
GELLA

Met trots mag Gella terugblikken op een 
rijke judocarrière. Wie echter denkt dat 
ze nu in ledigheid op haar lauweren rust, 
vergist zich. Duizendpoot Gella houdt 
er een rist activiteiten op na waar het 
sportieve nog steeds niet ver weg is. 
Sociaal bewogen als ze is, zet ze zich 
ook in voor diverse goede doelen. Ze 
schreef een autobiografie waarin ze haar 
‘halsbrekende’ toeren samen met haar 
mentor Eddy Vinckier beschrijft. Haar 
ervaringen in Azië, waar ze o. m. de 
dalaï lama ontmoette, komen aan bod 
in haar boek ‘Gella goes global’. Voor 
de rest geeft ze yoga- en judo-initiaties, 
begeleidt ze skivakanties, etc. Ze is 

bovendien meter van een organisatie die 
zwaar zieke kinderen een mooie vakantie 
wil bezorgen.

GUY

Guy Declerck is rugspecialist. Hij geldt 
als een wereldautoriteit in zijn vak. Na 
zijn opleiding orthopedie trok hij naar 
Australië om zich te specialiseren in de 
rugchirurgie. Hier verzamelde hij ook via 
autopsieën een massa researchmateriaal 
dat uiteindelijk zou leiden tot nieuwe 
behandelingstechnieken. Terug in België 
was Guy in meerdere ziekenhuizen 
werkzaam als chirurg. In de jaren 1990 
werd hij via zijn jeugdvriend Jean-Marie 
De Decker judodokter van de nationale 

ploeg. Hij noemt dit een ‘onvergetelijke 
periode’. Later interesseerde Guy zich 
voor biofysische rugtherapieën. In 2009 
vernam hij van enkele van zijn patiënten 
dat ze ‘vrij goed hun pijn onder controle 
kregen dankzij een trillingsmatras’. 
Hierdoor geïntrigeerd ging Guy werken 
voor de firma hhp en startte hij een 
diepgaand wetenschappelijk onderzoek 
over de effecten van Andullatie op het 
menselijke organisme.

PAKKEND WEERZIEN

Na meer dan 15 jaar ontmoette Gella 
Vandecaveye opnieuw dokter Guy in 
de hhp-hoofdzetel te Oudenaarde: 
een pakkend weerzien! Aanleiding 

hiertoe was Gella’s interesse voor de 
Andumedic. Hoewel ze zeer goed 
herstelde van haar nekfractuur en geen 
bewegingsbeperkingen ondervindt, 
heeft ze toch wel last van chronische 
nekpijn. Gella getuigt: “Als ploegdokter 
speelde Guy een belangrijke rol in mijn 
judocarrière. Hij was de man die me op het 
Europees kampioenschap in Villach, op 17 
oktober 1998 om 10:15, de eerste zorgen 
toediende. Anders zat ik nu misschien in 
een rolstoel. Ik ben hem dan ook uiterst 
dankbaar”. Mijmerend over zijn carrière 
als ploegarts zegt Guy: “Ik kwam terecht 
bij een oud-klasmakker, Jean-Marie De 
Decker, en in een toch wel heel speciaal 
milieu : bijzonder ambitieuze mensen die 
een enorme energie aan de dag leggen 
om het einddoel te bereiken. Zij kunnen 
gerust tot voorbeeld dienen voor onze 
huidige maatschappij”. 

METER VAN DE 
PIJNVERLICHTINGSDAGEN

Gella was jarenlang op zoek naar een 
probaat middel voor haar nekklachten. 
In haar zoektocht viel ze op een 
gegeven moment op Andullatie. Het 
was een ware revelatie voor haar 
een pijnbestrijdingstherapie zonder 
neveneffecten te ontdekken. Uit 
dankbaarheid besloot Gella het 
meterschap van de ‘Pijnverlichtingsdagen’ 
op haar te nemen. Dit zijn evenementen 
waar hhp mensen in contact brengt met 
Andullatietherapie. Gella motiveert haar 
beslissing: “Omdat het mijn innigste 
wens is dat zoveel mogelijk mensen 
deze technologie als oplossing voor hun 
pijnklachten zouden ontdekken.”

“Ik wil dat zoveel mogelijk mensen 
deze technologie ontdekken”

“Rugpijn was mijn grootste 
tegenstrever geworden”

“Rugpijn was mijn grootste 
tegenstrever geworden”

Gella Vandecaveye: Gella Vandecaveye: 
Meervoudig wereldkampioen & olympische medaillewinnares judo

Gella Vandecaveye hoeft amper nog voorgesteld worden in Vlaanderen. Zelfs minder 
fanatieke sportliefhebbers kennen Gella als meervoudige wereldkampioene en 
olympische medaillewinnares judo. Iedereen herinnert zich ook het tragische 
ongeval in het Oostenrijkse Villach waarbij ze een nekwervel brak. Wat niemand 

voor mogelijk achtte gebeurde: een half jaar later stond Gella opnieuw op de tatami. Wat veel 
minder mensen weten is dat Gella’s redding eigenlijk voor een groot stuk te danken is aan 
toenmalige ploegdokter Guy Declerck. In november 2013 ontmoetten Gella en Guy elkaar 
opnieuw in de � rma hhp. Verneem hier de reden van de reünie…

ONTDEK HIER UW ANDULLATIEPROGRAMMA OP MAAT
surf naar www.hhp.be/Andullatieplan of bel 055/23.23.23

Dr. med. Guy Declerck  
en Gella Vandecaveye 

GEZONDHEIDSWIJZER

“Eindelijk geen
pijnstillers meer
dankzij Andullatie”

Andullatie in 
‘Club Justine 
Henin’
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hhp en Partena: partners in gezondheid

Willy Coolen, beter bekend in Antwerpen als ‘Willy De Knipper’, 
heeft er een kapperscarrière van een halve eeuw op zitten. De 
welverdiende rust dreigde in het gedrang te komen wegens serieuze 
pijnklachten. Maar Willy vond een oplossing.

“Eindelijk geen pijnstillers meer 
dankzij Andullatie”

Als brede dienstenorganisatie hoeft Partena 
nog nauwelijks voorgesteld te worden: 
onafhankelijk ziekenfonds, huishoudelijke 
hulp, kinderopvang, etc. Bij Partena draait 
alles rond gezondheid en persoonlijk  
comfort. Het kan dus geen toeval zijn dat 
hhp en Partena elkaar gevonden hebben. 

Beide groepen delen tal van waarden en 
ambities. hhp ontwikkelde de voorbije 
15 jaar de Andullatietherapie. Via deze 
baanbrekende gezondheidstechnologie 
bieden ze aan chronische pijnpatiënten de 
mogelijkheid op een natuurlijke, maar zeer 
efficiënte wijze pijnklachten te verlichten. 

In het algemeen bevordert Andullatie 
de gezondheid via betere doorbloeding, 
lymfeafvoer en relaxatie. 

KAPPER IN HART EN NIEREN

Van zijn 16e tot zijn 65e voorzag Willy 
jong en oud van een fris kopje op de Oude 
Korenmarkt nr. 64. Willy is een ‘Bekende 
Antwerpenaar’. Tijdens zijn dagelijkse 
wandeling tussen de Groenplaats en 
het Centraal Station groet hij constant 
bekenden: “Ik steek voortdurend 
mijn hand op, links en rechts. Ik voel 
me precies een levende wegwijzer”. 
Inderdaad, kapper zijn is meer dan 
haarknippen. Je bent ook klankbord, 
confident, toeverlaat. Een kapsalon is 
vaak een gezellige ontmoetingsplek 
waar over voetbal (en nog veel meer) 
gebabbeld wordt. Willy zegt : “Ik hou 
van mijn beroep. Als het te herbeginnen 
viel, ik zou hetzelfde doen, ondanks de 
ongemakken die ermee gepaard gaan. 
Van een mus kunt ge geen papegaai 
maken!”

 ‘ONGEMAKKEN’ 

Hoewel de ‘kappersziekte’ niet officieel 
geboekstaafd staat in de handboeken 
pathologie, kan men zich vrij makkelijk 
indenken dat er na jaren dienst wat 
fysieke sleet optreedt. Altijd rechtstaan 

leidt onvermijdelijk tot schouder-,  
rug-, spier-, kuit- en voetklachten. Willy: 
“Je wordt stijf en verkrampt. Je krijgt 
ook heel wat binnen in je maag, hé. Je 
moet sterk zijn om het vol te houden.” 
Bovendien kreeg Willy 20 jaar geleden 
een zwaar ongeval en zit hij opgezadeld 
met hernia’s en artrose. Zijn artrosegraad 
bedraagt maar liefst 90%. De dokters 
zeiden : “totaal versleten”, “hopeloos 
geval”, “niks meer aan te doen”. Voorwaar 
geen pretje om met zo’n perspectieven 
je pensioenleeftijd tegemoet te zien…

NIETS TE VERLIEZEN 

Toevallig kreeg Willy een folder over 
andullatietherapie in zijn bus. In 
het verleden had hij hierover reeds 
gehoord, maar was er nooit op 
ingegaan. Andullatie is een vrij recente 
natuurlijke pijnverlichtingstherapie, 
gebaseerd op mechanische vibraties 
en infraroodlicht. Willy dacht: “Ik heb 
toch niets te verliezen, want met pijn 
kan ik niet leven”, en hij bezocht ditmaal 
prompt de Pijnverlichtingsdagen. Daar 
maakte hij kennis met adviseur Hans, 

die hem haarfijn uitlegde wat andullatie 
nu precies inhoudt. Daar echter niets 
kan tippen aan de eigen ervaring, kreeg 
Willy twee gratis beurten cadeau. Tot zijn 
extreme verwondering voelde hij zich na 
afloop ongewoon lekker in zijn vel. Hij 
dacht : “Dit is mijn laatste strohalm”, en 
schafte zich een Andumedic aan. 

ONVERWACHTE METAMORFOSE

Hans drukte hem op het hart dat er een 
‘conditio sine qua non’ verbonden is aan 
succesvolle andullatietherapie: je moet 
het regelmatig, zeg maar dagelijks, doen. 
Willy voegde de daad bij het woord, en 
voelde zich inderdaad dag na dag beter 
worden. Op heden is de transformatie 
ronduit spectaculair, zo spectaculair dat 
Willy er niet kan over zwijgen: “Ik kan 

terug normaal stappen, de trap afgaan 
of een bad nemen. Mijn kleren krijg 

ik moeiteloos aan. En als er iets valt, 
kan ik het weer zelf oprapen. Ik neem 

zelfs geen pijnstillers of slaaptabletten 
meer! En het werkt ook goed op de 
spijsvertering. Mooi meegenomen voor 
een Bourgondiër als ik”. 

FEITEN OVER ANDULLATIE 

Inmiddels zijn reeds veel anderen zoals 
Willy geholpen met andullatie. Deze 
therapie in volle opmars verbetert 
dagelijks de levenskwaliteit van meer 
dan 120.000 Europeanen en wordt 
aangewend door zo’n 2000 medische 
professionals. Dankzij trillingen en 
infraroodwarmte werkt andullatie als 
een natuurlijke pijnstiller, en dit zonder 
neveneffecten of gewenning. 

DE DOKTERS ZEIDEN: 
“TOTAAL VERSLETEN, 

HOPELOOS, NIKS 
MEER AAN TE DOEN”

DANKZIJ TRILLINGEN 
EN INFRAROODWARMTE 
WERKT ANDULLATIE ALS

 EEN NATUURLIJKE 
PIJNSTILLER

PARTNER

IAAT

Andullatie is de combinatie van 
mechanische trillingen en infrarood: 
een eenvoudige, maar krachtige 
th er ap eutis ch e for mule.  D e 
therapie is medisch gecertificeerd. 
Dat houdt in dat ze onderbouwd 
is door medische studies op grond 
van strenge Duitse en Amerikaanse 
criteria. 

De effecten van Andullatie strekken 
zich uit over meerdere actieterreinen. 
We onderscheiden 5 pijlers: energie, 
pijnverlichting, bloedcirculatie, 
lymfedrainage, fysieke en mentale 
relaxatie. De effecten in elk van deze 
5 domeinen werden aangetoond via 
wetenschappelijk experimenten.

In feite is dit wetenschappelijk 
onderzoek nog maar het begin van 
een hele reeks studies die voor de 
toekomst gepland werden. De diverse 
effecten van Andullatie worden 
telkens onderzocht en beschreven 
via de strenge proefondervindelijke, 
we tens chap p e l i jke  m e tho d e. 
Voor dit onderzoek werd een 
speciaal orgaan gecreëerd: de 
‘ International Association for 
Andullation Therapy’. De IAAT 
coördineert het internationaal 
wetenschappelijk onderzoek rond 
Andullatie. In eigen land bv. deed 
prof. P. Lievens (VUB) samen met zijn 
ploeg opmerkelijk onderzoek naar 
de invloed van Andullatie op het 
lymfestelsel. Hun werk resulteerde in 
een doctoraatsthesis en een aantal 
artikels. Een ervan werd voorgesteld 
in 2014 op het ‘International Congress 
for Lymphology’ te Rome. Sinds kort 
werd een nieuwe website gelanceerd 
(http://www.iaat.eu/),  waar de 
voornaamste actoren en activiteiten 
in detail worden besproken. Enkele 
wetenschappelijke studies kunnen 
ook gedownload worden.

Andullatie 
is medisch 
onderbouwd

Dr. med. Guy Declerck 
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GEEN DAG ZONDER PIJN

Fibromyalgie is een pijnlijke aandoening van 
de spieren en het bindweefsel. De oorzaak is 
nog steeds niet gekend. Als remedie worden 
in de regel pijnstillers voorgeschreven. 
Isabelle: “Wanneer je als prille dertiger met 
de ziekte wordt geconfronteerd, stel je je 
toch wel vragen naar de toekomst toe. De 
pijn is vaak zo erg dat eenvoudige huiselijke 
taken onmogelijk worden. Pijn werkt ook 
zwaar door op je moreel. Omdat er nog 
maar weinig over fibromyalgie geweten is, 
krijg je vaak af te rekenen met onbegrip in je 
omgeving. Gelukkig is dit hier niet zo en kan 
ik op de volle steun van mijn gezin rekenen”.

OPERATIES EN PIJNSTILLERS

Isabelle heeft ook problemen met haar 
wervelkolom: “Recent onderging ik een 
rugoperatie vanwege een geknelde zenuw. 
Vaak kon ik niet gaan werken: rusten was 

de boodschap. Gelukkig kreeg ik veel hulp 
van mijn man in het huishouden en bij de 
zorg voor onze beide kinderen. De operatie 
was niet zwaar, maar toch nodig. Toch maak 
ik me zorgen voor later, want de kans is 
groot dat er nog rugoperaties nodig zullen 
zijn. De laatste tijd nam ik pijnstillers, maar 
finaal wegen de voordelen niet op tegen 
de nefaste bijwerkingen”. 

FIBROMYALGIEONDERZOEK 
IN SIJSELE

“Toevallig zag ik een banner waarin 
vrijwilligers werden gezocht voor een 
studie in het Alma-ziekenhuis te Sijsele. Ik 
stelde me kandidaat en werd ingedeeld bij 
de tweede testgroep. Het onderzoek liep 
over 12 weken. Twee halve dagen per week 
verbleven we in de revalidatiekliniek. Het 
programma omvatte zowel psychologische 
als therapeutische workshops. Er werd 
telkens afgerond met een sessie op de 

12 weken testpersoon 
in AZ Alma Sijsele

Isabelle Plasman geeft les in het Bijzonder 
Onderwijs: een zware job. De laatste jaren had 
ze het moeilijk om werk, gezin en gezondheid in 
balans te houden vanwege haar fibromyalgie én 

rugproblemen. Andullatie bracht verandering.

KINÉS AAN HET WOORD

Andullatie in de Lokerse Rugschool
Andullatiesystemen tref je niet alleen aan 
in huiskamers, kiné- of wellnesspraktijken, 
ook ziekenhuizen hebben de waarde van 
mechanische trillingen ontdekt voor 
revalidatie. Een mooi voorbeeld het AZ-
Lokeren. Ergotherapeute Marlies Rogiers 
stond de redactie te woord: “We gebruiken 

al een paar jaar Andullatietherapie 
op de dienst fysiotherapie tot grote 
tevredenheid van ons cliënteel. Het 
zijn meestal chronische patiënten met 
nek- of rugklachten: hernia, artrose, 
discusdegeneratie, etc. Andullatie is een 
ideale niet-medicamenteuze pijnbestrijder. 

Bovendien stimuleert het de doorbloeding, 
wat dan weer zorgt voor een betere afvoer 
van afvalstoffen en minder spierstijfheid. 
De reacties liegen er niet om. De meeste 
patiënten vragen om langere sessies: zo’n 
deugd doet het. Andullatie wordt beslist 
een vaste waarde in de revalidatie!”

“NAAST DE PIJNVERLICHTING 
BIJ ANDULLATIE APPRECIEER 
IK OOK HEEL ERG HET PUUR 

RELAXEREND EFFECT”

Danny Pauwels is al meer dan 20 
jaar kinesist. Na zijn studies ging hij 
onmiddellijk aan de slag als osteopaat, 
omdat hij vooral met sportmensen en 
rugpatiënten wilde werken. Door ook de 
echtgenotes te behandelen evolueerde 
hij ook naar wellness, afslanking, etc. 
Het resultaat hiervan was na 7 jaar zijn 
centrum ‘Body-Balance’. Danny kwam 

in contact met Andullatie via zijn vriend 
Vital Borkelmans, die van zijn artritispijn 
verlost was dankzij deze therapie. Danny 
gebruikt de Andumedic vooral in het 
kader van zijn werk als osteopaat. Hij 
beseft dat Andullatie niet geneest, maar 
de pijn wel kan doen verdwijnen. Hij 
constateert in de praktijk dat mensen 
vaak tot veel bereid om van hun pijn 
af te geraken. De meesten die van de 
Andumedic afstappen hebben een gevoel 
van: “Wow, er is iets veranderd”. Andullatie 
moet echter regelmatig beoefend worden 
voor blijvende resultaten. Danny raadt 
zijn patiënten dan ook aan minstens 5 à 
10 sessies te ondergaan vooraleer zich 
een definitief oordeel over Andullatie 
als therapie te vormen. Maar in de regel 
merkt hij dat 9 op 10 het super vinden 
en ervoor opteren de therapie te volgen. 
Andullatie zet een grote stap voorwaarts 
in de behandeling van ‘hopeloze’ gevallen. 
Daarom vindt Danny dat elke therapeut 
een Andumedic in zijn praktijk zou moeten 
staan hebben.

Emmie en haar man Herman runnen 
samen een kiné-gezondheidspraktijk 
in Zwalm. Emmie is gespecialiseerd in 
bekkenbodemtherapie en manuele 
lymfedrainage Vodder. Maar ze beoefent 
ook algemene kiné en behandelt patiënten 
met allerlei aandoeningen. Herman neemt 
vooral de complementaire therapieën voor 
zijn rekening, zoals holistische massage, 

Indische massage, aromatherapie en 
sportmassage. Sportbegeleiding is zijn 
vak. Emmy gebruikt Andullatietherapie 
bij 90 % van haar patiënten. Vooral 
mensen met nek- en chronische klachten 
zijn er erg mee gebaat. Ook patiënten 
die lymfedrainage krijgen na een 
kankerbehandeling en algemene stijfheid 
ervaren, vinden Andullatie een heel goede 
aanvulling. Herman legt zijn sportlui altijd 
op de matras vooraleer ze onder handen 
te nemen. De Andumedic neemt een 
groot deel van de verzuring weg. Zelf 
doet Herman aan amateurwielrennen. 
Sinds hij de Andumedic gebruikt, heeft 
hij bijna geen last meer van krampen of 
verzuring. Vóór een sportsessie gebruikt 
hij de matras om op te warmen en erna 
om te ontzuren. Dat is mogelijk omdat op 
dat moment de lymfe nog altijd aan het 
circuleren is. Volgens Emmie en Herman 
is de therapie algemeen aan te raden. 
Eigenlijk zou iedereen een toestel in huis 
moeten hebben. En in een kinépraktijk is 
het een absolute meerwaarde.

DANNY PAUWELS EMMIE MORNIE & HERMAN HEIRMAN

ANDUMEDIC 3. Alma bezit er zo’n tiental. 
Er werd afwisselend gewerkt mét en zonder 
infraroodwerking.”

EEN ECHTE OPENBARING

“Vooral de andullatiesessies zijn me 
bijgebleven. Eerst kon ik me moeilijk 
ontspannen op de ANDUMEDIC 3, maar al 

snel stond ik verbaasd van het weldoende 
effect van de behandeling. De resultaten 
waren zo opmerkelijk dat ik weldra mijn 

werk weer kon hervatten en de pijnstillers 
bijna volledig afbouwen. Toen ik privé extra 
gebruik wou maken van de ANDUMEDIC 
3, bleek dit onmogelijk wegens de hoge 
bezettingsgraad. We hebben dan vrij vlug 
beslist zelf een ANDUMEDIC 3 in huis te 
halen. Sindsdien lig ik daar ruim drie kwartier 
per dag op. Naast de pijnverlichting bij 
andullatie apprecieer ik ook heel erg het 
puur relaxerend effect en de weldoende 
warmte van de infraroodelementen. Ik 
heb vroeger heel wat slapeloze nachten 
gekend, niet alleen door de pijn, maar ook 
wegens de zorgen. Maar nu val ik na elke 
andullatiesessie als een blok in slaap”. Deze 
getuigenis bewijst dat ook leerkrachten af 
en toe zelf een wijze les kunnen trekken. In 
dit geval een les die de levenskwaliteit van 
Isabelle grondig verbeterd heeft.

AZ LOKEREN
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SOORTEN VET

Algemeen kan je stellen dat vet een boos-
doener is. Want meestal is het juist over-
tollig vet dat aan de basis ligt van over-
gewicht. Maar toch zijn niet alle soorten 
vet gelijk. Britse onderzoekers hebben 
ontdekt dat vetophopingen op dijen en 
billen zelfs beschermend kunnen werken 
tegen ziektes. Buikvet daarentegen, ook 
‘visceraal vet’ genaamd, is ronduit nefast 
voor de gezondheid. Bedoeld wordt het 
vet aan de taille of de onderbuik. Prof. 
Froböse van de Sporthogeschool in Keu-
len noemt dit een ‘hormonenfabriek’. 
Immers, buikvet produceert transmit-

terstoff en voor 
v e r h o o g d e 
b l o e d d r u k 
en stollings-
stoornissen. Het werkt 
atherosclerose en ont-
stekingen in de hand. 
Het risico op diabetes, 
levercirrose, hartinfarct 
stijgt afhankelijk van 
de hoeveelheid li-
chaamsvet en de bui-
komvang. Conclusie: 
weg met dat buikje!

Alle sensibiliseringscampagnes en afslankingsinitiatie-
ven ten spijt blijft obesitas veld winnen in de westerse 
wereld, en niet in het minst bij onze jeugd. Onlangs nog 
luidde Europa de alarmklok in een studie: “Elk jaar 
stijgt het aantal obese jongeren met ca. 400.000”. 
Dat betekent dat op heden in de leeftijdscate-
gorie 13 tot 17 jaar één jongen op drie, en één 
meisje op vijf zwaarlijvig is. 

Buikvet, groot risico! Wat kan je ertegen doen?
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Buikvet, groot risico! Wat kan je ertegen doen?
BELANG VAN VOEDING 

EN BEWEGING

De onvermijdelijke vraag rijst dan: 
“Ja, maar hoe?” Hoewel de aanwe-

zigheid van buikvet deels gene-
tisch bepaald is en vaak ook 

hardnekkig is, bestaan er 
toch voldoende effi  ciënte 

remedies om dat ver-
vloekte buikvet kwijt 

te spelen. Primordi-
aal zijn uiteraard 

de factoren voe-
ding en be-
weging. Geen 
twee personen 

z i j n gelijk. Daarom 
is het ook niet makkelijk 
algemeen geldende voe-
dingsadviezen te verstrek-
ken. Gelukkig bestaan 
er op heden dieetspeci-
alisten die haarfi jn een 
geschikt individueel 
voedselpatroon kunnen 
uitstippelen. Veel diëtis-
ten vertrekken van de 
zgn. ‘voedseldriehoek’. 

In 2005 werd hier een extra laag aan toe-
gevoegd: beweging en sport. Ook hier 
geldt de regel ‘overdaad schaadt’. Het is 
raadzaam, al of niet onder professionele 
begeleiding, een sport te kiezen in func-
tie van leeftijd, gewicht, conditie, etc. 

ANDULLATIE EN AFSLANKING

Maar ook de technologie kan een 
serieus handje helpen. Andullatie 
is een natuurlijke therapie op ba-
sis van mechanische trillingen en in-
frarood. Deze combinatie verbetert 
o. m. de doorbloeding en geeft de lym-
fedrainage een boost. Van belang is dat 
mensen met drainageproblemen dage-
lijks behandeld worden. Metingen op 
grond van de ‘Body Dimension Index’ 
toonden aan dat na een Andullatieses-
sie de tailleomtrek in de regel met 2 à 7 
cm afneemt. De Duitse professor Ronald 
Stutz ontwikkelde gedetailleerde sche-
ma’s om Andullatie toe te passen in func-
tie van de BDI. U vindt er alles over op 
www.bodydimensionindex.com

Andullatie is de combinatie van mechanisch gegenereerde 
trillingen en infraroodwarmte. Twee beproefde technieken 
werden geperfectioneerd en op zeer geslaagde wijze met 
elkaar gecombineerd. De infraroodwarmte zet de huid als 
het ware open en laat de trillingen toe nog dieper in het 
weefsel binnen te dringen. 

MECHANISCHE TRILLINGEN 

Er zijn tal van soorten mechanische trillingen. Bepaalde trillingen zijn ronduit 
nefast voor het organisme: bv. trillingen voortgebracht door zware machines, als 
een drilboor. Andullatietrillingen daarentegen zijn laagfrequent en sinusoïdaal 
(sinusvormig). Ze liggen in de regel tussen de 5 en 50 Hz, zijn volstrekt veilig 
en hebben als zodanig een weldadige, pijnstillende, relaxerende invloed 
op het organisme. Bovendien zijn ze stochastisch gemoduleerd. D. w. z. ze 
worden voortdurend gewijzigd qua frequentie en amplitude om gewenning te 
voorkomen. 

PROGRAMMA’S

Artsen en ingenieurs sloegen de handen in elkaar om haarfijn te bepalen wat de 
invloed is van Andullatietrillingen op het levend wezen. Resultaat hiervan waren 
20 uitgekiende Andullatieprogramma’s. 6 basisprogramma’s bieden telkens een 
meer algemene behandeling, terwijl 14 medische programma’s doelgericht 
specifieke klachten aanpakken. 

Welk programma past het best bij jou?
ANDULLATIEPROGRAMMA’S
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P07 Verhardingen versoepelen

P08 Chronische rugklachten

P09 Ontspanning van de nek

P10 Gewrichten mobiliseren

P11 Powernap

P12 Stofwisseling activeren

P13 Recuperatie na het sporten

P14 Doelgerichte behandeling van het visceraal vet

P15 Fibromyalgie, CVS, spasmofi lie

P16 Bloedsomloop stimuleren

P17 Acute pijn verminderen

P18 Slaapstoornissen verhelpen

P19 Weefsel ontspannen

P20 Stresstolerantie

BA
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S P01 Opwarmen

P02 Dieptewerkende spierandullatie

P03 Stimulatie van het lymfesysteem

P04 Impuls-andullatie

P05 Ontspanning

P06 Stimulering van de voetrefl exzones
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Blijf op gewicht na een dieet
JOJO-EFFECT

Als je stopt met diëten of een 
minder streng dieet gaat 

volgen, is het heel 
normaal dat je 

lichaam opnieuw 
vet zal opstapelen 
waar voorheen 
s p i e r w e e f s e l 
verbrand werd. 
Dit is het zgn. 
‘ j o j o - e f f e c t ’. 
Inderdaad, de 

kilo’s komen 
vrij snel terug na 

gewichtsafname.

Andullatie kan heel nuttig 
zijn als tegenwicht of bestrijder van 
dit frustrerend mechanisme. Immers, 
deze therapie zorgt ervoor dat je 

verbrandingscapaciteit optimaal 
blijft, zelfs na een dieet. Als je 
Andullatie dagelijks toepast, zullen 
de verloren kilo’s niet terugkomen 
na afl oop van je dieet of wanneer het 
minder streng doet.
 Het is echter van cruciaal belang 
de vele voordelen van Andullatie 
te combineren met een gezond 
voedselpatroon en voldoende 
lichaamsbeweging. Stippel 
een voedselplan op maat uit 
samen met een professionele 
voedingsdeskundige. Zodra je 
overtollige kilo’s kwijt bent door 
vochtafdrijving, let er dan op dat je 
je goede gewoontes eigen maakt 
inzake voeding en beweging. Dit 
om een duurzame gewichtscontrole 
mogelijk te maken.

AFVALLEN

Wie gezond wil afvallen kan 
terecht bij afslankcoach Tina 
Heyninck. Als ex-schepen en 
echtgenote van voetbalcoach 
en technisch directeur van de 
KBVB Chris Van Puyvelde is 
Tina vrij bekend in het Lokerse.  

Inmiddels runt ze al 6 jaar haar 
praktijk ‘Beweeg in balans’. Eigenlijk 
was ze altijd al geïnteresseerd in 
gezondheid, voeding, bewegen. 
Als schepen van bevolking, lokale 
economie en huisvesting bezocht 
ze vaak oudere koppels. Ze merkte 
dat die veel fitter waren naarmate 
ze gezond leefden. Later trok Tina 
naar Griekenland, toen echtgenoot 
Chris trainer werd bij Olympiakos. 
Daar maakte ze kennis met het 
mediterrane dieet: vis, noten, 
olijfolie. Feit is dat er bv. op Kreta 
veel minder hart- en vaatziekten 
voorkomen.  

Als coach gelooft Tina in de 
individuele aanpak. Iedereen is 
verschillend en heeft zijn eigen 
ideaal voedingspatroon. Belangrijk 
is uiteraard gezond te eten. 
Dat betekent: verse natuurlijke 
producten, vooral groenten en fruit, 
evenwicht van koolhydraten, vetten 
en eiwitten, juiste combinaties,  
liefst meerdere kleine porties per 
dag, etc. Crashdiëten zijn meestal 
vrij belastend voor lever en 
nieren. Verstandig diëten is dus de 
boodschap!  

Tina werkt nu al een tijd met de 
Andubalance in haar praktijk. Ze 
maakte kennis met Andullatie via 
kiné Stany Rogiers, een persoonlijke 
vriend. Tina begreep al gauw wat 
deze therapie kon bieden in haar 
dieetpraktijk. Andullatie stimuleert 
de ATP-productie op celniveau. 
Meer energie betekent een beter 
metabolisme. Mensen zullen dus 
minder snel naar suikers grijpen 
wegens vermoeidheid. 

Tina Heyninck van ‘Beweeg in balans’

“Meer energie 
betekent een beter 
metabolisme”

FIBROMYALGIE      ARTROSE      REUMA      RUGPIJN      SPIERPIJN      HERNIA

ONTDEK HIER UW ANDULLATIEPROGRAMMA 
Surf naar www.hhp.be/Andullatieplan

Tina werkt nu al een tijd met de 
Andubalance in haar praktijk. Ze 
maakte kennis met Andullatie via 
kiné Stany Rogiers, een persoonlijke 
vriend. Tina begreep al gauw wat 
deze therapie kon bieden in haar 
dieetpraktijk. Andullatie stimuleert 
de ATP-productie op celniveau. 
Meer energie betekent een beter 
metabolisme. Mensen zullen dus 

ONTDEK HIER UW ANDULLATIEPROGRAMMA 

Andullatie is een 
gezondheidstechnologie 
die essentieel bestaat uit 
de gecombineerde werking 
van mechanische trillingen 
en infraroodwarmte. Ze 
wordt heel vaak ingezet 
tegen pijnbestrijding. Maar 
gelukkig zijn er nog andere 
toepassingen. Nico Cooreman 
mag zich gelukkig prijzen 
klachtenvrij door het leven te 
gaan. Voor hem is Andullatie 
puur ontspannen en 
genieten. Onze redactie belde 
hem en kreeg tekst en uitleg. 

VERZEKERING

Nico is verzekeringsmakelaar. Samen 
met zijn vennoot runt hij twee kantoren, 
waar 4 personen tewerkgesteld zijn. 
Nico houdt van zijn job, hoewel die 

in de regel vrij stresserend is: leiding 
geven, constant paraat staan voor 
klanten... Bovendien zijn de mensen 
op heden veeleisender worden, wat 
trouwens voor elke sector geldt. Een 
regelmatige ontstressingsbeurt is dus 
meer dan welkom voor Nico. Vroeger 
speelde hij zelf actief voetbal, nu houdt 
hij het bij passief toekijken, zij het met 
evenveel passie. Daarnaast had Nico 
het geluk een toestel te ontdekken dat 
hem toelaat diepgaand en aangenaam 
te ontstressen: de Andumedic. 

ONTSPANNEN

Via een advertentie in het Laatste Nieuws 
vernam Nico dat er bij een kinesist in 
Erembodegem een Andullatie-weekend 
zou doorgaan. Hij ging erheen, testte 
het uit en was dadelijk enthousiast. 
Inmiddels is hij een vaste gebruiker. Op 
zondag bv. is de combinatie Andullatie 
en sport kijken op tv haast een ritueel 
geworden voor Nico. Hij wordt er zalig 
ontspannen door. Bijkomend voordeel 
is het drainerend effect van Andullatie. 
Door zijn zittende job heeft Nico 
wel eens last van gezwollen benen. 
Andullatie ontzwelt in een mum van 
tijd. 

VOOR HET GANSE GEZIN

Trouwens, in Nico’s gezin gebeurt het 
niet vaak dat de Andumedic onbezet 
is. Ook zijn vriendin en stiefdochter zijn 
regelmatige Andullatiegebruiksters 
respectievelijk voor rugklachten en 
sportrecuperatie. Kortom Nico is heel 
tevreden over Andullatie: “Het is een 
investering die echt de moeite waard 
is. Zowel het toestel als de programma’s 
zijn van een uitstekende kwaliteit”. 

Andullatie is de ideale ontstresser
ONTSPANNING
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JUSTINE HENIN

SIMON MIGNOLET: 

Voetbal is niet meer weg te denken uit onze moderne maatschappij. Of je 
nu gewoon supportert, zelf in een amateurploeg speelt of professionele 
topvoetballer bent, je neemt deel aan het grootse gebeuren dat ‘voetbal’ 
heet. Oorspronkelijk was voetbal een spel. Op heden is het een serieuze 

business geworden die heel belastend kan zijn voor de spelers. Het is dus van cruciaal 
belang dat ze op hun gezondheid letten: medische begeleiding, verstandig eten, 
voldoende rust zijn evidente factoren om gezond te voetballen. Daarnaast zijn er 
gelukkig ook de verworvenheden van de moderne technologie. Een nieuwe therapie 
maakt al jaren opgang in het voetbalmilieu: Andullatie.  

“In 15 minuten herstel ik 
mijn lichaam”

EFFECTEN

Andullatietechnologie werd de voorbije 
15 jaar ontwikkeld door de Oudenaardse 
firma hhp. Het principe is even simpel 
als origineel: het gecombineerde 
effect van laagfrequente mechanische 
trillingen en infraroodwarmte. Deze 
combinatie bevordert de lymfedrainage 
en de doorbloeding. Een goede 
doorbloeding zorgt niet alleen voor een 
betere zuurstof- en nutriëntentoevoer, 
maar ook voor een betere eliminatie van 
afvalstoffen. Iedere sporter weet uit 
ervaring dat zware fysieke inspanning 
de hoeveelheid melkzuur in de spieren 
doet toenemen. Door Andullatie 
wordt dit sneller en beter afgevoerd. 
Bovendien wordt op cellulair niveau 
de ATP-productie (adenosinetrifosfaat) 
gestimuleerd. ATP is onze lichaamseigen 
basisenergie. Kortom, de recuperatie 
wordt geïntensiveerd en de sporter 
beschikt nadien over meer energie. 
Niet voor niets worden topsporters 
traditioneel na een inspanning 

‘gekneed’ via manuele massage. Dankzij 
het revolutionaire gecombineerde 
werkingsprincipe van de Andumedic 
is het mogelijk het massage-effect 
tot heel diep in de huid te laten 
doordringen. 

ANDULLATIE IN HET 
BELGISCHE VOETBAL

Vanaf de begindagen trok Andullatie de 
aandacht van trainers, sportkinesisten 
en natuurlijk de spelers zelf. Een van de 
pioniers om Andullatie te promoten was 
Stanny Rogiers, kinesist uit Lokeren, zelf 
gewezen voetballer bij Sporting Lokeren 
en physical trainer bij de Rode Duivels 
in de periode 2005-2009. Vreemd 
genoeg vernam Stanny het bestaan 
van Andullatie via enkele Rode Duivels 
die toen reeds in het bezit waren van 
een Andumedic. Een andere believer 
van het eerste uur was Vital Borkelmans, 
die in de ban raakte van Andullatie toen 
hij, na een schitterende voetbalcarrière, 
letterlijk geveld werd door reumatoïde 

artritis. Overtuigd van de waarde 
van Andullatie door de krachtige 
pijnverlichtende werking op zijn ziekte, 

besloot hij de therapie ook te gaan 
gebruiken in zijn trainersactiviteiten. 
Op heden behoort de Andumedic 
tot de standaarduitrusting van de 
topvoetballer. Stijn Stijnen,Timmy 
Simons,  Nacer  Chadli ,  Nicolas 
Gombaerts, Simon Mignolet, om er 
maar een paar te noemen: allemaal 
zijn ze fervente Andumedic-gebruikers. 

SIMON MIGNOLET

De Truienaar Simon Mignolet werd in 
2013 overgenomen van Sunderland 
door Liverpool. Zijn contract loopt 
tot 2018. In 2010 debuteerde hij bij 

het Belgische voetbalelftal.  In een 
interview vertelde hij hoe en waarom 
hij in aanraking kwam met Andullatie: 
“Ik ben in contact gekomen met de 
Andumedic en Andullatietechnologie 
via de nationale ploeg. Het product 
werd daar voor het eerst geïntroduceerd 
door hulptrainer Vital Borkelmans. Ik 
gebruik de Andumedic vooral na een 
zware training, of na een wedstrijd om 
het herstelproces te bevorderen. De 
Andumedic versnelt de recuperatie, 
vooral als je rug- of nekproblemen hebt. 
Ik doe nu bijna elke dag sessies van 15 à 
20 minuten. Het heeft echt een goede 
invloed op mijn voetbalprestaties. 
Telkens ik de Andumedic gebruikt 
heb, voel ik dat het herstelproces van 
het lichaam versneld word. Na een 
Andullatiesessie voel ik meer vitaliteit 
en kan ik mijn lichaam optimaal 
gebruiken zowel op het trainingsveld 
als tijdens de wedstrijden. Om eerlijk 
te zijn, ik kan de Andumedic en de 
Andullatietechnologie in mijn leven 
als voetballer niet meer missen.”

“RECUPERATIE WORDT 
GEÏNTENSIVEERD EN 

DE SPORTER BESCHIKT 
NADIEN OVER MEER 

ENERGIE“

Andullatie in ‘Club Justine Henin’

‘CLUB JUSTINE HENIN

Na een succesvolle internationale tenniscarrière bleef 
Justine actief in het tennismilieu. In 2007 verwierf 
ze haar eigen ‘Club’, die ze grondig renoveerde en 
moderniseerde. De Club staat open voor spelers 
van alle leeftijden of niveaus. Jongeren uit de 
streek kunnen terecht in de tennisschool, en in de 
internationale tennisacademie wordt veelbelovend 
talent klaargestoomd voor een professionele carrière. 
Inmiddels beschikt de Club ook over uitgebreide 
faciliteiten qua horeca en organisatie van allerlei 
private of professionele events.  

ANDULLATIE

Andullatie werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de 
medische wereld. De therapie is ideaal ter bestrijding 
rug-, artrose-, artritis-, f ibromyalgieklachten, 
etc. Andullatievibraties activeren de bloed- en 
lymfestroom. Daarom is Andullatie ook heel geschikt 
voor sportrecuperatie. De therapie wordt al geruime 
tijd ingezet in de Club van Justine. Sportdirecteur 
Olivier Jeunehomme legt uit: “Tennis is een heel 
intensieve sport. Daarom is een goede recuperatie 
van groot belang. Dankzij Andullatie recupereren 
onze tennissers sneller. Ze vermijden blessures en 
verliezen dus minder tijd”. Tal van sporters bevestigen 
dat Andullatie de spierspanning aanzienlijk verlicht. 
Ze voelen zich onmiddellijk beter. En wie zich fysiek 
beter voelt, presteert mentaal ook beter. Lichaam 
en geest zijn immers één. Daarom hoef je Andullatie 
ook niet noodzakelijkerwijs in sportieve context te 
gebruiken. We leven nu eenmaal in een veeleisende, 
stresserende maatschappij, zowel persoonlijk, familiaal 
als professioneel. Andullatie helpt ontspannen!

Ex-tennisspeelster Justine 
Henin runt sinds enkele jaren 
haar tennisclub in het Waals-
Brabantse Limelette. Een hhp-

filmploeg mocht er gaan filmen hoe 
jonge tennissers gebruik maken van 
Andullatie. 
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EX-SPORTKINÉ BELGISCHE NATIONALE PLOEG: STANNY ROGIERS

Stanny Rogiers is geen onbekende in 
zijn thuisbasis Lokeren. Jarenlang run-
de hij er een bloeiende kinépraktijk 
en voetbalde hij bij Sporting Lokeren. 
Maar ook nationaal doet zijn naam 
een belletje rinkelen, meer bepaald 
als sportkiné en physical trainer bij de 
Rode Duivels. 

Inmiddels heeft Stanny de teugels van 
zijn praktijk doorgegeven aan een jon-
gere kracht, maar blijft hij verbonden 
aan wat nu het ‘Centrum voor Sport & 
Revalidatie’ (CSR) heet. Zo’n tien jaar 
geleden introduceerde Stanny de 
Andullatietherapie in zijn kinéprak-
tijk. Hij werkte toen bij de Belgische 
Nationale Ploeg: “In 2005 bezocht ik 

samen met bondsdokter Marc Goos-
sens de Expo-Velo beurs in Brussel. 
Daar konden we de Andumedic ter 
plekke uitproberen. Ik moet zeggen 
dat het ontspannend effect meteen 
voelbaar was. 

Ik was onmiddellijk overtuigd dat An-
dullatie een meerwaarde kon bete-
kenen in mijn vak. Vanaf dat moment 
dook Andullatie, toeval of niet, ook re-
gelmatig op bij de Belgische Nationale 
Ploeg. M’bo Mpenza, Timmy Simons 
en Stijn Stijnen beschikten reeds over 
een eigen Andullatietoestel”.

Vrij snel integreerde Stanny de An-
dullatietherapie in zijn sportbehan-

delingen: “We gebruiken Andullatie 
preventief, om spierspanningen te 
voorkomen en op die manier letsels 
te vermijden. Curatief zorgt Andulla-
tie voor een beter en sneller herstel 
na inspanning of overbelasting. Deze 
vlotte recuperatie leidt tot een fittere 
atleet die op zijn beurt weer extra alert 
en ‘belastbaar’ is.”

Stanny beschouwt Andullatie als een 
efficiënte en handige hulptool voor de 
kinesist. “Want”, zegt hij, “we komen 
letterlijk en figuurlijk altijd handen 
te kort!”

“We komen letterlijk en fi guurlijk altijd handen te kort”

SURF NAAR 

WWW.RUGTEST.BE 
ONTVANG UW GRATIS ADVIES

LAST VAN 
FIBROMYALGIE,  

ARTROSE, REUMA, 
RUGPIJN, SPIERPIJN,  

HERNIA?

Ontdekt hoe 
Andullatetherapie 

u kan helpen

DOE DE RUGSTEST 

DE BELGISCHE HOCKEYPLOEG

De Belgische hockeyploeg 
recupereert met Andullatie !

HOCKEY VEREIST EEN GOEDE 
FYSIEKE CONDITIE

Hockey is een asymmetrische en dynamische 
sport waarbij een heel intense fysieke 
activiteit aan de dag gelegd wordt. 
Onlangs werden wijzingen doorgevoerd 
in het reglement, waardoor er minder kan 
gerecupereerd worden en de bal meer 
circuleert. Hockey vereist een goed cyclisch 
en acyclisch uithoudingsvermogen wegens 

de talrijke tempoveranderingen. Bovendien 
moeten de spelers blijk geven van kracht en 
snelheid. Een goede algemene coördinatie 
is nodig om de technische competenties 
en de richtingsveranderingen de baas te 
kunnen. Tijdens de tornooien volgen de 
wedstrijden elkaar zeer snel op: soms worden 
6 wedstrijden op 8 dagen tijd gespeeld. Gezien 
de asymmetrie, het voortdurend buigen en 
de rotatiemomenten, staan de onderrug en 
de onderste ledematen bloot aan aanzienlijk 

belasting. Bijgevolg komen blessures vrij vaak 
voor: ongeveer 6 per1000 uren hockey. 

ANDULLATIE-GEBRUIK

Vooral tijdens tornooien waar wedstrijd elkaar 
snel opvolgen is een goede recuperatie van 
cruciaal belang. Dankzij de trillingen en de 
infraroodkussens neemt spierstijfte af. De 
matras produceert aangename vibraties 
en warmte ter hoogte van schouders, nek, 
onderrug en kuiten. Hierdoor kan men grondig 
ontspannen. Dit gevoel van ontspanning 
wordt nog verhoogd door de ergonomische 
en individueel instelbare traplighouding. De 
spelers gebruiken de Andumedic om fysiek en 
mentaal te relaxeren, om tussen de wedstrijden 
door even te herbronnen, of gewoon om 
zich lekker te voelen. Tom integreert de 
Andullatiesessies in zijn behandelingsplan om 
de algemene beweeglijkheid te bevorderen, 
bv. na manipulatie van de wervelkolom, 
wanneer er nog spanning overblijft in de rug- 
of bilspieren. 

De hhp-redactie had het genoegen Tom Mertens 
te interviewen, kinesist van de Belgische nationale 
hockeyploeg. Tom woont in Turnhout waar hij ook zijn 
privaatpraktijk heeft. De ploeg mag terecht trots zijn op 

het bereikte palmares. In 2011won hij de gouden medaille op de 
‘Champions Challenge’ in Zuid-Afrika. En dankzij een vierde plaats 
op het wereldkampioenschap in Mönchengladbach kon hij zich 
plaatsen voor de Olympische spelen in Londen van 2012.



Ontdek het Andullatieproductgamma

ONTDEK HIER UW ANDULLATIEPROGRAMMA OP MAAT
Surf naar www.hhp.be/Andullatieplan of bel 055/23.23.23 voor meer informatie

Talloze mensen met chronische pijnklachten, een verminderde lymfedrainage,
onvoldoende bloeddoorstroming of aanhoudende stress werden reeds succesvol 
geholpen door een korte, dagelijkse toepassing van Andullatie®. 

Via gecontroleerde en gemoduleerde trillingen stimuleert Andullatie® alle cellen in 
ons lichaam en zorgt zo voor een snelle verlichting en een weldoende relaxatie. 

VOOR IEDEREEN ANDULLATIETHERAPIE

 Minder pijn
 Meer energie
 Betere mobiliteit
 Snellere recuperatie 
 Betere bloedcirculatie

RESULTATEN 
VAN 15 MINUTEN 
ANDULLATIE 
PER DAG:


