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Algen behoren tot de oudste (2,5 miljard jaar)  
levende organismen op aarde en er bestaan  
wereldwijd minstens 20.000 verschillende vormen. 
Ze hebben alle  gemeen dat ze milieugiften en  
zware metalen kunnen binden. Bijzondere  
kwaliteiten toont in dit opzicht m.n. de zoetwa-
teralg Chlorella. De naam ‘Chlorella’ komt van 
het Latijn en betekent ‘jong en minuscuul groen’.  
En...het is bruikbaar als ontgiftingsmiddel in de 
tandheelkunde!

Wat is het?
Chlorella is zo klein als een rood bloedlichaampje en 
wordt daarom tot de micro-algen gerekend. Dit minus-
cule organisme is enkel zichtbaar onder de microscoop: 
dat is de reden waarom het ook een microalg genoemd 
wordt. 600x vergroot kan men zien dat chlorella een 
ellipsvormige tot sferische vorm heeft, zodat het over-
eenkomstig ondergebracht wordt onder de sferische 
algen. Transversaal gezien meet een cel 2 tot 12 micron. 
Chlorella is een zoetwateralg die in kolonies groeit. De 
(natuurlijke) biotopen zijn inlandse wateren, zoals me-
ren en vijvers. In 24 uur kan Chlorella zich door celde-
ling 40-voudig vermenigvuldigen. Er zijn tien genetisch 
verschillende variëteiten van Chlorella. 

Pyrenoidosa
De best bekende representanten van de soort zijn 
Chlorella pyrenoidosa en Chlorella vulgaris. Ondanks 
hun kleine genetische verschillen bevat pyrenoidosa 
bepaalde karateristieken die het tot een buitenge-
woon voedingssupplement maken. De effecten van de 
pyrenoidosa variëteit zullen verder beschreven worden. 
Om de leesbaarheid te bevorderen zal verder de term 
Chlorella gebruikt worden.

Voedingssupplement
Chlorella is één van de best onderzochte voedings-
supplementen ter wereld. Het wordt sinds honderden 
jaren in Azië geproduceerd en gebruikt. Chlorella bevat 

Chlorella is 
groen en zo
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ongeveer alle voedingsstoffen die vereist zijn voor een 
gezond dieet. Chlorella bestaat voor 60% uit eiwit (ter 
vergelijking; vis, gevogelte en rundsvlees bevatten 
hoogstens 25% (dierlijke) eiwitten, en soya, dat rijk is 
aan plantaardige eiwitten, bevat 30%) en bevat alle es-
sentiële aminozuren, 10 tot 20% koolhydraten, onge-
veer 11% vet (vnl. meervoudig onverzadigde vetzuren 
en omega-3 vetzuren) en 9% overige stoffen als vitami-
nen, mineralen (hoog ijzergehalte), balaststoffen, water 
en een hoog gehalte aan chlorofyl. 2,5 gram van deze 
alg dekt de ADH van vitamine B12 met 300% en van 
vitamine A met 147%. Voor overdosering van vitamine 
A is geen gevaar, want Chlorella bevat een voorstadium 
van vitamine A, β-caroteen, dat slechts naar behoefte 
van het lichaam wordt omgezet.

Eigenschappen 
Hier volgen een aantal eigenschappen van Chlorella:
       

Bestanddelen
Chlorella heeft vier belangrijke bestanddelen die ieder 
een aantal positieve eigenschappen hebben, te weten: 
Chlorofyl, groeifactor CGF, Chlorelline en Sporopolle-
nine.

Chlorofyl 
Van alle planten op onze planeet heeft Chlorella het 
hoogste chlorofylgehalte. Chlorofyl is een natuurlijk 
pigment en van groot biologisch belang, omdat het 
plantencellen in staat stelt fotosynthese te ondergaan, 
een onmisbaar proces voor leven. Onder invloed van 
zonlicht zetten planten koolstofdioxide en water om in 
zuurstof en andere organische elementen. De weten-
schapper en Nobelprijswinnaar Dr. Melvin Calvin heeft 
het chemisch reactieproces van fotosynthese ondekt. 
Voor zijn onderzoek zocht hij een plant met een simpele 
structuur en een hoog chlorofylgehalte. Hij koos Chlo-
rella. 

In de chloroplast van Chlorella absorbeert chlorofyl 
energierijk zonlicht. Chlorofyl absorbeert alleen rood en 
blauw licht, dat zelfs bij bewolkt weer de aarde bereikt, 
en het reflecteert groen. Het beschermt de plantencel 
tegen UV-stralen, koelt de cel en voorkomt uitdro-
ging. Boven alles stimuleert chlorofyl de productie 
van voedingsstoffen in de plant, waarmee mensen en 
dieren zich uitstekend kunnen voeden. De uitgesproken 
gunstige invloed op onze gezondheid is nog niet echt 
bekend bij het grote publiek:

Chlorella zorgt voor verhoging van het lichaams-
eigen gluthation.
 
Door het hoge proteïnegehalte en alle essentiële        
aminozuren worden metallothionine en coerul-
oplasmine verhoogt, welke het lichaam bescher-
men tegen zware metalen.
 
Door het hoge polysaccharidegehalte wordt het 
darmslijmvlies geregenereerd en het immuunsys-
teem ondersteund.
 
Chlorella helpt tegen verstopping en diarree.
 
Vermindert colitis ulcerosa klachten.
 
Stimuleert RES (Reticulo-endotheliale systeem).
 
Werkt basisch.
 
Verhoogt de immuunrespons (mn. TH1 systeem).
 
Is kankerremmend.
 
Vermindert NL-Kappa-B en oxidatieve stress.

Vermindert de bloedvetwaarden.

Reguleert diabetes en leververvetting.

Werkt remmend op grauwe staar en maculadege-
neratie door Xanthophyl.

Verminderd IgE bij allergieën.

Het vermindert lichaamsgeuren (zweet, urine, 
faeces, adem etc.).

Reguleert de darmwerking.

Voorkomt en remt tumorgroei en beschermt tegen 
schadelijke straling.

Bevordert de wondgenezing.

Is een vrije radicalenvanger en neutraliseert toxi-
nen.

Verhoogt het uithoudingsvermogen en versterkt de 
weerstand.

Heeft een vochtafdrijvende werking.

Verbetert hartprestaties en reguleert de bloeddruk.

Werkt pijn verlagend.

Reguleert de darmfunctie.

Vermindert bloedarmoede.
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Groei Factor CGF
Alleen Chlorella bezit deze groeifactor. CGF is een uniek 
element dat zich in de celkern van Chlorella bevindt. 
Het is een complex van verschillende waardevolle stof-
fen die de groei op een natuurlijke wijze bevorderen:

Chlorelline
Chlorelline is ook een bestanddeel van Chlorella, maar 
alleen van de Pyrenoidosa variant. Het heeft een probi-
otische werking; het stimuleert de groei van melkzuur-
bacteriën in de darm. Anderzijds gedraagt chlorelline 
zich als een natuurlijk antibioticum. In tegenstelling tot 
chemische antibiotica, bestrijdt het pathogene bacte-
riën zonder de darmflora aan te tasten. 

Sporopollenine
De actieve ontgiftende stof in Chlorella wordt sporo-
pollenine genoemd. Het is in staat om toxische stoffen 
onomkeerbaar te binden. Voor zover het natuurlijke 
ontgiftende methodes betreft, is Chlorella zonder twij-
fel uniek in zijn soort, omdat alleen Chlorella pyrenoi-
dosa sporopollenine bevat. 

Kweek
Chlorella-algen worden vooral in kunstmatige kweek-

vijvers of in gesloten glazen buissystemen gekweekt in 
Taiwan, China en Japan. Daarbij worden voedings- en 
mineraalstoffen en stikstof (bv. salpeter) toegevoegd. In 
Amerika mogen zelfs de bio-varianten bemest worden 
met anorganische stikstof. Bij de strengere bio-certifi-
caten mogen alleen biologisch organische substraten 
worden gebruikt, hetgeen een hogere voedingswaarde 
geeft dan conventioneel gekweekte soorten. Er zijn 
echter ook in het wild gekweekte chlorellasoorten. 
Deze tonen over het algemeen hogere chlorofyl- en 
CGF-waarden en het magnesiumgehalte is zeer hoog. 
Afgeraden wordt om Chlorella te betrekken uit Japanse 
wateren i.v.m. radioactieve belasting uit Fukushima. 
Chlorella bindt toxische substanties en pathogene 
bacteriën met buitengewone kracht en snelheid. Deze 
nuttige en gunstige eigenschap in het lichaam kan tege-
lijkertijd een probleem vormen als de kweek niet onder 
zuivere omstandigheden plaatsvindt. Door verschillende 
soorten toxinen tijdens de kweek aan te trekken kan 
Chlorella zijn ontgiftende effecten al verliezen voordat 
het is ingenomen. Voor de werkzaamheid van Chlorella 
is het dus belangrijk dat de alg niet zelf al belast is met 
zware metalen door de kweek en het fabricageproces. 
Dat is bij teelt in gecontamineerd water of bij milieuver-
vuiling, m.n. luchtvervuiling het geval. De lood-, arseen- 
en kwikgehalten moeten onder 0,3 mg/kg liggen. 

Ontgiftende werking
Chlorella heeft de eigenschap om in het darmkanaal 
gifstoffen als een spons te absorberen, waardoor zich 
een makkelijk uit te scheiden complex vormt. Weten-
schappelijke studies tonen aan dat, onafhankelijk van 
de kwantiteit, alle toxinen die geabsorbeerd worden 
door Chlorella onomkeeraar gebonden blijven, zodat re-
absorptie in de darm niet mogelijk is. Hierdoor verhoogt 
de hoeveelheid meetbaar kwik in de ontlasting van 
belaste personen zich met factor 2 tot 30. Chlorella kan 
de zware metalen in de hersenen niet binden, omdat 
Chlorella de bloedhersenbarrière niet kan passeren, 
hoewel er aanwijzingen zijn dat bij hoge dosis (> 40 g) 
het centrale zenuwstelsel toch tot ontgifting aangezet 
kan worden. Aangenomen wordt dat in dit geval toch 
kleine hoeveelheden in de hersenen doordringen. Het 
actieve ontgiftende principe dat Chlorella bevat wordt 
sporopollenine genoemd. Het is in staat om toxische 
stoffen onomkeerbaar te binden. Voor zover het de 
natuurlijke ontgiftende methodes betreft, is Chlorella 
zonder twijfel uniek in zijn soort, aangezien enkel Chlo-
rella pyrenoidosa sporopollenine bevat. Dit kan bijna 
alle gifstoffen, zoals zware metalen, dioxinen en PCB’s, 
effectief binden.

Verteerbaarheid
Zonder voorbehandeling zou de verteerbaarheid van 
Chlorella bij de mens minder dan 50% zijn. Dit wordt 
veroorzaakt door de extreme stabiliteit van het cel-

Het aantal Lactobacillen, die onmisbaar zijn voor 
een gezonde werking van de darm, neemt toe met 
400% na absorptie van CGF en werkt dus als een 
probioticum.

CGF ondersteunt het immuunsysteem, vooral bij 
mensen van gevorderde leeftijd.

CGF heeft regulerende effecten op diabetes.

CGF heeft mogelijk een levensverlengend effect. 
In laboratoriumexperimenten was het mogelijk om 
het leven van muizen en andere dieren met onge-
veer 30% te verlengen door CGF toe te dienen.

In dierexperimenten zijn anticarcinogene eigen-
schappen van CGF aangetoond, o.a. bij lever- en 
borstkanker en bij leukemie.

CGF is rijk aan nucleïnezuren. Nucleïnezuren zijn 
belangrijk bij celvernieuwing en beginnen af te 
nemen vanaf een jaar of dertig. CGF gaat dit proces 
tegen.

Remt de groei van pathogene bacteriën.

Vertraagt het verouderingsproces en arterio- 
sclerose.

Voorkomt vorming van nierstenen.



Vitaminen en mineralen
IJzer 225 mg
Calcium 341 mg
Kalium 885 mg
Magnesium 373 mg
Zink 4,1 mg
Mangaan 5,7 mg
Seleen 7,0 μg
Jood < 0,5 mg
Bètacaroteen 86,8 mg
Caroteen 124 mg
Vitamine B1 1,9 mg
Vitamine B2 4,6 mg
Vitamine B3 20 mg
Vitamine B6 1,4 mg
Vitamine B12 0,6 mg
Foliumzuur 1,2 mg
Vitamine C 59,0 mg
Vitamine E 5,7 mg

Per 100 g Chlorella
Water 2,7 %
Eiwitten 60 %
Vetten 11 %
     Onverzadigde 225 mg
     Verzadigde 50 mg
Vezels 2,6 %
Koolhydraten 20 %
Overige 3,7 %

Aminozuren
Arginine 3,6 g
Lysine 3,46 g
Histidine 1,26 g
Fenylalanine 3,03 g
Tyrosine 2,22 g
Leucine 5,08 g
Isoleucine 2,39 g
Methionine 1,41 g
Valine 3,75 g
Alanine 4,65 g
Glycine 3,35 g
Proline 2,61 g
Glutaminezuur 5,93 g
Serine 2,15 g
Threonine 2,63 g
Asparaginezuur 5,08 g
Tryptofaan 1,35 g
Cysteïne 0,69 g
Ornithine 0,06 g

Overige
Chlorofyl 3,6 g
Xantofyl 425 mg
Inositol 89 mg
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membraan. In tegenstelling tot andere eencellige 
organismen die membranen hebben met twee lagen, 
heeft het membraan van Chlorella pyrenoidosa drie 
lagen in plaats van twee. Door middel van een matig 
opdrogingsproces hebben sommige producenten de 
verteerbaarheid van Chlorella kunnen verhogen tot 
80%. Andere fabrikanten hebben gebruik gemaakt van 
een mechanisch proces om de celmembranen te breken 
en aldus een verteerbaarheid van 75% te bereiken, het-
geen minimaal noodzakelijk is om een goede werking te 
kunnen garanderen.

Inname en dosering
Een belangrijk kwaliteitskenmerk van Chlorella is de 
donkergroene kleur en de hooiachtige geur. Als de alg 
te lang aan licht wordt blootgesteld, wordt het chlorofyl 
afgebroken en wordt de alg bruin, waardoor het zijn 
werking verliest. Donker en koel bewaren dus. Als het li-
chaam met veel gifstoffen is belast kunnen bij de eerste 
inname van slechts enkele tabletten (250 – 4000mg) al 
ongewenste bijwerkingen optreden.
Het kan daarbij tot een regelrechte ontgiftingscrisis 
leiden, omdat gemobiliseerde gifstoffen ongebonden 
in het lichaam vrijkomen. De hoofdkenmerken daarvan 
zijn duizeligheid, misselijkheid en braken, zuurbranden, 
diarree, griepachtige verschijnselen, hoofdpijn, abnor-
male vermoeidheid, depressiviteit en flatulentie. In dat 
geval wordt volgens de zware metalen- en ontgiftings-
specialist Dr. Dietrich Klinghardt met zeer hoge dose-
ringen van 40 tot 50 gram per dag gewerkt, twee dagen 
lang of als kuur 2 tot 3 weken.
Bij de meeste patiënten verdwijnen dan niet alleen de 

klachten die de Chlorella in eerste instantie gaf, maar 
ook de klachten die aanwezig waren voordat Chlorella 
überhaupt ingenomen werd. De verklaring voor deze 
paradoxale reactie ligt waarschijnlijk in het feit dat 
geringe hoeveelheden Chlorella wel veel gifstoffen kun-
nen vrijmaken, maar deze niet allemaal kan binden in 
de darm. Dit komt omdat er te weinig sporopollenine 
beschikbaar is, waardoor reabsorptie van gifstoffen in 
de darm plaatsvindt. Bij hogere Chlorella doseringen 
stijgt het aandeel sporopollenine, maar worden er niet 
meer gifstoffen gemobiliseerd. Het is gunstig om de 
dosering over de dag te verdelen en vooral voor het sla-
pen gaan een dosis te nemen. Het is bekend dat volgens 
de biologische klok de lever tussen 2 en 4 uur ‘s nachts 
de grootste ontgiftingscapaciteit heeft, zodat om deze 
tijd de Chlorella in de twaalfvingerige darm aanwezig is 
en optimaal kan werken. Het wordt over het algemeen 
aanbevolen om twee weken voor een amalgaamver-
wijdering bijv. te starten met twee doses van 1,5 g per 
dag, ’s morgens en ’s avonds. Mochten bovenstaande 
verschijnselen optreden, dan de dosis verhogen.

Samenstelling
De volgende tabellen gaan uit van gemiddelde waarden. 
De analyseresultaten variëren naar gelang het seizoen 
of de kweeklocatie.

Ronald Muts, tandarts
Bronnen: 
1) Lass Dich nicht vergiften: Dr. Med. Joachim Mutter 
2) Gesund statt chronisch krank: Dr. Med. Joachim Mutter 
3) Grün Essen: Dr. Med. Joachim Mutter 
4) Elemente der Gesundheid: Open Mind Academy
5) www.chlorella-guide.com

Bron afb.: www.meerbrood.com


