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Ten geleide
Dit jaar heeft de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie versterking gekregen van
Geert Vergote. Geert Vergote is algemeen directeur
van Verno Scientific, een in Berlare (België) gevestigd
bedrijf dat zich specifiek richt op het schrijven van
artikelen en het doen van literatuuronderzoek op het
gebied van de (para)medische en farmaceutische
wetenschap en gezondheid. Daarnaast verzorgt
Verno Scientific presentaties en opleidingen. Ter
gelegenheid van deze uitbreiding leek het de redactie goed om dit keer een themanummer te wijden
aan de stand van zaken omtrent de fytotherapie in
België. Logischerwijs is dit themanummer grotendeels tot stand gekomen dankzij de inspanningen
van Geert Vergote.
De professoren Laekeman en Vlietinck openen dit
themanummer met een overzicht over twintig jaar
fytotherapie in België. Met name de wettelijke kaders
die in België gesteld zijn voor fytotherapeutica en
kruiden-bevattende voedingssupplementen, worden
in dit artikel toegelicht.
Het artikel van dr. Verhelst geeft een overzicht van
de belangrijkste Belgische fytotherapeutische compendia die in de loop van ruim vier eeuwen zijn
gepubliceerd en die hebben gediend, of nog steeds
dienen, als naslagwerk voor zowel artsen, apothekers als geïnteresseerde leken over het gebruik van
geneeskrachtige planten.
Onlangs is professor De Keukeleire met emeritaat
gegaan. Het verhaal over hop, bier en fyto-oestrogenen van deze vooraanstaande wetenschapper
aan de Universiteit van Gent is opgetekend door dr.
Vergote.
Dr. Wuyts schrijft in zijn bijdrage over de Belgische
Vereniging voor Fytotherapie en Nutritherapie. Deze
vereniging is –net als de Nederlandse Vereniging
voor Fytotherapie– één van de initiatiefnemers voor
de oprichting van de European Scientific Cooperative
on Phytotherapy.
Om het themanummer compleet te maken, bespreekt dr. Van den Berg een recent verschenen boek
van de Belgische auteurs Delmulle en Demeyer,
Anthraquinones Containing Plants Reconsidered, dat
beschouwd kan worden als een wetenschappelijk
goed gefundeerd pleidooi voor anthrachinonenbevattende plantaardige laxantia.

Verder treft u in het huidige nummer een vertaalde
bewerking aan van een door dr. Bone geschreven
standpunt over de relatie tussen wetenschap en traditionele fytotherapie. Deze bewerking is door drs.
Van Asseldonk en ondergetekende gemaakt naar
aanleiding van een eerdere kritische stellingname
van professor Ernst van de universiteit van Exeter ten
aanzien van de zelfzorg met fytotherapeutica en de
traditionele toepassing van kruiden. Naar aanleiding hiervan is onder NVF-leden met een klinische/
therapeutische achtergrond veel discussie ontstaan.
Ten slotte vindt u in dit nummer een, dit keer uitgebreide, nieuwsrubriek waarin onder meer aandacht
is voor de toepassing van Pelargonium-bevattende
producten bij luchtwegaandoeningen, voor enkele
plantaardige middelen die van nut kunnen zijn bij
de behandeling van osteoartritis en voor de gevolgen van de implementatie van de Europese regels
voor gezondheidsclaims van kruidenpreparaten.
De redactie wenst u veel leesplezier toe.
Bart Halkes, (eind)redacteur
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Een gekke gok: twintig jaar
Fytofarmacabeleid in België
G. Laekeman en A.J. Vlietinck
Net 20 jaar terug nam mevrouw Wivina De Meester als Staatssecretaris Volksgezondheid in België een belangrijk
initiatief. Ze schiep ruimte voor de registratie van geneesmiddelen op basis van planten. Dat leidde tot een waterval
van gebeurtenissen. Tijd voor terugblikken naar het verleden. Reflecteren over de toekomst blijft een gekke gok.

In den beginne ...

... was er niet veel. Kennis en macht gaan enkel hand
in hand wanneer wijsheid regeert. Bij afwezigheid van
wijsheid compenseert macht het tekort aan kennis. Dat
is des te meer waar wanneer het gaat over het therapeutisch gebruik van planten. We schrijven 1980. Aan elke
Belgische universiteit werd farmacognosie onderwezen
als een basisdiscipline. Toekomstige apothekers worstelden zich door biosynthetische routes, monografieën van
de Farmacopee, karakteristieken van geneeskrachtige
en/of giftige plantensoorten en mogelijke toepassingen ervan, heen. Deze kennis kwam vooral van pas bij
het maken van magistrale bereidingen. Laudanum- en
Ratanhia-extract waren al op de terugtocht, maar
Belladonna-extract, Ipeca-tinctuur en Senna werden nog
geregeld verwerkt.
Artsen hadden nog hun eigen formule voor één of meerdere hoestdranken. Het magistraal voorschrijven ervan
stelde geen majeure problemen. Nieuwe geneesmiddelen
op basis van planten registreren, ging echter minder
gemakkelijk en werd in de tweede helft van de jaren
tachtig ronduit onmogelijk. De Belgische Geneesmiddelencommissie kende geen genade voor dossiers zonder
klinische studies. Een beperkte experimenteel farmacologische evidentie, grotendeels gesteund op traditie
werd zonder veel discussie van tafel geveegd. Bestaande
registraties van fytofarmaca kregen het steeds moeilijker
bij de zogenaamde vijfjaarlijkse herziening. Geneesmiddelen op basis van planten leken wel met uitsterven
bedreigd. Dat geneeskrachtige plantensoorten niet
patenteerbaar waren en de fabrikanten geen dure klinische studies konden uitvoeren met moeilijk te bepalen
eindpunten leek de Belgische Geneesmiddelencommissie
niet te deren.

Licht in het duister

Die situatie zou zich wellicht nog jarenlang hebben
doorgezet zonder een belangrijke evolutie in de geneesmiddelen voor zelfzorg. Het moge nu voorhistorisch
klinken, maar toen verkochten de Belgische apothekers
grote hoeveelheden slaapmiddelen aan wie er maar om
vroeg. Benzodiazepines hadden zowat 15 jaar tevoren
hun intrede gedaan maar die waren enkel op voorschrift
verkrijgbaar. In plaats daarvan kon de slapeloze patiënt
zich te goed doen aan allerlei combinatiepreparaten met
fenobarbital, methylfenobarbital, meprobamaat en carbromal. De Belgische Geneesmiddelencommissie besloot
in 1988 paal en perk te stellen aan deze praktijk en
plaatste alle dergelijke geneesmiddelen op voorschrift.
De verkoop smolt als sneeuw voor de zon. Benzodiaze-

pines pikten een deel van de markt in, maar toch bleef
de vraag naar vrij verkrijgbare slaapmiddelen in de apotheek. Deze vraag leidde tot een belangrijk keerpunt in
de registratie van geneesmiddelen op basis van planten.
Er bestonden en bestaan immers tal van kruiden waaraan we een sedatieve werking toeschrijven. De toenmalige Staatssecretaris voor Volksgezondheid, mevrouw
Wivina De Meester had wel oren naar een versoepeling van de registratieprocedure voor geneeskrachtige
planten. De ‘Werkgroep Lemli’, onder voorzitterschap
van Professor J. Lemli (KULeuven) kreeg in de schoot
van de Belgische Geneesmiddelencommissie de opdracht
registraties van plantaardige geneesmiddelen voor te bereiden. De toenmalige Franse regelgeving werkte inspirerend: we stelden lijsten op met geneeskrachtige planten
die in aanmerking zouden komen voor ‘vereenvoudigde
registratie’. De lijsten droegen een type-indicatie, met sedatieve planten in Lijst 1 wegens de nood aan vervangmiddelen voor de vroegere ‘harde’ slaapmiddelen. Niet
iedereen binnen de Belgische Geneesmiddelencommissie
voelde zich gelukkig met het inititiatief. Na heel wat
getouwtrek werd de registratie van het eerste geneesmiddel met valeriaanextract getekend, niet toevallig tijdens
een onbewaakt moment in de zomervakantie van 1991.
De registratie van geneesmiddelen met anthrachinonhoudende planten (Lijst 2) verliep al heel wat vlotter.
De daaropvolgende jaren zag lijst na lijst het levenslicht
wat een waaier aan indicaties opleverde. ‘Vereenvoudigde registratie’ betekende niet meteen een eenvoudige
registratie. Vooral het opstellen van een kwalitatief
hoogstaand analytisch dossier bleek geen sinecure. De
Werkgroep stelde kwaliteit van grondstoffen en bereiding op de eerste plaats. Daardoor verdwenen plantaardige geneesmiddelen van de markt bij gebrek aan een
goed onderbouwd analytisch dossier. Gelukkig kwamen
er nieuwe registraties voor in de plaats. Momenteel zijn
er 24 geneeskrachtige planten in België geregistreerd en
gecommercialiseerd (zie Tabel 1).

De keerzijde

Nieuwe geregistreerde plantaardige geneesmiddelen
oogden mooi, maar eens de registratie een feit waren er
belangrijke gevolgen. Het verdeelcircuit bleef uiteraard
beperkt tot apotheken. De registratiehouder verbond
zich tot het zesmaandelijks rapporteren van gemelde
nevenwerkingen. Elke publiciteit naar het publiek via
radio of televisie moest via de Commissie voor Reclame
over Geneesmiddelen passeren. De therapeutische
indicatie in de bijsluiter voor het publiek was hierbij
bindend. In het begin droeg deze indicatie de verplichte
vermelding: …alhoewel de werkzaamheid volgens de
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huidige criteria voor evaluatie van geneesmiddelen niet
is bewezen… Dat wordt nu niet meer vereist.

seren van plantenpreparaten als niet-geneesmiddelen
‘overleeft’ het bewuste KB nu al meer dan tien jaar.

Voedingssupplementen ontsnapten aan al deze beperkingen. Een simpele notificatie volstond. Al snel kwamen
we tot de vaststelling dat de meeste als geneesmiddel
gecommercialiseerde plantenpreparaten ook onder de
vorm van een voedingssupplement bestonden (Figuur
1). Deze preparaten zijn op dezelfde manier verpakt
als geneesmiddelen, de consument gebruikt ze onder
een farmaceutische voorgedoseerde vorm (bijvoorbeeld
dragees, comprimés, bruistabletten, druppels, siropen of
drinkbare ampullen). Bijgevoegde schriftelijke informatie verstrekt gegevens over de aan te houden posologie.
Omwille van de gelijkenis met geneesmiddelen kregen
dergelijke gezondheidsproducten het bekende epitheton
nutraceuticals of zelfs farmafood. Ze worden zonder beperking aangeboden via de dieetsector, speciale ketens,
grootwarenhuizen en internet. De producten mogen
geen therapeutische indicaties voeren maar dat is te
omzeilen door in reclame los van de preparaten een therapeutische omschrijving te suggereren. Wie snel één of
meerdere geneeskrachtige planten op de markt wil hebben, koos voor notificatie in plaats van registratie. Deze
markt aan voedingssupplementen ging in regelrechte
concurrentie met de kwetsbare registratieprocedure.

Ondanks een klare regelgeving via dit KB leunden
nutraceuticals nog heel dicht aan bij geneesmiddelen. De
grotere investering in het opmaken van een uitgebreid,
vooral analytisch dossier voor de registratie van een
geneesmiddel leidde niet tot return on investment maar
steevast in een gedaalde omzet. Een mogelijk voordeel
van registratie lag in het kunnen indienen van een aanvraag voor terugbetaling door de ziekteverzekering. Tot
nog toe werden voor twee planten aanvragen ingediend.
Ginkgo biloba kreeg een gunstig advies in de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Nochtans bleef gejuich
uit. Het enthousiasme van artsen om ginkgo voor te
schrijven was ver te zoeken. Ginkgo moest immers een
plaats kunnen veroveren binnen een op zichzelf al fel
gecontesteerde groep geneesmiddelen. De aanvraag voor
terugbetaling van Hypericum perforatum sneuvelde al
bij de eerste poging omwille van de verwoording bij het
stellen van de therapeutische indicatie.
Tabel 1: Overzicht van plantensoorten geregistreerd als geneesmiddelen in België
Indicatiegebied

Plantensoorten

Anti-Alzheimer
Antidepressivum
Antidiarreïcum
Antiseptisch - antiinflammatoir
Benigne prostaathyperplasie
Buccofaryngeale aandoeningen

Ginkgo biloba L.
Hypericum perforatum L.
Carbo vegetalis
Chamomilla recutita L.
Serenoa repens W.Bartram
Rheum palmatum L.
Althaea officinalis L.
Cynara scolymus L.
Eucalyptus globulus Labill.
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Thymus species
Echinacea purpurea (L.) Moench.
Plantago species
Senna species
Sterculia species
Ballota nigra L.
Crataegus monogyna Jacq.
Melissa officinalis L.
Passiflora incarnata L.
Tilia species
Valeriana officinalis L. Aesculus hippocastanum L.

Cholagogum
Decongestivum
Hepatotropicum
Hoest
Immunostimulans
Laxativum
Sedativa
Figuur 1: Er zijn verschillende mogelijkheden om preparaten
op basis van planten op de markt te brengen in België. KB
1997 = Koninklijk Besluit verschenen in het Belgisch Staatsblad in 1997. MB 1995 = Ministerieel Besluit aan de producenten bekend gemaakt in 1995.

Procenten

De noodzaak drong zich op om een betere regelgeving
uit te werken voor voedingssupplementen op basis van
planten. In 1997 verscheen een Koninklijk Besluit (KB)
[1] waarin onder andere twee lijsten met planten werden
afgedrukt. Er is een lijst met te notificeren planten die
in aanmerking komen voor verwerking in voedingssupplementen. Een plant die niet in deze lijst staat mag in
België niet gecommercialiseerd worden. Het blijft mogelijk nieuwe soorten aan de begeleidingscommissie van
het KB ter goedkeuring voor te leggen. Bij een gunstig
advies wordt de plantensoort op de lijst geplaatst en
mag ze gecommercialiseerd worden in België. Nieuwe
aanvragen betreffen onder andere Chinese kruiden,
maar ook plantensoorten van diverse, meestal exotische,
herkomst. Spijts initiële weerstand tegen het officiali-

Veneuze insufficiëntie van de
onderste ledematen
Wratten

Chelidonium majus L.
Thuja occidentalis L.

De zoektocht om geneesmiddelen een meerwaarde te
geven ten opzichte van nutraceuticals mondde uiteindelijk uit in de regel der procenten. Een geneeskrachtige
plant kan èn opgenomen zijn in een van de lijsten voor
vereenvoudigde registratie èn tezelfdertijd ook in de
lijst van notificeerbare planten van het KB 1997. In dat
laatste geval werd de maximale dagdosis beperkt tot
80% van de minimale therapeutische dosis op basis van
klinische studies teruggevonden in de literatuur en berekend op het originele plantenmateriaal of op het gehalte
aan farmacologisch en/of therapeutisch actieve bestanddelen uit de plant. Voor sommige planten geldt een nog
strengere beperking. Indien Hypericum perforatum
voorkomt in voedingssupplementen blijft de dagdosis

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 21e JAARGANG, NR 3, najaar 2008, 4

beperkt tot 700 µg hypericine-equivalenten. Voor soja
(Glycine max) mag de dagdosis een totaal van 40 mg
fyto-oestrogenen niet overschrijden. Die laatste limiet
werd arbitrair gekozen op basis van veiligheidsoverwegingen. Deze aanvulling op het KB 1997 [2] verplicht de
fabrikant ertoe een kwantitatieve analyse op het eindproduct uit te voeren. Normaal gesproken behoort deze
kwantitatieve analyse niet tot de procedure eigen aan
Hazard Analysis on Critical Control Points-richtlijnen.
Enkel onder Good Manufacturing Practice-richtlijnen
behoort een analytische batch-gewijze controle op
het eindproduct tot de normale procedure. Door het
verplicht invoeren van een kwantitatieve analyse op het
einde van het productieproces komen voedingssupplementen al aardig in de buurt van geneesmiddelen.
Naar analogie van Groot-Brittannië en Nederland ontstond een nieuwe markt van welzijnsproducten toegespitst op de jeugd: de smart drugs. In deze preparaten
werden vooral coffeïnehoudende planten gebruikt, maar
ook rustgevende soorten en planten met libidoverhogende eigenschappen (afrodisiaca). Onnodig te zeggen dat
deze smart drugs de zoektocht naar meer psychotische
activiteit stimuleerden. Dit verklaart het gebruik van
efedrine en indol- of tropaanalkaloïd-houdende species
(met respectievelijk lysergzuur-derivaten en scopolamine als karakteristieke vertegenwoordigers). Daarom
werden risicovolle planten verboden als voedingssupplement. Ze werden opgenomen in Lijst 1, de lijst met
toxische plantensoorten. Deze lijst bevat tevens een
aantal planten die pyrrolizidine-alkaloïden bevatten
(bijvoorbeeld de voorjaarsbloeier Tussilago farfara of
klein hoefblad). Langdurig gebruik ervan kan leiden tot
ernstig leverlijden.

Hoe gaat het verder?

De oprichting van een afzonderlijke Registratiecommissie voor Plantaardige Geneesmiddelen mogen we
beschouwen als de jongste evolutie in de sector. Een
dergelijke commissie beschikt over de nodige autonomie
voor de verdere uitbouw van een constructief beleid. Er
wachten deze commissie nog grote uitdagingen. Regelgeving moet constructief werken en meer problemen
oplossen dan creëren. De hamvraag is hoe patiënten,
producenten, beleid en wetenschap te laten convergeren
tot een harmonisch samenwerkend geheel? Enkele voorbeelden worden hieronder ter overweging gegeven.
Traditionele toepassing van plantaardige preparaten
kenmerkt zich door complexiteit in samenstelling. Klassieke kruidenmengsels voor infusen of kruidenthees
bevatten soms meer dan 20 ingrediënten. We werkten
in België een regelgeving uit waarbij aan de producenten gevraagd werd het aantal samenstellende planten
tot zes te beperken: drie actieve bestanddelen (minstens
70% van het mengsel) en drie excipiëntia voor kleur en/
of smaak. Het analytisch dossier mag zich richten op
de afzonderlijke planten. Een analyse van het bereide
infuus is niet nodig. Deze poging om soms eeuwenoude
traditie te verzoenen met wat rationeel beheersbaar is,
moet zijn vruchten nog afwerpen onder de vorm van
concrete dossiers.

Atropa belladonna

rakterisatie van deze complexe mengsels. Dit werkstuk
mag wellicht een platform worden voor samenwerking
tussen de voedings- en geneesmiddelensector. Europa
huldigt het principe van ofwel op traditie ofwel op evidentie gesteund gebruik. Dit concept zal in de toekomst
ook in België moeten geïmplementeerd worden met
mogelijke invloed op de afleveringsmodaliteiten.
Regelgeving moet meer problemen oplossen dan creëren. Of ze dat ook doet, is vatbaar voor discussie.
De drempel om de markt van de geneesmiddelen te
betreden blijkt (te) hoog voor een aantal producenten.
Registreren valt een stuk duurder uit dan notificeren en
biedt maar beperkte voordelen. Regelgeving laat niet toe
complexe mengsels te registreren wat een gemis is in de
ogen van de producenten.

Conclusie

We beschikken over een systeem voor goed onderscheiden notificatie en registratie. Het aantal geregistreerde
geneesmiddelen op basis van planten blijft evenwel
beperkt. In de toekomst zal Europa een steeds belangrijker rol spelen. Een nauwe samenwerking tussen beleid
en producenten blijft noodzakelijk om geneeskrachtige
planten binnen patiënten- en/of consumentenbereik te
brengen met een maximum aan kwaliteit en een minimum aan risico’s.

Auteursgegevens:
Prof. dr. G. (Gert) Laekeman is werkzaam in het Onderzoekscentrum voor
Farmaceutische Zorg en Farmaco-economie aan de KU Leuven.
Prof. dr. A.J. (Arnold) Vlietinck is verbonden aan het Laboratorium Farmacognosie van de Universiteit van Antwerpen.
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Al jaren worstelen we met de vluchtige oliën. De Commissie voor voedingssupplementen op basis van planten
deed een voorstel van generieke steekkaart voor ka-
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Van “Cruijdeboeck” tot “Groot handboek
geneeskrachtige planten”
Overzicht van de belangrijkste Belgische fytotherapeutische compendia
G. Verhelst
Het inzetten van geneeskrachtige planten is door de eeuwen heen altijd heel populair geweest, zowel voor
preventieve als curatieve doeleinden. Bij de keuze voor de gepaste kruiden kan men zich laten leiden door
eigen intuïtie of kennis, afgaan op de adviezen van al dan niet professionele gezondheidsbegeleiders of zich
beroepen op een degelijk naslagwerk. Wat betreft dit laatste, zijn er in België van 1554 tot 2008 vier opmerkelijke standaardwerken verschenen over het gebruik van geneeskrachtige planten. Een korte voorstelling.

Dodoens, vader van de kruidengeneeskunde

Door zijn werklust, passionele gedrevenheid,
ondernemingszin en uitzonderlijke intellectuele
capaciteiten is Rembert Dodoens (1517-1585) één van
de belangrijkste figuren in zowel de geschiedenis van
de kruidengeneeskunde als de geneeskunde geworden.
Deze Mechelse arts met Nederlandse (Friese) wortels,
genoot een internationale faam en werd als één van
de meest bekwame dokters van zijn tijd beschouwd.
Getuige daarvan het aanbod om lijfarts van Filips II van
Spanje te worden, zijn werk als lijfarts van Maximiliaan
II van Oostenrijk en zijn leerstoel aan de Universiteit
te Leiden. Dodoens mocht dan wel een arts zijn met
een uitzonderlijk brede kennis (zo was hij ook een
vooraanstaand patholoog-anatoom), zijn grote hobby
was de botanie en het toepassen van de geneeskracht
van planten. Hij beschouwde de kruidengeneeskunde
als een waardevol onderdeel van de geneeskunde en
naast het publiceren van geneeskundige werken, stak hij
vooral veel energie in zijn 25 werken met een botanische
inslag.

Van “Cruijdeboeck” tot “Cruydt-Boeck”

Na het uitgeven van enkele plantenatlassen en het
maken van vertalingen van buitenlandse botanische
werken, was de publicatie van het “Cruijdeboeck”
van Rembert Dodoens een mijlpaal in de geschiedenis
van de westerse kruidengeneeskunde. Van dit boek,
waaraan hij jaren had gewerkt, verscheen in 1554
de eerste gedrukte editie. Al snel genoot dit werk
wereldfaam zodat het in West-Europa na de Bijbel het
meest vertaalde boek en het meest gebruikte handboek
over de kruidengeneeskunde werd. Opmerkelijk was
het feit dat dit boek in het Vlaams –de moedertaal
van Dodoens– werd geschreven omdat volgens hem
kennis en ontwikkeling niet het privilege van een
select groepje mensen mocht zijn. Tijdgenoot en
collega Carolus Clusius vertaalde het “Cruijdeboeck”
en voorzag het in samenwerking met de auteur van
aanpassingen en uitbreidingen, wat in 1557 Histoire
des plantes opleverde. Om te voldoen aan de vraag
naar een Latijnse versie van zijn boek, maar omdat er
tegelijk ook voortdurend verbeteringen en aanvullingen
werden aangebracht aan dit al zo uitgebreide werk,
verschenen van 1564 tot 1580 vijf opeenvolgende delen,

Cruijdeboeck 1554

alvorens in 1583 het integrale boekwerk als Stirpium
historiae pemptades sex (Beschrijving van de planten in
zes delen) van de auteur Rembertus Dodonaeus werd
uitgegeven. Op basis van deze Latijnse versie van het
“Cruijdeboeck” werd een nieuwe, volledig herziene
en uitgebreide Vlaamse editie (onder de titel “CruydtBoeck”) gemaakt die postuum in 1608 verscheen en
maar liefst ongeveer 900 planten beschreef. Hiervan
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verscheen een bijgewerkte herdruk in 1618 en een
nogmaals herziene en laatste druk in 1644.

Revolutionair standaardwerk

Er zijn veel redenen waarom het “Cruijdeboeck”
gedurende minstens twee eeuwen als een absoluut
basiswerk voor de kruidengeneeskunde gold. Eerst
en vooral werd ervoor geput uit niet minder dan 206
andere botanische werken. Verder muntte Dodoens’
werk uit in uitgebreide en waarheidsgetrouwe
plantenbeschrijvingen. Afbeeldingen van planten
werden niet overgenomen uit oudere publicaties
maar ontstonden vooral door het natekenen van
vers geplukte planten. De planten werden ook zoveel
mogelijk beschreven na observatie in het veld of in
kruidentuinen waarbij naast zaken als groeiplaats,
bloeitijd en vruchtzetting bijzondere aandacht werd
besteed aan de verschillende plantendelen. Hierdoor
ontstonden nieuwe termen als flos (bloem), folium
(blad) en radix (wortel). Revolutionair voor die
tijd was ook het feit dat de planten niet alfabetisch
werden gerangschikt. In zijn uitgesproken zin voor
orde en rangschikking bracht Dodoens een botanische
indeling aan, waarbij hij anatomisch op elkaar
gelijkende planten in dezelfde klassen onderbracht. Hij
was dus een pionier van de classificatie van planten
waardoor Linnaeus zich later duidelijk liet inspireren.
Uiteraard schonk Dodoens uitgebreid aandacht aan
de geneeskrachtige waarde van planten. Hij kopieerde
hierbij zeker niet de oudere meesters als Dioscorides,
Plinius, Galenus en Theophrastus; zonder te breken
met de traditie werden –enkel na grondig verifiëren
van de feiten– oude wijsheden overgenomen terwijl
onjuistheden onherroepelijk werden geweerd. Hierbij
kon hij zich beroepen op zijn talrijke observaties uit de
praktijk. Verder werd ook aandacht geschonken aan de
giftigheid of de gevaren van bepaalde planten en werden
ongeveer 100 voorheen qua geneeskrachtige werking
onbekende planten voorgesteld. Ook werden van de
planten naast Latijnse en Griekse benamingen, namen
in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans,
Spaans, Arabisch, Boheems en verschillende volksnamen
aangegeven. Ten slotte was ook het uitgebreide
therapeutische register een hoofdreden waarom het
boek zoveel bijval kende. Op zijn minst kan gezegd
worden dat Dodoens met zijn boek zijn doel bereikte: de
geïnteresseerde leek grondig informeren en de kruiden
beter laten kennen door artsen en apothekers, want in
die tijd waren de meeste geneesmiddelen afkomstig uit
het plantenrijk.

Herwaardering van de fytotherapie

Dat het ruim drie eeuwen duurde vooraleer er in
Vlaanderen weer een belangwekkend boek over
fytotherapie verscheen, heeft twee oorzaken. Er was
natuurlijk het moeilijk te evenaren of aan te vullen
“Cruydt-Boeck” en sinds de 19e eeuw was er een sterke
achteruitgang in het gebruik van medicinale planten.
Dat laatste had alles te maken met de opkomst van
de fytochemie die zich bezig hield met het isoleren
van de werkzame bestanddelen uit planten. Daarbij
werden alle andere stoffen uit de plant als onwerkzaam
en dus als onnodige ballast aan de kant geschoven.
Bovendien werd een deel van die actieve inhoudsstoffen
van planten of aanverwante verbindingen ook nog

Cruydt-boeck 1644

eens synthetisch nagemaakt zodat men een tijdlang
bijna uitsluitend beroep deed op scheikundige
verbindingen van een kristallijne vorm. Het was
apotheker Vandenbussche die –in samenwerking met
collega’s Braeckman en Denoël– in 1961 met het boek
Vegetabilia et veterinaria in België de wedergeboorte
van de fytotherapie in de 20ste eeuw in de verf zette.
Geheel terecht wezen de auteurs erop dat de zuivere
bestanddelen die uit planten werden getrokken
of synthetisch werden gereproduceerd nooit de
harmonieuze samenstelling van het totum of geheel van
een plant volledig konden vervangen en dat planten bij
milde aandoeningen heel veel diensten konden bewijzen.

Gebruik van farmaceutische en volkse geneeskruiden

Vanaf de derde editie kreeg het boek van de auteurs
–inmiddels herleid tot Vandenbussche en Braeckman–
een naam die beter overeenstemde met de inhoud:
“Gebruik van farmaceutische en volkse geneeskruiden”.
Vooral gebaseerd op Franse (onder andere Précis
de phytothérapie” van Leclerc, Le livre des plantes
médicinales et vénéneuses van Fournier) en Duitse
(onder andere Heilpflanzen-Lexikon van Braun en
Rezeptbuch der Pflanzenheilkunde van Kroeber)
kruidenboeken en aangevuld met gegevens uit
Belgische, Franse, Duitse en Zwitserse farmacopees,
is de “Vandenbussche” een bruikbaar naslagwerk
geworden. Samen met een overzicht van de verschillende
galenische vormen van kruidenpreparaten, werd er
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voor het eerst in Vlaanderen dieper ingegaan op de
verschillende groepen van inhoudsstoffen van planten
en de betekenis ervan voor de werkzaamheid van
planten. Verder bestaat het boek, na een opsomming
van de belangrijkste geneeskruiden per orgaansysteem,
voor het grootste deel uit de alfabetische voorstelling
van 271 kruiden, waarbij na synoniemen in vijf
talen, volksnamen, gebruikte delen en bestanddelen
het hoofdaccent ligt op de eigenschappen, indicaties
en dosering. Als uitgesproken voorstanders van de
synergie tussen verschillende planten, maakten de
auteurs achteraan het boek een repertorium waarbij per
orgaansysteem en verder per ziekte of klacht een aantal
samengestelde kruidenmengsels gesuggereerd worden.

Een ontstane leemte opvullen

De Belgische Algemene Pharmaceutische Bond merkte
in de jaren zeventig, begin jaren tachtig van de 20ste
eeuw dat de vraag naar plantaardige geneesmiddelen
in de apotheek sterk in de lift zat. Lag het aan de
patiënt, die uit vrees voor nevenwerkingen of een
te sterke werking van geneesmiddelen naar de door
hem veiliger geachte planten vroeg? Lag het aan het
feit dat de leek meer aan zelfmedicatie wou doen of
aan het feit dat artsen of gezondheidstherapeuten
meer kruiden gingen adviseren? In elk geval was het
duidelijk dat de apotheker tijdens zijn studie minder
goed opgeleid was dan vorige generaties om heilzame
kruiden te verwerken of te adviseren. Om die leemte
in te vullen werd apotheker Van Hellemont belast met
het uitwerken van een fytotherapeutisch compendium,
waarvan een eerste druk verscheen in 1985 en een
twee druk in 1988. Het doel was in eerste instantie
tegemoet te komen aan de dagelijkse behoeften van
de officina (apothekerswerkplaats) en tegelijk ook de
geneeskundige praktijk grote diensten te bewijzen. Een
doel dat probleemloos werd bereikt. Het boek komt dan
ook snel ter zake, zonder inleidende hoofdstukken over
galeniek of farmacognosie (werking der inhoudsstoffen
van planten), zonder botanische aspecten te bespreken
of illustraties aan te voeren, worden maar liefst een
500-tal planten of een duizendtal plantendelen in
alfabetische volgorde grondig toegelicht.

Fytotherapeutisch compendium door Van Hellemont

Dat de “Van Hellemont” vrij snel uitgroeide tot het
absolute naslagwerk over het gebruik van kruiden
voor apothekers, artsen en therapeuten in het
Nederlandstalige taalgebied, hoeft geen verwondering te
wekken. Er was sinds het ontstaan van de voorganger
“Gebruik van farmaceutische en volkse geneeskruiden”
weer heel wat bruikbare informatie over kruiden
bijgekomen en die werd dan ook zeer overzichtelijk
en systematisch verwerkt in dit compendium. Van
Hellemont maakte hierbij dankbaar gebruik van Duitse
naslagwerken als Lehrbuch der Phytotherapie van
Weiss, het Hager’s Handbuch der Pharmazeutischen
Praxis, Therapie mit Phytopharmaka van Hänsel en
Haas en Teedrogen van Wichtl. Ook werd de Franse
pionier Valnet in onder andere Une médecine nouvelle,
Phytothérapie et Aromathérapie geraadpleegd.
Uiteindelijk hebben we aan dit fytotherapeutisch
compendium tot op heden nog steeds een zeer
praktisch bruikbaar naslagwerk, waarbij we per kruid
zonder franjes snel geholpen worden aan de namen

in vier talen, de familie, de gebruikte plantendelen,
de belangrijkste inhoudsstoffen, het medisch gebruik,
de doseringen, eventuele formuleringen en galenische
bereidingen en de toxiciteit en nevenwerkingen. Dat
de auteur qua inzetbare kruiden niets aan het toeval
overliet, wordt bewezen door de monografieën van
kruiden die zelden of nooit (meer) worden ingezet zoals
onder meer Arundo donax, Convolvulus scammonia,
Pyrola rotundifolia en Orchis mascula. Achteraan het
boek treffen we ten slotte een therapeutische index
waarbij we per orgaanstelsel geholpen worden aan de
belangrijkste kruiden per klacht of per werkingsgebied.

Groot handboek geneeskrachtige planten

Zonder ook maar iets af te doen aan de verdiensten van
het Fytotherapeutisch compendium van Van Hellemont,
mag men stellen dat twintig jaar na de eerste druk
daarvan een bijgewerkt compendium opnieuw meer dan
welkom was. Ondertussen hadden namelijk kruiden
die niet in de “Van Hellemont” beschreven werden
zoals onder meer Ginkgo biloba, Cimicifuga racemosa,
Uncaria tomentosa en Glycine max een prominente
plaats ingenomen in de kruidengeneeskunde. Bovendien
was er met standaardwerken voor de fytotherapie
(zoals de ESCOP monographs, The complete German
Commission E monographs, The ABC Clinical guide to
herbs van Blumenthal en co-auteurs, Herbal medicine
van Weiss en Fintelmann, Principles and practice of
phytotherapy van Mills en Bone en Pharmacognosy van
Bruneton) en met heel wat belangwekkende klinische
onderzoeken een schat aan informatie bijgekomen.
Ook was door de toegenomen mondialisering de
gunstige werking van heel wat uitheemse planten
bekend geworden en dringend aan een beschrijving toe;
adaptogene planten als Lepidium meyenii, Rhodiola
rosea en Withania somnifera, bloedsuikerverlagende
planten als Gymnema sylvestre, Lagerstroemia speciosa
en Stevia rebaudiana, leverondersteunende kruiden als
Picrorhiza kurroa, Bupleurum falcatum en Schisandra
chinensis, gezondheidsondersteunende planten als
Morinda citrifolia en Garcinia mangostana, planten
met zeer interessante oliën als Cocos nucifera en Perilla
frutescens en medicinale paddestoelen als Lentinula
edodes, Ganoderma lucidum en Grifola frondosa
verdienden een grondige voorstelling.
Om daaraan tegemoet te komen schreef de auteur
van dit artikel het “Groot handboek geneeskrachtige
planten”. Vermoedelijk een waardige opvolger van de
“Van Hellemont”. Dit is zeker het geval wanneer we
de uitgebreide, derde druk (april 2008) onder de loep
nemen. Tegelijk werden in dit lijvige standaardwerk
ook algemene principes van de fytotherapie toegelicht
zoals de inhoudsstoffen, de fysiologische werking,
gebruikte plantendelen, verwerkingsvormen en
aanwendingen van kruiden. Ook werd er ruimte
vrijgemaakt voor plantenfoto’s in kleur en werd er meer
tegemoet gekomen aan de moderne eisen qua lay-out en
papierkwaliteit. Voor wie de meer compacte eerste of
tweede druk van dit handboek in zijn bezit heeft, werd
het extra materiaal van de derde druk in een aparte
bijlage aangeboden.

Monografieën en kruidenfiches

In het “Groot handboek geneeskrachtige planten”
treft u na de inleidende hoofdstukken 203 uitgebreide
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over de vindplaats en herkomst, de botanische
beschrijving, combinaties met andere kruiden, eventueel
cosmetisch en culinair gebruik en economisch belang,
voor een meerwaarde. In de kortere kruidenfiches
komen vooral drie types van planten aan bod: nuttige
planten, waarvan nog onvoldoende ondersteunend
klinisch onderzoek bestaat, maar die in de toekomst
wel eens een belangrijke rol in de fytotherapie zouden
kunnen innemen, kruiden die wat in onbruik zijn
geraakt maar een voorstelling zeker waard zijn en een
aantal potentieel gevaarlijke planten die enkel mits
oordeelkundig gebruikt en op medisch voorschrift hun
waarde hebben. Tot slot bevat het “Groot handboek
geneeskrachtige planten” een uitgebreid alfabetisch
repertorium waarbij per aandoening de meest inzetbare
kruiden gesuggereerd worden.

Auteursgegevens:
Dr G. (Geert) Verhelst is arts en auteur van het hierboven genoemde handboek.




Catalogus aanvragen?


Bel: 070 3010703 of mail: info@vitortho.nl













Voor een soepele overgang

Topkwaliteit voedingssupplementen
met een gezonde prijs








plantenmonografieën en 196 compacte kruidenfiches
aan. Centraal in elke monografie staan de weergave
van de inhoudsstoffen, de werkingen die daaruit
kunnen worden afgeleid en de voornaamste klinische
indicaties. Wat geacht werd bewezen te zijn op basis
van betrouwbare klinische onderzoeken of wat door
eeuwenlange empirische toepassing voor waar mag
aangenomen worden, is in vette druk geplaatst. Ook
worden telkens in een rood kader waarschuwingen,
potentiële nevenwerkingen, contra-indicaties en
mogelijke interacties aangehaald om zoveel mogelijk op
een veilige manier met kruiden te werken. Om praktisch
kruiden toe te passen vindt u eveneens de meest
aangewende verwerkingsvormen en de aangeraden
doseringen terug. Om het boek toegankelijker te maken
werden zoveel als mogelijk de wetenschappelijke
termen vertaald naar het Nederlands. Verder zorgen
het weergeven van de namen in vier talen en talrijke
volksnamen, de etymologie van de namen, gegevens
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ABNG-2000-symposium
Update Orthomoleculaire Oncologie
Hotel Mercure Utrecht-Bunnik
22 november 2008
INLEIDING
Er is bij kankerpatiënten vaak een grote behoefte aan aanvullende, alternatieve
behandelingsmogelijkheden. Orthomoleculaire Oncologie is een (vooralsnog) complementaire,
alternatieve, (nog) niet reguliere behandelingsmethode voor kankerpatiënten, die voornamelijk
gebaseerd is op het toedienen van vitaminen, mineralen en andere supplementen. Het kan
historisch en chronologisch beschouwd worden als een 4e generatie alternatieve kankertherapie
in Nederland, naast de Moermantherapie, Biologische Kankertherapie, en Niet Toxische
Tumortherapie. Er wordt veelal gebruik gemaakt van de meest recente publicaties uit de
wereldliteratuur, liefst gebaseerd op “randomised trials” volgens de eisen van “evidence based
medicine” en er is uitwisseling onder praktiserende collega’s. Het huidige symposium geeft u
een update van deze manier van werken.
Programma symposium “Update othomoleculaire oncologie”
09.00 – 09.30
Aanmelding en inschrijving
09.30 – 10.00
Jaap Reijntjes, dagvoorzitter. Opening, “Inleiding Orthomoleculaire
Oncologie”
10.00 – 11.00
Johan Bolhuis. “Voedings- en leefstijladviezen voor mensen met kanker en
hun partners”
10.45 – 11.30
Koffiepauze
11.30 – 12.30
Winfried Miller. “Aus der Eigenen Praxis Komplementäre Onkologie/
Immunologie und über die Grundprinzipien der Systemischen
Enzymtherapie in der Onkologie und Immunologie“
12.30 – 13.30
Lunchpauze
13.30 – 14.00
Linda Wanders. ‘Lycopeen suppletie bij de behandeling van prostaatkanker”
14.00 – 14.45
Maarten Klatte. “Praktijk van de behandeling en coaching van
oncologiepatiënten”
14.45 – 15.30
Workshop. “Sedona methode: loslaten van negatieve emoties”
15.30 – 16.00
Theepauze
16.00 – 17.00
Engelbert Valstar. “Nutritionele oncologie: een Update”
17.00
Afsluiting

Voor meer informatie en inschrijving: www.abng.nl en info@abng.nl
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Academische carrière van
prof. dr. Denis De Keukeleire voleindigd
met internationaal hopcongres
G. Vergote
Prof. dr. Denis De Keukeleire wordt op 65 jaar verplicht gepensioneerd door de Universiteit Gent, waaraan hij meer dan 40 jaar verbonden is geweest. De professor-scheikundige heeft wereldfaam verworven
met zijn wetenschappelijk onderzoek over de hopplant, ook met zijn vele ontdekkingen over het belang van hop voor de bierkwaliteit en voor de menselijke gezondheid. Via media, radio en TV is hij bekend geworden als ‘de hopprofessor’ of ‘de bierprofessor’. Een immer actieve wetenschapper-in-hart-ennieren die met ‘rust’ gaat: “reductio ad absurdum” of hoe een bewijs uit het ongerijmde wordt geleverd.
Met welk gevoel verlaat u nu de universiteit?
D.D.K.: “In het leven van elke mens zijn er belangrijke
kantelmomenten en de pensionering is er zeker één van.
Als eeuwige optimist zie ik een nieuw leven opduiken na
mijn 65, zodat ik zeker niet in het legendarisch ‘zwarte
gat’ zal vallen. Op academisch niveau heb ik het allerhoogste bereikt als ‘gewoon hoogleraar’. Mijn wetenschappelijke realisaties mogen bogen op wereldwijde
erkenning. Als eenvoudige knaap uit het onooglijke,
doch lieflijke Beerlegem had ik dit in mijn stoutste dromen nooit voor mogelijk gehouden. Maar, ik ben fier op
wat ik verwezenlijkt heb, ondanks het feit dat het leven
mij niet gespaard heeft en ik tegen vele tegenkantingen
heb moeten opboksen. Een mister nobody heeft nooit
problemen. Als je naar voren schuift en naam maakt,
wordt dat door velen niet in dank afgenomen. Jaloezie
en naijver telen welig. Het gezegde: ‘Niemand is sant in
eigen land’, spreekt hier voor zich. Je wordt dus meer
gewaardeerd in het buitenland. Anderzijds is mijn opvoedende taak meer dan geslaagd. Mijn zoon Jelle, die
pas één jaar was toen mijn vrouw onverwacht overleed,
heeft het doctoraatsdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen behaald. Als coördinator van klinisch onderzoek heeft hij een mooie baan bij een befaamd Amerikaans bedrijf. Nu kan ik ook werken aan mijn derde
levenstaak: mijn innerlijke zelfontplooiing. Met een
glimlach neem ik mijn pensioensbarrière aan de zijde
van mijn levensgezellin.”
U was zeer geliefd bij de studenten.
Had u daar speciale knepen voor?
D.D.K.: “De kneep is niets speciaals: gewoon jezelf blijven, je afkomst respecteren en niet gaan zweven, geen
‘dikke nek’ krijgen. Ik heb les gegeven aan zowat 5000
studenten scheikunde, farmacie, biochemie, biologie,
dokters en ingenieurs. Nooit heb ik mij op een onbereikbare troon gezet. Ik probeerde interactief te zijn met
mijn studenten en gewoonlijk slaagde ik daar wonderwel in. Die jongelui weten dat te waarderen. Hun evaluaties over mij waren telkens weer bijzonder lovend.
Ook op de examens was ik zeer menselijk. Als ik af en
toe oud-studenten tegen kom, is het deugddoend mooie
woorden te vernemen over mijn onderwijs. Bij gelegenheid stortte ik mij in het avond- en nachtelijk studenten-

Prof. De Keukeleire op NVF-congres 2001

leven. Al die contacten hielden mij jong van geest. Weet
je wat mij het meest plezier gedaan heeft bij mijn afscheid? Die minutenlange, staande ovatie van meer dan
150 studenten na mijn laatste les. Dat was voor mij het
emotioneel orgelpunt: die spontane en oprechte waardering voor mijn inspanningen.”
Beschrijf eens kort hoe u in het hop-onderzoek terechtgekomen bent.
D.D.K.: “Gans mijn leven op wetenschappelijk gebied
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en zelfs op privé-vlak werd bepaald door mijn interesse
voor de hopplant. Eigenlijk vanaf mijn prille jeugd was
ik geïntrigeerd door de speciale geuren die in Beerlegem
rondhingen toen brouwer De Geyter recht tegenover
de kerk aan het brouwen was. Achteraf heb ik beseft
dat het hoppige geuren waren. Hop is niet voor niets
familie van hennep (cannabis). Vervolgens heb ik tijdens
mijn redelijk wilde studentenjaren uitgebreid kennis
kunnen maken met het hopproduct bij uitstek: bier. Na
mijn scheikundige studies aan de universiteit, steeds als
primus, ben ik beginnen doctoreren aan het Laboratorium voor Organische Scheikunde onder leiding van
prof. dr. Verzele. Het hop-onderzoek was daar in volle
ontplooiing. Je zou kunnen zeggen dat ik de praktijk al
goed beheerste toen ik aan de theorie begon. Meestal is
het in de wetenschap omgekeerd: eerst de theorie leren
vooraleer de praktijk toe te passen. Ik heb dus waarlijk
van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Mijn eerste
verwezenlijking was de exacte structuren, zeg maar de
scheikundige formules, van de hopbitterstoffen in bier
op te stellen. Tot op de dag van vandaag, bijna 40 jaar
later, worden de “De Keukeleire”-structuren nog steeds
vermeld in alle relevante publicaties over hop. Daar ben
ik bijzonder fier op. Dat baanbrekend werk maakte zodanig indruk op prof. dr. Verzele dat ik uit zijn tientallen medewerkers over de jaren heen uitverkoren werd
om hem op te volgen. Sinds 1988, toen hij met pensioen
ging, heeft het hop-onderzoek onder mijn supervisie zich
in een versneld tempo ontwikkeld.”
Wat zijn uw voornaamste concrete realisaties met betrekking tot bier?
D.D.K.: “Ik heb mij gedurende mijn actieve loopbaan
vooral toegespitst op de inhoudsstoffen van hop en op
het belang ervan voor de mens in zijn dagelijks leven.
Mijn onderzoeksgroep heeft heel veel kunnen bereiken
dankzij de inzet en kunde van zeer toegewijde medewerkers: dr. Luc De Cooman, dr. Kevin Huvaere en dr. Arne
Heyerick, die actueel mijn laboratorium leidt. Ik heb een
boek geschreven over onze hoprealisaties: Chemistry
and Analysis of Hop and Beer Bitter Acids (Verzele M
en De Keukeleire D [red.], Elsevier, Amsterdam, 1991).
Dit boek is uitgegroeid tot een standaardwerk voor alle
brouwers ter wereld. Het is intussen uitverkocht en men
biedt nu op eBay al meer dan 500 euro voor een exemplaar. Onder de vele nieuwe hopstoffen, die we gevonden hebben, is er één die van bijzonder belang is voor
bier, het zogenoemde “tetra”. Dat geeft ongelooflijk
sterk schuim op bier en daar houden de consumenten
van, vooral omdat het schuim aan de binnenzijde van
het glas blijft kleven. Telkens als je een slokje neemt,
blijft er een randje schuim over. In principe kun je zelfs
tellen in hoeveel teugen je het biertje hebt leeg gedronken. Bovendien is die tetra dubbel zo sterk als de gewone bitterstoffen, zodat kan bespaard worden op het
hopgebruik. Overigens hebben we een twintigtal Vlaamse brouwers aangeleerd om op een moderne en efficiënte
wijze hop toe te passen. Dit gebeurde in het kader van
een aantal projecten, gesteund door de Vlaamse overheid. Tal van experimentele bieren werden als modellen
gebrouwen in de proefbrouwerij van de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven te Gent. Daar heb ik vooral leren
bieren proeven op een professionele wijze, waardoor ik
mag zeggen dat ik een specialist-proever ben.”
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Figuur 1: De chemische structuur van hopeïn, het krachtigste
fyto-oestrogeen in de plantenwereld, dat door De Keukeleire
uit de hopplant is geïsoleerd [1]. Hopeïn wordt in de wetenschappelijke literatuur ook aangeduid als 8-prenylnaringenin.
Dit is echter verwarrend omdat hopeïn het racemische mengsel ((±)-8-prenylnaringenin) uit de hopplant betreft en niet het
chiraal zuivere oestrogeen dat in de Aziatische plant Sophora
flavescens is aangetoond [2].

Wij hebben de afgelopen tijd nogal wat gehoord over
een “kattenpissmaak” in bier. Wat is daar van waar?
D.D.K.: “Bier gaat kapot aan het licht. Daarom moet
bier bewaard worden in donkergekleurde flesjes. Door
ontbinding van de hopbitterstoffen –isohumulonen genaamd– ontstaan zeer onaangename smaken en geuren
die zwavelhoudend zijn en typisch voor kattenurine. Wij
zijn het enige laboratorium ter wereld waar de nodige
kennisdomeinen aanwezig zijn om het verschijnsel van
de “kattenpis” in bier ten gronde te bestuderen. Wij bezitten een jarenlang opgebouwde, grondige kennis van
de hopchemie en ik ben mij destijds gaan specialiseren
in fotochemie aan het California Institute of Technology
in Pasadena, Californië. Immers, diepgaande inzichten
in de invloed van licht op het ontbinden van stoffen,
in dit geval hopbitterstoffen, was vereist en dat is precies wat de fotochemie bestudeert. In samenwerking
met collega’s uit de Universiteit van North-Carolina te
Chapel Hill in de Verenigde Staten en de Universiteit
van Kopenhagen, zijn wij erin geslaagd minutieus te
ontrafelen hoe de hopbitterstoffen aanleiding geven tot
de fameuze “kattenpis”. Via een serie van acht wetenschappelijk hoogstaande publicaties hebben we daarmee
een reputatie verworven in de gehele bierwereld. We
hebben experimentele bieren gebrouwen, die bestand
zijn tegen het licht. Bijgevolg kunnen ze goed bewaard
worden in groengekleurde of zelfs kleurloze flesjes. We
hopen de definitieve doorbraak te verwezenlijken bij de
brouwers.”
Uw naam is ook verbonden aan het voedingssupplement
MenoHop. Hoe is het daarmee gesteld?
D.D.K.: “Ja, we hebben de meest ophefmakende ontdekking gedaan op het vlak van de gezondheidsgunstige
eigenschappen van hop. Hop was al lang bekend omwille van de gynaecologische ongemakken bij de vrouwen
die vroeger hopbellen plukten met de handen. Menstruatie trad gelijktijdig op vanaf de eerste dagen van de
hoppluk en bleef uit tijdens de verdere weken. Ook on-
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dervonden ze pijnlijke borstspanningen. Wij hebben als
eerste gevonden welk hopbestanddeel verantwoordelijk
was voor deze verschijnselen. Die verbinding hebben we
hopeïn genoemd (Figuur 1). Hopeïn is het krachtigste
fyto-oestrogeen in de plantenwereld –honderden malen
sterker dan soja-isoflavonen, die toegepast worden ter
vervanging van synthetische hormonen bij vrouwen in
de menopauze. Deze ontdekking leidde tot een ware
opschudding in de medische wereld. Sterke tegenkantingen waren ons deel. Nochtans hebben we met (pre-)
klinische studies de werkzaamheid eenduidig bewezen,
terwijl andere laboratoria ook de veiligheidsvoordelen
ten opzichte van endogene en exogene oestrogenen bewezen hebben. We hebben aangetoond dat de werking
veel, zo niet alles, te maken heeft met de samenstelling van de darmflora van de patiënt. Als gevolg van
onze vinding zijn momenteel tientallen laboratoria en
ziekenhuizen over de wereld onderzoek aan het doen
met hopeïn en aanverwante hopverbindingen, wat het
medisch belang overduidelijk aantoont. Het Oostendse
bedrijf, waarmee we samenwerkten bij de ontwikkeling
van MenoHop, is intussen opgekocht door het grootste
Amerikaans bedrijf van voedingssupplementen, Metagenics. Alle rechten, inclusief patenten, lagen bij het
bedrijf. De universiteit en wijzelf hebben daardoor geen
winsten verworven.”
U neemt afscheid van het academisch leven met een internationaal hopcongres. Wat is daar de bedoeling van?
D.D.K.: “Ik wilde mijn afscheid zelf in handen nemen
en het beste initiatief daartoe was het inrichten van
een wereldcongres over hop (gehouden van maandag
1 september tot vrijdag 5 september 2008 in de gebouwen van ILVO-Plant, Caritasstraat 21 te Melle). De
belangrijkste hopexperten, 37 in totaal, uit 18 verschillende landen werden uitgenodigd om de meest recente
ontwikkelingen van hoponderzoek voor te stellen. Niet
enkel de hopteelt en de genetica van hop kwamen aan
bod, tevens werd heel wat aandacht besteed aan het
uitzonderlijk belang van hop voor de gezondheid en de
cruciale impact op de bierkwaliteit.

Ook een excursie naar Poperinge om een bezoek te
brengen aan het hopmuseum en tevens de hopoogst in
volle bedrijvigheid te kunnen bijwonen, stond op het
programma.
Voor een smaakvolle kennismaking met het 10de Belgisch Bierweekend moesten we naar de Grote Markt te
Brussel. Meer dan 100 deelnemers kwamen hun sympathie betuigen en mij symbolisch uitwuiven. Het congres
eindigde op vrijdagavond 5 september met een schitterende farewell party te Melle, die gepaard ging met een
grandioos vuurwerk. Ik werd in de kosmos gekatapulteerd, grapje! Vandaar zal ik waken over degenen die
mij dierbaar zijn.”
Bent u rijp voor rust of zijn er plannen voor een nieuwe
(h)opleving?
D.D.K.: “Rust betekent dat ik met een rustig gemoed
met pensioen kan gaan, omdat ik meer gerealiseerd heb
dan ik ooit voor mogelijk hield. Ik ben dus niet zoals
vele van mijn collega’s-professoren, die er bij hun pensionering plots aan denken dat ze nog zóveel te doen
hebben. Mijn talenten, die mij zijn meegegeven, heb ik
kunnen aanwenden om de opdrachten waarvoor ik in
dit leven gekomen ben, af te werken. Indien nodig, kan
men op mij rekenen om als adviseur op te treden. Ten
slotte wil ik hard werken aan de zelfrealisatie van mijn
innerlijke mens via spirituele wegen als voorbereiding
op wat na dit aardse leven komen zal.”

Auteursgegevens
Dr. G. (Geert) Vergote, apotheker, is redacteur van dit tijdschrift en algemeen
directeur van publicatiebureau Verno Scientific (www.vernoscientific.be).
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Belgische Vereniging voor
Fytotherapie en Nutritherapie
D. Wuyts
De Belgische Vereniging voor Fytotherapie en Nutritherapie werd opgericht rond 1978. Als initiatiefnemers
noteren we een enthousiaste groep apothekers en dokters in de geneeskunde. Dr. Philippe Antoine werd naar
voor geschoven om als eerste de taak van voorzitter waar te nemen. Alhoewel het gaat om een Belgisch initiatief heeft deze vereniging zuivere Franstalige roots. Dit blijkt ook uit de naam: Société Belge de Phytothérapie
& Nutrithérapie of SBP&N.

Deze vereniging had in de beginjaren hoofdzakelijk
interesse voor fytotherapie, gemmotherapie en aromatherapie. Een keuze die leidde tot de oorspronkelijke
naam “Société Belge de Phytothérapie” (SBP). Onmiddellijk na de oprichting werden opleidingen verzorgd in
deze drie vakgebieden en de oligotherapie. De driejarige
opleiding vond plaats op zondag met een frequentie van
zes contactdagen per jaar. Het doel van dit educatief
initiatief? Een overzicht geven van alle medische gebieden waarin fytotherapie een rol kan spelen. Deze opleidingen waren voorbehouden aan apothekers en dokters
in de geneeskunde.
Vakspecialisten met interesse voor kruiden werden uitgenodigd voor het geven van een lessenreeks. Bekende
namen passeerden de revue: prof. Moens en prof.
Auquière (beiden van de Université Catholique de Louvain), prof. Laekeman (Katholieke Universiteit Leuven),
prof. Foriers (Vrije Universiteit Brussel) en prof. Angenot (Université de Liège). Met deze docenten trokken
we richting Vlaanderen en op centraal gelegen locaties
zoals Gent en Leuven verzorgden we ook opleidingen in
het Nederlands.
De SBP had een missie: fytotherapie bekendmaken en
integreren in de reguliere geneeskunde. Een van de redenen waarom we meewerkten om ESCOP (European
Scientific Cooperation on Phytotherapy) in de startblokken te zetten. De liefde was jammer genoeg éénzijdig.
De SBP vond de return on investment pover en besliste
om het lidmaatschap te stoppen.
De huidige SBP&N is verbonden met de Société Française d’Ethnopharmacologie. Dr. Antoine is de Belgische
ondervoorzitter en ondergetekende de vertegenwoordiger voor de Benelux. Ook andere samenwerkingsverbanden schuwt de SBP&N niet. Momenteel werken we
mee aan het Nederlandstalige tijdschrift Nutri&Fyto en
het Franstalige tijdschrift Phytothérapie.
Toen de Belgische wetgever de terugbetaling van talrijke
magistrale kruidenvoorschriften beperkte, is de interesse
van dokters en apothekers voor fytotherapie sterk afgenomen. Het aantal cursisten verminderde aanzienlijk.
Een situatie die niet lang houdbaar was. Daarom besloot het SBP om het vakgebied van de nutritherapie toe
te voegen aan het cursusaanbod. In 2001 werd beslist
om de naam van de vereniging te wijzigen in SBP&N.

Opleidingen maken plaats voor symposia

Nutriënten werken meestal in synergie met kruiden en
kunnen daarom rekenen op een toenemende waardering
in België. Belgische dokters en apothekers tonen veel
interesse voor fyto- en nutritherapie maar om in dit
vakgebied een driejarige opleiding bij onze vereniging te
volgen? Het spreekt niet iedereen aan. De voornaamste
redenen zijn tijdgebrek en een overaanbod aan opleidingen. De studieduur voor dokter in de geneeskunde
(huisarts) is in België met twee jaar verlengd. Het kost
de huidige student nu negen universiteitsjaren in plaats
van vroeger zeven jaren. Een Belgische huisarts is eveneens verplicht om jaarlijks voldoende studiepunten te
sprokkelen tijdens erkende opleidingssessies. Bovendien
bieden veel firma’s tegenwoordig –nota bene gratis– cursussen aan. Uiteraard om de verkoop van hun producten te stimuleren, maar ‘gratis’ heeft nu eenmaal een
bepaalde aantrekkingskracht. Het zijn allemaal redenen
waarom ons cursuspakket werd afgebouwd en vanaf
2006 beslist werd om enkel tweemaal per jaar een minisymposium over een welbepaald thema te geven. Dit
symposium gaat telkens door op een zaterdagnamiddag.
Voor de prijs hoeft niemand het te laten. Onze vereniging heeft bewust gekozen om de deelnameprijs voor dit
symposium te beperken tot de zeer democratische prijs
van 17 euro (syllabus inbegrepen).

Wetenschap hoog in het vaandel

Vroeger was het bezoekersarsenaal beperkt tot dokters
en apothekers. Hieraan is een einde gekomen, we besloten het doelpubliek uit te breiden met gemotiveerde
osteopaten, naturopaten en voedingsdeskundigen. Het
lesniveau blijft hoog omdat we veel belang hechten aan
de kwaliteit van ons onderwijs.
Elk symposium volgt een vast stramien en bevat altijd
informatie over kruiden, vluchtige oliën, gemmotherapie, nutriënten en voedingsmiddelen die nuttig kunnen
zijn als behandeling van verschillende pathologieën.
De fysiologie van de aandoening en het werkingsmechanisme van de therapie vormen het accent van deze
wetenschappelijke bijeenkomst. Maar ook de noden
van de patiënt komen uitgebreid aan bod. De inhoud
van de opleiding is betrouwbaar omdat we alleen een
beroep doen op wetenschappelijk erkende publicaties.
Empirische aandoeningen worden in de mate van het
mogelijke op een wetenschappelijk verantwoorde manier verklaard. De volgende onderwerpen stonden al op
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het programma: stress, gynaecologie, reumatologie en
immunologie.

Objectiviteit als troefkaart

Tijdens een symposium wordt per actieve stof (nutriënt,
medicijn, . . .) een overzicht gegeven van de mogelijke
indicaties, eventuele neveneffecten, contra-indicaties en
interferenties met andere geneesmiddelen of voedingsmiddelen. Omdat onze vereniging onafhankelijk is van
farmaceutische firma’s kan ze op een eerlijke en objectieve manier informatie verstrekken. Dit is een must
maar spijtig genoeg gebeurt dit niet door iedereen. Wij
beschouwen objectieve informatieverstrekking als de
troefkaart van onze vereniging. Deelnemers van onze
symposia erkennen dat ons onderwijs betrouwbaar is.
Wij bieden een volledig palet van behandelingen aan,
ook conventionele therapieën worden vermeld als ze
onmisbaar zijn voor de genezing van de patiënt.
Het nieuwe opleidingsconcept slaat aan en per minisymposium mogen we gemiddeld een vijftigtal deelnemers verwelkomen. Firma’s die tijdens dit symposium
hun productgamma wensen bekend te maken betalen
hiervoor sponsorgeld. Het voordeel van deze aanpak?
De kostprijs voor de geinteresseerde professional is laag
en de te spenderen tijd voor de opleiding is beperkt tot
twee zaterdagnamiddagen per jaar.

Voedsel als medicijn

De interesse voor voeding als behandeling van aandoeningen neemt toe. Logisch want een deel van de
Belgische bevolking heeft het steeds moeilijker om hun
geneesmiddelenfactuur te betalen. Door het gebruik van
aangepaste voeding is het mogelijk het gebruik van geneesmiddelen te beperken. Dit verkleint de apothekersfactuur van de patiënt.
Deze visie was de aanzet voor mijn boek (Propriétés
Diététiques et Médicinales de nos Aliments et Épices).
Dit is niet zomaar een boek over voeding want naast de
voedingswaarde (vitaminen, mineralen, spoorelementen,
biologische beschikbaarheid, glycemisch index, antioxidans index (Oxygen Radical Absorbace Capacity,
ORAC-waarde), zuur/alkalisch index (Potential Renal
Acid Load, PRAL-waarde), EPA, DHA, . . .) komt de
medicinale werking van elk voedingsmiddel aan bod.
Ook aan de Chinese voedings- en dieetleer is voldoende
aandacht geschonken. In de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) hecht men veel belang aan voeding.
De indicaties en contra-indicaties van elk voedingsmiddel zijn in deze vorm van geneeskunde nauwkeurig bepaald. Daarom heb ik ze in de mate van het mogelijke
opgenomen in mijn boek. Om het de lezer gemakkelijk
te maken is elk voedingsmiddel vertaald in zes talen
(Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Latijn).

Waarom nog een boek over voeding?

Meer dan tweeduizend jaar geleden gaf Hippocrates de
voorkeur aan voeding als eerstekeuze- medicijn. Deze
denkwijze is gedurende lange tijd vergeten maar vandaag is men zich opnieuw bewust van de belangrijke
invloed van voeding op onze algemene gezondheid.
Vroeger werd vooral aandacht besteed aan de inhoud
van voedsel (eiwitten, koolhydraten, vetten en het aantal
calorieën). Daarna werd ook het belang van vitaminen,

mineralen en spoorelementen erkend. Spijtig genoeg
zijn de meeste therapeuten weinig of niet op de hoogte
van de farmacologische werking van voeding. Logisch
want in veel studieboeken zijn de indicaties voor voedingsmiddelen nog steeds louter gebaseerd op de hoeveelheid aan vitaminen, mineralen en spoorelementen.
Een stelling die slechts geldig is voor een beperkt aantal
voedingsmiddelen zoals bijvoorbeeld wortelen (als een
rijke bron van -caroteen). Naast de hoeveelheid aan
nutriënten is namelijk ook de biologische beschikbaarheid ervan belangrijk. Zo bevat spinazie veel -caroteen
maar de inname van spinazie verhoogt de hoeveelheid
-caroteen in het bloed niet.
Sinds een dertigtal jaren heeft men in de voeding allerlei nieuwe stoffen ontdekt die belangrijk zijn voor
onze gezondheid, waaronder carotenoïden, polyfenolen,
lignanen, glycanen, alkaloïden, enzymen, carnitine,
co-enzym Q10, curcumin, catecholaminen, terpenen,
glucosinolaten, saponinen, fytosterolen, inulin, fructooligosacchariden, enzovoort. Deze componenten spelen
een grote rol in de detoxificatie van xenobiotica, in de
strijd tegen vrije radicalen, bij de behandeling van ontstekingen en kanker en ter versterking van onze immuniteit. De industrie is daarom gestart met de productie
van de afzonderlijke componenten maar het innemen
van het geschikte voedingsmiddel is vaak doeltreffender
dan het nutriënt zelf. De reden moeten we zoeken in het
synergisme tussen de verschillende inhoudsstoffen. Zo
verminderen tomaten sterker het risico op prostaatkanker dan het gebruik van lycopeen afzonderlijk.
Over voeding bestaan veel misverstanden. Er zijn therapeuten die aanraden om nooit zuivelproducten te gebruiken maar er zijn er ook die het tegendeel beweren.
Er bestaan nochtans voldoende wetenschappelijke studies om aan te tonen wanneer melk moet aan- of afgeraden worden. De patiënt verliest hierdoor het noorden. Wie moeten ze nu geloven. Het gevolg? Patiënten
verwaarlozen de algemene voedingsadviezen. Dit boek
brengt duidelijkheid en is geschikt voor iedereen die met
voeding de gezondheid van de mens wenst te verbeteren.

De toekomst

De SBP&N blijft ervan overtuigd dat kruiden, nutriënten en voeding een plaats hebben als ondersteunende
geneeskunde. Daarom blijft ons doel deze informatie
beschikbaar te stellen voor alle geïnteresseerde gezondheidswerkers. Maar het succes van een behandeling
hangt ook af van de kennis over het geadviseerde medicijn. Daarom kent een goede gezondheidswerker best
de kleine (negatieve) kant van zijn therapie. Vaak krijgt
hij dit niet te horen van firma’s aangezien zij alleen de
positieve ervaringen van hun behandeling noemen. Jammer, want op die manier lijken veel geneesmiddelen tovermiddelen te zijn. De SBP&N heeft als taak objectieve
gezondheidsinformatie te verstrekken en is niet bang om
ook eventuele neveneffecten of contra-indicaties van een
behandeling in de verf te zetten.

Auteursgegevens:
Dr. D. (Daniël) Wuyts is voorzitter van de SBP&N. Wie meer informatie wenst
over de toekomstplannen van de Belgische Vereniging voor Fytotherapie en
Nutritherapie kan hem bereiken via wuyts.daniel@skynet.be of kijkt op sbpn.
blogspot.com.

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 21e JAARGANG, NR 3, najaar 2008, 15

NVF-Ledenservice
U kunt bij het NVF-bureau, Rijksstraatweg 158,
6573 DG Beek-Ubbergen, tel. 024-6844301, fax 0246843939, nvf@fyto.nl de volgende zaken bestellen:
Verslagen & abstracts van symposia (*: alleen verslag;
**: alleen abstracts beschikbaar):
- 23 mei 2008: Natuurlijke antioxidanten en conserveringsmiddelen in fytotherapie en voeding (e 25,- / voor
leden e 12,-)
- 24 november 2007: Fytotherapie: praktijk en wetenschap (e 25,-/voor leden e 12,-)
- 25 november 2006: Fytotherapie bij dieren (e 25,-/
voor leden e 12,-)
- 26 november 2005: Fytotherapie en oncologie (e 25,-/
voor leden e 12,-)
- 27 mei 2005: Diabetes en de bijdrage van Fytotherapeutica (e 15,-/voor leden e 7,-)
- 7 okt 2004: Biogenic drugs and the Central Nervous
System (e 15,-/voor leden e 7,-)
- 13 mei 2004: Fytotherapie van wetenschap naar patiëntenzorg (e 9,50/voor leden e 4,50)*
- 25 oktober 2003: Traditionele en moderne fytotherapie (e 15,-/voor leden e 7,-)
- 23 mei 2003: Gezondheidsbevorderende voedingsmiddelen (e 20,-/voor leden e 10,-)
- 18 april 2002: Fytotherapie en biodiversiteit (e 10,-/
voor leden e 5,-)**
- 1 november 2002: Een nieuwe fytotherapeutisch-immunologische kijk op hart- en vaatziekten (e 10,-/voor
leden e 5,-)**
- 26 oktober 2001: Fytotherapeutica in de dermatologie
(e 15,-/voor leden e 7,-)
- 19 mei 2001: Fytotherapie bij enkele urologische en
intestinale aandoeningen (e 15,-/voor leden e 7,-)
- 3 nov 2000: Fytotherapeutica in de menopauze
(e 15,-/voor leden e 7,-)
- 26 mei 2000: Fytotherapeutica van plant tot klant
(e 8,-/voor leden e 4,-)
- 12 nov 1999: Hypericum, rationele therapie bij
depressie (e 8,-/voor leden e 4,-)**
- 24 apr 1998: Marihuana als medicijn (e 8,-/voor leden
e 4,-)**
NTvF-artikelen en -edities:
Per opdracht e 2,50 plus per pagina e 0,60 (leden 50%
korting), zie overzicht op de website www.fyto.nl ; hele
nummers (beperkte voorraad!) e 11,50 (voor leden
e 5,75) per stuk.
Gids: Opleidingsmogelijkheden en cursussen in de
fytotherapie: e 7,75 (leden e 3,50)
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en
verzendkosten.

Wat is, wil en doet
de NVF?
De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie werd
opgericht in 1988. Haar doelstelling is het bevorderen
van de kwaliteit van fytotherapie en fytotherapeutica
en een verantwoorde voorlichting daarover aan alle
belangengroepen.
Activiteiten die de NVF in Nederland verricht zijn o.a.:
* De uitgave van het “Nederlands Tijdschrift voor
Fytotherapie”.
* De organisatie van studiedagen, wetenschappelijke
symposia en klinische avonden.
* Het geven van voorlichting en gastcolleges aan diverse
(onderwijs)instellingen en organisaties.
* Het kritisch volgen van en zelf naar voren treden
in publieksmedia betreffende fytotherapie en
fytotherapeutica.
* Het inventariseren en adviseren betreffende
opleidingsmogelijkheden in de fytotherapie.
* Het stimuleren van onderzoek naar fytotherapie en
fytotherapeutica en van de publicatie en verspreiding
van onderzoeksresultaten.
Meer inhoudelijke bijzonderheden zijn te vinden op de
website www.fyto.nl.
De NVF is aangesloten bij de Nederlandse FMWV
(Federatie van Medisch Wetenschappelijke
Verenigingen).
Op Europees niveau vertegenwoordigen NVFleden Nederland in de ESCOP® (European Scientific
Cooperative on Phytotherapy). Het werk van de ESCOP
(onder andere de productie en uitgave van Summary
of Product Characteristics) werd meerdere keren
gehonoreerd met subsidies van de EU.
Lidmaatschap NVF
Leden van de NVF zijn universitair of hbo-opgeleiden
die een professionele relatie tot de fytotherapie hebben.
Van de ruim 300 leden is ongeveer een derde officine
apotheker, de overige leden zijn artsen, farmacognosten,
biologen, hbo-opgeleide fytotherapeuten en academici
uit de handels-, industrie- of overige sectoren. Toetreding loopt via de Toelatingscommissie. De contributie
bedraagt per jaar e 70,63 incl. BTW (hoog tarief),
contributie FMWV (abonnement Mediator) en abonnement op het NTvF. Aan studenten en senioren kan
desgevraagd 50% reductie op de geldende contributiebedragen worden verleend.
Donaties
Giften aan de NVF, alsmede stortingen in het door
de NVF beheerde R.P. Labadiefonds, zijn fiscaal
aftrekbaar. Overmaken naar gironummer 1271388 ten
name van Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie,
Beek-Ubbergen, met vermelding “Gift NVF” of “R.P.
Labadiefonds” volstaat.
Aanmeldingsformulieren en nadere informatie bij:
Drs. A.G.M. van Asseldonk, NVF-bureau,
Rijksstraatweg 158, 6573 DG Beek, tel. 024-6844301,
fax 024-6843939, e-mail: nvf@fyto.nl
website: http://www.fyto.nl
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Boekbespreking
Anthraquinones Containing Plants Reconsidered.
L. Delmulle en K. Demeyer
Standaard Uitgeverij Informatief, Antwerpen 2008
Verkoopprijs: € 32,ISBN 9789034192905
Constipatie is een veel voorkomend probleem en de
markt voor laxantia is groot. Er worden dus steeds
weer nieuwe producten gelanceerd –inclusief nieuwe
synthetische laxantia– veelal met de claim beter en
veiliger te zijn dan de traditionele middelen. Dit
vormde voor Delmulle en Demeyer de aanleiding tot
het schrijven van het boek Anthraquinones Containing
Plants Reconsidered, dat beschouwd kan worden als
een wetenschappelijk gefundeerd pleidooi voor planten
die van oudsher zijn toegepast als laxeermiddel, i.e.
sennablad en -peulen, medicinale rabarberwortel,
vuilboombast, cascara sagrada en aloe. De auteurs
zijn zeker te prijzen voor het goede overzicht dat ze
geven van de huidige wetenschappelijke stand van
zaken omtrent anthrachinonen-bevattende plantaardige
laxantia die hierdoor in een gunstig daglicht worden
gesteld.

dit boek –met name in het eerste gedeelte botanical
aspects– zijn hierin niet altijd even succesvol. En dat
is jammer. Zo wordt bijvoorbeeld voor Rhamnus
frangula (Frangula alnus) onder Chemical composition
(pagina 63) vermeld: “The rhamnoside franguloside,
frangulin, consists of two isomers, frangulosides A
and B.” En verder wordt in dezelfde paragraaf ook
frangulin B (6-O-(D-apiofuranosyl)-1,6,8-trihydroxy3-methylanthrachinon) genoemd als inhoudsstof.
Niet-ingewijden zullen hieruit begrijpen dat er een
inhoudsstof is genaamd frangulin, die bestaat uit
twee rhamnosiden –de isomeren franguloside A en
B– naast de aanwezigheid van frangulin B. Vervolgens
verschijnt onder het kopje Anthranoid Biosynthesis
(pagina 68) plotseling een nieuwe verbinding:
“Growing experiments carried out in Poland showed
that the total glucofrangulin . . .”. Onder het kopje
Conclusions (pagina 70) leest men tenslotte “The
monoglucosides franguloside A and B being the main
anthracene compounds in Frangula alnus . . .”, terwijl
op pagina 68 toch was vermeld dat dit geen glucosiden
maar rhamnosiden waren. Daarnaast is weliswaar
een structuurformule van glucofrangulin in het boek
opgenomen, maar die komt men pas tegen in een ander
hoofdstuk op pagina 87.
Het zal duidelijk zijn dat deze informatie de mist
niet volledig doet optrekken voor de lezer die minder
vertrouwd is met de chemische aspecten van deze
materie. Franguloside –het synoniem voor frangulin–
is inderdaad een mengsel van frangulin A en B. Deze
verbindingen zijn echter geen isomeren maar twee
verschillende monoglycosiden. Frangulin A is een
rhamnoside en frangulin B is een apiofuranoside,
waaruit door koppeling van een extra glucosemolecuul
de overeenkomstige diglycosiden ontstaan, namelijk
glucofranguline A en B.
Nog een voorbeeld van een slordigheidje ten aanzien
van de chemische structuur en de nomenclatuur
hiervan, is te vinden op pagina 42 “The dimeric forms
appear as dianthrones (sennidins A-D) and dianthrone
glycosides (sennosides A-D) . . . Also hetreodianthrones
are reported. . .”. Sennidin C/D en sennoside C/D zijn
echter ook heterodianthronen.

Maar in één opzicht is het boek minder geslaagd.
Het correct en consequent benoemen van de diverse
hydroxyanthraceen-derivaten (of anthranoïden) blijkt
altijd weer een lastige zaak te zijn. Ook de auteurs van

Het zou te ver voeren om hier het eerste hoofdstuk in
detail door te nemen, waarmee ook de suggestie zou
kunnen worden gewekt dat Anthraquinones Containing
Plants Reconsidered in de papiermand mag verdwijnen.
Niet doen dus! Want met name in de hoofdstukken
Pharmacokinetics, Pharmacodynamics and safety
aspects en Clinical aspects wordt veel relevante
informatie gegeven. De belangrijke uitkomst hiervan
is dat bij toepassing van anthrachinon-bevattende
plantaardige laxantia in de normale aanbevolen
dosering geen ernstige bijwerkingen te verwachten
zijn. Patiënten met chronische constipatie kunnen dus
opgelucht ademhalen en er eens rustig voor gaan zitten.
Dr. A.J.J. (Bert) van den Berg
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Wetenschap en traditionele fytotherapie

Een vertaalde en bewerkte samenvatting van Evaluating, designing
and accessing herbal medicine research door Kerry Bone [1].
Vertaling en bewerking: A.G.M. van Asseldonk en S.B.A. Halkes
Eind 2007 liet professor Ernst (Universiteit van Exeter, Verenigd Koninkrijk) zich in de pers negatief uit over
traditionele fytotherapie [2]. Weliswaar toonde hij zich nog steeds voorstander van de wetenschappelijke
fytotherapie, dat wil zeggen de inzet van kwalitatief goede en regulier onderzochte kruidenpreparaten
voor aandoeningen waarbij deze preparaten in gerandomiseerde klinische studies (RCT’s) zijn getoetst en
werkzaam zijn gebleken. Maar vervolgens zei Ernst dat zelfzorg met fytotherapeutica en de traditionele
toepassing van kruiden –met individuele prescriptie, zowel in de context van de Ayurveda, de Traditionele
Chinese Geneeskunde als de Europese traditie– grote risico’s met zich mee kunnen brengen terwijl er vrijwel geen spoor van bewijs is dat “het werkt”. Deze stelling riep veel discussie op onder NVF-leden met
een klinische/therapeutische achtergrond. In dit kader lijkt het interessant kennis te nemen van het meer
genuanceerde standpunt van Kerry Bone over de relatie tussen wetenschap en traditionele fytotherapie.

Inleiding

Het is nog steeds een punt van discussie onder fytotherapeuten en natuurgeneeskundigen of er wel een rol is,
c.q. wat voor rol er is weggelegd, voor de wetenschap
in de fytotherapie. Sommige practici vinden dat de fytotherapie voldoende basis heeft vanuit de traditie en dat
wetenschappelijk onderzoek naar kruiden of de toepassing hiervan daar weinig tot niets aan kan toevoegen.
Zij voorzien dat het volledig incorporeren van wetenschappelijke methoden in de praktijk van de fytotherapie tot ongewenste veranderingen zal leiden, die de ziel
uit de fytotherapie halen doordat wordt gebroken met
de traditionele basis en inzichten. Zij vrezen dat dit tot
een gebrekkig kruisingsproduct zal leiden, dat noch wetenschappelijk noch empirisch goed gefundeerd is of dat
de fytotherapie wellicht helemaal reductionistisch van
opzet wordt, waarbij kruiden –evenals de synthetische
geneesmiddelen– alleen nog gebruikt worden om symptomen te bestrijden. Ook zijn er therapeuten die wetenschap als een inferieure manier van kennisverwerving
zien in vergelijking tot kennis die wordt verworven door
inzicht, inspiratie en intuïtie.
Vaak wordt gesteld dat fytotherapie niet alleen het omgaan met plantaardige medicatie van complexe samenstelling betekent maar ook een complexe therapeutische
behandeling veronderstelt die zich niet gemakkelijk klinisch laat onderzoeken omdat:
- de prescripties veelal patiënt-specifiek zijn; dit zou het
ontwerpen van geschikte onderzoeksprotocollen ingewikkeld maken alhoewel dit wel degelijk mogelijk is
(zie bijvoorbeeld de studie van Bensoussan uit 1998
[3]);
- de relatie patiënt-therapeut een rol speelt; de bijdrage
van dit aspect –dat er voor de patiënt overigens wel
degelijk toe doet– aan het behandelingsresultaat kan
moeilijk worden gescheiden van puur en alleen de
werking van het plantaardige (genees)middel;
- veel patiënten chronisch ziek zijn en een wisselend
ziekteverloop kennen met verbeteringen en exacer-

baties; hierdoor is het lastig om vast te stellen of het
verdwijnen (of verschijnen) van symptomen daadwerkelijk het gevolg is van de behandeling of te wijten is
aan het natuurlijke beloop van de ziekte.
Alhoewel verschillende van deze bezwaren ten aanzien
van wetenschappelijke onderbouwing van de (traditionele) fytotherapie valide zijn, is het niet nodig dat fytotherapeuten wetenschap afwijzen. Allereerst moet er een
onderscheid gemaakt worden tussen wetenschap
(science) en wetenschapsdogmatiek (scientism). Wetenschap is een methode om informatie uit de natuurlijke
omgeving te verzamelen en te ordenen, en kan heel
nuttig en belangrijk zijn om nieuwe informatie te verkrijgen. Wetenschap zoekt naar de waarheid, maar
die waarheid is nooit absoluut. Met name als het om
theorieën gaat –en daar gaat het voor een groot deel
om– weten goede wetenschappers dat er zeer veel informatie en kennis bestaat die momenteel nog moeilijk
binnen wetenschappelijke kaders kan worden ingepast
en dat veel van wat vandaag als waarheid geldt in de
toekomst achterhaald zal blijken te zijn. Eveneens weten
zij dat de afwezigheid van een wetenschappelijk bewijs
van werkzaamheid niet gelijk staat aan onwerkzaamheid. Voor dogmatici geldt daarentegen dat enkel de
natuurwetenschappelijke theorieën de absolute waarheid vertegenwoordigen en dat alles wat niet met de
hedendaagse moleculair-biologische/fysische kennis kan
worden verklaard, dient te worden verworpen. Voor
deze dogmatici moeten natuurtherapeuten inderdaad
vrezen, maar voor onderzoek door en met genuanceerde
wetenschappers hoeven zij niet bang te zijn, integendeel
zelfs: dit heeft hun veel te bieden.
Zo kan wetenschappelijk onderzoek de solide, feitelijke
achtergrondinformatie leveren die elke therapeut nodig
heeft; bijvoorbeeld dat inhoudsstoffen in Ginkgo biloba
een gunstige invloed hebben op de stromingseigenschappen van het bloed (antagonisme van platelet-activating
factor) en op door ischemie veroorzaakte weefselschade
(onder andere antioxidant- activiteit) waardoor extrac-
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ten van deze plant een positief effect kunnen hebben
bij perifere en centrale doorbloedingsstoornissen. In dit
opzicht kan de fytotherapie worden omschreven als een
positieve integratie van wetenschap en traditie omdat
een onderbouwing wordt gevonden voor de traditionele
kennis over het gebruik van medicinale kruiden. Wetenschappelijk onderzoek kan in deze context dan ook
worden beschouwd als één van de vele gereedschappen
in de spreekkamer. De vergaarde kennis werkt ondersteunend bij de inzet van empathie, logica en gezond
verstand en de specifieke behandeling van het individu
wordt niet enkel bepaald door de uitkomsten van gerandomiseerde klinische studies. Wel is het van belang om
als therapeut kritisch te zijn op de ‘wetenschappelijke’
informatie die wordt gebruikt. Men dient met name
attent te zijn op de vele vormen van pseudo-wetenschap
en slechte wetenschap die bijvoorbeeld op internet veel
voorkomen en een groot gevaar vormen voor de effectiviteit van de natuurgeneeskunde. Goed onderzoek helpt
de fytotherapie vooruit, maar slecht onderzoek is waardeloos of zelfs misleidend.

Onderzoek naar fytotherapie; voor- en nadelen

In het ideale geval kan klassiek farmacognostisch en
farmacologisch onderzoek dus inzichtelijk maken hoe
een kruid werkt, hoe kwaliteit en veiligheid kunnen
worden geborgd, welke nieuwe toepassingen denkbaar
zijn en kan het de synergie van de bestanddelen uit het
complexe plantenextract laten zien. In tegenstelling tot
het reguliere geneesmiddelenonderzoek waarbij een enkelvoudig doel wordt gesteld –bijvoorbeeld het remmen
van een bepaalde fysiologische reactie– en hiervoor een
enkelvoudige stof wordt gezocht (meestal chemischsynthetisch gemaakt maar soms ook nog van natuurlijke
herkomst als geïsoleerde plantenstof) die deze werking
heeft zonder al te veel neveneffecten, is het onderzoek
naar fytotherapie echter per definitie onderzoek naar
een multitarget-therapie die met een complex aan stoffen wordt nagestreefd. De bestaande onderzoeksmodellen, die erop gericht zijn om één specifieke activiteit te
documenteren, schieten hier nog wel eens tekort.
Zo hebben de veelgebruikte in vitro testen enkele belangrijke beperkingen als het gaat om het onderzoek
van fytotherapeutica. Het geteste extract komt namelijk
direct in contact met een groep cellen, vaak in onrealistisch hoge doseringen. Nog belangrijker is het dat
in deze testen helemaal geen rekening wordt gehouden
met eventuele metabolisatie na orale toediening (farmacokinetiek). Als het extract langs orale weg wordt ingenomen zal een aantal plantenstoffen namelijk helemaal
niet worden opgenomen, een aantal ondergaat wijzigingen voordat het in de bloedbaan komt of wordt in de
lever omgezet. Slechts een zeer beperkt aantal plantenstoffen zal de cellen in ongewijzigde vorm bereiken. De
invloed van een plantenextract zoals die direct wordt
gemeten op cellulair niveau kan dus in belangrijke mate
verschillen van de werking van het in het lichaam eerst
gemetaboliseerde extract. Als alternatief zou de farmacokinetiek van plantenstoffen of -extracten onderzocht
kunnen worden bij vrijwilligers, maar ook interessant
zouden ex vivo studies kunnen zijn. Hierbij wordt het
effect van een plantenstof of -extract op bijvoorbeeld
het functioneren van bloedcellen of hormonen bestudeerd nadat een vrijwilliger een fytotherapeuticum heeft

ingenomen. Ook verschillende niet-invasieve technieken
(zoals testen op geheugen, reactiesnelheid, EEG, ECG
en MRI-scans) kunnen op deze manier worden gebruikt
om de werking van een fytotherapeuticum na metabolisatie in het menselijke lichaam te bestuderen.
Misschien is het werkingsmechanisme van een fytotherapeuticum in sommige gevallen ook niet goed in
diermodellen te bestuderen en zou het relevant kunnen
zijn om onderzoek te doen naar de fysiologische rol van
plantenstoffen in de plant zelf. Immers, plantenstoffen
worden niet in eerste instantie aangemaakt om als geneesmiddel voor de mens te dienen. Planten maken deze
stoffen allereerst omdat deze essentieel zijn voor het
overleven/functioneren van de plant. Als bekend wordt
wat de invloed is van de plantenstoffen op de plantaardige eiwitten of enzymen kan dit wellicht –indien er
overeenkomsten in enzym- of eiwitfuncties tussen plant
en dier/mens zijn– bijdragen aan het ophelderen van het
werkingsmechanisme van fytotherapeutica bij de mens.
Onderzoek dat een relatie legt tussen de fytochemische
samenstelling en de werking c.q. klinische effectiviteit
van een kruidenpreparaat is een van de meest relevante
onderzoeksterreinen voor de praktijk. Zo worden tincturen van verse planten door sommige therapeuten
gezien als de beste bereidingsvorm. Onderzoek heeft
echter uitgewezen dat, door het hoge watergehalte van
verse planten, de concentratie van actieve stoffen in deze
tincturen (te) laag blijft. Bovendien kunnen bij dit bereidingsproces plantaardige enzymen werkzaam blijven die
diverse actieve stoffen afbreken. Op basis van deze wetenschappelijke inzichten lijkt dus de voorkeur te moeten worden gegeven aan bereidingen vanuit gedroogde
plantendelen. Fytochemisch onderzoek is daarnaast ook
van belang omdat het de mogelijkheid biedt om een betrouwbare werkzaamheid van fytotherapeutica te garanderen door producten te controleren op een constante
kwaliteit. Het probleem is hierbij echter dat voor een
aantal veelgebruikte kruiden die goed klinisch resultaat
hebben laten zien –zoals bijvoorbeeld Echinacea purpurea, Sabal serrulata en Valeriana officinalis– nog niet
eenduidig is aangetoond welke inhoudsstoffen voor deze
werking verantwoordelijk zijn. Dat maakt de kwaliteitsborging moeilijk. Het kan daarom interessant zijn om
met nieuwe extractiemethoden bepaalde farmacologisch
actieve stoffen naar voren te halen, maar onderzocht
moet worden of dit niet ten koste gaat van andere, eveneens werkzame stoffen. Synergistische (veelal door verbetering van de biologische beschikbaarheid), additieve
en antagonistische effecten van stoffen in fytotherapeutica zijn belangrijke onderzoeksthema’s waar ook nog
veel meer aan gedaan zou kunnen worden.
Hoewel de huidige onderzoeksmethodieken dus nog niet
altijd even geschikt zijn om de complexiteit van fytotherapeutica en hun inzet in de natuurgeneeskundige
praktijk te doorgronden, biedt het fytotherapeutisch
onderzoek wel voordelen voor de reguliere gezondheidszorg. Uitgangspunt vormen kruidenproducten die traditioneel al eeuwenlang worden gebruikt en werkzaam
zijn bevonden. Het onderzoek spitst zich dus toe op
bereidingen waarvan redelijkerwijs aangenomen mag
worden dat patiënten er baat bij hebben. Wetenschappelijke studies die het werkingsmechanisme ophelderen
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Echinacea purpurea

en de klinische effectiviteit aannemelijk maken, kunnen
ook binnen de reguliere zorg leiden tot de toepassing
van kruidenmiddelen voor aandoeningen waarvoor de
arts nu nog geen bevredigende oplossing heeft (zoals
artrose, zie nieuwsrubriek). De weg naar de oplossing
van dergelijke gezondheidsproblematiek lijkt via de
inzet van kruiden –en zeker indien in harmonie met de
natuurgeneeskundige zorgverleners naar effectieve behandelingen kan worden gezocht– veel korter te kunnen
zijn dan wanneer enkel de weg wordt bewandeld van
de ontwikkeling van reguliere geneesmiddelen. In het
belang van de patiënten dienen alle betrokkenen hier
daarom samenwerking na te streven.

Evidence-based fytotherapie

Het oorspronkelijke doel van de Evidence-Based Medicine (EBM) zoals die werd beschreven door onderzoekers van de Canadese McMaster universiteit, is te
komen tot een geneeskundig handelen waarbij de (praktijk)ervaring van een arts wordt gecombineerd met therapieën die effectief zijn gebleken in klinisch onderzoek.
Er wordt bij de EBM dus naar gestreefd om zo eerlijk
mogelijk gebruik te maken van de beschikbare wetenschappelijke kennis en die te betrekken bij het behandelen van de individuele patiënt, in het besef van de uniciteit van elk therapeutisch moment. Veiligheid van de
gekozen therapie speelt hierbij een belangrijke rol zodat
elke keer een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van de interventie noodzakelijk is. EBM stoelt dus
vooral op de resultaten van RCT’s. Het probleem van
deze sterk gecontroleerde studies is echter dat de afstand

tot de realiteit van de dagelijkse praktijk te groot lijkt
te worden. Dit resulteert er bijvoorbeeld in dat in de
Cochrane Reviews –systematische beoordelingen van
klinische studies door de Cochrane Collaboration, een
gerenommeerd instituut op het gebied van EBM– zelfs
voor veel in de reguliere geneeskunde gangbare behandelingen wordt geconcludeerd dat er geen of onvoldoende bewijs van werkzaamheid bestaat. De laatste jaren
zijn ook veel fytotherapeutica onderzocht in RCT’s en
dit heeft geleid tot de publicatie van veel systematische
meta-analyses en/of Cochrane reviews over de klinische
effectiviteit van kruiden(extracten).
Een alternatieve methode om bewijs voor de werkzaamheid van fytotherapie te verzamelen, is het zogenaamde
n=1 onderzoek. Meer dan de RCT maakt dit type onderzoek het mogelijk om de werkzaamheid van de fytotherapeutische behandeling –in overeenstemming met
zowel de inherente eigenschappen van de gebruikte kruidenpreparaten als met de manier waarop deze worden
toegepast– vast te leggen. Ook de variatie in de respons
op de kruidenmiddelen kan goed met n=1 onderzoek
beschreven worden.

Conclusie

Dat kruiden al heel lang traditioneel worden toegepast
bij verschillende aandoeningen wordt in wetenschappelijke kringen niet als overtuigend bewijs gezien voor
werkzaamheid. Dat er een correlatie bestaat tussen de
fytochemische samenstelling en het therapeutische gebruik van planten wordt al meer geaccepteerd als bewijs

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 21e JAARGANG, NR 3, najaar 2008, 20

voor een mogelijke werkzaamheid. Nieuwe statistische
methoden zoals Bayesiaanse statistiek zouden nuttig
kunnen zijn om deze bewijskracht te vergroten. Andere
aspecten met betrekking tot het onderzoek aan fytotherapeutica die van belang zijn voor de verdere wetenschappelijke onderbouwing van de fytotherapie en de
acceptatie hiervan binnen de reguliere geneeskunde, zijn
hierboven kort geschetst. Geconcludeerd kan worden
dat het –om van waarde te zijn voor de fytotherapeutische praktijk– belangrijk is dat wetenschappers:
- nieuwe modellen ontwerpen om de effecten van complexe mengsels van plantenstoffen te documenteren
zodat kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van fytotherapeutica geoptimaliseerd kunnen worden;
- het concept synergie van plantenstoffen verder exploreren;
- meer inzicht ontwikkelen in het werkingsmechanisme
van veelgebruikte kruiden;
- klinische onderzoeksmodellen ontwerpen die beter
aansluiten bij de holistische en persoonsspecifieke
prescripties die veel worden toegepast.

Auteursgegevens:
Drs. A.G.M. (Tedje) van Asseldonk is redacteur van dit tijdschrift, directeur
van het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie en coördinator van de
NVF.
Dr. S.B.A. (Bart) Halkes is (eind)redacteur van dit tijdschrift en is werkzaam bij
PhytoGeniX, een bedrijf dat zich richt op het wetenschappelijke onderzoek aan
fytotherapeutica en de ontwikkeling van nieuwe plantaardige geneesmiddelen.
Kerry Bone is als fytotherapeut en docent werkzaam in Australië en mede-auteur
van het leerboek Principles and Practice of Phytotherapy (Mills S en Bone K,
Churchill Livingstone, Edinburgh, 2000).

Referenties
1. Bone K. Evaluating, designing and accessing herbal medicine research. In:
Wynn S, Fougere B (red.) Veterinary herbal medicine, Mosby/Elsevier, Philadelphia, 2007.
2. Ernst E. Herbal medicine: buy one, get two free. Postgrad Med J
2007;(83):615-6.
3. Bensoussan A, Talley NJ, Hing M, Menzies R, Guo A, Ngu M. Treatment of
irritable bowel syndrome with Chinese herbal medicine: a randomized controlled trial. JAMA 1998;280(18):1585-9. Deze studie is vertaald en becommentarieerd in dit tijdschrift door A.G.M. van Asseldonk en N. Wauters-Hermans
(Westers klinisch onderzoek naar Chinese kruidenpreparaten. Ned Tijdschr
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tot stand gekomen en het maakt deel uit van de biologische en culturele ontwikkeling van dieren en mensen
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klinische ervaringen en scherp wetenschappelijk onderzoek worden aangevuld.
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VERKORTE PRODUCTINFORMATIE HYPERIPLANT®

Ginkgo biloba

[1] BENAMING Hyperiplant tabletten, ﬁlmomhulde tabletten 300 mg. [2] KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per ﬁlmomhulde tablet: 300 mg droog extract van Hypericum perforatum L. (sint-janskruid) (3-7:1), overeenkomend met 0,36 mg tot 0,84 mg hypericine en 9-18 mg hyperforine. Extractiemiddel: 80% methanol (v/v). [3] FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tabletten. [4] GEGEVENS BETREFFENDE DE TOEPASSING 4.1 Indicatie: Bij milde
tot matige depressieve klachten. 4.2 Dosering en wijze van toediening: 3 maal daags 1 tablet. De tabletten kunnen het
best ´s morgens, ´s middags en ´s avonds met een glas water, in hun geheel, dus zonder te kauwen worden ingenomen.
Het innametijdstip is onafhankelijk van maaltijden. Het kan 4-6 weken duren alvorens een duidelijke verbetering van de
symptomen optreedt. Indien na deze periode geen merkbare verbetering is opgetreden, heeft verdere behandeling geen
zin. Het is niet aangetoond dat langer behandelen dan 6 weken effectief is. 4.3 Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor
een van de bestanddelen van het product of een bestaande lichtovergevoeligheid. Niet gebruiken bij kinderen onder de 12
jaar. 4.4 Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen voor gebruik: Om eventuele interacties te vermijden
wordt aangeraden bij het voorschrijven of aﬂeveren van een Hypericum perforatum extract preparaat na te gaan of één
of meer van de in sectie 4.5 genoemde geneesmiddelen wordt gebruikt. 4.5 Interacties met andere geneesmiddelen
en andere vormen van interactie: Hypericum perforatum extract versterkt de werking van het leverenzym cytochroom
P-450 en van de P-glycoproteïnepomp. Hierdoor kan de werking van een aantal geneesmiddelen afnemen. Waargenomen
is dat geneesmiddelen met Hypericum perforatum extract de werking van de volgende geneesmiddelen kunnen verminderen: antidepressiva zoals nortriptyline en amitriptyline; benzodiazepinen toegepast als hypnotica zoals midazolam; diverse
triptanen voor neurologische aandoeningen; remmers van het immuunsysteem bijvoorbeeld bij orgaantransplantaties en
auto-immuunziekten: ciclosporine, tacrolimus; antistollingsmiddelen van het coumarinetype, zoals acenocoumarol en fenprocoumon; anti-epileptica: fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine; luchtwegverwijders: theofylline; hartglycosiden bij
hartfalen en hartritmestoornissen: digoxine; remmers van het HIV-virus: dit geldt voor zowel de protease remmers, zoals
bijvoorbeeld indinavir, als voor non-nucleotide reverse transcriptaseremmers zoals efavirenz en nevirapine; simvastatine;
oncolytica zoals imatinib en irinotecan. Hypericum perforatum extract kan ook de werking van geneesmiddelen tegen depressiviteit van het SSRI-type beïnvloeden. Enkele voorbeelden hiervan zijn paroxetine, sertraline en nefazodon. Gelijktijdig
gebruik wordt afgeraden, vanwege een mogelijk ontstaan van het serotoninesyndroom. Bij gelijktijdig gebruik van Hypericum
perforatum extract en de orale anticonceptiepil, kan er sprake zijn van een verminderde bescherming tegen zwangerschap.
Dit is gebaseerd op meldingen van doorbraakbloedingen en zeer incidenteel van gevallen van zwangerschap. 4.6 Zwangerschap en lactatie: Zwangerschap: Over het gebruik van Hyperiplant tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan
onvoldoende gegevens om mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Experimenteel onderzoek bij dieren wijst geen directe of
indirecte schadelijke effecten uit voor de zwangerschap, embryonale ontwikkeling en/of bevalling of postnatale ontwikkeling.
Hyperiplant behoort niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Lactatie: Over het gebruik van Hyperiplant tijdens de
lactatie bij de mens bestaan onvoldoende gegevens. Het geven van borstvoeding wordt daarom afgeraden. 4.7 Effecten
op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen: Hyperiplant tabletten is onderzocht in experimenten
waarbij rijomstandigheden zijn gesimuleerd. De rijvaardigheid of het vermogen machines te bedienen werden niet beïnvloed.
4.8 Bijwerkingen: Fotosensibilisatie kan optreden, in het bijzonder bij personen met een gevoelige huid. Gastro-intestinale
klachten, allergische huidreacties, moeheid of rusteloosheid kunnen in zeldzame gevallen optreden. 4.9 Overdosering:
Tot nu toe zijn geen gevallen van acute intoxicatie met Hypericum perforatum bereidingen gerapporteerd. Blootstelling aan
zonlicht en UV-straling dient dan gedurende twee weken vermeden te worden. Eventueel dient een symptomatische behandeling ingesteld te worden. [5] EIGENSCHAPPEN 5.1 Farmacodynamische eigenschappen: Het precieze werkingsmechanisme van Hypericum perforatum extract (sint-janskruid) is niet bekend. 5.2 Farmacokinetische eigenschappen:
De samenstelling van Hyperiplant tabletten, voor wat betreft de werkzame stoffen, is een complex mengsel van bestanddelen (extract van Hypericum perforatum) waarvan de exacte samenstelling niet bekend is. Farmacokinetische studies zijn
uitsluitend uitgevoerd met één bestanddeel van het extract, namelijk hypericine. Orale toediening van 300 en 900 mg extract
leidde tot gemiddelde maximale plasmaspiegels van respectievelijk 1,3 en 7,2 ng hypericine/ml plasma. De halfwaardetijd
bedraagt ca. 37 uren. Absorptie vindt plaats met een vertraging van ca. 2 uren. Tijdens een behandeling gedurende 14 dagen
worden na 7 dagen steady-state concentraties bereikt van 8,8 ng/ml plasma bij een dosering van 3 maal daags 300 mg
extract. Het distributievolume voor hypericine bedraagt 19,7 liter en de totale klaring bedraagt 9,2 ml/min. 5.3 Gegevens
uit het preklinische veiligheidsonderzoek: In vitro is bij concentraties die aanleiding geven tot fototoxiciteit, fotogenotoxiciteit waargenomen na UVA/UVB behandeling. Deze concentraties liggen echter boven de
verwachte humane blootstelling (in de huid). [6] FARMACEUTISCHE GEGEVENS 6.1 Lijst
van hulpstoffen: Hulpstoffen zijn: ascorbinezuur, croscarmellose natrium, antischuim emulsie,
hydroxypropyl methylcellulose, macrogol, magnesiumstearaat (E572), maïszetmeel, melksuiker,
microkristallijne cellulose (E460), silicium dioxide, saccharine natrium, talk, vanilline, en kleurstoffen: titaandioxide (E171) en ferri-oxide (E172). 6.2 Onverenigbaarheden: Geen. 6.3 Houdbaarheid: De uiterste gebruiksdatum is aangegeven op de verpakking. De houdbaarheidstermijn is 2 jaar. Na verstrijken van de uiterste gebruiksdatum dient Hyperiplant niet meer gebruikt
te worden. 6.4 Speciale voorzorgen bij bewaring: Bewaren beneden 25ºC. 6.5 Aard en
inhoud van de verpakking: Hyperiplant tabletten zijn verpakt in een stripverpakking (PVC/Al).
10 tabletten per strip, 90 tabletten per verpakking. 6.6 Gebruiksaanwijzing/verwerkingsinstructies: De tabletten in het geheel, dus zonder te kauwen innemen. Eventueel met een
glas water. [7] HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
VSM Geneesmiddelen bv, Postbus 9321, Berenkoog 35, 1800 GH ALKMAAR, telefoon:
(072) 566 1122, ax: (072) 562 3883. [8] NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN Hyperiplant is in het register ingeschreven onder RVG 32887. [9]
DATUM VAN GOEDKEURING/VERNIEUWING VAN DE VERGUNNING 5 december 2007.

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 21e JAARGANG, NR 3, najaar 2008, 21

Nieuws en korte
berichten
NVF-symposium: Fytotherapie in de context van
traditionele Chinese geneeskunde

De NVF wijdt haar voorjaarssymposium op 4 april
2009 –dat gezamenlijk met NAAV en NVA wordt georganiseerd– aan fytotherapie in de traditionele Chinese
geneeskunde. Tijdens deze dag zal vooral worden belicht
hoe individuele prescripties nog veiliger en effectiever te
maken zijn met behulp van nieuwe wetenschappelijke
kennis. Er zullen lezingen worden gegeven door onder
meer professor Hylands en professor Houghton (London), professor Chan (Wolverhampton), You Ping Zhu,
Mei Wang, Jan Schroën en Yifan Yang. Inlichtingen en
aanmelding via het NVF-bureau (nvf@fyto.nl).

ANVAG-nieuws: Europese Ayurveda Vereniging
opgericht

Op 26 oktober j.l., Dhanvantari-dag (het hindoefeest
van de geneeskunde) vond in Wenen de oprichtingsbijeenkomst plaats van de wetenschappers- en artsenorganisatie European Ayurveda Medical Association
(EURAMA). Tijdens deze bijeenkomst waren er lezingen van prof. dr Bodeker (Oxford), prof. dr. Ammon
(Tübingen), prof. dr. Przuntek (Bochum) en diverse
medisch-wetenschappelijke en politieke autoriteiten uit
India en Europa. Na diverse gesprekken met vertegenwoordigers en adviseurs van de Europese Unie (EU)
en van nationale overheden hebben de initiatiefnemers
vastgesteld dat het noodzakelijk is dat een organisatie
van in Europa opgeleide artsen en wetenschappers gaat
zorgen voor de acceptatie van Ayurveda in de Europese
gezondheidszorg, met name bij verzekeraars. Een sterke
lobby-organisatie op Europees niveau is onder meer
nodig om tegenwicht te bieden aan de sterke restricties
die op dit moment lijken te zullen worden opgelegd aan
exotische kruiden binnen de EU. EURAMA zal op Europees niveau onderzoeksactiviteiten gaan coördineren en
standaarden formuleren voor onder andere educatie. De
organisatie zal (binnenkort) te bereiken zijn via de websites www.eurama.net en www.ayurveda-association.eu.

Biopiraterij

De Indiase actiegroep op het gebied van biodiversiteit
Gene Campaign heeft een boek gepubliceerd met de titel
Biopiracy: Imitations, Not Innovations dat is geschreven door Suman Sahai, Prasmi Pavithran en Indrani
Barpujari (als pdf-bestand gratis te verkrijgen via http://
www.genecampaign.org/Sub%20pages/publicationfree=ID1.htm). Het boek start met een algemene inleiding waarin enkele kwesties uit het verleden, zoals rond
geelwortel (patent op wondgenezing) en neem (patent
op antifungaal gebruik) besproken worden. Deze patenten zijn door India succesvol aangevochten alhoewel dit
veel juridische kosten met zich mee heeft gebracht en
er veel andere patenten nog steeds op deze planten rusten. De auteurs doen suggesties voor een wijziging van
de wetgeving op dit gebied. Hierna geven zij tientallen
voorbeelden van patenten op toepassingen van planten
die (deels) overeenkomen met het traditioneel gebruik
ervan. Het betreft onder meer Acorus calamus, Aloe

vera (meer dan 1000 patenten in de VS), Commiphora
mukul, Momordica species, Nigella sativa, Ocimum
sanctum, Phyllanthus emblica, Piper species (waaronder
kava kava), Rauwolfia serpentina en Withania somnifera.
Bron: www.genecampaign.org.

Meta-analyses over Pelargonium sidoides

De wortels van Pelargonium soorten P. sidoides DC en
P. reniforme Curtis zijn door traditionele Zoeloestammen in Zuid-Afrika eeuwenlang gebruikt om infecties
van de luchtwegen en het maag-darmkanaal te behandelen. Rond 1890 werden ze in Europa geïntroduceerd en
gebruikt voor de behandeling van tuberculose. Daarna
raakten ze in het vergeethoekje maar in Duitsland is
sinds 1983 dit extract weer als geneesmiddel bij bronchitis geregistreerd onder de naam Umckaloabo®. Een
tiental gepubliceerde gerandomiseerde klinische studies
met dit middel vormde de basis voor het schrijven van
een Cochrane review. De fabrikant stelde hiervoor ook
nog diverse ongepubliceerde manuscripten beschikbaar.
Niet alle studies werden geïncludeerd in de meta-analyse. In totaal werden acht studies (waarvan vijf ongepubliceerde) meegenomen. Hiervan lieten twee studies zien
dat bij volwassenen alle symptomen van acute bronchitis werden verlicht, een derde studie had alleen vermindering van sputum als significant resultaat. In twee van
drie studies met kinderen werden alle symptomen verlicht. Studies met acute sinusitis bij volwassenen lieten
een verbetering zien van alle symptomen. Studies met
een vloeibaar extract vertoonden betere resultaten dan
de studies waarbij tabletten waren gebruikt. Het gemiddelde effect van alle studies is mede daardoor klein. De
Cochrane review is daarom voorzichtig met haar conclusie en noemt het bewijs beperkt, nog niet overtuigend
voor een evidence-based behandeling.
Grotendeels op basis van dezelfde klinische onderzoeken (vier gepubliceerde en twee ongepubliceerde) en
ook ongeveer in dezelfde periode werd een tweede metaanalyse uitgevoerd door onderzoekers aan de universiteit van Exeter. Een studie van Lizogub uit de Oekraïne
uit 2007 is niet meegenomen in deze analyse terwijl een
studie van Matthys (Freiburg, 2003), die in de Cochrane
review geëxcludeerd werd, wel is meegenomen. De onderzoekers in Exeter kwamen op vergelijkbare wijze als
de Cochrane Collaboration tot de conclusie dat er bemoedigend bewijs is voor de effectiviteit van P. sidoides
bij acute bronchitis.

Pelargonium sidoides

Op dit moment lijken Pelargonium-preparaten een zinvolle bijdrage te kunnen gaan leveren aan de bestrijding
van luchtwegaandoeningen waarbij antibiotica niet
geïndiceerd zijn. In het licht van de toenemende resistentie van bacteriën als gevolg van het onjuist toepassen
van antibiotica, is dit een belangrijke aanvulling. Ook
in Nederland is inmiddels een preparaat beschikbaar
–Kaloba®– dat is geregistreerd als traditioneel kruidengeneesmiddel. Alhoewel bij de diverse klinische studies
met dit middel zeer weinig bijwerkingen zijn geconsta-
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teerd, blijft het zinvol het risico op eventuele individuele
overgevoeligheid in de gaten te houden (veel mensen zijn
allergisch voor geraniums). Bij het bijwerkingencentrum
van de Wereld Gezondheids Organisatie in Uppsala zijn
vanuit Duitsland in de loop van de jaren 2002-2006
een dertigtal meldingen hiervan binnengekomen (ter
vergelijking: in 2002 werden in Duitsland ongeveer 4,1
miljoen verpakkingen verkocht).
Bronnen: Timmer A, Günther J, Motschall E, Antes G,
Kern WV. Pelargonium sidoides extract for acute respiratory tract infections (Review). Cochrane database of
systematic reviews 2008;3:CD006323; Agbabiaka TB,
Guo R, Ernst E. Pelargonium sidoides for acute bronchitis: a systematic review and meta-analysis. Phytomedicine 2008;15(5):378-85; De Boer HJ, Hagemann U,
Bate J en Meyboom RHB. Allergic
���������������������������
reactions to medicines derived from Pelargonium species. Drug safety
2007:30(8):677-80.

Oregano- en tijmolie hebben een antibiotische werking
Onderzoekers van de universiteiten van Wageningen
en Belgrado testten de vluchtige oliën van tien plantensoorten (kamille, lavendel, basilicum, pepermunt, kruizemunt, tijm, oregano, salie, sinaasappel en citroen).
Een antibiotisch effect van zowel de vluchtige oliën als
van enkele van de componenten hieruit (linalylacetaat,
linalool, limoneen, - en -pineen, 1,8-cineol, kamfer,
carvacrol, thymol en menthol tegen vele bacteriën en
schimmels werd vastgesteld en vergeleken met streptomycine. Meest actief waren de olie van Origanum vulgare en Thymus vulgaris.
Bron: Sokovic M, Marin PD, Brkic D, Van Griensven
LJLD. Chemical composition and antibacterial activity
of essential oils of ten aromatic plants against human
pathogenic bacteria. Food 1(2), 220-6. 2007.

Geen operatie maar wel fytotherapie bij osteoartritis
in de knie

Op 11 en 12 september 2008 besteedden wereldwijd
diverse nieuwsmedia aandacht aan een publicatie die
verschenen was in het New England Journal of Medicine waarin werd aangetoond dat artroscopische chirurgie
noch pijnverlichting, noch functieverbetering gaf voor
patiënten met osteoartritis in de knie. Deze studie werd
in diverse nieuwsmedia (buiten Nederland) in verband
gebracht met de positieve resultaten die in drie klinische
studies werden bereikt met Pycnogenol®, een extract
van Franse pijnboombast met een ontstekingsremmende
werking. Een Tsjechisch onderzoek dat werd gepubliceerd in de editie van augustus 2008 van Phytotherapy
Research (Cisár et al.), bespreekt twee voorgaande
klinische studies en voegt een derde studie toe waaruit
blijkt dat 150 mg Pycnogenol® per dag in vergelijking
tot placebo bij patiënten met osteoartritis (stadium I of
II) een significante verbetering van pijn (40,3%) en van
de algemene symptomatologie (20,9%) gaf, alsmede een
vermindering van het gebruik van pijnstillers (niet-steroïdale ontstekingsremmers, NSAID’s). Ook twee weken
na afloop van de behandelperiode van 12 weken was het
effect nog significant verschillend. De pijn nam tijdens
de eerste maand al wat af maar pas na twee maanden
was het effect optimaal. Er waren geen bijwerkingen,
integendeel, verschillende deelnemers aan de studie
meldden normalisering van bloeddruk (zes mensen in de
verumgroep ten opzichte van twee in de placebogroep),

verbetering van de mentale conditie (10 mensen in de
verumgroep, drie in de placebogroep), mooier haar en
een meer gave huid. De onderzoekers concluderen dat
Pycnogenol een interessant product is om het gebruik
van NSAID’s geheel of gedeeltelijk te vervangen.
Een studie die in 2006 werd verricht door Indiase en
Amerikaanse onderzoekers en onlangs werd gepubliceerd (Sengupta et al.) laat zien dat 5-Loxin® –een bereiding uit hars van Boswellia serrata (wierook) die is verrijkt tot 30% 3-O-acetyl-11-keto--boswelliazuur– een
effectieve en veilige behandeling van knieartrose is. Drie
groepen van 25 patiënten ontvingen een dosis van 0
(placebo), 100 of 250 mg/dag. Beide verumgroepen vertoonden significante verbetering van de pijnklachten en
de bewegelijkheid van de knie, de groep met de hoogste
dosis reeds na 7 dagen. De bijwerkingen van het product waren vrijwel gelijk aan die van de placebo. Veel
serum-, bloed- en urineparameters werden gemeten.
Hierbij werd een significante reductie in de enzymen die
kraakbeen afbreken vastgesteld in de verumgroep.
In een andere recente publicatie laten Widrig et al. in
een gerandomiseerde gecontroleerde studie met 198 patiënten zien dat Arnica Gel® gemaakt van tinctuur 1:20
(50g/100 g gel) gelijkwaardig presteert met ibuprofengel (5%, Optifen® bij uitwendig gebruik van de gel bij
artrose van de hand. Bij één van de deelnemers veroorzaakte Arnica een allergische huidreactie, voor het overige werden beide gels goed verdragen.
Er is sinds 2001 tevens een Cochrane review beschikbaar (Little et al.) waarin overtuigend bewijs wordt
aangehaald voor de werking van Piascledine® (een Frans
preparaat uit de niet-verzeepbare olie uit avocado en
soja; dagdosering 300 mg) bij osteoartritis.
Brandnetel, wilgebast, spirea, duivelsklauw, gember en
rozenbottel werden in dit tijdschrift al eerder besproken
in verband met gewrichtspijnen. Er zijn dus diverse geschikte behandelingsalternatieven voor deze patiënten.
Bronnen: Mueller S. Surgery does not help knee osteoarthritis! Foodconsumer.org, 11 sept 2008;
Wasserman B. Pine bark reduces knee osteoarthritis.
Foodconsumer.org, 12 sept 2008; Cisár P, Jány R,
Waczuliková I, Sumegová K, Muchová J, Vojtassák J,
Duracková Z, Lisy M, Rohdewald P. Effect of pine bark
extract (Pycnogenol) on symptoms of knee osteoarthritis. Phytother Res 2008;22(8):1087-92; Sengupta
K, Alluri KV, Rama Satish A, Mishra S, Golakoti T,
Sarma KVS, Dey D, Raychaudhuri SB. A double blind,
randomized, placebo controlled study of the efficacy
and safety of 5-Loxin® for treatment of osteoarthritis
of the knee. Arthritis Res Ther 2008;10(4):R85 (te verkrijgen via http://arthritis-research.com/content/10/4/
R85); Widrig R, Suter A, Saller R, Melzer J. Choosing between NSAID and arnica for topical treatment
of hand osteoarthritis in a randomised, double-blind
study. Rheumatol Int 2007;27(6):585-91; Little CV,
Parsons T, Logan S. Herbal therapy for treating osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews
2001;1:CD002947(sindsdien onveranderd).

Europese beoordeling van gezondheidsclaims bedreigt
ook (kruiden)supplementen
In het kader van de nieuwe Europese wetgeving voor
voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen
(Verordening (EG) nr. 1924/2006) heeft de European
Food Safety Authority (EFSA) onlangs haar beoorde-

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 21e JAARGANG, NR 3, najaar 2008, 23

ling van de eerste aanvragen voor gezondheidsclaims
openbaar gemaakt. EFSA blijkt de lat zeer hoog te hebben gelegd –acht van de negen aanvragen zijn in eerste
instantie afgewezen– en verlangt een duidelijke karakterisatie van de betreffende producten en onderbouwing
van de gezondheidsclaim met bewijs uit goede humane
interventiestudies. Daarnaast moet een eenduidig verband tussen het gebruik van het product en het gezondheidseffect worden aangetoond.
Hoewel de door de EFSA gehanteerde criteria wetenschappelijk gezien verdedigbaar zijn, is het de vraag of
deze “gouden standaard” in de praktijk haalbaar is voor
voedingsmiddelen en -supplementen. Het lijkt er eerder
op dat deze criteria de innovatie op het gebied van gezonde voedingsmiddelen en -supplementen zal remmen.
Bedrijven zullen eerder geneigd zijn dure onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten te stoppen ten faveure van
veiligere brand-marketing strategieën. Daarnaast lijken
de EFSA-criteria een bedreiging te vormen voor gezondheidsclaims die inmiddels al lang officieel zijn goedgekeurd en waarover veel jurisprudentie bestaat. Zo lijken
claims voor ziekterisicobeperking voor bijvoorbeeld
vezels, fruit en groente gevaar te lopen omdat deze voedingsmiddelen wat betreft de kwalitatieve samenstelling
niet voldoende gekarakteriseerd zijn terwijl het nut van
deze producten door verschillende nationale overheden
wel wordt erkend en wordt beschreven in voedingsadviezen.
Het lijkt erop dat de “gouden standaard” niet alleen
zal worden toegepast voor ziekterisicobeperking-claims
maar door de EFSA ook zal worden gehanteerd voor de
beoordeling van zogenaamde Artikel 13 claims (generieke claims die zijn gebaseerd op algemeen geaccepteerd
wetenschappelijk bewijs). Hoewel de eisen voor deze
Artikel 13 claims nog niet bekend zijn gemaakt, lijkt de
nadruk vooralsnog ook te liggen op bewijs dat is verkregen uit humane interventiestudies en lijkt de EFSA
resultaten van observationeel en epidemiologisch onderzoek te willen negeren. Hiermee lijkt de EFSA in te gaan
tegen de wettelijk gestelde kaders die aangeven dat al
het bewijs ter onderbouwing van een gezondheidsclaim
moet worden meegewogen.
De visie van de EFSA bedreigt ook voedingssupplementen die kruiden bevatten. Veel van de gezondheidsclaims
voor botanische ingrediënten die in kruidenpreparaten
worden verwerkt, berusten namelijk op traditioneel
gebruik en kennis uit de praktijk en niet zozeer op de
resultaten van klinisch onderzoek. Overigens is traditie
en praktijkervaring wèl acceptabel bij de registratie als
traditioneel kruidengeneesmiddel.
Bron: Courrège L. EFSA’s harsh health claim regime.
USA.Nutra-ingredients.com, 30 sept 2008.

Hypericum perforatum is opnieuw effectief gebleken bij
depressieve stoornissen

Het is al lang bekend dat patiënten met milde tot matige
depressieve klachten baat kunnen hebben bij behandeling met (extracten uit) Hypericum perforatum (sintjanskruid). Verschillende systematische overzichten
van placebo-gecontroleerde en vergelijkende klinische
studies met sint-janskruid die tussen 1995 en 2005
zijn gepubliceerd, hebben dit aangetoond. Op deze
overzichtsartikelen is echter de nodige kritiek geweest,
met name omdat bij de analyse ook onderzoeken werden betrokken waarin patiënten waren geïncludeerd

die slechts weinig en/of milde depressieve symptomen
vertoonden. Dat de geïncludeerde studies veelal waren
uitgevoerd door huisartsen die geen ervaring hadden
met onderzoek naar depressies en dat bij vergelijkende
onderzoeken vaak lage doseringen van reguliere antidepressiva waren gebruikt, waren andere bezwaren op
deze overzichtsartikelen.
De laatste jaren zijn meerdere nieuwe, goed uitgevoerde
klinische studies gepubliceerd waarin het effect van
sint-janskruid bij patiënten met een depressieve stoornis
(major depression) is onderzocht. Zeer recent hebben
onderzoekers uit München en Freiburg deze nieuwe
informatie betrokken in een herziene versie van een eerder uitgevoerde Cochrane review. In deze meta-analyse
werden in totaal 29 klinische studies betrokken, 18
placebo-gecontroleerde studies en 17 studies waarin een
vergelijking werd gemaakt tussen sint-janskruid en een
regulier antidepressivum. In de meta-analyse werden zo
de resultaten vergeleken van in totaal 5489 patiënten
met een depressieve stoornis die was gediagnosticeerd
conform de criteria van de Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-IV) of de International Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems (ICD-10).
Patiënten die sint-janskruid slikten, bleken significant
vaker positief te reageren op de behandeling dan de patiënten die placebo kregen toegediend (gecombineerde
respons-ratio (RR) van 1,48 (95% betrouwbaarheidsinterval (CI)=1,23-1,77)). De resultaten van deze
placebo-gecontroleerde studies waren echter vrij heterogeen. Terwijl de analyse van de negen kleinere klinische
studies een RR van 1,87 (95% CI= 1,22-2,87) opleverde
was de RR voor de negen grote klinische studies 1,28
(95% CI= 1,10-1,49). Het aantal patiënten dat vanwege
bijwerkingen met de behandeling stopte, was gelijk voor
de sint-janskruid behandelde groep en de placebo-groep.
De meta-analyse van de vergelijkende studies liet
zien dat sint-janskruid qua effectiviteit vergelijkbaar
was met reguliere antidepressiva (RR van 1,01 (95%
CI=0,93-1,09)). Dit gold zowel voor studies waarin sintjanskruid werd vergeleken met de oudere antidepressiva
(onder meer tricyclische antidepressiva; RR van 1,02
(95% CI= 0,90-1,15)) als voor vergelijkende onderzoeken met selectieve serotonineheropname-remmers (RR
van 1,00 (95% CI= 0,90-1,12)). Het aantal uitvallers
ten gevolge van bijwerkingen was significant lager in de
sint-janskruid behandelde groep dan in de met tricyclische antidepressiva of de met selectieve serotonineheropname-remmers behandelde groepen.
De auteurs van deze meta-analyse concluderen dan ook
dat bij patiënten met een depressieve stoornis de geteste
extracten van sint-janskruid beter werken dan de placebo en vergelijkbaar zijn in effectiviteit met tricyclische
antidepressiva of selectieve serotonineheropnameremmers. Het feit dat de effectiviteit van sint-janskruid
afhankelijk lijkt te zijn van het land waarin de klinische
studies zijn uitgevoerd, bemoeilijkt de interpretatie van
de resultaten uit deze meta-analyse echter wel.
Bron: Linde K, Berner MM, Kriston L. St John’s wort
for major depression. Cochrane database of systematic
reviews 2008;4:CD000448
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