
MICRONUTRIËNTEN –
EFFECTIEVE MIDDELEN TEGEN 

VIRUS-INFECTIES



TOENEMENDE BEDREIGING VAN VIRUS-INFECTIES

We staan voortdurend bloot aan virussen. Menselijke virusziekten variëren van een gewone verkoudheid die 

seizoensgebonden optreedt in verschillende delen van de wereld, en epidemieën van Mexicaanse griep, 

vogelgriep, tot kinkhoest, hepatitis en AIDS. 

Met de recente uitbraak van het coronavirus COVID-19, wordt de wereld geconfronteerd met een nieuwe

dreiging waarvoor een effectieve behandeling gevonden moet worden voordat meer levens op het spel staan.

Terwijl discussies gevoerd worden over het vinden van een anti-viraal medicijn of een vaccin, lijkt iedereen te

vergeten dat ons lichaam en zijn hulpbronnen het meest effectieve wapen vormen tegen alle griepvirussen. 
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CONTACTEN OVER DE HELE WERELD – VIRUSSEN KUNNEN ZICH 

BINNEN ENKELE UREN VERSPREIDEN TUSSEN CONTINENTEN

Jarenlang hebben onze eigen afweersystemen alle cycli van virus-
epidemieën bestreden en overwonnen.

Farmaceutische medicijnen en medische behandelingen zijn niet
effectief tegen virussen, omdat zij slechts symptomen van een ziekte
kunnen verminderen maar de virussen zelf niet onschadelijk kunnen
maken. 

Daarom is verbeteren van de natuurlijke afweermogelijkheid van ons
lichaam om virale besmettingen te bestrijden en onschadelijk te
maken, absoluut noodzakelijk. Micronutriënten zijn essentiële middelen
om ons immuunsysteem en de natuurlijke grip op ziektekiemen te
ondersteunen.

Om uzelf en de mensen om u heen te beschermen, is het belangrijk om 
basisinformatie over virusinfecties te kennen en te weten hoe de 
natuurlijke mechanismen die ons lichaam inzet om die te bestrijden, 
ondersteund kunnen worden. 
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DEZE INFORMATIE KAN LEVENSREDDEND ZIJN

Virussen vermeerderen zich in een
cel, totdat deze explodeert, 
waarbij meer virussen vrijkomen
om andere cellen te besmetten

 Wat is een virus

 Hoe een virus besmet en zich verspreidt in 
het lichaam

 Welke middelen ons lichaam gebruikt om 
infecties te bestrijden

 Hoe ons lichaam diverse micronutriënten
gebruikt bij een infectie

 Hoe micronutriënten beslissende fases van 
virusinfecties onder controle kunnen houden
– wetenschappelijke ondersteuning van het 
Dr. Rath Research Institute

 Wat u kunt doen
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WAT IS EEN VIRUS

Virussen zijn kleine ziektekiemen die zich uitsluitend kunnen

vermeerderen binnen in gastcellen (bv dieren, planten of zelfs

bacteriën). 

Ze zijn gemaakt van genetisch material (DNA of RNA),  omgeven

door eiwitten/proteïnes en andere componenten die helpen het 

celmembraam te passeren en zo in de gastcel te komen. 

Eenmaal binnen in de cel nemen de virussen de biologische

besturingssystemen over zodat ze zich kunnen vermenigvuldigen

totdat ze de cel vernietigen en zich verder door het lichaam

kunnen verspreiden.

Ons immuunsysteem en de voedingsstoffenvoorraad van ons

lichaam werken samen om virussen volledig te bestrijden. Maar 

wanneer virussen niet gestopt worden, kunnen ze onze organen

beschadigen en dodelijk zijn.  

Griepvirus

Coronavirus

Genetische informatie

Verschillende

eiwitten

(gekleurde

pinnetjes) die 

virussen nodig

hebben om 

cellen te

besmetten
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HOE VIRUSSEN ONS LICHAAM BESMETTEN

Virussen kunnen ons lichaam binnendringen via de 
neus, mond of huidbeschadigingen. Eenmaal
binnen, vinden ze een gastcel om te besmetten. 
Bv. verkoudheids- of griepvirussen zullen
bekledingscellen van de luchtwegen of van het 
maagdarmkanaal aanvallen. Het human 
immunodeficiency virus (HIV), dat AIDS 
veroorzaakt, valt de T-cellen van het 
immuunsysteem aan.

In de meeste gevallen kan ons immuunsysteem
het virus bestrijden.  

Antibiotica zijn niet werkzaam tegen virussen en 
de meeste anti-virale middelen helpen alleen
maar bij het bestrijden van symptomen. 
Micronutriënten zijn het meest effectief om afweer
te verbeteren en ziektekiemen te bestrijden.

Lichte
vermoeidheid

Hoesten & 
verkouden

Ademnood Overlijden
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VERSCHILLENDE VIRUSSEN – ZELFDE INFECTIE-MECHANISME

Verschillende

virussen

Uitbreiding

van infectie

Enzymen
vernietigen
collageen

Griep-virussen zien er verschillend uit, maar ze maken gebruik

van de zelfde basismechanismen om zich in cellen te

vermenigvuldigen en zich in het lichaam te verspreiden, zoals

hiernaast afgebeeld.

Het verschil in oppervlakte-eiwitten die gebruikt worden om 

de gastcellen te infecteren en open te breken, bepalen hun

besmettelijkheid voor mensen, vogels en andere dieren, en 

hun invloed op de gezondheid van het besmette organisme.

Aangezien griepvirussen kunnen muteren, of hun oppervlakte-

eiwitten veranderen, kunnen zij veranderen in virus-vormen

die gemakkelijker kunnen infecteren en meer gevaar voor

mensen opleveren.
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• Proteïnen (eiwitten)

• Vetzuren uit de voeding

• Probiotica

MICROVOEDINGSSTOFFEN

• Vitamine A, C, D, E, B6, foliumzuur

• IJzer (organisch) 

• Zink

• Selenium

• Koper 

PLANTENSTOFFEN EN ANDERE 
NATUURLIJKE STOFFEN

• Quercetine

• Lysine 

• EGCG en andere

Voeding is belangrijk voor een gezond werkend

immuunsysteem. Ongezonde voeding en tekorten

aan microvoedingsstoffen zijn de meest bepalende

factoren voor beperkte afweer.  

Afweer-ondersteunende voedingsstoffen
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ONDERVOEDING

VOEDING EN IMMUNITEIT HEBBEN MET ELKAAR TE MAKEN

INFECTIE-ZIEKTE

Afweer

Ziekte-risico

Verhoogde
energie-
behoefte

Eetlust

Voedingsstoffen-opname

Calorieën die nodig zijn
voor het bestrijden van 
de infectie



STRIJDERS VAN HET IMMUUNSYSTEEM – WITTE BLOEDCELLEN

De cellen van het immuunsysteem verschillen in uiterlijk en functie in ons

lichaam. Alle soorten witte bloedcellen (leukocyten) reageren samen met 

de organen van het immuunsysteem, op een gecoördineerde manier op 

elk type infectie.

Witte bloedcellen worden gevormd in het beenmerg en bereiken de 

lichaamsweefsels via het bloed en de lymfe. Bij de aanmaak van alle

immuuncellen zijn specifieke vitamines, mineralen en andere

voedingsstoffen nodig.

De eerste verdedigingslinie tegen ziekteverwekkers ontstaat door witte

bloedcellen die monocyten en macrofagen genoemd worden, en die 

vreemde indringers verzwelgen en vernietigen.

Langdurigere immunologische reactie en met “geheugen”, bestaat uit

andere soorten witte bloedcellen, de “T-cellen” (die rijpen in de thymus-

klier) en “B-cellen” (die antilichamen aanmaken). 

Monocyten

Macrofagen

T-cellen

B-cellen – aanmaak
van antilichamen

Milt en 
thymus 
functie
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KOORTS

Incubatietijd HerstelZiekte

Lagere bloedwaarden van aminozuren, ijzer en zink

Vasthouden van fosfor en zink

Tekorten aan magnesium, kalium, natrium, 

zink en zwavelverbindingen

Verlies via de urine van vitamines en andere

voedingsstoffen
Herstel van metabolische balans 

Start van 

infectie
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VERANDERDE BEHOEFTE AAN MICRONUTRIENTEN

AFHANKELIJK VAN DE INFECTIE-FASE



MICRONUTRIENTEN KUNNEN GELIJKTIJDIG MEERDERE FASEN

VAN VIRUS-INFECTIE AANPAKKEN

Virus

Verspreiding

van infectie

Enzymen
die 
collageen
vernietigen

Het voordeel van micronutriënten boven een chemisch medicijn, is 
dat zij meerdere fasen van infectie gelijktijdig kunnen aanpakken. 
Zij doen dat door:

• Doden van ziekteverwekkers of stoppen van hun vermeerdering
(vitamine C, N-acetylcysteïne, andere voedingsstoffen)

• Beperken van de verspreiding van infectieve factoren door de 
bindweefselstevigheid te verbeteren (lysine, vitamine C en EGCG remmen
collageenverterende enzymen en steunen de aanmaak van collageen)

• Verhinderen de aanmaak van en elimineren van ziekteverwekkers in hun
“verstop”plekken zoals biofilm (vitamine C, diverse voedingsstoffen)

• Effect op het hele systeem door de werking van het immuunsysteem te
verbeteren (zink, selenium, vitamine A, C, D en andere)

© 2020 Dr. Rath Research Institute

Micronutriënten zijn belangrijk om infecties
in alle fasen te bestrijden



Dr Rath persoonlijk en de observaties van het Dr. Rath Research 

Institute onder leiding van Dr Niedzwiecki, hebben innovatieve

wetenschappelijke resultaten geleverd die geholpen hebben bij

eerdere virale epidemieën, zoals de “gewone” griep en vogelgriep.  

Naast andere observaties, toont ons onderzoek hoe specifieke

combinaties van micronutriënten invloed hebben op de levenscyclus

van een virus en zijn verspreiding in het lichaam, en tevens de werking

van ons immuunsysteem in de strijd tegen virusinfecties kunnen

verbeteren. 

Op de volgende pagina’s wordt verteld hoe virussen het lichaam

beïnvloeden, en worden in een paar voorbeelden van ons onderzoek

getoont hoe specifieke micronutriënten werkzaam zijn bij de controle

van beslissende mechanismen die betrokken zijn bij verschillende

soorten virusinfecties. 
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DR RATH RESEARCH: OP NATUUR GEBASEERDE BENADERINGEN

TEGEN DREIGING VAN INFECTIE



ONZE WETENSCHAPPERS AAN HET WERK
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MICRONUTRIENTEN TEGEN HET “GEWONE” GRIEPVIRUS

Human influenza virus type H1N1 (het “gewone” griepvirus) is de meest
voorkomende oorzaak van de griep in verschillende uitbraken bij
mensen. Dit virus is in wezen een combineerd virus van varkens, vogels
en mensen.

De nummers in de naam van virussen baseren zich op de soorten
oppervlakte-eiwitten: hemagglutinine (H type1) en neuraminidase (N 
type1).

Aangezien er geen werkzame behandeling van griep-infecties bestaat, 
hebben wij de werking van micronutriënten getest op diverse 
mechanismen die betrekking hebben op de effectiviteit en verspreiding
van het virus. Enkele resultaten volgen hieronder.
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HOE MICRONUTRIENTEN VIRALE INFECTIE EN VERSPREIDING

KUNNEN BLOKKEREN: WAT WE VERWACHTTEN

Virus uses 
Neuraminidase 
to enter the cell

Virus’ Neuraminidase 
and cell entry blocked 
by nutrients
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Het human flu virus (H1N1) gebruikt het aan de 
oppervlakte gelegen enzym neuraminidase, om cellen
te infecteren, en vervolgens meerdere kopieën vanuit
de gastcel vrij te laten om zich te verspreiden.

In ons onderzoek hebben we getest of micronutriënten
de activiteit van dit enzym in menselijke cellen kan
verminderen en, vervolgens, de aanmaak daarvan
kan remmen.

Als micronutriënten de activiteit van neuraminidase 
kunnen verhinderen, dan kunnen zij de mogelijkheid
van het virus tot infectie en celbeschadiging remmen.  

De resultaten van ons onderzoek bevestigen dit effect!

Geen micronutriënten Met micronutriënten

Gastcel

Virus gebruikt

neuraminidase 

om de cel binnen

te dringen

Virus-neuraminidase en 

binnendringen van cel

gebokkeerd door 

voedingsstoffen

Virussen komen niet vrij
Virussen beschadigen

cellen en verspreiden zich

Virus dringt cellen

binnen en 

vermeerdert zich
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MICRONUTRIENTEN ONDERDRUKKEN BESLISSENDE MECHANISMEN

DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE INFECTIE-KRACHT

VAN HET HUMAN FLU VIRUS (H1N1)

Onze onderzoeksresultaten tonen

dat micronutriënten invloed hebben

op de activiteit van neuraminidase, 

gelinked aan de infectie-kracht van 

het virus

• Afgenomen activiteit van 

neuraminidase met ca. 70%

Complete stop van neuraminidase-

productie in de cellen.
70% 

minder

Zonder nutriënten

Neuraminidase 
productie STOPT

Zonder neuraminidase kan het griepvirus (H1N1) cellen niet infecteren
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R. Jariwalla et al. Biofactors 2007, 31; 1-15

Afname neuraminidase activiteit
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Toename in concentratie van micronutriënten

Onze studie liet zien dat een specifieke mix 
van micronutriënten de vermeerdering van 
het human flu virus (H1N1) in geïnfecteerde
cellen, kan stoppen.

De resultaten in deze grafiek laten zien dat
een specifieke combinatie van 
micronutriënten de vermeerdering van 

virussen in de cellen kan stoppen. 

Bij blootstelling aan hogere concentraties
micronutriënten, kunnen deze virussen zich
helemaal niet meer vermeerderen!

R. Jariwalla et al. Biofactors 2007, 3;417-425 / R.Jariwalla et al. Biofactors 2008, 33;61-75

Micronutriënten kunnen vermeerdering van virussen in geïnfecteerde cellen stoppen
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R. JARIWALLA ET AL. BIOFACTORS 2007, 3;417-425      
R.JARIWALLA ET AL. BIOFACTORS 2008, 33;61-75

NUTRIENTEN-SYNERGIE IS WERKZAMER IN HET ONDERDRUKKEN VAN 

INFECTIE-KRACHT VAN HET HUMAN FLU VIRUS
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Onze studie stelt vast dat een

synergetische combinatie van 

vitamine C met andere

micronutriënten effectiever is dan

vitamine C alleen, om vermeerdering

van human flu virussen te remmen. 
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DAGELIJKSE INNAME VAN VITAMINE C BESCHERMT DE LONGEN

TEGEN BESCHADIGING TGV HUMAN INFLUENZA VIRUS (H1N1) 

Infectie bij een

vitamine C-tekort:

kapotte

longblaasjes

Infectie bij suppletie

van vitamine C:

Longweefsel is 

behouden

Gezonde, niet-

geïnfecteerde

long van een

gewone muis

Deze studie bevestigt de beslissende rol van vitamine C bij de bescherming van 

longweefsel tegen beschadiging door human flu virus, die meestal onze

luchtwegen beïnvloedt.

De studie werd uitgevoerd met een special soort muis die, net als mensen, geen

eigen vitamine C kan aanmaken. Muizen op vitamine C-arme voeding en 

muizen op gesupplementeerde voeding werden besmet met human flu virus 

(H1N1), waarna hun longweefsel werd beoordeeld. 

A. De resultaten tonen dat muizen op een vitamine C-arme voeding en besmet
met het human flu virus aanmerkelijke vernietiging van longweefsel hadden.

B. Muizen die op dezelfde manier met het virus besmet waren, maar vitamine C 
in hun voeding hadden gekregen, konden hun longstructuur beschermen. 

Hun longstructuur zag eruit zoals gezonde longen van muizen die vitamine C 

aanmaken en niet waren besmet met het griepvirus (zie afbeelding C). 

A

B

C
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Vitamine C is uitermate belangrijk om longweefsel te beschermen

tegen vernietiging door virus



MICRONUTRIENTEN TEGEN VOGELGRIEP (H5N1)

Vogelgriep is een infectie bij vogels, 

veroorzaakt door een griepvirus. 

De H5N1-virussen zijn een enorme belasting

voor de gevleugelte-industrie, wat direct of 

indirect zowel economische als sociale

gevolgen heeft in heel veel landen.

In het verleden en ook nu, vormen zij een

bedreiging voor mensen. 
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VOGELGRIEP VIRUS (H5N1) VERANTWOORDELIJK VOOR

EERDERE MENSELIJKE EPIDEMIEEN

Infecties door vogelgriep virus H5N1 in mensen kan ernstige ziekte

tot ziekenhuisopname veroorzaken, en ontwikkeling van een

ernstige vorm van longontsteking die kan leiden tot multi-

orgaanfalen. Terwijl bijna 50% van de mensen die vogelgriep krijgen, 

kunnen sterven aan de infectie, variëren de actuele cijfers enorm, 

wat betreft het type virus en de onderliggende gezondheid en 

leeftijd van de patiënten. 

In de meeste gevallen variëren de symptomen van “typisch” griep

tot ooginfecties en longontsteking. 

De World Health Organization (WHO) adviseert het anti-virale

medicijn oseltamivir (Tamiflu) en andere voor behandeling en 

preventie van vogelgriep, naast ondersteunende zorg.

Helaas ontbreekt in de officiële adviezen het gebruik van 

micronutriënten, ondanks dat hun rol bij virale infecties niet ter 

discussie staat.

© 2020 Dr. Rath Research Institute
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MICRONUTRIENTEN ZIJN EFFECTIEVER DAN ANTI-VIRALE MEDICIJNEN

VOOR BESCHERMING VAN MENSELIJKE CELLEN

TEGEN HET VOGELGRIEP VIRUS (H5N1) 

We vergeleken de werking van micronutriënten met anti-virale
medicijnen (Tamiflu and Amantadine) bij bescherming van 
cellen tegen beschadiging door het vogelgriep virus (H5N1). 
De cellen werden besmet met het virus en 2 uur later 
behandeld met micronutriënten en twee anti-virale
medicijnen. Na 3 dagen virusinfectie werden de overlevende
cellen geteld.  

Onze studie liet zien dat in reeds besmette cellen:

• Micronutriënten-synergie ca. 90% van de cellen beschermt
tegen beschadiging en afsterven

• Slechts 50% van de cellen de infectie in aanwezigheid van 
Tamiflu overleefde

• Het anti-virale medicijn Amantadine de cellen niet tegen
het virus beschermde; de overleving van cellen verschilde
niet van de situatie zonder behandeling (slechts 20% van 
de besmette cellen overleefde)  

Deryabin PG et al., Biofactors (2008) 33; 85-97
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Alleen infectie Met 
micronutriënten
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NOG MEER EFFECT VAN MICRONUTRIENTEN BIJ DE 

NATUURLIJKE CONTROLE OP ANDERE VIRALE INFECTIES

 Hoewel avian influenza type H9N2 bekend is als een ziekte bij vogels wereldwijd, is overdracht op mensen al 

bekend sinds 1998 en heel recent in 2019 gemeld. 

 Aangezien virussen normale cel-mechanismen gebruiken om zich te verspreiden, hebben we ook gekeken

hoe micronutriënten invloed hebben op H9N2-infecties, die een groot economisch problem vormen voor de 

gevleugelte-industrie. Dit is ook van belang omdat H9N2-overdracht op mensen gevaarlijk kan zijn.

 De resultaten van onze in vitro en in vivo studies bevestigen de anti-virale werking van micronutriënten-

synergie bij het verminderen van infectie-kracht van het H9N2-virus en tonen beduidende bescherming van 

de longen en het maagdarmkanaal, die door het virus aangevallen waren.

 Bovendien konden deze micronutriënten de ziekmakende effecten verminderen van een vervolginfectie door 

E.coli (een bacterie) in vogels die al waren besmet met het griepvirus. Micronutriënten hielpen bij het 

verminderen van weefselbeschadiging, diarree, ontsteking en andere ziekteverschijnselen veroorzaakt door 

gecombineerde virale en bacteriële infecties. 

E. Barbour et al. Veterinaria Italiana 45; 317-322 (2009),
E. Barbour et  l., Int J Appl Res Vet Med, 7; 43-49 (2009) © 2020 Dr. Rath Research Institute



MICRONUTRIENTEN BESCHERMEN DIVERSE ORGANEN

TEGEN INFECTIE DOOR EEN VOGELGRIEP VIRUS

Met 

nutriënten

Percentage vogels met door 
infectie veroorzaakte

beschadigingen

Geen

nutriënten

Luchtwegen

Maagdarmkanaal 0%

0%47%

23%

Organen beïnvloed
door H9N2 virus

E. Barbour et al. Veterinaria Italiana 43; 43-54 (2007)

De studie met vogels (kippen) blootgesteld

aan H9N2-virus, liet zien dat inname van 

micronutriënten door geïnfecteerde vogels

een beduidende vermindering van diverse 

ziekteverschijnselen tot gevolg had, zoals

afwezigheid van ademruis en beschadiging in 

luchtwegen en maagdarmkanaal, vergeleken

met vogels die de controle-voeding gekregen

hadden. 

Deze gezondheidsvoordelen werden in 

verband gebracht met een beduidende

vermindering van virale infectie.
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Nutriënten-synergie beschermde vogels tegen griep-virus!



Zonder

micronutriënten

Met 

micronutriënten

Een andere studie uitgevoerd met vogels (kippen)die 

blootgesteld waren aan het H9N2-virus, bevestigde ook de 

gezondheidsvoordelen van voedingssuppletie met 

synergetische micronutriënten bij besmette vogels.

Dieren die micronutriënten hadden gekregen, vertoonden

ademhaling zonder slijm in de luchtwegen, meer opruim-

activiteit van virusdeeltjes door witte bloedcellen

(fagocytose), en vernietiging van het virus door enzymen.

Bovendien hadden zowel de geïnfecteerde als niet-

geïnfecteerde vogels met micronutriënten een veel beter

gewicht dan de dieren die de controle-voeding hadden

gekregen. 
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NUTRIENTEN HELPEN HET IMMUUNSYSTEEM

VOGELGRIEP-VIRUSSEN IN WEEFSEL TE VERWIJDEREN

Minder rode vlekken geven aan dat de witte bloedcellen

de virussen in de weefsels beter kunnen verwijderen



NEEM GEZONDHEID IN EIGEN HAND 

Wetenschap bevestigt duidelijk de 

meervoudige gezondheidsvoordelen

van vitamine C, het aminozuur lysine, 

groene thee en andere micronutriënten, 

vooral in synergetische combinaties, bij

de natuurlijke controle van diverse 

aspecten van virale infecties.

Maak gebruik van deze kennis! 
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