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Maak je immuunsysteem sterker

Last van
  hooikoorts?
Snif, snif. Snotter, snotter. Tranen die over je wangen lopen. Gezwollen oogleden. 
Prikkende en brandende ogen. Een hoofd dat helemaal ‘vol’ zit. Hoofdpijn. Niezen.  
Verstopte neus. Benauwdheid. Vermoeidheid. Jeuk. Slecht slapen. Kriebelhoest.  
Soms zelfs een blaar in de huig van je mond. Kortom: je voelt je miserabel!

Allergie is een wereldwijd 
gezondheidsprobleem. 1 op 
de 8 mensen lijdt aan een 
graspollenallergie. 
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Wanneer je deze klachten herkent, kan het zijn 
dat je allergisch bent voor gras- en/of boom-
pollen. Allergische klachten aan de luchtwegen 
worden veroorzaakt door een reactie van het 
immuunsysteem na het inademen van stuif-
meel, zoals graspollen die rondzwerven in de 
lucht. ‘Hooikoorts’ is de alledaagse term voor de 
klachten. Een allergische reactie kent ook een 
latere fase waarin ontstekingscellen betrokken 
zijn. Deze ontstekingsreactie kan zich voordoen 
in zowel de bovenste als de onderste lucht - 
wegen. Vaak reageren mensen met hooikoorts 
ook allergisch op bepaalde voedingsmiddelen, 
met name op groenten en fruit.

Grassen, bomen, planten en bloemen vormen in 
verschillende bloeiperioden stuifmeel  (pollen). 
Door je slijmvliezen sterker te maken, dus 
minder doorlaatbaar (er kan namelijk te veel 
binnen komen), kun je de problemen aanpakken. 
Vergelijk het met een hordeur: wanneer deze 
openstaat, kunnen alle vliegjes binnenkomen. 
Wanneer deze dicht is, worden ze tegen-
gehouden. Na een behandeling met de Asyra 
(bioresonantie / biofotonen) krijg je jouw eigen 
druppels op maat mee en wordt je immuun-
systeem sterker, waardoor je geen last meer hebt 
van je hooikoorts.

Op 11 maart 2016 was er een item in het nieuwsprogramma ‘EenVandaag’ over een 
 samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Leiden en een grote verzeke-
raar. Het bleek dat diabetes type 2 (vroeger ook wel ‘ouderdomsdiabetes’ genoemd)  
in twee derde van de gevallen omgekeerd kan worden door een verandering in 
 voeding en leefstijl. 

Optimale stofwisseling met de juiste voeding

Diabetes type 2 
vaak te genezen

Dat heeft allerlei vervelende effecten op onze 
gezondheid, die ik niet in een paar woorden kan 
uitleggen. Volgens ‘EenVandaag’ heeft 1 miljoen 
Nederlanders diabetes, en komen er dagelijks 
145 patiënten bij. Voordat het zover is,  
zijn er vaak klachten als vermoeidheid, hardnek-
kig overgewicht, hoge bloeddruk, verstoorde 
chole sterolspiegels en nog veel meer.  
Deze klachten - en ook de uiteindelijke 
 diagnose ‘diabetes type 2’ - komen op steeds 
jongere leeftijd voor. Als je meer wilt weten over 
hoe dat werkt, kom dan naar één van mijn gratis 
informatieavonden over hoe je met de juiste 
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voeding je stofwisseling optimaal kunt laten 
werken. De data staan op mijn website. Ook de 
link naar de betreffende aflevering van 
‘EenVandaag’ kun je daar vinden. 

Dit werd gepresenteerd als een radicaal nieuw 
inzicht, maar door orthomoleculair therapeuten 
en Metabolic Balance worden hiermee al zo’n 
vijftien jaar goede resultaten geboekt.  
Het is ronduit fantastisch dat deze kennis nu 
breder gedragen gaat worden! De mechanis-
mes achter het ontstaan van diabetes type 2 
zijn duidelijk. Het ontstaat sluipenderwijs door-
dat de voeding die we gebruiken en ons gebrek 
aan beweging ertoe leiden dat onze bloed-
suikerspiegel en onze insulinespiegel uit balans 
raken. Ze raken op een gegeven moment zelfs 
permanent verhoogd. 


