Losse nummers € 9,50

Nederlands Tijdschrift voor

Fytotherapie
werking en werkzaamheid
van natuurproducten
Juni/Juli 2008
21 jaargang, nr 2
e

Congresverslag
Plantaardige
antioxidanten en
natuurlijke
conserveringsmiddelen
Gezondheidseffecten
van chocolade
HBO-opleiding
voeding en
gezondheid
Surinaamse
planten
Chinese kruiden
in Europese
Farmacopee

~ gives health a value ~

Professionele Antioxidant Analyses
Ź Antioxidant capaciteit bepalingen van voedings-

middelen, -supplementen en -ingrediënten,
(vruchten)sappen, kruiden en cosmetica

Ź Onderzoek naar de (patho)fysiologie van vrije radicalen
en invloeden van antioxidanten hierop
Ź Productontwikkeling en wetenschappelijke adviezen
op maat
Ź Introductie-aanbod: tijdelijk één ORAC test gratis!
vul onderstaand antwoordformulier in
ORAC Europe BV / Medicinal Chemistry and Chemical Biology, Universiteit Utrecht
bezoekadres: Sorbonnelaan 16, 3584 CA Utrecht
postadres: Postbus 80082, 3508 TB, Utrecht

www.orac-europe.com
tel: 030 25 35 933
fax: 030 25 36 941

Unieke aanbieding 2008:
Ja, ik wil eenmalig één monster gratis laten testen in de hydrofiele ORAC assay
Vul uw gegevens in en stuur het formulier samen met uw monster naar:
Naam: …………………………………………..
Firma: …………………………………………..
Adres: …………………………………………..
………………….………………………..
Tel. nummer: ….…….………………………..
e-mail adres: …………………………………..
Monster specificaties: …………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

ORAC Europe BV
Sorbonnelaan 16
3584 CA Utrecht

Inhoud

Jaargang 21 (2008), nr 2
Ten geleide................................................................... 2
L.K. de Munck-Khoe
Congres ‘Natuurlijke antioxidanten en conserveringsmiddelen in fytotherapie en voeding’ - impressie en
beschouwing................................................................ 3
L.K. de Munck-Khoe
Plantaardige antioxidanten: een geschenk van de natuur
voor onze gezondheid?................................................. 7
E. van den Worm
Positieve gezondheidseffecten van cacao en chocolade....10
L. Allegaert
Nieuwe HBO-opleiding Voeding & gezondheid gaat van
start............................................................................ 12
W. van der Heijden
Bescherming Surinaams regenwoud .......................... 13
M. Wijn
Cardiotonische effecten van Surinaamse planten in een
in vitro model............................................................. 15
M.M. Kerckhoffs
De TCM-werkgroep van de Europese Farmacopee ... 17
M. Wang
Vaste rubrieken:
Agenda......................................................................... 1
Korte berichten.......................................................... 18
Definitie fytotherapeutica........................................... 20
NVF-ledenservice....................................................... 20
Illustraties:
Voorkant en pag. 7,8,9: E. van den Worm
Pag. 3,4,5,6,10,17: IEZ, Beek Ubbergen
Pag. 12: CAH Dronten
Pag. 13,14: H. van Wilgenburg
Pag. 15,16: M. Kerkhoffs

Agenda
3-8 augustus 2008
7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE & SIF:
“Natural Products with Pharmaceutical, Nutraceutical,
Cosmetic and Agrochemical Interest”
Plaats: Athene (Griekenland)
Informatie: Flyer (pdf): www.ga-online.org/files/Athens/
FA2008.pdf
2-5 september 2008
5th Conference on medicinal and aromatic plants of
Southeast European Countries
Plaats: Brno (Tsjechië).
Informatie: dr G. Ruzickova, tel ++420 545 133 361 en
op http://www.5thcmapseec.cz/home_en.html
7-10 september 2008
39th International Symposium on Essential Oils
(ISEO 2008)
Plaats: Quedlinburg (Duitsland)
Informatie: www.gdch.de/iseo2008
4 oktober 2008
MBOG-symposium ‘ETEN voor GENEN’
Plaats: Zeist, hotel Figi
Informatie: secretariaat MBOG, www.mbog.nl
tel: 050 409 27 17, E-mail: info@mbog.nl
www.mbog.nl)
9-14 november 2008
4th WOCMAP symposium: Using plants to benefit
people
Plaats: Kaapstad (Zuid-Afrika)
Informatie: Prof. Dr. J.N. Eloff,
www.wocmap2008.co.za
22 november 2008
Symposium ABNG-2000 met NGOO: orthomoleculaire
oncologie
Plaats: Bunnik, Mercure hotel
Informatie: www.abng.nl en www.ngoo.nl
22 november 2008
NVF-ledenvergadering
Plaats: Bunnik, Mercure hotel
Informatie: NVF-bureau (zie colofon)

Colofon
Het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie (NTvF) wordt uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF). Een abonnement kost per jaar (vier uitgaven) € 29,68 en is kosteloos voor leden van de NVF.
Redactie: Drs. A.G.M. van Asseldonk, Dr. S.B.A. Halkes, Drs. J.H. van Meer, Drs. L.K. de Munck-Khoe;
Dr. G. Vergote. Bureauredactie: S.F. des Tombe.
NVF-bestuur: Dr. C.J. Beukelman, Dr. F.M. van den Dungen, Dr. C.W. Kramers, Drs. L.K. de Munck-Khoe, Drs. Ch. Wauters.
Redactie- en administratieadres: NVF-Bureau, Rijksstraatweg 158, 6573 DG Beek-Ubbergen.
Tel. 024-6844301; Fax 024-6843939; E-mail: nvf@fyto.nl; www.fyto.nl
ISSN 1384-8925
Druk: Oranje/van Loon, Den Haag
© NVF, 2008
Artikelen in het NTvF of gedeelten daarvan mogen uitsluitend na schriftelijke
toestemming van de redactie worden overgenomen.
NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 21e JAARGANG, NR 2, juli/augustus 2008, 1

Ten geleide
Voor u ligt wat verlaat het zomernummer van 2008
waarin naar aanleiding van het voorjaarscongres
het thema ‘natuurlijke antioxidanten’ uit voeding en
fytotherapeutica de aandacht krijgt. Dit is tevens het
eerste nummer met de toevoeging van de nieuwe
subtitel van het tijdschrift: “Werking en werkzaamheid van natuurproducten”. Op de algemene ledenvergadering van de NVF van 23 mei j.l. te Utrecht, is
deze subtitel door de vergadering aangenomen. De
titeluitbreiding is het uiteindelijke resultaat van het
voorstel van het NVF-bestuur om de titel te veranderen, in de verwachting dat een naamsverandering
tot een breder publiek en meer samenwerking met
mensen uit diverse disciplines zou leiden.
Het nummer opent met een beschouwing van ondergetekende over het congres dat in het voorjaar
gezamenlijk met de Nederlandse Vereniging voor
Geneeskruidenonderzoek werd gehouden over ‘natuurlijke antioxidanten en conserveringsmiddelen in
fytotherapie en voeding’. Veel bioactieve stoffen uit
voedingsgewassen of fytotherapeutica hebben een
antioxidatieve activiteit binnen een breder werkingsspectrum. Daarbij zie je vaak dat de antioxidatieve
werking van plantaardige antioxidanten nauw
samenhangt met andere eigenschappen van de
stof, bijvoorbeeld een ontstekingsremmende werking
of een chemopreventieve werking. Dit wordt mooi
uitgedrukt in de titel van de eerste lezing van het
congres, gehouden door prof. dr. Aalt Bast: ‘Antioxidanten: de antioxidantwerking voorbij’.
Naast de antioxidanten die wij zelf in ons lichaam
aanmaken zijn dagelijks antioxidantvitamines en
–spoorelementen uit de voeding (essentiële micronutriënten) noodzakelijk. Gezamenlijk vormen zij het
lichaamseigen antioxidantsysteem, dat nodig is bij
de energievorming en bij andere normale metabole
en fysiologische processen. Daarnaast verkrijgen we
uit onze voeding talloze, niet-essentiële, plantaardige antioxidanten die het behoud van de totale
antioxidant-capaciteit van het lichaam ondersteunen en de weerstand verhogen tegen oxidatieve
schade door invloeden van buitenaf (zonlicht,
milieufactoren, roken en andere ongunstige leefstijlfactoren). Het wetenschappelijk bewijs stapelt
zich op dat natuurlijke antioxidanten het risico op
de ontwikkeling van ‘welvaartsziekten’ (hart- en
vaatziekten, complicaties van diabetes, kanker) en
ouderdomsziekten kunnen verminderen. Veel onderzoek wordt gedaan naar de therapeutische potentie
van natuurlijke antioxidanten uit voedingsmiddelen en fytotherapeutica, bij aandoeningen waarbij
oxidatieve stress een rol speelt. Tijdens het congres
kwamen vooral verschillende polyfenolen aan bod
als veelzijdige antioxidanten.

De inhoud van de lezingen van dr. Edwin van den
Worm en van ir. Leen Allegaert worden door de
sprekers zelf weergegeven in hun artikelen over
plantaardige antioxidanten, respectievelijk gezondheidseffecten van cacao.
In het artikel van drs. Willieanne van der Heijden
over de nieuwe HBO-opleiding ‘Voeding & gezondheid’, wordt een oproep gedaan om een bijdrage te
leveren aan het curriculum.
Daarna volgt een artikel over de bescherming van
het regenwoud in Suriname, naar aanleiding van
de actie ‘een ton voor Tonka’ ten behoeve van het
ecologische project op het Tonka-eiland (Suriname),
het levenswerk van Frits van Troon.
Suriname kent een rijke etnobotanische traditie.
In het voorlaatste artikel leest u over het onderzoek
dat Merel Kerckhoffs in Suriname verrichtte in het
kader van haar studie farmacie. Zij deed onderzoek
naar de mogelijke werking van een aantal planten
die aldaar gebruikt worden als cardiotonicum.
Verder bevat deze editie een artikel van dr. Mei
Wang over hoe men bezig is met een werkgroep om
monografieën voor de Europese Farmacopee samen
te stellen van kruiden die veel gebruikt worden in de
traditionele Chinese geneeskunde. Een opdracht die
ingewikkelder bleek te zijn dan aanvankelijk ingeschat.
Tot slot is het vermeldenswaard dat dit tijdschrift
voortaan gedrukt wordt op milieuvriendelijk papier.
De redactie wenst u veel leesplezier toe.
Lan Kiauw de Munck-Khoe
thema-coördinator
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Congres ‘Natuurlijke antioxidanten en conserveringsmiddelen in fytotherapie en voeding’
Impressie en beschouwing
L.K. de Munck-Khoe
Op vrijdag 23 mei vond in Utrecht in de bibliotheek van het universiteitscentrum de Uithof het 4e gezamenlijke congres plaats van de NVF en de NVGO (Nederlandse Vereniging voor Geneeskruidenonderzoek). Met
ruim tachtig deelnemers was het congres goed bezocht.
Via onze voeding profiteren wij dagelijks van secundaire
plantenstoffen die aangemaakt worden in voedingsgewassen. Veel van deze stoffen beschermen het gewas
tegen de schadelijke invloeden van het klimaat, het
zonlicht en aantasting en vraat door micro-organismen,
insecten en andere dierlijke belagers. Een groot deel
van deze stoffen heeft antioxidatieve eigenschappen en
heeft ook voor mensen een gezondheidsbeschermende
werking. Ook veel medicinale kruiden bevatten deze
stoffen en kunnen daarnaast nog andere, plantensoortspecifieke stoffen bevatten met een antioxidantactiviteit.
Daarom lag het voor de hand om het verschijnsel antioxidanten eens als thema te kiezen voor het congres.
De ochtendsessie werd voorgezeten door de voorzitter
van de NVGO, dr. Hans Scheffer. In de eerste lezing
maakte prof. dr. Aalt Bast, hoogleraar Humane toxicologie aan de Universiteit Maastricht, op geanimeerde
wijze duidelijk dat antioxidanten meer zijn dan alleen
maar antioxidanten. Hij schetste in vogelvlucht hoe hij
in zijn zoektocht naar een geschikt flavonoïde tegen de
oxidatieve cardiotoxische bijwerking van het chemotherapeuticum doxorubicine, uitkwam op het semi-synthetische quercetinederivaat monoHER. Van doxorubicine
is eveneens inflammatoire vaattoxiciteit bekend. Bast
en collega’s vonden dat monoHER naast antioxidatieve
eigenschappen tevens ontstekingsremmende eigenschappen heeft. In vitro verhindert het doxorubicinegeïnduceerde vaattoxiciteit. In een proefdiermodel voor
cardiale ischemie voorkomt monoHER reperfusieschade
en hartfalen. MonoHER remde de influx en adhesie van
ontstekingscellen in het myocard en verminderde de
grootte van het infarctgebied.
Het toepassen van natuurlijke antioxidanten bij chemotherapie is in de reguliere klinische praktijk nog
steeds omstreden, omdat gevreesd wordt dat hierdoor
de effectiviteit van de therapie vermindert. De generering van vrije radicalen wordt noodzakelijk geacht voor
de werking van veel oncolytica. Van monoHER is in
vitro aangetoond dat het de cytostatische werking van
doxorubicine niet vermindert. Vele natuurlijke antioxidanten hebben op zich een chemopreventieve werking
en kunnen ernstige bijwerkingen van cytostatica, die
berusten op oxidatieve stress, verminderen en tegelijkertijd het effect van cytostatica versterken door inductie
van apoptose. Hierin zit nog een enorm potentieel voor
effectievere en beter te verdragen behandelingen van
kanker. Van een aantal natuurlijke antioxidanten (o.a.

antioxidantvitamines, polyfenolen uit kurkuma) is dit al
in beperkt klinisch onderzoek aangetoond.
Overigens is van diverse fytotherapeutica beschreven dat
ze beschermende eigenschappen tegen de cardiotoxiciteit
van doxorubicine vertonen zonder de antitumoractiviteit te verminderen. Enkele voorbeelden zijn Angelica
sinensis, Centella asiatica, Ginkgo biloba, Lycium
barbarum, Phyllanthus urinaria, Schisandra chinensis,
groene thee en knoflook.

Prof. Bast en dr. Scheffer

Met de ontdekking van netwerken van vele transcriptiefactoren en celsignaalroutes die getriggerd worden door
oxidatieve stress en/of chronische ontstekingsprocessen,
komen er eigenschappen van natuurlijke antioxidanten aan het licht die verder gaan dan de antioxidatieve
werking op zich. Zij hebben invloed op het gedrag en
overleving van de cel onder pathologische omstandigheden, door een beïnvloeding van de expressie van genen.
Een natuurlijk antioxidant kan vele moleculaire ‘targets’
tegelijk hebben, inclusief transcriptiefactoren en signaalstoffen. Hierdoor beschermen antioxidanten uit groenten en fruit of uit fytotherapeutica onze lichaamscellen
tegen schadelijke invloeden en tegen ontaarding.
Het is al sinds lang een bekend feit dat een antioxidatieve werking vaak verweven is met een anti-inflammatoire
werking en andersom. Dit kan nu steeds beter moleculair verklaard worden op grond van in elkaar grijpende
signaalroutes. De transcriptiefactor NF-kappaB blijkt
daarbij een sleutelrol te spelen. NF-kappaB is betrokken bij de transcriptie van verschillende genen die de
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ontstekingsrespons reguleren door de productie van
pro-inflammatoire proteïnen. Bekende voorbeelden zijn
cyclo-oxygenase-2 (COX2) en tumor necrosis factor alfa
(TNF-alfa). NF-kappaB wordt geactiveerd door oxidatieve stress en de activering kan geremd worden door
een grote diversiteit van ‘antioxidanten’ uit plantaardige
voeding. Veel chronische ziektebeelden met een ontstekingscomponent gaan gepaard met oxidatieve stress.
Diverse geneesmiddelen, in het bijzonder cytostatica,
veroorzaken excessieve oxidatieve stress en activeren
NF-kappaB. Resistentievorming tegen cytostatica hangt
voor een belangrijk deel samen met activering van NFkappaB.

prof. Bast en ir. Allegaert

Verder onderzoek van Bast c.s. richtte zich op de antiinflammatoire werking van flavonoïden. Hij toonde aan
dat bepaalde flavonoïden het enzym PARP-1 remmen.
Dit enzym is betrokken bij de pathofysiologie van acute
en chronische ontstekingsziekten. Het is een co-activator
van NF-kappaB. Daarnaast komt PARP-1 in actie bij
DNA-schade door oxidatieve stress en repareert breuken in het DNA. Om de DNA-herstellende werking
niet te blokkeren zijn milde PARP-1-remmers gewenst
als anti-inflammatoire middelen. Uit het onderzoek van
Bast komen de flavonoïden quercetine, fisetine en tricetine naar voren als milde PARP-1-remmers. Bij chronische
ontstekingsprocessen heeft (milde) PARP-1-remming
nog om een andere reden een weefselbeschermende
werking. PARP-1 verbruikt voor de DNA-herstellende
werking relatief veel NAD+/NADH. Chronische activatie van PARP-1 kan daarom leiden tot een tekort aan
NAD+ en NADH, met als gevolg onvoldoende generering van cellulaire energie (ATP). Dit kan de vermoeidheid verklaren die optreedt bij bepaalde ontstekingsziekten. Uitputting van ATP leidt vervolgens tot celdood.
Het effect van oraal quercetine (2 x 500 mg/dag) werd
recent door de onderzoeksgroep van Bast getest bij patiënten met sarcoïdose. In deze pilotstudie kregen twaalf
patiënten quercetine, zes patiënten kregen placebo.
Eerder was aangetoond dat patiënten met sarcoïdose
verhoogde activiteit van NF-kappaB hebben en dat de
gebruikelijke behandeling met corticosteroïden nauwelijks effect heeft op de onderdrukking van geactiveerd
NF-kappaB. Quercetine liet in het recente onderzoek
wel een remmend effect zien op NF-kappaB en verminderde de markers voor oxidatieve stress en ontsteking.

Tussendoor waarschuwde Bast dat antioxidanten met
kennis van zaken toegepast moeten worden. Er dient
inzicht te zijn in welk antioxidant bij welk ziektebeeld
en in welk orgaan veilig toegepast kan worden. Als
voorbeeld liet hij zien dat quercetine niet zonder meer
bij COPD gebruikt kan worden. Quercetine vormt
quercetine-chinonen die weer onschadelijk gemaakt
moeten worden door glutathion. Bij COPD-patiënten
is er al een tekort aan glutathion in de longen vanwege
de ziekteactiviteit, zodat de quercetinechinonen schade
kunnen aanrichten door reactie met andere cellulaire
thiolen.
Al met al een boeiende lezing waarbij in een notendop
aan de hand van quercetine werd geïllustreerd dat antioxidanten geen antioxidanten zijn, maar antioxidatieve
eigenschappen hebben en daarmee samenhangend meer
doen dan vrije radicalen wegvangen.
In de tweede ochtendlezing deed ir. Leen Allegaert,
onderzoekscoördinator bij chocoladeproducent Barry
Callebaut Belgium, gezondheidseffecten van cacao en
chocolade uit de doeken. Zij besprak de antioxidatieve
eigenschappen van de flavanolen in cacao waaraan de
gezondheidseffecten worden toegeschreven. Het flavanolgehalte van het eindproduct is echter in hoge mate
afhankelijk van de cacaovariëteit en het productieproces. De beste variëteiten van de cacaoboom (Theobroma
cacao) zijn forastero en criollo. In een apart artikel
elders in dit nummer wordt de lezing over de gezondheidseffecten verder beschreven. Behalve een aangename
bron van polyfenolen met mogelijk anti-agingseffecten
is chocolade vooral ook een genotsmiddel met stimulerende eigenschappen. De wetenschappelijke naam
Theobroma betekent ‘voedsel van de goden’. Naast
caffeïne bevat het ook dopamine en zouden ook cognitieve functies gestimuleerd worden. Chocolade kan zeer
verslavend werken en grote liefhebbers van chocolade
heten voortaan chocoholics.

Dr. Beukelman

De middagsessie werd voorgezeten door dr. Kees Beukelman, voorzitter van de NVF.
Dr. Fred Wiegant, verbonden aan het Departement Biologie van de Universiteit Utrecht, presenteerde recente
resultaten van zijn onderzoek naar het werkingsmechanisme van adaptogenen. Het gebruik van adaptogenen
ondersteunt het organisme om adequaat te reageren op
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verschillende soorten stress. Zijn adaptogenen antioxidanten? Ja en nee. Verrassend was de onthulling dat
adaptogenen milde pro-oxidanten zijn. In de normale
fysiologie zijn vrije radicalen essentieel voor de regulering van allerlei celprocessen. Bij adaptogenen is er
kennelijk iets anders aan de hand. Onder invloed van
adaptogenen maakt het organisme op een bijzondere
manier gebruik van milde oxidatieve schade geïnduceerd
door het adaptogeen zelf. Een milde pro-oxidatieve stimulus daagt het organisme uit om weerstand te bieden
tegen (oxidatieve) stressfactoren. Dit wordt gezien als
een hormetisch effect, d.i. een positief effect waarbij een
lage dosering van een toxische stof een levensverlengend
effect heeft en leidt tot een toegenomen weerstand tegen
het toxine.
Wiegant c.s. verrichtte het onderzoek bij het eenvoudige organisme van de worm Caenorhabditis elegans.
Deze worm van ongeveer 1 mm is een veel gebruikt
modelorganisme om genetische en omgevingsinvloeden
te bestuderen op het verouderingsproces. Blootstelling
van de worm aan lage concentraties van extracten van
de adaptogenen Eleutherococcus senticosus en Rhodiola
rosea gaf een verlenging van de levensduur met 1020%. Dit ligt in de range van een hormetisch effect. Dit
effect is weliswaar beduidend minder dan het effect van
caloriebeperking op de levensduur (tot 50% verlenging).
Bij hogere concentraties werd er een verkorting van de
levensduur waargenomen van 15-25% (toxisch effect).
Uit het onderzoek van Wiegant c.s. bleek dat het mechanisme van adaptogenen (deels) verloopt via up-regulatie
van de stressproteïnen HSP-16 (heat shock proteïne-16)
en HSP-32, ook bekend als het antioxidantenzym heemoxygenase-1 (HO-1) en via translocatie van de transcriptiefactor Daf-16. HO-1 speelt een cruciale rol in de
verdediging tegen oxidatieve stress. Van verschillende
fytotherapeutica, zoals ginkgo en kurkuma, is bekend
dat ze het heemoxygenase-1 induceren. Translocatie van
Daf-16 van het cytoplasma naar de celkern verschuift
het cellulaire programma van groei en ontwikkeling
richting behoud, herstel en weerstand. De conclusie van

het onderzoek is dat adaptogenen de weerstand tegen
stressfactoren verhogen, het herstel stimuleren en de
levensduur verlengen. Daarbij wordt het adaptogene
effect getriggerd door de inductie van (milde) oxidatieve
schade. Adaptogenen zijn daarom op te vatten als hormetische agentia, of zoals Wiegant het treffend definieert als ‘stress vaccins’.
Vervolgens kwam dr. ir. Edwin van den Worm aan het
woord over het nut van antioxidanten tegen de achtergrond van de hype van antioxidantsupplementen als
wondermiddel. Van den Worm is medeoprichter van het
Bedrijf ORAC Europe BV (gelieerd aan de Universiteit
Utrecht), dat zich richt op de Europese voedingsmiddelen- en ingrediëntenmarkt en producenten de gelegenheid biedt om hun producten te laten testen op antioxidantcapaciteit (ORAC-waarde). Elders in dit nummer is
een uitgebreide samenvatting van de lezing opgenomen
waarin te lezen is dat antioxidanten, geconsumeerd via
groenten en fruit, beschouwd mogen worden als een
kleurig geschenk van de natuur voor het behoud van
onze gezondheid. Het advies van Van den Worm om
kleur in de voeding te brengen sluit aan op de grootschalige campagne die een aantal jaren geleden in de
VS op initiatief of met medewerking van verschillende
volksgezondheidsinstituten van de overheid werd gehouden. Zo waren het National Cancer Institute en Centers
for Disease Control and Prevention nauw betrokken bij
deze campagne over ‘The Color Code’. Met slogans als
“Five [colors] a day keeps the doctor away” of “five a
day the color way” werd de consument aangespoord om
elke dag vijf kleuren groenten en fruit te eten voor een
optimale gezondheid. De vijf kleurencategorieën zijn:
rood, oranje/geel, groen, blauw/paars en wit en vertegenwoordigen verschillende klassen gezondheidsbevorderende fytonutriënten, waarvan vele een antioxidatieve
werking hebben. Volgens de mede-ontwikkelaar van de
ORAC-test, Ronald Prior, zou men per dag tenminste
3500 ORAC-eenheden moeten consumeren. De tabel bij
het artikel van Van den Worm laat zien hoe we aan de
aanbeveling van Prior kunnen voldoen.
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Leuk was het verder te horen dat biologisch geteelde
producten hogere concentraties antioxidanten bevatten. Of dit voor de consument aantoonbare gezondheidseffecten heeft boven die van groenten en fruit van
gangbare teelt is nog onderwerp van onderzoek. Een
begin daarvoor is gemaakt met het pas gepubliceerde
Nederlandse onderzoek naar biomarkers voor mogelijke gezondheidseffecten van biologisch voedsel, aan de
hand van een kippenmodel (meer hierover in de nieuwsrubriek).

Dr. Wiegant en dr. van den Worm

Overigens zijn er in de wetenschappelijke literatuur aanwijzingen te vinden voor het nut van gericht gebruik van
natuurlijke antioxidanten (als voedingssupplement), bij
een aantal chronische ziektebeelden waarbij oxidatieve
stress een rol speelt, zoals hart- en vaatziekten, diabetes,
reuma, longaandoeningen, inflammatoire darmziekten,
maculadegeneratie, ziekte van Parkinson en Alzheimer.
In de namiddag vonden nog twee voordrachten plaats
van ing. Hans van der Mheen en van dr. Sara Burt met
betrekking tot oregano als natuurlijk conserveringsmiddel in voedingsmiddelen en diervoeders. Van der
Mheen vertelde over de teelt van oregano en Burt sprak
over de toepassingsmogelijkheden van de antibacteriële
eigenschappen van oregano-olie in levensmiddelen en
diervoeding.

tevens een efficiënte destilleermethode ontwikkeld om
de olie te extraheren. Een noviteit daarbij was de vondst
van de gebleken bruikbaarheid van het restmateriaal na
destillatie, dat rijk is aan een diversiteit van polyfenolen
waaronder rozemarijnzuur, koffiezuur, chlorogeenzuur,
epicatechine en quercetine. Het restmateriaal wordt
geëxtraheerd en verwerkt tot een waterige fenolische oplossing die neutraal is van smaak en aroma en een zeer
hoge ORAC-waarde bezit. Dit maakt het Oregano Natural Preservative extract toepasbaar als antioxidatief en
antimicrobieel conserveringsmiddel voor voedingsproducten, nutraceuticals en diervoeders. Van der Mheen is
kruidenteeltkundig onderzoeker bij het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving te Lelystad, een onderdeel van
de Universiteit Wageningen.
Tot slot liet dr. Sara Burt zien dat oregano-olie ingezet
kan worden tegen voedselpathogenen in bijvoorbeeld
vleesproducten of tegen veterinaire pathogenen die van
dier op mens overdraagbaar zijn. Burt is universitair docent microbiologie aan het Institute for Risk Assessment
Sciences, Universiteit Utrecht, en doet onderzoek naar
de antibacteriële eigenschappen van oregano-olie. Van
de componenten uit etherische oliën bezitten carvacrol
(oregano-olie) en eugenol (kruidnagelolie) de sterkste
antibacteriële eigenschappen. Zij voldoen aan de voorwaarden voor een antibacterieel effect: een aromatische
ring met een OH-groep. Oregano-olie is een zwakker
bactericide dan antibiotica, maar heeft in lagere concentraties een bacteriostatisch effect. Oregano-olie kan
ingezet worden om vleesproducten te ontsmetten. Zo
werd door Burt een dampbehandeling met carvacrol
ontwikkeld als methode voor het ontsmetten van een
met Salmonella enteritidis gecontamineerde kipfilet.
Oregano-olie kan toegepast worden tegen veterinaire
infecties doordat de olie de virulentie van pathogenen
vermindert. Het inhibeert het flagelline-eiwit waardoor
de motiliteit van bv. E. coli vermindert en daarmee de
infectiviteit. Nieuw onderzoek is gericht op het vermogen van oregano-olie om de hechting van pathogenen,
zoals campylobacter en salmonella, aan het epitheel van
het maagdarmkanaal van de gastheer tegen te gaan. Met
het oog op resistentievorming tegen antibiotica is het
onderzoek naar de veterinaire toepassingsmogelijkheden
van oregano-olie een interessante ontwikkeling.
Aan het eind van de dag konden de congresgangers
terugkijken op een gevarieerde en leerzame dag.

Auteursgegevens:
Drs. Lan Kiauw de Munck-Khoe is apotheker en redacteur van dit tijdschrift.

H. van der Mheen en dr. Burt

Van der Mheen wist zijn toehoorders te boeien door
ze deelgenoot te maken van de problemen die een teler
op zijn pad krijgt. De opdracht was om door middel van selectie (kloonplanten voor zaadwinning) en
optimale teeltmethodiek tot een verbeterde oreganosoort te komen voor de gecontroleerde productie van
een oregano-olie met een hoog carvacrolgehalte, om toe
te passen als antibiotisch diervoederadditief. De beste
selectie leverde planten op met meer dan 3% etherische
olie bestaande uit meer dan 80% carvacrol. Er werd

Prof. Bast en dr. Beukelman
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Plantaardige antioxidanten: een geschenk
van de natuur voor onze gezondheid?
E. van den Worm
Het nut van het gebruik van antioxidanten en hun positieve effecten op de gezondheid worden de laatste
jaren op vele manieren bij de consument onder de aandacht gebracht. Televisiereclames, advertenties in
bladen, krantenartikelen en talloze antioxidant-bevattende producten in de schappen van de supermarkten:
antioxidanten lijken helemaal ‘in’ te zijn. Waarom zijn antioxidanten zulke interessante verbindingen en wat
is er nu eigenlijk waar van het ‘gezonde’ imago van antioxidanten?

Antioxidanten zijn verbindingen die het lichaam kunnen beschermen tegen zogenaamde ‘vrije radicalen’ en
andere schadelijke stoffen die vrijkomen als gevolg van
oxidatiereacties. Vrije radicalen zijn uitermate reactieve
zuurstofmetabolieten en kunnen bij overmatige productie schade aanrichten aan weefsels en organen. Antioxidanten kunnen vrije radicalen neutraliseren door het opnemen van de ongepaarde elektronen die vrije radicalen
zo reactief maken. Wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat antioxidanten een beschermende rol
kunnen spelen bij een aantal ziektes waarbij oxidatieve
stress en vrije radicalen een rol spelen, zoals cardiovasculaire en neurodegeneratieve aandoeningen.
Antioxidanten kunnen zowel endogeen aangemaakt
worden als uit een externe (voedings)bron afkomstig
zijn. Bekende antioxidanten uit onze voeding zijn vitamines zoals ascorbinezuur (vitamine C) en -tocoferol
(vitamine E), maar ook een groot aantal andere plantaardige verbindingen heeft een sterke antioxidatieve
werking. Een belangrijke groep van bioactieve moleculen met antioxidanteffecten vormen planteninhoudsstoffen zoals bijvoorbeeld anthocyaninen (plant-pigmenten),
carotenoïden en polyfenolen (met name flavonoïden)
uit groenten en fruit en vetoplosbare antioxidanten uit
plantaardige oliën.
Planten zijn in staat om een enorme verscheidenheid aan
verbindingen te produceren. Naast stoffen die ontstaan
uit de zogenaamde primaire stofwisseling en die voornamelijk dienen voor bv. CO2 assimilatie, energiehuishouding en groei, bevatten planten vele verbindingen die
producten zijn van de secundaire stofwisseling. Deze secundaire metabolieten worden bijna allemaal in meer of
mindere mate aangemaakt ter bescherming en instandhouding van de plant. Sommige verbindingen weren
predatoren zoals insecten en herbivoren, andere verbindingen trekken juist insecten aan die belangrijk zijn voor
de bestuiving. De gehaltes van secundaire metabolieten
in planten kunnen zeer variabel zijn en de mate waarin
deze verbindingen in een bepaalde plant voorkomen
hangt sterk samen met allerlei (omgevings)factoren. Zo
zullen planten die veel belaagd worden door insecten of
schimmels hogere concentraties beschermende stoffen
bevatten dan planten die vrij zijn van aanvallen van
buitenaf. Ook factoren zoals bodemgesteldheid, waterhuishouding en zonlicht kunnen significante verschillen
in metabolietenconcentraties veroorzaken. Daarnaast

spelen bij commercieel belangrijke planten zoals groenten en fruit, specifieke rassen en variëteiten ook nog een
belangrijke rol.

Plantaardige antioxidanten

Planten maken een grote verscheidenheid aan
antioxidatieve verbindingen aan. Anthocyaninen,
pigmenten verantwoordelijk voor o.a. veel van de
felle kleuren van diverse fruitsoorten, bieden de plant
onder meer bescherming tegen vrije radicalen die
onder meer bij oxidatieve stress of blootstelling aan
UV-traling kunnen ontstaan. Flavonoïden vormen
een andere belangrijke groep van verbindingen die
sterke antioxidantactiviteit kunnen vertonen en
de plant daardoor beschermen tegen schadelijke
oxidatieprocessen. Omdat antioxidanten ook behoren
tot de secundaire plantenmetabolieten, kunnen de
gehaltes hiervan in planten dus ook sterk variëren
per plantensoort en groei-omstandigheid. Maar de
concentraties van antioxidatieve verbindingen kunnen
ook sterk afhangen van het ontwikkelingsstadium
van de plant. Zo worden de hoogste concentraties
anthocyaninen vaak aangetroffen in de schil van
gekleurde vruchten en hangen de gehaltes nauw samen
met de fase van rijping van de vruchten. Hoe rijper de
vrucht, hoe meer kleur de schil heeft en hoe hoger de
concentratie anthocyaninen in die schil.

Uit onderzoek naar ondermeer aardbeien is gebleken
dat de concentratie anthocyaninen (gemeten als
pelargonidin-3-glucoside) gedurende de rijping van
deze vruchten toeneemt en uiteindelijk de hoogste
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concentratie bereikt in de volledig rijpe, rode
vruchten [1]. Wanneer echter gekeken werd naar de
concentraties polyfenolen in deze aardbeien als maat
voor de antioxidantactiviteit, dan bleek dat de hoogste
concentratie polyfenolen werd aangetoond in de
kleine onrijpe, groene vruchten en dat de concentratie
gedurende de rijping met zo’n 50% afnam totdat
een plateau-waarde werd bereikt in de rijpe, rode

vruchten. Mogelijk worden deze polyfenolen dus
ook gebruikt tijdens het voortschrijdende groei- en
rijpingsproces of dienen ze als extra bescherming voor
de jonge, tere vruchtjes. Ook bij het bepalen van de
antioxidantcapaciteit van deze aardbeien met behulp
van de zgn. ORAC test (Oxygen Radical Absorbance
Capacity), bleek dat de hoogste activiteit gemeten werd
in de onrijpe, groene vruchten. Gedurende de diverse
rijpingsfases daalden de gemeten ORAC-waarden
met ongeveer 50% tot het moment dat de aarbeien
roze-rood begonnen te verkleuren. Vanaf dit stadium
werd weer een lichte toename in antioxidantcapaciteit
geconstateerd.

Het feit dat planten kunnen reageren op bedreigingen
van buitenaf door het aanmaken van beschermende
verbindingen zou wellicht ook de recente bevindingen
van enkele studiegroepen naar de kwaliteit van
biologisch geteelde groenten en fruit kunnen
verklaren. Uit persberichten van leiders van dit
Europese onderzoek kwam namelijk naar voren dat
biologisch geteelde gewassen hogere concentraties
antioxidanten bezitten [2,3]. Zo bleken biologische
tomaten, tarwe, aardappelen, kool en uien 20 tot

40% meer antioxidanten te bezitten. Ook werd
aangetoond dat biologische melk gemiddeld 60% meer
antioxidanten bezit, waaronder 50% meer vitamine E
en 75% meer -caroteen. Deze bevindingen lijken een
bevestiging te zijn van het feit dat planten niet ‘zomaar’
inhoudsstoffen aanmaken, maar dat deze stoffen een
wezenlijke rol spelen in de overlevingsstrategie van de
plant. Immers, in de biologische landbouw worden geen
of veel minder bestrijdingsmiddelen gebruikt, waardoor
de gewassen mogelijk eerder last kunnen krijgen van
insectenvraat of schimmelinfecties. Deze planten
moeten dus meer beschermende stoffen aanmaken
om zich te kunnen handhaven. Het feit dat de meeste
van deze verbindingen ook antioxidantactiviteit
vertonen in het menselijk lichaam is dus eigenlijk niet
zo verbazingwekkend, aangezien dat vaak het doel is
waarvoor de plant deze verbindingen heeft aangemaakt.

Hydrofiele ORAC waarden van diverse soorten fruit.
ORAC waarden zijn uitgedrukt als mol Trolox Equivalenten (TE) per gram vers-gewicht.

Biologische beschikbaarheid

Of deze biologische producten ook echt gezonder
voor de mens zijn, is tegenwoordig een onderwerp
van veel onderzoek. Plantaardige antioxidanten
zoals flavonoïden en anthocyaninen kunnen bij een
groenten- en fruit-rijk dieet in meer of mindere mate
opgenomen worden in het lichaam. De uiteindelijke
effecten van antioxidanten in vivo hangen echter
niet alleen af van de concentratie maar ook van de
biologische beschikbaarheid. Na inname worden
sommige verbindingen in het lichaam door enzymen
afgebroken, andere worden zeer snel weer uitgescheiden
en weer andere stoffen zijn eigenlijk helemaal niet
zo makkelijk beschikbaar voor opname. Een goed
voorbeeld hiervan is lycopeen, een tot de carotenoïden
behorende verbinding. Lycopeen, een bekende
inhoudsstof van tomaten, is een sterke antioxidant.
Echter, door een hoge lipofiliteit (vetoplosbaarheid)
en een stevige binding aan de matrix is de biologische
beschikbaarheid van lycopeen in tomaten beperkt.
Wanneer tomaten bereid worden bij een maaltijd,
zorgen bewerkingen zoals koken, vermalen of mengen
met olie ervoor dat de biologische beschikbaarheid van
lycopeen sterk verhoogd wordt. Zo is de biologische
beschikbaarheid van lycopeen in producten als
tomatenketchup en tomatenpasta driemaal zo hoog
als in tomaten [4]. Dit houdt dus in dat de specifieke
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bewerkingen van plantaardige antioxidanten in
‘gezondheidsbevorderende’ eindproducten zoals
vruchten- en fruitsappen een belangrijke rol kunnen
spelen bij de uiteindelijke antioxidantactiviteit van
dat product. Oplosbaarheid speelt hier bijvoorbeeld
ook een belangrijke rol bij. Antioxidanten zijn onder
te verdelen in hydrofiele en lipofiele verbindingen.
Hydrofiele antioxidanten worden vaak makkelijk weer
uitgescheiden, maar lipofiele antioxidanten kunnen
zich bij te hoge doseringen ophopen in het lichaam.
Deze ophoping kan schadelijke gevolgen voor de
gezondheid hebben. Ook kunnen antioxidanten in
(te) hoge concentraties schadelijke, pro-oxidatieve
effecten hebben. Natuurlijke antioxidanten die door
middel van voeding worden ingenomen, komen meestal
in dusdanige concentraties voor dat overdosering
bij regelmatige consumptie vrijwel onmogelijk
is. Dit geldt echter vaak niet voor antioxidatieve
voedingssupplementen die als pil of capsule worden
ingenomen. Voor deze middelen geldt dat, om mogelijke
negatieve effecten te voorkomen, de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheden niet overschreden moeten
worden.

voor de plant nuttige, beschermende inhoudsstoffen die
door middel van een verantwoord voedingsgebruik ook
in de mens voor positieve gezondheidseffecten kunnen
zorgen.
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Discussie

Alhoewel het continu groeiende aanbod van
nieuwe exotische vruchtensappen in de winkels met
granaatappels, cranberry’s, bosbessen en açai-bessen
bijna iets anders doet geloven, zijn antioxidanten
zeker geen wondermiddelen. Antioxidanten bieden
geen genezing, maar kunnen wel een bijdrage leveren
aan het voorkomen van het ontstaan van bepaalde
aandoeningen. Door hun eigenschap om vrije
radicalen in het lichaam onschadelijk te maken kunnen
natuurlijke antioxidanten een nuttige aanvulling vormen
bij een gezonde(re) levensstijl. Omdat bij het nuttigen
van natuurlijke bronnen van antioxidanten de risico’s
van overdosering zeer gering zijn, lijkt het verstandig
om door middel van een gezond en gevarieerd dieet
voor een voldoende hoge inname van antioxidanten
te zorgen. Op die manier kan regelmatig gebruik van
kleurrijke, antioxidantrijke voeding zeker een bijdrage
leveren aan een goede gezondheid.
En alhoewel er ook natuurlijke antioxidanten zijn
waarvan de positieve werking in het menselijk lichaam
verder gaat dan alleen het wegvangen van vrije
radicalen, kunnen we antioxidanten het best gewoon
beschouwen als de verbindingen die ze eigenlijk zijn:
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Positieve gezondheidseffecten van cacao
en chocolade
L. Allegaert
Chocolade dient door zijn uitzonderlijke smaak in de eerste plaats om van te genieten. Door de concentratie
van calorieën die vervat zit in de aanwezige suikers en cacaoboter, is chocolade een belangrijke energieleverancier. De consumptie van chocolade past daarom best binnen een evenwichtige voeding zonder te vervallen
in eenzijdige overdaad. Dat chocolade, en in het bijzonder donkere chocolade, ook gezond kan zijn, hebben
verschillende wetenschappelijke onderzoeken reeds duidelijk aangegeven.

Het is welbekend dat cacao en cacaoproducten, zoals
chocolade, één van de rijkste bronnen van polyfenolen
vormen. De voornaamste polyfenolen in cacao zijn de
flavanolen, bestaande uit de monomeren epicatechine
en catechine en de oligomeren daarvan, ook wel
procyanidines genaamd.
De bijdrage van chocolade aan de totale
polyfenolopname varieert van land tot land, maar
mag zeker niet onderschat worden. In Frankrijk
draagt chocolade of cacao tot 13% bij in de totale
polyfenolopname. Andere bronnen van polyfenolen
in Frankrijk zijn uiteraard rode wijn, maar ook
groenten, fruit en thee. Koploper met betrekking
tot cacaoconsumptie is Spanje, met de hoogste
cacaopoederconsumptie per persoon ter wereld (1.7
kg/persoon/jaar). Een studie in Spanje gaf aan dat bij
kinderen en tieners tot 15 jaar maar liefst 50% van hun
dagelijkse flavonoïdopname komt uit cacaopoeder, en
de andere helft uit fruit en groenten.
Welke chocolade kiest men als consument het beste
indien men een zo hoog mogelijk flavanolgehalte
nastreeft? Het klopt dat donkere chocolade potentieel
gezien meer flavanolen bevat dan melkchocolade omdat
bittere chocolade een hoger cacaogehalte heeft, maar
het is niet eenduidig zo dat een hoog cacaopercentage
een garantie is voor een hoog flavanolgehalte. Immers,
tijdens het standaardproces om chocolade te maken
gaat het merendeel van de aanwezige flavanolen
verloren. Het flavanolgehalte hangt samen met het
cacaopercentage, maar daarnaast en naast het effect
van processing, is het startmateriaal of de boon
vanzelfsprekend van cruciaal belang. Het natuurlijke
flavanolgehalte in de boon is sterk afhankelijk van de
variëteit van de cacaoplant, van het land van herkomst,
het bodemtype en de klimaatsomstandigheden.
Bij het toepassen van een speciaal productieproces
(ACTICOATM) wordt gewerkt met bonen met een
initieel hoog flavanolgehalte om vervolgens deze
waardevolle antioxidanten maximaal te bewaren
gedurende elke productiestap. Hiertoe werd elke
productiestap geoptimaliseerd naar maximaal behoud
van de flavanolen van boon tot chocolade.
De flavanolen zijn krachtige antioxidanten door
hun chemische structuur met de verschillenden
hydroxylgroepen. Deze structuur leent zich ertoe om
vrije radicalen te neutraliseren en op die manier verdere

schade aan cellen en/of celcomponenten te voorkomen.
Het uitgesproken antioxidanteffect van flavanolrijke
chocolade werd vastgesteld in verschillende in vitroexperimenten. Om dit effect te kunnen vertalen naar
een fysiologisch antioxidanteffect in mensen, zijn
humane chocoladestudies essentieel. In verscheidene
klinische studies met chocolade werd een positief
antioxidanteffect vastgesteld aan de hand van merkers,
zoals onder meer totale antioxidantactiviteit van het
plasma en door kwantificatie van vetoxidatieproducten
voor en na de interventie met chocolade.

De laatste jaren wordt in de wetenschappelijke wereld
veel aandacht besteed aan de gezondheidseffecten
van chocolade. Naast het antioxidant-effect wijst
onderzoek uit dat cacaoflavanolen kunnen helpen
gezonde bloedvaten en een goede bloeddoorstroming
te behouden. In diverse studiepopulaties, zowel bij
gezonde mensen als bij hartpatiënten werd reeds 1 à
2 uur na de opname een beduidend positief effect van
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donkere flavanolrijke chocolade op de endotheliale
functie aangetoond.
In een handvol publicaties wordt ook een
bloeddrukverlagend effect bij mensen met een hoge
bloeddruk aan cacao-flavanolen toegeschreven. De
conclusie van de auteurs van een meta-analyse op
chocoladeconsumptie en bloeddruk was dan ook dat er
een significant positief bloeddrukverlagend effect was.

•

Verder zijn er aanwijzingen voor een anti-inflammatoir
effect van cacaoflavanolen en zijn er zelfs weldadige
effecten na orale inname van deze cacaocomponenten
op de huid en cognitieve functie beschreven.

•

Fraga CG . Plant Polyphenols: how to translate their in vitro antioxidant
actions to in vivo conditions. IUBMB Life 2007;59:308-15.

•

Fraga CG, Actis-Goretta L, Ottoviani JI, Carrasquedo F, Lotito SB, Lazarus
SA, Schmitz HH, Keen CL. Regular consumption of a flavanol-rich
chocolate can improve oxidant stress in young soccer players. Clinical &
Developmental Immunology 2005;12:11-7.

•

Francis ST, Head K, Morris PG, Macdonald IA. The effect of flavanol-rich
cocoa on the fMRI response to a cognitive task in healthy young people. J
Cardiovasc Pharmacol 2006;47:S215-20.

insulin sensitivity and a decrease in blood pressure in healthy persons. Am J
Clin Nutr 1005;81:611-4.
•

De gezondheidseffecten die vastgesteld worden bij
het consumeren van chocolade kunnen te danken zijn
aan de sterke antioxidantcapaciteit van de aanwezige
flavanolen, maar mogelijk zijn ook andere mechanismen
in het spel, zoals de complexatie met bepaalde proteïnen
(enzymen) of de interactie met membranen. Dit vormt
het onderwerp van het fundamenteel onderzoek op
cacaoflavanolen.

and improves skin condition in women. J Nutr 2006;136:1565-9.
•

Heiss C, Finis D,  Kleinbongard P., Hoffmann A, Rassaf T, Kelm M., Sies
H. Sustained increase in flow-mediated dilation after daily intake of highflavanol cocoa drink over 1 week. J Cardiovasc Pharmacol 2007;49:74-80.
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Hermann F, Spieker LE, Ruschitzka F., Sudano I, Hermann M, Binggeli
C, Lüscher TF, Riesen W, Noll G, Corti R. Dark chocolate improves
endothelial and platelet function. Heart 2006; 92:119-20.
Lotito SB, Frei B. Consumption of flavonoid-rich foods and increased
plasma antioxidant capacity in humans: cause, consequence, or
epiphenomenon? Free Radical Biology and Medicine 2006;41:1727-46.
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Mathur S, Devaraj S, Grundy SM,  Jialal I. Cocoa products decrease low
density lipoprotein oxidative susceptibility but do not affect biomarkers of
inflammation in humans. J Nutr 2002; 132:3663-7.
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Mehrinfar R, Frishman WH. Flavanol-rich cocoa, a cardioprotective
nutriceutical. Cardiology in Review 2008;16:109-15.

•

De interesse in de boeiende relatie tussen chocolade
en gezondheid bij verschillende onderzoeksgroepen
wereldwijd is groot. De medicinale kracht van cacao
is reeds eeuwenoud en werd traditioneel toegepast
door verschillende culturen. Het is pas recent dat aan
de hand van wetenschappelijk onderzoek getracht
wordt de actieve componenten te identificeren en de
onderliggende mechanismen te ontrafelen. Chocolade
blijft in de eerste plaats een genotsproduct, bijkomend
ondersteunen verschillende wetenschappelijke studies
de potentiële gezondheidseffecten die uitgaan van de
cacaoboon.

Heinrich U, Neukam K, Tronnier H, Sies H, Stahl W. Long-term ingestion of
high flavanol cocoa provides photoprorection against UV-induced erythema

•

Naast flavanolen is chocolade ook een bron van
magnesium en bevat het de methylxanthines
theobromine en een kleine hoeveelheid caffeïne.
Voor theobromine zijn goede aanwijzingen voor een
stimulerende werking op het centraal zenuwstelsel, de
hartspier, het uitdrijven van urine en de ontspanning
van de bronchiën.

Grassi D., Lippi C., Necozione S, Desideri G, Ferri C. “Short-term
administration of dark chocolate is followed by a significant increase in

Neukam K., Stahl W, Tronnier H, Sies H, Heinrich U. Consumption of
flavanol-rich cocoa acutely increases microcirculation in human skin. Eur J
Nutr 2007;46:53-6.
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Roura E, Andrés-Lacueva C, Estruch R, Mata Bilbao ML, Izquierdo-Pulido
M, Waterhouse AL, Lamuela-Raventos RM. Milk does not affect the
bioavailability of cocoa powder flavanoid in healthy human. Ann Nutr
Metab 2007;51:493-8.

•

Selmi C, Mao TK, Keen CL, Schmitz HH, Gershwin ME). The antiinflammatory properties of cocoa flavanols. J Cardiovasc Pharmacol
2006;47: S163-71.

•
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Nieuwe HBO-opleiding
Voeding & gezondheid gaat van start
W. van der Heijden
De consument vraagt steeds meer om voeding en verzorgingsproducten op natuurlijke basis. Zo koopt de
consument regelmatig producten die een bijdrage leveren aan de ondersteuning van een betere gezondheid.
Het bedrijfsleven reageert op deze vraag en verwerkt steeds meer natuurlijke grondstoffen in plaats van
synthetische. Deze nieuwe gezondheidstrend in onze maatschappij zorgt ervoor dat er vraag is naar professionals die expert zijn op het gebied van gezondheidsbevorderende voeding en wellness producten. Om in te
spelen op deze nieuwe markt start de CAH Dronten in 2008 met de opleiding Voeding & gezondheid.

Natuurlijk; niet synthetisch!

Voeding & gezondheid is een nieuwe major binnen de
opleiding Tuin & akkerbouw van de CAH Dronten
(Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten). Na
een uitgebreid werkveldonderzoek is gebleken dat er
een grote behoefte bestaat aan afgestudeerden van
deze unieke opleidingsvariant. Reden genoeg voor
de hogeschool om te starten met deze opleiding.
Afgestudeerden zijn expert op het gebied van
gezondheidsbevorderende plantenstoffen in relatie
tot voeding, functional foods, voedingssupplementen,
fytotherapeutica, cosmetica en bodycare producten.
Binnen deze opleiding wordt veel aandacht geschonken
aan het leggen van verbanden tussen plantkunde en
plantenteelt, de werking van het menselijk lichaam en
maatschappelijke trends in voeding en gezondheid. De
unieke combinatie van kennisdomeinen zorgt ervoor dat
afgestudeerden van Voeding & gezondheid in het brede
werkveld van de natural health branche een innovatieve
bijdrage kunnen leveren.

Voeding & gezondheid; de schakel tussen trends, mens en
plant

Bruggenbouwer tussen trends, mens en plant

Het kader, en daarmee de kennisgebieden van
de opleiding, is weergegeven in onderstaand
figuur. Het werkterrein van deze nieuwe generatie
HBO-ers komt te liggen op het bruggenbouwen
tussen de specialismen van de driehoek Trends-

Mens-Plant. Voorbeelden van functies zijn
marketeer functional food, voedingsvoorlichter,
communicatiedeskundige voedingssupplementen,
productontwikkelaar, innovatiemanager,
wetenschappelijk onderzoeksmedewerker, trendwatcher
en projectmanager bijzondere teelten.

Beroepstaakgericht onderwijs

De CAH Dronten is een Agrarische Hogeschool
waar vier studierichtingen worden aangeboden, te
weten Tuin- & akkerbouw, Dier & veehouderij,
Plattelandsvernieuwing en Agrarische Bedrijfskunde. De
major Voeding & gezondheid valt onder de opleiding
Tuin- en akkerbouw. De opleiding is beroepstaakgericht
en competentie gestuurd. De vierjarige opleiding bestaat
e
uit een driejarige 1 fase waar ervaring wordt opgedaan
binnen tien beroepstaken. Deze taken zijn afgeleid uit
zorgvuldig bestudeerde vacaturebanken en gesprekken
met het bedrijfsleven. Voorbeelden van beroepstaken
zijn voedingsvoorlichter, productontwikkelaar,
projectmanager bijzondere teelten, beleidsmedewerker,
onderzoeker, kwaliteitsmedewerker, marketeer en
trendwatcher. Elke beroepstaak wordt afgesloten
met een Proeve van Bekwaamheid waar de junior
beroepsbeoefenaar moet aantonen over de juiste
kennis en vaardigheden te beschikken om de
beroepstaak uit te kunnen voeren. De noodzakelijke
kennispijlers die worden aangebracht zitten verweven
in het curriculum en hebben een rechtstreekse
verbinding met de betreffende beroepstaken. Enkele
belangrijke kennispijlers zullen zijn de basisprincipes
van plantenteelt, plantenfysiologie, farmacognosie,
etnobotanie, statistiek, humane anatomie en fysiologie,
farmacologie, toxicologie, humane voeding, wet- en
regelgeving (rondom voedingsclaims), marketing &
trendwatching, kwaliteitszorgsystemen en duurzame
productie. Verder wordt gedurende deze 1e fase stage
gelopen bij een sectorspecifiek bedrijf.
e
De 2 fase bestaat uit een eenjarig afstudeerprogramma
waarin twee verdiepende of verbredende minors worden
gevolgd, een afstudeeropdracht wordt uitgevoerd en een
verdiepende scriptie wordt geschreven.

Gezocht: kennis en advies

Om het curriculum zo goed mogelijk te laten aansluiten
bij de praktijk wordt gezocht naar bedrijven die een
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bijdrage willen leveren aan het curriculum in de vorm
van gastcolleges, excursies, leerwerkplekken, stages
of bedrijfsopdrachten. Of meld u aan als lid van de
klankbordgroep, u wordt dan gevraagd mee te denken
over de opleiding. Wij stellen het erg op prijs wanneer
u een bijdrage geeft aan het verder vormgeven en
continueren van de opleiding Voeding & gezondheid.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs.
Willieanne van der Heijden.

Auteursgegevens:
Drs. Willieanne van der Heijden is coördinator van de hier beschreven opleiding.
P/a CAH, De Drieslag 1, 8251 JZ Dronten. Tel. 0321-386197. E-mail: hei@cah.nl
Website: www.cahdronten.nl

Bescherming Surinaams regenwoud
M. Wijn
Als velen met mij ben ik begaan met het regenwoud. De overweldigende planten- en dierenwereld, de grootsheid van het geheel. Het lijkt te appelleren aan een oerverlangen naar het verloren paradijs. Maar hoe lang
zal het er nog zijn, met het tempo van de huidige houtkap? En te begrijpen: de lokale bevolking heeft net als
wij recht op middelen van bestaan! Maar in de praktijk komt de vernietiging meestal van buiten. De inheemse
volken, die met en van het woud leven, zijn vaak net zo de dupe als de natuur zelf en hun (medische) kennis van de plantenwereld dreigt razendsnel verloren te gaan. Eind januari had ik een gesprek met Henk van
Wilgenburg, bioloog en farmacoloog en contactpersoon voor Stichting Rainforest Medical. Hij vertelde over
een bijzonder project in Suriname, Tonka-eiland, waar hij nauw bij betrokken is geweest, onder andere bij de
productie van een film over de initiatiefnemer, Frits van Troon.

Het Amazonebekken

Het grootste deel van de Amazone ligt in Brazilië,
waar de kap ook het snelst gaat. Volgens het Wereld
Natuurfonds bevat het Amazonebekken 30% van alle
planten- en diersoorten op aarde en 40-60% van alle
zoetwater, maar zal in 2030 bijna 60% van het huidige
woud ernstig zijn beschadigd of verdwenen zijn. Het
regenwoud matigt niet alleen de temperatuur van
de aarde, maar bevat ook zoveel water dat de grote
golfstromen in de oceanen erdoor beïnvloed kunnen
worden!

Natuurbescherming in Suriname

Suriname maakt deel uit van het het Guyanaplateau en
is in tegenstelling tot Brazilië nog grotendeels ongerept.
Hoewel gevaren op de loer liggen – gouddelvers in de
grensstreek, die stukken woud kappen en de kreken met
kwik vervuilen en, meer recent, Chinezen en Koreanen
die in ruil voor infrastructuur concessies krijgen voor
kap en aanplant van palmolieplantages - is 90% van
Suriname nog bedekt met regenwoud.
De Surinaamse overheid hoopt dat het land meer
oplevert als het ongerept is en wil investeren in (eco)
toerisme. Ze richt zich op de opzet van een netwerk van
nationale parken en natuurreservaten, waarvan er een,
Bronswijk, zo groot is als half Nederland.
Het mooiste is natuurlijk als dergelijke projecten
gedragen worden door de bevolking. De initiatiefnemer
en drager van een dergelijk, uniek project is Frits van
Troon. Hij startte een project in de binnenlanden van
Suriname, gebaseerd op ecotoerisme en etnobotanie.

Frits van Troon

Frits van Troon

Frits van Troon (1936) staat bekend als de grootste
bomen- en plantenkenner van Suriname. Hij was de
favoriete gids van vele internationale, wetenschappelijke
expedities in het Amazonegebied. Mark Plotkin, alom
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gerespecteerd etnobotanicus en schrijver van Sjamaan in
het regenwoud, noemde Frits ‘de meest vooraanstaande
botanist op het gebied van tropisch laaglandregenwoud
in Zuid Amerika’. In een onderzoek wist hij maar liefst
tienduizend afzonderlijke bosplanten te benoemen,
inclusief de Latijnse naam.
Jarenlang werkte hij als parkopzichter in het eerste
nationale park van Suriname, Brownsberg. Hij
inventariseerde flora en fauna en vergaarde botanische
kennis. Hij werd steeds meer gevraagd als gids voor
talloze botanische en etnobotanische expedities.
Zijn enorme plantenkennis wist hij te vertalen voor
buitenlandse wetenschappers. Hij ontdekte nieuwe
lianen en boomsoorten en kent alle Latijnse namen.
Frits is inmiddels voor zijn werk onderscheiden door
het Nederlandse Koningshuis met de Orde van de
Gouden Ark, voor mensen die zich inzetten voor de
natuurbescherming.

Saramacca

Maar Frits is ook Saramaccaner. Hij groeide op aan de
bovenloop van de Surinamerivier. De Saramaccaners
zijn een volk dat afstamt van ‘bosnegers’ die in de 17e
en 18e eeuw aan de Hollandse slavernij ontsnapten.
Op jonge leeftijd trok hij met zijn vader het bos in en
raakte gefascineerd door de rijkdom van het Surinaamse
regenwoud. Zijn Indiaanse grootmoeder leerde hem de
kruidenkennis van de Indianen. De Indianen brachten
deze planten mee uit Brazilië of Midden-Amerika en
plantten hun ‘apotheek’ langs de rivier.
In 1964 werd de Saramaccaanse cultuur vernietigd
door de bouw van een van de grootste stuwdammen
ter wereld, de Alcoadam. Een aluminiumbedrijf had
het water nodig om energie op te wekken. Alle dorpen
verdwenen onder water, en daarmee een rijke, unieke
cultuur vol symboliek en een leefwijze dicht bij en met
het woud.

Bezielde planten, heilige wereld

Wetenschappelijk onderzoek wordt vaak gedaan
met de vraag welke kruiden men gebruikt voor
welk ziektebeeld. In Suriname is op deze manier de
Amerikaanse ‘Conservation International’ van Mark
Plotkin actief. Zij verzamelen traditionele kennis en
kruiden met als doel ‘leads’ te vinden, stoffen waaruit
geneesmiddelen ontwikkeld kunnen worden.
Maar in de tropen worden de planten vaak heel anders

gezien. De plant is een existentieel deel van de mensen
zelf. Als er iets misgaat met de plant, gebeurt er ook
iets met jou! Die eenheidsbeleving leeft nog heel sterk.
Mensen zijn voor hun welzijn afhankelijk van wat er
in hun omgeving gebeurt. De hele omringende wereld
wordt als bezield ervaren. Bij ons zijn planten en dieren
‘producten’ geworden, die je koopt in de supermarkt.
Maar in het regenwoud worden planten als machtige
wezens gezien, een integraal onderdeel van de wereld.
Je vraagt permissie om iets te plukken. Het is niet jouw
bezit, geen object, maar een wezen.
Het unieke van Frits van Troon is dat hij beide werelden
kent. De wetenschappelijke wereld, maar ook de andere,
conceptuele wereld. Hij is een bruggenbouwer tussen
de westerse wetenschappelijke wereld en magisch/
mythische wereld van de sjamanen en genezers.
In de film komt dit duidelijk naar voren: “Een heilige
boom in Afrika is in Suriname ook heilig”, vertelt Frits
in de film, “die hak je niet om. Er zijn bomen en planten
waar je van afblijft, waar je wel of niet onder gaat
zitten.”

Tonka-eiland

Frits heeft zich altijd ingezet voor de wederopbouw en
belangen van zijn eigen cultuur. Eerst met de opzet van
een kliniek in de binnenlanden, gebaseerd op Indiaanse
en Saramaccaanse traditionele medische kennis.
In 1996 startte hij een ecologisch project op Tonka,
een door de stuwdam ontstaan eiland. Hier wil hij
een kenniscentrum opzetten voor de Surinaamse flora.
Een centrum voor onderzoek en kennisoverdracht
van inheemse planten en bomen. Maar ook voor de
wederopbouw en ondersteuning van de Saramaccaanse
cultuur. Zo wordt het hoofdgebouw opgebouwd in
Saramaccaanse stijl.
Met negen Marron-gezinnen bouwde hij allerlei
voorzieningen voor ecotoeristen. Frits is ervan overtuigd
dat elke poging om het land te redden alleen kans van
slagen heeft als het welzijn van de oorspronkelijke
bewoners wordt gewaarborgd. Uiteindelijk zijn zij het
die hun leefomgeving beschermen.
In 2006 is er een film gemaakt over Frits van Troon
en het Tonka-project. De Stichting Rainforest Medical
steunt het levenswerk van Frits. Met de opbrengst van
de DVD Zonder plant ga je niet leven over het leven
en werk van Frits en het project ‘Een ton voor Tonka’
hoopt de Stichting Rainforest Medical zijn levenswerk
te helpen neerzetten.

Auteursgegevens:
Drs. Monique Wijn is bioloog en biologisch dynamisch tuinder. Ze deed
farmacologisch veldonderzoek in Sri Lanka onder Prof. Labadie. E-mail: info@
degodin.nl

Bronnen:
•

‘Zonder plant ga je niet leven, Frits van Troon, veldbotanicus’. DVD, Hans
Arends, IDS, 2006.

•

Interview Henk van Wilgenburg, bioloog, gepromoveerd farmacoloog
en contactpersoon van Rainforest Medical in Amsterdam, www.
rainforestmedical.com, jan 2008

•

Dumon K. De geneeskracht van de aarde in het Amazonebekken.
Ongepubliceerd 2008.

•

Kane J. Tocht door de wildernis, Ode, april 2005.

Frits van Troon
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Cardiotonische effecten van Surinaamse
planten in een in vitro model
M. M. Kerckhoffs
Mede dankzij een bijdrage uit het R.P. Labadiefonds werd in 2007 in Suriname een onderzoek uitgevoerd naar
de effecten van mogelijk cardiotonische planten op een adenosine-gemediëerde reductie van de contractiliteit van geïsoleerde cavia-atria.

Inleiding

Hartfalen is net als andere cardiovasculaire aandoeningen een groeiend probleem; niet alleen in de westerse
wereld, maar ook in vele ontwikkelingslanden, waaronder Suriname [1,2]. Hartfalen ontstaat wanneer de
output van het hart niet in staat is te voldoen aan de
metabole behoefte van het lichaam. Als gevolg van een
verminderde hartfunctie is het hart niet in staat om de
veneuze terugvloed te verwerken, waardoor symptomen
zoals oedeem en dyspnoe ontstaan. Eén van de oorzaken
van hartfalen is een verminderde contractiliteit van het
hart [3].
Adenosine is een beschermende mediator in het
lichaam met negatief-inotrope en negatief-chronotrope
eigenschappen. Bij patiënten met hartfalen is een
verhoogde concentratie adenosine waargenomen [4,5].

Doel

Suriname is een land met een rijke en gevarieerde
volksgeneeskundige traditie en verschillende
plantensoorten worden door de bevolking gebruikt
als cardiotonica [6]. De huidige studie is opgezet om
waterige extracten van dergelijke planten te testen
op hun potentie om de negatief-inotrope en negatiefchronotrope effecten van adenosine te antagoneren,
gebruikmakend van geïsoleerde cavia-atria. Substanties
die hiertoe in staat zijn, zouden mogelijk gebruikt
kunnen worden bij de behandeling van hartfalen.

Methode

De onderzochte plantensoorten (tabel 1) werden
verzameld buiten Paramaribo, geëxtraheerd bij 100°C,
gedroogd onder verlaagde druk bij 100°C, verdeeld over
aliquots en bewaard bij -20°C.
Botanische naam

Volksnaam

Familie

Annona muricata L.

Zuurzak, graviola Annonaceae

Bladeren

Bixa orellana L.

Kusuwe, annatto Bixaceae

Zaden

Aan het begin van ieder experiment werden de
geïsoleerde cavia-atria gestabiliseerd in (regelmatig
ververste) Ringer Locke buffer gedurende minimaal
30 min. Daarna werden de atria blootgesteld
aan achtereenvolgens adenosine (3x10-5M) en de
plantextracten (0.001 mg/ml, 0.01 mg/ml, 0.1 mg/
ml en 1 mg/ml) in aan- en afwezigheid van adenosine.
Elke incubatie duurde 2 min, waarna de atria werden
gestabiliseerd gedurende ten minste 2 x 2 min in
Ringer Locke buffer. Alle incubaties werden minimaal
in duplo uitgevoerd in ten minste drie onafhankelijke
experimenten. Gebruikte parameters waren relatieve
contractiliteit, uitgedrukt als +dP/dtmax, en
slagfrequentie, uitgedrukt in slagen per minuut, waarbij
de waarde van adenosine, plantextract of combinatie
van beide werd uitgedrukt ten opzichte van de baseline.
P-waarden < 0.05 (Student’s t-test) werden gebruikt om
statistisch significante verschillen aan te duiden.

Resultaten

De resultaten lieten zien dat geen van de onderzochte
plantextracten in de geteste concentraties in staat
leek te zijn om de negatief-inotrope en/of negatiefchronotrope effecten van adenosine tegen te gaan (data
niet weergegeven).
Het extract van B. orellana in afwezigheid van
adenosine leek echter in de hoogste gemeten
concentratie een negatief-inotroop en negatiefchronotroop effect te hebben, terwijl het extract
van P. guajava wel een negatief-inotrope, maar geen
negatief-chronotrope invloed vertoonde (tabel 2 en
3). De overige plantextracten hadden op zichzelf geen
significant effect op de contractiliteit of slagfrequentie.

Plantendelen

Cecropia palmata Willd. Bospapaya

Cecropiaceae

Bladeren

Erythrina glauca Willd.

Kofimama

Papilionaceae

Bast

Psidium guajava L.

Guave

Myrtaceae

Bladeren

Terminalia catappa L.

Amandel

Combretaceae

Bast

Tabel 1: Informatie over de gebruikte plantensoorten
B. orellana (kusuwe)
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Tabel 2: Effect van plantenextracten in afwezigheid van
adenosine op de contractiliteit
Relatieve contractiliteit ± SD
Plantensoort

Extract concentratie (mg/ml)
0.001

0.01

0.1

1

A. muricata

102 ± 5

101 ± 2

105 ± 4

115 ± 5 *

B. orellana

100 ± 4

100 ± 4

105 ± 12

27 ± 13 *

C. palmata

96 ± 3

99 ± 3

97 ± 5

81 ± 11

E. glauca

103 ± 1

102 ± 3

103 ± 3

97 ± 3

P. guajava

94 ± 6

102 ± 3

97 ± 7

79 ± 3 *

T. catappa

104 ± 2

102 ± 6

98 ± 9

102 ± 4

voor adenosinereceptoren een rol, terwijl het negatiefinotrope effect van P. guajava wellicht (deels) toegekend
kan worden aan een anticholinerg mechanisme [14].
Verdere studies zouden moeten uitwijzen of B. orellana
en P. guajava wellicht bruikbaar zijn als antihypertensiva.
Een verlaagde bloeddruk kan immers (mede) tot stand
gebracht worden door een gereduceerde cardiale output,
wat een direct gevolg is van een daling in contractiliteit
[13].
In ieder geval mag duidelijk zijn dat het gebruik van
B. orellana en P. guajava bij patiënten met hartfalen
ontraden dient te worden.

* P < 0.05; Data zijn gemiddelden ± SDs van ten minste
drie experimenten, uitgevoerd in duplo of triplo.
C. palmata (bospapaya)
Tabel 3: Effect van plantenextracten in afwezigheid van
adenosine op de slagfrequentie

Auteursgegevens:
Merel M. Kerckhoffs is student Farmacie, Universiteit Utrecht

Relatieve slagfrequentie ± SD
Plantensoort

A. muricata
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1
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Discussie en conclusie

De bevindingen dat geen van de geteste substanties in
staat leek te zijn om de negatief-inotrope en negatiefchronotrope effecten van adenosine te antagoneren,
betekent niet onmiddellijk dat ze onbruikbaar zijn
als cardiotonica. Verscheidene referenties beschrijven
immers enige cardiotonische activiteit [7,8,9], gebaseerd
op actieve componenten zoals tannines, flavonoïden en
glycosiden waaronder bijvoorbeeld ambain [10,11,12].
Wellicht beïnvloeden de plantensoorten de cardiale
contractiliteit en slagfrequentie via een ander
farmacologisch mechanisme dan via adenosinereceptoren,
bijvoorbeeld door een proces waarbij het centraal
zenuwstelsel, de nieren of een calcium-geïnduceerde
calciumafgifte in het hart betrokken zijn [13].
B. orellana en P. guajava in afwezigheid van adenosine
gaven een reductie in slagfrequentie en/of contractiliteit,
wat een ongewenst (en zelfs mogelijk toxisch) effect is.
Bij B. orellana speelt mogelijk enige vorm van competitie

7
8

Raintree website http://www.rain-tree.com.
Medicinal plants of the Guianas (Guyana, Surinam, French Guiana) op
website http://www.mnh.si.edu/biodiversity/bdg/medicinal/index.html.

9

Ambasta SP. The useful plants of India. CSIR, New Delhi 1986.

10 Dwivedi S. Terminalia arjuna Wight & Arn., a useful drug for
cardiovascular disorders. Journal of Ethnopharmacology 2007;114: 114-29.
11 Consolini AE, Migliori GN. Cardiovascular effects of the South American
medicinal plant Cecropia pachystachya (ambay) on rats. Journal of
Ethnopharmacology 2005;96:417-22.
12 Pérez-Guerrero C, Herrera MD, Ortiz R, Alvarez de Sotomayor M,
Fernandes MA. A pharmacological study of Cecropia obtusifolia Bertol
aqueous extract. Journal of Ethnopharmacology 2001;76:279-84.
13 Bipat R, Toelsie JR, Joemmanbaks RF, Gummels JM, Klaverweide J, Jhanjan
N, Orie S, Ramjiawan K, Van Brussel A, Soekhoe RC, Mans DRA. Effects
of plants popularly used against hypertension on norepinephrine-stimulated
guinea pig atria. Pharmacognosy Magazine 2008;4(13):12-9.
14 Conde Garcia EA, Nascimento VT, Santiago Santos AB. Inotropic effects
of extracts of Psidium guajava L. (guava) leaves on the guinea pig atrium.
Brazilian Journal of Medical and Biological Research 2003;36(5):661-8.
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De TCM-werkgroep van de Europese
Farmacopee
M. Wang
De werkgroepen 13A en 13B van de Europese Farmacopee, die zich bezighouden met Europese kruidenproducten, zijn op initiatief van de EDQM in 2006 begonnen met het opstellen van monografieën van Traditionele
Chinese Kruiden. De EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care) is het orgaan
waaronder alle werkgroepen van de Europese Farmacopee vallen. Wegens gebleken gebrek aan kennis over de
achtergrond en de geschiedenis van traditioneel gebruik van TCM-kruiden en aan bronnen van Chinese kruiden,
verliep de vooruitgang moeizaam. Daarom heeft men besloten tot de oprichting van een speciale werkgroep,
gewijd aan Traditionele Chinese Geneeskrachtige (TCM-) kruiden. Deze werkgroep is officieel opgericht in 2008
en bestaat uit deskundigen van verschillende landen: België (1), Duitsland (3), Frankrijk (2), Italië (1), Nederland
(1), Oostenrijk (2), Turkije (1), de UK (1) en Zwitserland (3). De eerste vergadering vond plaats op 28 januari 2008.

Het doel van de TCM-werkgroep is monografieën
van de eerste 100 vaak gebruikte TCM-kruiden
voor te bereiden. Met de hulp van de Nederlandse
deskundige zijn nu monsters van alle 100 Chinese
kruiden beschikbaar bij de EDQM. Elke deskundige
heeft enige kruiden als taak voor de voorbereiding
van de monografieën toebedeeld gekregen. Eén
specifieke kwestie die wordt besproken is de
specifieke bewerking van kruiden zoals bij TCM
wordt toegepast. Dit is verschillend van het gebruik
van Europese fytofarmaca. De meeste kruiden die
worden verwerkt in TCM worden op één of andere
manier vóór het gebruik geëxtraheerd, bijvoorbeeld
door afkooksels te maken. Een specifiek document
wordt voorbereid door de deskundigen van Oostenrijk
om deze bewerkingprocessen te beschrijven. Zo zijn
er bewerkingen om de houdbaarheid te vergroten,
om toxische effecten of ongewenste bijwerkingen te
verminderen en om de werking te versterken of te
modificeren.
In de 2de vergadering op 14 en 15 mei 2008
werd reeds meer vooruitgang geboekt met de
voorbereidingen van de monografieën. Sommige
van de ontwerpmonografieën die voorbereid waren
door werkgroep 13B en die als zeer moeilijk worden
beschouwd, worden overgebracht naar de TCMwerkgroep en onder alle deskundigen verdeeld. Eén
monografie is klaar voor publicatie. Enige andere zijn
bijna klaar, maar moeten voor publicatie nog door
verschillende deskundigen worden gecontroleerd, de rest
is nog onder behandeling.
Een van de belangrijke kwesties op dit moment is dat er
gebrek is aan referentiemateriaal om onderscheid te kunnen maken met verwisselingen of vervalsingen. Dit komt
grotendeels door communicatieproblemen met Chinese
onderzoeksinstellingen of wetenschappers. De kruiden
worden vaak (al dan niet opzettelijk) verward en kunnen
sterk lijken op de bedoelde TCM-kruiden. Daarnaast zijn
verschillende monsters zeer duur. Er moeten praktische

Alisma plantago-aquatica L., waterweegbree, Ze Xie

oplossingen voor deze problemen worden gevonden.
Werkgroepleden van Chinese origine kunnen helpen bij
deze problemen. Sommige analysemethodes ter identificatie van bepaalde kruiden moeten nog worden vastgesteld.
Alle deskundigen waren het ermee eens dat de kruidennaam in het Chinese pinyin aan de monografie van elk
kruid zou moeten worden toegevoegd. Dit zal aan de
nationale afgevaardigden ter verdere goedkeuring door
de commissie worden voorgelegd. Het is zeer duidelijk
dat er in de traditionele therapeutische toepassing van
Chinese kruidengeneeskunde een groot verschil is met
de Europese fyto-geneeskunde. Een van de belangrijkste
verschillen is de eerder genoemde manier van bewerken
van de TCM-kruiden. Daarom is er nog heel wat werk te
doen.

Auteursgegevens:
Dr. Mei Wang is directeur en mede-oprichter van SU BioMedicine BV,
een dochterbedrijf van TNO dat zich bezighoudt met systeembiologie en
kruidengeneeskunde. Zij is associated professor in moleculaire plantenbiologie
aan de Universiteit van Leiden en lid van de Europese Farmacopee TCMwerkgroep. Haar belangrijkste onderzoeksgebied is kruidengeneeskunde
(inclusief TCM) en systeembiologie. E-mail: wang@subiomedicine.com
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Korte berichten
Hibiscusextract als morning-after anticonceptivum?

Klassieke ayurvedische en Unani-teksten beschrijven
planten die als anticonceptiva toegepast kunnen
worden, waaronder Hibiscus rosa-sinensis Linn.
Experimenteel of klinisch onderzoek naar de effectiviteit
van deze planten is nog schaars. Onderzoekers van de
afdeling Farmacognosie en Fytochemie van de faculteit
voor farmaceutische wetenschappen aan de Guru
Jambheshwar Universiteit in India, testten bij proefdieren
het anticonceptieve effect van de wortel van Hibiscus
rosa-sinensis. Vrouwelijke ratten kregen gedurende 7
dagen na de paring het gedroogde ethanolextract van
de hibiscuswortel. De innesteling van blastocysten
werd voor 100% voorkomen. Het extract was niet
toxisch en het effect was reversibel. Een volgende paring
resulteerde in zwangerschappen en de geboorte van
gezonde jongen. In een andere proef met ratten waarbij
de eierstokken verwijderd waren, werden er oestrogene
effecten waargenomen op de uterus. Het oestrogene
effect zou, tenminste voor een deel, de verhindering
van de innesteling kunnen verklaren. Mogelijk spelen
er nog andere factoren een rol bij de anticonceptieve
werking van het Hibiscusextract, zoals directe effecten
op de zygoot of op de blastocyst of op het vermogen tot
innesteling. Het bepalen van de veiligheid en effectiviteit
bij mensen zal de volgende stap moeten zijn.
Bron:
Vasudeva N, Sharma SK. Post-Coital Antifertility
Activity of Hibiscus rosa-sinensis Linn. roots. Evid
Based Complement Alternat Med. 2008 Mar;5(1):91-4.

Rozenbottel vermindert reumatische pijn

Een meta-analyse van 3 studies met in totaal 287
reumapatiënten en een gemiddelde studieduur van 3
maanden, liet een pijnverminderend effect zien van de
rozenbottel van de veel voorkomende hondsroos (Rosa
canina). Er werd een pijnreductie gemeten van 37%.
De berekende NNT=6 ligt dicht bij de NNT=4-6 van
gangbare medicatie bij reumatische pijn. Een zwak punt
van deze studies is het feit dat ze gesponsord werden
door de fabrikant van het rozenbottelpreparaat. Andere,
onafhankelijke studies zijn daarom gewenst om de
gunstige resultaten te bevestigen.
Bron:
Christensen R, Bartels EM, Altman RD et al. Does the
hip powder of Rosa canina (rosehip) reduce pain in
osteoarthritis patients? – a meta-analysis of randomized
controlled trials. Osteoarthritis Cartilage. 2008 Apr 11.
Epub ahead of print.

Tegenstrijdige effecten van meidoorn bij hartfalen

Recent werd het resultaat van een meta-analyse
gepubliceerd van de effectiviteit van meidoorn-extracten
bij hartfalen (New York Heart Association klasse I
tot III). De analyse werd uitgevoerd door reviewers
van de Cochrane Collaboration (UK). Gegevens van
tien trials (t/m 2006) met in totaal 855 patiënten

werden geanalyseerd. In negen van de tien studies werd
het gestandaardiseerde meidoorn-extract WS 1442
gebruikt. Dit extract is gestandaardiseerd op 18,75%
oligomere procyanidinen. Geconcludeerd werd dat
meidoornextract een significante toegevoegde waarde
heeft bij de behandeling van chronisch hartfalen.
Gunstige effecten werden gezien op de maximale
werkbelasting, inspanningstolerantie, cardiaal
zuurstofverbruik, kortademigheid en vermoeidheid.
Een recente Amerikaanse analyse daarentegen laat
een ongunstig effect zien van het WS 1442-extract bij
patiënten met hartfalen. In deze retrospectieve analyse
werden de gegevens geanalyseerd van een eerdere Engelse
studie (2004) naar het effect van het gestandaardiseerde
WS 1442-extract (de HERB-CHF studie). In deze studie
kregen patiënten met mild tot matig hartfalen 900 mg
van het meidoornextract per dag als aanvulling op
de conventionele behandeling. Het meidoornextract
verminderde de progressie in de ernst van hartfalen ten
opzichte van placebo niet en bleek zelfs het risico van
verslechtering van de aandoening te versnellen.
Bronnen:
Pittler MH, Guo R, Ernst E. Hawthorn extract for
treating chronic heart failure. Cochrane Database Syst
Rev 2008 Jan 23;(1):CD005312.
Zick SM, Gillespie B, Aaronson KD. The effect of
Crataegus oxycantha special extract WS 1442 on
clinical progression in patients with mild to moderate
symptoms of heart failure. Eur J Heart Fail 2008 May
17. Epub ahead of print.
Lalukota K, Cleland JG, Ingle L et al. Clinical trials
update from the Heart Failure Society of America:
EMOTE, HERB-CHF, BEST genetic sub-study and
RHYTHM-ICD. Eur J Heart Fail 2004 Dec;6(7):953-5.

Zaagpalm vooralsnog veilig

In 2006 haalde de Deense overheid alle producten
met Serenoa repens (zaagpalm, sabal) van de markt
omdat de veiligheid van langdurig gebruik nog niet
bekend was. Een groep onderzoekers van verschillende
Amerikaanse universiteiten voerde een nieuwe studie uit
naar de effectiviteit en veiligheid van de zaagpalm bij
benigne prostaathyperplasie (BPH).
In deze nieuwe STEP-studie (Saw palmetto for
Treatment of Enlarged Prostates study) gaf een
gestandaardiseerd zaagpalmextract geen aanleiding tot
meer ongewenste bijwerkingen dan placebo, bij gebruik
van 2 x daags 160 mg gedurende een jaar. De studie
werd uitgevoerd bij 225 mannen met matige tot ernstige
symptomen van BPH. Het gebruikte extract bestond uit
het olie-achtige extract van de bes en bevatte 92,1 %
vetzuren, 0.01%−0.15% vetalcoholen, 0.25%−0.50%
sterolen en 0.15%−0.35% ß-sitosterol.
Opgemerkt wordt evenwel dat de veiligheid nog niet
met zekerheid vaststaat voor langer gebruik dan een jaar
en voor andere preparaten met zaagpalm.
Bron:
Avins AL, Bent S, Staccone S et al. A detailed safety
assessment of a saw palmetto extract. Complement Ther
Med. 2008 Jun;16(3):147-54. Epub 2008 Feb 20.
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Registratie van fytotherapeuten en acupuncturisten in VK

In het Verenigd Koninkrijk (VK) wordt binnen
regeringsorganen al meer dan acht jaar gesproken over
de registratie van beoefenaars van complementaire
behandelwijzen (CAM). Vanwege enerzijds het
toenemend aantal mensen dat van CAM gebruikmaakt
en anderzijds het ontbreken van wettelijke
eisen aan kennis en vaardigheden van de CAM
beroepsbeoefenaars, is registratie van goed opgeleiden
belangrijk om veiligheidsrisico’s voor de patiënten te
minimaliseren. Dit geldt met name voor fytotherapie
en acupunctuur, die dan ook als eerste geregeld gaan
worden, omdat deze therapieën, indien door niet
bekwame aanbieders toegepast, risico’s met zich
meebrengen en er voor deze therapieën universitaire
opleidingen bestaan, evenals effectiviteitonderzoek.
Sinds 2002 zijn commissies aan het werk geweest om
het registratieproces voor te bereiden. Vanaf begin
2006 werd een voorstel nader uitgewerkt door een
stuurgroep. Het rapport van deze stuurgroep is op
12 juni 2008 aangeboden aan de Britse minister van
Volksgezondheid en werd op 16 juni gepresenteerd aan
de pers.
Kernpunt uit dit rapport is het advies om de Health
Professions Council (vergelijkbaar met het BIG register)
drie beschermde titels te laten registreren: acupuncturist,
herbalist en traditional Chinese practitioner. Als eisen
worden gesteld: een goede kennis van de Engelse taal
en opleiding vergelijkbaar met andere (para)medische
beroepen. Als de registratie straks mogelijk gemaakt
zal zijn in een wet, hebben therapeuten van specifiek
omschreven organisaties onder meer de bevoegdheid
tot medische prescriptie met gebruikmaking van niet
geregistreerde kruiden. Aanbevolen wordt om de
klinische praktijk op deze gebieden met veel meer
onderzoek te onderbouwen. De auteurs zien de
implementatie van dit advies als een eerste stap, er
zullen meer complementaire geneeswijzen volgen, maar
men wil het aantal beschermde titels beperkt houden.
Bron:
www.ehpa.eu ; hier is ook het volledige rapport te
downloaden.

Zijn kippen die biologisch voer krijgen gezonder?

Op 12 juni 2008 presenteerde minister Verburg
(LNV) aan de Tweede Kamer het onderzoeksrapport
Organic, More Healthy? In 338 pagina’s wordt verslag
gedaan van een grootschalig dubbelblind onderzoek
dat onder leiding van Machteld Huber, arts (Louis
Bolk Instituut) is uitgevoerd in samenwerking met de
Universiteit Wageningen, RIKILT, TNO en verschillende
buitenlandse instituten. Om een antwoord te geven op
de maatschappelijk belangrijke vraag of biologisch eten
gezonder is dan gangbaar eten, zijn in dit onderzoek
legkippen als model gebruikt.
De eerste vraag die werd bekeken was: Welke
verschillen zijn er zichtbaar tussen kippenvoeders op
basis van biologisch geteelde planten en gangbare
voeders? Hiervoor werden dezelfde plantensoorten in
beide voeders verwerkt, zo veel mogelijk afkomstig uit
dezelfde streek en van dezelfde grondsoort.
Analyses lieten zien dat de gangbare voederingrediënten

ongeveer 10% meer eiwitten bevatten en een hoger
gehalte aan fytosterolen, vitamine B5 en vitamine C,
maar ook aan lipopolysaccharide (LPS) endotoxinen.
Biologische voederingrediënten bevatten meer vitamine
K, vitamine E, foliumzuur en isoflavonen.
Met behulp van enkele complementaire
onderzoeksmethoden die gebruikt worden
voor de kwaliteitsbepaling in de biologisch
dynamische landbouw, zoals biofotonenbepaling
en kristallisatiemethodes, konden de onderzoekers
de ingrediënten van de twee voeders significant
onderscheiden, maar niet altijd werden ze consistent
ingedeeld, zodat de praktische betekenis van deze
methoden nog niet duidelijk is.
De tweede vraag die de onderzoekers zich stelden
was: kunnen biomarkers worden gevonden die een
representatief beeld geven van de gezondheidseffecten
van de twee verschillende voeders? Ter beantwoording
hiervan werden twee generaties kippen (drie rassen),
gevoerd met deze voeders, uitgebreid onderzocht en
tevens onderworpen aan een milde verstoring van het
immuunsysteem waarbij in zowel bloed als organen
werd gevolgd hoe de dieren reageerden.
Als meest opvallende verschil sprong in het oog dat
de gangbaar gevoerde kippen wat zwaarder waren
(mogelijk een gevolg van meer eiwit in het voer) en een
lagere genexpressie hadden voor cholesterolbiosynthese.
Ze reageerden minder intens op de immunologische
prikkel maar herstelden ook minder snel daarvan
dan de biologisch gevoerde kippen. Dat de biologisch
gevoerde kippen een alerter immuunsysteem hadden
werd door middel van metingen aan zeer vele
immunologische parameters vastgesteld. Zo hadden
de dieren bijvoorbeeld hogere vaccinatie- en LPSantilichaamtiters, meer complement-activering en meer
leveractiviteit, onder andere betreffende de pentosefosfaat-route. De onderzoekers noemen groei, respons
van het immuunsysteem op een prikkel, metabole
reacties in bloed en lever en genetische regulatie van
de darmfunctie bruikbare biomarkers. Zij bevelen
herhaling van het onderzoek aan (uiteindelijk betreft dit
slechts één oogstjaar en zijn de dieren niet tot op hoge
leeftijd gevolgd) en gebruik van varkens als proefdieren,
omdat deze meer op de mens lijken.
De minister nam deze aanbevelingen echter niet over.
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Zij benadrukte in haar presentatie dat de kippen met
beide voeders gezond opgroeiden en wil eerst van de
Gezondheidsraad een advies over de beste methode van
onderzoek naar de gezondheidsaspecten van voeding.
Bron:
Persbericht ministerie LNV 12 juni 2008; rapport te
verkrijgen via www.louisbolk.nl

Geneeskunde (MBOG) plaats in hotel Figi te Zeist.
Dit symposium staat in het teken van haar 20-jarig
bestaan. Deze informatiedag is bedoeld voor artsen
en therapeuten die lid zijn, maar ook voor leden van
andere beroepsverenigingen die geïnteresseerd zijn in
het belang van voeding en voedingsstoffen. Tijdens het
symposium zullen de sprekers een brug slaan tussen
‘nature’ en ‘nurture’.

MBOG-symposium ‘ETEN voor GENEN’

Bron:
Website MBOG www.mbog.nl

Op 4 oktober 2008 vindt het 22e symposium van de
Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire

NVF-Ledenservice

U kunt bij het NVF-bureau, Rijksstraatweg 158,
6573 DG Beek/Ubb., tel 024-6844301,
fax 024-6843939, nvf@fyto.nl de volgende zaken
bestellen:
Verslagen & abstracts van symposia
(*: alleen verslag; **: alleen abstracts beschikbaar):
- 24 november 2007: Fytotherapie: praktijk en
wetenschap (€ 25,-/voor leden € 12,-)
- 25 november 2006: Fytotherapie bij dieren (€ 25,-/
voor leden € 12,-)
- 26 november 2005: Fytotherapie en oncologie
(€ 25,-/voor leden € 12,-)
- 27 mei 2005: Diabetes en de bijdrage van Fytotherapeutica (€ 15,-/voor leden € 7,-)
- 7 okt 2004: Biogenic drugs and the Central Nervous
System (€ 15,-/voor leden € 7,-)
- 13 mei 2004: Fytotherapie van wetenschap naar
patiëntenzorg (€ 9,50/voor leden € 4,50)*
- 25 oktober 2003: Traditionele en moderne fytotherapie (€ 15,-/voor leden € 7,-)
- 23 mei 2003: Gezondheidsbevorderende voedingsmiddelen (€ 20,-/voor leden € 10,-)
- 18 april 2002: Fytotherapie en biodiversiteit
(€ 10,-/voor leden € 5,-)**
- 1 november 2002: Een nieuwe fytotherapeutischimmunologische kijk op hart- en vaatziekten
(€ 10,-/voor leden € 5,-)**
- 26 oktober 2001: Fytotherapeutica in de dermatologie (€ 15,-/voor leden € 7,-)
- 19 mei 2001: Fytotherapie bij enkele urologische en
intestinale aandoeningen (€ 15,-/voor leden € 7,-)
- 3 nov 2000: Fytotherapeutica in de menopauze
(€ 15,-/voor leden € 7,-)
- 26 mei 2000: Fytotherapeutica van plant tot klant
(€ 8,-/voor leden € 4,-)
- 12 nov 1999: Hypericum, rationele therapie bij
depressie (€ 8,-/voor leden € 4,-)**
- 24 apr 1998: Marihuana als medicijn (€ 8,-/voor
leden € 4,-)**
NTvF-artikelen en -edities:
Per opdracht € 2,50 plus per pagina € 0,50 (leden 50%
korting), zie overzicht op de website www.fyto.nl ; hele
nummers (beperkte voorraad!) € 9,50 (voor leden
€ 4,50) per stuk.
Gids: Opleidingsmogelijkheden en cursussen in de
fytotherapie: € 7,75 (leden € 3,-)
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten.

Definitie
fytotherapeutica
Fytotherapeutica
De NVF onderschrijft de definitie voor fytotherapeutica
die werd ontwikkeld door ESCOP. Deze definitie voor
fytotherapeutica (of phytomedicines, zoals ze door
ESCOP worden genoemd), luidt als volgt:
Fytotherapeutica zijn geneesmiddelen die als actieve
ingrediënten uitsluitend planten, delen van planten of
plantenmaterialen of combinaties daarvan bevatten, in
ruwe of bewerkte staat.
Addendum:
1. De ESCOP-definitie is in overeenstemming met de
principes die zijn neergelegd in de Glossary voor
Quality of Herbal Remedies in The rules governing
medicinal products in the European Community,
Volume III, Guidelines on the Quality, safety and
efficacy of medicinal products for human use, ISBN
92-825-9619.
2. Bij plantenmaterialen zijn inbegrepen sappen,
gomsoorten, vette oliën, vluchtige oliën en enige
andere stof van deze aard.
3. Chemisch gedefinieerde, geïsoleerde bestanddelen
worden niet beschouwd als fytotherapeutica.
4. Fytotherapeutica kunnen hulpstoffen bevatten als
toevoeging aan de actieve bestanddelen.
5. Geneesmiddelen kunnen plantenmaterialen en/of
bereidingen van geneeskrachtige planten bevatten,
gecombineerd met chemisch gedefinieerde stoffen,
maar deze worden door ESCOP (en de NVF) niet
beschouwd als fytotherapeutica.
6. Definitie en addendum vormen één geheel.
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~ gives health a value ~

Professionele Antioxidant Analyses
Ź Antioxidant capaciteit bepalingen van voedings-

middelen, -supplementen en -ingrediënten,
(vruchten)sappen, kruiden en cosmetica

Ź Onderzoek naar de (patho)fysiologie van vrije radicalen
en invloeden van antioxidanten hierop
Ź Productontwikkeling en wetenschappelijke adviezen
op maat
Ź Introductie-aanbod: tijdelijk één ORAC test gratis!
vul onderstaand antwoordformulier in
ORAC Europe BV / Medicinal Chemistry and Chemical Biology, Universiteit Utrecht
bezoekadres: Sorbonnelaan 16, 3584 CA Utrecht
postadres: Postbus 80082, 3508 TB, Utrecht

www.orac-europe.com
tel: 030 25 35 933
fax: 030 25 36 941

Unieke aanbieding 2008:
Ja, ik wil eenmalig één monster gratis laten testen in de hydrofiele ORAC assay
Vul uw gegevens in en stuur het formulier samen met uw monster naar:
Naam: …………………………………………..
Firma: …………………………………………..
Adres: …………………………………………..
………………….………………………..
Tel. nummer: ….…….………………………..
e-mail adres: …………………………………..
Monster specificaties: …………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

ORAC Europe BV
Sorbonnelaan 16
3584 CA Utrecht

Catalogus aanvragen?
Bel: 070 3010703 of mail: info@vitortho.nl

Het

Adviesverkoopprijs 60 caps % 17,00

Topkwaliteit voedingssupplementen
met een gezonde prijs

- werking en werkzaamheid
van natuurproducten -

bereikt per editie 4 x per jaar
met grote impact
1500 professionals
Vraag de advertentietarieven op
bij
NVF@FYTO.NL

Verroest?
NTvF.indd 1

Nederlands Tijdschrift
voor Fytotherapie
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De Nierstichting is jarig. En dit is ons verlanglijstje:
t Meer

donornieren
t Betere behandelmethoden
t Minder nierziekten
t Gezamenlijke preventieaanpak
t Betere levenskwaliteit
Met uw gift komt een toekomst
met zo min mogelijk nierziekten
en een betere toekomst
voor nierpatiënten dichterbij.
Word donateur.
Ga naar www.nierstichting.nl
of bel 035 697 80 55.

