
OERVITALITEIT 
DE WEEK die uw leven zal verander-
en. “Old Friends in Modern Life” is de 
sleutel naar gezondheid.

Georganiseerd door team OerActief. 
www.oervitaliteit.nl

 

De OerActief week 
Is inclusief: 

Zes nachten verblijf
eten en drinken, 
alle activiteiten, 

lessen en workshops
bloed en urinetests 

programma voor thuis



WAT IS KLINISCHE PSYCHO- 
NEURO-IMMUNOLOGIE PNI?
Psycho neuro-immunologie is een integrale manier van
kijken naar gezondheid en ziekte gebaseerd op weten-
schappelijk onderzoek. De diagnoses en behandelingen 
van ziekte komen tot stand door het functioneren van alle 
lichaamssystemen samen te brengen. Deze lichaamssys-
temen zijn bijvoorbeeld de hersenen (neurologie), de  
spijsverteringsorganen (endocrinologie), het afweer 
systeem (immunologie), de geest (psychologie) en hun 
interactie met de omgeving. Leefstijl kan je vriend of je 
vijand zijn. Wij passen voeding, gecontroleerde lichaams-
beweging en verbetering van de slaapkwaliteit, toe als 
medicijn.

OerActief concept is gebaseerd op studies over het 
principe ‘Hormesis’. Onder andere ‘The study of origin’ 
en ‘Intermittent Living’. De resultaten van deze studies 
zijn gepubliceerd in gerenommeerde wetenschappelijke 
tijdschriften door promovendus Dr. Leo Pruimboom. (1).

Bronnen en wetenschappelijke referenties
https://www.rug.nl/research/portal/publications/the-mul-
tiple-faces-of-the-human-immune-system(2be316f9-0ffc-
4baa-ae02-d55c123f52c4).html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0306987718305723



HET DOEL VAN OERACTIEF LEVEN?
OerActief leven zit in onze genen! Door het terugbrengen van de oor-
spronkelijke oeroude gewoonten, met de uitdagingen die ons mens gemaakt 
hebben, reactiveren we de geprogrammeerde overlevingskracht die onze  
soort de afgelopen 300.000 jaar heeft ontwikkeld.

WAAROM EEN OERACTIEF LEVEN NOODZAAK IS?
Evolutionair gezien hebben mensen hun oorspronkelijke genen van jagers-ver-
zamelaars niet verloren. Dat wil zeggen dat we van nature geprogrammeerd 
zijn in een omgeving vol uitdagingen en tegenslagen. Deze uitdagingen en 
tegenslagen waren een prikkel om ons op een intelligente manier te bewegen, 
creatief te worden en flexibel te zijn. Hierdoor bereikten wij de huidige ontwik-
keling, zowel de fysieke kracht als ons unieke denkvermogen.
De door ons mensen opgebouwde omgeving, nam de uitdagingen weg die 
onze voorouders juist nodig hadden om hun totale overlevingscapaciteit te 
ontwikkelen en hun vindingrijkheid en weerstand te maximaliseren. We bevin-
den ons tegenwoordig in een omgeving die aan onze wensen is aangepast 
en niet aan onze behoeften. Met als gevolg dat onze spieren afnemen, onze 
zenuwcellen reduceren en ons immuunsysteem zich tegen ons keert. Om te 
overleven in onze huidige wereld is het niet langer nodig om aan lichaamsbe-
weging te doen, laat staan veel na te denken. Ons dagelijks leven is heel ge-
controleerd, zonder veel variatie.

WAT HOUDT OERACTIEF LEVEN IN?
OerActief leven is leven volgens een evolutionaire, meer natuurlijke leefstijl. 
Dit houdt in; intermitterend vasten en op een gecontroleerde manier fysieke 
oefening inbrengen in het huidige moderne leven. Dit gecombineerd met 
hormetische prikkels zoals kortdurende extreme koude, therapeutische ade-
moefeningen, sauna, dorstvasten en de juiste voedingscombinaties om het 
leefstijl effect te optimaliseren. Hormese staat voor ‘wat je niet doodt maakt je 
sterker’. Een oude volkswijsheid die nu gelukkig beschouwd wordt als 
wetenschappelijk bewezen.



EETPATROON
SEDENTARY LIFESTYLE
STRESS
ALS MANIER VAN LEVEN

Wetenschappelijk is aangetoond dat onze huidige 
levensstijl gekenmerkt wordt door een milde maar 
constante activering van ons immuunsysteem. 
Dit staat bekend als Laaggradige ontsteking.

Een leven in de wurggreep van schulden, werken 
onder druk, ademen in een vervuilde omgeving, 
oneigenlijk gebruik van medicijnen, een vreselijk 
dieet en veel zitten veroorzaken een chronische acti-
vatie van onze regulerende systemen die nodig zijn 
om de balans van ons organisme te behouden  (Ho-
meostasis).
 
Als gevolg hiervan zien we een toename van 
aandoeningen zoals onder andere diabetes type 2, 
hart en vaatziekten, stofwisseling problemen, 
auto-immuunziekten, fibromyalgie, chronische 
vermoeidheid, chronische pijn, luchtwegpro-
blemen, maag/darm stoornissen, hormonale klacht-
en bij vrouwen, geheugen- en hersenaandoeningen, 
depressie en gedragsproblemen.......

HET OERACTIEF 
PROGRAMMA

Gezien de huidige situatie in het leven, is het van es-
sentieel belang een omgeving te creëren die ons aan-
moedigt ons aan te passen. Dat kan door factoren te 
introduceren die evolutionair gezien onze intelligentie 
en gezondheid verbeterd hebben. 
Realiseer je, dat het de afwezigheidafwezigheid van uitdagende 
omgevingsfactoren is, die verantwoordelijk is voor 
onze huidige kwetsbaarheid.

De OerActief week is een programma dat uw 
overlevingsmechanisme op een goede manier gaat 
ontwikkelen. Door dit programma in uw leefstijl op te 
nemen, herstelt u uw gezondheid en uw welzijn. 
 
Een van de sleutels voor het herstellen van uw 
gezondheid is te vinden herstel van energiever-   
deling. Door verschillende oefeningen en technieken 
samen te brengen, vinden we tijdens deze week de 
ideale balans en energieverdeling. Dit alles gebeurt 
onder professionele begeleiding.

 

HE
T P

RO
BL

EE
M

DE
 O

PL
OS

SI
NG



DE OERACTIEF 
BELEVING

1. Ervaar en begrijp hoe het OerActief leven op een zodanige 
manier toe te passen zodat het ook in het moderne leven past. 

2. Gebruik OerActief levensstrategieën zoals onder andere 
koude, hitte, competitie, fysieke inspanning, ademhaling-
soefeningen, slaap schema’s om hormonen te herstellen, het 
fysieke uithoudingsvermogen te verbeteren en genetisch ge-
drag te reguleren. Eens iets totaal anders doen bevordert het 
herstel van onze fysieke en mentale gezondheid.

3. Geniet optimaal van de magie van een locatie in een natuur- 
lijke omgeving.

4. Geniet van heerlijke en gezonde maaltijden.

5. Ga ver weg van de stress en waai uit in de harmonieuze en 
stille omgeving.   

6. Gun jezelf een plezierige vakantie om jezelf te helpen gezond 
te zijn en blijven. 

7. Maak nieuwe contacten waarmee je samen - eenmaal thuis - 
de nieuwe leefstijl kunt gaan vasthouden.

 



ACTIVITEITEN TIJDENS DE OERACTIEF WEEK
INTERMITTEREND HYPOXIA
Tijdens de ademoefeningen worden in de cellen, in het 
immuunsysteem en in de hersenen meerdere beschermende reacties 
geactiveerd. Het effect komt ten goede aan uw gezondheid van lichaam en brein.
BLOOTSTELLING AAN KOUDE
De temperatuur die bij deze therapie wordt gebruikt, is bewezen effectief om via 
het zenuwstelsel de controle over het lichaam te herstellen. Zoals vermindering van 
stress, ontsteking en verbetering van flexibiliteit en darmgezondheid.
INTERMITTEREND VASTEN
Intermitterend vasten is de best bewezen manier om ons metabolisme te veran-
deren, kanker te voorkomen en veroudering te bestrijden. Zodat het de negatieve 
prikkels van de moderne levensstijl kan weerstaan.
INTERMITTEREND HYDRATATIE
Het vochtregulatiesysteem in ons lichaam functioneert optimaal wanneer we pas 
water drinken bij  het dorstgevoel tot aan verzadigingsgevoel. We leren je hoe je 
jezelf op een natuurlijke manier kunt hydrateren. 
GEVARIEERDE VOEDING EN GEFERMENTEERDE VOEDING
Met behulp van een ervaren kok maken we een aangenaam, bijzonder en 
delicieus medicijn van de voeding. Tevens leer je zelf gefermenteerde voeding te 
maken. 
TRAINING VAN DE OORSPRONKELIJKE MENS
Een goede, gecontroleerde fysieke training reguleert de werking van wat men 
tegenwoordig de darm-brein verbinding noemt.
BLOOTSTELLING AAN HITTE
Tijdens deze week maken we gebruik van hitte, bijvoorbeeld de sauna. 
Warmte heeft een bewezen positief effect op de stofwisseling en het 
immuunsysteem.
ONTSPANNING
Je ervaart een zeer krachtig hulpmiddel om chronische stress los te laten. 
Chronische stress is verantwoordelijk voor vele symptomen.
DEEP LEARNING
Dagelijks leggen we uit hoe Intermittent Living werkt, hoe je het in je 
dagelijks leven kunt toepassen, waarom we dat doen en wat de 
gezondheidswinst kan zijn.



ONS TEAM

Wij zijn een team van bevlogen gecertificeerd Intermittent 
Living Coaches®, geschoold door Dr. Leo Pruimboom, de 
grondlegger van de klinische Psycho Neuro Immunologie 
(PNI) en aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd 
op het universele gezondheidsconcept ‘Intermittent Liv-
ing®’. Als officieel partner zijn wij aangesloten bij het In-
ternational Institute for Intermittent Living van Leo Pruim-
boom en gelicenseerd trainer voor de OerActief week. 

Gedurende de week worden wij ondersteund door diverse 
mensen waaronder 2 koks Kees en Dinie en psychodyna-
misch therapeut Marijke Brouwers. 

LAURA SINNEMA
Body Stress Release practitioner, TRE practitioner,

Life Science Coach, Intermittent Living Coach,
Orthomoleculair Therapeut volgens de KPNI

MATHILDE KUIJPERS
Integraal arts,

KPNI behandelaar,
Intermittent Living Coach 



ERVAAR 
HET VERSCHIL 

Voor meer informatie en boeking 
team@oervitaliteit.nl

WAT LEER JE DEZE WEEK?
Hoe je deze strategieën op 
een gemakkelijke manier

in het dagelijkse leven 
kunt toepassen.

Het is een kwestie van
het terugkrijgen van de 

controle over onze fysieke
en geestelijke gezondheid.


