
 

 

1 DAAGSE OPLEIDING/ BIJ-EN NASCHOLING  

“ JE BENT ZO OUD ALS JE (BLOED)VATEN”  

& 

“ DE ONTHULLING VAN HET BEST BEWAARDE MEDISCH GEHEIM” 

 

In 1998 is de Nobelprijs voor geneeskunde uitgereikt voor de ontdekking van 

nitric oxide en haar belangrijke rol in het lichaam, maar het blijkt nog steeds het 

best bewaarde medisch geheim. 

 

Het endotheel is ons grootste endocriene orgaan én nitric oxide is het 

signalerings- én reparatiemolecuul van onze bloed- en lymfevaten. Een goede 

werking van dit systeem is een belangrijk fundament voor een goede gezondheid 

én bij sportprestaties. Bloed- en lymfevaten zijn ons transportsystemen van 

zuurstof, voeding- en afvalstoffen.  

 

AGING, GEZONDHEID EN (SPORT)PRESTATIES VERBETEREN 

 

De opzet van de dag: 

In de ochtend nemen we het theoretisch deel door, in de middag gaan we in de 

praktijk aan de gang met testen, meten, therapieën, orthomoleculaire- en 

leefstijladviezen. 

  

 

Wetenschappelijk fundament. 

Van diabetes tot hoge bloeddruk, kanker tot drugsverslaving, trombose tot 

hersenbloeding, darmfunctie tot wondheling, geheugen en leerproblemen, 

sceptische shock tot zonnebrand, mannelijke impotentie tot trombose, COPD tot 

astma, huidaandoeningen tot veroudering, nier- en leverfalen, van ontstekingen 

tot insulineresistentie, er is waarschijnlijk geen pathologische aandoening waar 

Nitric Oxide geen belangrijke rol speelt. Er zijn meer als 164.000 studies 

gepubliceerd over het molecuul van het millennium.  



 

 

 
 

Doel van deze dag: 

Je leert over de rol en functie van het endotheel én van nitric oxide in relatie tot 

hart- en vaatgezondheid, veroudering, stress, diabetes én sport performance. 

Je doet kennis en ervaring op met verschillende (meet)methodes. Tevens krijg je 

praktische hulpmiddelen en orthomoleculaire en voedingsadvies en 

supplementen kennis aangereikt.  

Daarnaast leer je hoe je deze kennis succesvol in de praktijk toe kunt passen 

waardoor je klanten beter kunt ondersteunen en adviseren. 
 

 

Onderwerpen welke deze dag aan de orde komen: 

 

o Rol en functie van het hart en bloedvaten, het vasculair en lymfatisch 

endotheel 

o Rol en functie van nitric oxide,  

o Nobelprijs geneeskunde 1998 

o Aging: Oorzaken van veroudering en oplossingen 

o De rol van stress 

o Stress en bloedcirculatieassessment 

o Therapeutische mogelijkheden 

o Meten en testen van de vaatkwaliteit in de praktijk 

o Voeding, leefstijl en supplementen 

o Integratie van deze onderwerpen 
 

Voor wie is deze dag bedoeld?  

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die werken als gezondheidsprofessional 

en hun kennis willen vergroten over het bloed en lymfesysteem en een duidelijke 

affiniteit hebben met doorbloeding en/of orthomoleculaire geneeskunde.  

Denk hierbij aan orthomoleculair werkende (sport)artsen en therapeuten maar 

ook aan natuurgeneeskundigen, verpleegkundigen, diëtisten, 

gewichtsconsulenten, sport- en health coaches, orthomoleculair therapeuten, 

fysiotherapeuten, osteopaten, drogisten acupuncturisten, medisch specialisten, 

psychologen, psychotherapeuten en adviseurs bij zorgverzekeraars.  
 

Data:  voorjaar 2019 

• Dinsdag 7 mei 
 

Tijden van 10.00-16.30 uur 
 

Lesmateriaal: U krijgt een slidesyllabus met de informatie die behandeld wordt. 

 

Investering voor deze dag € 195,00. 

De investering voor deze dag is inclusief lunch, syllabus, koffie en (kruiden)thee 

en certificaat (incl BTW).   
 



 

 

Tevens ontvang u voor €119,- winkelwaarde aan gratis producten 

 

(Accreditatie:  Bij KTNO is accreditatie aangevraagd) 

 

Certificaat:  Na deelname ontvangt u een certificaat. 
 

Leslocatie:   Fort Isabella in Vught   

 

Aanmelden:   via rob@hearthealth.nl  of 0650605142 

 


