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Gegevens en feiten
De meest voorkomende nieuwe kankergevallen in Nederland
Mannen –

Vrouwen

Prostaat: 18,6 %

28,7%: Borstklier

Darm: 15,8 %
Huid: 14,9 %

14,6 %: Huid
13,0%: Darm

Uittreksel uit IKNL
Geactualiseerde uitgave 2014

• In Nederland werden in het jaar 2011 100.600 nieuwe kankergevallen
gediagnosticeerd. De meest voorkomende soorten zijn; huidkanker, darmkanker,
en borstkanker en long- en prostaatkanker.
• Volgens de WHO worden jaarlijks ongeveer 14 miljoen nieuwe kankergevallen
gediagnosticeerd en er wordt verwacht, dat dit aantal tegen het jaar 2030 stijgt
tot 22 miljoen.
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Risicofactoren voor celontaarding
De ontwikkeling van ontaarde cellen is in principe niets ongewoons.
Dit gebeurt continu gedurende ons leven, maar wordt in de regel door
lichaamseigen afweer gecontroleerd.

Lucht
Zonlicht
Röntgenstralen
Chemicaliën

Risicofactoren voor beschadigingen van een cel
met celontaarding als gevolg zijn onder andere:
• Verkeerde voeding en voeding met tekorten
• Roken en hoge alcoholconsumptie
• Milieufactoren (pesticiden, uitlaatgassen, giftige stoffen)
• Gebrek aan antioxidanten/veel oxidatieve stress

Voeding/water

De verspreiding van kwaadaardige celdegeneratie is
dramatisch hoog en kanker eist ieder jaar wereldwijd nog altijd
miljoenen slachtoffers.

Hoewel de celdeling regelmatig wordt gecontroleerd en ontaarde cellen in de regel door
lichaamseigen afweermechanismen worden geëlimineerd, kunnen cellen zich af en toe aan
deze controlemechanismen onttrekken. Zij gaan zich ongecontroleerd delen en er kunnen
kwaadaardige tumoren worden gevormd. Dit is de eerste fase van de ontwikkeling van
kanker.
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Sleutelmechanismen tot de ontwikkeling
van kanker
De ontaarding van cellen en de ongecontroleerde celdeling zijn de eerste stappen van een
zich ontwikkelende ziekte. Kanker wordt bovendien gekenmerkt door nog een aantal
beslissende fasen die deze ziekte zo agressief en gevaarlijk maken.
De sleutelmechanismen bij de groei
en de uitbreiding van kankercellen zijn:
• Ongecontroleerde celdeling
• Verspreiding van kankercellen
(metastasevorming)
• Vorming van nieuwe bloedvaten
(angiogenese)
• Overlevingsvermogen van kankercellen
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Metastasevorming:
uitzaaiing van de kankercellen
De tweede fase in de ontwikkeling van kanker is de metastasevorming. Deze maakt
kanker zo gevaarlijk en zo dodelijk. Door de uitzaaiing van kankercellen door het hele
lichaam worden steeds nieuwe haarden gevormd. Slechts zelden is een primaire tumor
levensbedreigend. Daarentegen is 90% van alle dodelijke kankergevallen te herleiden
tot metastasevorming.
Collagenasen verwoesten bindweefsel:
kankercellen produceren een groot aantal biologische
snijwerktuigen (collagenasen). Met behulp hiervan snijden
ze het omgevende bindweefsel door, om zich dan door het
hele lichaam te verspreiden.
Ook bij de afweer van infecties of bij de eisprong worden
collagenasen gevormd en bindweefsel doorgeknipt. Dit
gebeurt echter onder gecontroleerde omstandigheden.
Als een afweercel door het bindweefsel is gemigreerd,
sluit dit zich weer en neutraliseren de lichaamseigen
enzymblokkers de collagenasen.
Bij kankercellen echter is de productie van collagenasen
volledig op hol geslagen en is de lichaamseigen afweer niet
in staat dit proces te stoppen.
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Fasen in de metastasevorming
Oorspronkelijke
tumor in de lever
Uitbrekende
leverkankercellen Bloedvat
in de lever

De collageenafbraak is een beslissende stap
voor de uitbreiding van kanker en de vorming
van dochtergezwellen in andere lichaamsorganen:
1e stap in de metastasevorming:
Met behulp van de collageen-afbrekende
enzymen vreet de kankercel zich een bloedvat
in en laat zich vervolgens met de bloedstroom
meevoeren. Zo komt ze terecht in andere
organen (bijvoorbeeld een long).
2e stap in de metastasevorming:
Met behulp van dezelfde collageen-afbrekende
enzymen „vreten“ de kankercellen zich weer uit
het bloedvat „naar buiten“ en dringen zo
bijvoorbeeld door in het longweefsel.
Longmetastase:
De leverkankercel vormt in de long
een uitzaaiing (metastase).
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Blokkade van de metastasevorming
Bindweefselbescherming en -stabilisering
• In het bijzonder vitamine C en het natuurlijke
aminozuur lysine evenals EGCG (epigallocatechinegallaat = polyfenolverbinding in
groene thee) zijn in staat, de collageenafbrekende enzymen van de kankercellen
te blokkeren.
• De uitbreiding van de kanker hangt vooral
af van de verwoesting van het omgevende
bindweefsel.
Lysine: remming van de weefselafbraak
Vitamine C: bevordering van de weefselopbouw
Beide moleculen kunnen niet door
ons lichaam worden geproduceerd.

• Met de blokkade van de collageenafbrekende
enzymen worden kankercellen gehinderd in
hun verspreiding.
De optimale voorziening met vitamine C,
lysine en andere vitale celstoffen is een
mogelijkheid voor biologische
kankerbestrijding.
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Lysine beschermt tegen de vernietiging
van bindweefsel
Vernietiging van
bindweefsel

Herstel van
bindweefsel

In het lichaam van kankerpatiënten is
de verhouding tussen de vernietiging
en het herstel van weefsel verschoven.
Voldoende lysine in de voeding van kankerpatiënten
of als voedingssupplement is bijzonder belangrijk
omdat:

Lysine

1. ons lichaam zelf geen lysine kan produceren
(net als vitamine C).
2. er in het lichaam van kankerpatiënten te veel
collageen splitsende enzymen aanwezig zijn,
die een relatief gebrek aan de “blokker” lysine
veroorzaken.
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Stabiel bindweefsel blokkeert
de uitbreiding van kankercellen
Zwak collageen

Een hoofdbestanddeel van bindweefsel is
collageen, een eiwit, dat de bindweefselcellen bij
elkaar houdt en het bindweefsel zijn stevigheid
geeft.
Hoe stabieler het bindweefsel, hoe moeilijker het
voor de kankercellen is om zich verder in het
lichaam uit te breiden.

Kankercellen breiden zich uit

Sterk collageen

Kankercellen worden gestopt

Vitamine C is van de grootste betekenis voor
de optimale productie van collageenmoleculen.
De essentiële aminozuren lysine en proline zijn
net als andere belangrijke celfactoren essentiële
bouwstenen van collageen.
Proline kan weliswaar door ons lichaam zelf
worden gevormd, maar voor de vorming en
het onderhoud van stabiel bindweefsel is de
lichaamseigen productie vaak onvoldoende.
Vooral als ziekten het bindweefsel aantasten
en verzwakken.
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Wetenschappelijke bewijzen voor de blokkade van kankercellen
Beker A

Beker B

Collageen
matrix

Zonder vitale celstoffen:
Cellen doordringen het
weefsel

Met vitale celstoffen:
Invasie van de cellen
gestopt

Borstkankercellen
A: zonder toevoeging
van vitale celstoffen
(100% uitbreiding)
B: na toevoeging van kleine
dosis vitale celstoffen
(uitbreiding tot 60% geremd)
C: na toevoeging van optimale
dosis vitale celstoffen
(uitbreiding tot 100%
geremd)

De wetenschappelijke experimenten in het
Dr. Rath onderzoeksinstituut werden uitgevoerd
met kankercellen, vitale celstoffen
en collageen.
De kankercellen in beker A (zonder vitale
celstoffen) waren in staat de collageenmatrix
te vernielen. De kankercellen in beker B (met
geselecteerde vitale celstoffen) konden niet
door de collageenmatrix heen dringen.
De foto’s hiernaast tonen het vermogen van
borstkankercellen om in het bindweefsel binnen
te dringen – zonder toevoeging van vitale
celstoffen, en na toevoeging van vitale celstoffen.
Opname A (controle zonder vitale celstoffen)
toont een ongeremde uitbreiding, terwijl opname
B (geringe toevoeging) een duidelijke remming
laat zien. De uitbreiding van borstkankercellen
werd na toevoeging van een optimale combinatie
vitale celstoffen tot 100% geremd.
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Angiogenese: De vorming van nieuwe bloedvaten.
Tumoren met een diameter van meer dan 0,5 millimeter hebben om te overleven en te groeien een eigen
bloedvatenstelsel nodig, zodat ze zichzelf kunnen voorzien van zuurstof en voedingsstoffen.
Tumor Er wordt een

nieuw bloedvat
gevormd

In vivo studie met osteosarcoomcellen:

zonder vitale
celstoffen
(vorming
van bloedvaten)

met vitale
celstoffen
(geen nieuwvorming
van bloedvaten)

Angiogenese: – de vorming
van nieuwe bloedvaten
Nieuwe bloedvaten ontstaan uit endotheelcellen
die migreren en zich vermeerderen, om een
nieuwe structuur te vormen. Om dit proces op
gang te brengen scheiden kankercellen vasculaire
endotheliale groeifactoren (VEGF) af, die leiden tot
de vorming van nieuwe bloedvaten.
Vitale celstoffen verhinderen
de vorming van bloedvaten
Door de controle van de vorming van nieuwe
bloedvaten met behulp van vitale celstoffen, wordt
de toevoer van voedingsstoffen onderbroken en de
tumor "uitgehongerd". Met name vitamine C, EGCG
en lysine verminderden de afscheiding van
endotheel-groeifactoren en de migratie van
endotheelcellen.
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Het overlevingsvermogen van kankercellen
Elke cel beschikt in de software van het erfelijk materiaal over een
programma om de eigen celdood in te leiden. Dit wordt door bepaalde
signalen geactiveerd.
Apoptose – geprogrammeerde celdood
Apoptose is een zinvol en noodzakelijk
controlemechanisme voor de instandhouding
van gezonde lichaamsfuncties en een soort
noodprogramma bij aanwijzingen voor cellulaire
mutaties.

Vitale celstoffen kunnen
de natuurlijke celdood
van kankercellen inleiden

Cellen zijn zo geprogrammeerd dat als het erfelijk
materiaal in een cel abnormaal veranderd is, de cel
haar eigen dood zal veroorzaken. De omliggende
cellen en uiteindelijk het hele lichaam worden op
deze wijze beschermd.
Kankercellen reageren door hun degeneratie
niet meer op dit signaal. Ze vermeerderen zich
ongeremd en hebben daardoor een soort
onbeperkt vermogen tot leven en overleven.
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Vitale celstoffen activeren antikankergenen
De zelfvernietiging van cellen
(apoptose) is een levensbelangrijk
beschermingsmechanisme dat in
de erfelijke aanleg van een cel is
opgeslagen.
Het lukt kankercellen weliswaar
zich aan dit controlemechanisme
te onttrekken. Bij toevoer van vitale
celstoffen worden de genen die een
gemuteerde of gedegenereerde cel
tot zelfvernietiging brengen, echter
weer geactiveerd.

A. Controle

B. 500mcg/ml

C. 1000mcg/ml

Microvoedingsstoffen brengen Apoptose in Melanoomcellen teweeg.

100% van
de cellen
sterven op
natuurlijke
wijze

Huidkankercel
(melanoom)
tijdens het
biologische
‘zelfmoord’
proces
(apoptose).
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Vitale celstoffen voor de natuurlijke controle van kanker
Om kanker te kunnen controleren en effectief te kunnen bestrijden, hebben Dr. Rath en zijn
onderzoeksteam alle beslissende mechanismen van de ontwikkeling van kanker bestudeerd.
Door het begrip van het ontstaan en de ontwikkeling van de ziekte was het mogelijk vitale
celstofsynergieën te ontwikkelen en zo gericht in te grijpen in de ontwikkelingsstadia van kanker.
Actieve
tumor

Consequente doeleinden van de Cellulaire
Geneeskunde in de strijd tegen kanker:
• Een overmaat aan collageenafbrekende enzymen
wordt geblokkeerd
• Bindweefsel wordt door bepaalde bouwstenen
gestabiliseerd

Ingekapselde
tumor

• De vorming van nieuwe bloedvaten in tumoren
wordt geremd
• De zelfvernietiging van kankercellen wordt ingeleid
Als slechts één sleutelmechanisme voor de ontwikkeling van kanker tot stilstand wordt gebracht, kan de
strijd worden gewonnen. Vitale celstoffen grijpen in,
in elk mechanisme van de ontwikkeling van kanker.
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Hoofdbestanddelen en belangrijke taken van de vitale
celstoffensynergie bij de controle van kanker
Vitamine C
• Ondersteunt de afweer en
schakelt zieke cellen uit.
• Sleutelmolecule voor de
productie van collageen

EGCG
• Remt het ontstaan en de
uitbreiding van kankercellen
• Belangrijke factor bij de
bescherming van cellen
tegen celschade

Lysine
• Belangrijke bouwsteen voor stabiel bindweefsel
• Beslissende factor voor de blokkade van collagenase

Andere belangrijke bestanddelen en hun functies zijn:
•

N-acetylcysteïne (NAC) is een sterke antioxidant en belangrijk voor de glutathionproductie,
een andere krachtige antioxidant. NAC draagt bij aan de bescherming van het bindweefsel
tegen ongecontroleerde afbraak.

•

Arginine verbetert het vermogen van het immuunsysteem en remt de celvermeerdering
van kankercellen. De hoogste concentraties arginine bevinden zich in het bindweefsel.

•

Selenium is een belangrijke component van het antioxidatieve afweersysteem en
beschermt de cellen tegen gifstoffen. Bovendien kan het de groei van de tumor en de
vroege stadia van uitbreiding van de tumor onderdrukken.
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Kanker is niet langer een doodvonnis!
De onderzoeksresultaten in ons instituut voor Cellulaire Geneeskunde documenteren
eenduidig, dat alle onderzochte soorten kankercellen volledig door vitale celstoffen
tot stilstand kunnen worden gebracht kunnen, o.a.:
• longkanker
• borstkanker
• prostaatkanker
• darmkanker

Dit is echter geen garantie
voor een succesvolle
genezing in elk voorkomend geval, in het
bijzonder niet wanneer

• leverkanker
• huidkanker
• alvleesklierkanker
Het Dr. Rath Research Instituut voor
cellulaire geneeskunde in Santa Clara,
Californië

• botkanker
• bindweefselkanker
(fibrosarcoom)

• de kanker al te ver
is voortgeschreden,
• het immuunsysteem
van de patiënten door
chemotherapie-cycli
al voor een deel
beschadigd is.

• slokdarmkanker
• en andere soorten kanker
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Voordelen van de cellulaire geneeskunde bij kanker
Cellulaire
Geneeskunde

Farmaceutische
geneeskunde

• Vitale celstoffen

• Chemotherapie

• Werkingsprincipe: ondersteuning en
versterking van de celfunctie

• Werkingsprincipe: vernietiging van
de cel door chemische vergiften

• Gericht op de oorzaken: kanker wordt op het
niveau van de cel tot stilstand gebracht

• Symptoomgericht: de tumor verdwijnt
meestal slechts schijnbaar

• Natuurlijk

• Synthetisch

• Geen bijwerkingen

• Ernstige bijwerkingen

• Betaalbaar, omdat de therapieën niet
octrooieerbaar en geen speculatieobjecten
zijn

• Duur door octrooirechten, de
drijfveren van de farmaceutische
investeringen in kanker

• Kanker wordt door de Cellulaire
Geneeskunde langdurig uitgeroeid

• Kanker wordt als miljardenafzetmarkt bewust
niet uitgeroeid

• Hoofddoel: de menselijke gezondheid

• Hoofddoel: winst voor de farmaceutische
investeringsindustrie
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Studies en wetenschappelijke bewijzen door verschillende
onderzoeksinstituten voor het belang van gebruik van microvoedingsstoffen
Voor verdere belangrijke studies (Engelstalig) betreffende microvoedingsstoffen wordt verwezen naar
ons wetenschappelijk studiearchief op www.dr-rath-foundation.org
Green tea consumption and colorectal cancer risk: a report from the Shanghai Men's Health
Study.
Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, USA, Carcinogenesis (2011)

Onderzoekers verbonden aan de Vanderbilt universiteit in Nashville (VS) evalueerden het verband tussen de
consumptie van groene thee en het risico op dikke darmkanker. Meer dan 60.000 Chinese mannen werden 5
jaar lang gevolgd. De resultaten toonden aan dat het risico op darmkanker verminderde naarmate de
consumptie van groene thee toenam. Dit effect was alleen zichtbaar bij niet-rokers. Naar aanleiding van deze
uitkomst kan er gesteld worden dat de regelmatige consumptie van groene thee het risico op dikke
darmkanker bij niet-rokers vermindert.

Dietary intake of folic acid and colorectal cancer risk in a cohort of women.
Department of Epidemiology and Social Medicine, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY, USA (2002)

Ongeveer 57.000 vrouwen namen gedurende vele jaren deel aan de „Canadese nationale Studie van het
Onderzoek van de Borst“ en gaven ook informatie over hun voedingspatroon. Tot eind jaren 1993
ontwikkelden 389 vrouwen van deze groep darmkanker. De onderzoekers vormden een subgroep van
ongeveer 5.300 gezonde vrouwen. Hun foliumzuurwaarden werden vergeleken met die van ongeveer 300 van
de vrouwen met darmkanker. De vrouwen, die dagelijks meer dan 367 microgram foliumzuur innamen,
hadden het kleinste risico darmkanker te krijgen.
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