhechtingen op de onderste rugwervels. Wellicht niet de meest verstandige keuze dus.
ALS DIT NIET VOOR MIJ WERKT, WAT DAN?
Ieder mens heeft buikspieren, alleen zien
weinig mensen ze. Om ze zichtbaar te maken
moet je allereerst je vetpercentage verlagen. Het uitgangspunt voor het verlagen van je
vetpercentage is het creëren van een negatieve
energiebalans, oftewel een calorietekort.
Je moet meer energie verbruiken dan dat er
binnenkomt aan calorieën. Dit is het gemakkelijkste te realiseren door je voedingspatroon
aan te passen, ofwel minder te eten (nee, geen
crashdieet). Uiteraard kun je ook het energieverbruik opschroeven door cardio aan je trainingsprogramma toe te voegen.

De buikspieren werken bovendien niet apart in
je lichaam, maar altijd samen met andere spieren. Tegen mijn eigen klanten zeg ik dat je moet
kiezen voor intensieve krachttraining, waarbij
je lichaam steeds uit balans raakt. Je buikspieren moeten zich dan inspannen om de balans te
vinden en te behouden, zoals onder andere bij
squats en deadlifts het geval is.
Ook kun je jouw buikspieren meer geïsoleerd
trainen door bijvoorbeeld oefeningen als de
hanging leg raise en/of op de trilplaat uit te
voeren. Deze oefeningen focussen zich op een
specifieke buikspier waardoor deze tijdens de
uitvoering van de oefening het meest worden
aangesproken. De mix tussen compound en
isolatie oefeningen werkt het beste.
DUS WAT TE DOEN VOOR DIE BUIKSPIEREN...
Besef je dat zichtbare buikspieren voornamelijk
een gevolg zijn van een laag vetpercentage en

genetische aanleg.
De hoeveelheid blokken die je hebt is van het
genetische pakketje dat je hebt gekregen bij je
geboorte. De musculus rectus abdominis bezit
drie tot vier tussenpezen en wordt daarom
meerbuikige genoemd. In de volksmond wordt
gesproken over een 6-pack, maar het zou
zomaar eens kunnen zijn dat jij genetisch voorzien bent van een 8-pack.
‘Ben jij er klaar voor om de fitste versie van
jezelf te worden?’

over de auteurs

Roel Klasen • Personal trainer bij PT Raak
Heemstede
www.ptraak.nl

Tao Dao
Acupunctuur
•
•
•
•

Moxa bij baby in stuitligging
Medisch onverklaarbare klachten
Aangezichtsverlamming
PCOS
Email: taodao@hotmail.com
Telefoon: 06 - 4285 1717
Praktijk adres Santpoort-Noord:

Flatgebouw Velserhooft, Wulverderlaan 65A
2071 BH Santpoort-Noord, www.acupunctuur-annemarie.nl
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ONTDEK NANO
Nano Zilver is heel geschikt voor de huid, ogen, oren, neus en keel.
Het pakt allerlei problemen razendsnel aan, zoals schimmels, koortslip
en andere virussen, (brand)wonden, keelpijn, ooginfecties, oorontsteking, neusverkoudheid, huidproblemen en zorgt voor een snelle
genezing.
Nano Magnesium is uniek in haar snelle en diepe werking in het
lichaam. Het is goed voor leerprestaties, concentratie, het geheugen,
vermoeidheid, sterke botten en spieren.
De nano mineralen zijn geur-, smaak- en kleurloos en bevatten geen
enkele toevoeging. Dit maakt de producten uitermate geschikt voor
kinderen en voor dieren!

Ervaar het zelf, doe mee met de mail en winactie
en ONTDEK NANO van THE HEALTH FACTORY!

PSYCHE

Het bedrijf The Health Factory uit Heemstede
is producent en groothandel van een nieuwe
generatie mineraalsupplementen, Nano
mineralen geheten. Deze maand verloten wij
3x Nano Zilver en 3x Nano Magnesium ter
waarde van €55,00 per stuk!
Ga naar www.lijfengezondheid.nl/
mailenwin en vul hier je gegevens in.

Reformhuis Kuilboer
Kuilboer, het meest gesorteerde
reformhuis in de IJmond
Raadhuisstraat 4,1971 EA IJmuiden, 0255 - 516212

DE WINKEL VAN MOEDER NATUUR

Tot stof zult gij wederkeren

Eeuwenlang was begraven in ons
land de enige vorm van lijkbezorging.
Vroeger gebeurde dat vaak in kerken,
maar sinds 1829 mag het juist niet
meer in het kerkgebouw zelf. Van
oudsher wordt vaak nog wel gekozen
voor een plek in de directe nabijheid
van een kerk, maar ook elders zijn in
de loop der jaren algemene begraafplaatsen ontstaan. Sinds de jaren ’60
van de vorige eeuw is de crematie als
alternatief voor de begrafenis steeds
populairder geworden. Momenteel kiest bijna twee derde van alle
Nederlanders voor een crematie.
Toch is de begrafenis nog lang niet
verdwenen. Wat gebeurt er eigenlijk precies met je lichaam, nadat het
onder de grond is verdwenen?
Wanneer je deze vraag stelt aan willekeurige
voorbijgangers, hoor je vaak dezelfde algemene
verklaringen. De botten blijven over, de rest
vergaat. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk precies?
Het ontbindingsproces start in feite al direct
nadat iemand is overleden. Je kunt dat al een
half uur na het sterfmoment vaststellen, want de
kleur van de huid verandert vrij snel. Zolang we
leven, pompt ons hart het bloed rond en is overal
in ons lichaam sprake van een constant bloedtransport. De rode kleur in ons bloed is afkomstig van de stof hemoglobine. Deze stof wordt
door de aderen meegevoerd, maar bij stilstand
van het bloed trekt de stof vrij snel in het omliggende weefsel. Het gevolg is dat je aan het huidoppervlak verkleuringen kunt waarnemen, deze
verkleuringen worden lijkvlekken genoemd. De
volgende fase, die enkele uren na het overlijden waarneembaar is, betreft het verstijven van
het lichaam. Dit is slechts een tijdelijke fase, die
ontstaat doordat de spieren onder invloed van
chemische reacties in het lichaam verstijven. Het
duurt hooguit een half etmaal voordat het hele

lichaam op deze wijze is verstijfd, maar na een
paar dagen is die stijfheid ook weer verdwenen,
omdat dan het ontbindingsproces inzet.
In ons land is het niet toegestaan iemand binnen
36 uur na het overlijden te begraven, terwijl
als maximum termijn geldt dat het binnen zes
werkdagen na het overlijden moet gebeuren.
Wanneer de uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden en de kist met het lichaam van de overledene in het graf is geplaatst, voltrekken zich
onder de grond allerlei processen. Maar hoe
lang duren die nu eigenlijk en wat gebeurt daarbij? Over het tijdspad valt in algemene zin niet
zo veel te zeggen. Het is afhankelijk van veel
factoren hoe lang het duurt voordat het lichaam
is vergaan. Immers, in een warme zomer zal
het proces sneller verlopen dan in een strenge
winter. Vergelijk het maar met het bederven van
voedsel dat op de vensterbank in de zon ligt of
juist in de koel- of vrieskast wordt bewaard. Ook
is van belang hoe mager of dik de overledene
was, of de overledene dunne of dikke kleding
droeg, enzovoort. De organen en andere weke
delen van het lichaam zullen het eerst verteerd
zijn. Na enkele weken of hooguit enkele maanden is daarvan al niets meer terug te vinden.
Voor het ontbinden van het spierweefsel is meer
tijd nodig.
Uiteindelijk zal na vijf tot tien jaar alleen nog de
botstructuur gevonden kunnen worden. Het is

vervolgens afhankelijk van de hoeveelheid kalk in
de bodem hoe snel ook deze laatste resten van
het menselijk lichaam zullen verdwijnen. Er zijn
gevallen bekend van graven die werden geruimd,
waarbij niets meer van het lichaam werd teruggevonden, maar ook situaties waarbij de botten
nog in goede staat waren. Wanneer de grond
kalkrijk is, kan het zelfs duizenden jaren duren
voordat de botresten echt zijn verdwenen. Overigens geldt dat de rest van het lichaam alleen bij
normale weersomstandigheden vergaat zoals
hierboven is beschreven. Wanneer er sprake
is van extreme kou of juist extreme warmte,
in combinatie met droogte, dan vergaat het
lichaam niet. In plaats daarvan verwordt het tot
een soort mummie. Weer anders is de situatie bij
veenlijken, want daar wordt het ontbindingsproces tot stilstand gebracht door de zure omgeving. Het effect is dat de huid hierdoor als het
ware wordt gelooid. En dan is er nog de fabel dat
allerlei bodemdiertjes, zoals wormen en kevers,
zich over onze doden zouden ontfermen. Daarvan is geen sprake. Dergelijke diertjes leven aan
het grondoppervlak, terwijl een lichaam altijd op
minimaal een meter diepte wordt begraven. Op
die diepte worden deze diertjes niet meer aangetroffen.
Meer weten over de verschillende mogelijkheden voor een uitvaart? Kijk eens op http://www.
uitvaart.org/ voor nieuwtjes, tips en wetenswaardigheden.
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Better Health en de Healthbox van Amber
Better Health is hét evenement waar natuurlijke gezondheid, pure voeding, beweging &
zuivere verzorging voor body en
mind voorop staat. Better brengt de
meest toonaangevende bedrijven
en merken van kwalitatieve, zuivere
producten en diensten samen en
biedt de bezoeker een inspirerend platform voor alles wat met
natuurlijke gezondheid en de laatste ontwikkelingen hieromtrend te
maken heeft.

E

en kruising tussen een beurs en een
aangrenzend symposium, Better Health
is een uniek concept in Nederland waar
de groene consument al meerdere jaren in
groten getale op af komt.
Van ecologische voeding tot biologische beautyproducten en van natuurlijke
voedingssupplementen tot gezonde keukens
en andere gezondheidsbevorderende producten en diensten; van alles het beste en het
meest natuurlijk in zijn soort. Met het meest
uitgebreide entertainment en informatieprogramma van gezond Nederland.
Better Health is het concept van auteur
Amber Albarda, wiens boeken en online publicaties een bron van inspiratie zijn voor tienduizenden fans en volgers. De natuurlijke en
gezonde manier van leven waar zij enthousiast over is, wordt op deze manier aan de
bezoekers van Better Health gepresenteerd
Met recht een Better event!

Healthbox
Healthbox is een box vol met gezonde healthy
producten dat elke twee maanden gerealiseerd wordt in samenwerking een bekende
Health expert. Healthbox heeft al met grote
namen gewerkt, waaronder Ralph Moorman en Juglen Zwaan. Ditmaal is het de eer
aan Amber Albarda. Elke Healthbox is anders,
want de desbetreffende Healthbox ambassadeur plaatst zijn favoriete producten in één
box.
‘De Healthbox by Amber Albarda’ telt dertien
heerlijke healthy producten met een totale
winkelwaarde van € 130,-. En het leuke is dat
deze Healthbox al te bestellen is vanaf € 34,95.

Winnen!

Deze Healthbox is samengesteld door Amber
Albarda, voedingscoach, auteur van zeven
bestseller (kook)boeken en organisator van
het jaarlijkse Better Health Event in de RAI
Amsterdam. Als voedingscoach en moeder
van drie kleintjes is Amber altijd op zoek naar
producten die niet alleen lekker en gezond
zijn, maar ook naadloos passen in een (drukke)
gezonde levensstijl.
Vooral nadat haar schildklier haar door de
auto-immuunaandoening Hashimoto in het
verleden veel klachten opleverde en ze dit
met de juiste voeding, supplementen en
levensstijl goed onder controle wist te krijgen,
weet Amber als geen ander hoe belangrijk de
juiste voeding en levensstijl is.
De dertien producten die ze voor deze editie
van de Healthbox heeft geselecteerd, is een
perfecte mix om je gezonde levensstijl te starten of een impuls te geven: van gezonde,
lekkere voedingsmiddelen en pure huidverzorging, tot aan supplementen die je welzijn
doeltreffend ondersteunen. Enjoy! Kijk voor
meer informatie of bestellen van de Healthbox
op www.healthbox.nl

Mail & win deze maand één van de vijf
HEALTHBOXEN van Amber Albarda
Ga naar www.lijfengezondheid.nl/
mailenwin en vul hier je gegevens in.
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‘s Werelds eerste supermicrochirurgieoperatie met ‘robothanden’
Plastisch chirurgen van het Maastricht UMC+
hebben begin september een operatie uitgevoerd met een robotsysteem om lymfoedeem bij
een patiënt te verhelpen. Het is ‘s werelds eerste
super-microchirurgische ingreep met ‘robothanden’. De artsen hechtten met de robot vaatjes van
0,3 tot 0,8 millimeter aan elkaar, in de arm van
de patiënt. Dat vereist een precisie die met het
robotsysteem van het Eindhovense bedrijf Microsure veel eenvoudiger te behalen is dan met de
menselijke hand. De patiënt maakt het goed, en
de artsen zijn enthousiast. Ze maakten het nieuws
over deze bijzondere operatie bekend op het 26ste
World Congress of Lymphology, in Barcelona.
Lymfoedeem is een ernstige chronische aandoening, waarbij vocht zich ophoopt en een zwelling
veroorzaakt. Vaak treedt het op na behandeling
van (borst)kanker. Een relatief nieuwe, en goede
behandeling van lymfoedeem is een operatie door
middel van super-microchirurgie. Hierbij worden
kleine lymfevaatjes aan bloedvaatjes gehecht om
zo het overtollige vocht af te voeren en de zwelling te verlichten. Deze ingreep is echter bijzonder moeilijk en inspannend vanwege de extreme
precisie die het vergt van de chirurg. Daardoor is
er maar een handvol chirurgen capabel om deze
ingreep uit te voeren.

Beter resultaat
Plastisch chirurg Shan Shan Qiu Shao van het
Maastricht UMC+, die begin september de
eerste lymfoedeemoperatie met het robotsysteem uitvoerde: “Microsure stelt ons in staat
om heel nauwkeurig te kunnen bewegen terwijl
we door een operatiemicroscoop kijken. Hierdoor
kunnen we nu superkleine lymfevaten en bloedvaten opereren en kunnen we een beter resultaat
halen bij deze moeilijke en vermoeiende ingrepen. Bovendien is het erg handig dat de robot van
Microsure inzetbaar is op vaten van alle afmetingen waarbij de chirurg een microscoop nodig
heeft. Dat is in eerste instantie natuurlijk allemaal goed nieuws voor de patiënten om wie het
gaat.” “We zijn heel blij en trots dat de eerste
ingreep met onze robot een succes is, en dat de
artsen enthousiast zijn”, aldus Raimondo Cau,
technisch brein van Microsure. “Dit bewijst dat
onze technologie een belangrijke doorbraak is
voor de verbetering van chirurgische zorg. Ons
doel is dat artsen over niet al te lange tijd ook
andere operaties, zoals bijvoorbeeld reconstructies na het verwijderen van een tumor, met behulp
van onze robots veel nauwkeuriger en daardoor
met minder complicaties kunnen uitvoeren.”

Microsure
Maastrichtse artsen vonden de oplossing in Eindhoven. De chirurgierobot van Microsure, een spinoff van de TU Eindhoven en het Maastricht UMC+,
bestaat uit een set door artsen bestuurde ‘robothanden’, die handbewegingen van de chirurg
omzetten in kleinere, nauwkeurigere bewegingen
van hun instrumenten. Ook filtert de robot eventuele trillingen van de menselijke hand weg. Dat
maakt de ingreep minder inspannend, en door
meer chirurgen uitvoerbaar. De verwachting is
dat de robot van Microsure allerlei microchirurgische ingrepen beter uitvoerbaar maakt, en
nieuwe ingrepen derhalve mogelijk worden. Dit
zal leiden tot betere resultaten voor de patiënt,
en lagere kosten doordat minder her-operaties of
nabehandelingen nodig zullen zijn.

Kantoor:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900, Fax 0255-518875
Verspreiding:
Verspreidnet B.V., Castricum
Tel. 0251-674433
www.verspreidnet.nl
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Overname/kopiëren van advertenties en/of
teksten uit deze uitgave is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.

www.lijfengezondheid.nl
facebook.com/LijfenGezondheid

NIEUW bij Natuurwinkel Overveen: WERFZEEP

AlWerfzepen
meer dan
jaarmilde,
. . . verzorgende douzijn12
heerlijk
chezepen, vol voedende oliën en van nature aanZijn we wezige
sterk in
biologische
groentes!
glycerine.
Plantaardig,
biologisch en met

liefde op ambachtelijke wijze gemaakt in Utrecht.
Werfzeep is bedoeld voor de gevoelige huid en
daarom geschikt voor ons allemaal. We werken
Bloemendaalseweg
228 • 2051 GM Overveen
met oliën van de hoogste kwaliteit: plantaardig,
T: 023 biologisch
5250764 en
• www.natuurwinkeloverveen.nl
food grade - zelfs de etherische
oliën - en daarom nog vol heilzame stoffen.
Bloemendaalseweg 228, Overveen, tel. 023-5250764
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Welke job past bij mij? Zes tips!
Albert Sonnevelt

Vraag jij je ook af: welke job past bij
mij? Omdat je huidige baan geen
uitdagingen meer kent? Je talenten niet volop worden benut? Het
geen voldoening geeft? Of omdat
het tijd is voor een carrièreswitch?
Je opnieuw instroomt op de arbeidsmarkt na een tijdelijke afwezigheid?
Enkele manieren om te ontdekken welke baan
echt geschikt voor je is.
Tip 1: Wat is je passie?
Iets met passie doen is belangrijk, omdat het
voldoening geeft en energie. Dus, zoek uit
welke bezigheden en activiteiten je eindeloos inspireren en boeien. De tijd laten vergeten en je energie geven. Of vraag jezelf af wat je
het allerliefst doet als geld geen rol speelt. Dus,
stap uit je comfortzone en ga op onderzoek!
Tip 2: Welke talenten heb je?
En hoe staat het met je talenten? Ofwel: waar
ben je een kei in? Weet je dat? Is taal helemaal
je ding? Ben je misschien liever met je handen
bezig? In de tuin, keuken of garage? Schrijf dat
eens op. Doe eventueel ook navraag bij vrienden en familie. Wat vinden zij dat je supergoed
doet?
Tip 3: Waar moet je baan aan voldoen?
Bedenk wat kenmerkend is voor je ideale baan.
Werk je graag in een team? Op kantoor? Ben
je een solist? Wil je wel of geen leiding geven?
Voel je je thuis in een kleine of grote organisatie? Probeer het liefst tot in detail duidelijk
te krijgen aan welke eisen je toekomstige job
moet voldoen.

Daarbij maakt je zo niet alleen inzichtelijk en
meetbaar wat je doet, maar het brengt je ook
steeds een stapje dichterbij je einddoel.
Tip 6: Neem de tijd en blijf realistisch
Ook niet geheel onbelangrijk: ga niet overhaast
te werk. Want, kies je voor een baan die je niet
ligt? Dan kruipen de uren voorbij. Blijf verder
ook realistisch. Welke baan is haalbaar voor je.
Bedenk zeker ook welke andere mogelijkheden
binnen je bereik liggen. En… misschien liggen
er kansen bij je huidige werkgever. Informeer er
in elk geval eens naar.
En heb jij inmiddels antwoord op de vraag:
welke job past bij mij? Aarzel niet langer. Ga

aan de slag. Zet de mitsen en maren even opzij.
Creëer de juiste mindset. Geloof in jezelf, zet de
eerst stap en go for it!
Sonnevelt organiseert regelmatig de Masterclass Ontdek je passie: voor iedereen die op
zoek is naar zijn of haar passie. Kijk op sonnevelt.nl voor meer informatie.

Tip 4: Welke job past bij mij? Bereid je voor!
Weet je wat je wilt en waar je droombaan aan
moet voldoen? Dan kun je verder. Is je kennis
up-to-date? Ook kun je overwegen ter kennismaking met je potentiele droombaan een stage
te regelen. Zorg ook dat je online vindbaar bent.
Zoek voorts contact met mensen die het werk
doen dat jij ambieert. Vraag om adviezen en
tips.
Tip 5: Houd je vorderingen bij
Antwoord vinden op de vraag: welke job past
bij mij kost tijd. Realiseer je dat. Zie je zoektocht
als een investering in je toekomst. Wat daarbij helpt is jezelf concrete en reële doelen te
stellen en bijbehorende acties te formuleren.
Kortom: schrijf ze op een groot vel papier en
vink af wat je hebt gerealiseerd. Dat voorkomt
dat je gaandeweg het traject ontgoochelt raakt.

over de auteur

 lbertSonnevelt•Eigenaar Sonnevelt
A
Opleidingen
Zaltbommel
www.albertsonnevelt.nl

shiatsu
shiatsu therapie
therapie
Voor alle ondersteuning bij herstel:
alle na
ondersteuning
bij herstel:
•Voor
Herstel
chemo en bestraling
• Bij
Herstel
na chemo en bestraling
stofwisselingsproblemen.
stofwisselingsproblemen.
• Bij Hoofdpijn
klachten
Bij Hoofdpijn
klachten
• Stress
en Burn-out.
Stress en Burn-out.
• Emotionele
en psychische
• klachten
Emotionele en psychische

klachten

Informatie en vergoedingen:
Informatie
en vergoedingen:
www.oprechtenrechtop.nl
• Preventie
Digitale folder beschikbaar op aanvraag.
www.oprechtenrechtop.nl
• Preventie

Oprecht & Rechtop
Oprecht & Rechtop
Iokai shiatsu
Iokai
Do
– Inshiatsu
lessen
Do – In lessen

Digitale folder
beschikbaar
op aanvraag.
Digitale
folder
beschikbaar
op aanvraag.

Marga van Koeveringe, shiatsu therapeut
Marga van
Koeveringe,
therapeut
Praktijk:
Oude
Parklaan shiatsu
111, Kamer
1.14,
Praktijk:
Parklaan 111, Kamer 1.14,
1901 ZZ Oude
Castricum
19010251
ZZ Castricum
Tel.
– 313492 en 06 – 303 353 21
Tel. 0251 – 313492 en 06 – 303 353 21
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Tanja Arends
Eagle Healthshop

Herfsttips van Eaglehealthshop!
Om uw lichaam te beschermen tegen invloeden van kou hebben wij een aantal fijne CBD producten voor u om uw
WEERSTAND te verhogen, lichaam te VERZORGEN en gezicht te laten STRALEN in de herfst- en wintermaanden.
Goede voeding en voldoende bewegen is natuurlijk ook altijd de juiste
basis voor een gezond lichaam. Maar wat extra hulp kan geen kwaad.
Last van zere schrale lippen, rode randjes, of scheurtjes?
De lipbalsem van Endoca bevat 20mg CBD. Samen met alle
andere natuurlijke ingrediënten herstellen uw lippen snel
en blijven zacht. Geeft geen vette afdruk, zoals vele andere
soorten wel doen. U kunt het ook gebruiken voor schrale
plekjes in het gezicht. De ideale 2-in-1 combinatie die
handig overal me naartoe te nemen is.
Gezichtsverzorging:
Deze heerlijke
verzorgende en intens
voedende gezichtscrème
met 50 mg CBD helpt
uw geïrriteerde, droge
of gevoelige huid
herstellen. Helpt bij het
vernieuwingsproces van
de huid. Is uitstekend
geschikt voor een
schilferige huid en rode
schrale wangen.

MEDISCH | ZORG

Lichaamsverzorging: Heerlijke body
butter die helpt uw huid te herstellen
in de wintermaanden! Shea butter,
kokosolie, vanille en CBD, maken deze
bodybutter een ware pampering voor
uw huid. Rijk aan anti oxidanten,
geschikt voor iedere dag. In 1 potje van
100 ml zit maar liefst 1500mg CBD.
CBD olie kan helpen de weerstand te verbeteren
en hoeft niet alleen genomen te worden als u
reeds een ziekte/aandoening heeft.
Wij hebben verschillende sterkten oliën.
Liever capsules in plaats van olie?
Dat kan ook. U hoeft de capsule maar 1-2 maal daags
in te nemen. Prettig voor degene die niet tegen
de smaak kunnen of moeite hebben met doseren.
De capsules van Sana bevat maar liefst 6,9% CBD
en CBDA! De poedercapsules worden makkelijk
en snel door het lichaam opgenomen. CBDA werkt
ontstekingsremmend. Ideaal voor de winter!
Bestellen of meer informatie?
Ga naar www.eaglehealthshop.com

Stijve gewrichten?
De Chiropractor weet raad

Kortere dagen, lagere temperaturen, het is volop herfst!
Juist in deze tijd van het jaar hebben mensen vaak meer
last van stijve spieren en gewrichten. Hoe komt dat
eigenlijk? Bethan Phipps, Chiropractor, legt uit: ,,Vaak
denken mensen dat het door de kou alleen komt, maar
dat is niet het hele verhaal. Een lage luchtdruk in deze
periode van het jaar die vaak regen met zich mee brengt
is de boosdoener.’’

E

gaan op zoek naar gebreken. Bij chronische klachten zoals eerder genoemd in dit artikel is het van
belang regelmatig onderhoud te plegen. Bethan
Phipps: ,,In de praktijk zien we veel mensen met
artrose, reuma, spit & hernia’s voor onderhoud
aan het bewegingsapparaat, periodieke behandelingen zorgen dat de pijnklachten weg blijven of
worden geminimaliseerd. Elke patiënt is anders,
maar uiteindelijk kunnen we met het grote scala
aan behandelmethode en gebruik van speciale behandeltafels altijd de juiste zorg bieden.
Tijdens een behandeling worden altijd spieren en
gewrichten behandelt, want die twee zijn onlosAls Chiropractor kijken we naar het lichaam als
een geheel. We kijken naar bewegingspatronen en makelijk met elkaar verbonden. Een gewricht
r bestaan diverse chronische aandoeningen die onze spieren en gewrichten kunnen
treffen. Sommige problemen, zoals artrose,
worden veroorzaakt door slijtage. Andere klachten, zoals de aandoeningen die onder de verzamelnaam reuma vallen, worden veroorzaakt door
een afweerreactie van het lichaam met ontstekingen tot gevolg. En dan heb je ook nog spit en
hernia. Al deze termen hebben gemeen dat ze te
maken hebben met ons bewegingsapparaat en
dat ze voor veel pijn kunnen zorgen.

Bethan Phipps,
DC Chiropractor

zonder spier is niets, een spier zonder gewricht
ook niet. Door iemand met chronische klachten
op de juiste interval periode te behandelen kan
veel kwaad voorkomen worden.”
Juist in deze tijd van het jaar melden veel mensen
zich voor een onderzoek bij de Chiropractor. Door
nu een afspraak te maken voorkomen ze dat het
lichaam te stijf en de pijn ondraaglijk wordt. Meer
weten? Maak dan een afspraak voor de analysedag 28 oktober voor een gratis en vrijblijvend
oriëntatiegesprek. (bij veel aanvraag, ook plaats in
de week volgend) Kijk op www.avantgardechiropractie.nl voor meer informatie.
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We hebben meer kennis dan ooit. De
mens was nog nooit zo slim. Toch is
de mens dikker en zieker dan ooit. Het
fascineert me.
Kennis is potentiële macht, maar de
toepassing van kennis is werkelijke
macht. En hier falen mensen. Eigenlijk falen mensen niet bewust, want
we zijn het slachtoffer van ons eigen
ontwerp. Jouw brein is niet gemaakt
om je gezond of gelukkig te maken. De
hersenen bestaan uit twee delen. Een
oud deel dat uit het reptielbrein en
het emotionele brein bestaat, en een
nieuw deel dat uit de hersenschors
bestaat. Het oude deel is het oerbrein
(geel en rood) en het nieuwe deel is
het mensbrein (blauw).

Limbisch
brein

Mensbrein

Reptielenbrein

PSYCHE

Het oerbrein en SecondLove
Het oerbrein werkt met instincten en emoties.
Het mensbrein werkt met analyse en verstand
De mens heeft de grootste hersenschors van
het hele dierenrijk. De hersenschors kun je zien
als één grote rem op je instincten en je emoties.
Zonder hersenschors zou je beestachtig gedrag
vertonen en onmogelijk vredig in een maatschappij kunnen samenleven. Kijk maar eens
hoe dieren met elkaar omgaan op de savanne
in Afrika.

Hersenschors van een muis (links), aap (midden)
en mens (rechts).
• Het oerbrein denkt in energie.
• Het is gevoelig voor directe beloning (het kan
niets uitstellen).
• Het werkt met instincten en impulsen.
• Het heeft een voorkeur voor zoet en zout. Het
eet te veel en te vaak.
• Het gaat het liefst meteen zitten.
• Het heeft een weerstand tegen verandering.
• Het kiest onbewust liever voor ‘ongelukkig
in bekende omstandigheden’ dan ‘gelukkig in
onbekende omstandigheden’.
• Het wil bij de groep horen.
• Het is bang om te falen.
• Het is reactief.
• Het volgen van je oerbrein in de huidige
maatschappij maakt je leider.
• Het mensbrein denkt in principes en hogere
waarden.
• Het is expert in beheersing en gemaakt om
het oerbrein af te remmen.
• Het is in staat om een beloning uit te stellen.

• Het kiest voor verandering en gaat zijn eigen
weg. Het kiest bewust voor ‘gelukkig in onbekende omstandigheden’ dan ‘ongelukkig in
bekende omstandigheden’.
• Het is proactief.
• Het ontwikkelen van je mensbrein in de
huidige maatschappij maakt je leider.
Het oerbrein zet je meestal in beweging. Het
heeft veel sterkere verbindingen met motorische centra die je gedrag aansturen dan het
mensbrein die evolutionair veel minder oud
en krachtig is. Het oerbrein is een olifant. Het
mensbrein is de persoon die op de olifant zit.
Het is de kunst om het oerbrein af te richten.
Want het oerbrein kan op jouw gezondheid en
geluk veel schade aanrichten.
Het oerbrein heeft altijd trek in taart, snoep of
koek.
Het gaat morgen wel sporten.
Het blijft wakker om Social Media te checken.
Kijk eens om je heen in de maatschappij. Overal
wordt het oerbrein getriggerd:
• Koek, snoep, koffie en frisdranken op treinstations. (voorkeur voor zoet en zout)
• Liften, roltrappen en stoelen. (voorkeur voor
lui-zijn)
• Piepjes van Apps op je mobiele telefoon die je
aandacht trekken. (gevoelig voor prikkels)
• Platforms als SecondLove en Intimatch.
(seksuele oerdriften. Trouwens, er staat op
hun site ‘Ook stiekem overspel plegen?’
… pfff, NIET DOEN!)
De gevolgen van een doorgeslagen oerbrein
worden pijnlijk zichtbaar:
• Overgewicht en ontstekingsziekten .
• Overspannenheid en burn-out.
• Scheidingen en verdriet.
Veel mensen schakelen een professional in

Drs. Richard de Leth

om zichzelf tegen hun oerbrein te beschermen zoals een diëtist, een personal trainer, een
psycholoog of een relatietherapeut.
Ik daag je graag uit om aankomende week
iedere dag vijf minuten een kleine taak te doen,
bijvoorbeeld mediteren, hardlopen of een
boek lezen. Je zult merken hoe lastig het is om
met je mensbrein je oerbrein te temmen. Het
lukt gemiddeld 3 procent van de mensen. 97
procent faalt. Ze willen wel, maar het lukt niet:
‘Ik wil wel, maar ik doe het niet.’
‘Ik snap niet waarom het niet lukt.’
‘Ik zou het moeten doen, maar ik stel het steeds
uit.’
Allemaal excuses van het oerbrein. En het
oerbrein domineert als je een druk leven hebt
en regelmatig stress ervaart. Bij stress gaat het
bloed volledig naar het oerbrein.
Het gevolg is dat je terugvalt in oude patronen.
Het oerbrein is een bundel geconditioneerde
reflexen. Het laat je dingen doen die je niet wilt.
Dingen zeggen die je niet wilt. Het gevolg zijn
spijt, berouw en excuses.
Ik geef je graag de juiste informatie en het
juiste systeem in mijn seminar ‘Leefstijl als
Medicijn’ op 11 november. Interesse? Ga naar
https://www.oersterk.nu/agenda/leefstijl-alsmedicijn/

over de auteur

Richard de Leth • Auteur en Doctorandus
in de Geneeskunde
Heemskerk
www.oersterk.nu
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Gezond door een holistische aanpak op maat
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent ayurveda
als een van de oudste en meest
complete holistische gezondheidswetenschappen die er
bestaan. Nadi Pariksha, oftewel polsdiagnose, is de belangrijkste diagnosetechniek binnen
ayurveda waarbij zeer accuraat
en uitgebreid zowel lichamelijke als mentale onbalansen en
ziekten kunnen worden vastgesteld. Zelfs risico’s op gezondheidsproblemen in de toekomst
kunnen worden opgespoord.
Volgens ayurveda ontwikkelt
iedere ziekte zich in zes stadia.
Die stadia verlopen altijd in dezelfde volgorde. In elke reguliere medische wetenschap worden diagnoses pas gesteld als er klachten merkbaar worden. Met de polsdiagnose kunnen ziekten al in een
vroeger stadium herkend worden. Hoe eerder een ziekte in aanleg wordt ontdekt, des te makkelijker kunnen we haar behandelen en voorkomen dat zij zich ook daadwerkelijk manifesteert.
Via de polsdiagnose wordt duidelijk wat de dieper
liggende oorzaak van de klachten is; de aanpak
gaat verder dan uitsluitend symptoombestrijding.
Inzicht in de werking van je eigen lichaam en
persoonlijk advies over wat jouw lichaam nodig
heeft om het zo optimaal en gezond mogelijk te
laten functioneren, helpen je fit en vitaal door het
leven te gaan.

ADVERTEERDERSINDEX
LEKKER SLAPEN
Complete slaapkamerinrichting, bedden,
vloeren en meer...
www.bedweters.nl
MOND- KAAK- EN AANGEZICHTCHIRURGIE
Kaak afwijkingen, herstel van trauma aan het
aangezicht, cosmetische aangezichtchirurgie etc.
www.pipabec.nl
AMBACHTELIJKE BIOLOGISCHE ZEEP
Werfzeep is plantaardig, palmolievrij en
met liefde gemaakt.
www.natuurwinkeloverveen.nl
VERZORGD DE HERFST IN
Natuurlijke CBD producten gemaakt van
de beste en zuiverste henneptoppen.
www.eaglehealthshop.com
IEDEREEN KAN SPORTEN
Of u nu overgewicht heeft, een te hoge
bloeddruk of gewoon fit en vitaler wil zijn.
www.heliomare.nl
FOREVER YOUNG BBL
Eindelijk een echt jongere huid! Informeer
daar deze unieke huid verjongende behandeling.
www.centrumoosterwal.nl
SPA @ HOME MET LYCON SPA ESSENTIALS™
Kuren in je eigen badkamer? Deze maand verloten wij onweerstaanbaar lekkere producten ga naar
www.lijfengezondheid.nl/mailenwin
www.smoothandco.nl

Hoe werkt deze meer dan 5000 jaar oude
diagnosetechniek?
Afhankelijk van de druk van de vingers op de
slagader, kunnen de polsdruk en trillingen worden
vastgesteld, die samen een enorme hoeveelheid
combinaties opleveren. Deze combinaties geven
de details weer over de aangedane organen,
welke stoornis er al is of kan gaan komen.

Ayurveda kan o.a. helpen bij:
• Diabetes
• Hartklachten
• Alle soorten gewrichtsklachten
• Problemen met de stofwisseling/afvallen
• Allergieën
• Problemen met huid en/of haren
• Slapeloosheid, stress en hoge bloeddruk
De Nadi Pariksha wordt uitgeoefend door
hoogopgeleide ayurvedische specialisten met een
postacademische graad (BAMS-diploma: Bachelor
of Ayurvedic Medicine and Surgery). Naast deze
zesjarige intensieve studie heeft de arts zich
nog gedurende een jaar gespecialiseerd in Nadi
Pariksha (Polsdiagnose). U zult versteld staan van
de bevindingen van de Ayurvedische specialist
tijdens een consult.
Afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering
worden de consulten en behandelingen van de
ayurvedisch specialisten (gedeeltelijk) vergoed.
Voor meer informatie of een afspraak maken:
Email info@srisriayurveda.nl
Tel. 0031 (0)6-11397334, www.srisriayurveda.nl
facebook.com/srisriayurvedanederland

3 DAGEN ONTSPANNEN IN NOORD-BRABANT
Boek nu het speciale lezers arrangement van Hotel
Trivium voor slechts € 89,www.fletcherhoteltrivium.nl/lijfengezocndheid

MOXA BIJ BABY IN STUITLIGGING
Informeer naar de mogelijkheden voor een
behandeling van stuitligging met moxa.
www.acupunctuur-annemarie.nl

BINNEN 2 WEKEN FIT, ENERGIEK EN ONTSPANNEN
Ben je de laatste tijd vaak moe en gespannen?
Doe mee aan de gratis challenge.
www.miriamdijstcoaching.nl

ONTDEK NANO!
Ervaar het zelf, doe mee met de mail & win actie
en ontdek Nano van The Health Factory.
Ga naar www.lijfengezondheid.nl/mailenwin
www.facebook.com/Reformhuis-Kuilboer

BELEEF HET BIJ MEDIPOINT EN SERVICEPASPOORT
Kom naar de gezondheidsmarkt op zaterdag 14
ONTSPANNING & REVITALISATIE DOOR
oktober in onze winkel in Haarlem.
COSMETISCHE ACUPUNCTUUR
www.medipoint.nl/beleef het
Balans in de fijne microwereld van uw gezichtshuid.
Ultieme ontspanning en revitalisatie!
STIJVE GEWRICHTEN?
www.acuclinic.nl
De chiropractor weet raad! Kom voor een gratis
en vrijblijvend oriëntatiegesprek tijdens de
SUPPLEMENTEN SHOP VOOR
analysedag op 28 oktober.
HOOGWAARDIGE PRODUCTEN
www.avantgardechiropractie.nl
Goede gezondheidsproducten met de juiste prijskwaliteit verhouding. 20% korting met code:
BENT U AL BEKEND MET CBD OLIE?
gezondheid
Ervaar zelf wat Crystal CBD voor u kan doen.
www.fivediamonds.nl
Ontvang € 10,- korting met kortingscode:
lijfcbd2017
GEZOND DOOR EEN HOLISTISCHE
www.altermedi.nl
AANPAK OP MAAT
Via polsdiagnose wordt duidelijk wat de
SHIATSU THERAPIE
dieperliggende oorzaak van klachten is.
Ondersteuning en herstel diverse problemen
www.srisriayurveda.nl
zoals emotionele en psychische klachten.
www.oprechtrechtop.nl
TANDPROTHESES
Expert voor het aanmeten en vervaardigen van
EEN EERLIJK STUKJE VLEES MET DE SMAAK VAN
protheses. www.ont.nl
VROEGER
Speciaal voor de lezers van Lijf & gezondheid geldt
DE KICKSTART VAN JOUW HEALTHY LIFESTYLE
10% korting op het 1e pakket met bestelcode:
Win 1 van de 5 healthboxen t.w.v. € 130,00 per stuk.
PROBEERNU
Ga naar www.lijfengezondheid.nl/mailenwin
www.sameneenkoekopen.nl
www.healthbox.nl
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Bent u al bekend met CBD olie?
De laatste tijd is er veel aandacht
voor CBD olie. De meest gestelde
vraag die we krijgen is: Waar is
het allemaal goed voor en hoe werkt
het precies? CBD olie is een vorm
van wietolie waarbij CBD (cannabidiol) de werkende stof is. Het biedt
onder andere voordelen bij goed
slapen en mentaal evenwicht in de
hersenen, maar is ook een goede
keuze als u probleemloos of pijnvrij wilt bewegen. CBD olie kan ook
helpen bij gezonde darmen en geeft
meer energie.

‘high’ gevoel. Omdat onze olie geen THC bevat,
heeft het géén geestverruimende of psychoactieve effecten. Integendeel, het heeft juist een
heilzame/ondersteunende werking voor uw
lichaam en geest.
Helder en smaakloos
Crystal CBD is een 100% natuurlijk product,
vervaardigd met de grootste zorg en afkomstig uit Europese biologische boerderijen. Wij
onderscheiden ons met een olie die geur-,
smaak- en kleurloos is. Andere oliën zijn vaak

troebel en hebben een bittere smaak. Bij ons
heeft u geen bittere nasmaak en onze olie is
helder. Onze CBD olie wordt gemaakt van pure
CBD kristallen. De kristallen bevatten het volledige spectrum aan Cannabinoïden. De hennepplanten worden verbouwd op Europese biologische boerderijen. Onze olie bevat natuurlijke
palm- en kokosolie. Dit bevordert de opname,
zodat alle werkzame stoffen door het lichaam
kunnen worden gebruikt.
Als u meer informatie wilt over onze CBD olie
en waar het bij kan helpen, kijk dan op onze
website www.crystalcbd.nl

ERVAAR HET ZELF
Wilt u zelf ervaren
wat Crystal CBD voor
u kan doen.
Ga naar onze website
www.crystalcbd.nl
Met de volgende
kortingscode :
lijfcbd2017 ontvangt u

Wat is Crystal CBD olie?
De verwarring is vaak dat onze olie een
hennep olie is, maar ons product bevat geen
THC.
THC is de andere werkzame stof die in de
hennepplant zit. Het nadeel van THC is, dat
het een geestverruimend of psychoactief
effect kan hebben. Mensen ervaren soms een

€10 KORTING
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Eindelijk een echt jongere huid!
Forever Young BBL is een unieke huidverjongende behandeling. Door de warmte van de
lichtenergie vertraagt het verouderingsproces van de huid. De huid ziet er niet alleen
jonger uit, maar wordt ook genetisch geprogrammeerd om jonger te zijn. Mensen die
zich regelmatig laten behandelen zien er na
verloop van tijd allemaal jonger uit.
Wat maakt deze behandeling uniek?
Het verschil met andere laserbehandelingen, is
dat met één apparaat zowel bloedvaatjes, overbeharing én pigmentvlekken behandeld kunnen
worden. Het gaat dus in korte tijd meerdere
verouderingsverschijnselen aan de buitenkant
van de huid tegen. Daarnaast, en dat is uniek,
vertraagt het huidverouderingsproces van
binnenuit. Met als resultaat een gladde, strakke
en egale huid.
Is het effect blijvend?
De behandeling dient met regelmaat herhaald
te worden. Er zullen namelijk steeds weer
nieuwe verschijnselen van huidveroudering
optreden. Bij herhaalde behandeling wordt
op moleculair niveau het erfelijke materiaal
weer geactiveerd. We dachten dat de ouder
wordende huid bepaalde stoffen niet meer kon
produceren. Gebleken is nu dat bij herhaalde
behandeling je erfelijk materiaal die stof-

fen weer gaat produceren. Elastine (zorgt voor
de elasticiteit in de huid), collageen (zorgt voor
stevigheid in de huid) en hyaluronuur (zorgt voor
volume in de huid) worden weer aangemaakt. Als
je onder de microscoop gaat kijken, zie je dat de
oudere huid door de Forever Young BBL behandelingen weer is gaan lijken op de jongere huid.
Zijn er bijwerkingen?
Nee, doordat er geen chemicaliën of andere stoffen aan te pas komen, is de behandeling
veilig. Ook de donkere huid kan zonder
problemen behandeld worden. Het effect
van de aanpak van de verouderingsverschijnselen aan de buitenkant van de huid
is al na 1,5 tot 2 weken te zien. Het activeren van de aanmaak van collageen en
elastine duurt wat langer.
Wat kost de behandeling?
De behandeling voor het gezicht kost
€ 450,-. Hals, decolleté en handen kunnen
ook behandeld worden. Twee à drie
behandelingen per jaar geven een optimaal effect. Door middel van een huidanalyse scan wordt het proces elke keer
gecontroleerd. Bij meerdere behandelingen geldt een korting. Een eerste afspraak
bij een van onze huidtherapeuten om de
kosten en mogelijkheden te bespreken is
vrijblijvend en kosteloos.

Menno Gaastra
Dermatoloog

Voor meer informatie kunt u zich aanmelden voor
de informatieavond op 7 november om 19.00 uur
bij Centrum Oosterwal in Alkmaar. Ook wordt
deze avond CoolSculpting besproken, de enige
wetenschappelijk bewezen behandeling om vet te
verwijderen door middel van koeling.
Kijk voor meer informatie of om aan te melden op
www.centrum-oosterwal.nl of bel 072-515 77 44.

