
  
De E-health oplossing voor o.a. fibromyalgie, ME/CVS, migraine 

 Beter worden, Gezond blijven & Fitter worden 
 
 
 
Elke dag beter 
Dankzij Laeq. Meer in het bijzonder dankzij PBM, 
photobiostimulation. Laeq is een samenvoeging van Laser 
Equipment. U spreekt het uit als ‘leek’. Maar het zou ons niet 
verbazen dat u daar, enthousiast als u bent over PBM, al heel 
snel ‘like’ van maakt. 
 
Lasertherapie/ thuislaser 
PBM is de afkorting van ‘photobiomodulation’, een vorm van 
lasertherapie. Klinkt misschien als hocus pocus, dat is het 
allesbehalve. Zo is PBM in Scandinavië, in Japan en in de VS (daar 
is het ook goedgekeurd door de FDA, de Food and Drug 
Administration) algemeen aanvaard en wordt het breed ingezet 
als behandeling. Bovendien wordt het als zeer effectief 
beschreven in toonaangevende medische vakbladen. 
 
Niks geen medicijnen die u moet innemen, niks geen bijwerkingen 
bij PBM. De Laeq health 3.0 is een ‘device’, een apparaat(je) voor 
monochromatisch licht (licht van 1 golflengte) dat wordt 
aangestuurd door een app. Dit monochromatisch licht wordt 
opgenomen door alle cellen in uw bloed. Deze worden daardoor 
gestimuleerd om weer optimaal te functioneren. Met als 
resultaat een verbeterde doorbloeding, een verbeterd 
zuurstoftransport, minder verzuring, een verbeterd 
immuunsysteem en het vrijkomen van endorfines.  
 
Door het vrijkomen van endorfines zullen uw pijnklachten 
afnemen, zult u zich prettiger voelen en ook beter slapen. De 
wetenschap heeft aangetoond dat PBM  de aanmaak van 
serotonine naar de optimale waarden in de hersenen brengt, wat 
pijn tegen gaat. Bovendien werkt PBM ontstekingsremmend. 
Met als gevolg een sneller herstel. Van diverse aandoeningen, 
zoals bijvoorbeeld fibromyalgie, ME/CVS, migraine, 
aandoeningen aan het immuunsysteem en verhoogd 
cholesterol. Die dankzij PBM, zo tonen de praktijk en 
wetenschappelijk onderzoek aan, succesvol en effectief kunnen 
worden behandeld. 
 
De fotobiomodulaire energie die bij PBM vrijkomt, verhoogt de 
doorlaatbaarheid van de celwand. Dat zorgt én voor een betere 
opname en afgifte van voedingsstoffen én voor een betere 
opname en afvoer van afvalstoffen. 
De PBM-behandeling stimuleert uw rode bloedcellen zodanig, 
dat ze beter in staat zijn om het ijzer in uw bloed vast te houden. 
En hoe beter het ijzergehalte in uw bloed, hoe beter ook uw 
bloed in staat is om zuurstof te transporteren door en af te 
geven aan uw lichaam.  
 
Start direct 
Los van dat het bewezen effectief is, is een van de voordelen 
van PBM zeker ook dat u er helemaal zelf mee aan de slag kunt. 
Thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving. Maar net zo makkelijk 
ook onderweg, tijdens een weekendje weg of op vakantie. Want 
u neemt uw Laeq-laser (in de vorm van een  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
laserclip) in de handzame Laeq carrier heel eenvoudig overal 
mee naartoe. En kunt dus overal, wanneer u maar wilt aan de 
PBM. 
 
De Laeq-app 
Hoe zelfstandig u uw Laeq Health 3.0 in uw eentje ook kunt 
gebruiken, u staat er nooit alleen voor. Integendeel, want uw 
laser staat altijd in direct contact met de Laeq-app op uw 
smartphone. Deze app registreert het gebruik en stuurt de Laeq 
Health 3.0 aan. U als gebruiker hoeft via de app alleen maar zelf 
bij te houden hoe u zich voelt. 
 
Hoge therapietrouw 
Het directe contact en de constante monitoring via de app 
dragen zeker ook bij aan uw therapietrouw. En daarmee aan een 
zo optimaal mogelijk effect van de behandeling. Met alle 
prettige gevolgen van dien waar het gaat om de bestrijding en 
uiteindelijk het verhelpen van uw klachten. Maar zeker ook om 
het voorkomen van klachten. 
 
 

 
 
 

Elke dag beter
met photobiomodulation

Elke dag gezonder
Elke dag meer energie

Elke dag fitter
Elkde dag beter!

Beter worden Gezond blijven Fitter worden
Fibromyalgie Hogere weerstand Hoger uithoudingsvermogen

ME/CVS Minder ontstekingen Sneller herstellen

Verbeter uw bloedwaarden Beter slapen Minder spierpijn

Verbeter uw imuunsysteem Fitter en vrolijker door de dag Betere prestaties
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Erkenning alom 
Alom meer en meer erkend, PBM. Om te beginnen omdat het 
positief onderbouwd wordt door wetenschappelijk onderzoek. 
Maar natuurlijk vooral omdat het zich als effectieve behandeling 
bewezen heeft. Onderschreven door steeds meer gebruikers en 
steeds meer medisch specialisten. 
 
De Laeq app 
Werk structureel aan het succes van uw therapie. Puur 
persoonlijk, helemaal individueel op u afgestemd, PBM. Wat niet 
betekent dat u er alleen voor staat. Zeker niet, want uw Laeq 
Health 3.0 is voortdurend verbonden met de Laeq app op uw 
smartphone. Daardoor wordt uw gebruik continu gemonitord en 
aangestuurd. Waarbij u alleen maar via de app hoeft aan te 
geven hoe u zich voelt. Juist de directe en continue communicatie 
met en via de app zorgt voor een hoge therapietrouw. En 
daarmee voor het structurele succes van de therapie. 
 
Twee keer 30 minuten 
U dient de Laeq Health 3.0 2 keer 30 minuten per dag te 
gebruiken. Met een tussenpauze van minimaal 6 uur. En dat over 
een periode van maximaal 14 dagen achterelkaar. Daarna volgt 
een rustperiode van 7 dagen, waarin geen behandeling 
plaatsvindt. 
 
Dit lijkt misschien ingewikkeld, dat is het in het geheel niet. Om 
de simpele reden dat uw behandeling volledig aangestuurd en 
ondersteund wordt via de Laeq app. Deze app herinnert u aan 
uw behandelingen. En zorgt er bijvoorbeeld voor dat u nooit 
meer dan 2 keer per dag of eerder dan 6 uur na uw laatste 
behandeling uw Laeq health kunt gebruiken. Op die manier bent 
u te allen tijde verzekerd van een maximale therapietrouw en 
van een optimaal veilig gebruik van uw Laeq Health. 
 
Vooruitgang meten 
De Laeq app stelt u ook vragen. Om aan de hand van uw 
antwoorden daarop het effect van de behandeling en uw 
vooruitgang te kunnen meten. Over uw vooruitgang: deze kunt 
u op de voet volgen in ‘Mijn Laeq’, uw strikt persoonlijke dossier 
op de Laeq website. 
Verder verzamelen wij, geheel geanonimiseerd uiteraard, via uw 
antwoorden ook waardevolle informatie over de totale 
behandelmethode. Om mede aan de hand daarvan in 
samenwerking met de (zorg)wetenschap te werken aan nieuwe 
effectieve toepassingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wetenschappelijk onderzoek 
Over wetenschappelijke onderbouwing niet te klagen, PBM. 
Integendeel, want in maar liefst 85 internationale 
wetenschappelijke onderzoeken wordt het positieve effect 
ervan beschreven en onderschreven. 
 
De meest in het oog springende studies zijn die van de 
specialisten Ying-Ying Huang, Aaron C.H. Chen en Michael R. 
Hamblin. Zij zijn alledrie verbonden aan het Wellman Center for 
Photomedicine van het Massachusetts General Hospital in 
Boston en het Department of Dermatology van de Harvard 
Medical School in Boston. De laatste is daarnaast ook nog 
verbonden aan Harvard-MIT Divison of Health Sciences and 
Technology in Cambridge, Massachusetts. 
 
Klanten vertellen het verhaal! 
• Mevr. Niemeijer, fibromyalgie: “Ik denk er aan voorzichtig 

weer te gaan sporten” 
• Mevr. Meijerman: ME/CVS: “11 jaar in bed, na 6 maanden 

gebruik van de Laeq health fiets ik weer”. 
• Mevr. Gerritsen, fibromyalgie: “Ik leef mijn leven nog steeds 

met fibromyalgie, maar het wel een veel prettiger leven”.  
• Mej. Anoniem (cholesterol) “Ik leef weer het normale en 

pijnvrije leventje van een 19-jarige!” 
• Anoniem; fibromyalgie: "Net vier weekjes bezig en nu al veel 

meer energie!"  
• Saska Timmers (migraine);”Elke dag zonder hoofdpijn is een 

cadeautje”. 
Kijk voor meer ervaringen op onze website! 

 
Over Laeq 
Laeq Health is opgericht in 2015 nadat de oprichters beide 
werden geconfronteerd met ziekte in de familie en 
constateerden dat er ca. 4.500 wetenschappelijke onderzoeken 
zijn gedaan op het gebied low level lasertherapie. Dit vormde de 
basis voor een samenwerking met o.a. Universiteit Twente en 
academische centra om HET product te ontwikkelen dat grote 
patiëntgroepen op een zo effectief en betaalbaar mogelijke 
manier helpt om de kwaliteit van leven te vergroten. 
 
Sindsdien zijn talrijke mensen met o.a. fybromyalgie, ME/CVS, 
Lyme beter, gezonder en fitter geworden. De Laeq Health 
methode werkt! Wij beantwoorden dan ook graag al uw vragen!  
 
Meer informatie over de Laeq health 3.0 kunt u vinden op onze 
website www.laeqhealth.com. Ook op facebook is Laeq Health 
te vinden (@Laeqhealth). 
 
Laeq Health, Bezoekadres: Hengelosestraat 500 
NL-7521 AN Enschede. (The Gallery / UTwente). 
Postadres:Postbus 545, NL-7500 AM Enschede 
info@laeqhealth.com www.laeqhealth.com 
telefoon: 085-8008100 
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