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Resultaat van een pilotstudie  uitgevoerd door het CHU en de Universiteit van 

Reims 

 

Whole Body Cryotherapie,  effectief tegen  het 

verlies van geur na  Covid-19 

 
Volgens een pilotstudie uitgevoerd op iniatief van de Cryotera-franchise ® en haar onderzoekscentrum 

in Reims (51), zou cryotherapie effectief zijn in de strijd tegen verlies van geur, een van de  meest 
voorkomende  effecten  na  Covid-19-besmetting.  

Dit resultaat is zowel een hoop voor patiënten als een ontwikkelingspad voor nieuwe  vormen van 

therapeutisch handelen.  

 

Dit is zeer goed nieuws uit de resultaten van een pilotstudie die onlangs is gepubliceerd in het medische 

tijdschrift "The Journal of Integrative and Complementary Medicine": Whole Body Cryotherapy (WBC 

(1)) zou zich vestigen als een effectieve en innovatieve behandeling om te vechten tegen anosmie - de 

wetenschappelijke term voor het verlies van geur - geïnduceerd  door  Covid-19. 

Klik op de link om de studie te  raadplegen:  Wetenschappelijke publicatie   
 

Uitgevoerd in samenwerking met het Universitair Ziekenhuiscentrum en de Universiteit van Reims,  benadrukt 

de studie de gunstige effecten van de WBC om te vechten tegen deze reukstoornissen die bijna 70% van de 

bevolking  tegenkomt na een besmetting met het coronavirus.   

Een frequent en vaak aanhoudend symptoom na een Covid-19-infectie, anosmie (gedeeltelijk of volledig) treft 

een groot deel van de patiënten over de hele wereld gedurende min of meer lange perioden. En  zoals Bastien 

Bouchet, mede-oprichter van Cryotera®en ontwikkelingsmanager voor het Franse bedrijf Whole  Body 

Cryotherapy (SFCCE), ons eraan herinnert:  "er is momenteel geen therapie om effectief te vechten tegen 

deze bijwerking van Covid-19. De WBC lijkt daarom een van de weinige wetenschappelijk haalbare 

oplossingen om dit fenomeen, dat honderdduizenden mensen over de hele wereld gehandicapt maakt, te 

bestrijden."   

 

Guillaume Polidori, directeur van het onderzoeksteam Cryotera®, docent-onderzoeker aan de Universiteit van 

Reims blikt terug op de lancering van de studie: "Al meer dan een decennium lang is het gebruik van whoe 

body cryotherapie om onstekingssyndromen te behandelen in veel wetenschappelijke geschriften genoemd. 

Blootstelling van het hele lichaam door cryotherapie stimuleert het lichaam en genereert  

beschermingsrefelexen om effectief tegen onstekings syndromen en sommige chronische pijnen te bestrijden. 

Zo ontstond het idee om met de WBC te experimenteren op anosmie. De verkregen resultaten zijn bevredigend 

en toont een significante impact van Whole Body Cryotherapie op het verlies van geur na CoVID-19 ». 



Samengesteld  uit multidisciplinaire expertise (2), heeft het Cryotera  Research Center  ®  met toepassingen 

sinds ongeveer 5 jaar, de effectiviteit van koude op vele pathologieën wetenschappelijk bewezen. 

 

"Deze R&D-dynamiek is essentieel voor ons", legt Bastien Bouchet, co-auteur van de studie, uit. Dit stelt ons 

in staat om therapeutische ondersteuning in te zetten voor onze klanten in overeenstemming met hun 

behoeften. Om dit te doen, was het noodzakelijk om een expertisecentrum op te richten  dat 

onderzoeksingenieurs, universiteitsprofessoren, docenten en deskundigen, een promovendus en 

belanghebbenden in de gezondheidszorg  samenbrengt."    Sinds de   oprichting in 2016  in Bezannes (51) heeft 

Cryotera® verschillende wetenschappelijke studies gepubliceerd over gezondheidsthema's, waaronder één 

over fibromyalgie in verband met het  pijncentrum  van   Reims, met de nadruk op de impact van WBC op 

pijn, welzijn, slaap en verbeterde levenskwaliteit. 

 

Sinds 18 maanden is de start van een onderzoeksproject uitgevoerd door een doctoraatsstudent een nieuwe 

stap in  de activiteit  van cryotera ®, omdat het doel van dit proefschrift  is om manieren te identificeren  om 

de klantenservice op een nog meer gepersonaliseerde manier aan te passen. "Huidkoeling is de sleutel tot alle 

effecten van cryotherapie van het hele lichaam op mensen. We willen deze huidkoeling kunnen "voorspellen"  

via een innovatief algoritme.  Dit zou ons  in staat stellen om de sessies van elke cliënt te personaliseren, legt 

Bastien  Bouchet uit, volgens  hun eigen kenmerken en pathologieën.  

». Aan het einde van dit werk zou een "cryosoftwarel"  het daglicht moeten zien die gepersonaliseerde sessies 

zal bieden met  blootstellingstijden   en protocollen  die zijn aangepast aan de persoonlijke gegevens van elke 

cliënt (morfotypen, BMI, pathologieën enz.). 

 
1 WBC: (Whole Body Cryotherapy) of Cryotherapie voor het hele lichaam is een proces waarbij het hele lichaam in een luchtdichte 

kamer wordt blootgesteld aan zeer lage temperaturen (droge kou) gedurende een periode van 3 tot 4 minuten.   

2 Onderzoeksgroep:  Fabien D. Legrand, Guillaume Polidori,Fabien Beaumont, Bastien Bouchet, Agnès Morin, Stéphane Derruau, 
Esteban Brenet 

 

Methodologie en resultaten van het onderzoek 

45 proefpersonen namen deel aan het onderzoek. Allen hadden positieve serologie en geheel of gedeeltelijk verlies van geur tussen 1 maand en 1  jaar. 

Drie groepen werden gevormd. Om de hypothese te valideren dat Whole Body Cryotherapie de terugkeer van geur zou kunnen versnellen, gebruikten 
we een controlegroep  van 15 mensen. Deze groep voerde geen  CCE-sessies  uit, maar toonde eenvoudigweg aan dat er zonder WBC geen 

significante verandering was in hun reukvermogenscore. Een tweede groep van 15 proefpersonen voerde 1 sessie/dag uit gedurende 2 opéénvolgende 

dagen. Een derde groep van 15 proefpersonen voerde 1 sessie per dag uit gedurende 5 opéénvolgende dagen. Voor deze 2 groepen analyseerden we de 

evolutie van hun olfactieve functies gedurende twee weken nazorg. We gebruikten vragenlijsten (EVA: visuele analoge schaal)  om"scores" met 

betrekking tot geur en smaak te kwantificeren.   
Resultaten: Whole Body Cryotherapie bereikt significant een terugkeer van geur (gedeeltelijk) voor bijna alle mensen (28 van de 30) die 2 en 5 sessies 

hebben uitgevoerd. 
 

Klik op de link om de studie te  raadplegen:  Wetenschappelijke publicatie   

 

Contact:  Bastien Bouchet Bastien.bouchet@cryotera.fr / 06 65 75 75 66 — Pers:  NC Communication Nathalie Costa contact@nathaliecosta.com 

/ 06 37 32 90 12 
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Over - Cryotera Groep geboren In 2016, is Een deskundig bedrijf In therapeutische in esthetische ondersteuning via  niet-medicamenteuze | in 

niet-invasieve technieken.  Gespecialiseerd in de effecten van kou op mensen, herstel en verbetering van de kwaliteit van Leven ondersteunen 

Cryotera® Centra hun klanten op4 gebieden: sport, gezondheid, welzijn en esthetiek. Elk centrum biedt 5 diensten:   cryotherapie voor het  hele 

lichaam, cryolipolyse,   gelokalisede Cryotherapie  pressotherapie in  voedingsopvolgingen.  

 

https://cryotera.fr/ 
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