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Fytotherapie in het Verenigd Koninkrijk
A.G.M. van Asseldonk

Fytotherapeuten (medical herbalists) in Groot-Brittanië hebben zich sinds 1864 georganiseerd in beroeps-

verenigingen, waarbij de beroepsrechten en -plichten voor een groot deel door de beroepsgroep zelf gere-

geld zijn. Ook de opleidingsstandaarden zijn door de beroepsverenigingen duidelijk vastgelegd. Het beroep 

genoot op cruciale momenten koninklijke bescherming. De historische ontwikkeling van de Engelse fytothe-

rapie laat enerzijds overeenkomsten zien met het vasteland van Europa. Anderzijds heeft in de 19e eeuw 

de wederzijdse beïnvloeding met de Verenigde Staten geleid tot verschillen in de wijze van voorschrijven. 

Ten geleide
De redactie ontving veel positieve reacties op haar 
special over België (afgelopen najaar) en heeft daarom 
het idee opgevat om vaker een land als thema te nemen. 
Deze editie is voor een groot deel gewijd aan fytothera-
pie in het Verenigd Koninkrijk (VK), hetgeen mogelijk 
werd door actieve inzet van een van de NVF-leden, De 
Jong, die in Engeland is opgeleid. Zij laat in een uitge-
breid artikel met casuïstiek zien hoe de westerse fyto-
therapeuten in het VK de persoonsspecifieke prescripties 
ontwerpen en onderbouwen. Gezien de opmerkelijke 
verschillen met de ons bekende werkwijze in de Neder-
landse fytotherapie, besloot de redactie de achtergron-
den van deze verschillen te belichten vanuit de historie. 
Dit gebeurt in het openingsartikel door Van Asseldonk, 
die een beeld schetst van de rijke Britse plantlore en 
het ontstaan van de beroepsverenigingen. Halkes sluit 
aan met een artikel over de actuele en op handen zijnde 
regelgeving voor fytotherapeuten en kruidengeneesmid-
delen in het VK. Evenals in de themanummers over 
veiligheid en farmacovigilantie (2004, nr 4) en onder-
wijs (2006, nr 2) wordt de regelgeving in het VK als een 
voorbeeld gezien voor toekomstige ontwikkelingen in 
Nederland. 

Actueel onderwerp in deze editie is de publicatie en 
aanbieding aan de Tweede Kamer van het eindrapport 
van het Fyto-V project waarvan een uitgebreide samen-

vatting is opgenomen. Ook zijn in dit nummer enkele 
boekbesprekingen opgenomen en natuurlijk ontbreken 
deze keer weer niet de korte berichten waarin we verslag 
doen van recente ontwikkelingen in het onderzoek naar 
fytotherapie en natuurproducten. Daarnaast heeft de 
ayurveda-vereniging ANVAG, waarvan de leden col-
lectief zijn geabonneerd op dit tijdschrift, haar eigen 
nieuwsrubriek verzorgd.

Tot slot wil de redactie graag u, de lezer, uitnodigen tot 
het insturen van kopij. Wellicht bent u wetenschapper 
of student en wilt u iets berichten over uw onderzoeks-
werk, bent u apotheker en wilt u collega’s deelgenoot 
maken van de wijze waarop u met behulp van uw fy-
totherapeutische kennis de patiëntenzorg optimaliseert, 
bent u arts of therapeut en laat u een stukje praktische 
fytotherapie zien. Heeft u wel iets te melden maar geen 
tijd om het op papier te zetten? Bel dan met het NVF-
bureau en er zal worden getracht u hierbij te helpen. 
Graag breidt de redactie de vaste rubrieken in dit tijd-
schrift uit met uw ingezonden opiniestukken. Uiteraard 
blijft onze hoofddoelstelling het objectief berichten over 
wetenschappelijke ontwikkelingen in de fytotherapie 
maar binnen het kader van een opiniepagina willen we 
ook een discussieplatform zijn voor de verschillende 
kwesties die NVF-leden beroeren.

A.G.M. van Asseldonk en S.B.A. Halkes, 
themacoördinatoren

Er zijn enkele opvallende verschillen tussen de Neder-
landse en de Engelse fytotherapie. Zo hebben therapeu-
ten uit beide landen specifieke voorkeuren voor bepaal-
de kruiden. Daarnaast geeft de Nederlandse therapeut 
vooral advies en laat de verkoop van de middelen in toe-
nemende mate aan een apotheek of drogist over, terwijl 
de Engelse therapeut veelal (nog) zelf een tinctuur mengt 
en aflevert. De Nederlandse therapeut werkt tenslotte 
met enkelvoudige kruiden of met een relatief eenvoudig 
recept waarbij een hoofdmiddel wordt gezocht dat zo 
veel mogelijk therapiedoelstellingen in zich verenigt, 
aangevuld met een enkel adjuvans, corrigens en/of con-
stituens. Dit hoofdmiddel wordt relatief laag gedoseerd. 
De Engelse fytotherapeuten zijn gewend om per thera-
piedoel meerdere kruidenmiddelen in te zetten (zie de 
casuïstiek elders in deze editie, en [1,2]) en omdat elk 
kruid voldoende hoog wordt gedoseerd, is de medica-

tiesterkte voor Nederlandse begrippen nogal hoog. Deze 
verschillen krijgen meer reliëf tegen de hierna geschetste 
historische achtergrond.

EngElsE fytothErapiE vóór 1800
Zoals ook in Nederland, Duitsland en Frankrijk het 
geval is geweest, werd de lokale Britse kruidentraditie 
in de eerste eeuwen na Christus sterk beïnvloed door de 
Romeinse legerartsen en veldchirurgen die hun mediter-
rane kruiden meebrachten en aanplantten bij legerplaat-
sen. Vandaaruit vestigden veel van deze plantensoorten 
zich in het wild, hierbij geholpen door het opdrogen van 
verschillende moerasgebieden na ingrepen van de Ro-
meinen in het landschap [3]. De mediterrane kruidenge-
neeskunde, te boek gesteld en bewerkt door Dioscorides 
en Galenus, is goed te herkennen in latere geschriften 
en boeken. De oorspronkelijke kruidengenezers –de 
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Keltische druïden– zijn grotendeels vermoord door de 
Romeinen en hun gebruiken zijn slechts fragmentarisch 
blijven bestaan, bijvoorbeeld in Wales. 

Vanaf 700 na Christus werd de kruidengeneeskunde in 
Engeland, evenals op het vasteland, vooral door mon-
niken in kloosters beoefend en beschreven. Het oudste 
herbal handschrift (±1000 jaar na Christus) staat be-
kend als The Leach Book of Bald. “Leach” betekent 
genezer en “Bald” was een monnik. Uit de 13e eeuw 
stamt het Red Book of Hergest, een receptenboek met 
voor die tijd qua dosering en bereiding zeer gedetailleer-
de recepten die werden beschreven binnen een hippocra-
tisch concept. Het is gemaakt door en voor de familie 
Rhiwallon, een eeuwenoud geslacht van artsen (van 
de 13e eeuw tot 1842) uit Myddfai in Zuidwest-Wales. 
Volgens Griggs [4] stammen verschillende door hen 
veel-gebruikte planten zoals maretak (Viscum album), 
kleefkruid (Galium aparine), betonie (Stachys betonica) 
en ijzerhard (Verbena officinalis) uit de Keltische tijd. 
Deze kruiden spelen tot op heden een belangrijke rol in 
de Engelse fytotherapie.

In de late middeleeuwen brachten kruisvaarders de Arabi-
sche medische kennis (een synthese van Griekse en Perzi-
sche geneeskunde) mee terug naar Engeland. De popula-
riteit van exotische kruiden, zoals senna (Cassia-soorten), 
nam flink toe en ging ten koste van de lokale middelen, 
zoals de vuilboom (Rhamnus frangula). Reden was dat 
de winstmarges op exotische kruiden voor de apotheker 
veel hoger waren en deze kruiden de artsen meer moge-
lijkheden boden tot het etaleren van exclusieve kennis [4]. 
Het medicinale gebruik van lokale kruiden werd voor de 
tweede keer in de geschiedenis met de dood bestraft, nu 
door de katholieke kerk met haar heksenjachten die van de 
15e tot de 17e eeuw plaatsvonden.

Koning Henry VIII (1491-1547) was een groot liefheb-
ber van kruiden, zelfs zozeer dat hij zelf allerlei recepten 
maakte en uitprobeerde. In aanvulling op twee wetten 
uit 1540 die de rechten van artsen en chirurgijns regel-
den, vaardigde hij in 1543 een wet uit die fytotherapeu-
ten het recht gaf te praktiseren. De koning hekelde het 
winstbejag van deze eerste twee beroepsgroepen en gaf 
speciale rechten aan de kruidengenezers die wel voor 
weinig of niets gezondheidszorg voor de armen boden. 
Zij kregen het recht zelfstandig een flink aantal ziektes 
te behandelen en artsen mochten hen daarbij niet hinde-
ren [4].
Na de uitvinding van de boekdrukkunst zijn in Enge-
land verschillende kruidenboeken verschenen, waarvan 
de werken van Gerard en Culpeper het meest bekend 
gebleven zijn tot in de huidige tijd. De barbier-chirurgijn 
John Gerard (1545-1612) beschrijft in zijn Herball de 
planten vooral vanuit het perspectief van de hovenier. Er 
wordt slechts summier aan de werking gerefereerd en de 
planten worden niet in een (humoraalpathologische of 
andere) context geplaatst. De tekst is grotendeels –ove-
rigens zonder hieraan te refereren– gebaseerd op een 
niet gepubliceerde vertaling van Dodoens’ laatste werk, 
Stirpium historiae pemptades (1583) door dr. Priest, 
die overleed voordat hij ermee klaar was. Bijna alle il-
lustraties komen uit een in 1590 verschenen editie van 
Tabernaemontanus’ kruidenboek. Gerard had moeite de 
planten aan de illustraties te koppelen en de Leidse bo-

tanicus Lobelius heeft hier veel aan gecorrigeerd, althans 
voor een deel van het boek, want Gerard wilde niet de 
tijd nemen om het af te ronden [5,6]. 

De werken van de apotheker Nicholas Culpeper (1616-
1654), met name de Complete herbal en English Physi-
cian zijn van grote invloed geweest op de Engelse tradi-

Etnobotanie en English Plant Lore 
De Royal Botanic Gardens in Kew (bij Londen) en 
de universiteit van Kent hebben altijd veel aandacht 
geschonken aan economische botanie, en binnen dit 
vakgebied ook aan medicinale planten (etnobotanie). 
Het Centre for Economic Botany (CEB), met een col-
lectie van ongeveer 80.000 specimens uit de hele we-
reld, is inmiddels onderdeel van de afdeling Sustain-
able Uses of Plants in Kew, met aan het hoofd Prof. 
dr. Simmonds. 
 
In 2003 werd samen met het NIMH het Ethnomedica 
project (ook wel Remembered Remedies genoemd) 
opgestart om de lokale kennis van en de herinnerin-
gen aan het gebruik van inheemse planten als huis-
middeltjes of in de volksgeneeskunde vast te leggen. 
Traditie en wetenschap worden, met subsidie van 
het ministerie van cultuur, media en sport, samenge-
bracht in een goed toegankelijk archief van traditio-
nele Engelse plant lore.

Kruidengebruik van migranten in zowel etnisch als 
etnobotanisch perspectief is vanuit de universiteit 
van Bradford bestudeerd door studenten van dr. Pie-
roni. Etnobotanie is verder een van de belangrijkste 
thema’s van het centrum voor farmacognosie en fy-
totherapie van de School of Pharmacy, Universiteit 
Londen (prof. dr. Heinrich). 

Websites voor meer informatie over bovengenoemde 
activiteiten: 
Centre for Economic Botany: www.kew.org/scihort/
ecbot/. 
Ethnomedica: www.kew.org/ethnomedica. 
Publicaties dr. Pieroni : www.andreapieroni.eu. 
Centrum voor farmacognosie en fytotherapie: www.
pharmacy.ac.uk/pharmacognosy.html. 

Engelse cottage- kruidentuin
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tie; de populariteit van zijn werk (tot op heden) is ver-
gelijkbaar met die van Dodoens in Nederland of die van 
Paracelsus in Duitsland. Hij bracht een ongeautoriseerde 
vertaling uit van de tot dan toe in het Latijn geschreven 
farmacopee en moedigde mensen aan om lokale kruiden 
te gebruiken in plaats van de dure buitenlandse produc-
ten. Verder verbond hij de kruidentraditie sterk met de 
astrologische symboliek [5,7,8]. Dit bleef indertijd in 
Engeland niet onbekritiseerd, bijvoorbeeld door William 
Cole die de kruiden indeelde volgens de vier elementen 
zoals ook bij Dodoens, Fuchs en anderen op het vaste-
land in die tijd gebruikelijk was [5,9]. 

De meeste artsen wezen Culpepers werk af en bleven 
vasthouden aan de exotische kruiden, bij voorkeur ge-
mengd met andere kostbare ingrediënten in dure elixers 
zoals het theriakel (een beroemd tegengif bestaande uit 
64 ingrediënten). Schadelijker nog dan hun voorkeur 
voor exotische kruiden was de neiging –die artsen tij-
dens en na de renaissance steeds meer toonden– tot het 
drastisch ingrijpen in de fysiologie, een neiging die werd 
versterkt door hun steeds mechanistischer opvattingen 
over het functioneren van de menselijke natuur. Aan-
vankelijk ging het hierbij om het gebruik van sterk wer-
kende planten (laxeer- en braakmiddelen, narcoleptica, 
enz.) maar vanaf de renaissance werd de receptuur ook 
aangevuld met gevaarlijk hoge doses van giftige stoffen 
zoals kwik, arsenicum en antimoon. Later werden de 
sterkst werkzame stoffen uit planten geïsoleerd (mor-
fine, kinine, enz.) en het aura van vooruitgang dat om 
deze moderniteiten hing, zorgde ervoor dat vanaf 1800 
een stoffig en ouderwets imago kleefde aan degenen die 
toch doorgingen met het gebruik van kruiden [4].

van EngEland naar amErika En wEEr tErug
De Engelse emigranten (pilgrims) hadden in de 17e eeuw 
hun belangrijkste kruiden, zoals toorts, weegbree en 
polei meegenomen naar Amerika. Een lijst van ruim 
100 van deze kruiden is samengesteld door Tabor [10]. 
Enkele in Engeland bekende kruiden bleken in Ame-
rika overigens ook inheems te zijn zoals looksoorten, 
duizendblad, waterkers en lijnzaad. Door de kennis-
making met de medicinale planten die door de Noord 
Amerikaanse indianen werden gebruikt, werd het krui-
denarsenaal van de pilgrims uitgebreid met planten als 
Cimicifuga racemosa, Caulophyllum thalictroides, Iris 
versicolor, Arctostaphylus uva-ursi en Eupatorium per-
foliatum. Hierdoor werden deze Noord-Amerikaanse 
planten in de 19e eeuw ook bekend en geliefd in Enge-
land. 

Samuel Thompson (1769-1843) was een schaapherder 
uit New Hampshire die zijn kruidenkennis kreeg via een 
wise woman (expert in geneeskunde van de indianen). 
Vanuit deze traditie bekritiseerde hij de reguliere aanpak 
van koorts (gif en aderlating) en beschreef hij het nut 
van koorts als de natuurlijke reactie op een infectieziek-
te en de mogelijkheid om met de natuur mee te werken 
door het gebruik van kruiden als Capsicum annuum, 
Lobelia inflata, Myrica cerifera, Viburnum opulus en 
Zanthoxylum americanum. Zijn behandelingen had-
den een humoraalpathologisch concept als achtergrond 
waarbij vuur de levenskracht vertegenwoordigt en kou-
de het ziekmakende principe. Zijn boeken werden erg 
populair en richtinggevend voor een groot aantal artsen. 

Deze noemden zich de eclectics, medici die “het beste” 
uit allerlei tradities combineerden. Zij werkten in het 
algemeen met de reguliere diagnose en combineerden 
fytotherapeutica uit zowel de Europese als de Noord-
Amerikaanse indiaanse traditie met chemische middelen. 
Alhoewel het algemene principe van deze stroming was 
om vooral niet te schaden, werden door sommigen ook 
combinaties gemaakt die puur op symptoomonderdruk-
king gericht waren. De 19e eeuw is in de VS als een 
gouden eeuw voor de fytotherapie te beschouwen. De 
Amerikaanse eclectics hebben op hun beurt de Engelse 
fytotherapie weer sterk beïnvloed. De doseringen waren 
vrij hoog, zeker hoger dan in Duitsland en Nederland 
waar onder invloed van de homeopathie juist een trend 
naar enkelvoudige middelen in een lage dosering ont-
stond [1]. 

Albert Coffin maakte Thompsons therapie vanaf 1838 
in Engeland populair. Hij bracht de Amerikaanse krui-
den overzee en zette een heel netwerk van verkoopagen-
ten op. Coffinism was in 1850 al een begrip met een 
eigen tijdschrift en zijn catalogus was toen al toe aan de 

De Prince of Wales en zijn stichting voor integrale 
geneeskunde

Prins Charles richtte in 
1993 de Foundation 
for Integrated 
Healthcare (FIH) op, een 
liefdadigheidsinstelling die 
een belangrijke rol speelde 
bij de professionalisering 
van complementaire 
behandelwijzen 
(Complementary and 
Alternative Medicine; 
CAM) in het Verenigd 
Koninkrijk en de integratie 

hiervan in het Britse National Healthcare System 
(NHS). Eén van de belangrijkste activiteiten van deze 
stichting was het bij elkaar brengen van verschillende 
CAM-beroepsverenigingen en regeringsorganisaties 
voor gesprekken over overkoepelende regelgeving. 
Dit heeft geleid tot adviezen inzake het statutair 
regelen van enkele CAM-beroepsgroepen, waaronder 
fytotherapeuten. Voor de overige beroepen is in 
januari 2009 de Complementary National Health 
Care Council (CNHC) opgericht.
Op 24 januari 2009 werden door prins Charles 
drie in Engeland geregistreerde traditionele 
kruidengeneesmiddelen gelanceerd: een Hypericum-
preparaat, een Echinacea-preparaat en een 
combinatie-preparaat van Taraxacum en Cynara. 

De FIH heeft een brede doelstelling: zij 
concentreert zich op zelfredzaamheid als middel 
tot gezondheidsbevordering waarbij ook het 
milieu, de voeding, en de huisvestingssituatie 
veel aandacht krijgen. Voor verschillende van de 
hierboven genoemde activiteiten wordt de prins sterk 
bekritiseerd door anti-kwakzalvers verenigingen.

Website www.fih.org.uk 
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20ste druk. Dit was de tijd waarin de reguliere genees-
kunde –zo bleek onder meer uit een staatsrapport over 
cholera in 1853– patiënten weinig anders te bieden had 
dan calomel, opium, alcohol en aderlaten, middelen en 
methoden die vaker de ziekte verergerden dan genazen. 
Zowel de fytotherapie als de homeopathie boekten 
daarentegen successen en de bijbehorende praktijken 
floreerden destijds. John Skelton, een fytotherapeut die 
aanvankelijk met Coffin samenwerkte, zette eveneens 
een eigen importlijn op en betrok de farmacognosie bij 
het vakgebied, dit laatste overigens zeer tot ergernis van 
de anti-intellectueel Coffin. 

Zowel Coffin als Skelton hadden een schare volgelingen. 
De verdeeldheid tussen beide stromingen werd echter 
overwonnen toen in 1854 de Medical Reform Bill in het 
parlement werd besproken en werd gepleit voor het al-
leenrecht op medische behandelingen door artsen (voor-
zover lid van de British Medical Association). Een storm 
van protest door 6000 herbalisten en patiënten stak 
op, resulteerde in de intrekking van het wetsvoorstel en 
leidde er uiteindelijk toe dat de herbalisten zich in 1864 
verenigden in de National Association of Medical Herb-
alists [4].

dE 20stE EEuw
In de eerste helft van de 20ste eeuw zijn er twee vrouwen 
geweest die veel hebben betekend voor de hernieuwde 
populariteit van geneeskruiden in het Verenigd Konink-
rijk: Mary Grieve en Hilda Leyel [3]. Grieve, lid van 
de Royal Horticultural Society, beheerde in 1914 de 
kwekerij Whin’s Vegetable Drug Plant Farm and Me-
dicinal Nursery. Omdat Engeland (net als de Verenigde 
Staten) voor de aanvoer van geneesmiddelen afhankelijk 
was van het Europees vasteland, ontstonden bij het 
uitbreken van de oorlog in 1914 hieraan tekorten. Een 
oproep aan het Britse publiek om zelf geneesplanten te 
gaan telen of verzamelen om zo de farmaceutische in-
dustrie van grondstoffen te voorzien, riep ongekend veel 
respons op. Ook ontstond er een enorme behoefte aan 
informatie over dit onderwerp en Grieve voorzag hierin 
door middel van cursussen en folders. Knoflook (Allium 
sativum) en olie van tijm (Thymus vulgaris) werden als 
antibioticum gebruikt, goudsbloem (Calendula officina-
lis) voor brandwonden en veenmos (Sphagnum palustre) 
werd in plaats van katoen als absorberend materiaal ge-
bruikt. Ook veel andere kruiden waren nuttig en nodig. 
Veel mensen startten een kleine kwekerij, die echter na 
de oorlog geen geld meer opbracht toen de stroom van 
goedkope chemische grondstoffen weer op gang kwam. 
Vandaar dat bij de start van de Tweede Wereldoorlog 
in 1940 de Britse overheid het publiek wel vroeg om 
weer kruiden te gaan verzamelen, maar het opzetten van 
teeltbedrijven ontmoedigde. 

Hilda Leyel (1880-1957) was te jong getrouwd om nog 
arts te worden maar ze bleef haar leven lang gefascineerd 
door geneeskruiden. In 1927 opende ze een herbalisten-
winkel in Baker Street in London, genaamd Culpeper’s. 
Aanvankelijk wilde ze gewoon kruiden verkopen maar 
de winkel trok als een magneet mensen aan die ook meer 
wilden weten over de toepassing van medicinale planten 
en Leyels winkel werd steeds meer een vraagbaak en 
adres voor individuele prescripties. Vanuit deze groep 
mensen ontstond de Society of Herbalists. De informa-

tiefolders van Grieve werden door Leyel in 1931 gebun-
deld in A Modern Herbal [11]. Dit boek werd na Culpe-
per’s Complete Herbal het nieuwe standaardwerk voor 
de Engelsen waarin tevens de wetenschappelijke kennis 
van die tijd over kruiden gebundeld was. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog steeg de vraag naar 
kruiden opnieuw. Omdat de Britse regering in 1941 
een nieuwe geneesmiddelenwet (Pharmacy Act) had 
aangenomen waarmee apothekers het alleenrecht kre-
gen op de verkoop van geneesmiddelen –inclusief me-
dicinale kruiden (met uitzondering van de gedroogde 
theesoorten)– werd herbalisten het werk echter min of 
meer onmogelijk of zelfs illegaal gemaakt. Opnieuw 
was er grote verontwaardiging onder het publiek, maar 
de herbalisten waren inmiddels in zoveel verschillende 
beroepsverenigingen georganiseerd dat geen krachtige 
vuist meer kon worden gemaakt. Het enige resultaat 
was daarom de toezegging dat bij een volgende wets-
wijziging de herbalisten geconsulteerd zouden worden. 
Intussen had Leyel wel een maas in de wet gevonden; 

Het Eden project en Plants for a future
Veel Engelsen nemen tuinieren en tuinen erg serieus 
en mede daardoor zijn er naast de universitaire plan-
tencollecties ook veel particuliere gespecialiseerde tui-
nen, waarvan hier twee voorbeelden worden bespro-
ken. Het Eden project in Cornwall noemt zichzelf een 
botanische tuin voor de 21ste eeuw en wil het belang 
van de relaties tussen mensen en planten (etnobota-
nie) zo breed mogelijk uitdragen. Enerzijds nemen 
vertegenwoordigers van dit project deel aan alle etno-
botanische conferenties, anderzijds draait het project 
als een ‘pretpark’ met miljoenenomzet (met onder 
meer grote concerten en een ijsbaan) en dat roept 
veel discussie op. Grote ecodisplays (presentaties van 
planten in een min of meer natuurlijke setting) onder 
koepels met een totale grootte van 2,2 ha bootsen 
plantaardige ecosystemen uit alle werelddelen na. 
Plants for a future (PFAF) is een Britse charity (er-
kende algemeen nut beogende instelling) die twee 
terreinen in Devon en Cornwall beheert waar zeld-
zame en onbekende planten geteeld en getoond wor-
den in een biologische permaculture aanplant. Het 
gaat met name om planten die medicinaal of voor 
voeding gebruikt werden of worden. Permaculture is 
een duurzame vorm van landbouw zonder jaarlijkse 
verstoring van de grond (door het ploegen), dus met 
de nadruk op meerjarige planten. Op de uitgebreide 
PFAF-website worden tientallen verwante initiatieven 
genoemd. Ook is er een database met gegevens over 
7300 plantensoorten te vinden. 

Websites www.edenproject.com en www.pfaf.org 

Het Eden project, de koepels van buitenaf en binnenin
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iedereen die lid was van de Society of Herbalists kon 
namelijk wel met kruiden behandeld worden zodat zich 
binnen de kortste keren duizenden leden bij deze ver-
eniging aanmeldden [3]. Pas in 1968 kwam in deze situ-
atie verandering en werden in de Medicines Act enkele 
artikelen opgenomen die aan de Britse kruidengenees-
kundigen een uitzonderingspositie gaven wat betreft het 
verstrekken van medicinale planten. Zo werd het voor 
kruidengeneeskundigen mogelijk gebruik te maken van 
tincturen die zonder indicatie op de verpakking aan hen 
verkocht werden en waaruit zij zelf de patiënt-specifieke 
preparaten konden mengen en verstrekken aan hun pa-
tiënten. De in 1964 opgerichte British Herbal Medicine 
Association (BHMA) –een groepering waarin fytofar-
maceutische bedrijven, apothekers, farmacognosten en 
artsen/therapeuten zijn vertegenwoordigd en die zich 
onder meer bezig houdt met het opstellen, actualiseren 
en uitbreiden van de British Herbal Pharmacopoeia 
[12]– speelde bij de totstandkoming en uitvoering van 
deze Medicines Act een belangrijke rol. 

Onder invloed van een groeiend “groen” bewustzijn 
(onder meer voortkomend uit het besef –gevoed door 
het Softenon-drama– dat reguliere geneesmiddelen ook 
een keerzijde in de vorm van bijwerkingen hadden) 
kwamen kruiden rond deze tijd weer opnieuw in de 
belangstelling te staan. De nieuwe generatie herbalisten 
zag –in tegenstelling tot hun 19e eeuwse voorgangers– 
wel het belang in van een grondige medische scholing en 
zocht aansluiting bij het reguliere paramedische onder-
wijs waardoor deze beroepsgroep zich kon onderschei-
den van de “kruidenverkopers” met weinig tot geen 
medische opleiding [4]. Eind 20ste eeuw boden daarom 
steeds meer universiteiten in het Verenigde Koninkrijk 
als onderdeel van hun paramedische faculteiten BSc-op-
leiding fytotherapie (Medical Herbalist) aan. De eerste 
parttime opleiding die in dit verband werd erkend was 
overigens de door de Nederlandse natuurgeneeskundige 
Hein Zeylstra aan de zuidoostkust van Engeland ge-
stichte en met de universiteit van Wales gelieerde oplei-
ding School of Phytotherapy. Binnen verpleegkundeop-
leidingen werd daarnaast aromatherapie als specialisatie 
gebruikelijk [13]. Eén van de belangrijkste studieboeken 
binnen deze opleidingen werd het klinisch leerboek 
van Mills en Bone [1]. Deze auteurs zijn met een aan-
tal collega-fytotherapeuten het project Plant Medicine 
gestart dat tot doel heeft de kwaliteit van de informatie-
voorziening over kruiden te verbeteren, met name door 
de wetenschappelijke kennis die hierover bestaat breed 
beschikbaar te maken. Daarnaast zijn de Engelsen ook 
zuinig op hun culturele plantlore (zie kader en [14]).

Net als in de voorgaande eeuw zijn in de 20ste eeuw en-
kele Amerikaanse fytotherapeuten –onder wie bijvoor-
beeld John Christopher, Christopher Hobbs en Michael 
Tierra– invloedrijk gebleven in Engeland. Ook is er in het 
Verenigde Koninkrijk een heel actieve stroming binnen 
de fytotherapie die vanuit de Chinese filosofie werkt met 
Europese kruiden; Peter Holmes en Jeremy Ross zijn de 
bekendste vertegenwoordigers van deze stroming [15]. 

BEroEps- En BElangEnvErEnigingEn
De oprichting van het Britse National Institute of Me-
dical Herbalists (NIMH) dateert uit 1864, toen als 
National Association of Medical Herbalists; in 1945 

hernoemd tot NIMH. Het NIMH stelt een minimaal 
driejarige (fulltime) opleiding –met veel aandacht voor 
regulier medische basisvakken en minimaal 500 uur 
stage– verplicht voor de inschrijving in haar register. 
De BSc-opleidingen Medical Herbalist die door diverse 
universiteiten in Engeland worden aangeboden, voldoen 
aan deze NIMH normen. Binnen het NIMH wordt 
gewerkt met de reguliere diagnose en bij de keuze van 
fytotherapeutica wordt rekening gehouden met het be-
schikbare wetenschappelijke onderzoek hiernaar. Daar-
naast is er tevens respect voor de tradities binnen dit 
vakgebied en steeds vaker blijken (ex)studenten van de 
herbalism-opleidingen van de diverse universiteiten zich 
te verdiepen in de wortels van de Europese geneeskunde 
en in de traditionele fytotherapie (zie bijvoorbeeld 
[8,16]). Een aantal therapeuten kon zich hier niet goed 
mee verenigen en richtte in 1991 onder leiding van Hein 
Zeylstra een nieuwe beroepsvereniging op met de naam 
College of Practitioners of Phytotherapy (CCP). 

In de dertiger jaren van de 20ste eeuw werden ook al 
verschillende andere verenigingen opgericht, onder meer 
de British Herbalists’ Union, die als een van de eerste 
een therapeutenopleiding instelde, het Royal College of 
Herbalism (1949). Deze organisatie is in 1960 met een 
eigen register begonnen, het International Register of 
Consultant Herbalists and Homoeopaths (IRCH). De 
meeste andere splinterorganisaties zijn inmiddels weer 
opgegaan in het NIMH.

Daarnaast bestaat in Engeland sinds 1927 de Society of 
Herbalists, sinds 1957 genaamd The Herb Society. Deze 
vereniging – aanvankelijk een beroepsvereniging naast 
de NIMH – heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld 
tot een lekenvereniging voor geïnteresseerde kruiden-

Marktaandeel fytotherapie in het Verenigd Koninkrijk
Het Verenigd Koninkrijk komt in Europa op de vijfde 
plaats wat betreft de markt voor medicinale planten, 
die ongeveer 12% van de zelfzorg-markt uitmaken. 
Het land neemt na Duitsland en Frankrijk de derde 
plaats in wat betreft totaal-omzet in farmacie, en het 
aandeel natuurproducten hierin groeit. Het aandeel 
zelfzorg-medicijnen is relatief hoog (17,5%, in 
vergelijking met 11% in Nederland en 12% in heel 
Europa). Vooral de consumptie van producten met 
groene thee en zonnehoed nemen de laatste jaren 
toe. De totale markt voor kruiden, homeopathica 
en aromatherapeutica was in 2006 € 315 miljoen, 
4% meer dan in 2005. De groei in de jaren 2002-
2005 was ongeveer 6% per jaar. Verdere groei wordt 
voorspeld, zij het in een rustiger tempo, onder meer 
door de vergrijzing van de bevolking en de groeiende 
populariteit van complementaire geneeswijzen. De 
toepassingen van de verkochte middelen liggen vooral 
op het gebied van griep en verkoudheid, reumatische 
klachten, hartklachten, lever- en slaapproblemen en 
spijsvertering. 

Bron: CBI Market Survey. The market for 
natural ingredients for pharmaceuticals in the 
United Kingdom. Oktober 2008. Via www.cbi.eu 
geraadpleegd op 02.02.2009. 
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liefhebbers die een breed publiek aanspreekt op allerlei 
terreinen: culinair, decoratief, cosmetisch, historisch en 
natuurlijk ook medicinaal kruidengebruik. 

De beroepsverenigingen NIMH, CCP en IRCH zijn, met 
nog twee kleinere zusterverenigingen, lid van de Euro-
pean Herbal and Traditional Practitioners Asscociation 
(EHTPA). Deze koepelorganisatie is in 1993 ontstaan 
als reactie op een –wederom– dreigend verbod op de 
uitoefening van het beroep van fytotherapeut. Behalve 
de bovengenoemde verenigingen zijn ook fytothera-
peuten die werken op basis van de traditionele Indiase, 
Tibetaanse en Chinese geneeskunde binnen de EHTPA 
vertegenwoordigd. De EHTPA is opgezet als een Euro-
pese koepelvereniging die zich op Europees niveau wil 
inspannen voor harmonisatie van de standaarden en 
accreditatie van het beroep, maar vooralsnog nemen 
hieraan naast de Engelse verenigingen alleen een Ierse en 
een Zweedse organisatie deel [17]. Daarnaast bespreekt 
de EHTPA met de World Health Organization (WHO) 
het beleid inzake traditionele behandelwijzen. Hierbij 
is een van de thema’s om –naast de fytotherapie als on-
derdeel van de grote geneessystemen zoals traditionele 
Chinese geneeskunde, Ayurveda en de Europese natuur-
geneeskunde– aandacht van de WHO te krijgen voor de 
traditionele fytotherapie als behandelwijze zonder apart 
(van de westerse wetenschap afwijkend) diagnostisch 
en filosofisch systeem, de manier waarop zij vaak in het 
Verenigd Koninkrijk, maar ook in Italië en Duitsland, 
voorkomt.

De beroepsverenigingen werken tenslotte ook samen 
met de BHMA, de Britse vertegenwoordiger van  
European Scientific Cooperative on Phytotherapy 
(ESCOP), de Europese koepel van wetenschappelijke 
verenigingen waar ook de Nederlandse Vereniging voor 
Fytotherapie lid van is.

ConCludErEnd
De hier besproken invloeden vanuit het verleden verkla-
ren, tenminste voor een deel, waarom de Engelse wijze 
van patiëntspecifieke kruidenprescriptie verschilt van 
de Nederlandse en Duitse. De strijd die in het verleden 
geleverd is om het beroep van fytotherapeut in stand 
te houden, heeft ook geleid tot een goede organisatie 
van de beroepsgroep met de bijbehorende beroepseisen. 
Deze professionalisering draagt ertoe bij dat Britse fyto-
therapeuten in de 21ste eeuw als volwaardige medische 
zorgverleners duurzaam hun bijdrage kunnen leveren 
aan de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk. Zo 
hebben de inspanningen van de genoemde verenigingen 
–krachtig ondersteund door de stichting voor integrale 
geneeskunde van prins Charles (zie kader)– er inmid-
dels voor gezorgd dat er, na chiropraxie en osteopathie, 
binnenkort ook voor acupunctuur, traditionele Chinese 
geneeskunde en fytotherapie een “statutary regulation” 
komt. Dit is een verplicht staatsexamen dat het publiek 
de garantie geeft van een zekere mate van expertise 
bij de betreffende hulpverleners (vergelijkbaar met in 
Nederland BIG-wet artikel 34, opleidingstitel; over dit 
staatsexamen en de Britse regelgeving voor fytothe-
rapeutica meer in het artikel van Halkes elders in dit 
nummer). De Britse beroepsgroep heeft in dit opzicht 
een voorsprong in vergelijking met collega’s in andere 
Europese landen.
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De stijgende populariteit van fytotherapeutica is deels 
gerelateerd aan een steeds verdere professionalisering 
van de fytotherapeutisch werkende beroepsgroep. De 
herbalisten-opleidingen die steeds vaker binnen univer-
sitaire curriculi worden aangeboden (zie elders in dit 
themanummer) maar ook de toenemende incorporatie 
van complementaire en alternatieve geneeswijzen bin-
nen de huisartsenpraktijk draagt hieraan bij [1,2]. Deze 
professionalisering heeft ook het besef doen groeien 
dat een adequate regulering noodzakelijk is, niet alleen 
in het belang van de consument/patiënt maar ook om 
de integratie in de van overheidswege gefinancierde ge-
zondheidszorg te bevorderen [4].

wEttEn En rEgEls voor dE toElating van kruidEngE-
nEEsmiddElEn En -supplEmEntEn 
De Britse tegenhanger van het Nederlandse College ter Be-
oordeling van Geneesmiddelen (CBG) is het Medicines and 
Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Het 
MHRA is verantwoordelijk voor de toelating van fytothe-
rapeutische geneesmiddelen en kruiden bevattende gezond-
heidsproducten op de Britse markt. Net als het CBG is het 
MHRA bij zijn werkzaamheden en controlerende taken 
gebonden aan de Europese regelgeving op dit gebied.

In het VK kunnen kruiden momenteel via drie wettelijke 
kanalen aan de consument/patiënt worden verkocht 
[5]. De Medicines Act uit 1968 maakt het mogelijk om 
kruiden(preparaten) zonder vergunning op de markt te 
brengen (unlicensed herbal remedies). Belangrijke voor-
waarde hierbij is dat deze producten òf speciaal bereid 
worden voor een individuele patiënt op verzoek van een 
herbalist/fytotherapeutisch werkende arts na een één-op-
één consult (Artikel 12(1)) òf als zelfzorgmiddel worden 
verkocht zonder indicatie (Artikel 12(2)) [6,7]. Aan deze 
unlicensed herbal remedies worden geen eisen gesteld 
wat betreft kwaliteit en veiligheid. Bij deze producten 
hoeft ook geen algemene voorlichting, bijvoorbeeld 
met betrekking tot eventuele waarschuwingen/contra-
indicaties, te worden gegeven. Het is in dit geval (vooral 
als het Artikel 12(2) producten betreft) dus moeilijk de 
consument/patiënt een weloverwogen keuze voor een 
bepaald kruidenproduct te laten maken op basis van 
goede informatie. Het is eveneens lastig om op deze ma-

nier consumenten/patiënten te beschermen tegen slechte 
of zelfs gevaarlijke producten. Daarom wordt momen-
teel door de Britse autoriteiten en andere belangheb-
benden gewerkt aan een herziening van de wetgeving 
[6,7,8]. Het ligt hierbij in de bedoeling om de handel/
verkoop van unlicensed herbal remedies per april 2011 
verder te beperken en Artikel 12(2) van de Medicines 
Act te vervangen door richtlijn 2004/24/EC van de Eu-
ropese Unie inzake traditionele kruidengeneesmiddelen 
(zie hieronder) [5,6,7,8].

Het tweede wettelijke kanaal waarlangs kruidenmid-
delen in het VK in de handel kunnen worden gebracht, 
loopt via een vereenvoudigde registratieprocedure. Deze 
procedure is gebaseerd op richtlijn 2004/24/EC van de 
Europese Unie inzake traditionele kruidengeneesmid-
delen. In dit geval moeten producten aan specifieke 
kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen en mogen een 
bepaalde, wettelijk vastgelegde indicatie voeren die is 
gebaseerd op traditioneel gebruik. Bij deze traditionele 
kruidengeneesmiddelen (registered traditional herbal 
medicines) wordt ook productinformatie gegeven zodat 
deze producten veilig kunnen worden toegepast. Mo-
menteel zijn door het MHRA 23 van deze traditionele 
kruidengeneesmiddelen geregisteerd waaronder enkele 
preparaten die rode zonnehoed (Echinacea purpurea), 
sint-janskruid (Hypericum perforatum), valeriaan (Va-
leriana officinalis) of duivelsklauw (Harpagophytum 
procumbens) bevatten [9].

Tenslotte kunnen in het VK ook kruidengeneesmid-
delen worden geregistreerd (licensed herbal medicines) 
en vervolgens op de markt worden gebracht. Voordat 
kruidengeneesmiddelen echter in aanmerking komen 
voor een marktautorisatie moeten deze voldoen aan de 
strikte eisen met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid 
en werkzaamheid zoals die ook gelden voor reguliere 
geneesmiddelen. Momenteel hebben ongeveer 500 
kruidengeneesmiddelen een marktautorisatie maar dit 
betreft veelal al lang geleden geregistreerde producten. 
Binnenkort zal de MHRA deze registraties opnieuw 
beoordelen en het wordt verwacht dat veel van de pro-
ducten dan de status van traditioneel kruidengeneesmid-
del zullen krijgen [5].

Wettelijke regelingen voor fytotherapeutica 
en fytotherapeuten in het Verenigd Koninkrijk
S.B.A. Halkes

Gedurende de laatste twintig jaar is de populariteit van de fytotherapie en fytotherapeutica in het Verenigd Ko-

ninkrijk (VK) duidelijk toegenomen. Van de Britse bevolking maakt 25% gebruik van complementaire en alter-

natieve geneeswijzen [1]. Er wordt geschat dat hieraan jaarlijks ruim 1,5 miljard Britse pond wordt uitgegeven 

en de verwachting is dat dit bedrag elke vijf jaar nog eens met 50% zal groeien [1,2]. Binnen de complementaire 

en alternatieve geneeswijzen is in het VK vooral de fytotherapie geliefd. Uit een recent uitgevoerde enquête 

blijkt bijvoorbeeld dat 35% van de respondenten ooit kruidengeneesmiddelen of -supplementen heeft gebruikt 

waarvan 26% nog in de laatste twee jaar [3]. Van de respondenten die zelfzorgmedicijnen hadden gekocht, 

bleek zelfs 77% in de afgelopen twee jaar kruidengeneesmiddelen of -supplementen te hebben gebruikt [3]. 
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maatrEgElEn voor hEt vEilig gEBruik van 
kruidEn(gEnEEsmiddElEn)
Behalve de registratie van geneesmiddelen rekent de 
MHRA de bescherming van de volksgezondheid tot haar 
belangrijkste taken. Zo handhaaft de MHRA de wette-
lijke regelingen voor toxische of sterk werkzame kruiden 
waarvan het gebruik in unlicensed herbal rem-edies en/
of (traditionele) kruidengeneesmiddelen is beperkt of 
verboden [10]. De MHRA is samen met de Commis-
sion on Human Medicine ook verantwoordelijk voor 
de registratie van bijwerkingen van unlicensed herbal 
remedies en (traditionele) kruidengeneesmiddelen. Via het 
zogenaamde Yellow Card Scheme kunnen (vermoedens 
van) bijwerkingen worden gerapporteerd door de diverse 
beroepsgroepen in de gezondheidszorg maar ook door 
consumenten/patiënten [11]. Deze werkwijze voor far-
macovigilantie is analoog aan de in Nederland gebruikte 
methode waarin bijwerkingen via het Nederlands Bij-
werkingen Centrum Lareb en het CBG kunnen worden 
gemeld en worden geregistreerd/geëvalueerd.

De MHRA voorziet consumenten/patiënten, bedrij-
ven en werkers in de gezondheidszorg daarnaast nog 
van algemene informatie over de eventuele risico’s van 
medicinale kruiden. Zo heeft de MHRA voor verschil-
lende kruiden informatiebrochures gepubliceerd. Deze 
brochures zijn gebaseerd op de openbare beoordelings-
rapporten voor traditionele kruidengeneesmiddelen 
en bevatten aanwijzingen voor het veilige gebruik van 
plantaardige bestanddelen in deze producten. Momen-
teel heeft de MHRA informatiebrochures gemaakt voor 
zes kruiden (Arnica (Arnica montana), duivelsklauw (H. 
procumbens), moederkruid (Tanacetum parthenium), 
monnikspeper of kuisboom (Vitex agnus castus), sabal 
(Serenoa repens) en zilverkaars (Cimicifuga racemosa) 
[12]) maar dit zullen er in de toekomst meer worden 
als ook meer traditionele kruidengeneesmiddelen zul-
len worden geregistreerd. Ook geeft de MHRA op haar 
website uitgebreide voorlichting over de diverse aspec-
ten van het veilige gebruik van fytotherapeutica waaron-
der verwisselingen/vervalsingen, verontreinigingen met 
onder meer zware metalen, bijwerkingen en interacties, 
gebruik bij zwangerschap en/of borstvoeding, enz. [5].

nationalE rEgistratiE van hErBalistEn En fytothEra-
pEutEn
Al jaren wordt in het VK door belanghebbenden ge-
streefd naar een verdere professionalisering van de be-

roepsgroep. Het opzetten van een register voor herbalis-
ten en fytotherapeuten wordt hierbij vaak gezien als een 
belangrijk middel om dit doel te bereiken. Momenteel 
zijn het vooral private belangenverenigingen, met name 
beroepsverenigingen zoals de National Institute of Med-
ical Herbalists en de European Herbal & Traditional 
Practitioners Association, die opleidings- en registratie-
eisen stellen aan hun leden. Daarnaast is in het VK zeer 
recent een nieuwe organisatie opgericht –de Complemen-
tary and Natural Healthcare Council– die kwaliteitseisen 
gaat definiëren voor complementair werkende artsen 
en therapeuten en een register zal opzetten voor alle 
complementaire en alternatieve geneeswijzen [13]. Deze 
initiatieven hebben echter als nadeel dat het vrijwillige 
registraties betreft die bovendien geen wettelijke status 
hebben. Juist dit laatste punt lijkt evenwel cruciaal in 
verband met de voorstellen voor aanpassing van Artikel 
12(1) van de Medicines Act (zie hierboven). Volgens de 
MHRA kunnen wettelijk geregistreerde herbalisten/fyto-
therapeuten namelijk worden beschouwd als een erkende 
beroepsgroep in de gezondheidszorg zoals die wordt 
omschreven in Artikel 5.1 van richtlijn 2001/83/EC van 
de Europese Unie inzake geneesmiddelen voor humaan 
gebruik [14]. Dit artikel geeft een lidstaat het recht om 
de verkoop toe te staan van geneesmiddelen waarvoor 
geen marktautorisatie is verstrekt zolang dit onder de 
verantwoordelijkheid gebeurt van een lid van een wet-
telijk erkende beroepsgroep in de gezondheidszorg en dit 
noodzakelijk wordt geacht voor de behandeling van een 
individuele patiënt [8,14]. Dit artikel is vergelijkbaar met 
het oude Artikel 12(1) van de Medicines Act –en garan-
deert dus dat consumenten/patiënten ook na april 2011 
toegang hebben tot niet-geregistreerde kruidenmiddelen– 
maar stelt daarnaast wettelijke eisen aan (de expertise) 
van de voorschrijver en geeft een betere waarborg voor 
de kwaliteit van zorg. Om deze reden wordt door de Brit-
se autoriteiten en andere belanghebbenden gepleit voor 
een wettelijke regulering van de beroepsgroep [7,8]. Een 
bijkomend voordeel van deze wettelijke regulering is dat 
de beroepsgroep een beschermde titel krijgt. Dit laatste 
sluit de ongeoorloofde beroepsuitoefening door ongedi-
plomeerde en niet-gekwalificeerde personen uit [8].

ConClusiEs
De behoefte aan professionalisering van de fytothera-
peutisch werkende beroepsgroep heeft het afgelopen de-
cennium in het VK het besef doen groeien dat een ade-
quate regulering van fytotherapeutica en de fytotherapie 
belangrijk is. Na jarenlang overleg tussen overheid, 
beroepsorganisaties en andere belanghebbenden is con-
sensus bereikt over de te volgen route die er uiteindelijk 
in moet resulteren dat, enerzijds, de consument/patiënt 
desgewenst kan kiezen voor kruidengeneesmiddelen of 
-supplementen en, anderzijds, de volksgezondheid op 
adequate wijze wordt gewaarborgd. De Engelse aanpak 
zou als voorbeeld kunnen dienen voor Nederland zodat 
ook hier een vergelijkbaar traject van verdergaande pro-
fessionalisering en regulering van de fytotherapie van de 
grond kan komen.

autEursgEgEvEns:
Dr. S.B.A. (Bart) Halkes is werkzaam bij PhytoGeniX, een bedrijf dat zich richt 

op het wetenschappelijk onderzoek aan bestaande fytotherapeutica en de ont-

wikkeling van nieuwe plantaardige geneesmiddelen. Daarnaast is hij lid van de 
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Tanacetum parthenium (L.) Schulz-Bip., moederkruid
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Fytotherapie voor het zenuwstelsel; twee 
casussen uit de Engelse praktijk
M.R. de Jong 

Depressie en angst zijn veelvoorkomende stoornissen wereldwijd. In Nederland leed in 2003 naar schat-

ting 6,3% (jaar-prevalentie) van de bevolking van 13 jaar en ouder aan depressie en 12,5% aan een angst-

stoornis [1,2]. Deze twee ziektebeelden komen vaak samen voor [3] en ongeveer twee keer zoveel vrouwen 

als mannen lijden aan deze ziektes [2]. Depressie wordt veel gezien tussen de 25 en 45 jaar en bij 40% 

van de mensen doet de eerste episode zich vaak voor tussen het vijftiende en vijfendertigste levensjaar [2]. 

InleIdIng
Hoewel depressies en depressieve gevoelens een veel-
voorkomend probleem zijn, meldt het RIVM dat de 
incidentie van deze stoornissen de laatste 30 jaar niet is 
toegenomen [2]. Jaarlijks krijgt 3,1% van de inwoners 
van Nederland tussen de 18 en 65 jaar voor het eerst 
een angststoornis (met name fobieën) [2]. Alhoewel er 
onvoldoende zicht is op het werkelijke aantal angst-
stoornissen, wordt aangenomen dat ook in dit geval de 
incidentie in de afgelopen jaren gelijk is gebleven [2]. 
Op basis van de demografische ontwikkelingen ver-
wacht het RIVM echter dat in Nederland het absolute 
aantal personen met een angststoornis tot het jaar 2025 
met 4,7% zal stijgen [2]. 

Depressie, angststoornissen en/of nervositeit zijn ook 
veelgeziene problemen in de fytotherapeutische prak-
tijk. In dit artikel zullen twee casussen uit de dagelijkse 
westerse fytotherapeutische praktijk besproken worden 

waarbij de beschreven aanpak is gebaseerd op de behan-
delingsmethoden zoals die in het Verenigd Koninkrijk 
worden onderwezen. Dit houdt in dat er van de westerse 
traditie gebruik wordt gemaakt, met aanvulling van 
kruiden uit het Oosten. Een holistische benadering van 
de patiënt staat centraal. Nadruk wordt gelegd op het 
wetenschappelijk onderzoek naar kruiden. Daar waar 
nog onvoldoende onderzoek naar en/of informatie over 
de werking van bepaalde kruiden beschikbaar is om het 
gebruik ervan rationeel te kunnen onderbouwen, wordt 
echter ook gebruikgemaakt van het traditionele gebruik 
van het kruid. De meest voorkomende vorm waarin 
de kruiden worden voorgeschreven zijn tincturen en 
theeën. Deze zijn over het algemeen (nog) niet gestan-
daardiseerd. 
Voor problemen van het zenuwstelsel worden binnen 
het Engelse fytotherapeutische systeem kruiden gebruikt 
uit de categorie die ook wel de zogenaamde “zenuw-
kruiden” genoemd worden. Deze kruiden werken al-

rEfErEntiEs
Ritchie MR. Use of herbal supplements and nutritional supplements in 1 

the UK: what do we know about their pattern of usage? Proc Nutr Soc 

2007;66:479-82.

Thomas KJ, Nicoll JP, Coleman P. Use and expenditure for complementary 2 

medicine in England: a population based survey. Complement Ther Med 

2001;9:2-11.

Ipsos MORI rapport. Public perception of herbal medicines; general public 3 

qualitative & quantitative research. 2008. Rapport beschikbaar via: http://

www.mhra.gov.uk/NewsCentre/pressreleases/CON036071.

Clarke DB, Doel MA, Segrott J. No alternative? The regulation and pro-4 

fessionalization of complementary and alternative medicine in the United 

Kingdom. Health Place 2004;10:329-38.

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. 5 Informatie beschik-

baar via: http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Herbalandho-

moeopathicmedicines/Herbalmedicines/index.htm.

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. MLX 299: Pro-6 

posal for the reform of the regulation of unlicensed herbal remedies in the 

United Kingdom made up to meet the needs of individual patients. Voorstel 

beschikbaar via: http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Her-

balandhomoeopathicmedicines/Herbalmedicines/Placingaherbalmedicine-

ontheUKmarket/Unlicensedherbalremediesindividualpatients/index.htm. 

Herbal Medicine Regulatory Working Group. Key recommendations on the 7 

regulation of herbal practitioners in the UK. The Prince of Wales’s Founda-

tion for Integrated Health, London 2003.

Department of Health. Report to ministers from the Department of Health 8 

steering group on the statutory regulation of practitioners of acupuncture, 

herbal medicine, traditional Chinese medicine and other traditional medi-

cine systems practised in the UK. 2008. Rapport beschikbaar via: http://

www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPoli-

cyAndGuidance/DH_086359.

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Informatie beschik-Informatie beschik-9 

baar via: http://www.mhra.gov.uk/Publications/PublicAssessmentReports/

PublicAssessmentReportsforherbalmedicines/index.htm (geraadpleegd op 

01.03.2009).

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Informatie beschik-Informatie beschik-10 

baar via: http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Herbalandho-

moeopathicmedicines/Herbalmedicines/Prohibitedorrestrictedherbalingre-

dients/index.htm (geraadpleegd op 02.03.2009).

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. 11 Informatie be-

schikbaar via:http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/Howwemonitor-

thesafetyofproducts/Medicines/TheYellowCardScheme/index.htm (geraad-

pleegd op 02.03.2009).

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. 12 Brochures beschik-

baar via: http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Herbalandho-

moeopathicmedicines/Herbalmedicines/Herbalsafetyadvice/Herbalinforma-

tionsheets/index.htm (geraadpleegd op 02.03.2009).

Anoniem. New voluntary register for complementary health care. 13 Persbe-

richt van 19 januari 2009. Beschikbaar via http://www.cnhc.org.uk/pages/

newsManager.cfm?page_id=2&news_id=6 (geraadpleegd op 05.03.2009).

MHRA Discussion paper nr 6. Reforms of s12(1) of the Medicines Act 14 

1968: the regulation of unlicensed herbal medicines commissioned by a 

registered practitioner from a third party to meet the needs of individual 

patients. Discussiestuk beschikbaar via: http://www.mhra.gov.uk/home/

groups/es-cb/documents/websiteresources/con2025650.pdf



NEDERLANDS TI JDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE,  22e JAARGANG, NR 1,  voor jaar  2009,  10 NEDERLANDS TI JDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE,  22e JAARGANG, NR 1,  voor jaar  2009,  11

lemaal zowel op de geest als op eventueel gerelateerde 
fysieke klachten (het samengaan van psychische en fy-
sieke klachten bij zenuwaandoeningen maakt duidelijk 
dat lichaam en geest niet los van elkaar kunnen worden 
bezien). De groep van “zenuwkruiden” kan worden 
opgedeeld in drie subgroepen, namelijk de tonificerende, 
relaxerende en stimulerende “zenuwkruiden” [4]. In 
Tabel 1 is een overzicht van de verschillende soorten 
“zenuwkruiden” gegeven. 

Casus 1

Anamnese en werkdiagnose
Een 29-jarige man van Nigeriaanse afkomst (58 kg, 
1,68m) presenteerde zich met al een half jaar durende 
klachten van slapeloosheid en uitputting. Hij woont sa-
men met zijn vriendin, heeft geen kinderen, en werkt in 
de marketing. Hij geeft aan dat hij niet uitgerust wakker 
wordt. Valt makkelijk in slaap rond tien uur ’s avonds 
en slaapt dan gedurende zeven uur, daarna wordt hij 
twee- tot driemaal wakker. Om uitgerust te zijn heeft hij 
naar eigen zeggen negen uur slaap nodig. Daarbij heeft 
hij last van nachtzweten, levendige dromen, en is hij niet 
blij met zijn werk. De patiënt klaagt over een slecht ge-
heugen en geeft aan dat zijn stemming –met name door 
het slaapprobleem– over het algemeen gedeprimeerd is. 
De patiënt omschrijft zichzelf als een angstig persoon. 

Uit zijn voorgeschiedenis blijkt dat hij sinds 11-jarige 
leeftijd bekend is met depressie. Op het moment bezoekt 
hij ook een psychiater. Deze heeft al de schildklier, lever, 
nier, en bloedparameters gemeten. Deze lieten geen bij-
zonderheden zien. Op advies van de psychiater gebruikt 
de patiënt een product op basis van sint-janskruid (één 
tablet per dag). Verder rookt hij niet, drinkt niet, ge-
bruikt geen drugs, fietst een half uur per dag, en zegt hij 
dat hij geen energie heeft om te ontspannen. De patiënt 
eet op regelmatige tijden, maar eet geen rood vlees en 
melkproducten, met uitzondering van kaas. Alhoewel de 
patiënt aangaf geen melkproducten te gebruiken, kwam 
uit zijn dieetbeschrijving wel naar voren dat hij met re-
gelmaat chocolademelk drinkt. Globaal ziet zijn dieet er 

als volgt uit: 
Ontbijt – bruin brood, kruidenthee;
Lunch – pasta of rijst, erwten;
Diner – patat, chocolademelk.

Bij lichamelijk onderzoek bleek de patiënt een pols van 
60 te hebben, regulair equaal (regelmatig qua tijd tussen 
de hartslagen en gelijkmatig qua hoeveelheid bloed per 
contractie), maar zwak (RR: 95/50). Hij had ook een 
slechte perfusie van de nagels en bleke conjunctivae.

Aan de hand van de symptomen van de patiënt werd als 
werkdiagnose nervositeit en slechte voedingstoestand 
(vitaminen-/mineralentekort) aangenomen. Daarnaast 
werd anemie en depressie overwogen. Verder werd de 
patiënt verwezen naar een regulier arts om nogmaals 
schildklier en bloedparameters te laten controleren. 

Evaluatie van dieet
Het dieet zoals dat werd omschreven door de patiënt 
bevat te weinig voedingsstoffen, vitaminen en minera-
len. Het ontbreekt vooral aan verse groenten en fruit. 
Daarnaast krijgt de patiënt waarschijnlijk te weinig ijzer, 
vitamine B12 (vlees en eieren) en essentiële vetzuren (olie 
en vis) binnen. Deze voedingsstoffen zijn allemaal nodig 
voor een gezond zenuwstelsel en volgens Murray en Piz-
zorno [5] kan een tekort aan één van deze voedingsstof-
fen al depressies en nervositeit veroorzaken, aangezien 
hierdoor de hersenactiviteit al kan veranderen. Boven-
dien zijn de concentraties aan foliumzuur, vitamine B6 
en vitamine B12 vaak te laag in patiënten die last hebben 
van depressie, aangezien stress met name leidt tot een 
verlaging van het gehalte aan de B-vitaminen [5,6]. 

Advies
Aangezien de patiënt duidelijk aangaf dat hij alleen met 
de gepresenteerde klachten geholpen wilde worden, 
werd besloten symptomatisch te behandelen. De pati-
ent werd in algemene zin geadviseerd meer te bewegen 
(zoals bijvoorbeeld zwemmen), de inname van water, 
groente en fruit te verhogen, twee tot drie keer peer 
week vis te eten (om de inname van essentiële vetzuren 

Tabel 1: Overzicht van veel in het Verenigd Koninkrijk gebruikte zogenaamde “zenuwkruiden”, fytotherapeutica die het (centrale) 
zenuwstelsel beïnvloeden maar ook de eventueel daarmee gepaard gaande fysieke klachten (in aangepaste vorm overgenomen uit 
Hoffmann [4]).

Tonica Sedativa en hypnotica Antispasmolytica en relaxantia Stimulantia

Haver (Avena sativa) Helmbloem (Corydalis yanhusuo) Wilde yamswortel (Dioscorea villosa)
Rozemarijn (Rosmarinus 
officinalis)

Sint-janskruid (Hypericum 
perforatum)

Hop (Humulus lupulus) Hartgespan (Leonurus cardiaca) Kola (Cola vera)

Glidkruid (Scutellaria 
lateriflora)

Passiebloem (Passiflora incarnata) Gewone kamille (Matricaria recutita)
Groene thee (Camellia 
sinensis)

Damiana (Turnera diffusa) Rode kornoelje (Piscidia erythrina) Passiebloem (Passiflora incarnata)

IJzerhard (Verbena officinalis) Glidkruid (Scutellaria lateriflora) Glidkruid (Scutellaria lateriflora)

Winterkers (Withania somnifera) Lindenboom (Tilia europaea)

Valeriaan (Valeriana officinalis)

Gelderse roos (Viburnum opulus)

Citroenmelisse (Melissa officinalis)
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te verhogen) en ijzer- en vitaminensupplementen te slik-
ken. Voor de klachten werden twee tincturen samenge-
steld (Tabel 2). De patiënt werd geadviseerd om van de 
algemene tinctuur driemaal daags 10 ml met water in te 
nemen tijdens de maaltijd en de tinctuur ter verbetering 
van het slapen in te nemen (10 ml) direct voor het sla-
pen gaan.

Beloop; vervolgafspraak na vier weken
De patiënt voelt zich niet meer uitgeput, maar wordt 
nog steeds wakker gedurende de nacht. Ondanks het 
wakker worden, geeft hij aan dat het slapen wel is ver-
beterd en dat hij meer energie heeft. Ook geeft hij aan 
dat zijn geheugen is verbeterd en denkt hij dat dit weer 
is zoals het normaal was. De stemming van de patiënt 
is eveneens verbeterd. Wel heeft hij nog steeds last van 
nachtzweten. Hij is begonnen met wandelen, neemt een 
ijzer-preparaat, maar is gestopt met het product op basis 
van sint-janskruid (reden onbekend). Naar veranderin-
gen in het dieet van de patiënt is verder geen navraag 
gedaan. Bij lichamelijk onderzoek blijkt de patiënt nu 
een pols van 76 te hebben, regulair equaal en vol (RR: 
110/60). De conjunctivae zijn ook roder dan voorheen. 
De patiënt werd geadviseerd om de dosering van de 
algemene tinctuur te veranderen naar 10 ml, eenmaal 
daags.

Beloop; vervolgafspraak vijf weken na de vorige af-
spraak
Patiënt wordt nog altijd twee- tot driemaal per nacht 
wakker en zegt dat de kruiden hem niet helpen om die-
per te slapen. Hij heeft zich de afgelopen maand maar 
één keer uitgeput gevoeld en zegt dat hij alerter is. Hij 
is weer gestopt met het ijzerpreparaat (reden onbekend) 
en zijn eetgewoonten zijn nog steeds zoals bij het eerste 
consult. De patiënt werd geadviseerd om de behandeling 
op dezelfde manier voort te zetten en weer een vervolg-
afspraak te maken na een maand. Ook werd de patiënt 
nogmaals geadviseerd zijn voedingspatroon aan te pas-
sen (zie hierboven).

Gebruikte kruiden; een korte uitleg
Bijvoet (Artemisia vulgaris) is een bitter tonicum en een 
tonificerend “zenuwkruid” [4,7]. De mild-ontspannende 
werking helpt met het verminderen van spanning en 
depressie [7]. Ook zal de patiënt voordeel hebben van 
de bittere smaak en actie van dit kruid, welke de eetlust 
zal vergroten en op die manier ervoor zal zorgen dat de 
patiënt meer gaat eten [4].

Bernagie (Borago officinalis) wordt traditioneel gebruikt 
als een remedie voor depressie en als middel om de func-
tie van de bijnierschors te herstellen [8]. Bij toepassing 
van deze plant moet wel gekozen worden voor een pre-
paraat dat vrij is van pyrrolizidine-alkaloiden. Volgens de 
regels van de Voedsel en Warenautoriteit mogen kruiden 
die toxische pyrrolizidine-alkaloïden bevatten namelijk 
alleen gebruikt worden als de hoeveelheid hiervan in de 
bereiding niet hoger is dan 1 µg/kg of 1 µg/l [9].

Zoethout (Glycyrrhiza glabra) werkt ontstekingrem-
mend en wordt gebruikt voor bijnierinsufficiëntie [10]. 
Het is aangetoond dat glycyrrhizin en glycyrrhetinezuur 
uit zoethout binden aan de glucocorticoïde en mineraal-
corticoïde receptor [8]. Omdat de bindingsaffiniteit voor 
deze receptoren relatief laag is en omdat de mineraal-
corticoïde werking van zoethout afhankelijk is van 
de aanwezigheid van cortison, is gesuggereerd dat het 
werkingsmechanisme van glycyrrhizin en glycyrrheti-
nezuur niet is gerelateerd aan een direct effect op deze 
receptoren [8]. Omdat zoethoutwortel ook het enzym 
11β-hydroxysteroïd dehydrogenase remt waardoor de 
omzetting van het hormoon cortisol in de inactieve 
metaboliet cortison wordt verminderd, wordt veronder-
steld dat dit het daadwerkelijke mechanisme is dat ten 
grondslag ligt aan de mineraal-corticoïde werking van 
zoethout [8]. Mogelijk draagt dit er ook toe bij dat het 
lichaam langer een periode van stress aan kan.

Koreaanse ginseng (Panax ginseng) wordt al duizenden 
jaren gebruikt in Azië als tonicum, profylacticum, adap-
togeen en herstellend middel [11]. De British Herbal 
Pharmacopoeia raadt dit kruid aan voor de behande-
ling van depressie, geassocieerd met seksuele disfunctie 
[10]. Klinische studies hebben laten zien dat dit kruid de 
algemene prestaties onder stress verhoogt [10]. Zowel 
de Wereld Gezondheids Organisatie als de Duitse Kom-
mission E noemen ginseng als een plant die het herstel 
van mentale en fysieke capaciteiten bevordert, in het 
geval van zwakte, uitputting, moeheid en verminderde 
concentratie [12,13].

Rozemarijn (Rosmarinus officinalis) is een antidepres-
sivum [4] en stimuleert de circulatie [8]. Hoffmann wijst 
erop dat rozemarijn ook ondersteunend werkt als het 
spijsverteringssysteem van slag is ten gevolge van psy-
chologische stress en depressie [4].

Haver (Avena sativa) is een tonificerend “zenuwkruid” 
en antidepressivum en werkt voedend en wondhelend 
[4,7]. Haver ondersteunt en versterkt het zenuwstelsel 
met name gedurende periodes van stress en angst [7]. Het 
wordt specifiek gebruikt bij uitputting en depressie [4].
Glidkruid (Scuttellaria lateriflora) is een tonificerend 
“zenuwkruid”, anxiolyticum en mild sedativum [8,10]. 
Glidkruid wordt traditioneel gebruikt voor spanning, 

Tabel 2: Receptuur van een algemene tinctuur en een tinctuur 
voor het bevorderen van de slaap voor een patiënt met 
langdurige klachten van slapeloosheid en uitputting (casus 1).

Recept 1; algemene tinctuur
Bijvoet (Artemisia vulgaris) 1:5 20 ml
Bernagie (Borago officinalis)* 1:4 30 ml
Zoethout (Glycyrrhiza glabra) 1:1 15 ml
Koreaanse ginseng (Panax ginseng) 1:3 5 ml
Rozemarijn (Rosmarinus officinalis) 1:5 30 ml
Totaal 100 ml

Recept 2; slaap-mix tinctuur
Haver (Avena sativa) 1:3 25 ml
Glidkruid (Scutellaria lateriflora) 1:3 25 ml
Valeriaan (Valeriana officinalis) 1:4 25 ml
IJzerhard (Verbena officinalis) 1:3 25 ml
Totaal 100 ml

* NB Bij toepassing van tincturen van deze plant moet 
gekozen worden voor een preparaat dat vrij is van 
pyrrolizidine-alkaloiden. 
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angst en insomnia [14,15]. Hoffmann wijst er op dat 
glidkruid spanning vermindert en dat het het zenuwstel-
sel ondersteunt zodat het gebruikt kan worden voor 
uitputting die gepaard gaat met depressieve klachten [4].

Valeriaan (Valeriana officinalis) is een anxiolyticum, 
mild sedativum en hypnoticum [10]. Klinisch onderzoek 
heeft het gebruik bij insomnia, rusteloosheid, angst en 
spanning aangetoond [8]. Het verhoogt de kwaliteit 
van de slaap en vermindert de periodes van waakzaam-
heid [10]. Hattesohl en medewerkers [16] geven aan 
dat in verschillende in de literatuur beschreven placebo-
gecontroleerde onderzoeken een verbetering in slaap-
gerelateerde parameters te zien was na behandeling met 
zowel water- als alcoholextracten van valeriaan. In de 
door deze onderzoekers zelf uitgevoerde studie werd 
echter alleen een anxiolytisch en antidepressief effect 
waargenomen, hetwelk volgens de onderzoekers wel de 
verbeterde slaapkwaliteit zou kunnen verklaren [16]. 
De Duitse Kommission E geeft nervositeit-gerelateerde 
slaapstoornissen als indicatie voor valeriaan [7]. Uit het 
literatuuroverzicht van Unger [17] blijkt tenslotte dat 
valeriaan een met oxazepam vergelijkbare verbetering 
van de slaapkwaliteit geeft.

IJzerhard (Verbena officinalis) is een tonificerend “ze-
nuwkruid”, sedativum, mild anxiolyticum en heeft een 
werking op de lever. IJzerhard wordt met name gebruikt 
voor het verminderen van angst en depressie [4,8]. 

Bone [18] beschijft het gebruik voor acute dysenterie, 
enteritis, amenorroe en depressie. Traditioneel worden 
extracten van ijzerhard gebruikt voor angststoornissen, 
slapeloosheid en nervositeit [19].

Depressie en sint-janskruid (Hypericum perforatum) 
Volgens het Amerikaanse handboek voor de diagnose 
van psychische aandoeningen (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, DSM-IV) is de diagnose 
“klinische depressie” gebaseerd op de aanwezigheid 
van vijf van de negen primaire criteria waaronder onder 
meer depressieve stemming, verlies van interesse/plezier 
in dagelijkse activiteiten, insomnia of hypersomnia, 
verlies van energie/vermoeidheid, moeite met nadenken/
concentreren, gedachten aan zelfmoord en gevoelens 
van waardeloosheid/schuld [20].
Sint-janskruid heeft een antidepressieve werking en 
wordt als zelfzorgmiddel en als geregistreerd genees-
middel gebruikt voor milde tot matige depressie [10]. 
Ondanks verschillen in opzet, methodologie en geïnclu-
deerde patiëntenpopulatie, laten de meeste studies zien 
dat sint-janskruid voor milde tot matige depressie beter 
werkt dan placebo [10,21,22]. Om effectief te zijn in de 
behandeling van depressieve klachten lijkt sint-janskruid 
minimaal vier tot zes weken ingenomen te moeten wor-
den [10]. Het extract bevat bestanddelen die werken 
als niet-selectieve en niet-competitieve heropnamerem-
mers voor neurotransmitters door het verhogen van 
de intracellulaire Na+ concentraties [22,23]. Inhouds-
stoffen uit sint-janskruid remmen daarnaast het enzym 
monoamine oxidase, binden aan opioïde receptoren en 
onderdrukken de activiteit van interleukinen [22]. Vol-
gens Carvalho en medewerkers [24] kan sint-janskruid 
ook ingezet worden om de plasmaspiegel van melato-
nine gedurende de nacht te verhogen, wat zou kunnen 
bijdragen aan een betere nachtrust. Het is overigens 

aan te raden dit kruid niet gelijktijdig te gebruiken met 
medicijnen aangezien het de werking van het enzym 
cytochroom P450 3A4 in de lever versnelt waardoor 
interacties (verlaging van de plasmaspiegels) met deze 
medicijnen kunnen optreden [21,25]. Daarnaast worden 
irritatie van het spijsverteringsstelsel, allergische reactie, 
vermoeidheid, onrust, verwardheid, sedatie en fotosensi-
tiviteit als bijwerkingen gerapporteerd [25].

Casus 2

Anamnese en werkdiagnose
Een 43-jarige vrouw presenteerde zich met stress-klach-
ten. Ze heeft geen kinderen en woont samen met een 
vriendin. Haar gevoelens van stress zijn het gevolg van 
het afronden van een internationale bedrijfseconomie/
management-studie en dan met name het feit dat ze 
bang is hiervoor niet te slagen. Daarnaast werkt ze als 
administratief medewerkster waardoor ze ook last van 
stress heeft. Deze wordt veroorzaakt door reorganisatie 
waardoor ze een jaar ziek thuis heeft gezeten en pas 
sinds een maand weer aan het werk is. Ze voelt zich niet 
gesteund op haar werk, maakt zich veel zorgen over 
het behouden van haar positie en is angstig. Ze heeft 
last van palpitaties, snelle hartslag, zweet snel, heeft het 
constant warm en heeft opvliegers ’s nachts. Voor haar 
gevoel gaat alles in haar lichaam “snel”. Ze heeft ook 
last van hoofdpijn die altijd begint als ze op het werk is. 
Deze hoofdpijn is gelokaliseerd frontaal, links tempo-
raal en boven het linkeroog. Ook heeft ze al acht jaar 
last van RSI-klachten. De patiënte geeft daarnaast aan 
dat ze regelmatig verkouden is maar dat dit ook weer 
snel overgaat. De patiënte plast veel, zelfs als ze niets 
heeft gedronken. Ze wordt ’s nachts twee- tot driemaal 
wakker en moet dan plassen. Verder geeft de patiënte 
aan last van haaruitval te hebben. De menarche was op 
de leeftijd van 15 jaar en haar menstruatie was sinds-
dien altijd regelmatig maar sinds de periode van stress 
is de menstruatie onregelmatig en wat lichter geworden. 
Twee jaar voordat haar stress-klachten begonnen, is bij 
haar astma gediagnosticeerd maar de patiënte neemt 
hiervoor geen medicijnen. Wel heeft ze al één tot an-
derhalf jaar last van een drukkend gevoel en pijn op de 
borst ter hoogte van de vierde intercostale ruimte zowel 
links als rechts. Uit de familiegeschiedenis blijkt geen 
aanleg voor ziektes. 

De patiënte neemt thee van Lycopus virginicus voor 
palpitaties en heeft hier altijd meteen baat bij. Ze neemt 
een vitamine B12-supplement voor de stress en als ze last 
van hoofdpijn heeft, neemt ze paracetamol. De patiënte 
rookt niet, drinkt niet, en zegt geen tijd te hebben om 
te ontspannen maar probeert het thuis wel rustig aan te 
doen. Daarnaast fietst ze ongeveer twee tot drie uur per 
dag naar haar werk.

De patiënte geeft aan geen trek te hebben als ze gestrest 
of druk is. Ze eet vis, kip en eieren maar geen rood 
vlees. Melk, kaas en bruin brood veroorzaken diarree 
(yoghurt is geen probleem) terwijl varkensvlees obstipa-
tie veroorzaakt. Globaal ziet haar dieet er als volgt uit: 
Ontbijt – muesli met melk, bruin brood en koffievervan-
ger;
Lunch – meestal niet;
Diner – groentensoep, brood, salade, tonijn.
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Ze drinkt één liter water per dag en zelfs meer gedu-
rende de zomer.

Uit het lichamelijk onderzoek blijkt de patiënte een pols 
van 78 te hebben en een bloeddruk van 120/70. Aus-
cultatie van de longvelden geeft geen bijzonderheden. 
Bij palpitatie van de thorax blijkt het gebied rond het 
sternum ter hoogte van de vierde intercostale ruimte 
gevoelig te zijn. In de nek worden kapotte capillairen en 
spanning waargenomen. Bij palpitatie van de nek wordt 
een geringe mate van goitre aan beide zijden vastgesteld.

Aan de hand van de symptomen van de patiënte werden 
angst en stress als werkdiagnose gesteld, met daarnaast 
de mogelijke diagnose van hyperthyreoïdie. Dit laatste 
op basis van het feit dat de patiënte meer dan drie keer 
per dag ontlasting had, leed aan gewichtsverlies en in-
somnia, overgevoelig was voor warmte, het gevoel had 
dat alles “snel” gaat en last had van palpitaties. Voor 
deze mogelijke hyperthyreoïdie werd ze naar de huisarts 
verwezen voor overleg en mogelijke testen. Verder werd 
haar verzocht om zich ook te laten testen op anemie 
en de balans tussen het luteïniserend hormoon en het 
follikel-stimulerende hormoon. Dit laatste in verband 
met de kans op een vervroegde menopauze.

Evaluatie van dieet en fytotherapeutisch advies
Het dieet zoals dat werd omschreven door de patiënte 
bevat weinig voedingsstoffen, vitaminen en mineralen 
aangezien het verse groenten en fruit mist. Omdat de 
patiënte ook maar twee maaltijden per dag tot zich 
neemt, lijkt de calorie-inname eveneens aan de lage 
kant, met name ook gezien de grote hoeveelheid bewe-
ging [26]. Daarnaast krijgt de patiënte waarschijnlijk 
te weinig ijzer en vitamine B12 (vlees en eieren) binnen. 
Deze voedingsstoffen zijn nodig voor een gezond ze-
nuwstelsel en volgens Murray en Pizzorno [5] kan een 
tekort aan één van deze voedingsstoffen al depressies 
en nervositeit veroorzaken aangezien hierdoor de her-
senactiviteit al kan veranderen. Door de stressvolle tijd 
waar de patiënte zich momenteel in bevindt, kan het 
zo zijn dat ook foliumzuur, vitamine B6 en vitamine B12 
onvoldoende in het lichaam van de patiënte aanwezig 
zijn [5,6]. Haar symptomen zouden ook veroorzaakt 
kunnen worden door anemie aangezien de patiënte geen 
rood vlees eet en de rest van haar dieet ook niet opti-
maal is. De moeheid, problemen met het concentreren, 
dorst, zweten, snelle hartslag, hoofdpijn en amenorroe 
zouden door de anemie veroorzaakt kunnen worden 
[27]. De patiënte wordt aangeraden om te zorgen voor 
regelmatigheid in het eetpatroon, voedingsmiddelen te 
gebruiken die voldoende rijk zijn aan voedingsstoffen, 
voldoende te drinken en een methode te ontwikkelen 
om regelmatig te ontspannen gedurende de dag (tien 
minuten is al voldoende). Daarnaast wordt massage 
geadviseerd voor de spanning in nek en schouders.

Voor de fytotherapeutische behandeling werden een 
tinctuur, zalf en thee voorgeschreven. De samenstelling 
van de algemene tinctuur (Tabel 3) is zodanig gekozen 
dat deze de leverfunctie ondersteunt en de sympto-
men tegengaat. Geadviseerd wordt om van de tinctuur 
tweemaal daags 8 ml in te nemen met water tijdens de 
maaltijd. De crème (Tabel 3) helpt bij het ontspannen 
van de spieren en het wordt aanbevolen hiermee de pijn-

lijke plekken in te smeren. De thee (Tabel 3) werkt ook 
ondersteunend en helpt bij het omgaan met de stress. 
Aanbevolen wordt om van deze thee steeds een kopje te 
drinken, drie tot zes keer per dag.

Beloop; vervolgafspraak na vijf weken
Patiënte is druk geweest op het werk maar heeft bin-
nenkort vijf weken vakantie. Ze heeft het gevoel dat ze 
rustig aan moet doen. De frequentie van de aanvallen 
van hoofdpijn is verminderd alhoewel ze in de week 
voor de afspraak vijf aanvallen had gehad die begon-
nen rond 11.00 uur en stopten rond bedtijd. Ook haar 
linkeroog doet pijn. Hoewel ze vroeger ook al rode en 
branderige ogen heeft gehad, zal ze voor deze klacht 
naar de opticien gaan. De menstruatie is nog niet ge-
weest (drie weken over tijd). Wel heeft ze stekende pijn 
gevoeld over beide ovaria. De patiënte heeft het gevoel 
dat ze gedurende de afgelopen twee weken gewicht 
heeft verloren. Aangezien de patiënte niet gewogen was 
tijdens de eerste afspraak is het echter moeilijk dit te 
verifiëren. Ze geeft aan dat ze voldoende energie heeft. 
Ze voelt “warm” na het drinken van de thee en de tinc-
tuur. Het lichamelijk onderzoek wijst uit dat de patiënte 
een pols heeft van 78 en een bloeddruk van 110/70. De 
patiënte neigt nu naar zoet en pittig eten (bombay-mix, 
bread pudding, noten en rozijnen). Afgesproken wordt 
dat de patiënte zelf klachten als palpitaties, hoofdpijn, 
menstruatie, zicht en tranende ogen en spijsvertering in 
de gaten zal gaan houden. Ook wordt de patiënte ver-
zocht om als er een kans zou zijn op zwangerschap, een 
zwangerschapstest te doen. De oorspronkelijke recep-
tuur van de tinctuur wordt gewijzigd en uitgebreid. De 
wolfspoot (Lycopus europaeus) wordt vervangen door 
een verwante soort Lycopus virginicus en de mengver-
houding van de extracten wordt aangepast. Daarnaast 
worden extracten van ijzerhard (Verbena officinalis) en 

Tabel 3: Initiële receptuur van een tinctuur, een crème en een 
thee voor een patiënte met angst- en stress-klachten (casus 2).

Recept 1; algemene tinctuur
Wolfspoot (Lycopus europaeus)* 1:5 25 ml
Hartgespan (Leonurus cardiaca) 1:3 30 ml
Citroenmelisse (Melissa officinalis; vers) 1:3 30 ml
Glidkruid (Scutellaria lateriflora) 1:1 15 ml
Mariadistel (Carduus marianus) 1:1 10 ml
Totaal 110 ml

Recept 2; ontspannende crème  
Skin calm zalfbasis 30 gram
Rozemarijnolie (Rosmarinus officinalis) 10 druppels
Lavendelolie (Lavendula soorten) 10 druppels
Olibanumolie (Boswellia serrata) 10 druppels
Totaal 30 gram

Recept 3; thee
Roos (Rosa damascena) 15 gram
Bernagie (Borago officinalis)* 30 gram
Haver (Avena sativa) 30 gram
Totaal 75 gram

* NB Wolfspoot en bernagie staan op de lijst in het 
Warenwetbesluit Kruidenpreparaten en mogen 
in Nederland dus niet worden gebruikt in 
gezondheidsproducten [9].
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sint- janskruid (Hypericum perforatum) toegevoegd. 
Geadviseerd wordt om van deze tinctuur (Tabel 4) 
tweemaal daags 10 ml in te nemen met water tijdens 
de maaltijd. De receptuur van de ontspannende crème 
wordt ook enigszins gewijzigd en uitgebreid. De oliba-
numolie (Boswellia serrata) wordt vervangen door de 
vluchtige olie van bergthee (Gaultheria procumbens) en 
een extract van rode/Spaanse peper (Capsicum annuum) 
wordt toegevoegd. De patiënte wordt aangeraden, wan-
neer nodig, deze crème (Tabel 4) te blijven gebruiken 
en hiermee de pijnlijke plekken in te smeren. Aan de 
oorspronkelijke receptuur voor de thee (Tabel 3) wor-
den bosbessen (Vaccinium myrtillus) toegevoegd (100g). 
Aanbevolen wordt om van deze thee steeds een kopje te 
drinken, drie tot vier keer per dag.

Gebruikte kruiden; een korte uitleg
Wolfspoot (Lycopus europaeus) staat op de lijst in het 
Warenwetbesluit Kruidenpreparaten en mag in Neder-
land dus niet worden gebruikt in gezondheidsproducten 
[9]. In het Verenigd Koninkrijk staat het echter bekend 
als een  antagonist van het thyroïdstimulerend hormoon 
(TSH) en mild sedativum [15]. Traditioneel wordt dit 
extract gebruikt voor patiënten met milde hyperthyreoï-
die met vegetatieve verschijnselen alsmede bij pijn op de 
borst [28]. Een recente studie vond dat de excretie van 
thyroxine (T4) via de urine significant verhoogd was 
na toediening van wolfspoot [28]. Ook symptomen die 
specifiek gerelateerd waren aan de schildklier waren ver-
minderd, zoals een verhoogde hartslag [28]. Daarnaast 
beschrijven Grünwald en medewerkers het gebruik van 
wolfspoot bij nervositeit en insomnia [7].

Hartgespan (Leonurus cardiaca) wordt door Barnes en 
medewerkers en de Duitse Kommission E beschreven 
als een sedativum en spasmolyticum [8,13]. Traditioneel 
wordt het kruid gebruikt voor problemen met het hart, 
inclusief problemen die gerelateerd zijn aan nervositeit [8]. 
De Kommission E geeft ook het gebruik als aanvullende 
behandeling op hyperthyreoïdie [13].

Citroenmelisse (Melissa officinalis) is een mild sedati-
vum en spasmolyticum [15]. Traditioneel wordt citroen-
melisse gebruikt voor “alle klachten die voortkomen 
uit een probleem met het zenuwstelsel” [29]. De Duitse 
Kommission E geeft als indicatie 
voor citroenmelisse het verminderen 
van angst en stress, gastro-intestinale 
problemen (spasmolyticum) en slaap-
problemen [13]. Kennedy en me-
dewerkers hebben in dubbelblinde 
placebo-gecontroleerde studies recent 
laten zien dat citroenmelisse de subjec-
tieve parameter “kalmte” verhoogt, de 
stemming positief beïnvloedt in acute 
stress-situaties en ook de alertheid ver-
laagt [30,31]. Daarnaast lijkt het erop 
dat citroenmelisse de binding van TSH 
aan de receptor aanzienlijk vermindert 
door zowel op het hormoon als op de 
receptor in te werken [32].

Mariadistel (Carduus marianus) heeft 
een leverbeschermende en -herstellen-
de werking en werkt ook als antioxi-

dant [10,32]. Mariadistel wordt traditioneel gebruikt 
voor het behandelen van ziekten van de lever en gal-
blaas [33]. Een recent overzichtsartikel onderschrijft het 
gebruik bij (inflammatoire) leveraandoeningen zoals he-
patitis, cirrose, en leversteatose door alcohol en andere 
gifstoffen [34].

De roos (Rosa damascena) wordt traditioneel gebruikt 
als een tonicum en samentrekkend middel [29].
De vluchtige olie van rozemarijn (Rosmarinus offici-
nalis) wordt extern toegepast voor pijnlijke spieren, 
artritis, spierkrampen, neuralgie, slechte circulatie en 
reuma [7,13,35].

De vluchtige olie van lavendel (Lavendula-soorten) wordt 
extern gebruikt voor het verminderen van angst en stress, 
astma, reuma, kneuzingen en verstuikingen [13,35]. 
Wheatley geeft aan dat het ook kan helpen bij het in 
slaap komen vanwege de ontspannende werking [36].

Olibanum olie (Boswellia serrata) wordt extern gebruikt 
voor het verminderen van angst en stress en bij astma 

[35]. Singh en medewerkers onder-
schrijven het nut van olibanum bij 
artritis en reuma en als ontstekingrem-
mend middel bij zowel acute als chro-
nische problemen vanwege de inhibitie 
van leukotriënen [37].

De bosbessen (Vaccinium myrtillus) 
werden aan het recept voor de thee 
toegevoegd in verband met de proble-
men met de ogen. Het tijdschrift Al-
ternative Medicine Review beschrijft 
het gebruik van blauwe bosbes voor 
het verbeteren van het zicht [38]. Hoe-
wel het exacte werkingsmechanisme 
nog niet bekend is, hebben inhouds-
stoffen uit de bosbes een positief effect 
op de bloed- en zuurstoftoevoer naar 
het oog maar ook een antioxidatieve 
activiteit en om deze redenen wordt de 

Tabel 4: Gewijzigde receptuur van de tinctuur en een crème 
voor een patiënte met angst- en stress-klachten (casus 2).

Recept 1; algemene tinctuur (gewijzigd)
Lycopus virginicus 1:5 30 ml
Hartgespan (Leonurus cardiaca) 1:3 20 ml
Citroenmelisse (Melissa officinalis; vers) 1:3 30 ml
Glidkruid (Scutellaria lateriflora) 1:1 10 ml
Mariadistel (Carduus marianus) 1:1 15 ml
IJzerhard (Verbena officinalis; vers) 1:3 20 ml
Sint-janskruid (Hypericum perforatum) 1:1 15 ml
Totaal 140 ml

Recept 2; ontspannende crème  
Skin calm zalfbasis 30 gram
Rozemarijnolie (Rosmarinus officinalis) 10 druppels
Bergtheeolie (Gaultheria procumbens) 10 druppels
Lavendelolie (Lavendula soorten) 10 druppels

(Rode of Spaanse) peper (Capsicum 
annuum) tinctuur

1:3 3 druppels

Totaal 30 gram

Boswellia sp., wierook
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bosbes gebruikt voor cataracten, glaucoom en macula-
degeneratie[38].

De vluchtige olie van bergthee (Gaultheria procumbens) 
bestaat voor 98% uit salicylaten [39]. Deze worden 
extern gebruikt voor het verminderen van spierpijn en 
ontstekingen [7,39].

De tinctuur van (rode of Spaanse) peper (Capsicum an-
nuum) wordt gebruikt als rubefaciens en als extern an-
algeticum voor neuropathische pijnen [7,13,40].

De werking van de overige kruiden is reeds bij de eerste 
casus besproken.
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Sanjiao, gezondheid uit de natuur

Sanjiao levert sedert 1992 Chinese kruidenconcentraten van Kaiser

Pharmaceutical; concentraten die onder strenge kwaliteitscontroles met

wetenschappelijke methoden geproduceerd worden

Sanjiao levert:

-Alle klassieke – en moderne Chinese kruidenformules

-Al uw individuele kruidensamenstellingen

-Westerse tincturen, gemmotherapeutica en spécialités

-Eciwofyto® producten

-Pearlcosmetic® kruidenformules

-Equisan®, Felisan® en Canisan® diergeneeskundige producten, (Chinese- en

Westerse kruiden, gemmotherapeutica, etherische oliën, spécialités)

-Acupunctuur benodigdheden

-Vakliteratuur

Sanjiao biedt:

-Snelle levering

-Indien gewenst rechtstreekse levering aan uw cliënten

-Deskundige informatie en vakinhoudelijke overlegmogelijkheden

Voor bestellingen en informatie:

• Telefonisch: 030-2545807

• Fax: 030-2523709

• E-mail: info@sanjiao.nl

• Via onze website www.sanjiao.nl
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BoEkBEsprEking

David E. Allen en Gabrielle Hatfield:  
Medicinal plants in folk tradition; an  
ethnobotany of Britain and Ireland. 
Timber Press, Cambridge 2004.
ISBN 10: 0881926388 / ISBN 13: 9780881926385, 432 pagina’s, hardcover. Prijs ongeveer € 25,-.

Medicinal plants in folk tradition; an ethnobotany of 
Britain and Ireland is een al wat langer geleden gepu-
bliceerd boek maar mag in dit themanummer over de 
fytotherapie in het Verenigd Koninkrijk zeker niet onbe-
sproken blijven. In Medicinal plants in folk tradition; an 
ethnobotany of Britain and Ireland wordt namelijk voor 
het eerst een uitgebreid en systematisch overzicht gege-
ven van het etnomedicinale gebruik van (wilde) planten 
in Groot-Brittannië en Ierland. De auteurs hebben meer 
dan 300 bronnen –zowel gepubliceerde data als onge-
publiceerde, mondelinge gegevens– geraadpleegd om de 
volksgeneeskundige toepassing van ruim 400 planten te 
beschrijven.

In een inleidend hoofdstuk wordt ingegaan op de over-
levering van kennis over het traditionele gebruik van 
kruiden. Vaak wordt aangenomen dat de kennis die wij 
nu nog hebben over de medicinale eigenschappen van 
kruiden vooral is gebaseerd op schriftelijke informatie 
die is overgedragen via kruidenboeken. Deze informa-
tie blijkt echter vaak beïnvloed te zijn geweest door de 
tijdgeest en de herkomst. Zo is de kruidenkennis uit de 
klassieke, Griekse en Romeinse wereld vooral voortge-
komen uit de flora die inheems was in het mediterrane 
gebied. Middeleeuwse kruidenboeken borduurden vaak 
voort op deze klassiekers en de hierin genoemde krui-
den. Kennis over de medicinale werking van kruiden die 
niet rond de Middellandse Zee groeiden maar inheems 
waren in de noordelijkere delen van Europa, is derhalve 
lange tijd beperkt gebleven en zeker niet schriftelijk 
vastgelegd. Belangrijk hierbij is ook geweest dat er in de 
geschiedsschrijving van de westerse geneeskunde weinig 
tot geen belangstelling is geweest voor het alledaagse 
gebruik van kruiden door het gewone volk. Dat deze 
empirisch ontwikkelde kennis mondeling werd overge-

dragen van generatie op generatie zal hier zeker ook toe 
hebben bijgedragen. De auteurs van Medicinal plants 
in folk tradition; an ethnobotany of Britain and Ireland 
hebben geprobeerd om nu juist deze ongeschreven infor-
matie te verzamelen en –voordat deze definitief verloren 
gaat– te bewaren voor het nageslacht.

Het grootste deel van het boek is dan ook gewijd aan de 
beschrijving van het etnomedische gebruik van kruiden. 
Per hoofdstuk worden één of meerdere plantenfamilies 
onder de loep genomen. Voor iedere plant worden de 
botanische naam en de meest gebruikelijk Engelse na-
men vermeld en wordt de traditionele toepassing kort 
samengevat. De verstrekte informatie is met name ook 
van wetenschappelijke waarde omdat het volksgenees-
kundige gebruik uitgebreid van bronvermelding wordt 
voorzien. Naast het humane etnomedische gebruik 
wordt in het boek ook aandacht besteed aan de etnove-
terinaire toepassing van kruiden. Gerangschikt in alfa-
betische volgorde op botanische plantennaam, wordt in 
een bijlage het gebruik van meer dan 100 kruiden voor 
de behandeling van verschillende dierziekten beschre-
ven.

Medicinal plants in folk tradition; an ethnobotany of 
Britain and Ireland zal een gevarieerd publiek aanspre-
ken. Het zal een belangrijke bron van informatie zijn 
voor antropologen, archeologen, historici en biologen. 
Voor mensen met een natuurgeneeskundige interesse of 
belangstelling voor het traditionele volksgeneeskundige 
gebruik van kruiden is dit boek echter zeker ook de 
moeite waard!

Bart Halkes

Uitnodiging tot samenwerking. 
In Heelcentrum Herten bij Roermond werken artsen en therapeuten, als zelfstandige op het gebied van de 

additieve & complementaire heelkunde.  Samen verzorgen ze voor cliënten en patiënten o.a. lezingen 
en groepsactiviteiten ter ondersteuning van het Zelfhelend Vermogen. Wegens positieve redenen vertrekken 

twee therapeuten en is er ruimte voor nieuwe praktijken.  
Meer informatie over het Heelcentrum is te vinden op www.heelcentrum.nl. 

Heeft u interesse? Graag ontvangen we uw bericht via info@heelcentrum.nl of 0475 – 335 675. R.K.P.M. Roozen, arts. 
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BoEkBEsprEking

Lisa Ganora: Herbal constituents –  
foundations of phytochemistry.
Herbalchem Press, Louisville, Colorado, 2008.
ISBN: 978-0-615-27386-0, 214 pag., prijs ongeveer € 30,-.

Alleen al door de psychedelische afbeelding met Escholt-
zia-bloemen op het kaft onderscheidt Herbal constitu-
ents – foundations of phytochemistry zich van andere 
handboeken. Bekende auteurs op dit terrein –allemaal 
mannen– zouden niet in staat zijn over fytotherapeutica 
te schrijven zoals Lisa Ganora dat doet. Want vanuit een 
chemische achtergrond en met veel liefde voor de fyto-
therapie betreft het hier bovenal een boek geschreven 
door een vrouw. Ze is één van die zeldzame wetenschap-
pers die zich kan laten verwonderen door de natuur, 
gefascineerd door moleculen: “If we could actually ‘see’ 
a molecule, we would be surprised by how exotically 
and curiously beautiful it is’…  the actual living, chang-the actual living, chang-
ing molecule itself is far more weird and wonderful than 
we could ever depict with lines and letters on paper.”

In het hoofdstuk The foundations of herbal chemistry 
behandelt Ganora eerst scheikundige basisprincipes en 
begrippen zoals de verschillende vormen van chemische 
binding, functionele groepen, ringsystemen, polariteit, 
chiraliteit en stereo-isomeren. Dit eerste hoofdstuk is 
vooral bedoeld voor lezers die niet chemisch zijn ge-
schoold of waar kennis van chemie nog slechts is te 
vinden in de uithoeken van het brein. Eenieder die zich 
bezighoudt met rationele fytotherapie zou minimaal van 
de inhoud van dit hoofdstuk kennis moeten hebben. 

In het hoofdstuk Solubility and extraction of herbal 
constituents wordt dieper ingegaan op de polariteit 
–een onderwerp dat reeds werd aangestipt in het eer-
ste hoofdstuk– en wordt uitgebreid besproken hoe de 
oplosbaarheid van werkzame inhoudsstoffen de keuze 
bepaalt van het oplosmiddel voor extractbereiding. Be-
halve andere factoren die de oplosbaarheid beïnvloeden, 
behandelt dit hoofdstuk ook omstandigheden waaron-
der ontleding van inhoudsstoffen kan optreden. 

Synergy and variability in herbs and formulas handelt 
over de variabiliteit van medicinale planten en standaar-
disering. Verder worden begrippen uitgelegd als marker 
compounds versus active constituents en het belang 
hiervan voor de kwaliteitscontrole van fytotherapeutica. 

Het vierde hoofdstuk bevat een uitgebreid overzicht van 
representatieve inhoudsstoffen ingedeeld naar chemische 
klassen, die vervolgens afzonderlijk worden besproken 
in de hoofdstukken 5-10 (Carbohydrates in Medicinal 
Plants, Lipids in Medicinal Foods and Herbs, Amino 
Acids and Derivatives, Polyphenols, Terpenoids en 
Alkaloids) aan de hand van de meest bekende planten 
toegepast in de fytotherapie, inclusief de betreffende 
inhoudsstoffen en hun activiteit. 

Voor wie zich in de fytotherapie wil gaan verdiepen zijn 
de eerste drie hoofdstukken zeer aan te raden. Helaas 
geldt dit niet voor de hoofdstukken 5-10 waar veel 
zaken worden vermeld die onjuist zijn. Enkele voorbeel-
den:
- Saffraan (pagina 150) betreft niet stuifmeel (pollen) 

van Crocus sativus maar de stempel en stijl van de 
krokusbloem;

- In de verklarende woorden- en begrippenlijst wordt 
onder lacton vermeld dat “lactone is a cyclic ester” 
(pagina 184) en onder ester vindt men de beschrijving 
“The ester group consists of a carbon atom double-
bonded to an oxygen atom, single-bonded to another 
oxygen atom which is single bonded to an R group, 
and also single-bonded to an R group on the other 
side” (pagina 180). Op basis van de hier geciteerde 
tekst is misschien minder goed voorstelbaar wat een 
ester is, maar in het boek met de bijbehorende struc-
tuurformule is dit in een enkele oogopslag duidelijk. 
Maar dan … op pagina 136 worden iridoïden be-
schreven als monoterpeenlactonen. “You can see the 
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lactone ring that gives this group their name. One 
example of a monoterpene lactone with physiologi-
cal activity is aucubin”. In de structuurformule van 
aucubin is weliswaar een ring aanwezig met daarin 
een zuurstofatoom (pagina 136), maar de dubbel-
gebonden zuurstof aan één van de twee aanliggende 
koolstofatomen (“a carbon atom double-bonded to 
an oxygen atom”) ontbreekt. Er is dus geen lactonring 
te zien. Aucubin is een iridoïd maar geen lacton. Een 
lactongroep kan wel aanwezig zijn, bijvoorbeeld in 
nepetalacton (pagina 137), maar vormt geen algemeen 
kenmerk van iridoïden. Het is dus niet correct iridoï-
den te beschrijven als monoterpeenlactonen. Iridoiden 
zijn monoterpenen met een cyclopentanopyran-struc-
tuur. 

- Het is ook niet juist secoiridoïden te definiëren als 
“modified iridoids containing a pyran ring fused to a 
lactone ring” (pagina 137). De secoiridoïde bitterstof-
fen gentiopicroside, amarogentin, sweroside en swer-
tiamarin genoemd op pagina 137 bevatten weliswaar 
een lactonring, maar dit geldt bijvoorbeeld niet voor 
oleuropein, een secoiridoïd genoemd op pagina141. 
Secoiridoïden zijn alle verbindingen die ontstaan uit 
iridoïden door splitsing van de cyclopentaanring tus-
sen C7 en C8. Vervolgens is vorming van een lacton-

ring mogelijk maar ook wanneer dit achterwege blijft, 
wordt de verbinding nog steeds geclassificeerd als 
secoiridoïd. 

- In de verklarende begrippenlijst onder “Shikimic 
acid pathway” (pagina 191) wordt shikimizuur ten 
onrechte een polyfenolische verbinding genoemd. Er 
zijn wel drie hydroxylgroepen aanwezig, maar met 
de niet-aromatische (benzeen)ring wordt niet voldaan 
aan de definitie gegeven op pagina 15.

Maar ondanks deze onvolkomenheden blijft Herbal 
constituents – foundations of phytochemistry een leuk 
boek. De hoofdstukken 1-3, de verklarende woorden- 
en begrippenlijst en de vele verwijzingen naar relevante 
en zeer recente wetenschappelijke literatuur zijn zeker te 
waarderen. Met het aanbrengen van de nodige wijzigin-
gen in de hoofdstukken 5-10, zou de volgende druk een 
van de beste boeken kunnen zijn die ooit voor de doel-
groep is verschenen. 

Bert van den Berg

BoEkBEsprEking

Vicky Pitman: The nature of the whole.   
Holism in ancient Greek and Indian medicine. 
In: Indian medical tradition, Vol. VII, Wujastyk D, Zysk KG (red.). Motilal Banarsidass Publ. Press Ltd., Delhi, 2006.
ISBN 81-208-2734-1, 242 pagina’s, hardcover. Prijs ongeveer € 30,- (incl. verzenden).

Het in 2006 verschenen boek van Vicky Pitman is een 
voorbeeld van een boek over de historische en filosofi-
sche achtergrond van de Europese fytotherapie dat op 
de leeslijst voor de Engelse BSc-opleidingen tot Medical 
Herbalist voorkomt. Pitman is een uit Amerika afkom-
stige fytotherapeute, docent en ayurveda-expert. In En-
geland studeerde zij in 1999 af als M.Phil. in Comple-
mentary Health Studies aan de universiteit van Exeter 
met een vergelijkende studie tussen de medische filosofie 
die naar voren komt in de teksten van het Corpus Hip-
pocraticum en die in één van de drie belangrijkste basis-
verhandelingen over de ayurveda: de Caraka-Samhita. 
Pitman keek vooral naar de aspecten van een holistische 
benadering (volgens de definitie van Smuts uit 1926), 
vandaar de titel van haar boek –een beter toegankelijke 
versie van haar onderzoek– The nature of the whole - 
Holism in ancient Greek and Indian medicine. In dit 
boek laat Pitman zien dat niet alleen in de ayurveda 
maar ook in de Griekse (traditioneel Europese) genees-
kunde een integraal concept van gezondheidsbevorde-
ring voorkomt dat wij nu wellicht als modern ervaren 
of vooral afkomstig uit de complementaire gezondheids-
zorg, dan wel uit de Aziatische geneeswijzen. Zowel 
de ayurvedische als de hippocratische werken zoeken 

gezondheid in een balans en harmonie in en tussen de 
binnen- en buitenwereld en hebben dieet en leefwijze als 
belangrijkste therapeutische maatregelen. Als voorbeeld 
behandelt Pitman onder meer de standpunten over de 
omgang met koorts. In beide geschriften wordt rust en 
een licht, vloeibaar dieet met reinigende, verkoelende 
en voedende eigenschappen aangeraden. Bij het voor-
schrijven van medicijnen wordt in beide benaderingen 
veel rekening gehouden met individuele kenmerken van 
de patiënt: niet elk medicijn heeft op elke zieke dezelfde 
uitwerking. Pitman merkt de overeenkomst op tussen de 
vier hippocratische constituties en de door de Meyers-
Briggs-test aan te duiden persoonlijkheden en wijst op 
gedachten die in de klassieke geschriften te vinden zijn 
die dicht komen bij wat we nu als consequenties van de 
psycho-neuro-immunologie benoemen.

Tedje van Asseldonk
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Fytotherapeutica ter vermindering en/of 
behandeling van dierziekten; eindresultaten 
van het Fyto-V project
M.J. Groot, A.G.M. van Asseldonk, E. Kleijer-Ligtenberg, S.B.A. Halkes, H.H. van Osch, J. Fink-Gremmels

“In de biologische veehouderij is het preventief gebruik van synthetische geneesmiddelen verboden en is cura-

tief gebruik maar zeer beperkt mogelijk. Biologisch gehouden dieren mogen bijvoorbeeld maar twee keer een 

antibioticabehandeling krijgen, anders vervalt de biologische status. De biologische sector is daarom op zoek 

naar werkzame kruidenpreparaten (fytotherapeutica) die zowel de algemene gezondheid van vee kunnen be-

vorderen als effectief zijn voor de behandeling van een bepaalde aandoening. In het laatste geval dienen de 

kruidenpreparaten als een alternatief voor synthetische geneesmiddelen. Ook voor de gangbare veehouderij is 

het belangrijk om alternatieven voor antibiotica te ontwikkelen. Kruiden zouden hier een rol in kunnen spelen. 

Het potentiële belang van werkzame kruidenpreparaten voor zowel de biologische als gangbare veehouderij is 

voor mij de reden geweest om het verzoek van de biologische sector te honoreren om een onderzoek hiernaar 

te laten uitvoeren.” Met deze woorden werd door mevrouw Verburg –minister van Landbouw, Natuur en Voed-

selkwaliteit– het eindrapport van het Fyto-V project op 3 februari 2009 aan de Tweede Kamer aangeboden [1]. 

Het door het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) gesubsidieerde Fyto-V project 
werd geïnitieerd door het kennisnetwerk Bioconnect 
en de deelnemende biologische ondernemers. Eén van 
de voornaamste doelstellingen van het project was om 
meer kennis over (werkzame) kruidenpreparaten voor 
de biologische veehouder beschikbaar te krijgen. Het 
Fyto-V project werd uitgevoerd door het RIKILT-Insti-
tuut voor Voedselveiligheid van Wageningen-UR (coör-
dinator M.J. Groot), in samenwerking met onderzoeks-
instellingen van de Universiteit Utrecht, het Instituut 
voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie, de Animal Sci-
ences Group van Wageningen-UR, het Louis Bolk Insti-
tuut, Feed Innovation Services en HAS Den Bosch. Aan 
het Fyto-V project is in dit tijdschrift al eerder aandacht 
besteed [2,3] en in dit artikel worden de eindresultaten 
kort samengevat [4].

invEntarisatiE BEsChikBarE middElEn En sElECtiE van 
middElEn voor nadEr ondErzoEk 
Bij een inventarisatie van de in Nederland beschikbare 
middelen werden 142 kruidenpreparaten gevonden die 
in 255 aflevervarianten op de markt worden gebracht. 
De meeste middelen worden verkocht als aanvullende 
diervoeders of als diervoederadditieven. Slechts enkele 
fytotherapeutica staan geregistreerd als diergeneesmid-
del en dit betreft meestal oude registraties. De door de 
fabrikanten aangegeven claims zijn zeer uiteenlopend 
en omvatten algemene termen zoals groeibevordering, 
weerstandsverhoging, eetlustverhoging en dergelijke, 
maar daarnaast ook medische claims zoals “tegen diar-
ree”, die aan een registratie als diergeneesmiddel gebon-
den zijn. Ook producten voor locale toepassing (huid, 
klauwen) werden hier genoemd. Alle beschikbare prepa-
raten en informatie over kruiden(producten) zijn in een 
aantal databestanden geplaatst waarin per diersoort en 

per kruid kan worden gezocht op producten, indicaties, 
leveranciers en beschikbare literatuur [5].

Bij aanvang van het Fyto-V project is er tevens een korte 
inventarisatie gemaakt van ziekten en bedrijfsproblemen 
waarvoor de biologische sector middelen nodig heeft. 
Op grond van de resultaten van deze inventarisatie werd 
besloten om voor het vervolgonderzoek de volgende 
indicatiegebieden te kiezen: 
- een verhoogd celgetal en subklinische mastitis (melkvee);
- algemene prestatiebevordering en darmgezondheid 

(varkens);
- preventie en behandeling van coccidiose (leghennen). 
Uit de productbestanden werden per diersoort een aantal 
veelbelovende middelen gekozen (drie tot vijf per indi-
catiegebied). Deze producten werden in het vervolg van 
het Fyto-V project verder op hun kwaliteit en biologische 
activiteit onderzocht in laboratoriumproeven en uitein-
delijk getest op werkzaamheid in dierstudies. Op de lijst 
van aandoeningen die de biologische sector voor proble-
men stellen, kwamen daarnaast nog enkele ziekten voor 
die volgens de huidige inzichten meestal niet goed met 
kruiden te behandelen zijn. Deze ziekten zijn binnen dit 
project dan ook buiten beschouwing gelaten. 

toEtsing gEsElECtEErdE kruidEnproduCtEn 
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Kwaliteitsanalyses en controle op mogelijke contaminanten 
Voor de geselecteerde producten werd door de fabrikant 
een samenstelling opgegeven die in sommige gevallen 
zeer summier was. Op grond van de internationale li-
teratuur werd per kruidenproduct een aantal inhouds-
stoffen geïdentificeerd die typisch zijn voor de plant, 
het gebruikte plantendeel en/of de biologische werking 
van het kruid. Door middel van een dunnelaagchro-
matografische analyse op deze inhoudsstoffen of het 
inhoudsstoffenpatroon in de producten kon worden 
aangetoond dat de opgaven van de fabrikanten in alle 
gevallen correct bleken te zijn. Dit wil zeggen dat de 
analyses de door de leveranciers gedeclareerde samen-
stelling bevestigden. Voor acht van de elf betrokken 
kruidenproducten kon tevens worden bevestigd dat het 
productieproces reproduceerbaar is, wat betekent dat 
verschillende productcharges een hoge mate van over-
eenkomst lieten zien. Voor drie producten kon hierover 
geen uitspraak worden gedaan vanwege de aard van de 
verstrekte informatie of vanwege het ontbreken van de 
benodigde gegevens van de producenten. 

Kruiden kunnen stoffen bevatten die onder meer anti-
microbiële eigenschappen (zoals het traditionele gebruik 
van kruiden in de voedselbereiding/conservering) of 
hormonale eigenschappen (zoals oestrogenen in soja-
producten of klaver) hebben. Op juist deze eigenschap-
pen worden veevoedergrondstoffen en veevoeders ook 
gecontroleerd om niet geoorloofd gebruik van antimi-
crobiële middelen en hormonen in de veehouderij op te 
sporen. Omdat bij deze controle vaak gebruik wordt 
gemaakt van functionele testen (biologische testen) die 
het effect maar niet de (chemische) stof aantonen, kun-
nen bij kruidenproducten of met kruidenproducten 
verrijkte diervoeders onverwachte problemen ontstaan 
zoals de resultaten van dit onderzoek hebben aange-
toond. Zo zijn in de geteste diervoeders met kruiden en 
de bijbehorende controlevoeders geen antimicrobiële 
groeibevorderaars, coccidiostatica en/of veterinair toe-
gepaste antibiotica aangetroffen. Verscheidene voermon-
sters vertoonden echter toch een remmende werking op 
bacteriële groei, waarschijnlijk door de hierin aanwezige 
kruidenproducten. Daarnaast bleek één kruidenproduct 
volgens de test oestrogene activiteit te bezitten, terwijl 
enkele andere kruidenproducten een antioestrogene 
(drie producten) en/of antiandrogene (negen producten) 
werking lieten zien. Deze werking werd overigens alleen 
gezien in zeer geconcentreerde extracten van deze pro-
ducten. In hoeverre deze antimicrobiële en/of hormo-
nale activiteit ook waarneembaar is bij de gehalten die 
volgens voorschrift in de voeders zitten, is niet bekend 
maar gezien de sterke verdunning niet waarschijnlijk. 

Laboratoriumonderzoek naar de biologische eigenschappen 
De meeste op de markt aanwezige kruidenproducten clai-
men een verbetering van de gezondheidsstatus en de weer-
stand. Dit effect wordt vaak toegeschreven aan het feit dat 
de meeste geneeskrachtige kruiden een reeks van fenolische 
verbindingen en/of antioxidanten bevatten, maar ook 
stoffen met een modulerend effect op het afweersysteem. 
Het positieve effect op de darmflora –dat zich uit in de 
verbetering van de darmgezondheid bij pluimvee en var-
kens– wordt ook wel aan de licht antimicrobiële werking 
van vele planteninhoudsstoffen toegeschreven. In enkele 
laboratoriumproeven zijn de geselecteerde producten nader 

onderzocht op hun biologische eigenschappen om het ver-
onderstelde werkingsmechanisme te toetsen. 

Alle onderzochte kruidenproducten bleken fenolische 
verbindingen en/of antioxidanten te bevatten. Bij de 
doseringen waarin de kruidenproducten volgens instruc-
tie van de producent aan het diervoer zijn toegevoegd, 
werd echter geen significante toename gevonden in het 
totale gehalte aan fenolische verbindingen en/of antioxi-
danten in het diervoer. Ook bij de twee kruidenproduc-
ten die als zodanig aan dieren worden verstrekt, bleek 
de inname van fenolen en antioxidanten bij gebruik 
volgens voorschrift van de producent gering in vergelij-
king met de totale hoeveelheid fenolische verbindingen 
en antioxidanten die normaliter in het dagelijkse voer 
aanwezig zijn. Het is dan ook de vraag of de fenolische 
verbindingen en antioxidanten in de kruidenproducten 
bijdragen aan de potentiële gezondheidseffecten hiervan.

Het is bekend dat verschillende genetische, fysiologische 
en omgevingsfactoren van invloed zijn op de uierge-
zondheid van melkvee. In het Fyto-V project zijn drie 
kruidenproducten onderzocht op aan uiergezondheid 
gerelateerde onderzoeksparameters. Hierbij is vooral 
gekeken naar de effecten van de producten op het func-
tioneren van polymorfkernige granulocyten (PMN’s), 
een type witte bloedcellen die belangrijk zijn voor de 
afweer van infecties. Twee van de drie geteste producten 
bleken in staat om de activiteit van PMN’s –en dan met 
name het vermogen van deze cellen om reactieve zuur-
stofmetabolieten te genereren– te moduleren. Daarnaast 
bleken deze producten tevens een direct antibacteriële 
werking te vertonen op Staphylococcus aureus en ook 
de vorming van een biofilm door deze bacteriën te rem-
men. Deze producteigenschappen zijn in het licht van de 
uiergezondheid belangrijk omdat S. aureus een van de 
pathogenen is die het celgetal in de melk doen toenemen 
en mastitis veroorzaken. Bacteriële biofilms spelen daar-
naast een cruciale rol bij het ontstaan van chronische 
(vaak subklinische) uierontsteking bij melkkoeien. Bac-
teriën die een biofilm vormen, zijn namelijk in een soort 
“winterslaap” en zijn doorgaans minder gevoelig voor 
antibiotica. In aanwezigheid van stress worden deze 
bacteriën echter weer actief en dit kan tot acute infecties 
leiden. Deze resultaten lijken een verdere onderbouwing 
te vormen voor de veronderstelde positieve effecten van 
deze twee kruidenproducten op de uiergezondheid maar 
aanvullend onderzoek is nodig om hierover een eendui-
dig oordeel te kunnen geven. Voor het derde product 
bleken de uitkomsten van de laboratoriumexperimenten 
geen bevestiging te leveren van de door de producent 
gedeclareerde effecten op de uiergezondheid. Hieruit 
mag echter niet worden geconcludeerd dat dit product 
onwerkzaam is. Door de producent is namelijk met 
meerdere dierproeven aangetoond dat dit product wel 
degelijk een gunstige invloed heeft op de uiergezond-
heid. Het kan dan ook niet worden uitgesloten dat de 
in het Fyto-V project gebruikte experimentele methoden 
(extractbereiding en/of testsystemen) niet geschikt waren 
voor het onderbouwen van de werking van dit product. 
Alle vier de kruidenproducten die zijn onderzocht op 
aan darmgezondheid bij varkens gerelateerde onder-
zoeksparameters vertoonden activiteit ten aanzien van 
het functioneren van PMN’s en de groei van Escherichia 
coli bacteriën. De kruidenproducten hadden vooral een 
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sterk modulerend effect op de PMN’s en bleken de vor-
ming van reactieve zuurstofmetabolieten door deze cel-
len van het afweersysteem sterk te remmen (Figuur 1). 
Deze bevinding lijkt de veronderstelde positieve effecten 
van deze kruidenproducten op de darmgezondheid te 
bevestigen, met name omdat in een recente publicatie is 
gesuggereerd dat een beïnvloeding van de immuunres-
pons in de darm kan bijdragen aan de darmgezondheid 
en de groei van varkens kan bevorderen [6]. De krui-
denproducten vertoonden ook een remmende werking 
op de groei van E. coli uit varkens (Figuur 2). Deze 
activiteit kan mogelijk ook bijdragen aan een verbeterde 
darmgezondheid omdat de E. coli bacterie altijd in de 
darm van varkens voorkomt en in situaties van vermin-
derde weerstand tot (opportunistische) problematische 
infecties kan leiden. 

Binnen de ter beschikking staande laboratoriumfacili-
teiten waren experimenten naar het directe effect van de 
kruidenproducten op Eimeria-soorten –de veroorzakers 
van coccidiose bij kippen– niet mogelijk. In verband met 
het in de praktijk waargenomen potentiërende effect van 
E. coli op de darmschade en/of mortaliteit ten gevolge 
van Eimeria-besmetting, is er daarom voor gekozen om 
de kruidenproducten nader te analyseren op een even-
tuele antibacteriële activiteit tegen klinische isolaten van 
E. coli uit kippen. Slechts één van de vijf onderzochte 
producten vertoonde in dit opzicht antibacteriële acti-
viteit en zou dus van nut kunnen zijn bij gevallen van 
coccidiose die worden gecompliceerd door additionele 
bacteriële besmettingen. Dat voor de overige producten 
geen werkzaamheid werd gevonden, betekent overigens 
niet dat deze producten in de praktijk ook onwerkzaam 
zijn tegen coccidiose. Door de producenten is namelijk 
met meerdere dierproeven aangetoond dat deze krui-
denproducten wel degelijk een gunstige invloed hebben 
op de darmgezondheid van kippen en dan met name in 
verband met de weerstand tegen coccidiose.

Dierstudies 
Wat betreft de dierstudies is in overleg met de op-
drachtgever gekozen voor demonstratieprojecten met 
veelbelovende of in de praktijk veel gebruikte middelen 
die tijdens de eerste inventarisatie van in Nederland 
beschikbare middelen werden geselecteerd. Deze studies 
zijn gedaan bij gangbare bedrijven (melkvee), op biolo-
gische (proef)bedrijven (varkens) en in de stallen van de 
Animal Sciences Group (Wageningen-UR, Lelystad) met 
een gevalideerd diermodel (leghennen). 

Een verhoogd celgetal in de melk van koeien wordt voor-
namelijk door ontstekingsprocessen in de uier veroorzaakt. 
Het celgetal is dus een indicator voor de uiergezondheid 
maar tevens voor de productiviteit, want een hoog celgetal 
leidt ook onmiddellijk tot een afname van de melkproduc-
tie. In eerder gepubliceerd onderzoek en/of in de praktijk 
was aangetoond dat de voor het Fyto-V project geselec-
teerde kruidenproducten een gunstige invloed hadden 
op celgetal bij gevallen van (sub)klinische mastitis en bij 
koeien met een verhoogd celgetal. In de in het kader van 
het Fyto-V project uitgevoerde praktijkstudies met melkvee 
kon de door de fabrikanten geclaimde verlaging van het 
celgetal daarentegen niet worden bevestigd. Het celgetal 
van de betrokken koeien bleek bij aanvang van de proef 
echter zeer laag te zijn (ondanks de voorafgaande selectie 

van dieren met een historie van verhoogd celgetal) en kon 
derhalve nauwelijks verder omlaag worden gebracht door 
de te testen kruidenproducten. Door deze suboptimale 
omstandigheden kunnen er op basis van de uitkomsten 
van deze studie dus geen conclusies getrokken worden over 
de effectiviteit van de geteste producten. 
In de varkensstudies stond de verbetering van de groei en/
of voederconversie centraal die het gevolg zou zijn van 
een verhoging van de algemene weerstand tegen infectie-
ziekten door een betere darmgezondheid. De drie geteste 
kruidenproducten lieten inderdaad een trendmatig posi-

Figuur 1: Een representatief voorbeeld van de beïnvloeding van het 
functioneren van polymorfkernige granulocyten (PMN’s) door één van 
de kruidenproducten die zijn onderzocht op aan darmgezondheid bij 
varkens gerelateerde onderzoeksparameters. In de laboratoriumproef 
is met name gekeken naar het effect op de vorming van reactieve zuur-
stofmetabolieten door deze cellen van het afweersysteem. Reactieve 
zuurstofmetabolieten vormen na reactie met de chemische stof luminol 
onder de gekozen experimentele condities een lichtsignaal dat gemeten 
kan worden als chemiluminescentie. Het onderzochte product blijkt 
een dosis-afhankelijke remming te geven van de productie van reac-
tieve zuurstofmetabolieten. Dit effect kan niet worden toegeschreven 
aan een eventueel toxisch effect op de PMN’s.

Figuur 2: Een representatief voorbeeld van het effect op de bacteriële 
groei van één van de kruidenproducten die zijn onderzocht op aan 
darmgezondheid bij varkens gerelateerde onderzoeksparameters. In 
de proef zijn verschillende concentraties van dit product geïncubeerd 
met een klinisch isolaat van E. coli uit varkens. De bacteriële groei is 
gekwantificeerd door een substraat aan het incubatiemengsel toe te 
voegen dat door levende/groeiende bacteriën wordt omgezet in een 
fluorescerende verbinding. De gemeten fluorescentie is dus een maat 
voor de bacteriële groei. Het onderzochte product blijkt een dosis-
afhankelijke remming te geven van de groei van E. coli.
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tief effect op de dagelijkse gewichtstoename en de voeder-
conversie van de biggen zien. Deze resultaten waren niet 
significant –mogelijk vanwege de geringe omvang van 
deze studie– maar kwamen getalsmatig sterk overeen met 
de gegevens van eerdere praktijkproeven van de fabrikan-
ten. In het vervolg van de varkensstudies werden op het 
tijdstip van slacht van een groot aantal dieren levermon-
sters verzameld voor onderzoek op zogenaamde biomar-
kers voor (darm)gezondheid. Dit aanvullend onderzoek 
was gebaseerd op de veronderstelling dat de toegediende 
kruiden de darmgezondheid verbeteren waardoor in de 
darm in mindere mate bacteriële toxinen, schadelijke 
afbraakproducten van voercomponenten en ontstekings-
mediatoren ontstaan. Als gevolg hiervan wordt de lever 
minder belast met deze toxische stoffen. Als eerste werd 
de totale capaciteit gemeten van het cytochroom-P450 
enzymsysteem, het voornaamste enzymsysteem in de le-
ver, dat schadelijke stoffen inactiveert en uit het lichaam 
verwijdert. De meetresultaten van de levermonsters van 
varkens lieten zien dat na de behandeling van de dieren 
met de drie kruidenproducten het totaal gehalte aan cy-
tochroom P450 in de lever inderdaad afnam ten opzichte 
van de onbehandelde dieren. Deze afname duidt op een 
afgenomen belasting met schadelijke stoffen maar was 
niet significant door de aanzienlijke variatie tussen de 
individuele dieren. In een tweede stap werd de expressie 
van genen gemeten die coderen voor specifieke enzymen 
die betrokken zijn bij de verwerking van oxidatieve 
stress. Uit de eerste gegevens van dit onderzoek bleek dat 
de mate van expressie van deze genen een betrouwbare 
parameter lijkt te zijn voor (darm)gezondheid. Hierbij 
werden niet alleen de invloed van een behandeling in 
het algemeen (er waren significante verschillen tussen 
de controledieren en de behandelde dieren), maar ook 
verschillen tussen producten aantoonbaar. De resultaten 
van dit onderzoek op moleculair niveau lieten zien dat de 
toevoeging van de drie geselecteerde kruidenproducten 
aan het varkensvoer meetbare (positieve) veranderingen 
in het dier teweegbrengt. Het onderzoek zal de komende 
tijd nog worden uitgebreid naar een groter aantal genen, 
waarbij niet alleen biomarkers voor oxidatieve stress, 
maar ook biomarkers voor ontsteking en de lichaamsei-
gen afweer (immuunstatus) betrokken zullen worden. 

In de pluimveehouderij vormt coccidiose (een infectie met 
Eimeria-soorten in de darm) een grote uitdaging omdat 
de economische verliezen door geïnfecteerde en zieke 
dieren zeer hoog zijn. Er bestaat op dit moment geen 
onomstreden vaccinatiemethode voor de praktijk en het 
infectierisico is met name op biologische bedrijven (met 
verplichte uitloop) hoog. Hierdoor is er vanuit de prak-
tijk een dringende vraag naar natuurlijke middelen voor 
dit probleem. De Animal Sciences Group zou in het kader 
van een ander project onderzoek doen naar alternatieve 
middelen voor de behandeling van pluimveeziekten. Om-
dat de Animal Sciences Group al een model had ontwik-
keld waarbij vleeskuikens met infectieuze coccidiënoöcy-
ten (Eimeria-eitjes) worden besmet, werd dit model nu 
gebruikt voor onderzoek naar producten die in het kader 
van het Fyto-V project geselecteerd waren. Hoewel uit 
literatuurgegevens en/of bedrijfsinformatie kon worden 
opgemaakt dat de voor dit onderzoeksproject geselec-
teerde kruidenproducten een gunstige invloed hadden op 
de darmschade ten gevolge van een coccidiosebesmetting 
bij vleeskuikens, waren er in dit onderzoek bij leghennen 

geen positieve resultaten van de kruidenmiddelen te zien. 
Deze uitkomst suggereert dat de speciaal voor vleeskui-
kens ontwikkelde kruidenproducten geen positief effect 
hebben op het verloop van een acute coccidiose-uitbraak 
bij jonge leghennen. 

wEttElijkE rEgElingEn 
Om mogelijke knelpunten voor het gebruik van krui-
denpreparaten in de dierhouderij in kaart te brengen is 
als onderdeel van het Fyto-V project ook een inventa-
risatie gemaakt van de wetten en regelingen die in dit 
kader van belang zijn. Hieruit is gebleken dat de voor-
naamste knelpunten niet liggen in de veiligheid van de 
kruiden maar in de gehanteerde claims. Bij een medische 
of gezondheidsclaim valt een middel onder de dierge-
neesmiddelenwet. Kruidenmiddelen zijn echter moeilijk 
te registreren als diergeneesmiddel omdat de werking 
vaak berust op meerdere werkzame inhoudsstoffen en 
de kosten voor registratie hierdoor hoog oplopen. Er 
wordt dan ook gepleit voor een alternatief registratie- 
systeem waarbij kruiden(preparaten) voor gebruik kun-
nen worden toegestaan op basis van een monografie en 
een dossier dat hun veiligheid en werkzaamheid aanne-
melijk maakt. Ze blijven dan onder de voederwetgeving 
vallen maar met een onderbouwde gezondheidsclaim. 
Een andere mogelijkheid zou kunnen liggen in de uit-
breiding van de lijst genoemd onder artikel 19 van het 
Diergeneesmiddelenbesluit. Hier worden stoffen aan-
gewezen –zoals rozenwater, venkelwater en zoethout-
extract– waarop de registratieplicht niet van toepassing 
is. Als deze lijst uitgebreid zou kunnen worden met 
onderbouwd veilige kruiden, dan zouden er meer mid-
delen op basis van kruiden ontwikkeld en toegelaten 
kunnen worden. Ook de interpretatie van de Europese 
regelgeving zoals die door sommige andere landen 
wordt gehanteerd, biedt mogelijk perspectieven voor de 
Nederlandse situatie en kan als voorbeeld dienen om te 
komen tot een eenvoudiger regeling voor het gebruik 
van kruiden voor dieren. 

CommuniCatiE 
Dit deel van het Fyto-V project had als doel om door 
middel van communicatie erkenning te krijgen voor het 
belang van het ontwikkelen van fytotherapeutica voor 
de (biologische) veehouderij en de beschikbare kennis 
hierover te delen. Om dit doel te verwezenlijken werd 
een onderwijsmodule voor het hoger agrarisch beroeps-
onderwijs opgezet. Verder is er een website gemaakt om 
de informatie over kruiden, in Nederland beschikbare 
kruidenmiddelen, leveranciers en de literatuur over de 
werkzaamheid voor belangstellenden beschikbaar te 
maken [5]. Deze website blijkt – gezien het grote aantal 
bezoekers dat wordt getrokken– in een behoefte te voor-
zien. Tevens werd in januari 2008 een symposium geor-
ganiseerd om meer bekendheid te geven aan kruidenpre-
paraten en de implementatie van rationeel onderbouwde 
toepassingen van kruiden in de (biologische) veehouderij 
te bevorderen. Dit symposium werd bezocht door 150 
deelnemers uit verschillende disciplines en werd als zeer 
positief gewaardeerd. Daarnaast is er in de landelijke pers 
en op de radio veel aandacht geweest voor het project en 
zijn er meer dan 20 artikelen over het project verschenen. 

ConClusiEs 
Het Fyto-V project was er primair op gericht om meer 
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kennis beschikbaar te krijgen over de mogelijkheden 
voor de toepassing van kruidenproducten in de biolo-
gische veehouderij. De kennis die in dit project werd 
opgedaan, lijkt echter ook relevant voor de reguliere 
veehouderij. Immers, de problemen met de diergezond-
heid in de reguliere veehouderij zijn (deels) vergelijkbaar 
met die van de biologische veehouderij en ook hier 
wordt gestreefd naar preventie in plaats van behande-
ling van dierziekten en wordt gezocht naar alternatieven 
voor het gebruik van antibiotica. Geconcludeerd kan 
worden dat in Nederland reeds een relatief groot aan-
tal kruidenproducten te koop is. Het gebruik van deze 
producten wordt echter beperkt omdat het wettelijk 
kader, de kwaliteitscontrole en de beoordeling van de 
werkzaamheid nog onvoldoende zijn afgestemd op dit 
soort producten. Daarnaast zijn gegevens over kwaliteit, 
veiligheid en werkzaamheid onvoldoende beschikbaar 
voor de gebruiker. Kennisoverdracht blijft daarom van 
groot belang. 

Er zijn momenteel al een aantal analytische methoden 
beschikbaar om de kwaliteit (samenstelling) en veiligheid 
(contaminanten) van de kruidenmiddelen objectief te 
kunnen beoordelen. Een verdere validatie van deze testen 
en het ontwikkelen/exploreren van nieuwe testen is echter 
noodzakelijk, met name op het gebied van het contami-
nantenonderzoek. Dit omdat is aangetoond dat de toe-
passing van kruidenproducten mogelijk tot vals-positieve 
resultaten kan leiden bij de controle van veevoeder op 
ongewenste stoffen met een antimicrobiële of hormonale 
werking. Hoewel de huidige praktijk van toezicht voor-
schrijft dat in verdachte monsters de aanwezigheid van 
eventuele contaminanten onomstotelijk dient te worden 
bevestigd met andere testen, verdient dit onderwerp meer 
aandacht. 

Voor een aantal van de in het Fyto-V project geselecteer-
de kruidenproducten is de geclaimde werking aanneme-
lijk gemaakt met laboratoriumproeven en/of dierstudies. 
Deze laboratoriumproeven en dierstudies hebben echter 
ook laten zien dat er nog kennislacunes zijn en dat nog 
slechts een beperkt aantal geschikte onderzoeksparame-
ters voorhanden is om de werking van kruidenproducten 
onder praktijkomstandigheden objectief aan te tonen. 

Eén van de belangrijkste conclusies uit het Fyto-V pro-
ject is echter dat er geen duidelijke regelgeving bestaat 
die geschikt is voor kruidenproducten met een complexe 
samenstelling en waarbinnen de werking van kruiden-
producten door de leveranciers helder kan worden ge-

communiceerd naar de gebruikers. Mede hierdoor is de 
acceptatie van kruidenproducten door veehouder, dieren-
arts en adviesorganen in de landbouwsector momenteel 
nog relatief laag. 
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Korte berichten
gEBruik van ComplEmEntairE gEnEEswijzEn in dE 
vErEnigdE statEn En in nEdErland
In de Verenigde Staten gebruikten in 2007 vier van de 
tien Amerikanen complementaire en alternatieve ge-
neeswijzen (CAM) of CAM-middelen. Hierbij was het 
gebruik van natuurproducten (niet zijnde vitaminen 
of mineralen) het meest wijdverbreid (17,7%), terwijl 
ademhalingsoefeningen op de tweede plaats kwamen 
(12,7%). Het gebruik was onder blanke en Indiaanse 
volwassenen hoger dan onder de Aziatische en Afri-
kaanse bevolkingsgroepen. Door één op de negen kin-
deren werd CAM gebruikt, vooral kinderen van wie de 
ouders ook CAM gebruiken. Ook hier ging het meestal 
om natuurproducten (4%) en daarnaast chiropractie of 
osteopathie (3%). Het gebruik van CAM is hoger bij die 
bevolkingsgroepen die reguliere geneeskundige hulp la-
ter inroepen uit angst voor de kosten ervan. Vergeleken 
met 2002 werd een toename gezien van het gebruik van 
acupunctuur, ademhalingsoefeningen, massage, medita-
tie, natuurgeneeskunde en yoga. Er was een afname in 
CAM-gebruik bij verkoudheid.
 
Voor Nederland geeft het Centraal Bureau voor de 
Statistiek aan dat in 2002 11,3% van de bevolking een 
CAM-genezer raadpleegde (al dan niet als huisarts). Dit 
was in 2006 gedaald tot 9,9% maar in 2007 weer geste-
gen tot 10,5%. Het gebruik van natuurproducten wordt 
niet beschreven.
Een recent onderzoek dat onder dierenartsen werd ge-
houden, liet zien dat 19% van hen alternatieve behan-
delwijzen toepast binnen het uitoefenen van het vak als 
praktiserend dierenarts; de meest toegepaste behandel-
wijzen zijn homeopathie, acupunctuur en fytotherapie.

Bronnen: Barnes P, et al. Complementary and alterna-
tive medicine use among adults and children: United 
States, 2007. National Health Statistics Report, nummer 
12 n, 10 december 2008. Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek. Webmagazine, maandag 2 juni 2008. Meer Ne-
derlanders naar alternatieve genezer. Geraadpleegd via 
www.cbs.nl 10.01.2009. Lenselink M. 2008. Gebruik 
van alternatieve behandelwijzen door de Nederlandse 
dierenarts. Scriptie voor de opleiding Diergeneeskunde 
aan de Universiteit Utrecht (http://igitur-archive.library.
uu.nl/student-theses/2009-0225-201934/UUindex.html).

EuropEan food safEty authority wijst 
gEzondhEidsClaim CranBErry af 
Andermaal is gebleken dat de European Food Safety 
Authority (EFSA) de lat zeer hoog legt als het gaat om 
claims bij gezondheidsbevorderende levensmiddelen. De 
fabrikant van Ocean Spray Cranberry had een aanvraag 
ingediend voor een artikel 14 gezondheidsclaim op 
haar Cranberry-producten, die zijn gestandaardiseerd 
op 80 mg proanthocyanidinen. Volgens de fabrikant 
helpt dit product “het risico te verminderen op een 
urinewegbesmetting bij vrouwen van boven de 16 jaar 
doordat de adhesie van bepaalde bacteriën in het urine-
wegsysteem wordt geremd”. De fabrikant had bij haar 
aanvraag twaalf studies overgelegd waarvan de helft 
door de EFSA werd afgewezen omdat de doelgroep 
niet een normale groep vrouwen van boven de 16 was; 

ook was in één geval de medicatiesterkte anders dan de 
dosering waarop de aanvraag betrekking had. Van de 
andere studies vond de EFSA dat ze ofwel te gering van 
omvang of te kort van duur waren, waren uitgevoerd 
zonder controlegroep, of een te hoog uitvalspercentage 
kenden. Dit ondanks het feit dat verschillende studies in 
peer-reviewed tijdschriften zijn verschenen, onder meer 
in het gerenommeerde Journal of the American Medical 
Association. 

Bron: Starling S. EFSA cans cranberry health claim. 
Nutraingrediets-usa.com 17 februari 2009.

antidEprEssiEvE aCtivitEit van CurCuma- En 
rhodiola-prEparatEn
Curcuma-species (geelwortelsoorten) worden in India 
veel gebruikt, niet alleen in de keuken als ingrediënt in 
curry’s, maar ook medicinaal bij allerlei aandoeningen. 
De onderbouwing hiervoor is in veel gevallen nog niet 
voldoende, mede vanwege de lage biologische beschik-
baarheid van het belangrijkste actieve ingrediënt cur-
cumin dat slecht opgenomen en snel gemetaboliseerd 
wordt. Naar aanleiding van eerdere studies waaruit 
gebleken was dat piperine de biologische beschikbaar-
heid van curcumin vergroot en effectief is in enkele stan-
daardtesten voor depressie, onderzocht een aantal Indi-
ase farmacologen het effect van de combinatie van beide 
stoffen zowel gedragsmatig (zwemtest) als biochemisch 
(monoamine-oxidase (MAO) remmende activiteit en 
neurotransmitter-niveaus) bij muizen. Curcumin remde 
dosisafhankelijk (10-80 mg/kg i.p.) de periode van pas-
siviteit in de zwemtest en de enzymactiviteit van MAO-
A. In de hoge doseringen (40 en 80 mg/kg) verhoogde 
curcumin het serotonine- en dopamineniveau en remde 
het ook de MAO-B enzymen. Diverse combinaties van 
curcumin (20 mg/kg) met subklinische doseringen van 
chemische antidepressiva bleken eveneens effectief te 
zijn. Additie van piperine (2,5 mg/kg i.p.) versterkte de 
activiteit van curcumin (20 mg/kg) met 62%. Deze hoe-
veelheid piperine heeft zelf geen effect in de gedragstest. 
De MAO-A remming werd ook gepotentieerd door ge-
noemde combinatie, de MAO-B remming echter niet.

Ook Rhodiola rosea kan het effect van tricyclische an-
tidepressiva potentiëren en de bijwerkingen van deze 
middelen verminderen. Dit hebben klinische studies in 
Rusland in de tachtiger jaren laten zien. In 2007 werd 
in een klinische studie vastgesteld dat een extract van 
de wortel antidepressie-activiteit vertoonde. Om meer 
inzicht te krijgen in het werkingsmechanisme testte een 
groep van Zweedse en Armeense wetenschappers dit 
wortelextract van R. rosea en verschillende componen-
ten hieruit in een ratten-gedragstest voor depressies. Het 
wortelextract werd ook getest in combinatie met een 
piperine bevattend extract. Het wortelextract van R. 
rosea liet in de gebruikte test een dosisafhankelijk posi-
tief effect zien; toegediend in een dosering van 20 mg/kg 
p.o. had het een sterker antidepressief effect dan imipra-
mine (30 mg/kg) of een Hypericum-extract (20 mg/kg). 
Diverse uit dit extract geïsoleerde inhoudsstoffen en hun 
metabolieten werden daarnaast los getest om te bepalen 
welke de meest werkzame bestanddelen zijn. Vooral 
rhodioloside en ook de metaboliet hiervan –tyrosol– ble-
ken actief te zijn. De andere geteste stoffen bleken ieder 
afzonderlijk niet effectief (de metaboliet kaneelzuuralde-
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hyde bleek zelfs contraproductief te werken) maar een 
combinatie van rhodioloside, tyrosol, rosavin, rosarin 
en rosin (alle in een dosering van 0,26 mg/kg) was weer 
wel actief; deze combinatie van stoffen uit R. rosea was 
zelfs het meest actief van alle geteste extracten/inhouds-
stoffen en gaf 81% vermindering van de passiviteits-
periode. Toevoeging van piperine blijkt het effect van 
het wortelextract van R. rosea teniet te kunnen doen, 
waarschijnlijk doordat het farmacokinetische profiel van 
belangrijke inhoudsstoffen verstoord wordt. De combi-
natie van piperine en wortelextract liet een U-vormige 
dosis-responscurve zien: van 0-10 mg/kg een toenemend 
effect, maar van 10-50 mg/kg een afnemend effect. De 
bloedparameters gaven aan dat de absorptie van rosavin 
in deze combinatie sneller was en de maximale concen-
tratie die werd bereikt bijna dubbel zo hoog was. Ook 
de eliminatiesnelheid van rosavin was verhoogd terwijl 
die van rhodioloside juist verminderde. De combinatie 
van piperine en wortelextract van R. rosea lijkt dus geen 
goed voorspelbaar therapeutisch effect te geven.

Bronnen: Kulkarni SK, et al. Antidepressant activity 
of curcumin: involvement of serotonin and dopamine 
system. Psychopharmacology 2008;201:435-42. Panos-Psychopharmacology 2008;201:435-42. Panos-
sian A, et al. Comparative study of Rhodiola prepa-
rations on behavioral despair of rats. Phytomedicine 
2008;15:84-91. 

olijfBlad En hypErtEnsiE
Zwitserse en Duitse onderzoekers hebben door middel 
van onderzoek met 40 eeneiige tweelingen bevestigd 
dat een voedingssupplement op basis van olijfblad (de 
gestandaardiseerde bereiding EFLA®943) zowel de 
bloeddruk als het cholesterolgehalte verlaagt. De proef-
personen hadden allen een net iets verhoogde bloeddruk 
waarbij lifestyle-veranderingen werden geadviseerd. Er 
werden twee gepaarde studies opgezet, elk met twee 
maal 10 personen. De ene vergeleek geen medicatie 
(controle) met de inname van 500 mg olijfbladextract 
per dag, de tweede vergeleek 500 mg met 1000 mg olijf-
bladextract per dag. De bloeddruk bij de controlegroep 
bleef gelijk. In de patiënten die 500 mg extract kregen, 
bleek bloeddruk ook niet te veranderen (systolische en 
diastolische bloeddruk respectievelijk 133 ± 5 mm Hg 
en 77 ± 6 mm Hg bij aanvang van de studie en 135 ± 
11 mm Hg en 80 ± 7 mm Hg bij het eind van de proef). 
Wel was er een verschil in bloeddruk zichtbaar tussen 
de groep die 500 mg extract kreeg en de groep die 1000 
mg kreeg. Voor deze laatste groep was de bloeddruk bij 
aanvang 137 ± 10 mm Hg en 80 ± 10 mm Hg en na zes 
weken 126 ± 9 mm Hg en 76 ± 6 mm Hg (statistisch 
significant vershil (p<0,01) voor de systolische bloed-
druk).

Bron: Perrinjaquet-Moccetti T, et al. Food supplemen-
tation with an olive (Olea europaea L.) leaf extract 
reduces blood pressure in borderline hypertensive mo-
nozygotic twins. Phytother Res 2008;22:1239-42.

CorrECtiE
In de vorige editie van dit tijdschrift (Ned Tijdschr Fy-
tother 2008;21(4)) is op pagina 22 (linkerkolom, mid-
den) een storende fout geslopen: er is sprake van mU/l 
(U voor units) in plaats van Um/l.

Ingezonden: Ontwikkelingen van ANVAG, de 
Algemene Nederlandse Vereniging voor Ayurveda Genees-
kunde.

Wat is de ANVAG
Op 11 september 2007 is de ANVAG opgericht. Inmiddels 
17 maanden groeit zij gestaag verder en telt de beroepsver-
eniging 42 leden, staat er een congres op stapel op 31 okto-
ber 2009, zijn er diverse commissies actief en werkgroepen 
opgericht. Al deze ontwikkelingen hebben één doel en dat is 
de ayurveda op een professionele en heldere manier in Ne-
derland positioneren. De leden van de vereniging bestaan 
uit artsen, practitioners, vaidyas, therapeuten, docenten 
en leveranciers van ayurvedische producten. Professionele 
mensen die vanuit verschillende invalshoeken samen het 
gezicht van de ANVAG vormgeven.

Wat doet de ANVAG
De ANVAG herbergt het professionele kader van de 
ayurvedische geneeskunde in Nederland en kan als enige 
Nederlandse ayurveda-beroepsvereniging deze eeuwenoude 
geneeskunde positioneren. ANVAG wil een volwaardige 
positie innemen in de Nederlandse gezondheidszorg. Daar 
is het een en ander voor nodig en daarom zijn de leden 
van de ANVAG, de professionals in het veld, klaar om de  
ayurveda op een deskundige manier uit te oefenen.
De ANVAG organiseert diverse activiteiten voor en door 
haar leden. Er worden lezingen georganiseerd met inhoude-
lijke onderwerpen van het beroep, werkgroepen zijn actief 
en de PR-commissie is bezig met de organisatie van het 
eerste grote ayurveda-congres in Nederland. Dat congres 
gaat op 31 oktober gehouden worden. De sprekers zijn 
uitgenodigd en er komt een congresboek uit.
ANVAG wil ook kritisch zijn naar haar aangesloten leden 
en is daartoe een visitatieprotocol aan het ontwikkelen dat 
we dit jaar gaan implementeren. Ieder zichzelf respecte-
rende beroepsvereniging visiteert haar leden om de beroeps-
groep scherp te houden in haar handelen. Dat is ook voor 
de ANVAG het geval. 

Maatschappelijke positie ANVAG
Ayurveda begint steeds duidelijker van zich te laten horen. 
Niet alleen in Nederland maar in heel Europa. Zo zag de 
APA in Engeland als één van de eerste ayurveda-verenigin-
gen in Europa het licht, zijn er in Duitsland recentelijk twee 
ayurveda-verenigingen opgericht, laat Italië duidelijk van 
zich horen met grote ayurveda-congressen en valt Honga-
rije op, omdat ayurveda daar door de regering erkend is. 
De grenzen vervagen, de uitwisselingen worden makkelijker 
en het belang van samenwerken is ook bij de beoefenaars 
van ayurveda doordrongen.
Wetten en regels vanuit Brussel gaan hun effect hebben op 
iedere grote of kleine ayurveda-praktijk in Europa. Dat 
betekent dat het belangrijk is om daar invloed op uit te 
kunnen oefenen. Samen staan we sterk en dat is dan ook 
meteen de drijvende kracht achter de groei van netwerken, 
waaronder het inmiddels gestaag groeiende ayurveda-
netwerk. ANVAG is hier dan ook het Nederlandse resultaat 
van. 
Uiteraard blijven wij, naast congressen in Europa, regelma-
tig de bakermat van de ayurvedische geneeskunde, India, 
bezoeken. Hier halen velen van ons extra deskundigheid en 
scholing vandaan die noodzakelijk is. 
Zorgverzekeraars zullen ook dit jaar meer van ons gaan ho-
ren. De Ayurvedische consulten worden reeds bij een aantal 
zorgverzekeraars vergoed, maar nog niet bij allemaal. Een 
daarvoor ingestelde werkgroep zal hiervoor de benodigde 
contacten leggen.
ANVAG is een levendige beroepsvereniging voor en door 
haar professionals.
Mocht u geïnteresseerd zijn om lid te worden, mail dan 
naar info@anvag.nl.

PR-commissie ANVAG
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nvf-niEuws

Traditional Chinese Medicine:  
Quality of individual prescriptions  

De individuele diagnose en behandeling binnen 

de Traditional Chinese Medicine (TCM) vormen 

een uitdaging voor de wetenschap, die de NVF 

als Nederlandse wetenschappelijke vereniging op 

het terrein van de fytotherapie graag aanneemt. 

Op zaterdag 4 april 2009 organiseert de NVF op-

nieuw een ontmoeting tussen wetenschappers en 

herbalisten. Tijdens een gezamenlijk NVF-NAAV-

NVA-symposium worden recente ontwikkelingen 

in het onderzoek naar Chinese kruiden besproken. 

De vraag die in Breukelen centraal zal staan is of en hoe 
de wetenschap van nut kan zijn bij het verhogen van de 
kwaliteit en veiligheid van de patiëntspecifieke kruiden-
behandelingen [1]. Deze kwaliteit zal enerzijds afhangen 
van de opleiding en ervaring van de therapeut (voor de 
keuze van de juiste medicijnen en het gebruik van de 
juiste dosis, frequentie, enz.) en anderzijds van de kwa-
liteit van de voorgeschreven middelen. Wat dit laatste 
betreft, zijn de bijdragen vanuit de wetenschap min of 
meer bekend: er zijn veel methodes ontwikkeld en toe-
gepast voor kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbewaking 
in het productieproces [2]. Ook heeft de farmacologie 
gezorgd voor een wetenschappelijke onderbouwing en 
verklaring van een aantal vanuit de traditie bekende ef-
fecten van kruiden [3]. De veiligheid van kruidenbehan-
delingen is verbeterd doordat therapeuten meer kennis 
hebben van (en beter alert zijn op) mogelijke bijwerkin-
gen en interacties dankzij (na)scholing in de farmacolo-
gie en farmacognosie. 
Er zijn enkele voorbeelden geweest van effectiviteits-
studies waarbij met individuele receptuur werd gewerkt 

[4,5]. Daarenboven hebben de laatste jaren systeembi-
ologie en informatica op een heel nieuwe manier bijge-
dragen tot een beter begrip van de complexe zaken die 
spelen rond individueel voorgeschreven kruidenrecepten 
[6,7]. 
Eerdere NVF-congressen die als thema (onder meer) 
TCM hadden, [5,8,9] hebben geleid tot interessante 
samenwerkingsverbanden tussen wetenschappers en 
clinici. Op het aanstaande congres wordt verslag gedaan 
van de nieuwste ontwikkelingen en kunnen de verschil-
lende disciplines elkaar opnieuw inspireren. 
Sprekers zijn dr. Mei Wang (TNO), drs. Jan Schroën 
(International Lectures), dr. Aitje Tan (TCM praktijk), 
prof. dr. Peter Hylands en prof. dr. Peter Houghton 
(King’s College London), prof. dr. Kelvin Chan (Univer-Kelvin Chan (Univer-
siteit Wolverhampton), dr. You Ping Zhu (CMC/Hwa 
To) en Yifan Yang (TCM docent/auteur). Dagvoorzitter 
is drs. Charles Wauters (Natuurapotheek). Zie voor de-
tails het programma op www.fyto.nl .
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niEuws van hEt EuropEEs kruidEn Comité
Op 15 november 2008 is door het Europese Kruiden 
comité (Herbal Medicinal Product Comittee, HMPC) 
een ontwerpmonografie voor sint-janskruid (Hypericum 
perforatum) gepubliceerd (zie: http://www.emea.europa.
eu/htms/human/hmpc/hmpcmonographs.htm)
De ontwerpmonografie bevat voorstellen voor 
indicatie, gebruik, interacties en bijwerkingen van H. 
perforatum-extracten. De voorgestelde indicatie voor 
well established use is “for the treatment of mild to 
moderate depressive episodes” en wijkt in dit opzicht 
slechts op details af van de in Nederland aanvaarde 
indicatie “bij milde tot matige depressieve klachten”. 
Voor traditioneel gebruik worden twee toepassingen 
voorgesteld: “for the relief of temporary mental 
exhaustion (neurasthenia)” en voor uitwendig gebruik 
“for the symptomatic treatment of inflammations of 
the skin (such as sunburn and as an aid in healing of 

minor wounds”. De ontwerpmonografie is het resultaat 
van een jaar onderhandelen in de Monograph and List 
Working Party (MLWP) van de HMPC. De discussie 
heeft zolang geduurd omdat er verschil van mening 
is over het bewijs van werkzaamheid maar ook over 
het soort extracten waarvoor de werkzaamheid is 
vastgesteld. Omdat na diverse stemrondes slechts een 
kleine meerderheid van de HMPC voor publicatie van 
de ontwerpmonografie was, is bij wijze van uitzondering 
besloten om het beoordelingsrapport samen met de 
ontwerp-monografie te publiceren. Inzenden van 
commentaar was mogelijk tot 15 maart 2009. 
Op de website van de European Medicines Agency zijn 
er inmiddels voor een vijftigtal kruiden monografieën 
gepubliceerd. Voor de kruiden waarvan de monografie 
is vastgesteld, wordt naast de monografie ook het 
beoordelingsrapport en een overzicht van de ontvangen 
commentaren gepubliceerd. 


