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Vitale celstoffen – Basis voor de gezondheid

Basis voor een gezond leven zijn; een gezonde leefwijze, een gezonde 
voeding en de voorziening van onmisbare vitale celstoffen. 

Vitale celstoffen zijn natuurlijke stoffen, die onze biljoenen 
lichaamscellen voortdurend nodig hebben om te leven en zorgen 
voor een optimale celwerking. De belangrijkste vitale celstoffen zijn: 

• Vitamines

• Sporenelementen

• Andere, voor de stofwisseling
belangrijke natuurlijke stoffen.

• Mineralen

• Bepaalde aminozuren  
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Vitamines: Fundamentele informatie

Vitamines zijn van levensbelang voor de instandhouding van de gezondheid en het 
prestatievermogen van het menselijke organisme. Ze dienen door hun katalytische en 
sturende werking voor de gezonde functie van de gehele stofwisseling. Als substraat voor 
het winnen van energie of als bouwstoffen voor lichaamssubstanties spelen ze geen rol 
– ze maken deze stofwisselingsprocessen voornamelijk mogelijk 

Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen in vet 
oplosbare en in water 
oplosbare vitamines:
in vet 
oplosbaar:

vitamine E

vitamine D

vitamine K

vitamine A 

in water 
oplosbaar:

vitamine C

B-vitaminen

Biotine

Foliumzuur
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bescherming en versterking van het 
immuunsysteem

biokatalysatoren voor de hormoonvorming 

ontgiftings-processen van het lichaam

opbouw en bescherming van lichaamsweefsel

bio-energiedragers voor de celstofwisseling

antioxidantia: bescherming tegen vrije radicalen  

bescherming tegen cardiovasculaire ziekten
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Een vitamine kan deel uitmaken van talrijke reacties. Daarom manifesteert het gebrek aan
één enkele vitamine zich ook op veelsoortige wijze. Omgekeerd zorgt een
vitaminesupplement voor een veelvoud aan positieve effecten op de gezondheid:   

Bescherming tegen
vrije radicalen

(in synergie met vitamine E 
en selenium en andere 

antioxidanten)

Opbouw en stabilisering
van bindweefsel
(in synergie met lysine, 
proline, chondroitinesulfaat, 
N-acetyl-glucosamine en 
andere vitale celstoffen)

Ondersteuning van de 
cholesterolstofwisseling
(in synergie met vitaminen B3, 
B5 en andere vitale celstoffen)

Bloedvorming en versterking 
van het  immuunsysteem

(in synergie met foliumzuur, 
ijzer, B-vitaminen en andere 

vitale celstoffen)

Vorming van carnitine
(belangrijk voor de energiestofwisseling 

in synergie met lysine, vitamine B3 
en andere vitale celstoffen)

Vitamine C 
sleutelvitamine voor de gehele celstofwisseling

Ons lichaam kan zelf geen vitamine C aanmaken!

vitamine C-molecule  
onder de microscoop
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Aminozuren – bouwstenen van de eiwitten

Aminozuren worden ingedeeld 
in twee groepen:

Essentiële aminozuren: kunnen niet 
zelf door ons lichaam worden aangemaakt. 
Toevoer via onze voeding is dus van 
levensbelang. Van bijzondere betekenis 
is het essentiële aminozuur lysine. 

Niet-essentiële aminozuren: kan ons 
lichaam zelf aanmaken. In bepaalde situaties 
(bijv. zwak bindweefsel, afbraak van het bind-
weefsel) kan de  lichaamseigen productie 
echter ontoereikend zijn. Proline verdient 
bijzondere aandacht als bouwsteen voor 
het bindweefsel en tevens als een soort 
„teflonsubstantie“ voor de slagaders. 

Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten (proteïnen). Er zijn 20 verschillende aminozuren 
bekend, die het menselijke organisme gebruikt voor de vorming van proteïnen. Als kralen aan 
een ketting worden aminozuren bij de synthese van proteïnen met elkaar verbonden.

In elk eiwit zitten de aminozuren in een 
bepaalde volgorde (sequentie) waardoor 
deze specifieke taken kan verrichten. 

Eiwit 
(vaak zijn er enkele honderden aminozuren aan 
elkaar geregen om samen 
een eiwit te vormen)

Aminozuren zijn net als de letters van 
het alfabet, waarmee ontelbare woorden
en zinnen kunnen worden gevormd.
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Het essentiële aminozuur lysine

Afbraak van plaques in de 
wanden van de slagaders, 

„teflonbescherming“
(in samenwerking 

met proline)

Opbouw en stabilisering 
van  bindweefsel

(in samenwerking met proline en vitamine C)

Blokkade 
van collageen 

afbrekende enzymen
(bescherming van 
het bindweefsel)

Bouwsteen van carnitine, een belangrijke 
factor voor de energiestofwisseling

(in samenwerking met vitamine C, 
B6, B3 en ijzer)

In het middelpunt van de belangstelling van het Cellulairgeneeskundige onderzoek staat sinds 
jaren het aminozuur lysine. Bij hart- en vaatziekten, kanker, infecties en ontstekingen is het 
positieve nut herhaaldelijk wetenschappelijk bevestigd. Onafhankelijk van de 
gebruiksmogelijkheden als „teamspeler“ in een synergie van vitale celstoffen tijdens ziekte, heeft 
lysine ook bij de gezonde stofwisseling belangrijke taken.

Verdere taken van 
lysine zijn bijvoorbeeld:
– Herstel van weefsels na    

verwondingen 
– Deelname aan de productie van

hormonen en enzymen

Structuurformule lysine

C

C C

C

C
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Mineralen en sporenelementen
Mineralen en sporenelementen zijn anorganische verbindingen, die deel hebben aan veel 
verschillende lichaamsfuncties. Voor de instandhouding van gezonde celfuncties zijn ze 
onmisbaar. Gebrek eraan kan leiden tot aanzienlijke storingen in de stofwisseling.

Mineralen zijn:

• Calcium 
• Magnesium
• Natrium
• Kalium

• Fosfor
• Chloor
• Zwavel

Sporenelementen zijn:

• IJzer
• Selenium
• Jood
• Koper

• Zink
• Chroom
• Mangaan
• en andere

Opbouw / stevigheid van het skelet 
en de tanden  (bijv. calcium, boor, mangaan)

Vangers van radicalen 
(bijv. selenium)

Doorgeleiding van prikkels, spiercontractie
(bijv. natrium, magnesium, kalium)

Bestanddeel van hemoglobine  
(ijzer)

Bestanddeel van het schildklierhormoon 
(jood)

Elektrolyten voor de waterhuishouding 
(kalium en natrium)
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Secundaire plantaardige stoffen
Secundaire plantaardige stoffen worden ingedeeld in de groep bioactieve stoffen. Het begrip is 
afgeleid uit de functie van deze plantaardige stoffen. Terwijl de primaire stofwisseling van een 
plant gericht is op de groei, dienen stoffen gevormd in de secundaire stofwisseling, als 
beschermstoffen tegen vraat en uv-straling of als lok- en geurstoffen.

• Carotenoïden:
bijv. bètacaroteen

• Polyfenolen:
bijv. EGCG 

• Fyto-oestrogenen:
bijv. genisteïne

De bijzondere betekenis van EGCG 
in de natuurlijke afweer tegen kanker:

Epigallocatechinegallaat (EGCG) is een 
belangrijke factor bij de natuurlijke afweer tege
n kanker. EGCG kan de groei van kankercellen 
evenals hun uitzaaiing blokkeren, doordat deze 
de collageen afbrekende enzymen remt en de 
apoptose (zelfvernietiging) van kankercellen op 
gang brengt.

De wetenschappelijke onderzoeken van het 
Cellulairgeneeskundige onderzoek hebben 
bewezen, dat dit effect nog wordt versterkt, 
wanneer EGCG zijn werking ontvouwt in 
synergetische samenwerking met vitamine C, 
lysine, proline en andere vitale celstoffen.

Secundaire plantaardige 
stoffen kunnen op grond 
van hun structuur in 
verschillende groepen 
worden ingedeeld. 

De bekendste zijn:
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Voordeel: het combineren van vitale celstoffen

Met synergie Zonder Synergie 

Bij een synergie is het eind-
resultaat beter dan de som van 
de afzonderlijke resultaten.

1 + 1  is meer dan 2

Synergie doet zich voor, als 
er gelijktijdig verscheidene 
mechanismen deelnemen. 

Om uit de inname van vitale celstoffen een zo groot mogelijk voordeel voor de 
gezondheid te behalen, maakt de Cellulaire Geneeskunde gebruik van het feit dat vitale 
celstoffen als een team in ons lichaam samenwerken. 

Ons lichaam heeft geen afzonderlijke, hoog gedoseerde vitamines of 
microvoedingsstoffen nodig, maar speciale combinaties van vitale celstoffen die 
synergetisch samenwerken en met kleine hoeveelheden het grootst mogelijke resultaat 
bereiken voor een gezonde celfunctie.
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Gezonde cellen en organen kunnen 
alleen functioneren bij een optimale 
voorziening van vitaminen, mineralen, 
sporenelementen, aminozuren en andere 
natuurlijke stoffen die belangrijk zijn voor 
de stofwisseling. 

Echter vele factoren beïnvloeden 
dagelijks de mens. Deze factoren kunnen 
de behoefte aan vitale celstoffen ver-
hogen, de afbraak van vitale celstoffen 
versnellen, en de oorzaak zijn van een 
gebrekkige levering van vitale stoffen 
aan de lichaamscellen. 

Welke invloed factoren 
afzonderlijk hebben ... 

Factoren die verantwoordelijk zijn 
voor een gebrek aan vitale celstoffen 

Vitale celstoffen
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Risicofactor stress
Oorzaak van de versnelde afbraak van vitamine C 

Ons lichaam produceert hormonen als reactie op 
stress. Vitamines en andere vitale celstoffen zijn 
biokatalysatoren voor de hormoonproductie. Voor 
de productie van een enkel adrenalinemolecule 
heeft ons lichaam een molecule vitamine C als 
biokatalysator nodig. 

In stresssituaties wordt dus voortdurend vitamine 
C verbruikt. Als de toestand lang aanhoudt, 
neemt de lichaamsvoorraad van vitamine C 
drastisch af. Als vitamine C via de voeding 
onvoldoende wordt aangevuld, leidt dit tot een 
vitaminetekort met zwaarwegende gevolgen voor 
de gezondheid.

Kortdurende stress: 
De reserves 

herstellen zich

Continue stress:  
De reserves

raken uitgeput

Stress veroorzakende situaties zijn bijv. :
•ziekte
•operaties
•prestatiedruk
•fysieke belastingen en conflicten
•slaapgebrek

Stress: Het besturingscentrum van het 
vegetatieve zenuwstelsel activeert het 
bijniermerg tot de productie van 
stresshormonen.

Het bijniermerg scheidt de 
stresshormonen adrenaline

en noradrenaline af

Vitamine C Vitamine C

Vitamine C is een biokatalysator 
voor de hormoonproductie
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Medicijnen
Risicofactoren voor een gebrek aan vitale celstoffen 

te vinden in de medicijnenkast

Waarom statines een gebrek
aan vitale celstoffen veroorzaken:  

Statines remmen de cholesterolsynthese. De 
blokkade door statines van een sleutelproduct 
in de lichamelijke cholesterolproductie (HMG-
CoA) verhindert  de productie van belangrijke 
microvoedingsstoffen zoals coënzym Q10 
(noodzakelijke factor voor de bio-
energieproductie). Bovendien beïnvloedt de 
drastische vermindering van de 
cholesterolproductie de vorming en de 
stofwisseling van verschillende moleculen die 
uit cholesterol gevormd worden, zoals vitamine 
D en hormonen.

Medicijnen zijn in het algemeen synthetische stoffen, die op uiteenlopende wijze een 
gebrek aan vitale celstoffen kunnen veroorzaken: voor de ontgifting worden vitale celstoffen 
verbruikt. De overgang van het spijsverteringsstelsel naar de bloedbaan wordt gehinderd. 
De uitscheiding van noodzakelijke voedingsstoffen wordt versterkt. De lichaamseigen productie 
van belangrijke vitale celstoffen wordt geremd. 
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Vrije radicalen
en hun uitwerkingen op de behoefte aan vitale celstoffen

Vrije radicalen zijn agressieve moleculen die een of meer ongepaarde elektronen bezitten. 
Ze trachten hun onstabiele toestand op te heffen. Ze dringen daarbij door tot in de 
lichaamseiwitten en –vetten om elektronen aan intacte moleculen te onttrekken, zelfs tot 
in het erfelijk materiaal. Ze zetten hierbij een kettingreactie in gang. 

(A) Gezond lichaamsmolecule 

(B) Vrije radicalen hebben een elektron 
aan het lichaamsmolecule onttrokken.

(C) Het eerder gezonde molecule is zelf 
een vrije radicaal geworden en probeert 
nu zelf het gebrek op te heffen

(D) Er wordt een kettingreactie op gang 
gebracht

(E) Antioxidanten hebben het vermogen, 
het ontbrekende elektron te vervangen, 
zonder zelf een radicaal te worden.  

Vitamines en andere vitale celstoffen zijn antioxidanten. Ze beschermen het lichaam tegen 
celschade. Ze zijn bijzonder effectief  bij synergie. Hoge belasting door vrije radicalen verhogen het 

verbruik van vitale celstoffen, die daardoor ontbreken voor belangrijke taken op andere plaatsen.
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Oxidatieve stress
Het gebrek in ons lichaam aan evenwicht tussen vrije radicalen 

en antioxidanten

In principe wordt er in vrije radicalen een onderscheid 
gemaakt tussen endogene en exogene bronnen. 
Endogene vrije radicalen zijn afkomstig uit ons eigen 
lichaam en ontstaan bijvoorbeeld bij de 
energieproductie en de afweer tegen virussen. Exogene 
vrije radicalen zijn afkomstig uit onze omgeving, onze 
voeding, medicamenten en gevaarlijke genotmiddelen.

Normaal gesproken is er een evenwicht tussen 
oxidatieve processen van vrije radicalen en de 
lichaamseigen anti-oxidatieve beschermmechanismen. 
Grote delen van de ontstane vrije radicalen worden 
geneutraliseerd. 

Als de oxidatieve reacties de overhand hebben, doordat 
er meer reactieve zuurstofverbindingen worden 
gevormd dan door antioxidanten geneutraliseerd, is 
er sprake van oxidatieve stress. De effecten zijn een 
enorme potentiële bedreiging voor de gezondheid.

Antioxidantia

Antioxidantia

Vrije radicalen

Sigarettenrook

Milieuvergiften

Medicamenten

Verkeerde voeding

Vrije radicalen
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4°C 12°C 20°C 4°C 20°C12°C
24 uur 48 uur 

Vitamine-C-verliezen in bladspinazie 
(na  24 en 48 bewaartijd)

- 52%

- 40%
- 34%- 36%

- 26%
- 22%

Levensmiddelenopslag
Beïnvloedende factor voor een ontoereikende voorziening 

van vitale celstoffen

Vitamines reageren uiterst gevoelig op hitte, 
licht en zuurstof. Lange bewaartijden en slechte 
bewaaromstandigheden zorgen daardoor al vóór 
de bereiding van een levensmiddel voor 
aanzienlijke verliezen. 

Door zuurstof en warmte opgewekte natuurlijke 
enzymatische afbraakprocessen in fruit en groente 
evenals oxidatieprocessen, vereisen een snelle 
verwerking van levensmiddelen.

Het voorbeeld hiernaast verduidelijkt hoe groot de 
vitamineverliezen kunnen zijn door levensmiddelen 
te lang en verkeerd te bewaren. Uiteenlopende 
bronnen berichten over verliezen in verschillende 
soorten groenten en fruit tot wel 79%.

ZuurstofBewaartijd
Warmte

Licht
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Gevolgen van een gebrek aan vitale celstoffen

Eerste aanwijzingen van een 
gebrekkige voorziening zijn o.a.:

▶ Vermoeidheid
▶ Zwakte en uitputting
▶ Verhoogde prikkelbaarheid
▶ Verhoogde gevoeligheid voor infecties
▶ Beperkt geestelijk prestatievermogen

Het lichaam geeft niet aan dat de vitaminevoorraad en de lichaamseigen reserves zijn 
verbruikt. De eerste aanwijzingen treden pas op na een langdurig tekort van voorzieningen 
en kunnen op verschillende manieren opgemerkt worden. Na jaren van een chronisch 
gebrek aan vitale celstoffen kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn.

Mogelijke consequenties van een chronisch 
gebrek aan een vitale celstoffen: 

▶ Zwakte van het bindweefsel
▶ Doorbloedingsstoornissen
▶ Hartzwakte en hartritmestoornissen
▶ Hoge bloeddruk
▶ Diabetes en vervolgziekten
▶ Celdegeneraties / ontoereikende

bescherming van de cellen
▶ Chronische ontstekingsaandoeningen
▶ Voortschrijdende degeneratieve ziekten

Onthoud: vitaminetekorten ontwikkelen zich sluipend en worden lange tijd niet opgemerkt. 



Dr. Rath Education Services B.V.

INHOUDSOPGAVE
Verdiepingscursus Cellulaire Geneeskunde

HOOFDSTUK  6
• Hartspiercellen

HOOFDSTUK  7
• Gladde spiercellen

HOOFDSTUK  8
• Suikerstofwisseling

HOOFDSTUK  9
• Cel-ontaarding

HOOFDSTUK  10
• Hoe u kunt helpen

HOOFDSTUK  1
• Inleiding

HOOFDSTUK  2
• Basisinformatie

HOOFDSTUK  3
• Basissynergieën

HOOFDSTUK  4
• Bindweefsel

HOOFDSTUK  5
• Vetstofwisseling




