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Infraroodscreening 

Achtergrondinformatie 

De infraroodscreening kan een grote bijdrage leveren aan de preventieve zorg, 

waar de laatste 10 jaar een enorme behoefte aan is. De infraroodscreening wordt 

mogelijk gemaakt door de TotalVision™-software, die zorgvuldig is ontworpen door 

thermografen en medici. Het doel van de infraroodscreening is om gezond te zijn, 

gezond te blijven en klachtenpreventie. 

Lang voordat er klachten optreden, is er al een verandering in de temperatuur van 

het huidoppervlak van het lichaam. Als aan deze temperatuurveranderingen geen 

aandacht wordt besteed, kan een degeneratieve ziekte het gevolg zijn. Daarom is 

het bij beginnende ontstekingen heel nuttig om deze temperatuurveranderingen op 

te merken. De infraroodscreening kan hier een bijdrage aan leveren, doordat deze 

het vermogen heeft om subtiele, vasculaire en fysiologische veranderingen te 

constateren. 

Werkingsmechanisme 

De infraroodscreening maakt gebruik van een geavanceerde camera. De camera 

heeft een hoge nauwkeurigheid en een duidelijke beeldkwaliteit met meer pixels 

dan de eerder verschenen camera’s. De camera maakt 60 beelden per seconde 

en dit resulteert in een maximale betrouwbaarheid van de dynamische beelden. De 

radiometrische infrarood-technologie is ook zeer nauwkeurig. De camera wordt 

gebruikt om verschillen en veranderingen van de temperatuur aan het 

huidoppervlak te kwantificeren en beeldmatig vast te leggen. Door de relatie met 

onderliggende organen en systemen kunnen afwijkingen in een vroeg stadium 

worden vastgesteld. 

Bij de infraroodscreening wordt gebruik gemaakt van een combinatie van de 

geavanceerde camera, de TotalVision™-software en de kennis van de therapeut 

om iets te zeggen over het functioneren van het lichaam. De camera maakt de 

beelden, de software verwerkt de gegevens en de therapeut interpreteert de 

beelden en gegevens en geeft uitleg. 

  



Praktische informatie 

De infraroodscreening kan rapporteren over alle lichaamsdelen. Voor het maken 

van de beelden moet de kleding worden uitgedaan. Natuurlijk wordt de privacy 

gewaarborgd. De temperatuurvergelijkingen kunnen vanuit diverse posities worden 

bekeken. De beelden worden weergegeven op de computer.  

Bij de interpretatie door de therapeut kunnen verdachte lichamelijke veranderingen 

in het patroon van de temperatuurveranderingen worden herkend. Er kan eventueel 

advies worden gegeven voor verdere klinische evaluatie en daarnaast kan ook 

follow-up worden aanbevolen. De infrarood diagnostiek kan de 

temperatuurveranderingen tijdig waarnemen, zodat men preventief-gericht kan 

werken. 

De infraroodscreening kan dus waardevol zijn als preventieve screeningsmethode, 

maar kan ook gebruikt worden als extra hulpmiddel bij de diagnose naast andere 

klinische diagnostische methoden. De infraroodscreening kan worden toegepast 

voordat andere methoden worden toegepast, maar is niet bedoeld als vervanging 

van andere beeldtechnologieën (zoals CT-scan, mammografie, echografie of MRI). 

De infraroodscreening is vooral een aanvullende techniek die een belangrijke rol 

kan spelen in de preventie van ziekten. Daarbij is preventie nuttig voor iedereen 

die gezond wil zijn en wil blijven. 

Infrarood borstscreening 

De infrarood borstscreening is misschien wel een van de belangrijkste non-

invasieve methodes om afwijkingen in het borstweefsel vast te stellen, ver voordat 

dit zichtbaar is bij mammografie. Uit ervaring blijkt dat afwijkingen van de borsten 

met infraroodscreening tot wel 5 jaar eerder zichtbaar zijn. Infrarood borstscreening 

is niet pijnlijk en er vindt ook geen verstoring van het weefsel plaats omdat er geen 

schadelijke straling wordt toegediend. 

Met infrarood borstscreening is het mogelijk om subtiele afwijkingen in het 

lymfesysteem, de bloedvaten en het borstweefsel vroegtijdig vast te stellen. Ook is 

het mogelijk om eventuele toxines op te sporen, die afkomstig zijn van een storende 

wortelkanaalbehandeling en die rechtstreeks via het lymfevocht de borst in 

stromen. 

Als er geen afwijkingen in de borsten worden gevonden, houden zo! Als er wel 

subtiele afwijkingen worden opgespoord, biedt de infrarood borstscreening u de tijd 

om stappen te ondernemen om hier verandering in te brengen. De infrarood 

borstscreening is namelijk een preventief hulpmiddel. Om het verloop van de 

subtiele afwijkingen te monitoren, worden regelmatige infrarood borstscreenings 

geadviseerd. 

  



Infraroodscreening 

Indicaties 

 Afwijkingen in bloedvatensysteem 

 Afwijkingen in borstweefsel  

 Afwijkingen in lymfesysteem 

 Allergieën 

 Gebitsproblemen 

 Gewrichtsafwijkingen 

 Hart- en vaatziekten 

 Orgaanstoringen 

 Problemen met ingewanden  

 Schildklierproblemen 

 Sinusitis 

 Skeletproblemen 

 Spierafwijkingen 

 Wervelblokkades 

 

 

 

 

 

 

Voor infraroodscreening kunt u terecht bij: 

Faro neuro & health center   
Praktijk voor Natuurgeneeskunde 
Papaverstraat 26B, 1131 HK Volendam 
Tel: 0299-713002 | info@farohealthcenter.nl | www.farohealthcenter.nl 
Jan Karregat (natuurgeneeskundig therapeut & psychosociaal hulpverlener) 
Marjanne Laeven (natuurgeneeskundig therapeut & verloskundige) 


