
HPCM-bijeenkomst
volgend op Apeldoorn-beurs

- Health Professionals for Cellular Medicine
- Cellulaire Geneeskunde – basisinformatie

Lunchpauze
- CG bij cardiovasculaire aandoeningen
- Praktische aanpak – stappenplannen
- Vitale Celstoffen Formules bestellen



Even voorstellen:

Maureen Gubbels –
productspecialist 
Terry Buter – voedingskundig 
therapeut
Kelly Jansen / James Dipas

CelXpert:
Karl Bleeker
Sylvia Stelten
Claudia Donate

Dr. Rath Organisatie:

- Dr. Rath Gezondheidsalliantie
- Dr. Rath Health Foundation
- Dr. Rath Research Institute
- Education Services
- HPCM
- Movement of Life
- Dr. Rath Health Programs



Dr. Rath Gezondheidsalliantie

Dr. Rath Health Foundation
(Stichting zonder winstoogmerk)

Dr. Rath Research Institute
Eigen onafhankelijk onderzoek

Education Services
Boeken, lezingen, publicaties



Ieder mens heeft het recht op gezondheid, maar wanneer onze 
gezondheid opgeofferd wordt voor het maken van winst, moeten we 
samenwerken om onze grondrechten te verdedigen.

Over de hele wereld, van Europa tot de Verenigde Staten en van Afrika tot 
Azië, neemt de Dr. Rath Gezondheidsalliantie actief deel aan lokale, 
regionale en nationale gezondheidsactiviteiten.



HPCM
Health Professionals for Cellular Medicine



Zorgprofessionals tussen wetenschap en bevolking



HPCM

Samenwerkingsverband van zorgprofessionals die 

(de inzichten van) cellulaire geneeskunde willen 

implementeren in hun behandelingen



Criteria deelname HPCM

• BIG- of KP-registratie / zorgprofessional

• Basiskennis van cellulaire geneeskunde en 
micronutriënten-research

• Bereidheid voor bijscholing dmv. informatiemateriaal, 
meetings, seminars, webinars etc.



Voordelen HPCM

• Wetenschappelijke informatie over vitale celstoffen en de wereldwijde snelle 
ontwikkeling van deze kennis binnen de geneeskunde

• Direct contact met toonaangevende wetenschappers op dit gebied

• Toegang tot de resultaten van klinisch onderzoek met micronutriënten

• Bijscholing en symposia over cellulaire geneeskunde, micronutriënten, etc.

• Uitwisselen van ervaringen met collega’s 

• Korting op de aankoop van Vitale Celstoffen Formules

• Deelname HPCM is GRATIS 













www.hpcm.org

HPCM is een initiatief 
VOOR zorgprofessionals,
DOOR zorgprofessionals



HPCM heeft als doel zorgprofessionals bij 
elkaar te brengen die:

- Regionaal samenwerken met elkaar en met de Dr. Rath 
Gezondheidsalliantie

- Behandelings-ervaringen uitwisselen
- Bijeenkomsten helpen vormgeven/presenteren
- Patiënten adviseren bij de toepassing van Cellulaire Geneeskunde

- Multicenter / pilotstudies / observatieonderzoek helpen verrichten
- Deel uitmaken van competentienetwerken

- Protocollen helpen formuleren



Het is tijd voor verandering van 
ons gezondheidszorgstelsel

Preventie en educatie



Ontwikkelingen in de gezondheidszorg: 
Wie profiteert daarvan? 

Technologische ontwikkelingen hebben in de afgelopen eeuw
de gezondheid van de wereldbevolking niet verbeterd en ook
niet geleid tot een hogere levensverwachting. 

De subsidies voor gezondheidsprojecten gericht op preventie
zijn de afgelopen 10 jaar met 90% gedaald. 

New England Journal of
Medicine 2015; 373, 499-501

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNn9lduxs8cCFU84iAod93gFTg&url=http://onlinecareertips.com/2015/08/public-health-careers-tap-a-range-of-passions/&ei=dIrTVdnzE8_woAT38ZXwBA&bvm=bv.99804247,d.cGU&psig=AFQjCNG7bK0IvcXwPnMH3zQrmEHHdJjy4Q&ust=1440013137756923


Het effect van deze „medicalisatie“-trends 
op onze gezondheid

• Toename ziektekosten

• Slechtere volksgezondheid
➢ Ontstaan van nieuwe ziekten

➢ Gezondheidsrisico‘s door
bijwerkingen van diverse 
medicijnen

• Ziekten blijven bestaan!

https://publichealthwatch.wordpress.com/2015/03/12/more-infectious-diseases-emerging-because-of-climate-change-scientists-warn/


Nederlanders met chronische ziekten

Percentage mensen met een chronische ziekte en multimorbiditeit
(naar leeftijd op 1 januari 2011) 

5.3 miljoen Nederlanders 
met één of meer chronische 
ziekten

(Bron: LINH, berekend 
door het NIVEL, 2013).

http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/hoeveel-mensen-hebben-een-of-meer-chronische-ziekten/#definition_414
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/hoeveel-mensen-hebben-een-of-meer-chronische-ziekten/#definition_40


Toename chronische ziekten

Percentage personen met multimorbiditeit in de periode 2004-2011

Toename van 
19%, vooral bij 
mensen van 55 
jaar en ouder

(Bron: LINH, berekend 
door het NIVEL, 2013).

http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/hoeveel-mensen-hebben-een-of-meer-chronische-ziekten/#definition_414
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/hoeveel-mensen-hebben-een-of-meer-chronische-ziekten/#definition_40


Ondanks jaren onderzoek?!

(Bron: Alzheimer Nederland 2013)



De wereldwijde omvang van de kankerepidemie

Nieuwe kankerpatiënten (miljoenen)

Prognose WHO: overlijden door kanker: elke 3e persoon

Bron: WHO



Omzetontwikkeling oncolytica

Bron: 
Farminform



Kanker een chronische ziekte?

Doorn 7 november 2015

In 2000: 366.000 patiënten leven met de gevolgen van kanker
Prognose: in 2020 toename tot > 700.000 personen. (Bron: NKR/IKNL)

Eén op de vijf kankerpatiënten heeft op het moment van kankerdiagnose ook al diabetes. 
“Cholesterolverlagers lijken overleving te verbeteren”.

Lotgenotencontact/patiëntenverenigingen
Druk op de gezondheidszorg – complementaire zorg
Diverse websites met “onafhankelijke” informatie



Kanker een chronische ziekte

De ziekte krijgt voor sommigen een chronisch karakter. Het aantal nieuwe 
patiënten en patiënten die langdurig met de ziekte te maken krijgt, neemt 
toe, waardoor ook de vraag naar kankergeneesmiddelen groeit. 

(Bron: Kanker in Nederland tot 2020, SCK KWF Kankerbestrijding, september 2010)

Prof. Bart Kiemeney, Radboudumc

‘Er zijn aanwijzingen dat ook (ex-)kankerpatiënten door 

een gezonde leefstijl iets kunnen doen om de kans op 
terugkeer van kanker te verkleinen.’



In het belang van iedereen
• Veel minder volksziekten
• Veel minder verzekeringsbijdragen

• Verbetering van financiële en sociale levenssituatie

Kosten: flink verminderd
Bijdragen en kosten

Basis: Gezondheid door preventieve en 
op oorzaak gerichte behandelingen, 

zonder negatieve bijwerkingen

Gezondheid
ipv

winstbejag

Toepassing van 
betaalbare, 
wetenschappelijk
onderbouwde
natuurgeneeswijzen

Wettelijke basis:
Basis gezondheidszorgsysteem

(open en transparent)

Een gezondheidszorgstelsel voor iedereen!



19e eeuw:
Begin van de 
moderne 
geneeskunde

Cellulaire

pathologie

20e eeuw:
Gescheiden
ontwikkeling

21e eeuw:
Cellulaire
Geneeskunde opent
een nieuw medisch
tijdperk

Cellulaire

pathologie

Cellulaire

pathologie
Vitamine

Research 

Cellulaire
Geneeskunde

Vitamine

Research 

Van cellulaire pathologie naar cellulaire geneeskunde



Cellulaire Geneeskunde combineert de 

belangrijkste principes van de moderne 

geneeskunde. 

Deze Synergie is de grondslag voor: 

• een unieke stap voorwaarts in de  

geneeskunde

• ondersteuning van de gezondheid van 

miljoenen mensen

• kostenbesparing van miljarden in de 

gezondheidszorg

Cellulaire

Genees-

kunde

Cellulaire

pathologie

Belang van 

vitamines

voor de 

gezondheid

Het begin van een nieuw tijdperk in de 

geneeskunde



Waarom zouden zorgprofessionals hun 
kennis delen met patiënten/bevolking?



Veranderingsproces in 4 stappen

- Bewustzijn
- Impasse van het huidige gezondheidszorgsysteem

- Gezondheid wordt ons niet vrijwillig gegeven

- Educatie
- Onwetendheid leidt tot ziekte; voor gezondheid is kennis nodig

- Empowerment
- Kennis hebben voor eigen verantwoordelijkheid en beslissingen 

- Participatie
- Maak van natuurlijke preventieve gezondheid een mensenrecht



Met trots bij dr. Rath horen! 
Met trots echte vooruitgang in de gezondheid ondersteunen!

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMrB97uxs8cCFQopiAod7vEA2A&url=http://www.ok.gov/okfusion/Public_Safety/Health/&ei=MorTVcrgMYrSoATu44PADQ&bvm=bv.99804247,d.cGU&psig=AFQjCNG7bK0IvcXwPnMH3zQrmEHHdJjy4Q&ust=1440013137756923


Basis-informatie

- Gezondheidsalliantie
- Cellulaire geneeskunde

Maureen Gubbels



Waarom sta ik hier?
Waarom doe ik dit?
Wie zijn wij?



Gezondheidszorgstelsel?
Zijn we er blij mee?







Wat is de 
Gezondheidsalliantie?



www.dr-rath-health-alliance.org



Rudolf Virchow
cellulaire pathologie 1858

Casimir Funk 
Vitamines

1912

Vitamine-onderzoek:
Belang van vitamines
voor de gezondheid

Cellulaire pathologie: Ontstaan van 

ziekte
op celniveau

Christian Eijkman 
Vitamine B1 

1926

Een stukje geschiedenis

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Eijkman&ei=Z1MhVf4OyP2gBK-ggdgM&psig=AFQjCNG91nSfMfEtDwnaBbWZ6X2faNnz_A&ust=1428333799117822


1937: Nobelprijs voor vitamine C

Prof. Albert Szent-György

Voor de ontdekking van de belangrijke rol van 

vitamine C voor een gezonde celstofwisseling. 

Tussen 1925 en 1965:

9 Nobelprijzen voor de ontdekking van 

vitamines en de betekenis ervan voor onze 

gezondheid.



Cellulaire Geneeskunde = de verbinding!

Cellulaire
Geneeskunde

Ontstaan van ziekte op 
celniveau

Vitamines van 
belang voor
gezondheid



Wetenschappelijke basis voor het 
stoppen van hart- en vaatziekte

Dr. Rath en Linus Pauling (1990)



Wetenschappelijke basis voor het stoppen van 
de kanker-epidemie

Dr. Rath en Linus Pauling

(1992)

Plasmin-Induced Proteolysis and the

Role of Apoprotein(a), Lysine, and 

Synthetic Lysine Analogs, 
Journal of Orthomolecular Medicine, 1992, 7, 17-22



Doorbraken in de geneeskunde

Mensen                  Dieren

Lipoproteïne(a)      Vitamine C

hartinfarct
doodsoorzaak

nr 2

Hartinfarct 
komt niet voor

Connectie tussen vitamine C en de 

ontwikkeling van atherosclerose (1987)

Connectie tussen vitamine C, lysine en de 

uitzaaiing van kankercellen (1992)



Cellulaire Geneeskunde: 

gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van dr. Matthias Rath

„Ons doel is om, nog in deze

generatie, een wereld te 

creerën waarin elke man en 

vrouw en elk kind een gezond

leven kan leiden .“ 

Het meeste actuele vitamine-onderzoek baseert zich op de 

wetenschappelijke ontdekkingen van dr. Rath.  



Toonaangevend wetenschappelijk onderzoek van Cellulaire
Geneeskunde en natuurlijke gezondheid

Dr Rath Research Institute
Californië, VS

www.drrathresearch.org

Onze meer dan 160 wetenschappelijke publicaties in gerenommeerde
vaktijdschriften documenteren de preventieve en therapeutische werking van 
natuurlijke gezondheidsbenaderingen.



Ontdekkingen op het gebied van: 

• Beheersing van hart- en vaatziekten

• Natuurlijke aanpak van kanker

• Immuunsysteem en infecties

• Gezonde stofwisseling (bv. bij diabetes)

• Gezonde functie van hersenen en zenuwstelsel (Alzheimer)

Cellulaire Geneeskundig onderzoek zet aan tot 
preventieve gezondheidszorg



• Onderdrukken van 
symptomen

• Toename van ziekten

• Focus op winstgevende
oplossingen

• Beschermen van het 
therapeutische alleenrecht

• Hoge zorgkosten

“ Leven MET ziekte” “Leven ZONDER ziekte”

• Bestrijden van oorzaken

• Focus op preventie

• Optimale
gezondheidsvoordelen ipv
maximale winst

• Uitgebreid aanbod van 
behandelmogelijkheden

• Minder hoge zorgkosten



• Richten op de oorzaken van ziekte

• Selecteren van het juiste biologische pad om verschillende
pathologische processen te verhinderen of te corrigeren

• Gelijktijdig richten op meervoudige cellulaire mechanismen

• Doeltreffendheid versterken dmv synergetische werking
van de microvoedingsstoffen

Aanpak met Cellulaire Geneeskunde



Voordelen van voedingsstoffen-synergie

▪ Meer effect

▪ Gelijktijdig effect op meerdere
biochemische processen

▪ Groot effect met minder hoge
doseringen

▪ Behoud van balans in de 
celstofwisseling



Cellulaire basis voor ziekte of gezondheid

Elke lichaamscel heeft
microvoedingsstoffen nodig om 
optimaal te kunnen functioneren:

▪ Vitamines

▪ Mineralen/spoorelementen

▪ Aminozuren

▪ Plantenstoffen

▪ andere



Modern begrip van het ontstaan
van chronische ziekte

Gezonde cel Slecht
functionerende cel

Ziek orgaanVerstoorde
stofwisseling

Langdurig tekort aan voedingstoffen

Tekorten van vitamines, mineralen en andere microvoedingsstoffen
in de lichaamscellen zijn de meest voorkomende oorzaak

van chronische ziekte

Ontwikkeling
van ziekte



Ziekten ontstaan op celniveau

bloedcellen

bindweefselcellen zenuwcellen

spiercellen

levercellen

Gezondheid en 
ziekte van ons 
lichaam worden 
bepaald in de 
miljoenen cellen 
waaruit ons 
lichaam en onze 
organen zijn 
opgebouwd.



Denken in cellen ipv in organen

Cellulaire geneeskunde = 

niveau van de cel

Conventionele geneeskunde =

niveau van het orgaan

Specialisten voor:

• hart 

• long

• maag-darm

• botten en gewrichten

• zenuwen

• en vele andere 



celmembraan

golgi-apparaat

• stadhuis =  celkern

• stadsmuur =  celmembraan

• fabriek           =  golgi-apparaat

• energiecentrale =  mitochondrium

celkern

mitochondriën

mitochondrium

energiecen-

trale
fabriek

Stadtmauer

stadhuis



Vitale celstoffen zijn van levensbelang 
voor de stofwisseling van cellen

Macronutriënten leveren de brandstof:

• eiwitten

• koolhydraten

• vet
• vitamines
• mineralen
• spoorelementen
• aminozuren

In de mitochondriën (energiecentrales) van de cellen wordt  de 

bioenergie voor de celstofwisseling geproduceerd.

Micronutriënten

zijn de katalysators 

(het lont) voor de 

energiestofwisseling 

in de cellen



➢ Verstikking

➢ Dorst

➢ Honger

➢ GEEN!

Signalen van tekort Dood door tekort na:

Zuurstof

Water

Voeding:
(Macronutriënten: eiwit, 

suiker, vet)

Vitale celstoffen: 
(Micronutriënten: vitamines, 

mineralen, sporenelementen, 

aminozuren)

Micronutriënten zijn van levensbelang!

➢ Minuten

➢ Dagen

➢ Weken

➢ Vele jaren                          

(b.v. hartinfarct)

Omdat er geen alarmsignalen zijn bij een tekort aan 

vitale celstoffen, kan men zich uitsluitend 

beschermen door kennis en adequaat handelen!



Denken in oorzaken ipv in symptomen

Vitale celstoffen

(Bio-energie voor alle cellen en organen)

Het chronische gebrek aan vitale celstoffen in 

miljoenen lichaamscellen wordt opgeheven. 

Medicijnen onderdrukken symptomen:

hoge bloeddruk bv. bètablokkers

(kunstmatige verlaging van de hartfrequentie)

hartzwakte bv. diuretica

(kunstmatig „water“ afvoeren om 

het hart te ontlasten)

bv. statines

(kunstmatige blokkade van de onmisbare 

lichaamseigen cholesterolsynthese)

doorbloedings-
stoornissen

Vitale celstoffen verhelpen de oorzaak:



Als je open staat voor nieuwe dingen en 
vooroordelen loslaat …

Heb je 2 handen vrij om een gezondere
toekomst te grijpen!



Lunchpauze



Cellulaire Geneeskunde 
bij cardiovasculaire aandoeningen

- Atherosclerose
- Hypertensie
- Cardiomyopathie
- Aritmie



Een epidemie van hart- en vaatziekten

Overlijden tgv

cardiovasculaire

aandoeningen

Ontstekingsziekten
Ongevallen

Kanker, diabetes, 

neurologische

aandoeningen, etc.

33%



Hartstichting: “Nederland telt ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten”

Cijfers hart- en vaatziekten

• Dagelijks in Nederland:

• sterven ruim 100 mensen aan een hart- of vaatziekte: meer vrouwen 
dan mannen.

• Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen 
(20.000 per jaar = 55 per dag)  

• sterven 25 mensen jonger dan 75 jaar aan een hart- of vaatziekte

• worden 1.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een 
hart- of vaatziekte



Epidemiën blijven voortbestaan zolang de 

werkelijke oorzaak van de ziekte niet begrepen

wordt, en dus geen specifieke preventieve

maatregelen of therapeutische behandelingen

ontwikkeld kunnen worden.

Geneeskundige wet



1.Waarom ontstaat een infarct in het 

hart en zelden in andere organen?

2.Waarom ontwikkelt zich arterio-

sclerosis, maar geen veno-sclerosis?

3.Waarom krijgen dieren geen

hartinfarct, maar mensen wel?

Onbeantwoorde cardiologische vragen



Waarom ontstaan hartinfarcten en 
zelden infarcten in andere organen?

Onbeantwoorde cardiologische vragen



Waarom ontstaat arterio-sclerose, 
maar geen veno-sclerose?

Arterie=Slagader Vene=Ader

Onbeantwoorde cardiologische vragen



Waarom krijgen dieren geen hartinfarct –

maar mensen wel?

Onbeantwoorde cardiologische vragen



Dit bijzondere molekuul is de sleutel tot de oplossing voor het raadsel 

van hart- en vaatziekten bij mensen.

Lipoproteïne(a)

Apo (a)



Voorheen bestudeerden onderzoekers apo(a) niet en kwamen daardoor tot 
de verkeerde conclusie dat LDL atherosclerotische plaques veroorzaakt. 

Antilichaam tegen apoB-100

Rath et al, Arteriosclerosis, 1989

Lipoproteïne(a) – in tegenstelling tot LDL – is de 
voornaamste oorzaak van atherosclerotische plaque

Monoklonaal antilichaam tegen
apo(a)



Lipoproteïne(a

)

Vitamine C

Miljoenen jaren geleden:        50        40     30      20      10       Heden
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Lipoproteïne (a) ontstond bij onze voorouders
als een surrogaat voor vitamine C 

Een genetische vervanging die bij onze voorouders bijdroeg tot het 
voortbestaan van het menselijk ras



Hoe vitamine C zou moeten worden aangemaakt 
in ons lichaam….

Dieren maken dagelijks ca. 1 gram vitamine C per 7 kg lichaamsgewicht aan

Mensen missen 
enzym nummer 4 
 geen vitamine C-
aanmaak mogelijk!



Belangrijkste taken van microvoedingsstoffen
in het lichaam

Collageen en bindweefsel

Cellulaire bio-energie

Antioxidatieve bescherming•

•

•

Vitamine C, vitamine E, carotenoïden, 

glutathion, selenium, zink, koper

B-vitamines, Co-Q10, carnitine, 

magnesium, vitamine C

Vitamine C, lysine, proline, vitamine B6, 

koper, ijzer, mangaan, en andere

www.drrathresearch.org



Beslissende vitale celstoffen voor de 

bindweefselproductie  zijn:

Vitamine C: stuurt de productie van 

collageen in de celkern, vormt een 

netwerk van collageenmoleculen

Lysine en proline: belangrijke 

bouwstenen van collageen

Koper: Netwerkvorming van de 

collageenmoleculen

Proteoglycanen en glucosaminen: 

stabiliseren het weefsel als 

bindweefselsubstantie, en liggen 

tussen de collageenfibrillen.

Belangrijk: Stabiel bindweefsel 

Collageenvezels 



Gezonde extracelullaire matrix is essentieel om 
vele pathologiën te verhinderen

• Garantie voor stevig weefsel en stevige organen
Belangrijk bij: atherosclerose, kanker, aneurysma, 
huidproblemen, tandvlees, infecties

• Optimale structuur en sterk weefsel
Belangrijk bij: osteoporose, tandziekten, pees- en 
gewrichtsaandoeningen

• Optimale ondersteuning voor biologische communicatie
(cytokinen, andere biologische transmitters):           
Belangrijk voor: zenuwstelsel, voortplanting



Vitamine C

Essentiële voedingsstoffen voor gezond collageen, 

die ons lichaam niet kan aanmaken

Synthese

Structuur

Vitamine C

Lysine

Proline

Vitamine B6

Koper, ijzer

Stevigheid

Lysine

Vitamine C

Flavonoïden

www.drrathresearch.org



Hartinfarct en beroerte
Gevolg van een tekort aan vitale celstoffen in de 

slagaderwandcellen

Reparatiefactoren voor de slagaderwand 

worden risicofactoren

Reparatie wordt noodzakelijk

Een langdurig 

gebrek aan 

vitale celstoffen 

Hartinfarct Beroerte

Atherosclerose is een 
natuurlijke ‘pleister’ op 
zwakke en gebarsten 
slagaderwanden.



De stofwisseling van deze muis
lijkt op die van de mens: niet in 
staat om zelf vitamine C aan te 
maken, maar wel de 
mogelijkheid voor productie
van menselijk lipoproteïne(a). 

Het bewijs: hart- en vaatziekten kunnen op
natuurlijke manier voorkomen worden! 

Met dit wereldwijd unieke
diermodel hebben onze
wetenschappers het bewijs
geleverd, dat hart- en 
vaatziekten niet alleen
verhinderd, maar zelfs
omgekeerd kunnen worden! 



Van nature

Dieren

+



Mensen



+

Vitamine C

Kunstmatig

Muis-model



+

Een model dat menselijke ontwikkeling

van arteriosclerose immiteert



Vitamine C

Dieren

Mensen

bloedvatwand
Collageen

2 manieren om de bloedvatwand te stabiliseren

Lipoproteïne (a)



Natuurlijke ommekeer 
van atherosclerotische neerslag met cellulaire 
voedingsstoffensynergie

vóór

na

klinische studie 
met 55 patiënten:

groei van aderverkalking op 
natuurlijke wijze omgekeerd



Eerste klinische documentatie van de natuurlijke ommekeer
bij een kransslagaderaandoening bij een mens

Rath M., Niedzwiecki A., Journal of Applied Nutrition, 48, 1996

Coronaire arteriosclerose

bij een 51-jarige man
Niet meer zichtbaar na een

jaar lang suppletie met 

micronutriënten



Resultaten van de studie met cellulaire 
voedingsstoffensynergie bij atherosclerose

toename aderverkalking 
zonder cellulaire 
voedingsstoffen-
programma

Veranderingen in groei atherosclerotische neerslag

vertraging toename 
aderverkalking na 6 mnd. 
cellulaire voedingsstoffen-
programma

stilstand  aderverkalking na 6 
–12 mnd. cellulaire 
voedingsstoffen-
programma



Arteriosclerose is een vroege vorm van de zeevaardersziekte scheurbuik

Vitamine-C-tekort = 

beperkte doorbloeding

Optimale aanwezigheid van 

vitamine C =                  

optimale doorbloeding

Een grote hoeveelheid vitamine C in de voeding
voorkomt vaatwandaanslag



Belangrijkste maatregel om arteriosclerose te voorkomen: 
regelmatige inname van vitamine C!

Arteriosclerotische aanslag (plaques) 
ontwikkelen zich al bij 4 weken onderbreken
van de vitamine C-toevoer

Gezonde slagaderen
bij dagelijkse optimale
voedingssuppletie met vitamine C
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www.AJCD.us /ISSN:2160-200X/AJCD0007056

Original Article

Hypoascorbemia induces

atherosclerosis and vascular

deposition of lipoprotein(a) in 

transgenic mice
John Cha, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath

Dr. Rath Research Institute, Santa Clara, CA, USA

Received March 11, 2015; Accepted March 17, 2015; Epub

March 20, 2015; Published March 31, 2015



Het klinische belang van dit nieuwe begrip van 
cardiovasculaire ziekten

Lipoproteïne(a) is een belangrijke risicofactor voor 

alle bekende vormen van cardiovasculaire ziekte

• Hartinfarct / coronaire hartziekten

• Beroerte / vaataandoeningen in de hersenen

• Vaataandoeningen in de benen, buik etc.

• Nieuw ontstane vernauwing na bypass operatie

• Nieuw ontstane vernauwing na angioplastiek 

(“dotteren”)



2010: European Society of Cardiology: 

Beveelt onderzoek naar lipoproteïne(a) aan

“Wij adviseren de lipoproteïne(a)-waarde te 

onderzoeken bij patiënten met een gemiddeld of 

verhoogd risico op hart- en vaatziekten.”

European Heart Journal 31, 2010

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/31/23/2844.full.pdf



Oud concept

• Vet (lipide)-transporterende 

moleculen (lipoproteïnes) dringen 

door in de slagaderwand en laten 

hun vetinhoud daar achter.

• Deze plaatsing van vetmoleculen 

(lipide) in de slagaderwand heeft 

geen biologisch doel.

• Dus, arteriosclerose is voornamelijk 

een fatalistisch proces.

Nieuw concept

• Lipide moleculen worden voornamelijk 

als intacte lipoproteïne deeltjes – met 

name lipoproteïne(a)- in de 

slagaderwand achtergelaten 

• Deze plaatsing in de slagaderwand 

heeft tot doel de vaatwanden te 

beschermen tegen bloedverlies door 

scheurbuik.

• Dus, arteriosclerose is, per definitie,

een proces dat reguleerbaar is.

De vorming van atherosclerotische 
plaques is in essentie 

onomkeerbaar.

De vorming atherosclerotische 
plaques is omkeerbaar door een 

optimale inname van 
micronutriënten.

Een nieuwe begrip van cardiovasculaire ziekten



Fasen bij de 

natuurlijke ommekeer:

• Stabiliteit door optimale    

collageenproductie

• Afname van woekeringen 

van de gladde spiercellen

• „Teflon“-bescherming en afbraak 

van vetdepots

• Bescherming tegen oxidatie van 

lipoproteïnen en slagaderwandcellen 
Teflon-bescherming

Oxidatie-bescherming

Collageen-productie

Afname van spiercelwoekeringen 

voor na
Bewezen: Vitaminetherapie 
stopt coronaire sclerose al 
in een vroeg stadium

Samenvattend overzicht:



Stop hart- en vaatziekte!

Een oproep om de mensheid te verenigen:

(Het doel is nu in zicht: Het laten verdwijnen van hart- en vaatziekte als de 

oorzaak van sterfte en handicap voor de huidige en toekomstige generaties.)



Am J Cardiovasc Dis 2016;6(2):26-35

www.AJCD.us /ISSN:2160-200X/AJCD0019879

Original Article

Inhibition of collagen synthesis by 

select calcium and sodium channel 

blockers can be mitigated by ascorbic 

acid and ascorbyl palmitate 
Vadim Ivanov, Svetlana Ivanova, Tatiana Kalinovsky, Aleksandra Niedzwiecki, 

Matthias Rath
Dr. Rath Research Institute, Santa Clara, CA 95050, USA

Received November 16, 2015; Accepted April 30, 2016; Epub May 18, 2016; Published May 30, 

2016



Calciumantagonisten blokkeren tevens de 

toegang van vitamine C in de cellen! 

Calciumantagonisten

- verhinderen de instroom van 

calcium in de cellen

- beperken de celfunctie

- verminderen de symptomen

van hart- en vaataandoeningen



Verminderde collageenaanmaak door

calciumantagonisten

Opgelost! 

Het raadsel van een

verhoogd risico op 

hartinfarct bij het gebruik

van calciumantagonisten! 
Inbouw van collageen, vergeleken met vitamine C (%)



De beperking van collageenaanmaak wordt

opgeheven door hooggedoseerde vitamine C! 

De juiste

benadering: 

Hooggedoseerde

vitamine C corrigeert de 

verminderde

collageenaanmaak! 



Reguliere geneeskunde vs. Cellulaire Geneeskunde

Symptoomgericht
• medicijnen

- diuretica
- bètablokkers
- ACE-remmers
- calciumantagonisten
- angiotensine II-remmers

Oorzaakgericht
• celniveau
• synergetisch effect van:

vitamine C, arginine, calcium,
magnesium en 
andere cellulaire voedingsstoffen

In > 90 % is de oorzaak onbekend
(“essentiële hypertensie”)

Oorzaak ligt in chronisch tekort 
aan voedingsstoffen

Geen bijwerkingenBijwerkingen

Cellulaire geneeskunde bij hypertensie



systolisch - 15 %

diastolisch -16 %

Cellulaire voedingsstoffensynergie is in staat een te hoge bloeddruk effectief en veilig binnen 32 weken
te normaliseren, zonder synthetische en gevaarlijke medicijnen!

Pilotstudie met patiënten die last van hypertensie hadden
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MR Publishing B.V.

tekort aan specifieke 
cellulaire voedingsstoffen 
in hartspiercellen

hartzwakte

verminderde functie

te zwakke pompkracht 
van het hart

Slecht functionerend hart, 
resulterend in verminderde 
fysieke belastbaarheid 
(vermoeidheid, kortademigheid 
en oedeem)

Dr. Rath’s cellulaire geneeskunde verklaart 

de primaire oorzaak van hartspierzwakte

te zwakke 
samentrekking van 

hartspiercellen



MR Publishing B.V.

Resultaten van de studie met cellulaire 
voedingsstoffensynergie bij hartzwakte
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Cellular nutrient goal: heart muscle cells

Hartspiercellen

www.bodyxq.org

kracht

ritme

Belangrijk: productie van bio-energie!



Nodig voor ATP-productie:

- B-vitamines

- IJzer

- Magnesium

- Koper

- Co-enzym Q10

In 3 van 5 stappen is 

co-enzym Q10 

noodzakelijk!



Samenhang tussen

Cholesterolverlagende 
medicatie

en ongewenste 
bijwerkingen



MR Publishing B.V.

Klinische studie met cellulaire 
voedingsstoffensynergie bij aritmie

• Dubbelblinde, placebogecontroleerde,

gerandomiseerde, multicentrische studie 

• 131 deelnemers met hartritmestoornissen

• Behandeling: cellulaire voedingsstoffenprogramma t.o.v. 
placebo

• Studieduur: 6 maanden 

• Gemiddelde leeftijd van deelnemers: 56 jaar in de ene en 
58 jaar in de andere groep



met 
voedingsstoffen
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Resultaten van de studie met cellulaire 
voedingsstoffensynergie bij aritmie

Met cellulaire voedingsstoffen-synergie 
werd het aantal aanvallen van ernstige 
onregelmatige hartslag significant met 
1/3 gereduceerd



MR Publishing B.V.

Werkzaamheid cellulaire voedingsstoffen

met 
voedingsstoffen

cellulaire voedingsstoffen verbeteren 
fysieke en mentale gezondheid bij patiënten met aritmie
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Korte pauze



Distributeur van Vitale Celstoffen Programma’s

www.celxpert.nl

045- 404 27 39

http://www.celxpert.nl/


• VitacorPlus

• VitacomPhyto

• Arteriforte

• Diacor

• Enercor

• EpiQuercican

• Femicell

• Relavit

• PhytoPro M

• LyCin

• ProLysinC

• VitaCforte

• Vitacom VCP

• Vitacom D3

• OPCell

• Vitacom Mg

Multi-microvoedingsstoffen-

programma voor iedereen

• Illioforte

• ImmunoCell

• Lensivit

• Metavit

• Osteoforte

• VitacomPhyto Balance 

• VitacomPhyto Royal complex

Opvolgformules voor 

extra aanvulling bij 

verschillende 

stofwisselingssituaties

Specifieke Formules 

voor aanvulling van 

doelgerichte factoren

• Maricor

• Maricor Vegan  

• Vitacom ZS

• Vitacom Q10

• Vitacom B

• Vitacom Probiotics

Product-overzicht



VitacorPlus + VitacomPhyto (Basis) 

• optimale synergie

• combineert vitamines, mineralen en 

aminozuren met waardevolle plantenextracten

Aanbeveling van een uitgebreide 

basisverzorging voor de lichaamscellen 



Vitacor Plus: optimale suppletie met een 

evenwichtige selectie van Vitale Celstoffen

Vitamines

Aminozuren

Mineralen

Spoorelementen

Gemengde tocoferolen

Gemengde carotenoïden 

Secundaire plantenstoffen

De meeste andere

vitaminepreparaten
Vitacor Plus
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Andere Basisformules 

• Vitacor Plus in halve dosering

• kleinere tabletten

• eenvoudiger in te nemen

• op basis van Vitacor Plus

• als kauwtabletten eenvoudig in te 

nemen 

• met natuurlijke cacaosmaak 

• Vitacor Plus als poeder

• eenvoudiger in te nemen



Elke voor vegetariërs geschikte

capsule bevat:

Groene thee-extract 150 mg

Kurkuma 150 mg

Resveratrol 25 mg

Kruisbloemigen-extract 200 mg                        

Quercetine 200 mg

VitacomPhyto: 

Secundaire plantenstoffen

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geutFRgHpLiTMA2M1XNyoA;_ylu=X3oDMTBzYzBlYzNtBHNlYwNzYwRjb2xvA2FjMgR2dGlkA00wMDJfODY-/SIG=1jhrf77f4/EXP=1266405841/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://search.yahoo.com/search?ei=UTF-8&p=picture+vegetables&w=218&h=142&imgurl=mdvegetables.umd.edu/images/vegetables-several types.jpg&size=22.1kB&name=vegetables+several+types+jpg&rcurl=http://mdvegetables.umd.edu/Horticultural/index.cfm&rurl=http://mdvegetables.umd.edu/Horticultural/index.cfm&p=vegetables&type=jpeg&no=3&tt=2,539,373&oid=8d2b86634526e51a&tit=vegetables&sigr=11juom2lh&sigi=11q1isu7d&sigb=11seu4j8c


Naam:

Categorie:

Doel:

Inhoudstoffen: 

Arteriforte

Opvolgformule

Collageen en bindweefsel

Vitamine C, chondroïtinesulfaat, 

N-acetylglucosamine, L-proline, L-lysine, koper, vitamine E, 

vitamine B6, vitamine D3, foliumzuur, betaïne, pycnogenol

Vitale Celstoffen voor

zacht bindweefsel

Dosering: 2 x 1 tablet per dag



Arteriforte in synergetische combinatie

met andere Vitale Celstoffen

Ter ondersteuning van de collageenstructuur

Belangrijke inhoudstoffen: 

vitamine C, lysine en proline

Ter bescherming van de cellen en het 

weefsel:

Voor meer vitamine C en lysine

+

+



Samengevat: 

Vitale Celstoffen

ondersteunen de opbouw, 

bescherming en stevigheid

van het bindweefsel.

Bindweefsel

Tandvlees

Aderen

Hartkleppen

Kraakbeen/ gewrichten

Bloedvaten(arterien)

www.bodyxq.org



Naam:

Categorie:

Doel:

Inhoudstoffen: 

Enercor

Opvolgformule

Bio-energie 

Vitamine C, L-carnitine, co-enzym Q10, 

taurine, vitamine E, vitamine B1, B2, 

B3, B5, B6, B12, biotine

Vitale Celstoffen voor hartspiercellen en 

cellen met een hoog energieverbruik 

Dosering: 2 x 1 tablet per dag



• aanvullende verzorging met co-enzym Q10 

• compensatie van leeftijdsgerelateerde afname van Q10-aanmaak

• met vitamine E voor celbescherming tegen oxidatieve stress 

• meer belangrijke voedingsstoffen voor de energiestofwisseling

• bijdrage tot vermindering van vermoeidheid en moeheid

Enercor in synergetische combinatie

met andere Vitale Celstoffen Formules

• evenwichtige/verhoogde aanvulling met vitamine C

• voor celbescherming tegen oxidatieve stress

+

+

+



Doel Vitale Celstoffen: hartspiercellen

Hartspiercellen

www.bodyxq.org

krachtig 

ritmisch



Doel Vitale Celstoffen: energiestofwisseling

Dwarsgestreept spierweefsel

Uithoudings-

vermogen en 

prestatie

Mentale 

prestatie 
(bv. in synergie 

met EPA & DHA)

Hersencellen



Naam:

Categorie:

Doel:

Inhoudstoffen: 

Relavit

Vaatelasticiteit en spiertonus
(onwillekeurige spieren)

Vitamine C, L-arginine, magnesium, 

calcium, vitamine E, citrusbioflavonoïden

Opvolgformule

Vitale Celstoffen voor

gladde spiercellenGladde spiercellen 

Muskelzellen

Dosering: 3 x 1 tablet per dag



Met de essentiële omega-3-vetzuren EPA en DHA: 

om bloedcellen en vaatwandcellen elastisch en 

flexibel te houden.

Relavit in synergetische combinatie

met andere Vitale Celstoffen

• evenwichtige/verhoogde aanvulling met vitamin C

• meer celbescherming tegen oxidatieve stress

• verhoogde beschikbaarheid van 

„ontspannings-factoren“

+

+



Spijsverteringskanaal & 

baarmoeder

Longen & bronchiën

Ogen & gehoor

Hersencapilaren

www.bodyxq.org

Bloedvaten

Samengevat: 

Vitale Celstoffen ondersteunen

de functie van gladde spiercellen

overal in het lichaam.  

Gladde spiercellen



LyCin
Met de natuurlijke zoetkracht van stevia, en 

ZONDER fructose

Elk schepje bevat:

1000 mg vitamine C 

(calcium- en magnesiumascorbaat + ascorbinezuur)

1000 mg L-lysine

Citrusbioflavonoïden ondersteunen de opname en stofwisseling

van vitamine C.

Dosering: 3 x 1 schepje per dag



ProLysinC

Elke tablet bevat:

300 mg vitamine C (als ascorbinezuur)

300 mg L-lysine

150 mg L-proline

= basisstoffen voor de aanmaak van collageen

Dosering: 3 x 1 tablet per dag 



VitaCforte

Elke tablet bevat 500 mg vitamine C als verschillende vormen:

- Ascorbinezuur

- Magnesium-ascorbaat

- Calcium-ascorbaat

- Ascorbyl-palmitaat

Dosering: 3 x 1 tablet per dag



Vitacom VCP

Voor aanvulling met vitamine C-palmitaat

In vet oplosbaar vitamine C –ascorbylpalmitaat
Met 100 mg vitamine C per capsule

Dosering: 3 x 1 capsule per dag



Voorbereiding van het onderzoek:

• De producten werden opgelost in een vloeistof, 

vergelijkbaar met maagsap. 

• De dosering van de geteste producten kwam

overeen met de geadviseerde dagdosering.

Productvergelijking



Alle hier onderzochte Formules stimuleerden

de groei van gezonde cellen (fibroblasten). 
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Andere producten

Vergeleken met bekende Europese vitaminepreparaten:

De meeste andere producten remden zelfs de normale celgroei. 



Dr. Rath-producten remden de groei van melanoomcellen

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

Vergeleken producten 

Alle vergeleken producten stimuleerden de groei

van melanoomcellen. Sommigen zelfs met 350%.



In aanwezigheid van Epiquercican verminderde

de overleving van leverkankercellen met 58%!
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De geteste producten ondersteunden de 

kankercelgroei, soms met 78%! 
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Casus:

Vrouw, 53 jaar, 1.70 m, 73 kg, RR 145/90, GluN 6.7, 
chol 5.1, LDL 3.5, medicatie: Cyress, Oxazepam, Paracetamol, 
kantoorwerk 32 uur pw. 
Voelt zich moe en maakt zich zorgen over cv-risico.
De HA heeft gebruik van Simvastatine geadviseerd. 

Welke Vitale Celstoffen Formules zouden zinvol zijn? 
Welke volgorde? Welke dosering? 
Welke andere adviezen moeten/kunnen we geven?





Stappenplan bij cardiovasculaire aandoeningen

Atherosclerose Hypertensie Aritmie

Basis Formule,

met extra aandacht 
voor:

VitacorPlus 3x1

Vit D, magnesium

VitacorPlus 3x1

Vit D, magnesium

VitacorPlus 3x1

Vit D, magnesium, 
kalium, natrium

Opvolg Formule Arteriforte 2x1 Relavit 3x1 Enercor 2x1

Specifieke Formules ProlysinC 3x1
VitaCforte

VitaCforte 3x1
Vitacom VCP?
Maricor?

Vitacom Q10 2x1
VitacomMg 3x1
VitaCforte





Meer informatie?

Algemeen: info@hpcm.org

Maureen Gubbels: maureen.gubbels@rath-programs.com (06-52056782)

Terry Buter: terry@terry-b.de (06-17547686)

Dr Rath Gezondheidsalliantie: info@dr-rath-health-alliance.org (0599-581770)

CelXpert, productdistributeur: 045- 404 27 39 www.celxpert.nl
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