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DE EEUWIGE JEUGD? OAT DURFT ZELFS DOK
TER ILAN KARAVANI NIETTE BELOVEN. IN ZIJN 
PRAKTIJK CARPE HELPT HIJ Z'N CLIENTEN MET 
BOTOX, PEELINGS, LASER EN FILLERS DE TEKE
NEN VAN VEROUDERING TE BESTRIJDEN, 
MAAR ALS PRILLE VIJFTIGER ZIT HIJ ZELF ERG 
GOED IN ZIJN VEL. 'OUDER WORDEN VIND IK 
HELEMML NIET ERG, IN ELKE LEVENSFASE 
HEB JE EEN ROL TE VERVULLEN .' » 
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Om meteen met de deur in huis te 
vall en: heb jij als dokter de formule 
voor een lang en gezond Ieven? 
llan Karavani: 'Het is toch wei belang
rijk om jezelf te verzorgen. Mijn belang

rijkste principes? Het respecteren van 

dog- en nachtritme en verse voeding. lk 

ben een grote fan van natuurvoeding. 

Neem nu bijvoorbeeld olie. Veel mensen 

den ken dot dot ongezond is. maar dot 

is een grote misvatting. Als je voor na

tuurlijke, onverzadigde olien met korte 

ketens goat. kun je er zelfs van verma

geren. Bovendien is biologische voeding 

ook veellekkerder. lk herinner me nog 

de eerste keer dot ik spruitjes at recht uit 

de tuin van mijn schoonouders. Een 

openbaring! lk vroeg me echt of wat ik 

de jaren ervoor altijd had binnenge
speeld. Een kleine bemerking nog: zelf 

kan ik nog geen ei bakken. lk heb het 

geluk dot er goed voor mij wordt ge

kookt.' (lacht) 

Je beheert de Carpe-kliniek, hebt 
met lkari een eigen cosmeticalijn, 
geeft opleiding en schrijft boeken 
over huidverzorging. Vind je nog tijd 
om te sporten? 
'Sowieso probeer ik zoveel mogelijk te 

voet en met de fiets te doen. lk woon en 

werk in de stad, dus ik loot mijn auto zo

veel mogelijk staan. Daarnaast probeer 
ik toch nog twee keer in de week te 

goon sporten, maar niet te intensief. Als 

je no een half uur joggen echt moe 

bent, dan hoef je maar een kwartier te 

goon. lk vind het eigenlijk jammer doter 

in Belgie niet collectief gesport wordt. In 

Japan of India zie je in de parken vaak 
heel wat oudere mensen samen spar

ten. lk zou meedoen. absoluut. · 

Wordt dot nog belangrijker naarmate 
je ouder wordt? 
'Je lichaam herstelt toch minder goed. 

Een nachtje doorzakken verteer je op je 
twintigste makkelijker dan op je vijftigste. 

Maar hoe vroeger je ermee begint. hoe 

trager je zal verouderen. De voorbije 

tien jaar ben ik bijvoorbeeld elke zomer 

naar India getrokken, voor een zuive

ringskuur van drie weken. Dot is de 

ideale manier om je lichaam van aile 
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toxines te ontdoen. Speciale olien en 

kruiden. massages. hete dampen, 

darmspoelingen .... alles erop en eraan. 

lk ben er terechtgekomen op aanraden 

van een patiente en ik ben hoar nog 

steeds dankbaar voor de tip. Aan het 
eind van de kuur voel ik me tel kens weer 

heel fris.' 

IEDEREEN SPECIALIST 
Hoe blijf je mentaal fris? 
'Je moet een doel hebben in het Ieven. 

op gelijk welke leeftijd. lk zie veel vijftigers 

worstelen met de vraag 'Wat nu?'. Hun 

'Het Ieven 
wordt een 

pok mokke
lijker ols je je 
aileen moor 
bezighoudt 
met woor je 
echtgoed 

in bent' 

huis is afbetaald, de kinderen staan op 

eigen benen en ze weten eigenlijk niet 

goed wat ze met de rest van hun Ieven 

aan moeten. lk ben me een dikke tien 

jaar geleden goon verdiepen in de as

trologie. Dot heeft mij geholpen rust te 
vinden. Daarom heb ik ook geen moeite 

met het ouder worden. want in elke le

vensfase heb je een rol te vervullen.' 

Hoe werkt dot dan precies, die astro
logie? 

'Kijk, het Ieven verloopt volgens de cylus 

van Uranus. die vierentachtig jaar duurt. 

Je kunt het indelen in vier fasen: van nul 

tot eenentwintig jaar word je volwassen. 

van je eenentwintigste tot je tweeen

veertigste werk je hard om het te 

maken. van je tweeenveertigste tot je 
drieenzestigste jaar heb je de verant

woordelijkheid om anderen te leiden en 

van je drieenzestigte tot je vierentach

tigste moet je je kennis doorgeven. via je 

memoires of wat dan ook. Ook al besef 
je het zelf misschien niet. de kans is heel 

groot dot je Ieven zo verloopt. Als je 

weet wat ervan je verwacht wordt. 
word je vanzelf rustiger. · 

Dan zit jij nu dus in de manage
mentfase. Klopt dot? 
'Absoluut. lk sta nog maar heel weinig 

zelf in de operatiezaal. Als ik zelf prik of 

opereer, dan is het met een assistent 

naast mij om hem te onderrichten. lk sta 
in voor de visie van de praktijk, de oplei

dingen en workshops. Geef toe: op je 

vijftigste heeft het ook geen zin meer om 

nog zware fysieke arbeid te verrichten. 

Het komt erop aan om je eigen speciali

teit te vinden en aile andere dingen te 

delegeren.' 

Wat is jouw specialiteit? 
'Het structureren van informatie. Breng 

mij een reeks onsamenhangende data 

en elementen, en ik kan er een geheel 

van maken. Zo ben ik tot mijn huidana

lyse en de bijbehorende software geko

men. Maar ik doe het evengoed voor 

vrienden, als die in de knoop zitten met 

iets. lk luister naar hen en help hen hun 
zorgen helderder te zien. Trouwens. die 

specialiteit geldt niet aileen voor mij. le

dereen heeft een ding waar hij of zij 

echt goed in is. En geloof me: het Ieven 

wordt een pak makkelijker als je je ai

leen maar bezighoudt met waar je echt 

goed in bent. lk heb er zowat vijftig jaar 

over gedaan om ze te vinden. maar het 

is me gelukt.' 

RONDJE BOTOX 
Doe je eigenlijk zelf iets speciaals 
om je huid in topconditie te houden? 



'lk scrub heel veel. Geloof me, dot doet 

je huid heel erg goed. Zelfs als je een 

gevoelige huid hebt is het belangrijk om 

te scrubben: je huid wordt er sterker van. 
Het heeft ook iets symbolisch. Je ont

doet je van de dode huidcellen en ver

wijdert de laag die je scheidt van de 

buitenwereld. Door komt het telkens op 
neer, de barriere met de buitenwereld 

te doen verdwijnen. Je huid mag geen 

barriere zijn, ze moet je net met anderen 

verbinden.' 

Voor sommige mannen zal het niet 
evident zijn te scrubben, cremes te 
smeren of botox te gebruiken. Merk 
je dat er nog steeds een taboe is? 
'Toch wei. Vroeger werd ik voor gek ver

klaard dot ik me als man met 'de huid' 

ging bezighouden. Dot was gewoon not 
done. Ach ja, er was ook een tijd dot 

mannen geen deo mochten gebruiken. 

De huid wordt nog steeds geassocieerd 

met verleiding en vrouwelijkheid. Noch

tans goat het in de eerste plaats om ge

zondheid: je huid is een orgaan zoals 
een onder en die moet je in vorm hou

den. lk merk wei een zekere mentaliteits

wijziging: er komen in onze praktijk toch 

steeds meer mannen over de vloer.' 

Je steekt niet onder stoelen of ban
ken dat je zelf soms ook botox ge
bruikf. Waarom voel je je daar zo 
goed bij? 
'Het is niet omdat ik er absoluut jonger 

wil uitzien. Dan zou ik wei voor een haar

transplantatie goon. (lacht) Botox ont

spant je gelaatsspieren, maar heeft ook 

een positieve invloed op je geest. Het 
neemt de spanning weg. Je ziet er niet 

aileen meer uitgerust uit je voelt je ook 

meer uitgerust. Sommige clienten hoe

ven zelfs niet in de spiegel te kijken om 

te weten dot het tijd is voor een vol

gende reeks prikjes. Ze voelen het ge

woon aan de spanning die terugkomt. ' 

Niet iedereen gebruikt enkel botox 
voor de ontspanning, toch? 
'Dot niet neen. Sommige vrouwen die 

hier aankloppen, denken dot hun Ieven 

voorbij is als ze ouder worden. Totaal on

terecht natuurlijk. Dan leg ik hen uit » 
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dot hun spiegel krassen vertoont, niet 

hun gelaat. lk probeer het accent te 

verleggen en hen duidelijk te maken 

dot het om zoveel meer goat dan enkel 

om het uiterlijk. Een tweede Ieven kan ik 

hen niet geven, dot zeg ik hen ook eer
lijk. lk wil niet dot ze met onrealistische 

verwachtingen aan de behandeling 

beginnen.' 

Begrijp je waarom zoveel mensen 
moeite hebben met verouderen? 
'Dot is een van de grote problemen van 

onze maatschappij. We hebben op ou

derdom een negatieve stempel gezet: 

vanaf een zekere leeftijd tel je niet meer 

mee. Er is in onze cultuur geen waarde

ring voor ouderen. Het lijkt alsof we col

lectief besloten hebben dot oudere 

mensen niet interessant zijn, omdat ze 
geld kosten in plaats van op te brengen. 

Wat doen we met zeventig- of tachtig

plussers? We stoppen ze in een bejaar

dentehuis. Mijn vader is er 92, mijn 

moeder 81, maar ze wonen nog thuis. 

Door ben ik heel blij om, en ik probeer 
hen zoveel mogelijk te helpen.' 

OPA ILAN 
Je hebt twee kinderen die allebei in 
de twintig zijn. Houden zij je jong? 
'Oh, maar ik ben helemaal mee, hoor. lk 
post berichten op Facebook met smileys 

en alles erop en eraan. (lacht) Dot komt 

zeker niet aileen door mijn kinderen, in 

mijn praktijk lopen ook heel wat jonge 

mensen rond. lk vind het belangrijk om 

verbonden te zijn met de wereld. Boven
dien werk ik in een sector waar het mo

debewustzijn erg groot is, ook door let ik 
duswel op.' 

Binnenkort word je ook grootvader. 
Kijk je daarnaar uit? 
'Natuurlijk! lk merk dot ik er nu al bewus

ter mee bezig ben dan met mijn eigen 

kinderen. lk droom er al van om de kin
derwagen voort te duwen en met mijn 

kleinkind te spelen. Voor mijn zoon en 

dochter ben ik er niet zo veel geweest 

toen ze klein waren. Spijt heb ik door niet 

van, door heb ik de voorbije jaren wei 

over nagedacht. Maar ik hou vast aan 
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de stelling dot kinderen hun ouders op

voeden en niet omgekeerd. Onze enige 

took is hen te voeden, letterlijk dus. Als ik 

zie hoe zelfstandig en onafhankelijk 

Anthony en Laura zijn, ben ik trots op 

hen.' 

Zou jij ook graag zo oud worden als 
je ouders? 
'lk vrees dot ik dot niet zal halen. Mijn 

vader heeft altijd een heel gestructu

reerd Ieven geleid. Hij eet haast enkel 
de dingen die mijn moeder heeft ge

kookt en ik heb hem maar een keer al

cohol weten drinken, een likeurtje bij de 
geboorte van mijn zoon. Hij leeft als 

een monnik, ik niet. Maar ik ver-

gelijk het Ieven graag met 

een film: het goat er niet 
om hoe lang hij duurt, 

wei om hoe goed hij 

is. Als jonge arts heb 

ik stage gelopen 
op de dienst on

cologie. Door 

heb ik gezien 
water echt 

belangrijk is: 

in vrede Ieven 

met de men

sen rondom je 

en het gevoel 
hebben dot je 

je stempel op de 

wereld hebt 

gedrukt. Door 
moetje naar 

streven.' 

Wat zijn dan nog jouw 
concrete plannen voor de 
toekomst? 
'Zeker de voorbije drie jaar heb ik 

door veel over nagedacht. Puur 

persoonlijk wil ik de tijd die ik sinds 

mijn twintigste in mijn carriere heb 

gestoken in plaats van mijn 

familie en vrienden, 

toch een beetje in-

halen. Professioneel 

wil ik vooral mijn 

kennis overdra-

gen, niet enkel in 

de kliniek in Ant-

werpen, maar ook in het buitenland. Er 

zijn nog zoveellanden waar ze wei het 

geld en de technologie hebben, maar 

niet de knowhow om de huid te verzor
gen. En nadien? lk zie mezelf wei als een 

life coach, iemand die mensen via de 

spiritualiteit en de natuurgeneeskunde 

helpt om hun doel en hun geluk te vin

den. Maar loot me eerst maar deze cy

clus volmaken.' 

Op de pagina hiernaast lees je een 
aantal tips uit het boek 'Uw huid' 
van Dr. llan Karavani. 



ONZE HUID ... 
... ademt en wordt gevoed, niet door 

denkbeeldige openingen aan de op

pervlakte van de huid maar van binnen 

uit. Zoals elke eel in ons lichaam krijgen 

ook de huidcellen hun voeding en zuur

stof via de bloedbaan. Regelmaat, diep 
ademhalen en gezonde maaltijden zijn 

van groot belong voor het welzijn van 

dot orgaan, want een mooie huid is ook 

een gezonde huid. 

HERSTEL DE REGELMAAT 

Veroudering is niets anders dan regel

maat en orde die langzaam in wanorde 
en in een onregelmatig patroon over

goon. De voornaamste reden Is de wrij

ving die ontstaat wanneer we de cycli 
van de natuur niet respecteren. Dog- en 

nachtritme, zomer en winter. nor male 

etenstijden zijn maar enkele voorbeel

den van natuurlijke cycli. Wie de dog 

voor de nacht neemt, verstoort grondig 

zijn metabolisme en goat al snel merken 

dot de veroudering toeslaat. 

ADEM DIEP EN LANGZAAM 
Zuurstof is de basis voor elke levende eel. 

Tijdens het inademen komt zuurstof uit 

de Iucht tot in de kleinste zakjes van de 

longen (alveolen) terecht, waar het via 

een dun membraan doorsijpelt naar de 

bloedvaten. De C02 (het afvalproduct 

van zuurstof) verlaat via hetzelfde mem

braan de bloedbaan, komt in de longen 

terecht en wordt uitgeademd. Onder 
stress goon we sneller en oppervlakkiger 

ademen. We vullen niet meer ons volle

dige longvolume en ademen te snel uit, 
vooraleer de volledige uitwisseling van 

zuurstof en C02 heeft kunnen plaatsvin

den. Met het verouderen wordt het uit

wisselingsmembraan stugger. de 

uitwisseling trager en moeten we nog 

langzamer ademen. Onvoldoende zuur

stof voor de cellen uit zich door veroude

ring en afsterven van de zwakste cellen. 

SPORT OF MEDITATIE 
Sporten is uitstekend omdat het de cir

culatie bevordert. Alles wat beweegt 

heeft minder kans om of te takelen. Voor 

velen is dot ook een manier om mentale 

stoom of te Iaten en te ontstressen. Pro-

blematisch 

wordt het pas als 

we voorbij onze krach

ten sporten en buiten 
adem geraken. Dan goon 

we door zuurstoftekort de 

zwakste weefsels zien inkrim-

pen en dot is net het vet in het gelaat. 

Topsporters hebben vaak een mager en 

rimpelig gelaat terwijl monniken die da

gelijks meditatie beoefenen een betere 

zuurstofopname hebben en een vol en 

goof gelaat behouden, zelfs op oudere 

leeftijd. Probeer een middenweg te vin
den door uw maximale inspanning te 

halveren. 

VOEDSEL OF AFVAL 
Voedsel zorgt voor de bouwstenen van 

ons lichaam en Ievert tevens de energie 

aan ons lichaam. Helaas komt het voed

sel niet in zuivere vorm aan. Het moet 
eerst door de spijsvertering tot enkelvou

dige eenheden afgebroken worden. 
Van de kilo's voeding die we innemen is 

slechts een fractie bruikbaar. De rest is 

afval. Dot verteringsproces op zich 

vraagt veel energie. Tijdens het afbraak

proces komen er naast afval ook scha

delijke toxische stoffen vrij die via de 

lever of de nieren geelimineerd moeten 

worden. Uiteraard zal de keuze van zui
vere energierijke voeding in kleinere 

hoeveelheden het lichaam minder be

lasten en de huid beter voeden. Een 

stop vooruit in de bestrijding van de ver

oudering is dus minder en beter eten. 

EEN HUID HERSTELLEND DIEET ... 
... bestaat uit fruit's ochtend voor de 
activering van de schildklier. Trage sui

kers, goede vetten en rauwe groenten 

(verteren trager) 's middags zorgen voor 

energie. Noten en gedroogd fruit kun

nen als tussendoortje dienen. Gekookte 

groene groenten 's avonds (verteren 

sneller) met prote'inen herstellen de 
weefsels 's nachts. In principe putten we 

al wat nodig is voor onze gezondheid uit 

de voeding, extra supplementen zijn pas 

een tweede optie. Vitamine C en vita

mine A halen we uit fruit. Gember stimu

leert de weefsels, gekookte tomaten 

bevatten antioxidanten evenals groene 

'Uwhuid', 

Dr. llan Karavani 
(www.uwhuid.be, 

_.) €22,50) 

groenten, rood en blauw fruit. Vitamine 
E halen we uit olien, vitamine B uit noten, 

vitamine H uit eieren, zink uit oesters, 

magnesium uit chocolade, enz. 

DE VITAMINE C PEEL 
Vitamine C is bijzonder heilzaam voor de 

huid. Niet aileen zorgt het voor de col

lageensynthese, maar ook het zuur van 

het citroensap kan als een natuurlijke 
peeling gebruikt worden. Helaas oxi

deert vitamine C binnen de minuten. 

Cosmetische firma's doen aile moeite 

om deze molecule te stabiliseren of 

maken stabielere varianten van de na

tuurlijke vitamine C. Maar niets overtreft 

de activiteit van het natuurlijk verse sap 
van een limoen of een citroen. Het ritu

eel goat als volgt. Neem bij voorkeur li
moenen, m<;JOr ook een gewone citroen 

is goed. Reinig uw huid grondig en scrub 
ze lichtjes met een exfolierende scrub. 

Neem enkele druppels van het vers li
moensap met uw vingertoppen en wrijf 

het snel en zacht over heel het gelaat. 

Begin met het voorhoofd en de neus, 

go dan over naar de buitenkant van de 

wangen, vervolgens rond de mond en 

eindig met de zone onder de ogen. 
Deze bewegingen moeten razendsnel 
uitgevoerd worden. Bij de eerste prikke

ling wordt het sap met veel water afge

spoeld. Hierover mag u een kalmerende 

creme aanbrengen. Deze peeling mag 

een maal per week uitgevoerd worden 

en is vooral geschikt voor de bestrijding 

van de doffe rokershuid en huidverou
dering (met of zonder pigmentvlekken) 

door de zon. De rest van het sap (zon

der de pitten) mag u in een glas water 

doen en opdrinken voor de ideale vita

mine C-opname. Eventueel voegt u er 

de geraspte schil met wat honing bij om 

uw immuniteit te boosten. 
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