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Veel te lang werd de bewering in stand gehouden dat een hoge cholesterolspiegel in het  
bloed en andere risicofactoren de slagaderwand beschadigen en tot atherosclerotische 
afzettingen leiden. Deze uitspraak is sinds de ontdekking van de combinatie scheurbuik-
hartinfarct niet meer verdedigbaar.

De relatie slagaderwand-cholesterol

Oorzaak

Gevolg

Resultaat

Een chronisch 
gebrek aan 

vitale celstoffen 

Stijging van 
de cholesterol-

productie

“Reparatie” 
van de slag-

aderwand met 
cholesterol

Cholesterol, een secundaire risicofactor:

Een chronisch gebrek aan vitale celstoffen, die voor de 
vorming van gezond en stabiel bindweefsel noodzakelijk 
zijn, maakt deel uit van de oorzaak voor de ontwikkeling 
van atherosclerotische afzettingen. De slagaderwanden 
worden door het gebrek verzwakt en bros. De lever 
ontvangt vervolgens een signaal voor een grotere 
productie van reparatiefactoren voor de „dichting“ 
van de verzwakte slagaderwand.

Ideale moleculen voor de reparatie van een verzwakte 
slagaderwand zijn cholesterol, triglyceriden en andere 
stofwisselingsproducten. 

Verhoogde vetwaarden in het bloed zijn dus niet de 
oorzaak van hart- en vaatziekten, maar eerder het 
gevolg van een zich ontwikkelende ziekte. 
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Het wereldbeeld van een hartinfarct door 
cholesterol valt uit elkaar !!

Op 15 januari 2008 berichte de New York Times over de schokkende uitkomsten van een 
klinische studie met een combinatie van twee cholesterolverlagende medicijnen (statines), 
Zocor (Simvastatine) en Ezetrol (Ezetimib):

Statines verkopen zich op grond van de irreële aanname dat een hoge
cholesterolspiegel de oorzaak zou zijn voor een hart- en vaatziekten. 

De farmaindustrie verdient jaarlijk meer dan 30 miljoen euro aan deze producten.

• Bij patiënten, die deze statines innamen, 
ontstonden er dubbel zo snel afzettingen in 
de kransslagaderen, de oorzaak van een 
hartinfarct, dan bij de controlegroep.

• Het is schandalig dat deze ontdekkingen 
gedurende meer dan twee jaar door de 
farmaceutische industrie geheim gehouden 
zijn, en daarmee de gezondheid van circa 
5 miljoen mensen is geschaad. 
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Dr. Rath had vanaf het begin al gelijk !!
Waarom het falen van cholesterolverlagers bij de preventie van 

hart- en vaatziekten niet verrassend is

De „New York Times“ formuleerde de verstrekkende gevolgen van deze studie nog 
voorzichtig. ‘De bevindingen veroorzaken twijfel aan de tegenwoordige denkwijze dat 
het verlagen van de cholesterolspiegel de sleutel is in het voorkomen van hart- en 
vaatziekten’.

De leden van onze Gezondheidsalliantie 
weten allang dat het cholesterol - hartinfarct 
dogma enkel een sprookje is, door de 
marketingafdeling van de farmaceutische 
industrie in het leven geroepen.

Gedurende meer dan tien jaar heeft dr. Rath
wetenschappelijke bewijzen aangedragen, 
dat de willekeurige verlaging van cholesterol 
hart- en vaatziekten niet voorkomt.

Als een hoge cholesterolspiegel de 
bloedvaten zou beschadigen dan vindt 
dit niet alleen plaats in de hersenen maar 
in het gehele bloedvatenstelsel.
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Cholesterol
van levensbelang voor gezonde lichaamsfuncties

Cholesterol wordt zowel opgenomen uit de voeding, als in het lichaam zelf gevormd. 
Slechts een klein gedeelte van de cholesterolvoorraad is afkomstig uit de voeding. Het 
grootste gedeelte van de in het lichaam aanwezige cholesterol wordt in het lichaam zelf
– vooral in de lever – aangemaakt.

2/3 endogeen

1/3 exogeen

Bij gezonde mensen bestaat 
een evenwicht tussen de 
benodigde hoeveelheid en 
de lichaamseigen productie.

Als er met de voeding meer 
cholesterol wordt opgenomen, 
wordt de endogene productie 
verminderd.

Cholesterol
+

Cholesterol is van levensbelang:

Cholesterol heeft in het menselijke lichaam
veel vitale functies. Hiermee in overeenstemming 
kan een drastische vermindering van het bloed-
cholesterol door medicamenten die vaak al bij 
licht verhoogde waarden worden gebruikt, 
negatief uitwerken. Cholesterol is:
• basissubstantie voor de vorming 

van hormonen, 
• basissubstantie voor de vorming 

van galzuren,
• bestanddeel van celwanden,
• bouwstof van zenuwweefsels en organen,
• belangrijk bestanddeel bij de vorming 

van vitamine D.



Dr. Rath Education Services B.V.

De belangrijkste vet-transportmoleculen in het bloed
Cholesterol en andere bloedvetten moeten voor hun taken in het lichaam naar de cellen en 
weefsels vervoerd worden. Het transport vindt plaats via de bloedbaan. Bloed bestaat voor 
een groot deel uit water. Omdat vetten niet in water oplosbaar zijn, worden ze aan eiwitten 
gebonden en op die manier omgezet in een wateroplosbare vorm. De transportmoleculen 
voor vetten zijn de lipoproteïnen

Lipoproteïnen worden ingedeeld volgens hun dichtheid: 

Lipoproteïnen zijn opgebouwd uit triglyceriden, fosfolipiden, 
cholesterol en proteïnen. Lipoproteïnen met een hoge dichtheid 
laten een hoog eiwitgehalte en een gering vetgehalte zien. 
Lipoproteïnen met een lage dichtheid hebben een gering 
eiwitgehalte en een hoog vetgehalte.

Er wordt vooral onderscheid gemaakt in : 

HDL  = High Density Lipoproteins (hoge dichtheid) 

LDL  = Low Density Lipoproteins (lage dichtheid)

VLDL = Very Low Density Lipoprotein (zeer geringe dichtheid)

High Densitiy Lipoprotein

Proteïne

Low Densitiy Lipoprotein

Proteïne
LDL transporteert cholesterol van de lever (waar 
het wordt aangemaakt ) naar de lichaamscellen. 
HDL daarentegen neemt overtollig cholesterol op 
en brengt het van de cellen en weefsels terug naar 
de lever, (waar het wordt afgebroken).
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Lipoproteïne(a)
De belangrijkste secundaire risicofactor voor hartinfarct en beroerte

Het meeste cholesterol circuleert in het bloed in de vorm van LDL, dat cholesterol 
van de lever naar de lichaamscellen brengt. Tot voor kort geloofde men, dat LDL 
het hoofdbestanddeel van atherosclerotische afzettingen was en daarmee de 
beslissende risicofactor voor atherosclerose. 

LDL 
(Low-Density-
Lipoprotein)

Vetdeeltje Vetdeeltje

Lipoprotein (a):
Adhesie-eiwit Apo(a) 

omslingert LDL-vetdeeltje

Apo(a)

LDL en Lp(a) in vergelijking: De betekenis van lipoproteïne (a):

Lipoproteïne(a) – kort gezegd Lp(a) – is een LDL-
deeltje, dat met een extra eiwit omwonden is, de 
apoproteïne(a). De letter (a) staat voor „adhesief” 
en duidt op een bijzondere plakkerigheid. 

Op grond van zijn plakkerige eigenschappen
is Lp(a) een effectieve reparatiefactor van 
beschadigde vaatwanden, zodat daar bij 
vitaminegebrek miljoenen Lp(a)-deeltjes worden 
afgezet. 

Heeft uw arts ooit uw Lp(a) waarde gecontroleerd? 

Het nieuwe inzicht: Lp(a), niet LDL, is het belangrijkste vetdeeltje, dat 
cholesterol en andere vetten in de slagaderwand afzet.
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De samenhang tussen Lp(a) en vitamine C
De meeste levende wezens op aarde zijn in staat zelf vitamine C te produceren 
en zo de belangrijkste basisvoorwaarde voor de vorming en het onderhoud van 
gezonde weefsels te vervullen. Lipoproteïne(a) vindt men bij deze levende wezens 
nauwelijks of helemaal niet in de stofwisseling. 

Dr. Rath ontdekte deze samenhang al in 1987

De verklaring van de samenhang tussen 
lipoproteïne(a) en vitamine-C-gebrek: 

Dieren krijgen geen hartinfarct, omdat ze hun 
eigen vitamine C produceren. Wij mensen 
kunnen geen vitamine C aanmaken en werden 
in de plaats daarvan door de natuur met 
reparatiemoleculen om de slagaderwand te 
stabiliseren uitgerust, zoals lipoproteïne(a).

Aan de ene kant beschikt het  menselijke 
organisme daarmee over een unieke 
reparatiesubstantie. Anderzijds wordt er bij 
chronisch vitaminegebrek teveel van dit molecule 
geproduceerd en in de beschadigde 
slagaders afgezet.

Mensen

Lipoproteïne(a)

Hartinfarcten 
doodsoorzaak nr. 1

Hartinfarcten 
onbekend 

Vitamine C

Vitamine C

Dieren
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Homocysteïne
Nog een risicofactor voor atherosclerotische afzettingen

Een andere secundaire risicofactor is homocysteïne. Homocysteïne is een intermediair 
product in de stofwisseling van het  aminozuur methionine, een belangrijk stofwisselingspad, 
dat onder andere de voorwaarden schept voor de vorming van carnitine en taurine.

Gewoonlijk wordt homocysteïne met ondersteuning van 
vitamine B12 en foliumzuur omgezet in methionine of 
met behulp van vitamine B6 in cysteïne. In het bloed 
van veel mensen neemt de hoeveelheid homocysteïne
toe, omdat ze niet over voldoende vitamine B12, B6 en 
foliumzuur  beschikken.

Effecten van verhoogde homocysteïnewaarden:

Als foliumzuur, vitamine B6 en vitamine 
B12 onvoldoende aanwezig zijn, is de 
afbraak van homocysteïne slechts beperkt 
mogelijk.

HomocysteïneHomocysteïne

Cysteïne Methionine

Vitamine B12, 
Foliumzuur

Vitamine B6 

▶ Homocysteïne beschadigt de arteriewanden, omdat 
het de oxidatie van LDL-cholesterol bevordert  

▶ Het beschadigt elastische weefselvezels 
in het arteriële bindweefsel 

▶ Het verhoogt de Lp(a)-binding aan fibrine in 
het weefsel 

Homocysteïne bevordert de bloedstolling en remt
tegelijk de oplossing van bloedstolsels
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Overzicht
Vitale celstoffen voor de natuurlijke stofwisseling van bloedvetten

Van afzonderlijke vitamines is al lange tijd bekend, dat ze zeer positieve effecten hebben op 
de bloedvetspiegel. Vitale celstoffen ontplooien hun optimale werking bij de natuurlijke 
regeling van de cholesterolproductie en andere bloedvetten in een synergetisch 
samenwerkend team. 

Vitamine C: bescherming en natuurlijke genezing 
van de slagaderwand, normalisering van een verhoogde 
cholesterolproductie en andere secundaire risicofactoren 
in de lever.
Vitamine E: bescherming tegen oxidatie van 
bloedvetten en cellen.
Vitamine B Complex:
• optimalisering van de celstof-

wisseling, in het bijzonder bij de beschikbaarstelling 
van bio-energie.

• versnelde afbraak van de risicofactor homocysteïne
• daling van de verhoogde productie van cholesterol en 

lipoproteïnen in de lever
• optimaliseert de afbraak van vetten in de 

celstofwisseling.
Carnitine: optimalisering van de vetzuurstofwisseling van 
de  cellen, daling van een verhoogde triglyceridenspiegel.

Cholesterol en andere bloedvetten zijn 
secundaire risicofactoren. Ze vormen pas 
een probleem voor de ontwikkeling van 
atherosclerotische afzettingen, als de 
slagaders door een chronisch gebrek aan 
vitale celstoffen laesies vertonen, zodat 
bloedvetten zich daar kunnen afzetten. 

Dit verklaart, waarom een daling van de 
cholesterolwaarden zonder gelijktijdige 
stabilisering van de arteriewanden slechts 
een onvolledige maatregel is. 

Dit verklaart ook, waarom het aspect 
van de constante weefselstabilisering 
bij genetisch bepaalde verhoogde 
bloedvetwaarden een belangrijke 
preventieve maatregel is.
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Resultaten van een pilotstudy
naar de natuurlijke daling van cholesterol door vitale celstoffen
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Resultaten van een pilotstudy

+8%

-20%

-13%
-10%

Vitale celstoffen ondersteunen het lichaam bij de regulering van een verhoogde 
bloedspiegel door secundaire risicofactoren en kunnen zo het risico op hart- en 
vaatziekten verminderen. 

Samenvatting van de resultaten van 
een pilotstudie met 14 deelnemers:
• vermindering van de triglyceriden met 20% 

(triglyceriden behoren tot de tweede grote 
groep bloedvetten, die bijdragen aan het 
ontstaan van atherosclerose)

• vermindering van homocysteïne met 13% 

• vermindering van de belangrijkste secundaire 
risicofactor voor atherosclerotische afzettingen 
met 10% 

• stijging van het HDL-cholesterol met  8% 
(HDL wordt ook het „goede cholesterol“ 
genoemd, omdat het cholesterol uit weefsels 
opneemt en terug naar de lever transporteert)
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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

Biotin supplementation reduces plasma triacylglycerol and VLDL in type 2 diabetic patients and
in nondiabetic subjects with hypertriglyceridemia.
Mexican Institute of Social Security, Mexico. Biomedicine and Pharmacotherapy (2006)

Patiënten met type 2 diabetes mellitus hebben vaak last van hoge vetwaarden in het bloed. In deze studie 
werden 348 patiënten gedurende 90 dagen behandeld met een voedingssupplement dat bestaat uit biotine. 
Na afloop van de studie waren de lipide niveaus significant lager dan aan het begin van de studie.

Supplementation with Calcium and vitamin D enhaces the beneficial effect of weight loss
plasma lipid and lipoprotein contentrations
Geneviéve C Major et al; American Journal of Clinical Nutritionuman Nutrition Research (2007)

Tijdens een 15 weken durend dieetprogramma ontvingen 63 vrouwen dagelijks 1200 mg calcium en
400 IE vitamine D  en één van beiden extra vitamine D of een placebo. Na de 15 weken durende studie werd 
in de studiegroep (de D-Groep van de calciumvitamine) een beduidende vermindering van LDL aangetoond. 
Ook was de verhouding van LDL / HDL  duidelijk beter dan in de controle groep.
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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

Pantethine, a derivative of vitamin B(5) used as a nutritional supplement, favorably alters low-
density lipoprotein cholesterol metabolism in low- to moderate-cardiovascular risk North 
American subjects: a triple-blinded placebo and diet-controlled investigation.
The Princeton Longevity Center, Princeton,  USA, Nutrition Research (2011)
De werking en veiligheid van vitamine B5 (pantethine) op het totale cholesterol en low denisity lipoproteïne 
cholesterol (LDL-C) metabolisme werd in deze 16 weken durende studie onderzocht. Een totaal van 120 
personen met een laag tot gemiddeld risico op hart- en vaatziekten werden gevolgd. De helft van deze groep 
ontving naast een speciaal dieet dagelijks een supplement met pantethine (600 mg/d tot week 8, 900mg/d 
week 9-16), de andere helft volgde het dieet en kreeg een placebo. De resultaten van dit onderzoek tonen aan 
dat vitamine B5 het cholesterol meer verlaagt dan enkel het volgen van een specifiek dieet.

Effect of homocysteine-lowering therapy with folic acid, vitamin B(12), and vitamin B(6) 
on clinical outcome after percutaneous coronary intervention: the Swiss Heart study
Schnyder G; Roffi M; Flammer Y; Pin R; Hess OM / Journal of the American Medical Association 2002 

Een supplement van foliumzuur, vitamine B6 en B12 verlaagt de homocysteïnespiegel. Dat bevestigt een 
dubbelblinde, placebogecontroleerde studie met 533 patiënten in het Universitair ziekenhuis Bern, in 
Zwitserland. Gedurende 6 maanden kregen de deelnemers dagelijks een combinatie van 1 mg foliumzuur, 
10 mg vitamine B6 en 400 mcg vitamine B12 of een placebo. Deze homocysteïne verlagende therapie 
verminderde het optreden van coronaire problemen.
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