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„Koolhydraten“ is een verzamelnaam voor verschillende uit voeding opgenomen 
suikers. In het spijsverteringsstelsel worden de koolhydraten in kleine 
suikermolecules (glucose) gesplitst die via de darmwand in het bloed worden 
opgenomen en via deze weg de lichaamscellen bereiken. 

De suikerstofwisseling
Fundamentele informatie over de energievoorziening

Taken van bloedglucose (bloedsuiker): 

Glucose is een belangrijke brandstofdrager in de 
celstofwisseling. Door middel van bloedglucose vormt het de 
energieleverancier voor de lichaamscellen. 

Om de lichaamscellen voortdurend van energie te voorzien, 
is een continue minimale glucoseconcentratie noodzakelijk. 
Voornamelijk voor die organen die hun energiebehoeften 
bijna uitsluitend door gebruik van bloedsuiker dekken, is dit 
van belang (bijvoorbeeld hersenen en zenuwweefsel). 

Er bestaan fijn afgestemde hormonale mechanismen voor 
de regeling van de bloedsuikerspiegel. Van grote betekenis 
hiervoor zijn de hormonen insuline en glucagon die in de 
alvleesklier worden geproduceerd. 

Slokdarm

Maag

Darm
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Insuline en glucagon
Hormonen voor de regeling van bloedsuiker 

Wanneer de bloedsuikerwaarden verhoogd zijn, bijvoorbeeld na een maaltijd, scheidt de 
alvleesklier grotere hoeveelheden van het hormoon insuline in de bloedbaan af. De afgegeven 
hoeveelheid insuline is daarbij afhankelijk van de hoeveelheid suiker die zich in het bloed  
bevindt. 

De sleutelfunctie van insuline:

glucose kan zonder de aanwezigheid van insuline 
niet vanuit het bloed in de cellen terechtkomen. 
Insuline functioneert daarbij als een sleutel voor 
het openen van de cellen, zodat de glucose door 
de cellen opgenomen kan worden. Op deze wijze 
neemt insuline twee belangrijke taken op zich:

• de cellen worden voorzien van glucose,

• de bloedsuikerspiegel wordt geregeld, zodat  
bepaalde grenzen niet worden overschreden. 

Insuline verwijdert slechts een deel van het bloedglucose uit het  bloed, omdat er steeds een 
bepaald gedeelte ter beschikking moet staan voor de energievoorziening.  Als de 
bloedsuikerspiegel te sterk daalt, wordt glucagon verspreid dat glucose uit de voorraden 
mobiliseert en de bloedsuikerspiegel kort verhoogt.

Insulineproductie na een maaltijd

Alvleesklier Glucose 
in het bloed

Insuline „opent“ de cellen voor glucose

Glucose 
in het bloed
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Diabetes mellitus
Storingen in de glucosestofwisseling

Diabetes mellitus is een chronische stofwisselingsziekte met als voornaamste verschijnsel een 
continu verhoogde bloedsuikerspiegel. Het lichaam kan de bloedsuikerspiegel niet of slecht 
controleren en het glucosegebruik in de cellen is verstoord. Dit onvermogen is het gevolg van 
een gebrek aan insuline of een gebrekkige werking van insuline op de lichaamscellen. 

Diabetes mellitus type I:
Diabetes type I – de aangeboren 
vorm – wordt gekenmerkt door een 
absoluut gebrek aan insuline. De 
alvleesklier produceert te weinig of 
helemaal geen insuline meer. 

Diabetes mellitus type II:
Diabetes type II ontwikkelt zich vaak pas 
op volwassen leeftijd. De oorzaken zijn 
tot nu voor een groot deel onbekend, 
waardoor de ziekte zich wereldwijd 
steeds verder uitbreidt.
(Ca. 90% van de diabetici is type II)

Er zijn twee vormen van  diabetes mellitus: 

De conventionele geneeskunde wijdt het ontstaan van Diabetes type II vooral aan een langdurig 
overaanbod van suiker. Het gevolg van het overaanbod zijn voortdurend verhoogde insulinewaarden, 
die het aantal en de gevoeligheid van receptoren, noodzakelijk om de suiker in de cel te loodsen, 
verminderen. Begunstigende factoren voor diabetes zijn vooral overgewicht, verkeerde voeding, roken, 
stress en medicijnen. 
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Diabetes mellitus – Gegevens en feiten

Diabetes – een volksziekte 

Diabetes mellitus is een wijdverbreide volksziekte 
geworden. 578.000 Nederlanders lijden aan een 
diabetische stofwisselingsstoornis. 

Diabetes kan al lang niet meer als 
“ouderdomsziekte” worden beschouwd. Ook veel 
jonge mensen worden getroffen:  in Nederland lagen 
de gezondheidsuitgaven voor diabetes mellitus voor 
mensen jonger dan 15 jaar in het jaar 2004 rond de 
14,3 miljoen euro. De totale uitgaven voor diabetes 
waren ongeveer 1,1 miljard euro.

Zeer ernstig: de gevolgziekten

Naast veel plotselinge symptomen veroorzaakt  
diabetes zeer vaak zeer ernstige complicaties, 
die in het gehele lichaam kunnen optreden. 

Het Nederlandse Diabetes Fonds 
vertegenwoordigt in totaal 800.000 
patiënten (stand 2011) en rekent voor 
het jaar 2030  op een stijging tot 1,2 
miljoen patiënten. Dit komt overeen met 
een toename van ongeveer 50%. 

2011 2030

1,2 
miljoen

800 
duizend

Diabetes in Nederland 
– een toekomstprognose 
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Een schrikbarende balans
Gevolgziekten van diabetes mellitus

De gevolgen en symptomen van een ongunstige bloedsuikerspiegel bij diabetes op de korte 
termijn zijn ruimschoots bekend: bij te hoge suikerspiegels (hyperglykemie) treden bijv. 
vermoeidheid, versterkte urinedrang en een groot dorstgevoel op. Bij te lage suikerspiegels  
(hypoglykemie) zijn zweten, rillen, duizeligheid of invloeden op het gezichtsvermogen duidelijke 
waarschuwingssignalen van het lichaam.

Beroerte

Blind 
worden

Nierfalen

Verstopping van 
de beenslagaders

Hartinfarct

• Diabetici hebben een twee tot drie keer zo 
groot risico op een beroerte (jaarlijks 44.000)

• Het risico om blind te worden is bij diabetici 
ca. 25 keer groter (6000 nieuwe blinden per jaar)

• Elke tweehonderdste diabeticus moet een 
voetamputatie ondergaan (27.900 amputaties per jaar)

• Het aandeel diabetici onder dialysepatiënten bereikt de 
50% ( jaarlijks 8.300 nieuwe dialysebehandelingen)

• Diabetici met nierziektes sterven veel vaker door 
hartinfarct (jaarlijks 27.000 cardiovasculaire voorvallen)

Late gevolgen (hart-bloedsomloopcomplicaties) 
kunnen bij diabetes overal optreden: 
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De conventionele geneeskunde beperkt zich er in feite toe de symptomen van diabetes te 
behandelen, dat wil zeggen, de bloedsuikerspiegel omlaag te brengen. Maar ook bij een goed 
ingestelde bloedsuikerspiegel komen hart- en vaatziekten vaak voor. Het omlaag brengen van de 
bloedsuikerspiegel is een noodzakelijke maar klaarblijkelijk onvolledige behandeling van diabetes.

Diabetes op celniveau: 
Een diabetische stofwisselingstoestand wordt vaak 
veroorzaakt of verergerd door een chronisch gebrek 
aan vitale celstoffen in de cellen van de insuline 
producerende alvleesklier. Dit voorzieningstekort 
gaat gepaard met een chronisch gebrek aan vitale 
celstoffen in de slagaderwanden en andere organen. 

Bij een aangeboren stofwisselingsstoornis kan een 
chronisch gebrek aan vitale celstoffen de diabetische 
stofwisseling laten ontsporen en de ziekte diabetes  
veroorzaken. 

Verdikte 
vaatwand 

Diabetische 
stofwisseling

Hart- en 
vaatziekten bij 

diabetici

Verhoogde
bloedsuiker-

spiegel

Gebrek aan vitale celstoffen

Cellen van de 
bloedvatwanden 

Cellen van de 
alvleesklier

Het inzicht van de Cellulaire Geneeskunde
Diabetes mellitus en de zwaarwegende gevolgen van de ziekte

Vitale celstoffen dragen ertoe bij een 
diabetische stofwisseling en de 
gevolgziekten hiervan te voorkomen. 
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Gevolgziekten van diabetes mellitus
De ontwikkeling op celniveau bekeken

Oorzaak voor de verstrekkende gevolgziekten van diabetes mellitus zijn transformaties in de 
bloedvaten. Deze kunnen overal in het vaatstelsel optreden. Om deze ontwikkeling te begrijpen 
moet de moleculestructuur van vitamine C en glucose nader worden bekeken. 

De verwisseling van vitamine C en 
glucosemoleculen is de oorzaak van 
diabetische hart- en vaatziekten: 

De sleutel tot het inzicht in de diabetische 
vaatcomplicaties  is op moleculair niveau te 
vinden. 

Vitamine C en glucose gebruiken dezelfde 
transportingangen om in de cel te komen. De 
moleculen lijken in hun structuur sterk op elkaar. 
Dit leidt bij diabetespatiënten tot een verwisseling 
in de stofwisseling.

De effecten van voortdurend verhoogde bloedsuikerwaarden op de bloedvaten zijn 
ernstig. Als een diabetes (type II) lange tijd niet herkend wordt, is op het moment 
van diagnostisering vaak al sprake van zeer ernstige gevolgen. 

De moleculen van vitamine C en glucose 
lijken zoveel op elkaar dat ze gemakkelijk 
verwisseld kunnen worden:

Vitamine C Glucose
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Consequenties van diabetes
vanwege de structuurovereenkomst tussen vitamine C en glucose 

Bloedbaan

Celwand

Arteriewandcel

Bloedbaan

Celwand

Arteriewandcel

Stofwisselingstoestand bij een gezond mens

Stofwisselingstoestand bij diabetes

Gezond mens:
Bij gezonde mensen zijn glucose en vitamine C in 
de normale concentratie in het bloed beschikbaar. 
De barrièrecellen van de vaatwand (endotheelcellen) 
bevatten talrijke kleine biologische pompen, die glucose 
en tegelijk vitamine C in een afgewogen hoeveelheid 
van de bloedbaan naar de vaatwand overbrengen. 

Diabetespatiënten: 
Als gevolg van de hogere bloedsuikerspiegel worden 
er meer glucosemoleculen de cel ingesluisd, waardoor 
er minder vitamine C in de cel wordt opgenomen. Dit 
leidt tot een opeenhoping van glucose zowel in de 
endotheelcellen als in de bloedvaten. Tegelijk brengt het 
gebrek aan vitamine C de celstofwisseling uit evenwicht 
door stoornissen bij de vorming van bindweefsel en een 
ongezonde verdikking van de vaatwanden.  
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De betekenis van vitamine C
om een evenwicht te scheppen in de diabetische celstofwisseling 

Bloedbaan

Celwand

Arteriewandcel

Stofwisselingstoestand bij diabetes met verhoogde 
toevoer van vitamine C

De opbouw van stabiele en gezonde bindweefsels is rechtstreeks afhankelijk van vitamine C 
en een verminderde opname van vitamine C is een directe oorzaak van vaatveranderingen.

Compenseren met vitamine C:

De optimale verzorging van de 
lichaamscellen met vitale celstoffen 
dient verschillende doelen, zoals we 
later nog zullen zien. 

Een belangrijk aspect bij een 
diabetische stofwisselingssituatie is 
het compenseren van het door glucose 
verdrongen vitamine C. Ernstige 
vaatschade die leidt tot hart- en 
vaatziekten kan zo effectief worden  
verhinderd.
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In één oogopslag
Belangrijke vitale celstoffen bij een diabetische stofwisselingstoestand 

Een diabetische stofwisselingstoestand wordt vaak veroorzaakt door een chronisch gebrek 
aan vitale celstoffen in de alvleesklier en daarmee gepaard ook in de slagaderwanden. Dit 
gebrek aan vitale celstoffen in de slagaderwanden wordt geaccentueerd door talrijke 
gevolgziekten. Deze stofwisselingstoestand wordt verholpen door een bijzondere 
voorziening van onmisbare vitale celstoffen.

Vitamine C: Helpt de disbalans in de cellen, ontstaan door de verhoogde 
suikerspiegel, te herstellen; beschermt en stabiliseert de arteriewanden

B-Complex: bio-energiedragers voor de celstofwisseling; verbeteren het 
stofwisselingsvermogen, met name in de lever, de schakelcentrale van 
de lichaamsstofwisseling

Chroom: sporenelement, onmisbaar als biokatalysator voor de optimale 
stofwisseling van glucose en insuline 

Inositol: bestanddeel van lecithine, een belangrijke bouwstof voor het 
celmembraan; belangrijk voor het stofwisselingstransport en de 
voorziening van de cellen  van voedingsstoffen 
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Resultaten van een pilotstudy
in verband met de natuurlijke controle van de bloedsuikerspiegel

• gemiddelde daling van de bloedsuiker-
waarden van 8,6 mmol/l (begin van de studie) 
tot 6,6 mmol/l (eind van de studie).

• daling van de langetermijnindicator bij    
diabetici (HbA1c) gemiddeld met 9,3%. 

Vitale celstoffen geven bij een diabetische stofwisselingstoestand in verschillende opzichten 
ondersteuning. Ze optimaliseren de gehele glucosestofwisseling en beschermen de bloedvaten.

Uittreksel van de resultaten van een 
pilotstudie bij 10 diabetespatiënten:
De observatieperiode van de pilotstudie 
bedroeg 6 maanden. Bijzondere aandacht 
werd besteed aan het verloop van de 
bloedsuikerspiegel en de HbA1c-waarden: 

- 9,3%
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Vitale celstoffen leiden tot een daling van de 
HbA1c-waarden met bijna 10 %

- 23%

Begin 2 maanden 4 maanden 6 maanden
6

7

8

Vitale celstoffen laten de bloedsuikerspiegel dalen
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Voor verdere belangrijke studies (Engelstalig) betreffende microvoedingsstoffen wordt verwezen naar 
ons wetenschappelijk studiearchief op www.dr-rath-foundation.org

Studies en wetenschappelijke bewijzen door verschillende 
onderzoeksinstituten voor het belang van gebruik van microvoedingsstoffen

Chromium picolinate and biotin combination reduces atherogenic index of plasma in patients
with type 2 diabetes mellitus: a placebo-controlled, double-blinded, randomized clinical trial.
Chicago Research Center, Chicago, Illinois, USA, The American journal of the medical sciences (2007)

In het verleden is aangetoond dat de micronutriëntencombinatie van chroom picolinate en biotine (CPB) 
insulineresistentie en hyperglycemie (er is teveel glucose in de bloedstroom aanwezig) verminderd bij 
patiënten met type 2 diabetes. De auteurs van deze studie hebben dit verder onderzocht. 63 diabetes 
patiënten met een lichte vorm van obesitas kregen 4 weken lang ofwel een CPB supplement of een placebo 
toegediend. De resultaten van suggereren dat een combinatie van biotine en chroom leidt tot een verbetering 
van bloedwaarden, waardoor patiënten worden beschermd tegen risicofactoren van cardiovasculaire 
aandoeningen.

High-dose thiamine therapy for patients with type 2 diabetes and microalbuminuria: a 
randomised, double-blind placebo-controlled pilot study.
University of Warwich, UK, Diabetologia (2009)

Een therapie met hoge dosis vitamine B1 kan microalbuminurie (albumine lek van de nieren) verminderen bij 
patiënten met diabetes. Dit kan de kans op toekomstige nierfalen verlagen. Deze resultaten werden verkregen 
na een studie met 40 diabetes type 2 patiënten aan de universiteit van Warwick (Engeland).
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Voor verdere belangrijke studies (Engelstalig) betreffende microvoedingsstoffen wordt verwezen naar 
ons wetenschappelijk studiearchief op www.dr-rath-foundation.org

Studies en wetenschappelijke bewijzen door verschillende 
onderzoeksinstituten voor het belang van gebruik van microvoedingsstoffen

Effect of vitamin C on blood glucose, serum lipids & serum insulin in type 2 diabetes patients.

Diabetes Research Center , Shahid Sadoughi Universituy , Yazd, Iran, The indian journal of medical research (2007)

Experten aan de Universiteit van Yazd (Iran) hebben tijdens een onderzoek met 84 diabetes patiënten ontdekt, 
dat een dagelijkse inname van 1000 mg vitamine C de bloedsuikerspiegel en LDL waardes (cholesterol) 
aanzienlijk vermindert. Hierdoor zouden diabetici aan minder complicaties ten gevolge van de chronische 
ziekte lijden.

High-dose thiamine supplementation improves glucose tolerance in hyperglycemic individuals: 
a randomized, double-blind cross-over trial.

Curtin University, Perth, Austrailia, Arora S et al, Eruopean journal of nutrition (2013)

In de onderstaande studie, hebben Australische onderzoekers gedurende 6 weken dagelijks patiënten met 
hyperglycemie behandeld met een hoge dosis thiamine (vitamine B1). Zij vonden dat vitamine B1 de 
glucosetolerantie verbetert en tegelijkertijd de verslechtering van insuline gevoeligheid tegen gaat. Deze 
vitamine B1 kan progressie van hyperglycemie bij diabetes patiënten met een gestoorde glucose regulatie 
voorkomen.
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