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Op dit moment wordt vitamine K gebruikt: dit verwijdert overtollig calcium in het bloed, 
zodat dit kan worden gebruikt voor botweefsel en ook parelwitophoping en ook niet in de 
bloedvaten in de nieren. Een voldoende hoog vitamine K-gehalte minimaliseert het risico op 
atherosclerose - BLOG (en zeker ook op hart- en vaatziekten en beroertes) en mogelijk ook 
op nierstenen. 
 
Vitamine K2 beschermt tegen gaatjesvormende tandplak 
 
Verschillende wetenschappelijke studies hebben de plaque-reducerende eigenschappen van 
vitamine K aangetoond. Dus een onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift van coronaire 
hartziekte, samen met 564 aanwezigen, kon onthullen dat een dieet dat rijk is aan vitamine 
K2 de ophoping van schadelijke tandplak aanzienlijk minimaliseert. 
 

 
 
 
Ook de Rotterdamse studie toonde tijdens een monitoringperiode van 10 jaar aan dat 
individuen die voedselproducten consumeerden met een hoger gehalte aan volledig 
natuurlijke vitamine K2, feitelijk minder calciummineralen in de kanalen hadden dan 
anderen. Dus de studie toonde aan dat natuurlijke vitamine K2 het risico op overlijden door 
arteriosclerose of hart- en vaatziekten met VIJFTIG% kan verminderen. 
 

Vitamine K2 keert verkalking om 
 
Uit een ander onderzoek bleek zelfs dat vitamine K2 in de omstandigheid een bestaande 
verkalking kan omkeren. In dit onderzoek werd warfarine toegepast bij knaagdieren om 
verkalking uit de aderen te verwijderen. Warfarine is een vitamine K-antagonist en heeft dus 
een vitamine K-contrasterend effect. Dat remt de bloedstolling en zit - vooral in de 
Verenigde Staten - in de zo genoemde antistollingsmiddelen. In de volksmond worden deze 
medicijnen ook wel "bloedverdunner" genoemd. Zowel atherosclerose als osteoporose - zijn 

https://www.nvvp.nl/


 BHVTEKST 

 
eigen bekende bijwerkingen komen alleen voor, aangezien anticoagulantia vitamine K 
stoppen die de calciummineraalspiegel reguleren. 
 
In dit specifieke onderzoek kreeg een deel van de knaagdieren met coronaire hartziekte 
voorgesteld vitamine K2-bevattend voer, terwijl het andere deel nog steeds gevoerd werd 
met normale maaltijden. Vitamine K2 leidde bij deze inspanning tot een VIJFTIG% afname 
van stolling van de slagaders in vergelijking met de controlegroep. 
 

Vitamine K en ook D van hartproblemen 
 
Het resultaat van vitamine K bij het voorkomen van hartproblemen is zeer nauw verwant 
aan vitamine D. Beide voedingsstoffen werken hand in hand om de ontwikkeling van een 
gezond eiwit (bron GLA-eiwit) te bevorderen, dat beschermt tegen verkalking van 
bloedvaten. Daarom is het van cruciaal belang om beide vitamines via maaltijden, zonlicht of 
voedingssupplementen binnen te krijgen, waardoor de kans op hartproblemen meestal 
afneemt. ( Bron). 
 

Botten hebben vitamine K nodig 
 
Ook het botweefsel - naast calcium en ook vitamine D - vitamine K, moet zowel gezond als 
stevig blijven. Vitamine K levert niet alleen het benodigde calcium uit het bloed naar de 
tanden en ook naar botweefsel, maar activeert een eiwit dat wordt geassocieerd met 
botontwikkeling. Alleen onder invloed van vitamine K kan dit gezonde eiwit in contact 
komen met osteocalcine en kan het calciummineraal gaan en dat ook rechtstreeks in het 
botweefsel construeren. 
 

Vitamine K2 tegen broze botten 
 
Een onderzoek uit het jaar 2005 behandelt vitamine K2 uitgebreid op botontwerp. De 
onderzoekers ontdekten dat een tekort aan vitamine K2 leidt tot een afname van de 
botdichtheid en ook tot een verhoogd risico op botbreuken bij volwassen vrouwen. 
Het botverlies bij broze botten door flinke hoeveelheden vitamine K2 (dagelijks 45 mg) kan 
de ophoping van gespannen botweefsel eens te meer bevorderen bleek dat een opfriscursus 
zelfs. 
 

Vitamine K1 voor broze botten 
 
Een studie aan de Harvard Medical Institution samen met meer dan 72.000 individuen 
onthulde dat de nog populairdere vitamine K1 een positieve invloed heeft op het risico op 
osteoporose. Er was documentatie dat dames die veel vitamine K1 innamen, 30% minder 
botbreuken hadden (voor osteoporose) in vergelijking met het vergelijkingsteam dat 
nauwelijks vitamine K1 innam. 
 

• Interessant is dat de dreiging van verzwakking van de botten van de doelwitten zelfs 
groter werd als er significante vitamine D-marktwaarden waren in combinatie met 
ontoereikende vitamine K-marktwaarden. 
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• Dit resultaat laat nogmaals zien dat het erg belangrijk is om een evenwicht te hebben 
tussen alle vitamines. Een uitgebalanceerd dieet dat alle vitale stoffen en belangrijke 
voedingsstoffen levert, is eigenlijk het geheim van welzijn. 

• Vitamine K tegen kankercellen. 

• Bovendien kan een gezond voedingsplan met betrekking tot kankercellen onze 
afweer gemakkelijk versterken. Ons lichaamssysteem wordt voortdurend 
blootgesteld aan aanvallen van kwaadaardige kankercellen, die worden gedetecteerd 
en ook goedaardig worden achtergelaten door het immuunsysteem van het lichaam. 
Zolang we echt gezond zijn, krijgt ons team op geen enkele manier iets van allemaal. 

• Echter een gezondheid en voeding, commerciële maaltijden op basis van suiker en 
veelvuldig contact met. familievergiften verslechteren onze biologische verdediging 
en laat de kanker zich verspreiden. 

• Alleen vitamine K2 blijkt een zeer belangrijk item te zijn in de strijd tegen kanker als 
je naar de volgende onderzoeken kijkt. 

 

Vitamine K2 elimineert leukemieweefsels 
 
De kankerbestrijdende eigenschappen van vitamine K2 lijken natuurlijk op het feit dat het 
kankerweefsel kan doden. Onderzoek met kankerweefsels in een onderzoekscilinder 
verifieer in ieder geval dat vitamine K2 kan leiden tot zelfvernietiging van leukemieweefsels. 
Vitamine K2 helpt leverkankercellen te voorkomen 
 

 
 
Je denkt nu misschien "welke functie in de examenpijp, moet in het echt nog lang niet zo 
opraken." Dat klopt, zeker. Desalniettemin is het kankerbestrijdende effect van vitamine K2 
getest op mensen: bijvoorbeeld in de studie gepubliceerd in het dagboek van de American  
Medical Organization. 
 
In dit specifieke onderzoek kregen mensen met een verhoogd risico op leverkanker vitamine  
K2 via voedingssupplementen. Deze mensen werden vergeleken met een commandogroep 
die geen vitamine K2 kreeg. De eindresultaten zijn indrukwekkend: minder dan 10% van de 
proefpersonen die vitamine K2 kregen, werd later ziek door leverkanker. 47% mensen 
komen uit het commandoteam, maar deze ernstige aandoening. 
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Vitamine K2 verlaagt het risico op overlijden 
 
Vitamine K2 kan blijkbaar ook mensen helpen die al met kanker te maken hebben. Een 
dagelijkse inname van vitamine K2 kan de dreiging van overlijden bij patiënten met 
kankercellen met 30% verminderen. Deze resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het 
Amerikaanse tijdschrift voor medische voeding in een studie in de publicatie. 
 
Vermijd vitamine K-tekort 
 
Als je al deze onderzoeken bekijkt, zal je zeker snel duidelijk zijn dat dit belangrijk is, 
voldoende vitamine K hebben. Maar helaas zeggen professionals dat juist het 
tegenovergestelde het geval is en dat veel mensen een verlaagd vitamine K-gehalte in de 
bloedbaan hebben. Tekorten zoals vitamine K-insufficiëntie komen zo veel voor, samen met 
veiligheid en zekerheid omdat mensen niet goed eten. Bovendien zijn er verschillende die 
niet precies weten hoe ze een vitamine K-tekort dan ook kunnen voorkomen.  


