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Hormonen, 
fertiliteit en 
essentiële 
voedingsstoffenffen
Masterclasses 2023

Vergroot jouw kennis met wetenschappelijk onderzoek 
en het gebruik van voedingssupplementen om de gezondheid te bevorderen.

1E KWARTAAL 2023

Simone Sinjorgo
Als lichaamsgericht psychosoci-
aal therapeut en relatietherapeut 
ondersteunt zij vrouwen en man-
nen bij alles wat ze tegenkomen 
door hun onvervulde kinderwens 
en kinderloosheid. Ze begeleidt 
voor, tijdens en na fertiliteitstra-
jecten, maar ook bij het maken 
van keuzes rondom voeding, adoptie, draagmoe-
derschap, sperma- of eiceldonatie. Ze besloot haar 
ervaringen, als ongewild kinderloze vrouw én als 
therapeut te beschrijven in haar boek Onvervulde 
kinderwens - verborgen lichamelijke impact. 

Ischa Gijzel
Ischa Gijzel is een ervaren klinisch 
Psycho Neuro Immunologie- en 
orthomoleculair therapeut. Haar 
passie is om vanuit haar team 
binnen kPNI Centrum en Aico 
Health mensen offline en online 
mensen weer handvatten en con-
trole te bieden over hun eigen 
gezondheid. Samen met haar cliënten doorgrondt 
en verbindt zij de onderliggende oorzaken van 
uiteenlopende klachtenbeelden. Met deze kennis 
biedt zij vervolgens helderheid en oplossingen. 
Naast haar werk in haar praktijk geeft Ischa trainin-
gen, lezingen en nascholingen aan het bedrijfsle-
ven, artsen en therapeuten.

Jan Blaauw
Jan Blaauw heeft inmiddels ruim 
36 jaar praktijkervaring in de 
orthomoleculaire- en natuurge-
neeskunde en wordt gezien als 
een autoriteit op het gebied van 
de orthomoleculaire geneeskun-
de in samenhang met regulier 
medische kennis. Hij zet zich in 
voor onder andere publicaties in vakbladen, het 
betrekken van het schrijven van boeken van ande-
ren, consumentenbladen, opleidingen, lezingen, 
seminars, symposia en congressen.

Jeroen de Haas
Jeroen is orthomoleculair 
therapeut. Speciale aandachts-
gebieden zijn; Darmklachten, 
Hart- en Vaatziekten, Burn-out 
en bijnieruitputting, Autisme en 
AD(H)D, Mannelijke hormonen 
(andropauze) en Preventieve 
gezondheidscheck.
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Hoe is de vrouwelijke en mannelijke 
vruchtbaarheid te ondersteunen bij 
een (nog) onvervulde kinderwens?
Lezing over balans hervinden en meer energie
Moeilijk zwanger worden, miskramen, IVF-behandelingen of 
kinderloos blijven. 1 op de 6 stellen in NL ervaart vrucht-
baarheidsproblemen waarvan de helft medische ondersteu-
ning krijgt om zwanger te worden.

Deze lezing gaat over wat vrouwen en mannen met een 
onvervulde kinderwens zelf kunnen doen om stress te 
verminderen, meer energie te krijgen en hoe ze hormonaal 
meer in balans kunnen komen. Bouwstenen zoals co-enzym 
Q10, seleen, magnesium en zink spelen hierin een essentiële 
rol. Leefstijl interventies, stressvermindering, beweging en gezonde voeding aangevuld met supplemen-
ten kunnen bijdragen aan een verbeterde mitochondriale functie en ook aanmaak van mitochondriën.
Welke leefstijl veranderingen kun je zelf toepassen waardoor je de kans op zwanger worden (en blijven) 
kunt vergroten? En welke belangrijke rol spelen Q10 en seleen hierin?

Spreker: Simone Sinjorgo

De rol van de schildklierfunctie 
en het dieet van de man bij de 
vruchtbaarheid
Deze onderwerpen staan niet op zich, ze hebben alles met 
elkaar te maken. Wanneer de vrouw antilichamen heeft 
aangemaakt tegen bepaalde voedingsstoffen van de man, 
heeft dat enorme invloed op de vruchtbaarheid. Deze 
kennis biedt dus nieuwe kansen in de behandeling van 
vruchtbaarheidsproblemen. Ben je benieuwd hoe dit pre-
cies zit, hoe je jouw cliënten hierbij kunt ondersteunen en 
welke stoffen zoals seleen je hierbij kunnen helpen? Schrijf 
je dan in voor deze masterclass.

Spreker: Ischa Gijzel

Dinsdag 31 januari 2023 Ouderkerk a/d Amstel 16.00-20.00
Dinsdag 7 februari 2023 Zwolle 16.00-20.00
Dinsdag 14 februari 2023 Eindhoven 16.00-20.00

Woensdag 2 februari 2023 Tilburg 16.00-20.00
Woensdag 9 februari 2023 Ouderkerk a/d Amstel 16.00-20.00
Woensdag 16 februari 2023 Deventer 16.00-20.00

Welke voedingsstoffen spelen een rol 
in de hormonale synthese van HPTA-
as, reproductie hormonen en maag- 
en darmhormonen?
Ons lichaam functioneert en floreert op voedingsstoffen. Het 
is daarom interessant om te zien welke voedingsstoffen, waar 
met name nodig zijn om functies goed te laten verlopen.
Je zou kunnen zeggen, voedingsstoffen die betrokken zijn bij 
de invulling van metabole pathways.

In deze cyclus van drie verschillende lezingen gaat Jan in 
op onderwerpen waarbij selectieve voedingstoffen een rol 
spelen bij (orgaan)systemen.
–  Gonaden en de rol van vitaminen, mineralen, aminozuren en vetzuren (7 maart 2023).
–  HPTA-as en de rol van vitaminen, mineralen, aminozuren en vetzuren (14 maart 2023).
–  Hormonen in het maag-/darmstelsel en de rol van vitaminen, mineralen, aminozuren en vetzuren 

(21 maart)

Spreker: Jan Blaauw

Wat is de relatie tussen hormonen 
en hart- en vaatziekten en 
vruchtbaarheid bij mannen?
Ongeacht regionale variaties in de prevalentie van coronaire 
hartziekten, is de last van coronaire hartziekte bij mannen 
ongeveer drie keer zo hoog als die van vrouwen. Bovendien 
ontwikkelen mannen coronaire ziekten ongeveer 10 jaar 
eerder dan vrouwen. 
Deze masterclass gaat over de relatie tussen hormonen 
en HVZ (hart- en vaatziekten) bij mannen. Uiteraard speelt 
testosteron een belangrijke rol, echter het gaat vooral om 
de balans tussen de diverse geslachtshormonen. Daarnaast 
gaat Jeroen in de op vruchtbaarheid van de ouder worden-
de man.

De masterclass voorziet in casuïstiek  praktische toepassingen zodat de opgedane kennis direct in de 
dagelijkse praktijk kan worden uitgevoerd.

Spreker: Jeroen de Haas

Dinsdag 7 maart 2023 Zwolle 16.00-20.00
Dinsdag 14 maart 2023 Eindhoven 16.00-20.00
Donderdag 21 maart 2023 Soest 16.00-20.00

Donderdag 9 maart 2023 Tilburg 16.00-20.00
Donderdag 16 maart 2023 Ouderkerk a/d Amstel 16.00-20.00
Donderdag 23 maart 2023 Deventer 16.00-20.00




