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“Pijnbestrijding met neuraaltherapie“
Neuraaltherapie. Wat is dat?
“Neuraaltherapie is een systeem voor het
diagnosticeren en behandelen van medische problemen. Voor acute gevallen zoals
sportblessures en chronische pijnklachten,
die moeilijk of niet te behandelen zijn. De
behandelaar geeft op relevante plaatsen
kleine injecties met een bepaald lokaal
werkend verdovingsmiddel. De methode
wordt ook toegepast om vaak voorkomende
klachten snel en efficiënt te behandelen.
Hierdoor wordt vaak een langdurige behandeling en inname van medicijnen,
inclusief de nodige bijwerkingen, voorkomen.”
Waarom bent u neuraaltherapie
gaan toepassen?
“Ik ben er in 1988 mee gestart omdat ik
patiënten met pijnklachten had waar ik
als neuroloog eigenlijk niets mee kon. Nog
altijd kunnen neurologen patiënten met

met het lokaal werkend verdovingsmiddel zijn al in 1925 gedocumenteerd bij een
patiënte met ernstige migraine. En zo zijn
er vele gevallen bekend, er zijn met name in
Duitsland honderdduizenden mensen mee
behandeld. Bijwerkingen zijn niet bekend,
al is de combinatie met bloedverdunners
beter te vermijden. Bijkomend voordeel is
dat het middel bijna niets kost, terwijl het
heel effectief voor allerlei klachten werkt.”
A. Aanen is neuroloog, arts voor neuraaltherapie en
arts voor Natuurgeneeskunde, Scio/Indigo therapeut,
Mindlink.

chronische pijn niet veel meer bieden dan
zware pijnstillers. Neuraaltherapie kan
voor velen van hen een oplossing zijn.”
Voor hoofdpijn bijvoorbeeld?
“Hoofdpijn zeker, maar ook whiplash, migraine, rugpijn, je kunt het zo gek niet
bedenken. De werking van de injecties

Hoe komt het dat deze therapie dan
niet goed bekend is?
“Het gaat om een goedkoop middel, waar
door de industrie weinig aan te verdienen
valt. En dus niet interessant.”
Is het puur bestrijding van de pijn?
“Nee. Dit middel herstelt. Overigens is de
therapie nu vooral gericht op het bestrijden van pijn. Voor MS-patiënten kan dat
bijvoorbeeld betekenen dat neuraalthe-

rapie de pijnklachten kan wegnemen. De
aandoening zelf niet, maar de therapie kan
zo toch een toegevoegde waarde hebben.”
Wat is de moeilijkheid van neuraaltherapie?
De kunst is dat je moet weten waar je moet
injecteren. Afhankelijk van de ernst van de
klachten komt iemand nog één of meerdere
malen terug voor een behandeling. Er is een
opleiding in de basale principes van neuraaltherapie en er zijn regelmatig bijscholingen.
Het is in Nederland een kleine club therapeuten, maar de belangstelling is groeiende. Ook
omdat iedereen aanvoelt dat we iets anders
moeten in de gezondheidszorg.
n

Meer informatie
Meer informatie is te vinden via
www.aanenneuroloog.nl
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“De natuur helpt bij concentratieproblemen“
Wat is LTO3?
“LTO3 is een voedingssupplement met LTheanine, Omega-3 en Blauw Glidkruid
(scutellaria lateriflora). Deze stoffen
hebben een bepaalde werking op onder
andere concentratiestoornissen. De samenstelling van het product zorgt ook
voor een synergetisch effect: de stoffen
versterken elkaars werking. Ze zorgen
ervoor dat de disbalans in neurotrans-

Mw. Drs. S.T Apon-Lim is apotheker-eigenares van
apotheek Galilea-Zuid in Dordrecht.

mitters, die zenuwimpulsen overdragen
van de ene naar de andere zenuwcel,
wordt hersteld. De prikkelgeleiding in
de hersenen wordt verbeterd. Het wordt
sinds 2004 geproduceerd door Herb-eConcept in Canada volgens de hoogste
internationale standaard en is in 2011
door SmartVital B.V. in Nederland op
de markt gebracht.”
Wat is het voordeel van dit supplement ten opzichte van medicijnen?
“LTO3 is een natuurproduct en er zijn
geen bijwerkingen bekend, dat is ook
wetenschappelijk onderbouwd. Uit onderzoek in Engeland is vast komen te
staan dat Omega-3 de concentratie en
het leervermogen van kinderen verbetert.
L-Theanine verhoogt aantoonbaar het
dopamine- en serotoninegehalte in de
hersenen, wat een belangrijke rol speelt
in de prikkeloverdracht en het welbevin-

den. Acht van de tien gebruikers heeft er
voordeel bij of ervaart een goede ondersteuning. In mijn apotheek hoor ik vaak
positieve verhalen over LTO3. Het wordt
door de meeste ziektekostenverzekeraars
nog niet vergoed, maar het loont altijd de
moeite om het even te controleren.”
De werkzame bestanddelen
komen toch ook in onze voeding
voor? Waarom dan een voedingssupplement?
“Dat klopt, het komt in heel lage concentraties in onze voeding voor. Omega-3
zit bijvoorbeeld in vette vis als zalm en
tonijn en vruchten als pompoen. Dat eet
niet iedereen elke dag. L-Theanine is
in groente aanwezig en ook in groene
thee. Maar ook hierbij gaat het om hele
lage concentraties. Je zou veertig koppen
groene thee moeten drinken om aan de
hoeveelheid te komen die in LTO3 wordt

aangeboden. Hier wordt het geconcentreerd en bovendien maakt de combinatie
van de bestanddelen de werking sterker.”
Hoe verbetert het de kwaliteit van
het leven?
“LTO3 gebruikers hadden voorheen problemen met de concentratie, hyperactiviteit, angsten, slechte nachtrust maar we
kennen ook mensen die last hebben van
somberheid die er baat bij hebben. Het
heeft een positief effect op de stemming.
Veel mensen voelen zich er goed bij en
het is al geschikt voor kinderen vanaf
drie jaar.”
n

Meer informatie
Meer informatie is te vinden via
www.herb-e-concept.com
www.smartvital.eu
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Als slikken moeilijker wordt
Subhead optional.

B

ij veel mensen met slikproblemen
neemt de eetlust af. Ze zijn te moe om
te eten of ze eten bewust zo min mogelijk,
uit angst voor verslikken. En dat terwijl
juist mensen die moeite hebben met
slikken, behoefte hebben aan extra voedingsstoffen, waaronder hoogwaardige
eiwitten. Easy-to-Eat is speciaal ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met
slikken of alleen dik vloeibare voeding
mogen eten. Dankzij de hoge concentratie
eiwitten (8 gram per portie) draagt Easyto-Eat bij aan het behoud van de conditie
en het helpt de weerstand ondersteunen.
Easy-to-Eat kan meerdere keren per dag
gegeten worden, bijvoorbeeld als traktatie
tussendoor of als nagerecht.

Zuivelfris en gemakkelijk te eten
Easy-to-Eat is een fris zuivelproduct en
verkrijgbaar in twee verschillende zui-

vere vruchtensmaken en smelt iedere
hap als het ware in de mond. Slikken is
nauwelijks nodig en gaat bijna als vanzelf. Na het eten blijft bovendien een
fris gevoel in de mond achter. Daardoor
is Easy-to-Eat ook heel geschikt om na
medicijngebruik te gebruiken. Zeker bij
medicijnen die van invloed zijn op de
speekselproductie.

Bouwsteentjes zie de laatste pagina van
dit blad.
Easy-to-Eat is net als de Bouwsteentjes
te bestellen bij C1000.
n

Prijswinnend concept
Bij de ontwikkeling van Easy-to-Eat en
Bouwsteentjes zijn zowel een diëtist,
een logopedist als een wetenschapper op het gebied van slikproblemen
betrokken geweest. Uiteindelijk is het
recept door Innopastry verder ontwikkeld en werden zij tot twee keer toe met
een eerste prijs voor innovatie beloond,
zowel voor de Bouwsteentjes als voor
Easy-to-Eat. Voor informatie over de

www.bouwsteentjes.nl

