
BIOFEEDBACK: 
MOOIER EN JONGER OP 

NATUURLIJKE WIJZE

Begin jaren '90 was de Antwerpse cosmetisch en dermatologisch 
chirurg Dr. Ilan Karavani één van de eerste artsen in ons land die botox 

toepasten. Vandaag de dag gaat hij nog steeds op zoek naar de beste 
technieken om ons mooier te maken. Zijn ervaring leert dat dit niet langer 
uitsluitend met lasers, fillers of spierontspannende botox is, maar vooral 

met biofeedback, oftewel regeneratie op natuurlijke wijze.

Of het nu gaat om onze manier van wonen, 
kleden of eten, ... we zijn meer en meer op zoek 
naar natuurlijkheid en duurzaamheid. Op vlak van 
esthetiek is dat niet anders. Vrouwen en mannen 
die eruitzien als plastic poppen met een frozen 
gelaatsuitdrukking hebben afgedaan. Vandaag 
willen we mensen die er natuurlijk en écht uitzien.

Bedoelt u dan dat botox en fillers hebben 
afgedaan?
Dr. Ilan Karavani: “Inspuitingen kunnen perfect van 
20 tot 40 jaar. Eens de kaap van 50 bereikt, komt 
er een kentering waarbij de hoeveelheid ingespoten 
stof niet meer in verhouding staat tot de hoeveelheid 
eigen natuurlijk weefsel, waardoor je een onnatuurlijk, 

soms zelfs gek gelaat krijgt. Kijk maar eens naar 
sterren van boven de vijftig. Slechts weinigen zien 
er nog mooi natuurlijk uit zoals Nigella Lawson 
(58). Ofwel zien ze er oud uit, ofwel gemaakt. Meg 
Ryan (57) bijvoorbeeld heeft een echt 'injectable' 
gelaat. Je zou nog gaan denken dat ze een slechte 
arts heeft, maar dat is helemaal niet het geval. Het 
is gewoon niet verstandig om na je 50e alleen fillers 
te hanteren. Eens de 40 voorbij, moet je jouw eigen 
spieren activeren en stretchen met bijvoorbeeld 
biofeedback in plaats van ze te desactiveren met 
spierontspanners. Onze spieren worden in de loop 
der jaren zwakker en dunner en als reactie daarop ga 
je een samentrekking of frons ontwikkelen. Als je de 
spieren gaat ontspannen i.p.v. te stretchen, dan gaan 
ze nog dunner en zwakker worden, waardoor je nog 
meer samentrekkingen gaat creëren en je uiteindelijk 
nog meer spierontspannende inspuitingen nodig 
hebt. Doordat spieren volume verliezen, verlies je ook 
volume in het gelaat. Het is idioot om dat terug te 
gaan compenseren met fillers. In de beautywereld is 
vandaag de dag een wereldwijde afhankelijkheid van 
spierontspanners en fillers ontstaan en zo eindigen 
velen onder ons als karikatuur.”

Wat houdt het biofeedbackmechanisme in?
“Meer en meer artsen beginnen deze kunst rond 
duurzaam verouderen onder de knie te krijgen. Bij het 
bedrijf Ikari, bijvoorbeeld, passen ze de techniek van 
de biofeedback toe via de Superboost-behandeling, 

die in de eerste plaats de eigen capaciteit van het 
lichaam om zich te regenereren terug op gang gaat 
brengen. Het biofeedbackmechanisme houdt in dat 
we de huid en de spieren terug connecteren met het 
centrale zenuwstelsel, waardoor het lichaam zichzelf 
gaat regenereren. Deze technieken worden ook 
onder meer gebruikt in geval van spierverlammingen 
na een beroerte, in geval van spierspasmen bij 
kinderen, maar ook om tintelende zenuwuiteinden of 
frozen shoulders tegen te gaan. Zelfs voetballers als 
Lionel Messi voetballen even goed met hun linker- 
als rechtervoet, omdat ze die speciaal trainen met 
biofeedbackmechanismen.” 

© Ikari

© Ikari

1

P E O P L E  O F  S T Y L E



DR. ILAN KARAVANI: 
“MET BIOFEEDBACK 
GEVEN WIJ MENSEN 

EEN FRISSER, JONGER 
ÉN NATUURLIJK OGEND 

GELAAT.”

DR. ILAN KARAVANI: 
“MET BIOFEEDBACK 
GEVEN WIJ MENSEN 

EEN FRISSER, JONGER 
ÉN NATUURLIJK OGEND 

GELAAT.”

Hoe bent u bij deze regeneratieve 
geneeskunde terechtgekomen?
“We zochten naar technologieën om 
de natuur een handje toe te steken. Zo 
zijn we terechtgekomen bij ingenieurs 
uit de biofeedbackwereld. Daaruit is het 
Superboost-apparaat met technologie uit 
de revalidatie ontstaan. Maar ons concept 
rond duurzaam verouderen omvat meer dan 
alleen het apparaat. Naast de Your Skin Type-
huidanalyse stellen we de klant ook lichamelijk 
helemaal op punt met de Your Body Type-
analyse, waarmee we afhankelijk van het 
lichaamstype bepalen welke voedingsstoffen 
goed zijn voor zijn lichaam. Een aangepast 
lifestyle- en voedingsprogramma met 
voedingssupplementen helpt op een 
natuurlijke manier om mooi ouder te worden, 
want ook voeding bepaalt hoe we eruitzien 
en onze voedingshygiëne is één van de 
moeilijkste dingen om te veranderen.” 

Hoe gaat die Superboost verder in z'n 
werk?
“Biofeedback bestaat al heel lang maar werd nooit 
massaal toegepast. De Superboost maakt een 
connectie tussen het centrale zenuwstelsel en 
de periferie. Eerst sluizen we een vloeistof in de 
huid met elektrolyten. Vaak is dat vitamine C die 
ervoor gaat zorgen dat de huid regenereert, maar 
ook elektrisch doorlaatbaar wordt. Vervolgens 
wordt de elektrische stimulatie doorgevoerd in 
een biofeedbackloop. Biofeedback is het opnieuw 
connecteren van de huid met jezelf. Biofeedback 
verdikt de spieren, geeft ze meer spanning, 
waardoor ze niet meer onvrijwillig samentrekken 
en je extra volume opbouwt.”

Is het dan te laat voor iemand van 55+?
“Als de biofeedbackloop niet meer bestaat, 
dan heeft het lichaam geen controle meer over 
de periferie, maar aanleren kunnen we op elk 
moment. Drop iemand van 85 in een stad die 
hij niet kent en laat hem in een restaurant een 
handeling doen die hij nooit heeft aangeleerd. Na 
enkele dagen of weken zal die persoon zich deze 
handeling eigen hebben gemaakt. Het herstellen 
van de feedbackloop kan op alle leeftijden. En ook 
de prijs van 80 tot 150 euro voor één sessie is voor 
vele generaties toegankelijk.”
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Hoe vaak moet een klant zo'n 
biofeedbacksessie ondergaan?
“Het biofeedbackmechanisme vraagt eigenlijk 
vier sessies. Allereerst gaan we de banen 
activeren, vervolgens de doorlaatbaarheid van de 
banen bevorderen, dan aanleren en vervolgens 
consolideren. Vanaf dan is het niet bijhouden 
zoals je een lege tank van een auto bijtankt, maar 
bijhouden in de zin van 'keep the memory alive'. 
Een sessie om het jaar volstaat.” 

Zijn er contra-indicaties?
“Een sessie duurt ongeveer 30 à 40 minuten en 
er zijn geen contra-indicaties. Biofeedback wordt 
zelfs op baby's en autistische kinderen toegepast 
en is bijzonder effectief bij sommige problemen 
waarbij nagenoeg niets anders nog werkt. Zo 
kunnen wij zelfs mensen met een laaghangende 
wenkbrauw als gevolg van slecht ingespoten 
spierontspanner (botox n.v.d.r.) met biofeedback 
weer een meer symmetrisch gelaat geven.” 

Wat met mensen die onmiddellijk veel 
resultaat willen?
“Dan opteer je voor de wereld die we nu 
kennen van spierontspanners en fillers zonder 
duurzaamheid. Het is een beetje zoals Tinder. Je 
swipet naar de goede kant en enkele uren later 
staat hij of zij voor je deur met een goed aanbod. 
De vraag is alleen of we dat leven wel willen.” 

Biofeedback is maar één onderdeel van 
het duurzame concept van Ikari?
“We beschikken ook over een gloednieuwe 
technologie op basis van speciale geluidsgolven 
om op een zachte manier plaatselijk vet en 
cellulitis aan te pakken. Het apparaat, dat 
de naam 'Deep Slim' meekreeg, kan diep vet 
vernietigen en vervangt zo kleine liposucties, 
maar pakt ook ongelofelijk moeilijke zones, 
zoals het vet boven de knie en de armen op 
zeven niveaus aan. De energie doet ook de huid 
samentrekken, waardoor je geen loshangende 
huid krijgt. Het is een revolutionair apparaat dat 
zelfs acne, donkere kringen en zeer moeilijke 
pigmentvlekken wegkrijgt.”

Meer info over de wetenschap achter 
biofeedback: www.drkaravani.com

Meer info over de Superboost-techniek en  
Deep Slim: www.ikariskinexperts.com

Tekst: Anja Van Der Borght
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