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Deze informatie over wetenschap
pelijk onderbouwde natuurlijke 
aanpak om te helpen bij de be
strijding van de coronavirus pan
demie  inclusief de Omicron variant 
 is door Dr Rath aangeboden aan 
de regering van Nederland.  

De ontvangst ervan is bevestigd 
door het kantoor van de Neder
landse ministerpresident Mark Rut
te.  

Ondanks het aanbod om deze we
tenschappelijke kennis gratis te de
len om de gezondheid van de Ne
derlandse bevolking te helpen be
schermen, heeft de Nederlandse 
regering daarvan geen gebruik ge
maakt in de strijd tegen het coro
navirus/omicronpandemie. Op 18 

december 2021 besloot de regering 
het land liever opnieuw op slot te 
doen.  

Zou dit besluit genomen zijn omdat 
vitamines en andere natuurlijke 
moleculen niet octrooieerbaar zijn 
en dus geen deel uitmaken van de 
miljardeninvesteringsbusiness met 
gepatenteerde vaccins? 

Ongeacht het antwoord op deze 
vraag, besloot Dr Rath deze mogelijk 
levensreddende gezondheidsinfor
matie rechtstreeks aan de Neder
landse bevolking aan te bieden. 

EEN GEHEEL NIEUWE AANPAK 

Vanaf het allereerste begin richtte 
het onderzoek aan het Dr Rath In
stituut zich niet op de ontwikkeling 

van vaccins tegen het oorspronkelijke 
coronavirus of een van zijn mutaties. 
Het onderzoeksteam koos voor een 
totaal andere aanpak, gebaseerd 
op de volgende wetenschappelijke 
analyse: 

1. Alle coronavirussen gebruiken
dezelfde moleculaire "toegangsdeur"
(ACE2 receptor) om de cellen van
de long en andere organen binnen
te dringen en het menselijk lichaam
te besmetten (zie afbeeldingen).

2. Elke aanpak die de aanmaak van
deze ACE2receptoren in ons lichaam 
flink vermindert, zou moeten leiden 
tot een aanzienlijke bescherming 
tegen COVID19infecties. 

3. Aangezien alle mutaties van het
coronavirus diezelfde 'toegangsdeur'

gebruiken, zou zo’n aanpak ook een 
belangrijke stap betekenen om goed 
te beschermen tegen toekomstige 
mutaties van het coronavirus – wat 
belangrijk is om de COVID19 pan
demie te beëindigen.  

4. Volledig blokkeren van deze 'deu
ren', b.v. met een vaccin/antili
chaamaanpak gericht tegen de
ACE2receptoren is geen optie. Dit
zou leiden tot ernstige gezondheids
problemen, omdat een kleine hoe
veelheid van deze receptoren nodig
is voor het behoud van onze ge
zondheid.

5. Begrijpen hoe deze "toegangs
deur"moleculen tot een minimum
kunnen worden teruggebracht is
een belangrijke stap voor het ont
wikkelen van een goede gezond
heidsaanpak die bescherming kan
bieden tegen besmetting met de
huidige coronavirussen  ̶ en ook te
gen toekomstige, nog onbekende,
mutaties.

EFFECTIEVE MICROVOEDINGSSTOFFEN 

Ons onderzoek heeft c ombinaties 
ontwikkeld van vitamine C met 
quercetine, curcumine, baicaline en 
andere bioactieve m icrovoedings
stoffen, die aan alle boven
genoemde voorwaarden voldoen. 
Ze zijn niet alleen in staat om de 
aanmaak van de 'toegangsdeur' 
moleculen tot 90% te verlagen. 
Deze bioactieve n atuurlijke m ole
culen kunnen alle belangrijke stap
pen van coronavirusbesmetting 
remmen (zie 15 in afbeelding A): 
binding door het virus aan de cel, 
deling van het virus binnen de cel, 
vermenigvuldiging van het virus en 
de verspreiding van de infectie i n 
het lichaam. Bovendien konden 
deze combinaties v an m icrovoe
dingsstoffen niet alleen de binding 
van het oorspronkelijke coronavirus 
remmen, maar ook die van Alpha, 
Beta, Gamma, Delta en Kappa
varianten (zie afbeelding B). 

En belangrijk is ook: microvoedings
stoffen kunnen de werking van het 
immuunsysteem verbeteren, inclu
sief het biologisch “opruimen” (fa
gocytose) van virussen en andere 
besmettelijke microorganismen. 

DE OMICRON UITDAGING 
De wereldbevolking wordt momen
teel blootgesteld aan een coronavi
rusmutatie, Omicron genaamd. Deze 
Omicronvariant van het coronavirus 
gebruikt ook die ACE2receptor voor 
besmetting. De hier beschreven com
binaties van microvoedingsstoffen zijn 
daarmee op dit moment de meest 
veelbelovende aanpak om het risico 
van de Omicronvariant voor de 
volksgezondheid te verlagen. (link) 

COVID-19 – EEN PANDEMIE  
ALLEEN BIJ MENSEN 

Veel mensen realiseren zich niet dat 
COVID19 een pandemie alleen bij 
mensen is. Dieren kunnen met co
ronavirussen besmet raken, maar 
bij hen ontwikkelt zich geen pan
demie. Het grote genetische v er
schil tussen mens en dieren is, zoals 
bekend, dat de mens (en ook grote 

mensaapsoorten) in het eigen li
chaam geen vitamine C kan maken 
uit glucose (bloedsuiker).  

In de 20e eeuw zijn Nobelprijzen 
toegekend voor de ontdekking van 
microvoedingsstoffen en hun ge
zondheidsvoordelen. Hun belang 
voor een optimale werking van het 
immuunsysteem is te vinden in elk 
biologieleerboek. 

DE NEDERLANDSE BEVOLKING 
KAN NU KIEZEN 

De Nederlandse bevolking kan nu 
kiezen om een onbekend aantal 
verdere lockdowns te accepteren 
of om deze kennis te gebruiken in 
het dagelijks leven en op te ne
men in het landelijke gezondheids
stelsel: Kiezen voor accepteren 
van verplichte vaccinaties met nog 
onbekende langetermijnbijwer
kingen voor de kinderen of ervoor 
te zorgen dat zij gratis schoollun
ches krijgen met vitaminerijk fruit 
en groenten. 

Kies maar!

Een natuurlijke aanpak om Omicron te helpen bestrijden
Gezondheidsinformatie voor scholen, bedrijven en de bevolking van Nederland  

Beschikbaar gesteld door het Dr Rath Research Instituut, een onafhankelijk onderzoeksinstituut  
zonder winstoogmerk 

Microvoedingsstoffen kunnen SARSCoV2 virions en de 
mutaties ervan verhinderen cellen binnen te dringen

Wetenschappelijk onderbouwde combinaties van 
microvoedingsstoffen kunnen alle belangrijke  

mechanismen van coronavirus besmetting 
onder controle krijgen 
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Microvoedingsstoffen kunnen alle belangrijke mechanis
men van COVID19 besmetting tegelijkertijd remmen: 1. 
Remmen van de virale 'toegangsdeur' (ACE2 receptor). 2. 
Remmen van binding van het virus aan deze receptoren. 3. 
Remmen van enzymen die nodig zijn voor het binnendringen 
van het virus in de lichaamscellen. 4. Remmen van enzymen 
die nodig zijn voor verdere virusprocessen in de lichaam
scellen. 5. Remmen van vermenigvuldiging en verspreiding 
van het virus. Bron: Publicatie en presentatie (link hieronder)

Sinds het begin van de COVID19 crisis heeft het Dr Rath Onderzoeksinstituut zich gericht op wetenschappelijk onderbouwde 
natuurlijke benaderingen om deze pandemie onder controle te krijgen. Hier volgen enkele van de belangrijkste bevindingen. 
Meer details zijn te vinden door te klikken op de links naar de wetenschappelijke publicaties via de website hieronder.

Wetenschappelijk onderzochte combinaties van micronutriënten remmen de productie van de cellulaire toegangsdeuren voor 
coronavirusinfecties, de ACE2 receptor. Links: een strategie die alleen op vaccins gebaseerd is vereist mogelijk de ontwikkeling 
van nieuwe vaccins om zo de specifieke productie van antilichamen voor elke nieuwe mutatie van het coronavirus te induceren. 
RECHTS: micronutriënten (groene diamanten) kunnen de productie/expressie van de ACE2receptoren die essentieel zijn voor 
alle mutaties van COVID19, inclusief de nieuwste variant Omicron, significant terugdringen. Bron: Publicatie (link hieronder)

Een natuurlijke aanpak om Omicron te helpen bestrijden
Specifieke combinaties van microvoedingsstoffen tonen aanzienlijke vermindering van ACE2receptoren, de virale  

"toegangsdeuren" tot het menselijk lichaam die gebruikt worden door alle coronavirusvarianten, waaronder Omicron. 

Dr Matthias Rath was een hechte collega 
en vriend van wijlen Nobelprijswinnaar 
Linus Pauling. Dr Pauling wordt bes
chouwd als een van de meest invloed
rijke wetenschappers van de 20e eeuw 
en heeft baanbrekende wetenschappe
lijke bijdragen geleverd op het gebied 
van immunologie, proteïnestructuur, 
genetische ziekten, vitamineonderzoek 
en andere wetenschappelijke richtingen.   
Dr Rath en zijn onderzoeksteam zetten 
dit pionierswerk op het gebied van we
tenschappelijk onderbouwde natuurlijke 
gezondheid voort en richten zich daarbij 
op de gezondheidsvoordelen van micro
voedingsstoffen bij de preventie van 
hart en vaatziekten, kanker en infectie
ziekten. Het Dr Rath Research Institute 
is gevestigd in San Jose, Californië.  
Dr Rath heeft geen economisch belang 
bij het delen van deze gezondheidsinfor
matie aangezien zijn gehele organisatie 
opereert onder een nonprofit dak. Dr 
Rath is niet tegen vaccinatie, in feite 
hebben hij en zijn onderzoeksteam pion
ierswerk verricht op het gebied van vac
cins tegen kanker, gebaseerd op veilige, 
op proteïnen gebaseerde vaccins. Hij is 
echter een wetenschappelijk pleitbe
zorger tegen genetischgebaseerde vac
cins (RNA/DNA) op grond van nevenef
fecten op lange termijn die niet te 
overzien zijn.  
Het motief van Dr Rath en zijn onder
zoekscollega's om deze informatie met 
de Nederlandse bevolking te delen, is 
het aanbieden van onafhankelijke we
tenschappelijke kennis in de strijd tegen 
de pandemie. 
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Microvoedingsstoffen kunnen de cellulaire toegang 
van het oorspronkelijke coronavirus (lichtblauw) en 
zijn virale mutaties Alpha (groen), Beta (bruin), 
Gamma (oranje), Delta (violet) en Kappa (donker
blauw) aanzienlijk remmen. Binding van de Deltavari
ant, bijvoorbeeld, kon met meer dan 60% worden 
geremd. Bron: Publicatie en presentatie (link hieronder)
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