
Dr. Rath Health Foundation

Resultaten
van ons 
ondeRzoek

Vitamines:
goed of slecht
voor onze 
gezondheid?
Kwaliteit en onderzoek zijn bepalend!
Wat u zou moeten weten als u 
voedingssupplementen neemt.
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Aan het begin van het derde millennium
werd de mensheid op veel gebieden ge-
confronteerd met een enorme vooruit-
gang, die tot kort daarvoor nog ondenk-
baar was. Momenteel zien we hoe er lang-
zaam maar zeker een einde komt aan het
bestaan van verbrandingsmotoren. Deze
'verouderde' technologie wordt nu overal
ter wereld vervangen door met name elek-
trische voertuigen, die worden opgeladen
via een netwerk van kosteloze, door zonne-
energie gevoede tankstations, zoals dat in
de VS al op veel plaatsen gebeurt.

De behoefte van
mensen aan duur-
zame technologieën
en bescherming van
het milieu wint het
van de heersende
economische en poli-
tieke belangen. Men-
sen zijn wakker ge-
worden en laten zich
niet langer geruststel-
len door lobbyisten
en hun praatjes. Deze
wereldwijde omwen-
teling in de energie-
sector is echter
slechts het begin.

Er is inmiddels een
revolutie gaande, die het leven van mil-
joenen mensen nog directer beïnvloedt:
het doel 'een wereld zonder ziekte' is zicht-
baar geworden. Hier zijn noch gentherapie,
noch nieuwe synthetische farmaceutische
middelen voor verantwoordelijk. 

Het is te danken aan de enorme vooruit-
gang op het gebied van wetenschappelijk
onderbouwde natuurlijke geneeskunde,
die gedurende de afgelopen twee decen-
nia plaatsgevonden heeft, met name op
het gebied van onderzoek met microvoe-
dingsstoffen.

De hier afgebeelde grafiek geeft dit dui-
delijk weer. De curve weerspiegelt de ken-
nis die men de afgelopen twee decennia
heeft opgedaan, over het fundamentele
belang van vitamines en andere microvoe-
dingsstoffen voor onze gezondheid. De we-
reldwijde toepassing van deze kennis kan
miljoenen levens redden en miljarden aan
ziektekosten besparen.

Belangen die dit doel in de weg
staan

Net zoals de oliemaatschappijen er alles
aan doen om mensen afhankelijk van fos-
siele brandstoffen te houden, weert de far-
maceutische industrie zich op het gebied
van gezondheid heftig tegen de doorbraak
in het vitamineonderzoek. De reden hier-
voor is duidelijk: de farmaceutische indus-
trie is een beleggingssector wiens doel niet
het elimineren van ziektes is. Integendeel,
het voortbestaan van ziektes is de "markt-
plaats" voor gepatenteerde synthetische
dure middelen. De systematische preventie
van ziektes, en daarmee het uitbannen van
ziektes op lange termijn, brengt de funda-
menten van deze investeringssector in ge-
vaar.

Sterk groeiende kennis over 
het gezondheidsbelang van 
vitamines

Een 'wereld zonder ziekte'
is een reëel doel geworden

Het totale aantal van
wereldwijd gepubli-
ceerde studies over 
vitamines tussen 
1990 – 2016.

De curve toont de 
exponentiële groei
van onze kennis op
het gebied van vita -
mineonderzoek. 

Bron: PubMed

Vitamineonderzoek is de sleutel tot het bereiken van dit doel

Voorbeeld van een online-bericht over mo-
gelijk verhoogd kankerrisico door vitamines. 
metro, 21-04-2015.
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Om met dit twijfelachtige bedrijfsmodel
de indruk te wekken het belang van pa-
tiënten te vertegenwoordigen, investeert
de farmaceutische industrie honderden
miljoenen euro’s per jaar in reclamecam-
pagnes via massamedia. Deze verspreiden
ook telkens weer slecht nieuws over de on-
gewenste concurrentie van de farmaceuti-
sche industrie, met name over de zoge-
naamde gevaren die door vitamines wor-
den veroorzaakt.

Voor de duidelijkheid: vitamines zijn na-
tuurproducten die miljoenen jaren ge-
zorgd hebben voor het behoud van leven
en gezondheid van de bewoners van
onze planeet. Dit geldt natuurlijk alleen
voor de natuurlijke vorm van deze micro-
voedingsstoffen. Vandaar de vraag: wat
is er eigenlijk waar van de berichten over
zogenaamde risico's van vitaminesupple-
menten?

Belangen die het bereiken van dit
doel in gevaar brengen

De grote vooruitgang in het onderzoek met
microvoedingsstoffen heeft grote aandacht
getrokken. Een groeiend aantal fabrikanten
en leveranciers zou graag aan deze "boo-
ming business" willen deelnemen. Ze bie-
den multivitaminen-preparaten en andere
voedingssupplementen aan, in alle vor-
men en kleuren. Al deze middelen hebben
over het algemeen één ding met elkaar
gemeen: ze worden niet wetenschappelijk
getest op hun werking. De gezondheids-
claims waarmee deze producten worden
geadverteerd, zijn meestal afkomstig uit
publicaties van derden.

Sterker nog, de groeiende concurrentiedruk
op die massale supplementen-markt be-
tekent dat fabrikanten de kosten van de
ingrediënten steeds verder proberen te ver-
lagen. Dit is alleen mogelijk als er synthe-
tische (d.w.z. kunstmatig geproduceerde)
stoffen, in plaats van microvoedingsstoffen
uit natuurlijke bronnen worden gebruikt.
Terwijl menselijke lichaamscellen vitami-
nes van natuurlijke oorsprong kunnen her-
kennen en gebruiken, is hun interactie met
synthetische stoffen tot nu toe grotendeels
onduidelijk.

Het gevolg hiervan is dat miljoenen men-
sen vandaag de dag voedingssupplemen-
ten nemen, die een twijfelachtige of zelfs
schadelijke werking hebben.

Kwaliteitsoffensief op het gebied
van voedingssupplementen

Verandering begint met de juiste informa-
tie inwinnen. Als we willen bereiken dat
onze gezondheidszorg zich richt op pre-
ventie en op lange termijn elimineren van
ziektes, dan moeten we de belangen die

deze doelstellingen in de weg staan, bloot-
leggen. Naast de belangen van de farma-
ceutische industrie wordt dit doel voorna-
melijk in gevaar gebracht door de versprei-
ding van voedingssupplementen van la-
gere kwaliteit, die niet getest worden.

Deze brochure geeft de resultaten weer
van vergelijkingsstudies met microvoe-
dingsstoffencombinaties, die in Europa op
de markt zijn. Deze werden vergeleken
met microvoedingsstoffencombinaties die
op wetenschappelijke basis zijn ontwikkeld
en getest. De resultaten spreken voor zich.

Het doel van deze brochure is niet om an-
deren in een slecht daglicht te stellen,
maar om mensen bewust te maken. Ieder-
een die voedingssupplementen neemt,
wordt verzocht om aan de fabrikanten
daarvan duidelijke studies op te vragen,
die aantonen dat de producten veilig en
effectief zijn. Aan het eind van dit decen-
nium mag er geen enkel vitaminebedrijf
zonder eigen verricht onderzoek meer be-
staan. Pas dan zijn we een belangrijke stap
dichterbij het doel van preventieve ge-
zondheidszorg gekomen.

Preventieve 
gezondheidszorg

Niet-geteste 
vitaminesupple-

menten

Farmaceutische 
lobby 



Het Dr. Rath Research Institute is een van 
's werelds grootste onderzoeksinstituten op
het gebied van wetenschappelijk onder-
bouwde natuurgeneeskunde. Al meer dan
25 jaar werken Dr. Rath en zijn onderzoeks-
team aan het leggen van wetenschappelijke
fundamenten voor een gezondheidszorg-
systeem dat zich oriënteert op preventie.

Het begon met wetenschappe-
lijke ontdekkingen 

1991: Dr. Rath ontdekt dat er natuurlijke
manieren zijn om de weg die alle kanker-
cellen nemen om zich te verspreiden, te
blokkeren. Bepaalde micronutriënten kun-

nen het verteren van
het bindweefsel
door kankercellen af-
remmen. Deze ont-
dekking wordt on-
dersteund door de
tweevoudig Nobel-
prijswinnaar Linus
Pauling en is nog
steeds een van de

wetenschappelijke fundamenten van het
onderzoekswerk.

1999: Het Dr. Rath Research Institute wordt
opgericht. Het eerste aandachtspunt is de
wetenschappelijke bevestiging van de ont-
dekking dat microvoedingsstoffen een be-
langrijke rol spelen bij de bestrijding van

kankercellen. Dr. Alek -
sandra Niedzwiecki,
een wereldbekende
biochemicus en mo-
leculair bioloog,
neemt de leiding van
het instituut over.

2002: De grootste
krant ter wereld, USA
Today, publiceert
het bericht over de
grote stap voor-
waarts in het micro-
voedingsstoffen-on-
derzoek. Miljoenen
mensen worden geïnformeerd.

De bevindingen die het Dr. Rath onder-
zoeksinstituut twee decennia geleden deed,
hebben alle tegenwerking overwonnen,
met name die van de farmaceutische lobby.
Gebaseerd op de bevindingen van Dr. Rath
zijn nog meer ontwikkelde microvoedings-
stoffencombinaties succesvol getest op
meer dan 50 soorten menselijke kankercel-
len. (pagina 12/13)

Het onderzoeksteam van het instituut heeft
meer dan 100 wetenschappelijke studies ge-
publiceerd in internationale vakbladen. Het
werk van deze unieke onderzoeksinstelling
is terug te vinden op de website van het in-
stituut www.drrathresearch.org 
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Wereldwijd leidend onder-
zoeksinstituut voor weten-
schappelijk onderbouwde
natuurgeneeskunde

Het Dr. Rath Research
Instituut en het team
van wetenschappers
(plaatje rechts)

Dr. Matthias Rath
(rechts) en Dr. Linus
Pauling, 1992

USA Today 8-3-2002
Het bericht over de

grote stap voorwaarts
in kankeronderzoek



We nodigen u uit om een kijkje te nemen
in 's werelds grootste online archief van
wetenschappelijke publicaties, PubMed
(www.pubmed.com). 

Deze site is onderdeel van de US National
Library of Medicine, die is aangesloten
bij de National Institutes of Health (NIH).
Via deze URL kan iedereen nakijken of de
fabrikant van zijn of haar persoonlijke
voedingssupplementen wetenschappe-

lijke onderzoeken heeft gepubliceerd, of
dat er gepubliceerde onderzoeken met
hun producten bestaan, door de naam
van die fabrikant in het zoekveld in te
vullen. 

Als u "Rath Research Institute" invoert,
worden bijna honderd studies weerge-
geven. De getoonde lijst vergelijkt ze met
de wetenschappelijke publicaties van an-
deren.
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Overtuig uzelf

                              
                                                      

                     
               

   

  

    

Andere vitaminefabrikanten ter vergelijking                
Zoeken op PubMed online-bibliotheek            

Gepubliceerde studies met                   
microvoedingsstoffen op PubMed             

Op 1 september 2017

NL
Biovitaal 0

Centrum 2

Davitamon 0

Flinndal 0

Lucovitaal 0

Orthica 0

Plantina 0

Solgar 3

Vitakruid 0

Vitals 0

D
Abtei 0

Blue Biotech / Peter Hartig 0

Doppelherz 0

Eunova (Stada) 0

Hansa Vital  GmbH 0

Lifeplus 0

Multinorm (Aldi) 0

Orthomol 1

Sanostol 0

Stada 0

Tisso 0

Onderzoek in Cellulaire Geneeskunde                           
Zoeken op PubMed online-bibliotheek                                                   

Gepubliceerde studies met                   
microvoedingsstoffen op PubMed             

Op 1 september 2017

"Rath Research Institute" 94

"Rath M AND Niedzwiecki A" 112
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Wordt de 
groei van 
kankercellen 
afgeremd of 
bevorderd door
microvoedings-
stoffen?

Vergelijkend onderzoek met 
microvoedingsstoffencombinaties
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Welke microvoedingsstoffencombinaties
zijn onderzocht?

De zogenaamde "vergelijkingsgroep" be-
stond uit 6 microvoedingsstoffencombinaties
(multivitamines) van veel verkochte Europese
merken. De selectie werd willekeurig gedaan,
maar het moesten wel multivitamines zijn.

In welke dosering? 

Voor de testreeks werd de dagdosering ge-
bruikt die op de verpakking van de geteste
voedingssupplementen aangegeven stond. 

Waarom tonen de volgende grafieken met
resultaten alleen gemiddelde waarden en
niet de namen van de fabrikanten?

De bedoeling van deze onderzoeken was
niet om individuele fabrikanten in een kwaad
daglicht te stellen. Ons doel was een alge-
mene indruk te krijgen over de invloed van
verschillende microvoedingsstoffencombina-
ties op menselijke celsystemen. Deze vraag-
stelling was logisch en duidelijk, aangezien
er slechts van weinig fabrikanten van voe-
dingssupplementen wetenschappelijke stu-
dies beschikbaar zijn. 

Opmerkingen over de volgende
wetenschappelijke testreeks
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Bij deze testreeks werd het effect van ver-
schillende microvoedingsstoffencombinaties
getest op hun vermogen om de groei van
menselijke leverkankercellen te beïnvloeden,
d.w.z. om deze te bevorderen of de kanker-
cellen te doden.

De gebruikte doseringen kwamen overeen
met de aanbevolen dagdosering. De con-
trole-opstelling (kankercellen zonder toevoe-
ging van microvoedingsstoffen) wordt in de
afbeelding weergegeven als een rode stip-
pellijn (nullijn).

In de testreeks werd het effect van de mi-
crovoedingsstoffencombinaties gemeten
aan de hand van het percentage van de le-
verkankercellen dat afsterft (het deel onder
de nullijn) en hun groei (het deel boven de
nullijn).

De resultaten laten zien dat niet alle micro-
voedingsstoffencombinaties kankercellen

kunnen doden. Integendeel, de geteste ver-
gelijkingscombinaties leidden gemiddeld tot
een significante toename van kankercellen
met 56% (donkerrode kolom, rechts).

Daarentegen konden de door het Dr. Rath
Research Institute ontwikkelde microvoe-
dingsstoffencombinaties, die in dit onder-
zoek gebruikt werden, de vermenigvuldiging
van de kankercellen tegengaan en reeds be-
staande kankercellen doden. 

Een basis-microvoedingsstoffencombinatie
(kolom A) leidde al tot stilstand en remde
zelfs de vermenigvuldiging van de kanker-
cellen licht af. Bijzonder opmerkelijk was het
afremmende effect door de specifieke mi-
crovoedingsstoffencombinatie (kolom B).
Hier kon een duidelijke vernietiging van de
leverkankercellen worden gemeten. Meer
dan de helft (52%) van de leverkankercellen
werden in het onderzoek gedood.

De invloed van verschillende 
microvoedingsstoffencombina-
ties op de groei of het afsterven
van menselijke leverkankercellen

Microscopische af-
beelding van een
zich delende lever-
kankercel



Het kan niet uitgesloten worden dat het ge-
bruik van synthetische microvoedingsstoffen,
die goedkoper zijn om te fabriceren, de oor-
zaak is voor deze schrikbarende resultaten.
In dit geval konden de kunstmatig nage-
maakte vitaminemoleculen de toegang van
natuurlijke vitamines tot de kern van de cel-
len deels blokkeren en op die manier het
bio logische effect (in dit geval het elimineren
van kankercellen) voorkomen.

Dit vormt, gedeeltelijk tenminste, een ver-
klaring voor de steeds weer terugkerende
mediaberichten, waarin beweerd wordt dat
vitaminesupplementen een kanker-bevorde-
rend effect hebben.
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onderzochte microvoedingsstoffencombinaties bestaand uit:
A: Diverse vitamines, mineralen, spoorelementen, aminozuren, secundaire plantenstoffen
B: Vitamine C, lysine, proline, arginine, groene thee-extract, quercetine, selenium, koper, mangaan

studie: Comparison of the efficacy of several nutritional supplements on cancer and normal cells growth
www.jcmnh.org/go/nutritional-supplements-on-cancer-and-normal-cells-growth

Een ding is zeker: twijfelachtig samengestelde
voedingssupplementen dragen bij aan een
algehele slechte indruk over natuur geneeskunde.
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Nullijn = controle-
opstelling

Gemiddelde van de 
vergelijkingscombinaties

Afsterven of groei van menselijke leverkankercellen



Afbeelding I: Grafische weergave van de
testresultaten

In dit experiment (afbeelding I, op pag.11)
werden de microvoedingsstoffencombina-
ties getest op menselijke huidkankercellen,
volgens de aanbevolen dagdosering. Daarbij
werd hun effect op het afsterven of het ver-
menigvuldigen van kankercellen onderzocht.

Net zoals bij de leverkankercellen, toonden
ook hier de vergelijkingscombinaties gemid-
deld een duidelijke bevordering van de groei
van menselijke huidkankercellen (donker-
rode kolom aan de rechter zijde). Gemiddeld
vermenigvuldigden de kankercellen zich bij
alle vergelijkingscombinaties meer dan dub-
bel ten opzichte van de controle-opstelling.

Daarentegen leidde de microvoedingsstof-
fencombinatie (kolom A), die in samenwer-
king met het onderzoeksinstituut werd ont-
wikkeld, bij de huidkankercellen tot een sterf-
tecijfer van ongeveer 20% ten opzichte van
de controle-opstelling (nullijn). Dit positieve

effect was nog sterker zichtbaar met de spe-
ciaal ontwikkelde microvoedingsstoffencom-
binatie (kolom B). Hierdoor werd 86% van
de kankercellen gedood.

Onder de microscoop (afbeelding II) zijn de
resultaten van deze testreeks op menselijke
huidkankercellen bijzonder indrukwekkend
zichtbaar.

Afbeelding II: Microscopische weergave
van de testresultaten

De foto´ s in afbeelding II (pag.11) komen
overeen met de kolommen uit de grafiek
van afbeelding 1 op pagina 11:

-  De controle-opstelling (linker foto in af-
beelding II) komt overeen met de nullijn
in afbeelding I: De testschaal is bedekt
met kankercellen.

-  Afbeelding A komt overeen met kolom
A: Het aantal kankercellen is ten opzichte
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Microscopische 
afbeelding van
een kankercel op
gezonde cellen

De invloed van verschillende 
microvoedingsstoffencombinaties
op het afremmen of vermenigvul-
digen van menselijke huidkanker-
cellen (melanoom)



van de controle-opstelling al vermin-
derd.

-  Afbeelding B komt overeen met kolom
B: Het aantal kankercellen is ten opzichte
van de controle-opstelling duidelijk ver-
minderd. Slechts enkele kankercellen
hebben overleefd.

-  De afbeelding helemaal rechts in afbeel-
ding II komt overeen met de kolom “ver-
gelijkingscombinaties” en is een repre-
sentatieve weergave van een testschaal
van de onderzochte vergelijkingsproduc-
ten. Daarbij nam de dichtheid van de
kankercellen toe in vergelijking met de
controle-opstelling. Het aantal kanker-
cellen was nog sneller toegenomen dan
in de controle-opstelling, die geen extra
microvoedingsstoffen toegevoegd had
gekregen.

De negatieve testresultaten van de verge-
lijkingscombinaties betekenen niet dat ze
kanker veroorzaken, oftewel kankerver-
wekkend zijn.

Ze laten wel zien dat de vermeerdering
van bestaande kankercellen kan versnellen
in aanwezigheid van die microvoedings-
stoffen.

Het feit dat deze negatieve testresultaten van 
de vergelijkingscombinaties bij beide onderzoe-
ken – zowel bij menselijke huidkankercellen 
(melanoom) als bij leverkankercellen – werden
vastgesteld, suggereert dat bij andere soorten
kankercellen vergelijkbare resultaten kunnen
voorkomen.
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de onderzochte micro-
voedingsstoffencom-
binaties in afbeelding
I en II bestaand uit:

A: Diverse vitamines,
mineralen, spoorele-
menten, aminozuren,
secundaire planten-
stoffen

B: Vitamine C, lysine,
proline, arginine,
groene thee-extract,
quercetine, selenium,
koper, mangaan

I

II
Controle-opstelling A B Typische afbeelding bij 

vergelijkingscombinaties

Menselijke huidkankercellen onder de microscoop

Afsterven of groei van menselijke huidkankercellen

Geen afremmingAfremming 85 %Afremming 25 %100 %
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In verband met het eerder omschreven
doel om een 'wereld zonder ziekte' te

creëren, rijst natuur-
lijk de vraag of mi-
crovoedingsstoffen
daadwerkelijk in
staat zijn om kan-
kercellen af te rem-
men of te doden.
De afgelopen twee
decennia heeft zich
een explosieve
groei voorgedaan
op het gebied van
wetenschappelijk
onderbouwd na-
tuurgeneeskundig

onderzoek. Het Dr. Rath Research Insti-
tute heeft daarbij een leidende rol ge-
speeld, vooral vanwege nieuwe, natuur-
lijke manieren om kanker te bestrijden.
Meer informatie over dit onderwerp
vindt u ook in de boeken die in de bij-
lage worden weergegeven.

Hiernaast vindt u een overzicht van de
onderzoeksresultaten van het instituut,
bij het gebruik van specifiek ontwik-
kelde microvoedingsstoffencombinaties
tegen verschillende soorten kankercel-
len.
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opmerkingen over de tabel op pagina 13:
1. De onderzoeken werden uitgevoerd met menselijke kankercellen, die wereldwijd gebruikt

worden in het onderzoek naar kanker. Tot nu toe werden er in het Dr. Rath Research Insti-
tute meer dan 50 soorten kankercellen getest.

2. Alle hier genoemde soorten kankercellen konden gedeeltelijk of volledig worden afge-
remd door de geteste microvoedingsstoffencombinaties. Voor meer informatie verwijzen
wij u naar de relevante wetenschappelijke publicaties (zie website punt 5). 

3. De resultaten geven een nauwkeurige evaluatie weer van wetenschappelijk onderbouwde
onderzoeken gedurende bijna 20 jaar. Deze wetenschappelijke bevindingen vertegen-
woordigen geen genezingsgarantie voor patiënten met kanker, maar ze kunnen tijdens
het overleg met een arts of therapeut wel hulp bieden bij het
nemen van een beslissing.

4. Het is bij de wet verboden om levensmiddelen zoals voe-
dingssupplementen te adverteren met een genezende wer-
king. We houden ons aan deze regel en daarom worden er
geen productnamen genoemd.  

5. De stoffen die in de onderzoeken werden gebruikt, staan
vermeld in de betreffende gepubliceerde studies, en zijn te
vinden op de website van het instituut: 
www.drrathresearch.org/publications/cancer

6. Een van de samenstellingen van microvoedingsstoffen die
in de onderzoeken gebruikt werden, is in de VS, Duitsland
en in andere landen gepatenteerd.

Wetenschappelijk bewezen: 
microvoedingsstoffen kunnen de
groei van kankercellen afremmen

De internationaal bekende wetenschappers die de
afgelopen 20 jaar dit uiterst belangrijke onderzoek
uitgevoerd hebben: Dr. Aleksandra Niedzwiecki (leidt
het Research Institute) en Dr. Waheed Roomi (leidt
het kankeronderzoek).

Hoofdstuk 1: Wordt de groei van kankercellen afgeremd of 
bevorderd door microvoedingsstoffen?
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Kankersoort Onderzochte soorten menselijke 
kankercellen 

Tumoren van de 
voortplantingsorganen 

Borstkanker 
• Hormoon-onafhanfelijk 
• Hormoon-afhankelijk 
• Bij mannen 

Baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) 

Eierstokkanker (ovariumcarcinoom) 
Baarmoederkanker (uteruscarcinoom) 
Prostaatkanker 
Teelbalkanker 

Kanker van de 
spijsverterings- en 
uitscheidingsorganen 

Leverkanker 
Alvleesklierkanker (pancreascarcinoom) 
Darmkanker (coloncarcinoom) 
Nierkanker (niercarcinoom) 
Blaaskanker (blaascarcinoom) 

Tumoren van de hersenen 
en het zenuwstelsel 

Hersentumor (glioblastoom) 
Tumor van het zenuwstelsel (neuroblastoom) 

Tumor van het 
ademhalingsstelsel Longkanker 

Botkanker 
Botkanker (osteosarcoom) 
Ewing-sarcoom 

Bloedkanker 

Non-Hodgkin lymfoom 
Myeloïde leukemie 
T-cel-leukemie 
B-cel-leukemie 
Fanconi bloedarmoede 

Bindweefselkanker 

Bindweefseltumor (fibrosarcoom) 
Kraakbeentumor (chondrosarcoom) 
Vetweefselsarcoom (liposarcoom) 
Spierweefseltumor (rhabdomyosarcoom) 
Tumor in een gewrichtskapsel (synoviosarcoom) 

 

Kanker in het hoofd-
halsgebied 

Tongkanker 
Hoofd- en halskanker (hoofd- en nekcarcinoom) 
Netvliestumor (retinoblastoom) 
Schildklierkanker 

Huidkanker Huidkanker (melanoom) 
 

Menselijke soorten kankercellen die succesvol getest
werden met de wetenschappelijk ontwikkelde micro-
voedingsstofffencombinaties.
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Andere vergelijkings -
studies over belangrijke
biologische functies

I. Ondersteuning van de 
basisfuncties van onze 
lichaamscellen
• Gezonde celgroei

• Geoptimaliseerde productie van 
stabiliteitsmoleculen

- collageen type I (huid, pees, bot)

- collageen type IV (onder andere het
basaalmembraan van de slagader- 
wanden)

• Geoptimaliseerde energievoorziening 
van de cellen

II. Ondersteuning van 
cel-beschermende functies
• Bescherming tegen vrije radicalen

(werkt als antioxidant)

• Bescherming tegen versuikering

(verhoogde bloedsuikerspiegel)



Gezonde celgroei is van groot belang voor
de ontwikkeling en het behoud van een
gezond lichaam. Miljarden cellen - de klein-
ste functionele eenheden van ons lichaam
- zijn voortdurend onderworpen aan ver-
nieuwingsprocessen: oude en beschadigde
cellen worden geëlimineerd, nieuwe cellen
worden gecreëerd en vervangen de oude.
Dit is een fundamentele voorwaarde voor
het leven op elke leeftijd, en om voortij-
dige veroudering en ontwikkeling van
ziekte te voorkomen.

Voor de groei van nieuwgevormde cellen is
een regelmatige toevoer van voedingsstof-
fen vereist. Aangezien lichaamscellen op
grond van hun functie onderling duidelijk
verschillen, stellen zij verschillende eisen
aan hun verzorging met voedingsstoffen,
met name aan de verzorging met microvoe-
dingsstoffen.

Bevorderen de onderzochte microvoe-
dingsstoffencombinaties de groei van
gezonde cellen? 

Bijzonder opmerkelijk was het resultaat van
een andere combinatie (kolom C), die spe-
cifiek ontwikkeld was om de vorming van
gezonde cellen en collageen te ondersteu-
nen. Door deze microvoedingsstoffencom-
binatie kon de celgroei van gezonde fibro-
blasten met bijna 100% worden verhoogd.

Daarentegen kon er een extra celgroei van
meer dan 50% gemeten worden met de
algemene basis-microvoedingsstoffencom-
binatie (kolom A), die ontwikkeld werd
door het Dr. Rath Research Institute. Een
vergelijkbaar positief effect kon worden
bereikt met een speciale, uit plantenextrac-
ten ontwikkelde combinatie (kolom B).

De verschillen tussen de vergelijkingscom-
binaties en de combinaties die op weten-
schappelijke basis zijn ontwikkeld en getest,
waren ook hier duidelijk: de gemiddelde
waarde van de vergelijkingscombinaties
(rode kolom) geeft duidelijk weer dat de
geteste vergelijkingscombinaties geen sti-
mulerend effect hebben op de groei van
de fibroblasten. Integendeel, ze remmen
de celgroei van de gezonde fibroblasten af
(groeiremming van ongeveer 20%).
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De invloed van verschil-
lende microvoedingsstof-
fencombinaties op de
groei van gezonde cellen

een gezonde groei van
verschillende soorten
lichaamscellen is een
voorwaarde om in
leven te blijven.

Boven: bindweefselcel
(Fibroblast)

Midden: Zenuwcel

Onderkant: Bloedcel-
len (leukocyt, erytro-
cyt, trombocyt)

Hoofdstuk 2: Resultaten van andere vergelijkingsstudies over
belangrijke biologische functies



Net als bij de grafieken in het vorige ge-
deelte wordt de controle-opstelling (zon-
der toevoeging van microvoedingsstoffen)
hier ook weergegeven als nullijn. De ko-
lommen boven de nullijn geven een groei-
bevorderende werking weer; de kolom-
men onder de nullijn een remmende wer-
king op de celgroei.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden,
werd onderzoek verricht met menselijke
bindweefselcellen (fibroblasten), die ver-

antwoordelijk zijn voor de stabiliteit en
elasticiteit van de huid. De gebruikte do-
seringen kwamen steeds overeen met de
aanbevolen dagdoseringen van de verge-
lijkingsproducten. De effectiviteit van de
microvoedingsstoffencombinaties wordt
teruggezien in de groei van de cellen.
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onderzochte microvoedingsstoffencombinaties bestaand uit:
A: Diverse vitamines, mineralen, spoorelementen, aminozuren, secundaire plantenstoffen
B: Groene thee-extract, curcumine, resveratrol, kruisbloemigen-extract, quercetine
C: Vitamine C, E, B6, D, foliumzuur, lysine, proline, koper, betaïne, chondroïtinesulfaat, acetylglucosamine, pycnogenol

Deze resultaten benadrukken hoe belangrijk het
ontwikkelen van een gerichte microvoedings-
stoffencombinatie is.

Groei van gezonde menselijke huidfibroblasten

Nullijn = controle-
opstelling

Gemiddelde van de 
vergelijkingscombinaties
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Het belangrijkste om elke vorm van ziekte
te voorkomen, is stabiliteit van het bind-
weefsel in ons lichaam. De hiervoor be-
langrijkste moleculen die in de bindweef-
selcellen (vooral fibroblasten) worden ge-
produceerd, zijn collageenvezels. Hun
functie is vergelijkbaar met die van stalen
balken in een wolkenkrabber. Hoe meer
collageen wordt geproduceerd, hoe meer
ons lichaam bestand is tegen ziektes.

Er komen verschillende soorten collageen
in ons lichaam voor, waarvan vooral type
I en type IV een belangrijke rol spelen. Col-
lageen type I zorgt vooral voor het goed
functioneren en gezond houden van de
huid, pezen, botten en tanden. Collageen
type IV is vooral belangrijk voor het be-
houd van de stevigheid van bloedvatwan-
den en voor het optimaal functioneren
van het hart- en vaatstelsel.

Welke invloed hebben de geteste micro-
voedingsstoffencombinaties op de aan-
maak van collageen type I?

Hier werd het effect van verschillende 
microvoedingsstoffencombinaties onder-
zocht op de aanmaak van collageen type
I door menselijke huidfibroblasten. Ook
bij dit onderzoek werd de door de fabri-
kant geadviseerde dagdosering gebruikt.

De resultaten toonden dat de onderzochte
vergelijkingscombinaties gemiddeld slechts
een minimale verhoging van de collageen-
aanmaak bereikten (rode kolommen).

Daarentegen bereikte de wetenschappe-
lijk ontwikkelde microvoedingsstoffen-
combinaties (kolommen A tot C) een col-
lageenaanmaak van vier tot zes keer zo
veel.
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De invloed van verschillende
microvoedingsstoffencombi-
naties op verbetering van de
weefselstabiliteit: aanmaak
van collageen type I

Collageenmoleculen zorgen voor stabiliteit in
ons lichaam. 

De afbeelding boven toont deze biologische
"staalconstructie" onder een elektronenmicros-
coop.

Afbeelding onder: collageen type I bevindt zich
vooral in de huid, pezen, botten en tanden.

Hoofdstuk 2: Resultaten van andere vergelijkingsstudies over
belangrijke biologische functies



Uit de resultaten blijkt, dat er ook bij ver-
betering van de aanmaak van stabiliteits-
moleculen in onze lichaamscellen aan-
zienlijke verschillen zijn tussen de onder-
zochte microvoedingsstoffencombinaties.
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onderzochte microvoedingsstoffencombinaties bestaand uit:
A: Diverse vitamines, mineralen, spoorelementen, aminozuren, secundaire plantenstoffen
B: Vitamine C, vitamine E, vitamine B6, vitamine D, foliumzuur, lysine, proline, koper, betaïne, chondroïtinesulfaat, 

acetylglucosamine, pycnogenol
C: Vitamine C, lysine, proline

Reclame-uitspraken van vitaminefabrikanten,
zonder bijbehorende wetenschappelijke onder-
zoeken, zouden moeten worden geverifieerd.

Aanmaak van collageen-stabiliteitsmoleculen
Collageen type I: vooral verantwoordelijk voor de stabiliteit van de huid en de botten
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Nullijn = controle-
opstelling

Gemiddelde van de 
vergelijkingscombinaties



Hier is het effect onderzocht van microvoe-
dingsstoffen op het bevorderen van de
aanmaak van collageenmoleculen in men-
selijke slagaderwandcellen (gladde spier-
cellen en fibroblasten). De door deze cellen
gevormde collageen type IV-moleculen zijn
o.a. nodig voor de aanmaak van het zoge-
noemde basaalmembraan, d.w.z. de ui-
terst belangrijke bindweefselscheidingslijn
tussen bloedbaan en vaatwand (zie
plaatje). 

Vergeleken met de experimenten met col-
lageen type I (zie vorige pagina’s) werd bij
deze testreeks niet de aanmaak van kant-
en-klare collageen-eiwitten onderzocht,
maar het activeren van de collageenaan-
maak in de celkern (de genexpressie).

Ook hier kwamen de toegepaste doserin-
gen van de microvoedingsstoffen overeen
met de geadviseerde dagdoseringen. De
controle-opstelling (zonder toegevoegde
microvoedingsstoffen) is in de grafiek hier-
naast wederom afgebeeld als nullijn. De
kolommen boven de nullijn betekenen dat
de onderzochte microvoedingsstoffencom-
binaties in staat waren de collageenaan-
maak in de celkern (de genexpressie) te
stimuleren. Omgekeerd betekent een ko-
lom onder de nullijn het remmen van gen-
expressie, en daarmee een verminderde
aanmaak van collageenmoleculen.

Ook in deze testreeks lieten de vergelij-
kingscombinaties ongunstige resultaten
zien. De gemiddelde waarde van die pro-
ducten toonde een duidelijk remmen van
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De invloed van verschillende 
microvoedingsstoffencombinaties
op verbetering van de weefsel -
stabiliteit: aanmaak van  
collageen type IV

voor de stabiliteit van
het 100.000 km lange
vaatstelsel van een
mens speelt het colla-
geen type Iv een zeer
belangrijke rol. Het is
o.a. van belang voor
de aanmaak van het
zogenoemde basaal-
membraan, d.w.z. de
bindweefselschei-
dingslijn tussen
bloedstroom en 
vaatwand. 

Deze dwarsdoorsnede van een kleiner bloed-
vat toont enkele endotheelcellen, d.w.z. de
cellaag die het bloedvat vanbinnen bekleedt.
Direct onder die cellaag bevindt zich het ba-
saalmembraan (bij de pijlen). 

Deze dwarsdoorsnede van een grote slagader
laat het belang zien van bindweefselmolecu-
len (vooral collageen) voor de stabiliteit van 
de slagaderwand.

Endotheelcel
Basaalmembraan

Hoofdstuk 2: Resultaten van andere vergelijkingsstudies over
belangrijke biologische functies



expressie/aanmaak van stabiliteitscolla-
geen type IV. Aangezien dat type collageen
vooral van belang is voor de stabiliteit van
de bloedvatwand, zijn mogelijke gevolgen
voor de hand liggend.  

In tegenstelling daartoe kon met de we-
tenschappelijk ontwikkelde microvoedings-
stoffencombinatie een verbeterde colla-
geen type IV-aanmaak ten opzichte van de
controle-opstelling (nullijn) vastgesteld wor-
den van 160 tot 200% (kolommen A tot C).

Welk effect het op hart en bloedvaten
heeft, wanneer door regelmatige inname
van niet-onderzochte microvoedingsstof-
fencombinaties de aanmaak van belang-
rijke stabiliteitsmoleculen geremd wordt,
is duidelijk. Stabiliteit van slagaderwanden
is per saldo een belangrijke voorwaarde
om slagaderverkalking (arteriosclerose) te
voorkomen.
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onderzochte microvoedingsstoffencombinaties bestaand uit:
A: Diverse vitamines, mineralen, spoorelementen, aminozuren, secundaire plantenstoffen
B: Vitamine C, vitamine E, vitamine B6, vitamine D, foliumzuur, lysine, proline, koper, betaïne, chondroïtinesulfaat, 

acetylglucosamine, pycnogenol
C: Vitamine C, lysine, proline

Deze resultaten bevestigen wederom de
betekenis van fundamenteel onderzoek 
voor de ontwikkeling van effectieve voedings-
supplementen.

Zero line = control

Average of comparison 
combinations

Aanmaak van collageen-stabiliteitsmoleculen
Collageen type IV: vooral verantwoordelijk voor de stabiliteit van de slagaderwand

Nullijn = controle-
opstelling

Gemiddelde van de 
vergelijkingscombinaties
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Nagenoeg alle biologische processen in
onze cellen verbruiken bio-energie. Het be-
langrijkste molecuul voor die energie is
adenosinetrifosfaat (ATP). Dat zeer effi-
ciënte molecuul is in staat bio-energie op
te slaan. Het wordt in de mitochondriën,
de krachtcentrales van onze cellen, aange-
maakt als algemene energiedrager.
Het hoogste bio-energieverbruik vindt
plaats in die systemen van cellen en orga-
nen die voortdurend actief zijn, zoals de
hartspiercellen en hersencellen. Ook be-
wegen van onze spieren, bij lopen en
sport, is uitsluitend mogelijk met behulp
van ATP-moleculen.

Absoluut belangrijk voor de aanmaak en
het beschikbaar stellen van bio-energie in
de vorm van ATP, is de aanwezigheid van
microvoedingsstoffen in de cellen.

Verbeteren microvoedingsstoffencombi-
naties de ATP-aanmaak in de cellen?

De onderzoeken met betrekking tot de wer-
king van geselecteerde microvoedingsstof-
fencombinatie op de ATP-aanmaak zijn uit-
gevoerd met gladde spiercellen van slaga-
derwanden. Deze hebben een bijzonder
grote energiebehoefte en bevatten daarom
een grote hoeveelheid mitochondriën (de
krachtcentrales van de cel). De aanmaak van
bio-energie in de vorm van ATP onder in-
vloed van de desbetreffende geadviseerde
dagdosering werd gemeten met behulp van
een specifieke manier (calorimetrie). Deze
meet de aanwezige concentratie van ATP.
Met een gemiddelde waarde van bijna 10%
tonen de vergelijkingscombinaties een ge-
ringe ondersteunende werking op de aan-
maak van ATP (rode kolom).

Bij de wetenschappelijk ontwikkelde micro-
voedingsstoffencombinaties liet de basis-
combinatie ten opzichte van de vergelij-
kingscombinaties een lichte toename van
de ATP-concentratie zien (kolom A). Bijzon-
der effectief was een microvoedingsstoffen-
combinatie die speciaal ontwikkeld was
voor verbetering van de bio-energieaan-
maak. Hier was een verbetering van de ATP-
aanmaak met 44% zichtbaar (kolom B).
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De invloed van verschillende 
microvoedingsstoffencombinaties
op de verzorging van onze cellen
met bio-energie (ATP)

spiercel onder de 
microscoop

Vooral hartspiercellen
hebben op grond van
de voortdurende
pompfunctie van het
hart een hoog bio-
energieverbruik.

Cel-krachtcentrale 
(mitochondrium)
onder de elektronen-
microscoop

In deze celstructuren
wordt de bio-energie
gemaakt en opgesla-
gen.

Hoofdstuk 2: Resultaten van andere vergelijkingsstudies over
belangrijke biologische functies
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onderzochte microvoedingsstoffencombinaties bestaand uit:
A: Diverse vitamines, mineralen, spoorelementen, aminozuren, secundaire plantenstoffen
B: Vitamine C, vitamine E, vitamine B1-B12, biotine, carnitine, coënzym Q10, taurine
C: Coënzym Q10, vitamine E

Samenvattend kunnen we vaststellen dat 
microvoedingsstoffen de aanmaak van bio-
energie in de vorm van ATP kunnen verbeteren.
Het is echter goed om te weten welke combi-
natie daarbij bijzonder effectief is.

Sporters en mensen die dagelijks veel lichame-
lijke arbeid verrichten, kunnen van deze kennis
profiteren.
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Aanmaak van bio-energie (ATP) in vaatwandcellen

Nullijn = controle-
opstelling

Gemiddelde van de 
vergelijkingscombinaties



Vooral in uitlaatgassen, verontreinigd wa-
ter, sigarettenrook en andere omgevings-
factoren bevinden zich agressieve molecu-
len die onze lichaamscellen ernstig kunnen
beschadigen. Het gaat daarbij met name
om reactieve zuurstofmoleculen (ROS),
waardoor dat proces ook wel “biologisch
roesten” genoemd wordt. 

Een gezond organisme heeft effectieve be-
schermingsmechanismen ter beschikking
die cel- en weefselschade door ROS ver-
hinderen. Antioxidanten zijn de eerste
keuze om met ROS te reageren, deze te
neutraliseren en daarmee onschadelijk te
maken. Wanneer niet voldoende antioxi-
danten aanwezig zijn, ontstaat zoge-
noemde “oxidatieve stress”. Deze kan ver-

schillende ziektes en vroegtijdige veroude-
ring doen ontstaan. De belangrijkste anti-
oxidanten die we ons lichaam kunnen toe-
voeren, zijn microvoedingsstoffen, zoals
bepaalde vitamines en polyfenolen.

Beschermen de onderzochte microvoe-
dingsstoffencombinaties tegen oxida-
tieve stress?

Onderzocht werd de anti-oxidatieve capa-
citeit van de vergelijkingsproducten met be-
hulp van een gestandaardiseerde meetme-
thode (Trolox Equivalent Antioxidative Ca-
pacity, TEAC). De resultaten zijn in zoge-
noemde “Trolox-equivalenten” aangegeven.
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De invloed van verschillende 
microvoedingsstoffencombinaties
op de bescherming van cellen
tegen vrije radicalen (anti-oxida-
tieve capaciteit)

Beschadiging door reactieve zuurstofmoleculen (ROS)

Vrije radicalen kunnen een cel op meerdere plaatsen
(links) beschadigen. De belangrijkste locaties die aange-
vallen kunnen worden zijn rechts vergroot weergegeven:
celmembraan, mitochondrium en het DNA in de celkern.

Beschadiging van
het celmembraan

Beschadiging van
de mitochondriën

Beschadiging van
DNA

Hoofdstuk 2: Resultaten van andere vergelijkingsstudies over
belangrijke biologische functies



Bij de vergelijkingsproducten werd een ge-
middelde anti-oxidatieve capaciteit van 40
Trolox-equivalenten gemeten (rode kolom),
wat overeenkomt met een zeer geringe be-
scherming tegen beschadiging van cellen
door oxidatieve stress.

Daarentegen toonden de op wetenschap-
pelijke basis ontwikkelde en onderzochte
microvoedingsstoffencombinaties een
hoge anti-oxidatieve capaciteit.

Zij kunnen dus een duidelijk grotere be-
scherming bieden tegen vrije radicalen. Dat
geldt met name voor die combinaties die
speciaal ontwikkeld zijn om cellen te be-
schermen. De gemeten waarden bedroe-
gen respectievelijk 1430 (kolom B) en 1300
(kolom C) Trolox-equivalenten.
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onderzochte microvoedingsstoffencombinaties bestaand uit: 
A: Diverse vitamines, mineralen, spoorelementen, aminozuren, secundaire plantenstoffen
B: Vitamine C, lysine, proline, arginine, groene thee-extract, quercetine, selenium, koper, mangaan
C: Vitamine C als ascorbinezuur, gebufferd vitamine C en ascorbylpalmitaat, met bioflavonoïden

Deze testreeksen laten zien dat het begrip 
“antioxidant” op een productetiket of in een 
reclameslogan, over een vermeende anti-oxi-
datieve werking van een voedingssupplement,
altijd kritisch nagevraagd zou moeten worden.

Zonder wetenschappelijk onderzoek van die
bepaalde microvoedingsstoffencombinatie is
een dergelijke uitspraak niet verdedigbaar.
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Anti-oxidatieve werking

Nullijn = controle-
opstelling

Gemiddelde van de 
vergelijkingscombinaties



Een andere stof die de cellen van ons li-
chaam behoorlijk kan beschadigen, is suiker
(glucose). Deze tests onderzochten of ver-
schillende microvoedingsstoffencombina-
ties zouden kunnen beschermen tegen de
zogenoemde glucose-stress.

Een overdaad aan suiker in het bloed “ver-
kleeft” het oppervlak van cellen en beperkt
die behoorlijk in hun functie. Daarnaast kan
de functie van cellen beperkt worden door
glucosemoleculen die de opname van vita-
mine C in de cellen blokkeren en daarmee
leiden tot een vitamine C-tekort in de cel.
Wanneer menselijke cellen gedurende
lange tijd blootgesteld werden aan zeer
hoge glucosespiegels, sterven zij.  

In deze testreeks werd de beschermende
werking onderzocht van verschillende mi-
crovoedingsstoffencombinaties op mense-
lijke lichaamscellen (gladde spiercellen) die
blootgesteld waren aan verhoogde glucose
(suiker)-waarden. Daarbij werd de overleving
van de cellen vergeleken met de controle-
opstelling (nullijn). De controle-opstelling be-
stond hier uit cellen die blootgesteld waren
aan verhoogde suikerconcentraties, zonder
toevoeging van microvoedingsstoffen. 

In tegenstelling daartoe lieten de op weten-
schappelijke basis ontwikkelde en geteste
microvoedingsstoffencombinaties een dui-
delijk betere cel-beschermende werking
zien. Dat was vooral zichtbaar voor een com-
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De invloed  van diverse micro -
voedingsstoffencombinaties op
bescherming van cellen tegen
schade door een verhoogde
bloedsuikerspiegel 

Miljoenen mensen
wereldwijd lijden
aan diabetes, een
stofwisselingsstoor-
nis, merkbaar aan
verhoogde bloed -
suikerwaarden.

Hoofdstuk 2: Resultaten van andere vergelijkingsstudies over
belangrijke biologische functies



binatie die speciaal voor dat doel ontwik-
keld was (kolom B). Die was in staat alle cel-
len (100%) te beschermen en in leven te hou-
den. Ook een combinatie van verschillende
vormen vitamine C was met een cel-overle-
ving van bijna 80% bijzonder effectief.

De vergelijkingscombinaties toonden over
het algemeen enige mate van een bescher-
mende werking. De overleving van cellen
werd, vergeleken met de controle-opstel-
ling, vastgesteld op 37% (rode kolom).
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onderzochte microvoedingsstoffencombinaties bestaand uit: 
A: Diverse vitamines, mineralen, spoorelementen, aminozuren, secundaire plantenstoffen
B: Vitamine C, vitamine E, vitamine B1-B12, biotine, magnesium, chroom, foliumzuur, inositol, choline
C: Vitamine C, als ascorbinezuur, gebufferde vitamine C en ascorbylpalmitaat, met bioflavonoïden 
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Cel-bescherming tegen beschadiging door versuikering

Nullijn = controle-
opstelling

Gemiddelde van de 
vergelijkingscombinaties
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Wat nu?
Hoe u als consument 
zekerheid over uw voe-
dingssuppletie kunt krijgen

Een kwaliteitsoffensief 
in de wereld van de 
voedingssuppletie



Het produceren van hoogwaardige produc-
ten, vooral als het om gezondheid gaat,
zou bij elke leverancier het allerbelangrijk-
ste moeten zijn.

Helaas voelen niet alle vitaminefabrikan-
ten die verplichting zo sterk. Veel te vaak is
de prijs een doorslaggevend verkoopargu-
ment. Om de kosten laag te houden, wordt
allereerst op onderzoek bespaard. Boven-
dien worden goedkopere en daarmee 
kwalitatief inferieure vormen van micro -
voe dings stoffen verwerkt.

De voortgang op het gebied van vitamine-
onderzoek zal zich echter uitsluitend door-
zetten met producten van voldoende hoge
kwaliteit. Alleen op die manier kunnen we
de status bereiken die voor brede accepta-
tie van voedingssupplementen bij de be-
volking noodzakelijk is.  

Een kwaliteitsoffensief is noodzakelijk

Het is de hoogste tijd dat miljoenen con-
sumenten zich realiseren dat vitamines
niet allemaal gelijk zijn. Er komen veel te
veel inferieure producten op de markt.

Dit kwaliteitsoffensief laat geen ruimte
voor alternatieven. De in de bevolking
breed gedragen wens voor natuurlijke ge-
zondheid moet gekoppeld worden aan de
ethische verplichting van fabrikanten om
kwalitatief hoogwaardige gezondheids-
producten aan te bieden.

Leveranciers die niet bereid zijn aan deze
verplichting te voldoen, zullen zichzelf van
de markt zien verdwijnen.

Onmisbare elementen in dit kwaliteitsof-
fensief omvatten:

• Onderzoek: Samenwerking met experts
op het gebied van vitamine-onderzoek
is noodzakelijk. Coöperatie met een on-
derzoeksinstituut zou voor elke serieuze
vitaminefabrikant een vereiste moeten
zijn. 

• Kwaliteit van inhoudsstoffen: Hoog-
waardige, gezondheids-ondersteunende
microvoedingsstoffencombinaties bezit-
ten overtuigende argumenten ten op-
zichte van goedkope pillen. Dat laat deze
brochure overduidelijk zien. 

• Kwaliteit in de samenstelling: Zoveel
mogelijk goedkope stoffen combineren
en die middelen als “Vitamine A-Z” te
verkopen, is eenvoudig, maar niet doel-
gericht. Zonder wetenschappelijke tests
kan een optimale combinatie (synergie)
van de verschillende inhoudsstoffen niet
gegarandeerd worden.
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Het gaat om uw gezondheid!

De belangrijkste rol voor 
succes van dit kwaliteitsoffen-
sief is echter weggelegd voor
de miljoenen consumenten,
die bij de fabrikanten hun
recht op gezonde producten
opeisen.

Dit deel van de brochure
biedt daarvoor argumenten
en mogelijkheden tot actie.
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Veel te veel fabrikanten vervuilen het aanbod van vitamineproducten met goedkope pillen. Onder die
prijsstrijd lijden vooral de consumenten.

Ontbrekend onderzoek, twijfelachtige kwaliteit van inhoudsstoffen en twijfelachtige kwaliteit van 
samenstelling – deze elementen brengen de kwaliteit van het uiteindelijke vitamineproduct in gevaar.
Het kwaliteitsoffensief voor voedingssupplementen is een belangrijke manier om dat te veranderen. 

Ontbrekend onderzoek

Twijfelachtige kwaliteit 
van inhoudsstoffen

Twijfelachtige kwaliteit 
van samenstelling

Inferieure 
vitamineproducten
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Op die vraag is er een ontnuchterend ant-
woord:

1. Onwetendheid van de consument

Miljoenen mensen nemen dagelijks sup-
plementen, in de overtuiging iets goeds te
doen voor hun gezondheid. De meeste we-
ten echter niet:

• dat die producten niet getest zijn op hun
gezondheidseffect

• dat de reclameslogans die de fabrikan-
ten gebruiken niet afgeleid zijn uit eigen
onderzoek, maar samengesteld zijn uit
“boekenwijsheden”

• dat de inhoudsstoffen van natuurlijke of
synthetische herkomst kunnen zijn, wat
vaak een belangrijk verschil in hun wer-
king op menselijke cellen betekent.

2. Maximale winst voor de fabrikant

De markt voor supplementen groeit mo-
menteel enorm. Verantwoordelijk daarvoor
is een zeer snel stijgend aantal wetenschap-
pelijke publicaties over de betekenis van
microvoedingsstoffen voor de gezondheid.   

Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer “me-
too’s” op die groeiende markt verschijnen.
Hun primaire doel is niet de gezondheid
van mensen, maar een zo hoog mogelijke
winst – over de rug van de onwetende con-
sument.

Het toenemend aantal van dergelijke “za-
kenlieden” in deze branche heeft een groei-
ende concurrentiedruk tot gevolg. Dat be-
tekent, dat de fabrikanten proberen met
steeds lagere prijzen elkaar te onderbieden.

Om de winstmarge dan toch te behouden,
wordt steeds op dezelfde plaats bespaard:
de kwaliteit van de inhoudsstoffen. Deze
“winst-spiraal” sluit het gebruik van hoog-
waardige inhoudsstoffen van natuurlijke

herkomst meestal uit. In plaats daarvan
wordt gebruik gemaakt van inhoudsstoffen
van kunstmatige (synthetische) oorsprong,
vaak met twijfelachtige herkomst. 

Het antwoord op de vraag “Waarom wor-
den inferieure en mogelijkerwijze scha-
delijke voedingssupplementen in groten
getale te koop aangeboden” is het onver-
antwoordelijke winstbejag van fabrikan-
ten die misbruik maken van de onwe-
tendheid van consumenten. 

Deze brochure gaat dat veranderen. Voor de
eerste keer worden de verregaande conse-
quenties van die ontwikkeling beschreven.

Massamedia, die - op basis van miljoenen
reclame-inkomsten - nauwe banden heb-
ben met de farmaceutische industrie, ne-
men deze meldingen “dankbaar” op. Daar-
mee worden miljoenen mensen voor de
gek gehouden.

Onderzoek dat de werking van inferieure
producten test, wordt door de media altijd
wel weer opgepikt. Aangezien de kwaliteit
van de geteste producten vaak twijfelach-
tig is, kunnen de studieresultaten natuurlijk
nooit overtuigend positief zijn.

Wanneer we bedenken dat de mensheid
de kans heeft met behulp van hoogwaar-
dige microvoedingsstoffen talrijke ziektes
grotendeels uit te bannen, dan is die ont-
wikkeling dubbel zo erg. Want die inferi-
eure pillen brengen de hoogwaardige pro-
ducten ook in diskrediet.

Waarom zijn er eigenlijk 
inferieure en schadelijke 
producten te koop?

Dit zijn voor gezondheids -
bewuste mensen goede 
redenen om mee te doen 
aan dit kwaliteitsoffensief.



De toenemende vraag naar vitamineproducten veroorzaakt bij fabrikanten die niet aan onderzoek en weten-
schappelijke test van hun producten geïnteresseerd zijn, een neerwaartse spiraal.
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Inferieure producten

Schadelijke werking

Twijfelachtige producten

Steeds meer producten 
op de markt

Toenemende 
concurrentiedruk

Goedkope, synthetische 
inhoudsstoffen

Groeiende vraag 
in de vitaminesector.

Gebrekkige resultaten van
onderzoek door derden

Persberichten met negatief
commentaar over vitamine-

producten

Algemene veroordeling 
van vitamineproducten

De resultaten van onder-
zoek met inferieure pro-
ducten worden door de
media opgepikt en
meestal zonder reflectie
doorgegeven.

Zo raakt een complete
branche in diskrediet –
geheel onterecht. 
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„Voedingssupplement heeft geen enkel effect op gezondheid“  – Volkskrant
„Stop met multivitamines“ – De Telegraaf
„Teveel vitamine – radicalenschade“ – NRC

We kunnen die meldingen niet uit de weg
gaan. We winden ons erover op, omdat we
voelen hoe mensen door dergelijke meldin-
gen onzeker gemaakt worden.

In bijna alle studies die deze negatieve mel-
dingen tot gevolg hadden, werden inferieure
preparaten gebruikt of slechts de werking
van enkelvoudige stoffen onderzocht.

Nu is echter duidelijk dat enkele van die
meldingen met zekerheid een kern van
waarheid bezitten, zoals deze brochure
overtuigend laat zien. Hoe is het anders te
verklaren dat bekende, veel verkochte mi-
crovoedingsstoffencombinaties de groei van
kankercellen bevorderen?

Inferieure microvoedingsstoffencombina-
ties kunnen niet het positieve effect hebben,

dat wetenschappelijk ontwikkelde en ge-
teste microvoedingsstoffencombinaties laten
zien.

Wanneer u in de supermarkt multivitamine-
preparaten voor enkele euro’s ziet, wees
dan op uw hoede. Het is onmogelijk dat
zo’n vitaminemix uit hoogwaardige natuur-
lijke grondstoffen bestaat. Zoals in deze bro-
chure beschreven, moet de werking van
zulke preparaten in twijfel getrokken wor-
den – tot het tegendeel door de fabrikant
bewezen wordt.

De volgende kranten -
koppen zouden u bekend
kunnen voorkomen:
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Er is geen enkel aspect van ons leven zo
sterk met economische belangen verweven
als onze gezondheid.

Lucratief zakendoen kan helaas nog steeds
het beste met zieke mensen. Wanneer we
dat willen veranderen, dan moeten we de
belangengroeperingen die preventieve ge-
zondheid in de weg staan, ontmaskeren. 

Het recht op preventieve, natuurlijke ge-
zondheid krijgen we niet cadeau. Wanneer
we dat willen bereiken, moeten we er wat
voor doen.

Een belangrijke stap in die richting, is de fa-
brikanten van voedingssupplementen ertoe
brengen hun producten systematisch we-
tenschappelijk te laten testen op kwaliteit
en werking. 

Gezondheid krijgen we
niet cadeau

Onderzoek is de voorwaarde voor kwaliteit.
Deze brochure maakt duidelijk hoe vele vi-
taminefabrikanten over de rol van onder-
zoek denken. Het afgebeelde overzicht van
op PubMed gepubliceerde wetenschappe-
lijke onderzoeken laat zien:

Deze fabrikanten lijken niet geïnteresseerd
te zijn in eigen onderzoek, en de werking
van hun producten op het menselijke orga-
nisme lijkt ze niet te interesseren.

Maar helpt u dat in uw situatie? Wat doet
de fabrikant aan wie u uw gezondheid toe-
vertrouwt, wanneer u supplementen ge-
bruikt van een bepaald merk?

Het antwoord daarop is eenvoudig: vraag
het maar! U heeft daarvoor slechts een pro-
ductverpakking en een internetverbinding
nodig. Wanneer u beide ter beschikking
heeft, dan gaat u als volgt te werk:

Verlang antwoord op 
uw vragen

1 – Neem de product-
verpakking in de hand

2 – Vind op de verpakking de
naam van de fabrikant

4 – Stel de fabrikant uw 
vragen (voorbeelden volgen)

3 – Zoek op het internet naar
de contactinformatie
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U kunt op meerdere manieren antwoor-
den krijgen. U kunt een brief schrijven of
u stuurt de fabrikant een e-mail. En na-

tuurlijk zijn er ook nog andere mogelijk-
heden, zoals de Facebook-pagina van het
bedrijf.

U zou ook samen met anderen een be-
zoek kunnen brengen aan de fabrikanten.

Rondleidingen of open dagen die door fa-
brikanten aangeboden worden, zijn een
mooie gelegenheid om direct een ant-
woord te krijgen.

Wanneer vitaminefabrikanten door klan-
ten de hierboven genoemde vragen ge-
steld krijgen, geven ze vaak ontwijkende
antwoorden. Hieronder ziet u enkele brie-
ven van bedrijven, die ons door consu-
menten toegestuurd zijn. 

Voorbeelden van vragen die u zou kunnen stellen:

1. Verricht u eigen onderzoek naar de werking van uw voedings-
supplementen? En zo ja, waar kan ik de studieresultaten vinden?

2. Geeft u opdracht tot onderzoek naar de werking van uw 
producten of gebruikte inhoudsstoffen?

3. Maakt u gebruik van onderzoek door derden bij het samenstel-
len van uw producten?

Fragmenten uit brieven van diverse bedrijven als antwoord op vragen
van bezorgde klanten. Geen van de geadresseerden kon wetenschap-
pelijk onderzoek met de aangeboden producten noemen.

"Wij geven geen op-
dracht tot weten-
schappelijk onder -
zoek met onze eigen
voedingssupplemen-
ten."
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Laat u zich door dergelijke mooipraterij
niet ontmoedigen! Vraag gewoon verder.
Hoe meer vragen ze over onderzoek krij-
gen, des te groter wordt de druk om de
eigen producten zelf te testen. 

Ga met andere geïnteresseerde consu-
menten samen aan de slag.

Samen staat u sterker!

".... eigen weten-
schappelijk onder-
zoek is niet nodig.“ 

"... verder weten-
schappelijk onder-
zoek met voedings -
supple menten is
niet nodig."

Laten we duidelijk zijn: wij kunnen u er 
alleen maar op attent maken dat miljoenen
mensen over de werking van de door hun 
gebruikte voedingssupplementen misleid
worden. Wanneer u wilt dat er wat verandert,
dan moet u nu actie ondernemen!



U kunt dit boek bestellen via: www.drrathbooks.com

Dr. Rath Education Services B.V.
Postbus 656, NL-6400 AR Heerlen

Tel.: 0031-457-111 223

Email: info@rath-eduserv.com 
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De overwinning op kanker  
Deel 1: Iets onvoorstelbaars wordt mogelijk
Het boek „De overwinning op kanker” beschrijft dat microvoedingsstoffen
in staat zijn alle sleutelmechanismen van kankercellen, die kanker tot een

dodelijke ziekte maken, te remmen, en
legt uit waarom deze - voor miljoenen
mensen zeer belangrijke – grote stap
voorwaarts in kankeronderzoek zulke
sterke tegenwerking ondervond.

• “Ik hou van dit boek! Erg informatief met duidelijke illustraties. 
Dit boek is een handleiding in je zoektocht naar de juiste natuur
lijke supplementen.”

• “Dit is baanbrekende informatie”

Recensies van klanten op amazon.com

Dr. Matthias Rath en
Dr. Aleksandra Niedzwiecki
200 pagina‘s, softcover, 2015
Taal: Nederlands 
ISBN: 978-90-76332-89-5
Art.nr.: 1030
Prijs: 12,90 €
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Als u wilt helpen deze belangrijke informatie te verspreiden, kunt u
meer exemplaren van deze brochure via onderstaand adres verkrijgen.

Waarom dieren geen hartinfarct krijgen
…. maar mensen wel
In zijn opzienbarende boek „Waarom dieren geen hartinfarct krijgen…
maar mensen wel!” presenteert Dr. Rath belangrijke onderzoeksresultaten

op het gebied van cellulaire genees-
kunde, en laat zien dat beheersing van
volksziekten als hartinfarct, beroerte,
diabetes en andere hart- en vaatziekten
in de nabije toekomst mogelijk is. 

Dr. Matthias Rath
302 pagina’s, softcover, 2017
Taal: Nederlands
ISBN: 90-76332-48-7
Art.nr.: 1026
Prijs: 12,90 €
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Dit boek geeft uitleg over de 
baanbrekende natuurlijke vooruit-
gang bij het voorkomen van hartin-
farcten, beroertes, hoge bloeddruk, 
hartzwakte, hartritmestoornissen en
andere volksziekten.

Dit boek geeft uitleg over de 
baanbrekende natuurlijke vooruit-
gang bij het voorkomen van hartin-
farcten, beroertes, hoge bloeddruk,
hartzwakte, hartritmestoornissen en
andere volksziekten.

... maar mensen wel
Blauwdruk voor

een nieuw 
gezondheidsstelsel

       
      
        

   
   

• “Heel interessant. Mooi overzicht van wetenschappelijke en 
ondersteunende studies.”

• “Dit boek is een mooie wegwijzer voor mensen die kampen 
met hart problemen, hypertensie of diabetes.”

Recensies van klanten op amazon.com



Dr. Rath Health Foundation
Sourethweg 9, NL-6422PC Heerlen 

Tel.: 0031 - 457 111 223
Fax: 0031 - 457 111 229

Email: info@dr-rath-foundation.org
Web: www4nl.dr-rath-foundation.org #
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