
Inzichten en toepassing van 
Cellulaire Geneeskunde
bij de behandeling van kanker

- Voedselvertering en cellulair metabolisme
- Micronutriënten-tekorten en ontwikkeling van ziekte
- Kanker: groei, invasie, metastase en angiogenese

Lunchpauze
- Holistische anti-kanker (dieet)adviezen
- Wetenschappelijk onderzoek van het Dr. Rath Research Instituut
- Cellulaire Geneeskunde bij kanker
- Casusbespreking
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Presentaties van 10.00 – 12.00 uur
Pauze van 12.00 – 12.45 uur
Presentaties van 12.45 – 16.00 uur

Maureen Gubbels – natuurgeneeskundig therapeut 
Terry Buter – voedingskundig therapeut
Kelly Jansen – contactpersoon HPCM 
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Voedselvertering en 
cellulair metabolisme

- De weg van voedingsstoffen naar de cel
- Normale celstofwisseling

Terry Buter, voedingskundig therapeut

3Bijscholing HPCM, 2017



Voedsel vs. voeding
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Bestanddelen van voedsel

Bestanddelen Vertering Opname Evt. uitscheiding

Eiwitten Maag Dunne darm Nieren

Vetten Dunne darm Dunne darm Darm

Koolhydraten Mond, 
slokdarm, 
dunne darm

Dunne darm Darm/Nieren

Vitamines Dunne darm ?

Mineralen Dunne darm ?

Spoorelementen Dunne darm ?

Water/vezels Colon/niet Darm

“houtskool”:
▪ eiwitten
▪ koolhydraten
▪ vetten

▪ vitaminen
▪mineralen
▪ spoorelementen
▪ aminozuren

“briketten”
“cel-vuur”
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Maagdarmkanaal:

Vertering =
voorbereiding resorptie 
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Cellen van het slijmvlies 
in de dunne darm

In de darmvilli bevinden zich zowel 
bloedvaatjes als lymfevaatjes:

• Opname van wateroplosbare stoffen via 
de bloedvaatjes -> lever

• Opname van in vet oplosbare stoffen via 
de lymfevaatjes -> omzeilen de lever 

Uitzonderingen:
• Vitamine B12: aan intrinsieke factor 

gebonden opgenomen aan eind dunne 
darm

• Vitamine K en enkele B-vitamines: eigen 
productie in colon en daar opgenomen 
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Normale celstofwisselingstaken

• Energieproductie   

• Aanmaak van bindweefsel, hormonen, enzymen etc
– afh. van soort cel

• Cel-bescherming 

• Opruimen van afval / ontgiften

• Celdeling / weefselvermeerdering / groei

• Afsterven van oude cellen

• Uitwisseling van voedingsstoffen via de celwand
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Energieproductie = elektronen-overdracht

Productie van ATP en vrije radicalen
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ATP-productie: aeroob of anaeroob

• Zonder zuurstof (anaeroob) = 
snel: 
• 1 mol glucose -> 2 ATP + lactaat 

(melkzuur)

• Met zuurstof (aeroob) = 
Citroenzuurcyclus = langzaam: 
• 1 mol glucose -> 38 ATP + water en 

CO2

• Vetzuren -> ATP + water en CO2 

• Aminozuren -> ATP + ureum
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Vrije radicalen, enzymen en 
antioxidanten

• Vrije radicalen:
• Externe bron (negatief) : cel-veroudering/beschadiging, levercirrose, 

longkanker
• Interne bron (positief): elimineren van virussen en bacteriën, 

opruimen afval

• Enzymen: superoxidedismutase (SOD), catalase, gluthation
• Seleen, zink, mangaan, koper nodig voor werking

• Antioxidanten
• Vitamine A/betacaroteen, C en E
• Bilirubine, urinezuur
• Quercetine, hesperitine en andere fytonutriënten

Belangrijk = 
evenwicht!
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Leverfuncties

Naast omzetten en opslaan van koolhydraten, 
vetten en eiwitten, en aanmaak van gal en 
cholesterol: 

• Detoxificatie van 
• externe toxines: zware metalen, pesticiden, medicatie etc.
• interne toxines: dysbiose, candida, HP

• Leaky gut (“lekkende darm”) -> remove, repair, reinoculate en restore (4 R’s)

• Detoxificatie in 3 fases -> via transpiratie, urine of via ontlasting 
afvoeren
• Met hulp van enzymen
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Evt. gevolgen van onvoldoende 
detoxificatie
• Vage klachten: vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn etc.

• Auto-immuunziekten, fibromyalgie

• Allergieën, (laaggradige) ontstekingen

• Neurodegeneratieve aandoeningen, autisme

• Arteriosclerose

• Kanker
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Chronisch tekort aan
micronutriënten en het
ontwikkelen van ziekte

- Principes van cellulaire pathologie
- Cellulaire Geneeskunde volgens Dr. M.Rath

Maureen Gubbels, natuurgeneeskundig therapeut
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Cellulaire basis voor ziekte of gezondheid

Nodig voor optimale cel-functie:

▪ Vitamines

▪ Mineralen/spoorelementen

▪ Aminozuren

▪ Plantenstoffen

▪ andere
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Ziekten ontstaan op celniveau 

bloedcellen

bindweefselcellen zenuwcellen

spiercellen

levercellen

Ons lichaam 
bestaat uit 
miljoenen cellen

vaatwandcellen
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Belangrijkste taken van 
microvoedingsstoffen in het lichaam

Collageen en bindweefsel

Cellulaire bio-energie•

•

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

• Antioxidatieve bescherming
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Stoornissen in de celstofwisseling

Oorzaak:

Onvoldoende voedingsstoffen 
beschikbaar als bouw- of 
brandstof

Onvoldoende aanmaak van 
nieuwe cellen of productie 
van energie 

Niet goed verlopende afvoer 
van afvalstoffen

Mogelijke gevolgen:

Ondergewicht, sarcopenie, 
osteoporose, groeistoornissen, 
hypoglykemie, immuunzwakte

Bloedarmoede, vermoeidheid, 
bindweefselzwakte, maag-
darmaandoening, immuunzwakte

Aandoeningen van lever, nieren, 
maag-darm, huid, opslag 
gifstoffen
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Cellulaire Geneeskunde = de verbinding!

Cellulaire
Geneeskunde

Ontstaan van ziekte op 
celniveau

Vitamines van 
belang voor
gezondheid
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• Gericht op ziekte-oorzaken

• Selectie juiste biologische pad -> verhinderen of 
corrigeren van verschillende pathologische processen

• Gelijktijdig richten op meervoudige cellulaire
mechanismen

• Synergie microvoedingsstoffen-> doeltreffender

Aanpak met Cellulaire Geneeskunde
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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
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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)
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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
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Voordelen van voedingsstoffen-synergie

▪ Meer effect

▪ Gelijktijdig effect op meerdere
biochemische processen

▪ Groot effect met minder hoge
doseringen

▪ Behoud van balans in de 
celstofwisseling
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Feiten over kanker

• Kanker is de op 2 na meest voorkomende doodsoorzaak 
(meer dan 7,5 miljoen patiënten p.j. wereldwijd)

• In Europa elke 3e persoon

• Aantal patiënten neemt toe, 
ondanks de dure strijd van 
de conventionele geneeskunde 
tegen kanker

Bestraling en chemo´therapie` doden 
zowel kankercellen als gezonde cellen in 
het lichaam van patiënten
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Ontwikkeling van kanker

• Verstoorde celcommunicatie (abnormale cel)

Risicofactoren:

• Chemische carcinogenen (chemische stof, straling etc)

• Tabaksrook

• Leeftijd(opeenstapeling van schade aan een cel)

• Leefstijlfactoren(ongezonde voeding, obesitas, weinig bewegen)

• Straling

• Infectie

• Immuunsysteem

• Genetische factoren
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De sleutel tot de overwinning op kanker:
Regulatie in plaats van intoxicatie

Het blindelings doden van gezonde en kankercellen als `therapie` wordt 
vervangen door de moderne aanpak van celregulatie!

Cellulaire Geneeskunde bij kanker
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Dr. Rath’s cellulaire geneeskunde verklaart de 
primaire oorzaak van metastasering van kanker

gezonde cel

metastasen

kankercel tumor

Langdurig tekort aan 
cellulaire voedingsstoffen

90% van de sterfgevallen door kanker
is het gevolg van metastase
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Dr. Rath’s cellulaire geneeskunde verklaart de 
primaire oorzaak van metastasering van kanker

Twee karakteristieke kenmerken:

• ongecontroleerde celvermeerdering

• ongecontroleerde aanmaak van collageenverterende enzymen

normale gezonde cel kankercel 
produceert enzymen

kankercel 
vermeerdert zich
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collageenverterende enzymen

“kapot geknipt” bindweefsel

collageen

Dr. Rath’s cellulaire geneeskunde verklaart de 
primaire oorzaak van metastasering van kanker
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Gezonde balans in collageenvertering

collageenverterende 
enzymen 

(collagenasen)

lichaamseigen 
enzymblokkers 

tijdelijke onbalans

door het lichaam 
onmiddelijk gecorrigeerd 

tot evenwicht
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Overproductie collagenasen

collageenverterende
enzymen

(collagenasen)
lichaamseigen 
enzymblokkers 

Kanker valt het lichaam met zijn eigen wapens aan
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Cellulaire geneeskunde verhindert
uitbreiding van kanker

Synergetische werking van:

• vitamine C 

• lysine

• proline

• groene thee-extract (EGCG) 
en andere vitale celstoffen
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Cellulaire geneeskunde verhindert
uitbreiding van kanker

enzymblokkers

+

bindweefselstabilisatoren

=

tumorinkapseling

lysine

enzym
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– Remmen van kankergroei

– Remmen van uitzaaiing

– Inkapselen van de tumor

– Kankercellen laten sterven

Regulatie in plaats van intoxicatie
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Lysine: remmen van weefselafbraak

Vitamine C: bevorderen van weefselopbouw 

Beide moleculen kunnen niet door 

ons lichaam worden aangemaakt.

Bindweefsel beschermen en 

verstevigen

• Vitamine C

• Lysine

• EGCG

Uitzaaiing stoppen 
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Stabiel bindweefsel blokkeert 
de uitbreiding van kankercellen

Kankercellen breiden zich uit

Kankercellen worden gestopt 

Sterk collageen

Zwak collageen

Hoe stabieler bindweefsel is, hoe 

moeilijker het de kankercellen valt, 

zich binnen het lichaam uit te breiden. 

Vitamine C, lysine en proline zijn de 

belangrijkste stoffen voor stevig 

bindweefsel
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Voordelen van de cellulaire geneeskunde bij kanker

Cellulaire geneeskunde

• Vitale celstoffen

• Werkingsprincipe: ondersteuning 

en versterking van de cel-functie 

• Gericht op oorzaken: kanker wordt 

op celniveau tot stilstand gebracht

• Natuurlijk

• Geen bijwerkingen

• Betaalbaar: therapieën zijn niet 

octrooieerbaar en geen speculatie-

objecten

Conventionele geneeskunde

• Chemotherapie 

• Werkingsprincipe: vernietiging van 

de cel door chemische gifstoffen

• Symptoomgericht: de tumor is 

meestal alleen niet meer zichtbaar

• Synthetisch 

• Ernstige bijwerkingen

• Duur door octrooirechten 
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Ontwikkeling van kanker

- Groei
- Invasie
- Metastasering
- Angiogenese

Terry Buter, voedingskundig therapeut
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Het abnormale metabolisme van een 
kankercel, als ondersteunend mechanisme

• Anaerobe stofwisseling 
-> productie van melkzuur

• Zuurgraad < 7,365 door 
zuurvorming en verhoogde 
CO2-aanmaak

• ATP-productie door 
fermentatie van glucose ipv 
citroenzuurcyclus (en 
daarmee buiten 
mitochondriën om)

41Bijscholing HPCM, 2017



Effecten van metabole ontregeling
Stofwisseling Ontregeling Toelichting

Koolhydraat-stofwisseling Glucose-turnover
Gluconeogenese
Cori-cyclus
Glucosetolerantie

Verhoogde productie van 
lactaat in tumor- en 
spierweefsel -> omgezet in 
glucose (in lever). 
Insulineresistentie leidt tot 
verhoogde gluconeogenese.

Eiwit-stofwisseling Eiwit-turnover
Afbraak spiereiwit
Aanmaak spiereiwit
Afbraak levereiwit
Aanmaak levereiwit

In spieren meer afbraak dan 
aanmaak van eiwit. Door 
gluconeogenese verlies van 
spiermassa.

Vet-stofwisseling Plasmatriglyceriden
Glycerol-turnover
Lipoproteïne-lipase-activiteit

Verhoogde vetverbranding, 
niet geremd door glucose-
opname. Daardoor verlies van 
vetmassa.
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Plaatselijke
invasie

intravasatie

Bloeds-

omloop
Arrest en

extravasatie

Proliferatie

tumor invasie en metastasering

KC gebruiken collageenverterende
enzymen om het naast gelegen 
weefsel te infiltreren

KC gebruiken
collageenverterende
enzymen om de 
bloedvatwand te passeren
en het lymfestelsel binnen 
te komen

KC in kleine bloedvaatjes (capillairen) in een orgaan
passeren de bloedvatwand en verplaatsen zich in 
het omliggende weefsel (extravasatie) met hulp
van collageenverterende enzymen

KC vermeerderen en
ontwikkelen zich in 
het nieuwe weefsel
tot kleine tumoren
(micrometastasen) 

Micrometastasen stimuleren
de groei van nieuwe
bloedvaten door toevoer van 
bloed, nodig om zuurstof en
voedingsstoffen te leveren, 
voor verdere groei van de 
tumor. Voor dit proces is 
vernietiging van collageen
nodig. 

KC verplaatsen zich
door het lichaam via 
het lymfestelsel en de 
bloedsomloop

1
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Belangrijke stappen bij tumor invasie en metastasering

angiogenese
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Kankergroei

• Cel-verlies van 95-99% = weefselgroei door 
nieuwvorming

• Snelheid celdeling van kankercellen is nauwelijks 
anders dan van gezonde cellen

• Tumor-verdubbelingstijd = 100-200 dagen
• 1 kankercel -> 8 kankercellen na 1 jaar (bij verdubbelingstijd 

van 125 dgn)
• dan pas na ca. 10 jaar een tumor die opvalt/zichtbaar is
• 1 miljard cellen = 1 cm doorsnede 
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Goedaardig vs. kwaadaardige tumor

Kwaadaardigheid van tumor 
wordt bepaald door de mate 
van weefselinvasie.

Lokale tumorontwikkeling 
hoeft niet dodelijk te zijn.
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Kanker invasie

• Exponentiële groei van tumor
• Met tumorverdubbelingstijd van 100, ontstaat uit een tumor van 

1 cm en 
1 gram binnen 3 jaar een tumor van 1 kg 

• Omliggend weefsel wordt terzijde gedrukt / geïnfiltreerd
• Consequenties voor orgaanfunctie
• Van buiten af zichtbare verdikkingen/ huidveranderingen

• Een tumor die alleen maar in formaat toeneemt, hoeft 
geen probleem te veroorzaken.
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Kanker metastasering

• Tijdstip van uitzaaiing varieert
• Meestal bij > 50.000 cellen = tumor van ca. 0,1 cm en 

4,5 jaar 
• Soms al bij 4000 cellen

• Hoe groter de tumor, hoe groter de kans op uitzaaiing
• Kans op vaststellen metastasen?
• Als moedertumor = 1 cm en ca. 8 jaar, 

dan metastasen ca. 3,5 jaar en < 5000 cellen -> nagenoeg 
onzichtbaar
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Kanker angiogenese

• Aanmaak van bloedvaatjes nodig 
voor aanvoer van voedingsstoffen

• Tumor van 0,2 cm heeft al nieuwe 
bloedvaatjes nodig

• VEGF (vascular endothelial
growth factor) stimuleert 
nieuwvorming van bloedvaatjes
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Kanker stoppen en voorkomen 

• Preventieve anti-kanker maatregelen
• Gezonde voeding en bewuste 

voedselbereiding
• Niet roken, niet of zeer matig alcohol
• Bewust gebruik van cosmetica, 

reinigingsmiddelen, chemicaliën 
• Screening? 

• Kankerbehandelingen
• Conventioneel
• Complementair
• Een combinatie van beiden?
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Holistische anti-kanker 
(dieet)adviezen

- Moerman, Houtsmuller
- B17, CBD, curcumine
- Etc.

Terry Buter, voedingskundig therapeut
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Binnen Europa staat Nederland 
hoog op de lijst van statistieken

Van alle Europese landen 
staat Nederland op de 
tweede plaats als het gaat 
om het aantal sterfgevallen 
als gevolg van kanker. 
Het gemiddelde van de EU 
is 26% (data 2012)
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Meest voorkomende kankersoorten in 
Nederland
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Een “andere” aanpak van kanker

• Vermijden: suiker, kunstmatige stoffen, vlees, alcohol

• Toevoegen:
• Biologische groenten en fruit

• Groene thee, curcumine, vitamine C, D, kokosolie

• Behandeling: CBD, laetrile, zout

• Dieet: Gersontherapie, ketogeen dieet

• Apparaten: EM-golven, hyperthermie 
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Anti-kanker dieetadviezen van 
niet-toxische tumortherapie

• Moerman: Kanker is een stofwisselingsstoornis tgv tekort aan jodium, vit A, B, D, E, ijzer en zwavel

• Dieet: 
• Veel groente (vooral wortel en rode biet), en citrusfruit, groene erwten, granen
• Matig zuivel
• Geen vlees, vis of gevogelte, geen suiker, koffie of thee

• Houtsmuller: Variant op “Moerman”

• Dieet: 
• Veel groente en fruit, peulvruchten, vette vis
• Weinig vlees
• Hoog gedoseerde suppletie van micronutriënten
• Extra genisteïne (soja) en haaienkraakbeen
• Mentale steun
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Aanpak volgens NTTT

1. Voeding en reiniging: ontslakken en kuren (lever-, 
darmreiniging)

2. Suppletie: antioxidanten (vitamines, secundaire 
plantenstoffen), mineralen (Mg, Zn, Se) en 
(pancreas)enzymen 

3. Niet-toxische tumorremmende substanties

4. Immuun-stimulatie
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Andere anti-kanker voedingsstoffen

• B17 (Laetrile) – “natuurlijke chemo”? (geen wetenschappelijk bewijs)

• Natriumbicarbonaat – invloed op pH-waarde (geen wetenschappelijk bewijs)

• Curcumine - polyfenol uit kurkuma/turmeric - in vitro: kanker-remmend effect
- in vivo: hoge dosering nodig (6-8 gram pd), slechte opname en snel 
verlies van actieve werking (veel studies; onderzoek in AMC met liposomen icm lichttherapie) 

• CBD/wietolie – cannabinoïden- effect op groei, angiogenese en apoptose; pijnbestrijding
- veel studies; veel berichten op sociale media; legaal aspect/THC-gehalte

• DCA (dichlooracetaat) – stimuleert de functie van de mitochondriën – is giftig (chloor) in hoge dosering; 
onvoldoende studies

• Budwigpapje (olie-eiwit) – verbetert de werking van het celmembraan/ademhalingsketen    
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Detoxificatie ondersteunen

• Fase 1 (enzymatische omzettingen)
• Bètacaroteen, vitamine C, vitamine B2 en E, bioflavonoïden, 

zink, koper, selenium, magnesium en molybdeen. 

• Fase 2 (omzetten in wateroplosbare stoffen)
• Peulvruchten, avocado, volle granen, tarwekiemen, zaden, 

noten, algen, broccoli, koolsoorten, witlof, cottagecheese, ei, 
knoflook, uien, vis, kwark, ricotta en wild

• Fase 3 (Afvoer via urine of ontlasting)
• Vocht/water

• Voedingsvezels
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Antioxidant-rijke voeding

• Kruisbloemige groente: SOD

• Meloen: SOD + vit C

• Gluthation: cysteïne, glycine en glutaminezuur 
– zelf aanmaken mbv magnesium en ATP
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Onderzoeksresultaten
uit het
Dr. Rath Research Instituut

- Stevig bindweefsel als nieuw metabool doel in het
ontwikkelen van effectieve natuurlijke benaderingen
van kankerinvasie en metastase

- Het effect van geselecteerde micronutriënten op 
diverse kankermechanismen, bij verschillende
diermodellen

Maureen Gubbels, natuurgeneeskundig therapeut
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Wetenschappelijk onderbouwde
natuurgeneeskundige benadering

Onderzoekslijnen binnen het Dr. Rath onderzoeksinstituut:

1. In vitro onderzoek
• Diverse kanker cellijnen

2. In vivo onderzoek (diermodellen)
• Preventie

• Behandeling 
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Ter vergelijking: effecten van 
chemotherapie
1) Extra vatbaar voor ernstige infecties

2) Botontkalking, 
concentratieverlies, 
geheugenproblemen, 
gehoorschade, 
hartschade

3) Groei borstkanker tumoren 
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Hoe blootstelling aan chemotherapie (Doxorubicine) de 
groei van borstkankertumoren beïnvloedt

Kankercellen
Kankercellen 
blootgesteld 
aan 
chemotherapie

Kankercel
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Chemotherapie (doxorubicine) stimuleert de 
groei van borstkankertumoren

Borstkankercellen

Borstkankercellen die 
werden blootgesteld 
aan chemotherapie 
vormen grotere 
tumoren

40% 
Larger
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Wetenschappelijke bewijzen voor de 

blokkade van kankercellen (in vitro)

Collageen

matrix

Zonder vitale celstoffen: 

Cellen doordringen het 

weefsel

Met vitale celstoffen: 

Invasie van de cellen 

gestopt

Beker A Beker B

A: zonder toevoeging 

van vitale celstoffen

(100% uitbreiding)

B: na toevoeging van kleine doses vitale 

celstoffen (uitbreiding tot 60% 

geremd)

C: na toevoeging van optimale doses  

vitale celstoffen (uitbreiding tot 100% 

geremd)

Borstkankercellen

Vitale celstoffen helpen bij behoud van stevig bindweefsel, en blokkeren daarmee 
de uitbreiding van kankercellen (in vitro)
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Natuurlijke, volledige blokkering!(in vitro)

Lage dosering Matige dosering Hoge dosering

Borstkanker Longkanker Leverkanker

Hodgkin lymfoom Darmkanker Blaaskanker

Alvleesklierkanker Nierkanker

Baarmoederhalskank
er

Eierstokkanker

Huidkanker Prostaatkanker

Botkanker Hersentumor

Teelbalkanker Leukemie 

Non-Hodgkin
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TUMOR METASTASE

STEVIGHEID VAN DE EXTRACELLULAIRE MATRIX 

• Lichaamscellen in een netwerk van collageen en 
andere bindweefselmoleculen (extracellulaire 
matrix).

• Voor verspreiden van kankercellen is afbraak  
van het netwerk noodzakelijk.

• Daarvoor: productie van bepaalde enzymen, die 
het omliggende weefsel oplossen.
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METASTASE

✓Met behulp van collageen-

oplossende enzymen door de 

bloedvatwand. 

✓Via de bloedstroom naar andere 

organen/ lichaamsdelen. 

✓Secundaire  tumoren vormen. 

Tumorinvasie is 
afhankelijk van  

stevigheid van de 
extracellulaire matrix 
(fungeert als barrière)

Migratie van kankercellen
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METASTASE

ENZYMEN EN HET EVENWICHT VAN COLLAGEENAFBRAAK 

Verschillende soorten enzymen voor bindweefsel-afbraak: 

1. Urokinase, Urokinase Plasminogeen-Activator (uPA) 

2. Matrix Metallo-Proteïnases (MMP’s)

Agressieve kanker = meer enzymen

TIMP’s (tissue inhibitor metallo-proteïnases)
remmen collageen-afbraak
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Studie: effect van een NutriëntenMix (NM) 
op uPA, MMP’s en TIMP’s in gastro-
intestinale kankercellen

Conclusie eerdere studies: de NM is effectief 
bij het remmen van metastase en MMP’s bij 
verschillende kankervormen 

Voor meer informatie over studies: 
www.drrathresearch.org

Doelstelling studie 
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De nutriëntenmix (NM) bevatte de volgende micronutriënten:

• Vitamine C, 700 mg 

• L-lysine, 1000 mg

• L-proline, 750 mg

• L-arginine, 500 mg

• Acetycysteine, 200 mg

• Groene thee-extract (80% polyphenolen), 1000 mg

• Selenium, 30μg

• Koper, 2 mg

• Mangaan, 1 mg

Samenstelling van de NutriëntenMix
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Menselijke darm-, alvleesklier- en leverkankercellen 
werden behandeld met verschillende concentraties van 
de NM

• uPA- en TIMP-analyse: 0 - 1000 μg/ml 

• MMP-analyse: 0 - 1000 μg/ml 

Methode (in vitro)
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De mate van inhibitie is afhankelijk van de dosis.

Darm
kankercellen

Alvleesklier 
kankercellen 

Lever 
kankercellen

NM remt uPA-activiteit in 
darm-, alvleesklier- en leverkankercellen
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TIMP-2-activiteit neemt toe in alle kankercellen na blootstelling aan NM. 
De toename is dosis-afhankelijk. 

Darmkankercellen
Alvleesklier-
kankercellen Leverkankercellen

NM stimuleert TIMP-2 activiteit in 
gastro-intestinale kankercellen
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Implicatie
Conclusie: 

De NM vertoonde een sterke anti-kanker activiteit, gericht op belangrijke 
mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de agressieve verspreiding van 
gastro-intestinale kankers (=de enzymatische afbraak van extracellulaire matrix)

Bijwerkingen: 

Geen

Implicatie: 

De NM kan een significante rol spelen bij de ontwikkeling van veilige en 
effectieve behandelingen van gastro-intestinale kankersoorten
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Micronutriënten zijn effectief tegen  
gevorderde stadia van borstkanker

0
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+ Groene thee-extract

Controlegroep

+ Nutriënten synergie

Micronutriënten

Groei van tumoren

Inname micronutriënten (dagen)

Tumorgrootte
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We hebben een unieke, synergetisch werkende combinatie van micronutrienten (NM) 
ontwikkeld die effectief is gebleken bij de beheersing van de belangrijkste
mechanismen van kanker, inclusief groei en verspreiding van tumoren.

• Bestanddelen: lysine, proline, ascorbinezuur, groene thee-extract en andere
natuurlijke bestanddelen

• Resultaten eerdere studies (in vitro): de NM remmen de proliferatie(verspreiding) 
van HeLa baarmoederhalskankercellen.

• Studie (in vivo): onderzoekt het effect van NM suppletie op tumorvorming en 
bijbehorende veranderingen op ECM-eiwitten in vrouwelijke muizen. (ECM= 
ExtraCellulaire Matrix)

Bestrijdt de ongecontroleerde afbraak van 
bindweefsel middels micronutrienten-suppletie 
en voorkomt tumorvorming en uitzaaiing
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Studie doelstelling

Nutrienten Mix (NM):  lysine, ascorbinezuur, proline, groene thee-extract en 
andere micronutrienten. De NM werkt tevens op andere fysiologische doelen zoals
de progressie van kanker en metastasering. 

Het effect van muizenvoer aangevuld
met NM op baarmoederhalskanker, 
door inspuiten van HeLa kankercellen
in vrouwelijke testmuizen.
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Methode: in vivo studie

Dieren

12 vrouwelijke testmuizen-5 tot 6 weken oud- werden geïnjecteerd met HeLa-cellen

Twee willekeurig ingedeelde groepen:
1. Controlegroep -> standaard muizenvoer
2. NM groep -> standaard muizenvoer, aangevuld met 0,5% NM, = ca. 20 mg NM pd

Na 4 weken: tumoren verwijderen, wegen en histologisch onderzoeken
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Geëvalueerde parameters
in deze studie

Morfologische veranderingen in ECM-eiwitsamenstelling van tumoren
Eiwitten: collageen I, collageen IV, fibronectine, laminine, perjoodzuur-Schiff (PAS) 
en elastine

• Collageen: belangrijkste structuureiwit en hoofdbestanddeel van bindweefsel (I) en basale

membranen (IV)

• Fibronectine: vezelachtig eiwit dat bindt aan collageen, fibrine, en andere eiwitten

• Laminine: hoogmoleculair eiwit

• Elastine: zeer elastisch eiwit in bindweefsel.   
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- Muizen met nutrientenmix -> kleinere tumoren dan controlemuizen

- Gewicht van de tumoren in de suppletiegroep gemiddeld 59% lager

.

NM-suppletie onderdrukt tumorgroei
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• Tumoren van muizen in de controlegroep: lage collageen I-expressie (paarse kleur), 
zowel in de tumor als in het omliggende kapsel (A&B)

• Tumoren van muizen in de NM-groep: hogere collageen I-expressive
Bovendien: een dik vezelachtig kapsel rond de tumor (C &D)

.

Effect van NM-suppletie op collageen I

10 x vergroot

Controle
groep

NM suppletie
groep

20x vergroot

10 x vergroot 20x vergroot
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• Tumoren van controlemuizen: minder fibronectine dan tumoren van muizen uit NM-groep

• Tumoren van de muizen in suppletiegroep: duidelijkere afgrenzing met fibronectine in buitenste
rand en grotere gebieden van kleuring (expressie) binnen tumormassa

Effect van NM-suppletie op fibronectine

10 x vergroot

Controle
groep

NM suppletie
groep

20x vergroot

10 x vergroot 20x vergroot
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conclusie
✓ De NM remt tumorgroei aanzienlijk. 

Afname gaat gepaard met veranderingen in de ECM-eiwitten waarvan bekend
is dat ze tumorgroei tegengaan.

✓ Het resultaat toont het therapeutisch potentieel van de NM 
bij de behandeling van baarmoederhalskanker.

✓ De NM heeft geen toxische bijwerkingen.
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Belangrijke eigenschap van kankercellen

1. Continue celgroei (proliferatie)

Kankercellen beschikken niet over een intern mechanisme dat 
hun groei reguleert, waardoor ze zich eindeloos blijven 
vermenigvuldigen  tumorvorming. 

2.  Geprogrammeerde celdood (apoptose)

Kankercellen verloren een intern mechanisme dat hun leven-dood-
cyclus reguleert, waardoor ze `onsterfelijk` zijn.

Onderzoek: focussen op proliferatie en apoptose
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APOPTOSE (geprogrammeerde celdood)

• Apoptose gecodeerd in elke cel 
bepaalt de levensduur

• Snel en onomkeerbaar proces gericht 
op eliminatie van disfunctionele/ 
abnormale cellen

Kankercellen
• Geen geprogrammeerde celdood
• Faciliteert tumorvorming en 

therapieresistentie Links: gezonde cel
Rechts: cel in een late fase van apoptose
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Eerdere studies: 

NM remt de ontwikkeling van prostaattumoren 
aanzienlijk (muizen). 

Deze studie: 

Analyse of remmen van prostaattumoren door 

NM gepaard gaat met antiproliferatieve en 
pro-apoptose mechanismen.

Wetenschappelijk onderzoek

For earlier studies visit: 
www.drrathresearch.org
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De nutriëntenmix (NM) bevatte de volgende micronutriënten:

• Vitamine C, 700 mg 

• L-lysine, 1000 mg

• L-proline, 750 mg

• L-arginine, 500 mg

• Acetylcysteïne, 200 mg

• Groene thee extract,1000 mg

• Selenium, 30μg

• Koper, 2 mg

• Mangaan, 1 mg

Samenstelling van de nutriëntenmix
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• Controlegroep: onbehandelde 
prostaatkankercellen

• Testgroepen: cellen werden gedurende 
24 uur behandeld met de NM in 
doseringen van 100 - 1000 μg/ml

Methode (in vitro)
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De volgende factoren werden geëvalueerd:

• Levensvatbaarheid van prostaatkankercellen

• Inductie van apoptose in prostaatkankercellen 

• Morfologische veranderingen geassocieerd 
met apoptose
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NM vermindert levensvatbaarheid 
van prostaatkankercellen

• 100 μg/ml NM: ca. 84% van de cellen
overleeft

• 500 μg/ml NM: ca. 63% van de cellen
overleeft

• 1000 μg/ml: slechts de helft (53%) van 
de cellen overleeft
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Controlegroep
(zonder NM) 

Behandeld met
100 μg/ml NM

Behandeld met
500 μg/ml NM

Behandeld met
1000 μg/ml NM

Lichte apoptose

Meeste cellen zijn 
levensvatbaar (groen); 
ca. 6% in vroege 
apoptose-fase (geel)

Geen apoptose

Groen = 
levensvatbaar

Matige apoptose

Mix van groene, gele en 
oranje cellen. Ca. 49% 
ondergaat apoptose (ca. 
39% in late fase)

Vergevorderde

apoptose
Meeste cellen rood. 
Ca. 83% in apoptose 
(ca. 75% in late fase)

NM induceert apoptose in 
prostaatkankercellen
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Prostaatkankercellen -blootgesteld aan toenemende 
concentraties NM- vertoonden morfologische veranderingen 
die kenmerkend zijn voor apoptose:

• Uitgebreide celkrimp, ronder van vorm 

• De veranderingen zijn dosisafhankelijk

Morfologische veranderingen, 
karakteristiek voor apoptose

93Bijscholing HPCM, 2017



Implicaties

Het nutriëntenmengsel heeft een remmende werking op 
de levensvatbaarheid van prostaatkankercellen en kan 
geprogrammeerde celdood bevorderen.

Conclusie: de NM is waardevol bij de ontwikkeling van 
veilige en effectieve behandelingen voor prostaatkanker
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Alle hier onderzochte NutriëntenMix stimuleerden

de groei van gezonde cellen (fibroblasten). 
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Andere nutriëntenmix

Vergeleken met bestaande Europese Nutriënten-Mix:

De meeste andere NM remden zelfs de normale celgroei. 

Wetenschappelijk onderbouwde NM
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Dr. Wetenschappelijk onderbouwde NM remden de
groei van melanoomcellen
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Wetenschappelijk onderbouwde NM 

Alle vergeleken producten stimuleerden de groei

van melanoomcellen. Sommigen zelfs met 350%.



Wetenschappelijk onderbouwde MN verminderde
de overleving van leverkankercellen met 58%!
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Anti-kanker werking van micronutriënten- synergie is 
bevestigd bij meer dan 55 soorten menselijke 
kankercellen

• Wetenschappelijk ontwikkeld en geëvalueerd door meer dan 
10 jaar eigen onderzoek 

• Bevestigd in meer dan 100 wetenschappelijke studies (PubMed) 

• In totaal meer dan 130 peer-reviewed studies en hoofdstukken in 
boeken

• Gepresenteerd tijdens wetenschappelijke en medische symposia, 
waaronder de American Association for Cancer Research, National 
Cancer Institute  en andere

• Onlangs te zien in “Truth about Cancer” en in een artikel op een
populaire Amerikaanse site: NutraIngredients
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THE JOURNAL OF CELLULAR MEDICINE AND NATURAL HEALTH (CM & NH)

✓ Online tijdschrift over Cellulaire Geneeskunde en natuurlijke gezondheid 
✓ Onderzoeksartikelen, klinische studies, case reports, testimonials, opiniestukken, 

lokale projecten etc.
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Onderzoekartikelen 

Review artikelen

Klinische studies
Case reports & 
testimonia
Tutorial

Public health educatie
Voedingsinterventie
Community gardening
Gezonde steden
Mentale gezondheid
Vitale scholen
Environmental health

Nieuwe ideeën  

Theoretische 
concepten

Opiniestukken 
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Platform voor informatie
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Cellulaire Geneeskunde
bij kanker

- Het belang van bindweefsel
- Meervoudige niet-toxische aanpak

Terry Buter, voedingskundig therapeut
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Sleutelmechanismen

Sleutelmechanismen bij groei 

en uitbreiding van kankercellen:

• Ongecontroleerde celdeling

• Metastase

• Angiogenese

• Overlevingsvermogen kankercellen

Blokkeren van 1 van deze mechanismen is voldoende om kanker onder controle te krijgen!

103Bijscholing HPCM, 2017



Metastase –
het gevaarlijkste aspect van kanker

- Ongecontroleerde
collageenvertering door MMP‘s
is essentieel voor metastase

- Metastase is verantwoordelijk
voor 90% van sterfte door kanker

- Slechts 5% van kankerfondsen
wordt uitgegeven voor
onderzoek naar metastase
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Cellulaire Geneeskunde bij kanker

• Nieuwe biologische doelen

• Maximale werking door 
pleiotropische effecten van 
microvoedingsstoffen-
synergie.
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• Remmen van tumorgroei/cel-proliferatie

• Remmen van cel-migratie en invasie

• Remmen van metastase

• Remmen van angiogenese

• Op gang brengen van apoptose

• Ontstekingsremmende werking

Vastgestelde anti-kanker effecten
van microvoedingsstoffen-synergie
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Minder stevige ECM 

= zwakkere natuurlijke biologische barriere

Ongecontroleerde collageenvertering is 

gerelateerd aan agressie van alle soorten

kanker: 

• tumorgroei, 

• angiogenese, 

• verspreiding door het weefsel.

Dysfunctioneel bindweefsel ondersteunt de 
ontwikkeling en agressiviteit van kanker
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Niet-toxische aanpak van kanker 
met Cellulaire Geneeskunde

• Verstevigen van de ECM

• Remmen van collageen-verterende enzymen

• Remmen van angiogenese

• Op gang brengen van apoptose

• Reguleren van normale cellulaire functies

• Ondersteunen van alle stofwisselingsprocessen

• Verbeteren van het cellulaire milieu

• Detoxificatie
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1. Remmen tumorgroei en 
metastase

• Remmen van aanmaak en werking van MMP’s 
-> remmen van collageenvertering

• Remmen van kankercel-invasie in het weefsel

• Verbeteren van de bindweefselkwaliteit
-> meer stevigheid/weerstand tegen afbraak

• Minder celdeling -> minder tumorgroei
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2. Remmen angiogenese

• Minder uitscheiding van pro-angionetische
factoren (VEGF, angiopoetine)

• Minder vorming van bloedvaatjes

• Minder bloedvatvertakkingen 

Cellulair geneeskundig effect op samenwerking 
tussen tumorcellen en epitheelcellen
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3. Op gang brengen van apoptose

• Op gang brengen van pro-apoptotische
genen (tumorsuppressorgenen) 
• P53 -> apoptose of stoppen celgroei in G1-fase
• P21 -> stoppen celdeling

• Remmen van anti-apoptotische genen

• Binnenstromen van calcium in de cellen
door inactieve Na/Ca-kanaaltjes van dode
cellen

• Verschuiving van celcyclus richting G1-fase
en controle-moment in de celdeling
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Vernietiging van kankercellen

Met conventionele behandeling

• Snel, want toxisch

• Cel-necrose

• Kunstmatige manier van cel 
afsterven

• Beschadiging van omliggend 
weefsel door vrijkomen van 
(resten van) cel-inhoud dode 
cellen -> ontstekingen

Met Cellulaire Geneeskunde

• Stapsgewijs, want regulerend

• Apoptose

• Natuurlijke manier van cel 
afsterven

• Geen schade aan buurcellen 
door systematisch opruimen

• Geen ontstekingsreactie nodig 
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4. Remmen van ontsteking

• Remmen van diverse 
ontstekingsfactoren die 
betrekking hebben op de 
ontwikkeling en progressie van 
kanker
• Remmen van COX2-activiteit

• Remmen van andere cytokines
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Vitamine C als anti- en pro-oxidant
Actief in alle cellen als:

• Antioxidant voor cel- bescherming, 
en reactie met vrije radicalen

• Pro-oxidant -> H2O2

In gezonde cellen:

H2O2 + catalase -> H2O + O2

= ontgiftend

Situatie in kankercellen

H2O2 blijft aanwezig door gebrek aan 
catalase -> vergiftiging van cel
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Synergie is effectiever tegen kanker dan 
intraveneuze vitamine C!

Vitamine C 
(IV) 

Vitamine C in 

synergie met 

andere nutriënten

30 - 56% 30 - 92%
Tumorgroei

Metastasering

Levensduur

67 - 100%

+ 30%+20%

+?

NIH

studie

Onze

studies

4000 mg/dag 20 - 30 mg/dag
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Voordelen van voedingsstoffen-
synergie 
• Pleiotropische effecten (meerdere

mechanismen worden tegelijkertijd aangepakt) 

• Verbeterde absorptie en biologische 
beschikbaarheid van de bestanddelen

• Verbeterde effectiviteit met gematigde 
doseringen van nutriënten

• Bescherming/behoud van het metabole
evenwicht

Minder 
is meer
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Concrete aanpak: “Hoe gaan we van start?”

• Stapsgewijs opbouwen van dosering vitale celstoffen

• Rekening houden met resorptie en verdraagzaamheid van 
darmen

• Einddoel dosering is afhankelijk van soort kanker en 
ziektestadium
• Matige – medium – hoge dosering
• Wel <–> geen metastasen
• Solide tumor <-> leukemie

• Rekening houden met eventuele andere behandeling(en)

• Rekening houden met gezondheidstoestand 
(comorbiditeit, fitheid, leeftijd, gewicht etc.)

117Bijscholing HPCM, 2017



118Bijscholing HPCM, 2017



119Bijscholing HPCM, 2017



Casusbespreking

- Wat kunnen we adviseren in de praktijk?
- Zijn er ervaringen? Hoe delen we die?
- Stappenplannen
- Vragen en discussie

Maureen Gubbels, natuurgeneeskundig therapeut
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Casusbespreking
Vrouw, 63 jaar

Voorgeschiedenis: 

bekend met nierinsufficiëntie, hypertensie 160/95, 
uterus-extirpatie 2002, artrose rechter knie.

Anamnese: 

sinds enkele maanden last van moeheid, 
4 kg afgevallen (2 maanden), verminderde eetlust, misselijk, 
pijn rechts in de buik, 
veranderd ontlastingspatroon
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Lichamelijk onderzoek

Lengte 1.72m, gewicht 83 kg, Tensie 160/85

Palpatie: vergrootte lever 

Bloedonderzoek: verhoogde BSE, verhoogde
leverwaarden, Hb verlaagd

Onderzoek:

bioptie lever -> maligne cellen -> CT scan -> kleine
tumor in de lever, geen metastasering
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Mogelijke conventionele therapie
leverkanker

• Partiële hepatectomie

• Immunotherapie

• Radiotherapie

Hoe gaan we om met therapievoorstellen door de oncoloog?
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Wat kunnen we adviseren?

• Cellulaire Geneeskunde
• Welke vitale voedingsstoffen

• Dosering / behoefte / 
stappenplan

• Aanvullende adviezen
• Voeding / dieet

• Andere

• Praktijkervaringen?
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Afsluiting

Voor vragen of contact: 0457-111 260 / info@hpcm.org
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