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Duurzame gezondheid is een traject. 

Het  doel van Het CelHerstelCentrum is het herwinnen van een goede en blijvende 

gezondheid. In deze brochure leest u over achtergronden en de stappen in het plan 

van aanpak. Wij helpen u graag op de weg naar echt gezond zijn. Meer informatie 

vindt u op onze website, in de nieuwsbrieven en het boek  ‘Het CelHerstelConcept’. 

 
Rinno Heidstra 
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  ‘Wanneer mensen de overheid laten beslissen wat ze 
moeten eten en welke medicijnen zij moeten innemen, 

zullen zij snel in een even beklagenswaardige staat 
verkeren als zij die onder tirannie leven.’  

Thomas Jefferson, filosoof, kunstenaar en derde president van de 
Verenigde Staten  (1743-1826). 

 

http://gezondeshop.nl/boeken/het-celherstelconcept.html
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1. Papa, zijn we d’r al? 

Is, na een half uurtje in de auto, de vraag die alle ouders horen 
wanneer het gezin met vakantie gaat. Het ongeduld is groot. 
Uitleggen hoe lang de reis naar Zuid-Frankrijk duurt, helpt  
maar kort om de rust in de auto terug te brengen. Kinderen 
begrijpen niet hoeveel tijd er nodig is om te komen tot het 
vakantieoord. 

2. Wanneer ben ik beter? 

Is een vergelijkbare vraag. Ook patiënten zijn ongeduldig en  zien 
niet  dat klachten gevolg zijn van een jarenlange roofbouw op 
het immuunsysteem en dat er een hele ‘reis’ nodig is om de 
oorspronkelijke gezondheid terug te krijgen. Het illustreert het 
onbegrip over gezondheid en het immuunsysteem. Na jaren 

roofbouw is er sprake van opgehoopte afvalstoffen en slechte afvoer daarvan, 
ontstekingen, onvoldoende gezonde bouwstenen, kortom: achterstallig onderhoud in 
het algemeen.  

3. Het immuunsysteem is het inwendige milieu van de mens. 

Ons immuunsysteem is te vergelijken met het milieu. In een 
stinkende sloot met onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen 
kunnen geen gezonde planten en dieren leven en het duurt  lang 
voordat de sloot weer gezond is. Wanneer ons lichaam zo uit 
balans is dat er klachten en ziektes ontstaan, duurt het lang 

voordat onze gezondheid is hersteld. 

 

 ‘Het milieu is alles, de ziekteverwekker niets’  Claude Bernard.   

Claude Bernard (1813 – 1878) is een beroemde Franse fysioloog 
uit de 19e eeuw die deze uitspraak deed naar aanleiding van een 
discussie tussen twee andere wetenschappers:  Louis Pasteur 
(1822 – 1895) en Antoine Béchamp (1816 – 1908). Pasteur ging 
ervan uit dat  gezond bloed steriel is en dat we ons moeten 
beschermen tegen ziekteverwekkers, terwijl Béchamp op basis 
van zijn onderzoek beweerde dat de kwaliteit van het 
immuunsysteem de essentie is. Bernard trok partij voor 
Béchamp toen hij deze uitspraak deed. 
  

A. Béchamp 
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‘Er bestaan geen specifieke ziektes, 
slechts specifieke klachten.’ 

 
Florence Nightingale (1820-1910) 

Hij bedoelde hiermee dat de omgeving bepaalt welke 
organismen er kunnen groeien. Veranderende factoren zoals 
temperatuur, vochtigheid of zuurgraad van de bodem, 
trekken planten en dieren aan die bij die omstandigheden 
passen. Planten en dieren die dat  niet kunnen, verdwijnen. 
Veranderingen in natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld het 

laten dalen van het grondwaterpeil, zorgden ervoor dat de natuur zich aanpaste. 
Sommige planten en dieren konden niet overleven. Omdat we dat ongewenst vonden, 
is in een aantal situaties de oorspronkelijke situatie weer hersteld door het 
grondwaterpeil weer op het oude niveau te brengen.  In het natuurbeleid wordt dit 
inzicht steeds meer toegepast.  

4. Planten,dieren, gezondheid, alles wordt bepaald door het milieu. 

We realiseren ons dat het geen zin heeft in een vervuilde 
Rijn verse vis uit te zetten, omdat deze door de vervuiling 
geen kans heeft op overleven. We weten dat dolfijnen niet 
in de Waddenzee kunnen leven, omdat de omgeving daar 
niet geschikt voor is. Wanneer we een tuin ontwerpen kijken 
we naar de omstandigheden, we kiezen zonminnende en 

schaduwminnende planten en letten op de zuurgraad van de grond.  
We beseffen niet dat ons inwendige milieu ziekteverwekkers laat groeien die ons ziek 
maken. We proberen deze vertwijfeld buiten te sluiten en maken ons zorgen over 
gevaarlijk resistente bacteriën, in plaats van te beseffen dat ook deze bacteriën alleen 
kunnen gedijen in een milieu waarin ze kunnen overleven. 
 

Het milieu bepaalt alles, de ziekteverwekker niets. 

Wanneer aquariumvissen ziek worden, wordt de kwaliteit 
van het water onderzocht en verbeterd. Wanneer wij ziek 
worden, worden de symptomen onderdrukt. Zo treedt geen 
duurzaam herstel op. We weten uit de statistieken dat bijna 
de helft van de bevolking kampt met chronische ziektes die 
op steeds jongere leeftijd voorkomen. We slikken meer 
medicijnen, terwijl maar weinigen van ons duurzaam beter 
worden.   
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Duurzaam beter worden betekent 

jarenlang fit en klachtenvrij zijn, zonder 

medicijnen.  

Wanneer iemand medicijnen neemt, is 

hij niet gezond. 

 

5. Duurzaam beter worden is een traject. 

Net zoals het ontstaan van een natuurgebied tijd 
kost, zo kost het herstellen van ons inwendige 
milieu ook tijd. Klachten kunnen snel 
verminderen, maar voor duurzaam beter worden 
is het inwendige milieu essentieel. Een gerichte 
aanpak die leidt tot duurzaam beter worden 
begint met het inventariseren van het milieu, het stoppen van de vervuiling 
(=verzuring), het reinigen en het herstellen van de voorwaarden voor gezondheid. 
Onderstaand een overzicht zoals wij het in Het CelHerstelCentrum toepassen. 

6. Het plan van aanpak 
 

Stap 1: Inventarisatie 
Een betrouwbare indruk van de mate van vervuiling is noodzakelijk om een gericht 
plan te maken en de resultaten te evalueren.  

 De zware metaalbelasting  
Zware metalen kunnen de werking van onder meer enzymen en de celmembranen 
belemmeren, zo het immuunsysteem verstoren en herstel van klachten blokkeren. 

 De zuurgraad van speeksel 
De zuurgraad van het speeksel geeft een indruk over de zuurgraad van het 
lymfesysteem en de darm. 

 De zuurgraad van urine 
De zuurgraad van de urine geeft informatie over de mate van afvalstoffen die uit het 
lichaam worden verwijderd; hoe meer (zure) afvalstoffen, hoe zuurder de urine. Het is 
belangrijk om de pH enkele malen per dag te meten en een aantal dagen achter elkaar 
om een goede indruk te krijgen van de zuurgraad van het lichaam. De pH moet 
namelijk schommelen. Een enkele ochtendurinemeting zegt iets, maar is onvoldoende 
om conclusies te trekken. 

 LevendBloedanalyse 
In een bloeddruppeltje uit vingertop of oorlel wordt onder een 
speciale donkerveldmicroscoop het functioneren en de conditie van 
het bloed bekeken en beoordeeld. 
Rode bloedcellen horen rond en flexibel te zijn, zodat ze goed 
zuurstof kunnen vervoeren en zich ook door de kleinste bloedvaatjes 
kunnen wurmen.  

Wanneer ze verkleefd zijn en stapels bloedcellen vormen, kunnen ze minder zuurstof 
vervoeren en zich moeilijk door de kleinste haarvaatjes persen. Dit wordt als moeheid 
ervaren. Wanneer deze situatie lang aanhoudt, kan het effect hebben op de 
doorbloeding en kunnen er kleine rode adertjes ontstaan, bijvoorbeeld bij enkels of in 
knieholtes. De vorm van de rode bloedcellen zegt iets over de functies van organen.  
 

http://www.celherstelconcept.nl/
http://www.celherstelconcept.nl/methode/celherstelintakeplus.html
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Witte bloedcellen hebben de taak om het bloed schoon te houden. In de gezonde 
situatie zijn ze ongeveer twee keer zo groot als de rode bloedcellen. Het is fascinerend 
om ‘live’ de witte bloedcellen te zien bewegen op zoek naar rommel of indringers  die 
opgeruimd moeten worden.  
 

Het bloed is een ‘aquarium’ waarin bloedcellen zwemmen. In de 
LevendBloedAnalyse zien we of dit plasma schoon is. Regelmatig 
vormen zich kristallen of ‘spinnewebben’ die duiden op 
verzuring wat invloed heeft op de vloeibaarheid van het bloed 
of zien we bacteriën. De betekenis daarvan heeft professor dr. 

G. Enderlein uitvoerig beschreven. 
 
Het bloed wordt in de vierentwintig uur na afname nog een aantal keren beoordeeld. 
Soms lijken er geen bijzonderheden te zijn maar blijkt na enkele uren dat er belangrijke 
veranderingen optreden.  
 

Stap 2: Het stoppen van de vervuiling. 
Om de balans te herstellen is het noodzakelijk om de  vervuiling te stoppen. Wij 
vervuilen ons lichaam op vele manieren. 

 Voeding 
Kies zuivere, biologische voeding zonder melk, suiker, koolzuur en gluten en met zo 
weinig mogelijk kunstmatige toevoegingen. Varieer en zorg voor voldoende eiwitten, 
goede vetten, oliën, mineralen en basisch water. 

 Toxines 
Gifstoffen, waaronder lichte en zware metalen, zijn uit onze maatschappij helaas niet 
meer weg te denken. Overal komen we ermee in aanraking. We kunnen kiezen voor 
producten zonder gifstoffen zoals honderd procent natuurlijke 
huidverzorgingsproducten, zonnebrandolie en biologische voeding. 

 Stress 
Stress, ook negatieve gedachtes hebben een verzurende invloed.   
Door de Quantumresponse krijgen we inzicht in die spanningen en de oorzaken 
daarvan. 

 Intensieve sport 
Bij intensief of langdurig sporten komen er veel afvalstoffen vrij en deze leiden tot 
verzuring. 

 (verborgen) Infectie 
Mede door het gebruik van antibiotica kunnen bacteriële infecties onvindbaar zijn voor 
het immuunsysteem. Door gerichte stimulering maken we deze verborgen infecties 
weer ‘zichtbaar’.  

 Chronische laaggradige ontsteking en voedingsallergie 
Een chronische laaggradige ontsteking  bijvoorbeeld, veroorzaakt door een niet 
ontdekte voedingsallergie (IGG) of een verborgen bacteriële ontsteking, kan voor veel 
onbegrepen klachten zorgen.  

http://celherstelcentrum.nl/methode/quantumresponse.html
http://www.celherstelconcept.nl/informatie/voedselallergietest.html
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Stap 3: Reiniging 
Nadat we de oorzaken van de vervuiling zo veel mogelijk hebben verholpen, kunnen 
we beginnen met het schoonmaken. 

 Voeding 
Gezonde voeding met veel anti-oxidanten en basisch-actief water helpt ontzuren en 
ontgiften; supplementen kunnen daaraan bijdragen. 

 Ontgiften 
Er zijn meerdere ontgiftingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door zeoliet, spirulina en 
chlorella. 
Ontgiftings- en vastenkuren, darmspoelingen, infraroodsauna, leverreiniging en het 
drinken van basisch actief water dragen daaraan bij. 

 Ontspannen 
Ontspannen is belangrijk, maar hoe doe je dat?  
Ontspanning door inspanning is een goede mogelijkheid, maar valt  onder het kopje 
‘bewegen’. De hier bedoelde ontspanning gaat over mentale ontspanning, gedachtevrij 
zijn door bijvoorbeeld te  mediteren of rustig te wandelen in de natuur.   

 Bewegen 
Gewoon bewegen (wandelen, fietsen, rustig oefeningen doen, maar wel zo dat je 
ervan gaat zweten) heeft vele voordelen: 

 Verbetering 
o van de doorbloeding 
o van de suikerstofwisseling 
o van de zuurstofuitwisseling, omdat we dieper in – en uitademen. 

 Ondersteuning 
o  van de ontgifting 
o van de darmwerking 
o  van de gewrichten. Beweging is essentieel voor de belastbaarheid 

van gewrichten. 

 Het voorkomen van osteoporose 

 Het komen op ‘andere’ gedachten 

 Vetverbranding 
 

  

http://gezondeshop.nl/supplementen/skalaris-detox/detox-basic-poeder.html
http://gezondeshop.nl/supplementen/skalaris-supplementen/skalaris-biologische-spirulina.html
http://gezondeshop.nl/producten-%26-geschenken/infrarood-thuissauna.html
http://gezondeshop.nl/basisch-water-ionisatoren/ionbron-professional-alphion.html
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Stap 4: Herstel van de voorwaarden voor gezondheid 
Deze fase kunnen we beter herstel van de arbeidsvoorwaarden van de cel en daarmee 
herstel van de lichaamsfuncties noemen. 

 Voeding en water 
De voeding moet voldoende eiwitten, vetten, groente en fruit bevatten.  
Eet minder koolhydraten uit granen, rijst en aardappelen en vermijd zo veel mogelijk 
suiker, melk en de  E-stoffen. Drink 1,5 tot 2 liter (basisch) water. 

 Supplementen 
Zinvol zijn supplementen ter ondersteuning van de lichaamsbouwstoffen. Spirulina 
(eiwitten, vitamines, mineralen, sporenelementen), multimineraaltabletten, algenolie 
(omega 3) en vitamine D bijvoorbeeld vormen een goede basisaanvulling. 
 

Stap 4.1: Behandelingen ter ondersteuning van het immuunsysteem 
Het immuunsysteem is gebaat bij meer celenergie en ontgifting. De Fotoncoherentie, 
de REHATRON en de behandelingen met microstroom stimuleren de ontgifting en 
zorgen voor meer celenergie waardoor herstelprocessen worden ondersteund. 

Stap 4.2: Gerichte aanpak van verborgen bacteriële ontstekingen 
Professor dr. G. Enderlein (1872-1968) heeft in de vorige eeuw een vier-
fasen-aanpak tegen verborgen  ontstekingen ontwikkeld:  
 

 Verbetering van het  inwendige milieu.  

 Ondersteuning van lever en darmen.  

 Stimulering en regulering van het immuunsysteem.  

 Ondersteuning van algemeen herstel en ontgifting. 
 

Gezondheid is een proces 
Het is niet zo dat gezondheid je gegeven is en dat ziekte je ‘overkomt’ of je eigen 
schuld is. Klachten en ziektes zijn altijd een gevolg van het jarenlang negeren van 
levensbelangrijke natuurwetten.  
 
Het voortdurend aan de laars lappen van deze regels door klachten niet serieus te 
nemen, deze met chemie te onderdrukken, door voeding gemakkelijk en goedkoop te 
maken in plaats van lekker en gezond en door voeding proberen na te maken, zorgt 
ervoor dat ons immuunsysteem niet goed kan functioneren. 
 
Functiestoringen, klachten en ziektes zijn het logische gevolg. 
Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om gezonde keuzes te maken.   
In ‘Het CelHerstelConcept’ leest u uitgebreid over logisch en natuurlijk beter worden. 
In Het CelHerstelCentrum kunt u terecht wanneer u duurzaam gezond wilt worden en 
blijven. 

Het CelHerstelCentrum 
Kuipersdijk 192, 7512 CM Enschede 

053  475 02 30 

http://www.celherstelconcept.nl/methode/fotoncoherentie.html
http://www.celherstelconcept.nl/methode/Rehatron.html
http://www.celherstelconcept.nl/methode/biocelregulatie.html
http://gezondeshop.nl/boeken/het-celherstelconcept.html
http://www.celherstelconcept.nl/

