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Het grootste wonder van de 21e eeuw?
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Verrijkte waterstof – wat is 
dat?
Waterstof is de basisbouwsteen van al het leven – een 
kleurloos, reukloos, niet-giftig gas dat zich bindt aan 
andere elementen zoals zuurstof, stikstof en kool-
stof en zo de basis vormt voor een grote variatie aan 
basismaterialen, zoals suiker en water, in ons dagelijks 
leven.

Om te begrijpen hoe waterstofwater, d.w. z. drinkwater 
verrijkt met waterstof, werkt, moet men kijken naar de 
structuur van het water zelf: Watermoleculen bestaan 
uit twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Dat 
zou moeten betekenen dat we veel waterstof binnen-
krijgen als we drinken, toch? Nee! Aangenomen wordt 
dat ons lichaam de waterstof uit het drinkwater niet 
effectief genoeg kan opnemen, omdat het gebon-
den is aan de zuurstofmoleculen in het water. Om de 
absorptie van waterstof door het menselijk lichaam 
te verhogen, kan het drinkwater met verschillende 
methoden worden verrijkt met extra waterstofgas. Net 
als de manier waarop gassen worden gebonden in het 
water van water met prik is er dan extra waterstof in 



het water aanwezig. Deze moleculen kunnen in onze 
lichaamscellen doordringen als we drinken en daar hun 
volledige effectiviteit ontvouwen, wat al is bewezen in 
verschillende studies en onderzoeken. Maar in hoe-
verre heeft het lichaam eigenlijk extra waterstof nodig 
en hoe kan het bijdragen aan een gezonder leven?

Vrije radicalen 
(en antioxidanten)
Een van de belangrijkste redenen waarom waterstof-
water zo goed voor ons is, is het extreem krachtige 
effect ervan tegen vrije radicalen. Vrije radicalen zijn 
stoffen die grote schade kunnen aanrichten aan ons 
organisme en waarvan bewezen is dat ze verantwoor-
delijk zijn voor een hele reeks ziekten en negatieve 
gezondheidseffecten – als je je lichaam niet genoeg 
gelegenheid geeft om zich te verdedigen tegen de 
invloed van deze radicalen. Maar wat zijn vrije radica-
len precies en hoe kan waterstof beschermen tegen 
hun schadelijke effecten?

Vrije radicalen zijn enkelvoudige zuurstofatomen die 
zich aan andere moleculen hechten. Als ze dit doen, 
beschadigen ze de lichaamscellen, omdat ze oxideren 
door de zuurstof. Hierdoor kunnen deze lichaamscel-
len niet meer functioneren zoals gebruikelijk, wat kan 
leiden tot soms aanzienlijke gezondheidseffecten. 
Deze aandoening wordt ook wel “oxidatieve stress” 
genoemd. Verschillende studies hebben oxida-
tieve stress als gevolg van vrije radicalen in verband 
gebracht met deze effecten:

• ziekten van het centrale zenuwstelsel zoals Alzhei-
mer en andere vormen van dementie



• hart- en vaatziekten als gevolg van verstopte slag-
aders

• auto-immuunen ontstekingsziekten zoals reumato-
ide artritis en kanker

• Cataract en leeftijdsgebonden gezichtsverlies

• leeftijdsgebonden veranderingen in het uiterlijk,
zoals verlies van huidelasticiteit, rimpels, grijs haar,
haaruitval en veranderingen in de haartextuur

• Diabetes

• genetisch veroorzaakte degeneratieve ziekten, zoals
de ziekte van Huntington of Parkinson

Uit deze lijst blijkt dat oxidatieve stress een toestand 
van ons lichaam is die tot een minimum moet worden 
beperkt om de gezondheid van onze cellen, en dus 
van ons hele organisme, op lange termijn te garande-
ren. Voor dit doel bestaat er een ander type molecuul, 
de “antioxidanten”. Antioxidanten gaan de hechting 
van vrije radicalen tegen en beschermen zo tegen 
gezondheidsbedreigende celschade door oxidatie. 
Antioxidanten zijn dus stoffen die celbeschadiging 
door onstabiele moleculen die door het lichaam wor-

den geproduceerd als reactie op omgevingsinvloeden 
en andere spanningen kunnen voorkomen of vertra-
gen. Aangezien waterstof en verrijkte waterstof funge-
ren als antioxidanten, kan dit de gezondheidsschade 
door vrije radicalen effectief tegengaan.



Hoe verrijkt waterstof vrije 
 radicalen kan bestrijden
Maar waar komt waterstof precies in het spel? Water-
stof is een antioxidant. En niet zomaar een antioxi-
dant – waterstof is waarschijnlijk de meest efficiënte 
antioxidant van allemaal.

Waterstof is de kleinste en zuiverste antioxidant op 
aarde

De waterstofmolecule is veel kleiner dan elke andere 
antioxidant, zodat het gemakkelijk dieper in onze 
cellen kan doordringen dan elke andere antioxidant. 
In feite is het zelfs klein genoeg om in de mitochond-
riën (het energiecentrum van de cel) door te dringen, 
wat betekent dat het een antioxiderende bescherming 
biedt direct bij de bron van de schadelijke produc-
tie van vrije radicalen. In tegenstelling tot andere 
antioxidanten is waterstof ook klein genoeg om de 
bloed-hersenbarrière te passeren en directe bescher-
ming te bieden tegen vrije radicalen.

Moleculaire waterstof is 100 % 
 natuurlijk en veilig

Moleculaire waterstof is 
absoluut veilig omdat het 
volkomen natuurlijk is voor 
het lichaam – het vereist 
geen energieverbruik 
om af te breken, heeft 
geen bekend toxisch 
effect, zelfs niet in hoge 
doses, en wordt een-
voudig omgezet in water 
na zijn antioxiderende 
werking. Dit is een ander 
groot voordeel van H2 ten 
opzichte van andere soor-
ten antioxidanten. We kunnen 
geen onbeperkte hoeveelheid 
andere antioxidanten zoals vitamine C 
innemen, omdat ons lichaam ze moet 
verwerken om ze af te breken. Andere antioxidan-
ten hebben een toxisch effect in hoge concentraties, 
maar geen waterstof. Alleen al om deze reden zou het 



duidelijk moeten zijn dat moleculaire 
waterstof de beste antioxidant is 

die de natuur te bieden heeft – 
zolang het maar op de juiste 

manier wordt gebruikt.

Moleculaire waterstof 
verbetert de lichaams-
eigen antioxidant sys-
temen

Waterstof activeert de 
in het lichaam aanwe-

zige cytobeschermende 
proteïnen en anti-oxidan-

tenzymen, zoals catalase, 
superoxide dismutase en 

glutathion. Elk van deze enzymen 
beschermt tegen verschillende vrije 

radicalen in het lichaam. Op deze manier 
kan ons lichaam worden geleid om zijn eigen 

beschermende barrière tegen schade door vrije radi-
calen te versterken en zo oxidatieve stress op de lange 
termijn te verminderen.

Moleculaire waterstof is de “slimme” antioxidant

De meeste andere antioxidanten hebben een zeer 
duidelijk nadeel ten opzichte van moleculaire water-
stof: ze werken slechts in beperkte mate. Daar zijn 
twee redenen voor:

Ten eerste kunnen ze ons alleen maar beschermen 
tegen enkele specifieke vrije radicalen – maar niet 
allemaal, wat betekent dat er veel verschillende soor-
ten antioxidanten nodig zijn voor de grote verschei-
denheid aan vrije radicalen. Daaruit volgt natuurlijk 
ook dat we niet “zomaar” vitamine C kunnen innemen 
om ons van antioxidanten te voorzien, want dat zou 
niet genoeg zijn – het lichaam zou dan immers nog 
steeds onbeschermd blijven tegen een hele reeks 
andere vrije radicalen die evenveel schade kunnen 
aanrichten als die welke door vitamine C kunnen wor-
den ingedamd.

Aan de andere kant kunnen de meeste antioxidanten 
geen onderscheid maken tussen noodzakelijke en 
schadelijke vrije radicalen. Sommige vrije radicalen 
zijn gunstig voor onze cellen, zoals waterstofperoxide. 
Dus door wat antioxidanten in te nemen doen we niet 



alleen goed voor het lichaam, maar verzwakken we 
het ook elders.

Moleculaire waterstof lost beide fundamentele pro-
blemen van andere antioxidanten op. Het richt zich 
selectief op alleen de giftige zuurstofradicalen en neu-

traliseert bovendien elke vorm van schadelijke vrije 
radicalen in onze cellen. Als voorbeeld van zijn ver-
bazingwekkende effectiviteit: waterstof neutraliseert 
selectief de meest schadelijke vrije radicalen, hydroxyl 
(OH), door het om te zetten in water. H2 beschermt 
ook DNA, RNA, proteinen, lipiden en vele andere cel-
lulaire componenten beter tegen oxidatieve stress dan 
welke andere antioxidant dan ook.

De gezondheidsvoordelen van 
moleculaire waterstof
Verrijkte waterstof biedt een breed scala aan voorde-
len voor de gezondheid – veel van dit is te wijten aan 
de eigenschappen als een zeer effectieve antioxidant, 
maar sommige andere aspecten zijn het gevolg van 
andere werkingswijzen van dit elementaire molecule.

Ontstekingsremmende werking

Het is bewezen dat verrijkte waterstof ontstekingen in 
ons lichaam tegengaat. Het is bijvoorbeeld bewezen 
dat de symptomen van reumatische aandoeningen 



merkbaar kunnen worden verlicht – dit is vooral een 
kwestie van het verminderen van ontstekingen in de 
gewrichten. Deze werkingswijze is nauw verbonden 
met de antioxidatieve werking van waterstof.

Overgewicht, diabetes type II & het metabool 
 syndroom

Het metaboolsyndroom is een ziekte die wordt geken-
merkt door een hoge bloedsuikerspiegel, een ver-
hoogd triglyceridengehalte, een hoog cholesterolge-
halte en een overmaat aan abdominaal vet. De medi-
sche wetenschap gaat ervan uit dat een chronische 
ontsteking een fundamentele oorzaak is van deze 
symptomen. Aangezien verrijkte waterstof ontste-
kingsremmende eigenschappen heeft, hebben stu-
dies ook aangetoond dat proefpersonen die verrijkte 
water dronken een lager “slecht” LDL-cholesterol, een 
hoger “goed” HDL-cholesterol, minder ontsteking en 
een hogere antioxidantwerking hadden. 

Volgens een studie gepubliceerd in het prestigieuze 
tijdschrift “Nutrition Research” kan het gebruik van 
verrijkte waterstof de symptomen van type 2 diabetes 

bestrijden door het metabolisme van vetten en suikers 
te verbeteren. Bij het onderzoek waren 30 deelne-
mers met type 2 diabetes betrokken. De ene groep 
dronk acht weken lang verrijkte waterstof, de andere 
groep dronk gewoon water. Na de testfase vonden de 
onderzoekers dat de waterstofgroep een aanzienlijke 
verbetering van het vet- en suikermetabolisme ver-
toonde. Dit zijn twee dingen die belangrijk zijn voor 
de behandeling van de ziekte.

Naast een goed dieet en lichaamsbeweging hebben 
diabetici van type 2 ook baat bij het drinken van ver-
rijkte waterstof.

Sportieve prestaties

Niet alleen de gezondheid is gebaat bij de inname van 
moleculaire waterstof, maar ook onze sportprestaties 
kunnen op deze manier worden verbeterd. Daar zijn 
(vooral) twee redenen voor: ten eerste vertraagt mole-
culaire waterstof de ophoping van lactaat in het bloed. 
Lactaat is een centraal element van spiervermoeid-
heid – hoe meer lactaat er is, hoe vermoeider onze 
spieren zijn. Moleculaire waterstof kan dus bijdragen 



aan een merkbare ver-
hoging van het spieruit-
houdingsvermogen.

Aan de andere kant 
heeft de ontstekings-
remmende werking 
van waterstof ook een 

positief effect op het uithoudingsvermogen van onze 
spieren, wat de sportprestaties verder bevordert.

Het onderzoek naar moleculaire waterstof in de 
geneeskunde staat echter nog in de kinderschoe-
nen en H2-therapie is geen wondermiddel voor alle 
ziekten. Desalniettemin blijven voorlopige gegevens 
uit dierproeven en klinische studies suggereren dat 
waterstof belangrijke implicaties kan hebben in de 
hedendaagse geneeskunde, omdat het veilig, gemak-
kelijk toe te dienen en onmiddellijk klinisch toepas-
baar is.

Anti-veroudering & 
 huidtextuur

Verouderingsproces-
sen kunnen ook worden 
bevorderd door het 
gebruik van verrijkte 
waterstof. Waterstof werkt 
door het positief beïnvloe-
den van de genregulatie, 
de genexpressie en het 
uitschakelen van negatieve 
genen. Het valt vrije radicalen aan en neutraliseert 
deze welke door stress, slaapgebrek, milieuvervuiling 
en UVA- en UVB-stralen zijn ontstaan.

Aangezien waterstof het kleinste molecuul is dringt 
het gemakkelijk door in het celmembraan. Het is dus 
in staat om door te dringen in de mitochondriën (de 
energiecentra van een huidcel) en in de kern van een 
cel waarin het DNA is opgeslagen. Eenmaal daar kan 
het de vrije radicalen die gepaard gaan met veroude-
ring neutraliseren en verminderen.



Welke supplementmethode is 
de beste?
Er zijn verschillende producten en methoden voor 
drinkwater verrijkt met waterstof. Deze omvatten 
reeds verrijkt flessenwater, waterstoftabletten, inha-
latoren, omvangrijke waterstofgeneratoren en zelfs 
keukenkranen met geïntegreerde verrijkingsmecha-
nismen. 

Helaas is het probleem met “afgewerkte” flessen dat 
waterstofgas vrij vluchtig is en daarom niet lang in 
water blijft. Methoden waarbij de waterstof direct voor 
het verbruik wordt toegevoegd, verdienen daarom de 
voorkeur. In principe werken deze methoden allemaal 
op dezelfde manier – maar de meeste zijn extreem 
duur in aanschaf (veel gangbare generatoren en arma-
turen kosten rond de 2000,– €) en zijn alles behalve 
mobiel. 

Daarom zijn mobiele waterstofgeneratoren de beste 
keuze, vooral voor beginners en frequente reizigers. 
Met dergelijke generatoren kan altijd en overal vers 
waterstofwater uit elk type water worden bereid. 

Omdat deze mobiele apparaten met druk werken 
kunnen goede producten een veel hoger waterstofge-
halte in het water bereiken in tegenstelling tot con-
ventionele generatoren. Met behulp van de drukva-
ten kunt u in sommige gevallen zelfs meer dan een 
verdubbeling van de verzadiging van conventionele 
generatoren bereiken.



Veelgestelde vragen
Steeds weer rijzen er verschillende vragen met betrek-
king tot met waterstof verrijkt drinkwater. We hebben 
hier de belangrijkste en meest gestelde vragen opge-
somd. Deze werden verwerkt en beantwoord door de 
Koreaanse Ph. D. Walter Kirn van het COSAN Water 
Science Institute.

Welk deel van het lichaam wordt beinvloed door 
waterstofrijk water?

Als je water drinkt, wordt het al na één minuut uit 
het spijsverteringskanaal geabsorbeerd, bereikt het 
de hersenen in drie minuten, het huidweefsel in tien 
minuten en de lever in twintig minuten. Terwijl er veel 
antioxidanten zijn die vrije radicalen kunnen verwijde-
ren zijn waterstofmoleculen door hun kleine omvang 
in staat om elk weefsel en elke cel vrij te bereiken en 
te doordringen. Eenmaal in de cellen reageren deze 
waterstofmoleculen met reactieve zuurstofsoorten en 
veranderen ze in water, dat vervolgens uit het lichaam 
wordt uitgescheiden.

Hoe bevat het geneeskrachtige bronwater van Lour-
des en Nordenauer een hoog gehalte aan watersto-
fionen en reducerend vermogen?

Water uit de bronnen van Lourdes en Nordenauer 
wordt beschreven als geneeskrachtig vanwege de 
waterstofmoleculen die in het mineraalwater zijn 



opgelost. Waterstof wordt geproduceerd door de 
zwakke stroming in het water als gevolg van het lokale 
magneetveld of de reducerende kracht van de alkali-
sche gesteenten in de ondergrondse waterlaag.

Pogingen om de genezende krachten van deze bron-
nen na te bootsen hebben geleid tot het ontstaan van 
functioneel water zoals waterstofrijk water en antioxi-
dantwater.

Hoe lang moet men waterstofrijk water drinken om 
het effect ervan te zien?

Het hangt af van de dagelijkse dosis en de fysieke con-
ditie. Aangezien menselijke cellen een gemiddelde 
levensduur van ongeveer 4 weken hebben, is het aan 
te raden om het regelmatig te drinken gedurende 
meer dan een maand.

Hoeveel waterstofrijk water moet men per dag drin-
ken?

Het menselijk lichaam heeft over het algemeen 2,6 
liter water per dag nodig, waarvan 1,6 liter moet wor-

den aangevuld door te drinken. Wij raden u daarom 
aan om elke dag minstens 1,6 liter waterstofrijk water 
te drinken.

Kan gedestilleerd water gefilterd worden door een 
omgekeerde osmose (RO) waterconditioner in com-
binatie met het apparaat?

Sommige van de waterstofwatergeneratoren op de 
markt kunnen geen waterstofrijk water produceren 
uit gedestilleerd water door het gebrek aan elektroly-



ten. De Cosan-waterstofgenerator daarentegen is in 
staat om uit gedestilleerd water waterstofrijk water te 
produceren. De consument moet zich ervan bewust 
zijn dat het water dat gefilterd wordt door RO-wa-
terzuiveraars van nature zuur is en een positieve (+) 

redoxwaarde heeft. Het bevat geen waterstof en 
geen mineralen, maar dit gezuiverde water kan met 
de Cosan-waterstofgenerator tot waterstofrijk water 
worden verwerkt.
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