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Ten geleide
In dit zomernummer wordt veel aandacht besteed aan Traditionele Chinese kruidenmiddelen, naar aanleiding van het
congres dat in april gehouden werd door de NVF, NAAV en NVA. In het verslag hiervan is na te lezen wat er tijdens
het congres over kwaliteit van individuele prescripties binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) is besproken.
Een individuele benadering, in diagnose en behandeling, wordt nu ook door (westerse) medisch-farmaceutische
wetenschappers als de toekomst gezien. Het ontwikkelen van farmacotherapie op maat, gebaseerd op het genetisch
profiel van een patiënt, is een stap in die richting. Voorlopig is farmacogenetica nog heel beperkt toepasbaar, en ligt
vooral nog de nadruk op farmacokinetisch gebied. Daarentegen maakt de eeuwenoude holistische systeembenadering,
die kenmerkend is voor de TCG, individueel maatwerk mogelijk op een zeer vergaande wijze. Systeembiologie is een
passend instrument gebleken om dit fenomeen van de TCG te bestuderen en om daarvan te leren. Het is lovenswaardig hoe dit instrument door een relatief kleine groep mensen tot ontwikkeling wordt gebracht. Vanuit het samenwerkingsverband binnen het ‘Sino-Dutch center for Personalized and Preventive Medicine’ beginnen zich geweldige mogelijkheden af te tekenen voor de acceptatie en integratie van de gepersonaliseerde toepassing van traditionele Chinese
geneeskruiden in het westerse medische systeem.
Ook voor de reguliere farmacotherapie wordt systeembiologie gezien als methode om tot vernieuwing te komen,
waar dingend behoefte aan is. Professor dr. Meindert Danhof (farmacoloog Universiteit Leiden en wetenschappelijk
directeur van het Leiden/Amsterdam Center for Drug Research) ziet de farmacologie de kant op gaan van systeemfarmacologie, met behulp van systeembiologie. Met systeemfarmacologie via een multi-target-aanpak met een combinatie
van middelen, een betere individuele farmacotherapie bereiken[1].
Er is in het reguliere veld ook een (voorzichtige?) interesse te bespeuren voor systeembiologie en medicinale planten.
Op de verenigingsdag van de KNMP (apothekersvereniging) in oktober 2008, aansluitend op de wetenschappelijke
dag, gaf prof. dr. Rob Verpoorte (Farmacognosie, sectie Metabolomics, IBL Universiteit Leiden) een cursus voor
ziekenhuisapothekers met de titel ‘Systeembiologie en Medicinale planten: een perfecte holistische match’. In deze cursus werd besproken waarom systeembiologie bij het vinden van geneeskruiden die als een bron kunnen dienen voor
nieuwe geneesmiddelen, een belangrijke nieuwe ontwikkeling is voor het bestuderen van de werking van traditionele
geneesmiddelen op een meer holistische wijze.
Geavanceerde computersoftware maakt het tegenwoordig mogelijk om data-mining te bezigen en naar complexe verbanden te zoeken tussen verschillende grote databestanden. Tom Ehrman beschrijft in zijn artikel over fytochemische
informatica van planten hoe men dit aan het King’s College in London doet bij TCG-kruiden en hoe dat leidt tot het
kunnen begrijpen van de oude filosofie van de TCG vanuit een chemische en biologische context. In dit verband is het
interessant te vermelden dat een andere onderzoeksgroep, in Taiwan, zich op weer een andere manier bezig houdt met
data mining betreffende TCG-kruiden en dit koppelt aan gen-expressie en ziektebeelden. Deze onderzoeksgroep heeft
de TCMGeneDIT database ontwikkeld, die informatie geeft over verbanden tussen TCG-geneeskruiden of -formules,
modulatie van gen-expressie en ziektebeelden. Deze database draagt bij aan het begrijpen van de moleculaire werkingsmechanismen en interacties met genen en aan het mogelijk maken van klinisch onderzoek op dit terrein[1].
En nu maar hopen dat straks CAM-therapieën nog een plaats krijgen in de aankomende nieuwe structuur van functionele bekostiging. Minister Klink wil daar het liefst vanaf 1 januari 2010 een begin mee gaan maken. In 2011 moet het
dan zover zijn dat vooralsnog voor 4 chronische ziektebeelden – diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement
en hartfalen – het model van de functionele bekostiging een feit is[3]. Daarbij wordt de bekostiging van de zorg door
één zorggroep als hoofdaannemer geregisseerd, of in het tweede mogelijke model door meerdere hoofdaannemers. De
vraag rijst of straks dan CAM-behandelaars ook in het plan opgenomen kunnen worden en of dat afhankelijk gaat
worden van het veto van een hoofd- en/of onderaannemer.
In de rubriek NVF-nieuws leest u nog meer over de plannen van minister Klink aangaande de wettelijke status van
fytotherapeutica. Dit nummer zal weer de nodige stof tot nadenken geven. Wij houden u op de hoogte.
Lan Kiauw de Munck-Khoe (apotheker)
1
2
3

Leidraad, Universiteit Leiden; Zomer 2009:31.
Fang YC, Huang HC, Chen HH, Juan HF. TCMGeneDIT: a database for associated traditional Chinese medicine, gene and disease information using text mining.
BMC Complement Altern Med. 2008 Oct 14;8:58.
Brief Minister Klink dd 22 december 2008 aan de Tweede Kamer.
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Congres Traditional Chinese Medicine:
Quality of individual prescriptions
L.K. de Munck-Khoe
Op zaterdag 4 april vond in Breukelen het gezamenlijke congres plaats van de NAAV (Nederlandse Artsen
Acupunctuur Vereniging), de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) en de NVF. Met de opening
van dit gezamenlijke congres door de respectievelijke voorzitters van de organiserende verenigingen, dr. Kees
Beukelman (NVF), dr. Chunlee Oei-Tan (NAAV) en Harm Elsinga (NVA), werd een historisch moment bereikt.
Drs. Charles Wauters, die als apotheker van de NatuurApotheek al tientallen jaren vertrouwd is met het recepteren en afleveren van individuele TCG-prescripties [1], had de taak van dagvoorzitter toebedeeld gekregen.
Het Engelstalige congres kreeg als titel mee “Traditional
Chinese Medicine: Quality of individual prescriptions”
en beoogde voor het voetlicht te brengen welke moderne
wetenschappelijke input de kwaliteit van de uitoefening
van de TCG-praktijk kan verbeteren. Hierbij wordt
enerzijds gedoeld op de kwaliteit van de scholing van
de TCG-behandelaar die TCG-kruiden voorschrijft
en anderzijds op de kwaliteit van de toegepaste
Chinese kruiden(formules). Beide kwaliteitsaspecten
zijn belangrijk voor de veiligheid van de patiënt en
doeltreffendheid van de therapie.
Dr. Mei Wang (wetenschapper/co-directeur TNO/SU
BioMedicine en docent Leiden Universiteit) gaf een
uiteenzetting over de rol van systeembiologie voor
het inzichtelijk maken van het nut van patiëntgericht
voorschrijven en voor het inzichtelijk maken van de
ratio van de TCG-benadering, die enerzijds gebaseerd
is op specifieke methoden voor het diagnosticeren van
pathologische symptoompatronen bij een individuele
patiënt (in termen van een energetische disbalans) en
anderzijds op de multidimensionale werkingsdynamiek
van TCG-kruiden of -kruidenformules.
Verder werd betoogd hoe systeembiologie het
concept van een gepersonaliseerde behandeling
kan helpen ontwikkelen, naar model van de
traditionele Chinese geneeskunde. Hier liggen
ongelooflijk veel mogelijkheden met veelbelovende

Dr. Mei Wang

toekomstperspectieven. Zo zoekt men bij het SinoDutch center met behulp van systeembiologie
naar biomarkers die de TCG-terminologie van
symptoompatronen kunnen vervangen.
Het classificeren van symptomen aan de hand van
differentiërende diagnosemethoden die typerend zijn
voor de TCG blijkt overeen te komen (dus verifieerbaar
te zijn) met patronen van systeempathologie die
tevoorschijn komen uit data verkregen met technieken
uit de systeembiologie. Dit wordt geïllustreerd aan de
hand van het onderzoek naar de TCG-diagnose van
reuma met behulp van metabolomics en genomics
technieken, dat verricht wordt aan het Sino-Dutch
center for Personalized and Preventive Medicine
(SD-PPM). Dit is een samenwerkingsverband tussen
onderzoeksgroepen in China en Nederland, waaraan
onder andere TNO, Leiden Universiteit, Nederlands
Metabolomics Center en Dalian Institute of Chemical
Physics deelnemen. Het TCG-onderscheid van
reumasymptomen in een ‘koude-patroon’ en een
‘warmte-patroon’ is terug te vinden in verschillende
patronen van gen-expressie (genomics) en metabolieten
(metabolomics).
Systeembiologie biedt ook nieuwe mogelijkheden
voor het bepalen van de effectiviteit van een gekozen
TCG-kruidenmiddel bij een individuele patiënt. Dit
werd toegelicht aan de hand van het onderzoek naar
de effectiviteit van TCG-kruiden op het metabool
syndroom en de dosis-effect-relatie daarvan. In het
verlengde hiervan liggen de steeds verder uitbreidende
mogelijkheden van systeembiologie voor de
controle van de kwaliteit en veiligheid van Chinese
kruidenmiddelen en andere fytotherapeutica. Zo
kan de reactie op een middel sterk afhangen van de
constitutie en gezondheidstoestand van de patiënt.
Verder werd getoond hoe de toxiciteit van een kruid
kan verminderen door de wijze van bewerken en dat
de toxiciteit nog verder kan dalen of verdwijnen door
verwerking in combinatie met andere kruiden.
Jan Schroën (TCG-practicus en -docent en lid scientific
board Sino-Dutch center) sloot met zijn voordracht
aan op de lezing van Wang en vertelde wat meer
over het werk dat verricht wordt aan het Sino-Dutch
center. De samenwerking tussen de Chinese Academie
voor Wetenschappen en de Koninklijke Nederlandse
Academie voor Wetenschappen, gebundeld in het Sino-
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efficiëntie blijkt te hebben en meer tevredenheid geeft bij
de deelnemende artsen.
Aan de hand van diabetes type 2 gaf dr. Aitje Tan (arts,
acupuncturist) uitleg over hoe en op grond van welke
diagnostische TCG-methodiek Chinese kruidenformules
steeds opnieuw aangepast dienen te worden, afhankelijk
van de ontwikkelingen van de symptomen. Tan ziet het
gebruik van TCG-kruiden als aanvulling op de reguliere
behandeling (niet als vervanging), wanneer de regulering
van het bloedsuikergehalte niet optimaal bereikt wordt.
Verder liet Tan in zijn betoog zien hoe belangrijk het is
om de westerse diagnose “diabetes type 2” aan te vullen

Jan Schroën
Dutch center, richt zich op de ontwikkeling van een
methodologie voor het kunnen begrijpen van TCG
vanuit een westerse perceptie en voor de brugvorming
tussen het TCG-concept en westerse geneeskunde.
Een van de vragen daarbij is of westerse data die een
rol spelen voor de (westerse) diagnose, teruggevonden
kunnen worden in het TCG-concept. Kenmerkend voor
het TCG-concept is de systeemtheorie van onderlinge
verbanden tussen een verzameling van symptomen.
Uiteindelijk zou dit werk kunnen leiden tot nieuwe
perspectieven in de medische wetenschap.
Naast reuma wordt er onderzoek gedaan naar prediagnose voor diabetes type 2. Aan de hand van een
proef met 15 patiënten, waarbij door 3 TCG-artsen
een TCG-diagnose werd gesteld, konden drie groepen
voor prediabetes type 2 onderscheiden worden. Het
symptomenprofiel van elk van deze drie groepen bleek
overeen te komen met de drie Jiao’s (de drie onderdelen
van de ‘Drievoudige Verwarmer’, een begrip uit de
TCG). Met behulp van systeembiologie moet verder
gewerkt worden aan fingerprints die de correlatie tussen
deze TCG-profielen en biomarkers (metabolomics) in
beeld brengen, om vervolgens tot een gepersonaliseerde
diagnose te kunnen komen.
Voorts deed Schroën verslag van zijn eigen (deel)
onderzoek onder reguliere artsen binnen het
gezondheidscentrum waar hij praktijk houdt. Schroën
stelde een vragenlijst op, gebaseerd op de drie
bovengenoemde symptoomprofielen, waarmee westerse
artsen patiënten kunnen differentiëren naar 12 subtypen
van prediabetes. Zo zijn bijvoorbeeld knieklachten,
tinnitis, nachtzweten, hitte in handen en voeten en
lage rugpijn uitingen van Nier-Yin/Xue-symptomen.
Afhankelijk van het subtype worden er door de artsen
die meedoen aan het oriënterende onderzoek, passende
dieet- en bewegingsadviezen gegeven. Deze adviezen
per subtype zijn door Schroën opgesteld en gebaseerd
op inzichten uit de TCG. In de westerse benadering
krijgt iedereen dezelfde adviezen en medicatie. Voor
een patiënt met een ‘Nier-Yin-deficiëntie’ geeft
fitnesstraining echter een verergering van de klachten.
Andere vormen van lichaamsbeweging zoals wandelen,
zwemmen en fietsen zijn voor deze subgroep wel aan te
raden.
Binnenkort wordt het onderzoek afgerond, maar
Schroën onthulde vast dat deze aanpak al een hogere

Dr. Aitje Tan
met een TCG-diagnose, die veel gedifferentieerder is,
teneinde de (verdere) ontwikkeling van complicaties
te remmen, zoals hartinfarct, beroerte, diabetische
retinopathie en -neuropathie en nierfalen.
Drie sprekers uit Engeland stonden op het
programma, van wie Thomas Ehrman (King’s College
London) helaas verstek moest laten gaan vanwege
vervoersproblemen. Elders in dit nummer wordt in een
artikel van Ehrman c.s. het gemiste onderwerp van zijn
lezing uitgebreid beschreven (Fytochemische informatica
van TCG-planten).
Prof. Peter Houghton (farmacognost, King’s College
London) hield een voordracht over de polyvalentie

Prof. dr. Peter Houghton
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van de Chinese Materia Medica, in het bijzonder
van kruiden die gebruikt worden bij cognitieve
achteruitgang bij ouderen. Polyvalente kruiden hebben
een multi-target activiteit in het lichaam, waarmee via
verschillende routes een bijdrage geleverd wordt tot het
bereiken van een bepaald gewenst effect. Tegelijkertijd
kan het gewenste effect mede bereikt worden door een
uiteenlopende beïnvloeding van een specifieke target
via chemisch verschillende bioactieve inhoudsstoffen,
aanwezig in polyvalente kruiden. Ginkgo biloba
stond in de voordracht van Houghton model voor een
polyvalent kruid dat tegenwoordig toegepast wordt
ter preventie van dementie. In ginkgo(blad) vinden
we verschillende stoffen verenigd die neuroprotectieve
effecten hebben, zowel in structurele als in functionele
zin. Daarvan zijn de ginkgoliden en bilobalide uniek
voor ginkgo. Verrassend was de ontdekking van de
groep van Houghton dat ginkgo (bladextract), naast
de vele werkingsmechanismen die reeds bekend zijn,
neuronen stimuleert tot het aanmaken van nieuwe
zenuwuitlopers.
Aan de hand van een speciaal ontwikkelde testbatterij
kunnen planten in vitro gescreend worden op potentiële
geschiktheid voor toepassing bij de ziekte van
Alzheimer. Verschillende kruiden die in de TCG gebruikt
worden ter preventie van dementie zijn door de groep
van Houghton door deze testbatterij heen gehaald.
Met de testbatterij wordt getest op acetylcholineesteraseremming, op remming van de productie van
ontstekingsbevorderende eicosanoïden, op binding aan
oestrogeenreceptoren en op antioxidantcapaciteit voor
lipofiele structuren zoals celmembranen.
Naast Ginkgo biloba ondersteunen de testresultaten,
dus vanuit een westerse benadering, ook de toepassing
van de wortel van Salvia miltiorrhiza (Dan Shen)
ter preventie van dementie. Verder was er op een
enkel onderdeel van de test een activiteit te zien
van Polygala tenuifolia en Apocynum lancifolium.
Houghton benadrukte echter wel dat gunstige in vitro
testresultaten eerst in vivo bevestigd dienen te worden
en pas klinisch relevant zijn wanneer een klinisch effect
bereikt kan worden met realistische doseringen.

Prof. dr. Kelvin Chan
Door prof. dr. Kelvin Chan (farmacoloog, Universiteit
Wolverhampton, UK) werd het onderwerp over
interacties tussen traditionele Chinese geneeskruiden

Charles Wauters opent het drukbezochte congres
en conventionele medicijnen (farmaca) aangesneden,
waarbij de vraag werd gesteld of deze interactie
schadelijk is of juist nuttig. Een onderwerp dat de
nodige aandacht verdient gezien het enorm toegenomen
gebruik van Chinese kruidenmiddelen buiten China.
Voor een veilig gebruik van CMM (chinese medicinal
materials) is het van belang dat regels van Good
Agricultural Practice, Good Laboratory Practice, Good
Supply Practice en Good Manufacturing Practice in
acht genomen worden voordat deze middelen gebruikt
worden in klinisch onderzoek (Good Clinical Trial
Practice). Dit voorkomt schadelijke verontreinigingen,
vermenging met farmaca en verwisseling of vervalsing
met andere, mogelijk toxische kruiden.
Voor het beoordelen van een veilig gebruik van
CMM in combinatie met westerse farmaca is het
een probleem dat van CMM in veel gevallen geen
gegevens bekend zijn over de actieve componenten,
de werkingsmechanismen vaak onbekend zijn, de
samenstelling een natuurlijke variatie vertoont en
door de complexiteit de analyse en standaardisering
problematisch is en verder dat (wetenschappelijke)
toxicologische gegevens vaak ontbreken. Veiligheid
is gebaseerd op generaties lange praktijkervaring.
Fingerprinting van het plantenmateriaal met
systeembiologie zou hier uitkomst kunnen bieden.
Chan noemde vijf categorieën voor een zinvolle
combinatie van CMM-producten met farmaca:
combinatie van antibiotica met CMM-kruiden voor
een betere werking, zonder de kans op resistentie
te vergroten en/of om de werking tegen resistente
organismen te verbeteren; combinatie met antibiotica
om via versterking van het immuunsysteem infecties
beter te kunnen bestrijden; ondersteuning van
farmacotherapie bij cardiovasculaire aandoeningen
met CMM; ondersteuning van de werking van
ontstekingsremmers en ten slotte vermindering van
bijwerkingen en toxiciteit van chemotherapie. Voor
de laatstgenoemde categorie wordt als voorbeeld de
kruidenformule Shi Quan Da Bu Tan (bestaande uit 10
kruiden) genoemd die bij proefdieren de toxiciteit van
chemotherapeutica verminderde en bij kankerpatiënten
vermindering van ernstige bijwerkingen van
chemotherapie en verlenging van de overlevingsduur
heeft laten zien. Een ander voorbeeld van een formule
met acht kruiden (Sheng Xue Tang) toont eveneens
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genoemde negatieve interactie waarbij onder invloed
van farmaca blauwzuur afgesplitst wordt van bepaalde
Chinese kruiden.
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Fytochemische informatica van planten
die in de Traditionele Chinese Geneeskunde
(TCG) worden gebruikt - een samenvatting
T.M. Ehrman, D.J. Barlow en P.J. Hylands
(vertaling: A.G.M. van Asseldonk)
Op het in dit themanummer besproken symposium ontbrak door omstandigheden de aangekondigde bijdrage van Ehrman en Hylands. Omdat de redactie de belangrijke informatie over het onderzoek dat de laatste
jaren op King’s College in Londen plaatsvindt, toch graag wil delen met NVF-leden en belangstellenden, heeft
ze de onderzoekers gevraagd een schriftelijke bijdrage te leveren over hun werk. Ehrman, Barlow en Hylands
onderzoeken met behulp van computerprogramma’s de fytochemische samenstelling van Chinese kruiden.
In dit artikel worden recente publicaties van deze onderzoeksgroep over dit onderwerp kort samengevat.

1 Database-constructie en -exploratie

Om het domein van chemische structuren van
plantenstoffen in Chinese kruiden te verkennen en
kruiden te screenen op potentiële affiniteit voor
moleculaire targets die van therapeutisch belang
zijn, werden allereerst twee databases aangelegd.
De eerste met gegevens van bekende chemische
stoffen die voorkomen in 240 veelgebruikte Chinese
kruiden (CHCD), de tweede met gegevens over de
aangrijpingspunten van bioactieve plantenstoffen uit
allerlei (niet alleen Chinese) geneeskrachtige planten
(BPCD).
De structuren van alle plantenstoffen in deze twee databases zijn bekend. Aan CHDC werden de chemische
en gangbare (triviale) namen en de groepsindelingen
van de structuren toegevoegd, gegevens over chiraliteit,
farmacologie en toxicologie, CAS-registratienummer en
chemische referenties, alsmede de botanische en Chinese (pinyin) namen van de kruiden waarin deze stoffen
voorkomen. Aan BPCD werden de details toegevoegd
betreffende de moleculaire aangrijpingspunten, de IC50
en andere dosis-responsrelaties en wederom de botanische plantensoorten waarin de BPC´s voorkomen.
Er werden ongeveer 7000 verbindingen opgenomen in
de CHCD, waarvan er sommigen in meerdere planten
voorkomen en het totale aantal geïndexeerde plantensoorten bedroeg 8264. In de BPCD werden 2597
bioactieve plantenstoffen opgenomen en 78 moleculaire
targets.
Vervolgens werden, voorafgaand aan een virtuele screening, de statistische relaties binnen en tussen de twee databases verkend. Het ging hierbij om patronen van fytochemische overeenkomsten tussen CHCD en BPCD,
relaties tussen verbindingen en targets en de distributies
van fytochemische klassen in relatie tot de therapeutische
categorieën [1]. Op dit moment wordt er nog verder gewerkt aan deze databases om de informatie over de reeds
opgenomen kruiden in de CHCD aan te vullen en om
gegevens over minder bekende soorten toe te voegen.

2 Ligand-geleide virtuele Random Forest screening
van Chinese kruiden op therapeutische verbindingen
Random Forest (RF), een multipele beslisboom, werd

Voorbeeld van de berekening van de IC50 van enkele
bioactieve plantenstoffen in relatie tot de affiniteit voor
een specifieke target.
gebruikt om een database met inhoudsstoffen van
Chinese kruiden te screenen op potentiële remmers van
therapeutisch belangrijke moleculaire targets, zoals
cAMP-fosfodiësterases, eiwitkinase A, cyclo-oxygenases,
lipoxygenases, aldosereductase, en drie HIV-targets:
integrase, protease en reverse transcriptase. Tevens
werden stoffen geïdentificeerd die de expressie remmen
van het enzym iNOS (induceerbare stikstofoxidesyntase) en/of de productie van stikstofoxide in vivo
remmen. Alle kruiden uit de CHDC, waaronder
vele die regelmatig in de TCG gebruikt worden,
werden gescreend in silico. Actieve verbindingen
werden geselecteerd uit de BPCD en kwamen uit zeer
uiteenlopende klassen van molecuulstructuren. RF bleek
hiervoor een bruikbare methode, zelfs voor de gegevens
van ligand-gebaseerde screening, waarbij er zeer veel
meer verbindingen worden gescreend dan het aantal
actieve verbindingen dat in trainingen wordt gebruikt.
Ondanks het gebruik van een conservatief screening
protocol werd een groot aantal verschillende actieve
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Fytochemische groepen in relatie tot de TCG-profielen
hiervan in beeld gebracht
Voorbeeld van Random Forest screening
verbindingen in Chinese kruiden aangetroffen.
Bijzonder interessant was het relatief hoge aantal
kruiden waarvan een multi-target remmende werking
werd voorspeld en ook dat er een aantal kruiden
zijn die stoffen blijken te bevatten uit verschillende
fytochemische klassen die eenzelfde target remmen.
Een literatuuronderzoek met behulp van PubMed
uitgevoerd, bevestigde de voorspelde werking van 83
plant-target combinaties. Deze resultaten geven aan
dat RF heel geschikt lijkt om snel Chinese kruiden te
screenen op stoffen met multi-targetwerking [2].

3 Fytochemische informatica van de traditionele
therapeutische categorieën van Chinese kruiden

Self-Organising Maps (SOM)

Distributiepatronen van verbindingen die in de CHCD
zijn opgenomen werden geanalyseerd in relatie tot de

Titelpagina van het artikel van Ehrmann et al. [3]
Voorbeelden van TCG-profielen van plantenstoffen
X-as: de 28 kruiden-categorieën; Y-as: de mate van
affiniteit tot elke groep
categorie-indeling van kruiden in de TCG, waarbij gebruik werd gemaakt van RF en van SOM (Self-Organising Maps).
Als bron voor de informatie met betrekking tot de
farmacologie van Chinese kruiden werd de Materia
Medica van Bensky et al. (2004) gebruikt; de complexe
receptuur werd geanalyseerd op de aanwezigheid van de

verschillende categorieën van verbindingen.
Met behulp van RF werden TCG-profielen van individuele plantenstoffen gemaakt, die hun affiniteit tot
28 hoofdcategorieën van kruiden beschrijven, terwijl
tegelijkertijd de ruis, veroorzaakt door het complexe
palet van fytochemische stoffen in de kruiden van elke
categorie werd geminimaliseerd. Vervolgens werden de
gereduceerde profielen met SOM zichtbaar gemaakt (zie
illustraties).
De distributie van 10 belangrijke klassen van fytochemische verbindingen, gerelateerd aan het TCG-profiel,
werd vervolgens afgebakend met SOM-Ward clustering.
De klassen bestaan uit alifatische verbindingen, alkaloï-

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 22e JAARGANG, NR 2, ZOMER 2009, 8

den, eenvoudige fenolen, chinonen, polyfenolen (flavonoïden en looistoffen), mono-, sesqui-, di- en triterpenen
(inclusief sterolen). Er kwamen duidelijk onderscheidbare patronen aan het licht van associaties tussen
fytochemische klassen en TCG-profielen, hetgeen erop
wijst dat er een sterke fytochemische basis ten grondslag
ligt aan de traditionele taal van de TCG. In tegenstelling hiermee waren de SOM die werden opgeroepen na
at random invoer van kruiden uit elke categorie geheel
vormeloos, wat de eerder genoemde bevinding nog eens
onderstreept.
De meeste categorieën werden opgesplitst in enkele
clusters en nadere analyse onthulde dat met eenvoudige
karakteristieken, zoals skelettype, molecuulgewicht en
de berekende log P, in de meeste gevallen deze clusters
goed van elkaar te onderscheiden waren. De relaties
tussen het TCG-profiel enerzijds en de op basis van de
24 belangrijke moleculaire aangrijpingspunten voorspelde activiteit anderzijds werden verkend en geven
aan dat etnofarmacologische gegevens een belangrijke
rol zouden kunnen spelen, zowel bij de ontwikkeling
Toelichting op enkele hier gebruikte termen
Het was niet mogelijk om alle Engelse vaktermen
die in dit artikel gebruikt worden te vertalen of toe
te lichten in het Nederlands zonder de leesbaarheid
van dit artikel voor farmacochemici geweld aan te
doen. Daarom volgt hier een korte uitleg van enkele
onvertaalde begrippen (met dank aan E. van den
Worm).
Data mining: (geautomatiseerd) proces om mogelijk
verborgen patronen/relaties uit data op te sporen.
IC50 ::Inhibition Concentration 50%: concentratie
waarbij 50% remming van het onderzochte proces
optreedt.
In silico: experimenten die gedaan worden op de
computer of met behulp van computersimulaties.
Ligand: een molecuul dat bindt aan een ander
molecuul, bijvoorbeeld een receptor, dat betrokken is
bij signaaltransductie of andere celprocessen.
Log P: waarde die de hydrofiliteit of lipofiliteit van
een verbinding aangeeft.
Molecular docking: het bepalen van de
bindingsplaats op een (moleculair) target-molecuul
(vaak een eiwit).
Molecular modelling: bestudering van de ruimtelijke
oriëntatie en structuur van een molecuul (vaak met
behulp van computerprogramma’s).
Molecular target: doel-molecuul, aangrijpingspunt
voor farmaceutische werking (vaak betreft het een
receptor).
Pharmacophore-assisted docking: (molecular)
docking (zie boven) die specifiek gestuurd wordt
door voorkennis over de ligand en die gericht is op
het precieze gedeelte dat verantwoordelijk is voor de
binding.
Template: matrijs.
Random forest screening: geautomatiseerde
kennisverwerkingsmethode (techniek) die gebruik
maakt van door specifieke algoritmen gestuurde
beslissingsbomen.

van geneesmiddelen vanuit Chinese kruiden als bij het
zoeken naar raakvlakken tussen Chinese en westerse
geneeskunde [3].

4 Gecombineerde virtuele en in vitro screening van
Chinese kruiden op aromatase remmers

Door middel van RF screening van de fytochemische
bestanddelen van 240 veel in de TCG gebruikte kruiden
werden een aantal stoffen geïdentificeerd die potentieel
het humane aromatase enzym (CYP19) zouden kunnen
remmen. Moleculaire modelling/docking studies
wezen erop dat drie van deze componenten (myricetin,
liquiritigenin en gossypetin) waarschijnlijk een stabiele
verbinding zouden kunnen vormen met het enzym. De
resultaten van de virtuele screening werden vervolgens
experimenteel bevestigd met behulp van een in vitro
(fluorimetrisch) testsysteem dat de remmende werking
van de verbindingen demonstreerde. De IC50s van de
flavonen myricetin en gossypetin werden vastgesteld
op respectievelijk 10 en 11 μM, terwijl het flavanon
liquiritigenin een IC50 van 0.34 μM liet zien – een
ongeveer 10 keer sterkere werking dan de eerste
generatie aromataseremmer aminoglutethimide. Bij dit
onderzoek waren tevens drie andere collega’s van King’s
College betrokken [4].

5 Pharmacophore-assisted docking van verbindingen
uit Chinese kruiden bij diverse ontstekingsgerelateerde targets

Chinese kruiden werden gescreend op verbindingen
die actief zouden kunnen zijn bij vier target-moleculen
die betrokken zijn bij ontsteking, door middel van
pharmacophore-assisted docking. In eerste instantie
werden meerdere LigandScout (LS) farmacoforen,
opgebouwd uit ligand-receptor complexen in de
proteïnendatabank (PDB), gebruikt om verbindingen
uit de CHCD te selecteren. Deze verbindingen zijn
vervolgens met behulp van LS-afgeleide templates
gerangschikt volgens hun docking score. De targets
omvatten cyclo-oxygenases 1 en 2 (COX), p38 MAP
kinase (p38), C-jun-terminal-NH2 kinase (JNK) en type
4 cAMP-specifieke fosfodiësterase (PDE4). De resultaten
maken het aannemelijk dat multitarget-remmers relatief
vaak in Chinese kruiden voorkomen.
Verbindingen met een prenylgroep en kleine glycosiden
bleken veel voor te komen bij de hoge scores. Ehrman
c.s. [5] geven voorbeelden van verbindingen waarvan
voorspeld was dat ze actief zouden zijn tegen ten minste
drie targets. Bij twee targets – Cox en PDE4 – bleek dat
een aantal verbindingen, die door ligand-gebaseerde
virtuele screening, gebaseerd op fytochemische gegevens,
waren geïdentificeerd als potentiële remmers, het ook
goed deden in de eiwit-gebaseerde screening.
De aanwezigheid van kruiden die voorspelde remmers
bevatten werd geanalyseerd in relatie tot 192 Chinese
formules uit meer dan 50 kruidencategorieën. Onder de
formules met een hoog aandeel van deze kruiden waren
formules die traditioneel gebruikt worden bij koorts,
reumatoïde artritis, darmontsteking, huidziekten,
kanker, ernstige verwondingen, gynaecologische
problemen en neurologische symptomen. Het belang
van fytochemicaliën en Chinese geneeskunde voor
de ontwikkeling van multitarget medicijnen wordt
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besproken [5].

Samenvattend

Vergeleken met eerder informatica-onderzoek en
virtuele screening van natuurproducten heeft deze studie
geprobeerd een aantal innovaties te bewerkstelligen,
waarvan de belangrijkste zijn:
a) Verschillende benaderingen werden gehanteerd,
zowel wat betreft de gegevensbronnen als de
virtuele screeningsmethode, voor het identificeren
van potentiële bioactieve verbindingen uit Chinese
kruiden. De huidige beperkte beschikbaarheid
van belangrijke gegevens (zoals de bioactiviteit
van plantaardige verbindingen) maakt het nodig
waar mogelijk gebruik te maken van een breed
scala aan informatiebronnen. De resultaten van
de verschillende screeningsmethoden werden met
elkaar vergeleken [5].
b) De gebruikte methoden zijn specifiek gekozen om
virtuele screening van grote aantallen verbindingen
bij een groot aantal moleculaire targets mogelijk
te maken, als een eerste stap in de richting van
systematische farmacotherapeutische profilering
van Chinese (en andere) kruidenbestanddelen.
Wanneer er meer informatie beschikbaar komt en
in databases wordt verwerkt, zoals de databases die
specifiek voor dit doel opgezet werden [1], kunnen
deze en vergelijkbare methoden vaker gebruikt
worden in onderzoek naar natuurproducten. Ook
kunnen voorspellingen in deze databases worden
opgenomen die uitgangspunt kunnen zijn voor
verder experimenteel of klinisch onderzoek.
c) Terwijl eerder bij virtuele screening van
natuurproducten werd geprobeerd om kleine
aantallen verbindingen te identificeren die actief
waren tegen een enkel target, lag de focus van
deze studies – en de manier waarop de resultaten
zijn gepresenteerd – bij de groepen gerelateerde
verbindingen die in elk willekeurig kruid te vinden
zijn. Bovendien werd vaak geconstateerd dat
verbindingen van verschillende fytochemische
klassen binnen één plantensoort dezelfde target
kunnen remmen, terwijl dergelijke verbindingen
ook op zichzelf al invloed kunnen hebben op
verschillende targets. Dit suggereert op zijn beurt
dat informatica een nuttige rol kan spelen bij
het identificeren van synergiepatronen, zowel
bij verbindingen in één kruid als bij combinaties
van kruiden. Er moet nader bekeken worden in
hoeverre virtuele screening effectief kan zijn waar
het complexe synergetische interacties betreft, maar
de resultaten van deze studie zijn in dit opzicht
hoopgevend.
d) De resultaten die in referentie 3 besproken
worden, vertegenwoordigen een eerste poging om
informatica te gebruiken voor het verkennen van de
traditionele taal van TCG in fytochemische termen.
Het is moeilijk, of wellicht onmogelijk, dit te
bereiken met experimenteel of klinisch werk.
e) De nadruk ligt bij al deze studies – maar met name
bij die in referenties 3 en 5 – op het gebruik van
data mining om verbanden te vinden tussen de
voorspelde affiniteit voor moleculaire targets en
het gebruik van kruiden(formules) in de klinische
praktijk van de TCG. De Chinese geneeskunde

reikt ons een model aan om twee zeer verschillende
medische paradigma’s te integreren: aan de ene
kant een eeuwenoud systeem van traditionele
geneeskunde, en aan de andere kant de moderne,
wetenschappelijke, westerse geneeskunde.
Informatica zal in de toekomst waarschijnlijk een
grote rol gaan spelen bij het slaan van een brug
tussen deze twee benaderingen.
Nu de TCG een nieuwe “gouden eeuw” ingaat, zowel
in haar thuisland als in het Westen, kan concluderend
gesteld worden dat informatica een belangrijke bijdrage
kan leveren aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen
vanuit de Chinese materia medica, het bevorderen van
de integratie van TCG in de moderne geneeskunde, en
het vinden van de chemische en biologische basis voor
de oude filosofie van de TCG.
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Veiligheid en veilig gebruik van Chinese
fytotherapeutica
Y.P. Zhu
(vertaling: L.K. de Munck-Khoe)
Met het toenemende gebruik van Chinese kruidenmiddelen in het Westen neemt ook de bezorgdheid over
de veiligheid van deze middelen toe. In dit artikel worden gegevens gepresenteerd over toxicologische aspecten van Chinese kruidengeneeskunde (CHM) en worden kruiden besproken die in verband zijn gebracht
met fetotoxiciteit, hepato- en nefrotoxiciteit. Dit artikel beoogt het veilige en effectieve gebruik van CHM.

Fetotoxiciteit

In het begin van de uitoefening van de CHMpraktijk werden kruiden geclassificeerd in de
veiligheidscategorieën superieur (veilig), middel en
inferieur (schadelijk of toxisch). Van een aantal kruiden
zijn potentieel schadelijke effecten op de zwangerschap
of de foetus bekend. Als algemene regel dienen kruiden
die in sterke mate de Qi reguleren, bloed in beweging
brengen, of neerwaarts draineren, vermeden te worden
tijdens de zwangerschap. In tabel 1 worden kruiden
genoemd die traditioneel verboden zijn voor zwangere
vrouwen, of met voorzichtigheid gebruikt dienen te
worden [1,2].

Meer recent zijn tevens de volgende kruiden contrageïndiceerd tijdens zwangerschap:

Bai Fu Zi (Rhizoma Typhonii), Bai Zhi (Radix Angelicae Dahuricae), Chai Hu (Radix Bupleurum), Chi
Shao (Radix Paeoniae Rubiar), Chuan Xiong (Rhizoma
Chuanxiong), Dan Shen (Radix Slaviae Miltiorrhizae),
Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), Dong Kui Zi
(Semen Malvae), Dou Kou (Fructus Amomi Rotundus),
Fan Xie Ye (Folium Sennae), Hou Po (Cortex MagnoVerboden
Ba Dou (Fructus Crotonis)
Ban Mao (Mylabris)
Da Ji (Radix Knoxiae)
Di Dan (Meloe coarctatus)
E Zhu (Rhizoma Curcumae)
Fu Zi (Radix Aconiti Preparata)
Gan Sui (Radix Kansui)
Gan Qi (Resina Toxicodendri)
Mang Chong (Tabanus mandarinus)
Mao Zhua Cao (Radix Ranunculi Ternati)
Qian Niu Zi (Semen Pharbitidis)
Shang Lu (Radix Phytolaccae)
San Leng (Rhizoma Sparganii)
She Xiang (Moschus)
Shui Zhi (Hirudo)
Wu Gong (Scolopendra)
Wu Tou (Radix Aconiti)
Xiong Huang (Realgar)
Yuan Hua (Flos Genkwa)

liae Officinalis), Huang Lian (Rhizoma Coptidis), Jin
Ling Zi (Fructus Toosendan), Ku Shen (Radix Sophorae
Flavescentis), Kun Ming Shan Hai Tang (Radix Tripterigii Hypoglauci), Lei Gong Teng (Radix Tripterygii
Wilfordii), Long Dan Cao (Radix et Rhizoma Gentianae), Lu Hui (Aloe), Lu Lu Tong (Fructus Liquidambaris), Ma Bian Cao (Herba Verbenae), Ma Huang (Herba
Ephedrae), Mo Yao (Myrrha), Mu Xiang (Radix Aucklandiae), Quan Xie (Scorpio), Ru Xiang (Olibanum),
Sha Ren (Fructus Amomi), Shan Dou Gen (Radix et
Rhizona Sophorae Tonkinensis), Sheng Di (Radix Rehamannia), Tai Zi Shen (Radix Pseudostellariae), Tian
Xian Zi (Semen Hyoscyami), Wang Bu Liu Xing (Semen
Vaccariae), Wu Ling Zhi (Faeces Trogopterorum), Wu
Zhu Yu (Fructus vodiae), Xi Xin (Radix et Rhizoma
Asari), Xuan Shen (Radix Scrophulariae), Xue Jie (Sanguis Draconis), Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis), Yi
Mu Cao (Herba Leonuri), Yu Li Ren (Semen Pruni), Ze
Lan (Herba Lycopi), Zhi Qiao (Fructus Aurantii), Zhi
Zi (Fructus Gardeniae), Zhu Ya Zao (Fructus Gleditsiae
Abnormalis), Zi Cao (Radix Arnebiae).
Aan de andere kant zijn er kruiden die vaak
aanbevolen worden voor en tijdens de zwangerschap
Met voorzichtigheid gebruiken
Chan Tui (Periostracum Cicadae)
Da Huang (Rhizoma Rhei)
Dai Zhe Shi (Haematitum)
Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis)
Hong Hua (Flos Carthami)
Huai Hua (Flos Sophorae)
Mang Xiao (Natrii Sulfas)
Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
Mu Tong (Caulis Akebiae)
Niu Xi (Radix Achyranthis Bidentatae)
Qu Mai (Herba Dianthi)
Rou Gui (Cortex Cinnamomi)
Sheng Ban Xia (Rhizoma Pinelliae)
Sheng Nan Xing (Rhizoma Arisaematis)
Tao Ren (Semen Persicae)
Yi Yi Ren (Semen Coicis)
Zao Jiao (Spina Gleditsiae)
Zhi Shi (Fructus Aurantii)

Tabel 1. Chinese kruiden die contra-geïndiceerd zijn tijdens zwangerschap
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en de toxiciteit veroorzakende mechanismen zijn vaak
onduidelijk [14,15]. De gerapporteerde prevalentie van
CHM-gerelateerde leverschade varieert van 0,24 tot
0.36% [16,17].

Y.P. Zhu
om de vruchtbaarheid te verbeteren, zwangerschap te
stabiliseren of een miskraam te voorkomen [2-5].
Kruidengebruik tijdens de zwangerschap komt
ook in het Westen veelvuldig voor [6], ondanks
waarschuwingen over gebrek aan betrouwbare gegevens
over veiligheid [7,8]. Vrouwen die al multivitaminen of
kruiden gebruiken voordat ze zwanger zijn, zijn meer
geneigd om ook tijdens de zwangerschap kruiden te
gebruiken [6]. Het gebruik van de volgende kruiden
tijdens de zwangerschap heeft geen negatieve gevolgen
op zwangerschapsuitkomsten of op het kind [9]:
ginseng, valeriaan, echinacea, st.-janskruid, gember,
ginkgo, knoflook en het ijzerrijke kruidenpreparaat
´Floradix Blutsaft´. Echter het gebruik van Huang Lian
(Rhizoma coptidis) in het eerste trimester is in verband
gebracht met een verhoogd risico op congenitale
misvormingen van het zenuwstelsel. An-Tai-Yin (een
formule met 12 kruiden), gebruikt tijdens het eerste
trimester, staat in verband met een toegenomen risico
op congenitale afwijkingen van het musculo-skeletale
systeem, bindweefsel en ogen [10].
Het is duidelijk dat het gebruik van kruiden tijdens
de zwangerschap niet zonder risico is. Aan de andere
kant kunnen kruiden een dreigende abortus voorkomen
[5] en ongemakken van de zwangerschap verlichten
[11-13]. Men kan zich in die gevallen afvragen of het
algemene advies om geen kruiden te gebruiken tijdens
de zwangerschap bij gebrek aan bewezen veiligheid,
wel zo wijs is. Voor- en nadeel van het gebruik van
kruiden zouden gewogen moeten worden tegen het
voor- en nadeel van het niet gebruiken daarvan, met
inachtneming van alle beschikbare bewijs, alsmede van
de toestand en behoeften van de aanstaande moeder.

Hepatotoxiciteit

Hepatotoxiciteit van kruiden is sinds jaren een
(h)erkend verschijnsel. De diagnose ervan wordt
echter bemoeilijkt door andere verstorende factoren

Een aantal producten op basis van He Shou Wu (Radix
Polygoni multiflori) zijn geassocieerd met 11 gevallen
van acute hepatitis, namelijk Shou Wu Pian, Shen Min
en NuHair. In alle gevallen herstelde de leverfunctie na
stopzetten van het gebruik van deze producten [18-24].
Bai Xian Pi (Cortex Dictamni) is de verdachte
boosdoener in een aantal Chinese kruidenformules
voor huidproblemen en wordt geassocieerd met
hepatotoxiciteit [25-30]. Van de wortel van Dictamnus
dasycarpus, waaruit Bai Xian Pi wordt bereid, zijn 4
gevallen van leverschade gerapporteerd na gebruik van
het decoct [31].
Een geval van acute cholestatische hepatitis staat in
verband met overdosering van Bu Gu Zhi (Fructus
Psoraleae) [32]. Zhuanggu Guanjie Wan, dat Bu Gu
Zhi bevat samen met 11 andere ingrediënten, wordt
eveneens vermeld in verband met leverschade. Tussen
2001 en 2008 zijn er 47 gevallen van levertoxiciteit
gerapporteerd in China na gebruik van Zhuanggu
Guanjie Wan. Alle patiënten herstelden na het staken
van het gebruik van Guanggu (Zhuanggu) Guanjie
Wan en behandeling van de leverschade. In de meeste
gevallen betrof het cholestatische hepatitis [33,34].
Andere Chinese kruiden en kruidenformules die
verdacht worden van het veroorzaken van leverschade
zijn Xiao Chai Hu Tang (Sho-saiko-to, Syo-saiko-to)
[35,36], Ma Huang (Herba Ephedra) [37], Jin Bu Huan
(Stephania sinica [38,39], Da Chai Hu Tang (Dai-saikoto) [40] en Fu Fang Qing Dai Wan [41].
De mechanismen die verantwoordelijk zijn voor
hepatotoxiciteit van deze kruiden zijn niet duidelijk
en de effecten blijken niet dosis-afhankelijk te zijn en
zijn waarschijnlijk idiosyncratisch. Risicofactoren voor
idiosyncratische levertoxiciteit zijn bijvoorbeeld eerdere
negatieve reacties op geneesmiddelen of kruiden, een
anamnese van verschillende allergieën of van chronische
huiduitslag en eerdere leveraandoeningen [42].
Verder zijn er een aantal Chinese kruiden die bekende
levertoxinen bevatten, zoals pyrrolizidine-alkaloïden
(PAs) die veno-occlusieve leverschade veroorzaken. Tot
deze kruiden behoren Kuan Dong Hua (Flos Farfarae),
Pei Lan (Herba Eupatorii), Qian Li Guang (Herba
Senecionis) en Zi Cao (Radix Arnebiae) [43]. Toxiciteit
van PAs is dosis-afhankelijk. Qian Li Guang (Herba
Senecionis) bevat 6.95-7.19 μg hepatotoxische PAs
per gram kruid. Gebruik van de aanbevolen dagelijkse
dosis van dit kruid komt overeen met een PAs-inname
van 3.48 μg per kg lichaamsgewicht per dag. Dit ligt
onder de dosis van 15 μg/kg lichaamsgewicht/dag, die
door de International Program on Chemical Safety
(IPCS) genoemd wordt als de laagste gerapporteerde
hepatotoxische dosis [44]. Kuan Dong Hua (Flos
Farfarae) bevat 79.1 μg senkirkine per gram, een toxisch
PA [45].
Cang Er Zi (Fructus Xanthii) kan leverschade veroorzaken, maar de toxische componenten zijn onbekend.
Door een juiste bereidingswijze en combinatie met Huang Qi (Radix Astragai) kan de toxiciteit verminderen
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Table 2. Risico-kruiden
Plantennaam
Legale bronplant(en)
Chuan Mu Tong
Clematis armandii, Clematis montana
		
Fang Ji (Han Fang
Stephania tetrandra
Ji, Feng Fang Ji)		
Mu Tong
Akebia quinata, Akebia trifoliata,
Akebia trifoliata var. australis
Mu Xiang
Aucklandia lappa
		
Tu Mu Xiang
Inula helenium
		

Vervanger/Vervalser
Aristolochia manchuriensis
(Guan Mu Tong)
Aristolochia fangchi
(Guang Fang Ji)
Aristolochia manchuriensis
(Guan Mu Tong)
Aristolochia debilis (Qing Mu
Xiang)
Aristolochia debilis (Qing Mu
Xiang)

Chinese kruiden die vaak vervangen worden door Aristolochia-soorten
Table 3. Risico-producten
Product
Ba Zheng Pian
Da Huang Qing Wei Wan
Dao Chi Wan
Die Da Wan
Feng Qing Wu Lin Wan
Fu Ke Fen Qing Wan
Fu Ke Tong Jing Wan
Guan Xin Su He Wan
Long Dan Xie Gan Wan
Pai Shi Chong Ji/Ke Li
Xiao Er Jin Dan Pian

Ingredient dat vervangen/vervalst wordt
Chuan Mu Tong (Caulis Clematidis Armandii)
Mu Tong (Caulis Akebiae)
Mu Tong (Caulis Akebiae)
Mu Tong (Caulis Akebiae)
Mu Tong (Caulis Akebiae)
Mu Tong (Caulis Akebiae)
Mu Xiang (Radix Aucklandiae)
Tu Mu Xiang (Radix Inulae)
Mu Tong (Caulis Akebiae)
Mu Tong (Caulis Akebiae)
Mu Tong (Caulis Akebiae)

Chinese kruidenproducten die ingrediënten bevatten die vaak vervangen worden door Aristolochia-soorten
[46]. Lei Gong Teng (Radix Tripterygii Wilfordii) is een
effectief middel tegen reumatoïde artritis en afwisselend
gebruik met glucocorticoïden geeft de beste klinische
resultaten. Chronisch gebruik daarentegen kan ernstige
bijwerkingen geven, waaronder leverschade. Aangenomen wordt dat aanwezige alkaloïden en terpenoïden
bijdragen aan de toxiciteit [47].

Nefrotoxiciteit

Niertoxiciteit van Chinese kruiden uit de Aristolochiafamilie is goed onderzocht en de betreffende kruiden
zijn goed gedocumenteerd sinds de incidenten met een
Belgische vermageringskliniek [48]. Aristolochia-soorten
zijn verbannen voor fytotherapeutisch gebruik in Europa en China. De Chinese autoriteiten hebben verordend
dat kruidenformules met Aristolochia-soorten vervangen dienen te worden door niet-toxische substituten.
Desondanks zijn er nog steeds kruiden in omloop die
aristolochiazuur bevatten en onterecht als veilig gelabeld
worden [49]. In tabel 2 en 3 worden kruiden genoemd
die vaak vervangen worden door of vervalst worden met
Aristolochia-soorten.

Conclusies

Patiëntveiligheid is een integraal onderdeel van de
CHM-praktijk. Toxiciteit van kruiden wordt onderkend
en richtlijnen voor een veilig gebruik zijn sinds het
vroege begin van de uitoefening van de CHM-praktijk
voorhanden. Met de wereldwijd toegenomen interesse
voor CHM moet nieuwe informatie opgenomen

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

Chinese kruiden bij een depressieve
patiënt met chronische polyartritis
C.L. Oei-Tan
Ziektegeschiedenis
Zoals gewoonlijk is de anamnese belangrijk en bij deze
patiënt is het ziektebeloop heel kenmerkend voor de
Chinese fysiologie.
Een succesvolle man raakt omstreeks zijn 60e levensjaar
door het verlies van goede vrienden in een toenemende
vereenzaming. Hij wordt narcistisch en in zichzelf
gekeerd. Zijn leven lang was hij druk in de weer en plots
krijgt hij last van obsessief nadenken over de zin van het
leven.
Nadenken en tobben zijn emoties die kenmerkend
zijn voor de verwerkings- en assimilatiekracht van het
individu en daarom horen ze bij de functiekring van het
Midden, de Aarde, dus: Ma-Mi.
Er had in dit stadium bijvoorbeeld acupunctuur
uitgevoerd kunnen worden op RM 12 en Ma 36.
De reguliere verklaring voor de puntkeuze is: punten
op de romp (RM 12) stimuleren de vagus, punten
op de ledematen (Ma 36) stimuleren de sympaticus.
Hiermee had het vegetatieve zenuwstelsel gereguleerd
kunnen worden. In de TCG zijn beide punten voor de
functiekring van de assimilatiekracht/Ma.
Maar de man heeft geen hulp gezocht en geleidelijk aan
verliest hij de ritmiek van goede voeding en beweging.
Door weinig beweging kreeg hij het koud en hij zocht
kant en klare voeding uit van warme natuur. Bovendien
lijkt langdurig getob het ‘sociale zenuwstelsel’ te
beschadigen, hetgeen bij hem tot uiting kwam in
depressief gedrag.
Hij krijgt daarbij ook nog last van zijn rechterknie. Als
hij toen al bij ons was langsgekomen, dan hadden we
Ma 35, het mediale knie-oog van Bachmann, Mi 10 en
9 geprikt. (Ma-Mi functiekring).
Enige jaren later krijgt hij te maken met een aanval van
acute artritis aan ook handen en schouders.
Hij raakt volledig immobiel. De gewrichten waren rood
en gezwollen, uiterst pijnlijk en konden geen warmte
verdragen. De tong was donkerrood met dik donkergeel
beslag, geheel in overeenstemming met “WarmteVocht” symptomen. Dit duidt op een chronisch belast
“Midden”.
De inmiddels immobiele en zieke man werd in het
ziekenhuis opgenomen, alwaar de diagnose primair
chronische polyartritis gesteld werd.
Omdat aan beide knieën gonartrose was vastgesteld,
werd besloten tot een endoprothese van de rechter
knie en na enige tijd zou ook het linker kniegewricht
een prothese krijgen. Na postoperatieve behandeling
op de afdeling rehabilitatie kreeg hij medicatie met

C.L. Oei-Tan
o.a. prednisolon en pijnstillers en later ook specifieke
goudtherapie. Na een aanvankelijke verbetering,
werd hij echter telkenmale weer geplaagd door acute
opvlammingen van pijn in de knieën, handen en
schouders.
En toen er niets anders meer opzat kwam hij pas op het
intake-spreekuur van de TCG-behandelaar
Die kon hem echter niet meer helpen met acupunctuur;
eerst moest er met kruiden gewerkt worden om de
inwendige “Hitte” te koelen en het “Vocht” uit het
lichaam te krijgen.
Daarmee wordt ondersteuning gegeven aan het
“Midden”, dat is het centrum van Qi- en Bloed/Xueregulering. Opdat niet telkens een aanval van hitte en
vocht op komt zetten.

Werkingscriteria van de gekozen kruiden

Fructus jujube en Poria: drijven het Vocht uit.
Pericarpium aurantii: reguleert het Qi/de spierkracht of
energie.
Flos chrysanthemi: koelt en elimineert de Hitte.
Cortex moutan: koelt en lost blokkaden op, waardoor
weer goede doorstroming van het Xue.
Het samengestelde recept:
4 stuks Fructus jujube
10 gr. Poria
3 gr. Pericarpium aurantii
10 gr. Flos chrysanthemi
7 gr. Cortex moutan
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Behandelingsresultaat

De patiënt merkt na enige dagen, dat er meer
urinelozing is, de pijnen snel verminderen, de mobiliteit
langzaam toeneemt en de gewrichten niet meer
gezwollen en warm zijn.
Waar hij eerst ook regelmatig last van had, was een
warm aanvoelende urinestroom en dat kwam niet meer
terug. Wat hem verder ook opvalt, is dat zijn stemming
niet meer in mineur is en dat hij meer zin en energie
heeft om weer zaken op te pakken.
De kruidenmedicatie geschiedde met pauzes, die steeds
langer duurden, naarmate hij ook meer op zijn voeding
lette. De kruidenformule werd naderhand aangevuld
met het Qi-regulerende en koelende Fructus Citri
immaturus exsiccatus 3,0 g. Dat gaf meteen zoveel
verbetering, dat er na die toevoeging een langere pauze
kon worden ingesteld.
Volgens de Chinese voedingsleer genereren bepaalde
eiwitten en groentes een zekere hitte of koude. Zolang
iemand niets mankeert hoeft daar niet op gelet te worden, maar zodra je gestel in disharmonie verkeert, helpt
het om de benodigde warmte of koude aan je inwendige
toe te voegen via je voedsel dan wel kruiden. Aan de
tong is te zien hoe het met het inwendige is gesteld. Dat
heeft de patiënt in de loop van de behandeling ook kunnen aanleren en hij kan zich nu zelf bijstellen met zijn
voedsel.

Beschouwing

Emoties worden in de Chinese functieleer/fysiologie
geduid als inwendige bewegingen; deze krachten
kunnen endogene verstoringen teweegbrengen, zoals
uit de anamnese en ziektegeschiedenis van deze casus
kan worden opgemaakt. Het was het begin van een
lijdensweg, waar nu gelukkig een einde aan is gekomen.
Preventief, voor het verder escaleren, was acupunctuur
nog geïndiceerd geweest, maar in het stadium dat de
patiënt voor consult kwam, kon alleen nog de Chinese
fytotherapie uitkomst bieden.
Sedert deze patiënt was opgeknapt, houdt hij zich aan
het dagritme dat bij hem past, aan goede voeding die
hem geen overtollige hitte bezorgt en hij beweegt en
doet trouw zijn oefeningen.
Er zijn nu geen herhalingsrecepten voor de
kruidenbehandeling meer nodig. De patiënt is mobiel
en actief en zijn andere knie hoeft nog niet vervangen te
worden.

Auteursgegevens

Dr. Chunlee Oei-Tan is arts en acupuncturist. Zij is
voorzitter van de Nederlandse Artsen Acupunctuur
Vereniging (NAAV) en houdt een acupunctuurpraktijk
te Bunnik.

De kruidenmedicatie kon gestopt worden en in deze
conditie is de uitgangspositie voor een eventuele acupunctuurbehandeling wel te overwegen.

Doseringsregels van enkelvoudige kruiden
Y. Yang
(vertaling: L.K. de Munck-Khoe)

Algemene dosering voor enkelvoudige kruiden

De exacte dosering van elk kruid wordt
gewoonlijk gegeven in leerboeken over Chinese
kruidengeneeskunde. Dit betreft de dosering voor
één dag. In het algemeen is de dosering van de meeste
ruwe kruiden 3 tot 9 gram per dag. De dosering voor
giftige kruiden dient uit het hoofd geleerd te worden.
Mineralen kunnen tot 30 gram gedoseerd worden en
de lichte kruiden worden meestal in doseringen van
minder dan 3 gram gebruikt. De dosis moet verdeeld
worden over twee of drie giften per dag. In het Westen
wordt vaak gebruik gemaakt van geconcentreerde
kruidenpoeders, geproduceerd in Taiwan of Hongkong.
Omdat deze poeders zes maal sterker zijn dan het ruwe
kruid, is de dosering in de meeste gevallen 0,5-1,5 gram
per dag. Mijn eigen ervaring is echter dat de correcte
dosering meestal wat lager ligt, tussen de 0,2 en 0,5
gram.

De dynamische natuur van Chinese kruiden en doseringsregels

Er wordt een doseringsbereik van 3-9 gram gehanteerd,
soms meer, omdat kruiden een dynamisch bewegende

natuur hebben, in het bijzonder in het menselijk
lichaam, waarin de Qi constant in verschillende
richtingen beweegt. In de klinische praktijk speelt de
dynamische natuur van kruiden een belangrijke rol
voor de bepaling van de dosis binnen het normale
dosisbereik. De juiste dosis is belangrijk voor het
behandelresultaat en de veiligheid van patiënten. Met de
juiste dosis wordt hier bedoeld de dosering die rekening
houdt met de eigenschappen van kruiden en de richting
waarin de Qi zich beweegt bij een bepaalde patiënt.
De dynamiek van een kruid vormt een uniek aspect bij
de toepassing van Chinese kruidengeneesmiddelen. Het
refereert aan de beweging die het kruid kan ontplooien
in het lichaam, namelijk opwaarts, neerwaarts, inwaarts
of buitenwaarts.
Het dynamische aspect van een kruid hangt af van een
aantal condities. Ten eerste bepaalt de temperatuur
en smaak van een kruid de richting van zijn
bewegingstendens. Warme, hete, scherpe en aromatische
kruiden hebben een naar boven en naar buiten gerichte
bewegingsneiging. Koude, koele, bittere, flauwe en
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van hun patiënten en hun gezondheidstoestand op
dat moment, omdat deze factoren een directe invloed
hebben op de Qi-bewegingen in het lichaam. Zo
kan bijvoorbeeld woede de Qi doen opstijgen, angst
en shock brengt Qi neerwaarts, te veel nadenken
en bezorgdheid stagneert Qi en verdriet drijft Qi
uiteen. Wanneer men aan chronische stress lijdt, aan
slapeloosheid of extreme vermoeidheid, beweegt de Qi
instabiel. Deze dynamische kenmerken van Qi-beweging
in het lichaam vereisen een passende dosering van
kruiden en daarom moet de dosering aangepast zijn aan
de individuele stituatie.

Aanpassing van de dosis aan het syndroom

Y. Yang
zoutige kruiden hebben een neerwaartse tendens. Zure
en samentrekkende kruiden bewegen inwaarts en zoete
kruiden blijven op de oorspronkelijke plaats. Ook
andere karakteristieken bepalen de werkingstendens.
Bloemen bijvoorbeeld zijn licht en neigen naar een
opwaartse beweging, terwijl minerale substanties zwaar
zijn en een neerwaartse tendens hebben.
De werkingstendens kan ook afgelezen worden uit
de functie van het kruid. In het algemeen gesproken
worden kruiden met een opwaartse en naar buiten
gerichte tendens gerelateerd aan functies zoals
uitdrijving van Wind en Kou, het vrijmaken van Qi
en openen van de lichaamsopeningen. Kruiden die
neerwaarts bewegen kunnen aangetroffen worden
in relatie met klaring van Vuur, bevordering van
darmperistaltiek en diurese, het naar beneden sturen
van Lever-Yang of Long-Qi, verzachten van Maag-Qi en
kalmering van het gemoed.
Bewerking van kruiden kan de dynamiek veranderen.
Kruiden bewerkt met alcohol bewegen opwaarts.
Bewerking met gembersap geeft een naar buiten gerichte
werking, bewerking met azijn geeft een naar binnen
gerichte werking en kruiden die met zout zijn bewerkt
bewegen neerwaarts.
De dynamische natuur van kruiden wordt breed
toegepast in de behandeling voor de regulatie van
de beweging van Qi, van de bloedcirculatie en
waterhuishouding en om opgehoopte stoffen te
elimineren. Verder wordt ze toegepast ter versterking
van het functioneren van interne organen en van hun
onderlinge samenwerking.
Naast kennis over de dynamische aspecten van kruiden,
dienen behandelaars de actuele Qi-status van hun
patiënten te kennen. Aangezien beweging van Qi een
basaal teken is van leven en een gebalanceerde Qidynamiek gezondheid uitdrukt, is het doel van TCG
de regulatie en harmonisatie van de Qi-beweging van
organen en hun onderlinge samenwerking. Bovendien
dienen behandelaars rekening te houden met de emoties

Doseringen van individuele kruiden dienen gevarieerd
te worden in overeenstemming met het gepresenteerde
syndroom. De gebruikelijke dosis voor Chai Hu
(Radix bupleuri) is 6-9 gram per dag. Het is scherp en
neutraal en kan effectief de Lever-Qi doen opstijgen en
verspreiden. Chai Hu wordt heel vaak gebruikt als het
hoofdkruid in een formule om stagnatie van Lever-Qi te
behandelen. Echter, in situaties waar Lever-Qi-stagnatie
gepaard gaat met bloed-deficiëntie, moet een lagere
dosis voorgeschreven worden, bijvoorbeeld 6 gram,
om er zeker van te zijn dat het Qi-verspreidende effect
niet het bloed verzwakt. Als er kenmerken zijn van
stagnatie van Lever-Qi in combinatie met deficiëntie
van milt-Qi en accumulatie van Vocht (dampness) in de
bovenste en middelste Jiao, dan dient Chai Hu relatief
hoog gedoseerd te worden, bijvoorbeeld 9 gram. Er is
in deze situatie meer kracht nodig voor de verspreiding
van Qi om Vocht te overwinnen. In geval van LeverQi-stagnatie, Lever-Yin-deficiëntie en Lever-Yangopstijging, dient Chai Hu in een zeer lage dosering,
zoals 3 gram, voorgeschreven te worden of zelfs
verwijderd te worden uit de formule, om exacerbaties
van opstijgend Lever-Yang te voorkomen.

Aanpassing van de dosis aan de constitutie en leeftijd
van de patiënt

Voor acute aandoeningen, voor jonge patiënten, of
wanneer de constitutie tamelijk goed is, moeten kruiden
die exogene schadelijke factoren verdrijven hoog
gedoseerd worden. Voor chronische aandoeningen,
of wanneer de patiënt oud is en zwak, dient de dosis
van kruiden lager te zijn. Met tonificerende kruiden
dient in een lagere dosis gestart te worden, waarna
deze geleidelijk verhoogd wordt, omdat deze kruiden
indigestie kunnen veroorzaken

Aanpassing van de dosis gedurende de behandeling

Voor acute ziekten of in het acute stadium van een
chronische ziekte moet de dosis hoog zijn. Wanneer de
situatie onder controle is, dient de dosis verminderd te
worden. Kruiden die de lichaamsopeningen openen of
zweetdrijvend werken, diarree of braken veroorzaken,
worden gewoonlijk slechts eenmaal gebruikt.
Naderhand dient de dosis aangepast te worden in
overeenstemming met de conditie van de patiënt.

Sterk werkende kruiden

Sterk werkende kruiden die intens en snel bewegen
kunnen de Yin en Qi van het lichaam schaden. Deze
kruiden mogen niet langer dan vier weken in een hoge
dosis gebruikt worden.
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Dergelijke kruiden worden gebruikt bij astma, reuma of
reumatoïde artritis, acute infecties, tumoren, emotionele
verstoringen, slapeloosheid, opvliegers en nachtelijk
zweten tijdens de menopauze. Na een intensieve
behandeling gedurende 1-4 weken bij een chronische
aandoening dienen deze kruiden in een lagere dosering
voortgezet te worden om de conditie stabiel te houden.
Intussen dienen er zonodig kruiden gebruikt te worden
die de interne organen tonificeren of harmoniseren.
De intensieve behandeling kan herhaald worden,
afhankelijk van de ziekte en de toestand van de patiënt.

Mild werkende, tonificerende kruiden

Mild tonificerende kruiden mogen maandenlang of zelfs
jarenlang in lage doses gebruikt worden. Deze kruiden
worden vaak gebruikt om de toestand stabiel te houden,
de weerstand te versterken of om gezond te blijven.

Aanpassing van de dosis aan seizoen of klimaat

In de zomer of in tropische landen dienen kruiden die
Wind en Kou verdrijven en de Long-Chi verspreiden
niet in hoge doses gebruikt te worden, omdat de
lichaamsporiën dan meer open staan. In de winter of bij
noordelijke breedtegraden daarentegen moeten kruiden
die Wind, Kou en Vocht verdrijven en transpireren
bevorderen, in hoge doses gebruikt worden.

Doseringen voor kinderen

Kinderen hebben andere fysiologische en pathologische
karakteristieken dan volwassenen. Hun biologische
en fysiologische functies zijn immers nog niet volledig
ontwikkeld. De dosering voor kinderen is als volgt:

Babies: 1/10 van de dosis voor volwassenen.
Kinderen tot 1 jaar: 1/6 van de dosis voor volwassenen.
1-2 jaar: 1/4 van de dosis voor volwassenen.
2-4 jaar: 1/3 van de dosis voor volwassenen.
4-6 jaar: 1/2 van de dosis voor volwassenen.
6-14 jaar: 2/3 van de dosis voor volwassenen.

Hierbij gelden de volgende opmerkingen:

Met de dosis voor volwassenen wordt bedoeld de
gemiddelde dosis voor volwassenen. De dosis voor
kinderen is bedoeld voor kinderen met een gewicht en
lengte die normaal is voor die leeftijd. Daarbij dient een
kind met een gewicht en lengte van een volwassene niet
de volwassen dosering te krijgen.
De dosis kan aangepast worden, binnen de normale
range, aan constitutie en de ervaring van de
behandelaar.

Opmerking:

De doseringen van kruiden in een samengesteld
recept (formule) zijn gecompliceerder en zijn niet
altijd berekend voor 1 dag. Verder dient men zich te
realiseren dat er door de eeuwen heen, in verschillende
dynastieën, andere weegmethoden zijn gebruikt. Dit
maakt het noodzakelijk om enige kennis te hebben
over de periode waarin de originele geschriften zijn
opgetekend.

Auteursgegevens:

Yifan Yang is TCG-arts, afgestudeerd aan Beijing Universities of Traditional
Chinese Medicine. Sinds 1991 praktiseert zij Chinese kruidengeneeskunde in
Nederland en doceert in een aantal Europese landen. Zij is auteur en co-auteur
van een aantal studieboeken op het gebied van Chinese kruidengeneeskunde.
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BOEKBESPREKING

TEEDROGEN UND PHYTOPHARAMKA
MAX WICHTL 5DE DRUK

De nieuwe Wichtl is uit. De vijfde geheel bewerkte
en deels herwerkte uitgave met – uiteraard – weer
uitbreiding. Het voorwoord schreef Max Wichtl in
de zomer van 2008, het boek werd dit jaar, 2009,
op de markt gebracht. In eerste aanleg is het boek
ontstaan als antwoord op de vraag uit de dagelijkse
praktijk van apothekers naar kennis over medicinale
planten. Uitgedaagd door het publiek dat steeds meer
te vragen had en nu van de vakman, de apotheker,
wilde te weten komen hoe die planten dan werken en
waarom en wat de eventuele nadelen zouden kunnen
zijn, enzovoort. In 1984 kwam de eerste druk. Niet
een heel indrukwekkend dik boek, maar wel een
indrukwekkende stap in de richting van een nieuwe
tijd en nieuwe benadering: een echte farmacopee voor
apothekers, met de inhoud waar apothekers behoefte
aan hebben, wetenschappelijk onderbouwd, gesteund
met inhoudsstoffen en structuurformules, indicaties
en keuring (macroscopisch, microscopisch en vaak
met DLC), uittreksel van de “E-Kommission” en (heel
belangrijk) plaats voor traditioneel gebruik van kruiden
die als ‘thee’ gebruikt worden of als grondstof dienen
voor fytofarmaca.
De gebruiker van het boek vindt notities over
synoniemen, herkomst van het kruid en zijn stamplant,
mogelijke vervalsingen en nevenwerkingen.
In het eerste stuk, het algemene deel, wordt men in
nauwelijks 30 bladzijden op de hoogte gebracht van
alle aspecten en deelgebieden die van belang zijn om
als apotheker naar overtuiging een goed preparaat af
te leveren: bereiding (het mengen van de kruiden, enige
kruidenrecepten, maar ook het maken van een infuus),
bewaren en houdbaarheid, microbiële contaminatie,
milieubelasting, radioactieve belasting, begrippen en
instituten en alle andere dingen waar je aandacht voor
en wetenschap van moet hebben. Met verwijzingen naar
literatuur of anderszins daar waar van belang.
Na de middenmoot met de reeds genoemde
monografieën, veruit het belangrijkste onderdeel, volgen
een twaalftal zg “Kurzmonographien”. Kort en in
apart hoekje staan een aantal planten, die weliswaar in
de Europese Farmacopee zijn opgenomen, maar in de
fytotherapie van West-Europa eigenlijk geen rol spelen.
Daarna volgt (de koek is nog niet op) het deel met
de indicaties met verwijzingen. In dit deel kun je
op indicatie zoeken en word je (weliswaar zonder
hiërarchische structuur) naar een aantal terzake doende
kruiden verwezen.
En dan natuurlijk de index, waar Duits en Latijn in één
register bijeen zijn gebracht.

Van 141 kruiden in 1984 is de Wichtl gegroeid naar
234! Dat zijn er weer 22 meer dan in de vierde uitgave,
waaronder Pelargoniumwortel. Zevenhonderd nieuwe
literatuurverwijzingen duiden op de omvang van de
toename van kennis op het gebied van medicinale
planten.
Met zijn 785 bladzijden krijgt het boek bijna het
karakter van een lexicon, wat mede te danken is aan het
feit, dat der Max niet wilde overgaan tot het schrappen
van monografieen van eigenlijk obsolete kruiden, omdat
daarover anders nauwelijks nog informatie te vinden
zou zijn.
De Wichtl is en blijft daarom een onmisbaar handboek
voor apothekers en artsen met fytofarmaceutische
belangstelling die de instelling hebben hun patienten
adequaat van informatie te willen voorzien. De logische
opbouw, glasheldere lay-out en uitgebreide omvang zijn
daar debet aan.
Mijn mening : verplichte kost voor alle
farmaciestudenten, verplicht naast de farmacopee in
iedere apotheek, maar jammer is het dat verreweg de
meeste farmaciestudenten tegenwoordig geen Duits
meer lezen.
Charles Wauters.
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Korte berichten
Aromatische planten en het herpesvirus

In 2008 verschenen enkele studies die onderbouwing
leveren voor traditionele toepassingen uit de
fytotherapie en aromatherapie tegen herpesvirussen.
Onderzoekers uit Italië, Libanon en Duitsland
onderzochten de samenstelling en enkele eigenschappen
van de vluchtige olie uit het hout en ethanolextracten
van de naalden en dennenappels van Cedrus libani,
een plant die in Libanon tegen allerlei infecties wordt
gebruikt. In vitro werd activiteit tegen Herpes simplex
virus type 1 (HSV-1, veroorzaker van herpes labialis)
vastgesteld. De vluchtige olie uit het hout liet een
interessante activiteit zien waarbij de concentratie die
50% remming van de virusgroei (IC50) veroorzaakte op
0.44 mg/ml lag. Ook de ethanolextracten waren actief
met een IC50 van 0.05% (dennenappels) en 0.066 %
(naalden).
In Heidelberg werden verschillende vluchtige oliën (uit
anijs, hysop, tijm, gember, kamille en sandelhout) getest
op hun effectiviteit tegen Herpes simplex virus type 2
(HSV-2). Hiertoe werd gemeten wat de invloed was op
de plaquevorming door HSV-2 virus in R-37 celkweken.
Alle vluchtige oliën hadden een virusremmend effect.
De IC50 van de oliën waren respectievelijk 0.016%,
0.0075%, 0.007%, 0.004%, 0.003% en 0.0015%. De
plaquevorming werd met meer dan 90% verminderd
als het HSV-2 virus tevoren werd geïncubeerd met de
maximaal niet-cytotoxische hoeveelheid hysop-, tijm- of
gemberolie. Echter, als de vluchtige olie aan de celkweek
werd toegediend vóór de infectie of na de periode
van incubatie had het geen effect. Dit geeft aan dat de
vluchtige oliën vooral de virale envelop aanpakken,
zoals ook voor oregano-olie al eerder beschreven is.
Kamille-olie had heel gunstige waardes en lijkt op basis
van dit onderzoek een veelbelovende kandidaat voor
topicale applicatie bij herpes genitalis.
In een andere studie vergeleken deze onderzoekers
het effect van de etherische olie uit steranijs, bergden
en kamille op aciclovir resistente en niet-resistente
stammen van HSV-1. Bij niet-cytotoxische concentraties
werden al effecten van 96,6-99,9% reductie van
plaquevorming bereikt. Dit gold ook voor de resistente
stammen. Kamille-olie was opnieuw het meest
effectief en bovendien totaal niet irriterend; dit laatste
werd getest op het membraan van 9 dagen oude
kippenembryo’s.
Eveneens in Heidelberg en in dezelfde proefopstelling
vergeleken onderzoekers de effecten van een aantal
verschillende extracten gemaakt van twee cultivars van
salie op het HSV-1 en HSV-2 herpesvirus. Alhoewel
alle geteste extracten sterk virusremmend werkten,
bleek de tuincultivar effectiever dan de cultivar uit
de Schwabische bergen. Het 20% ethanolextract had
IC50-waarden van 0,18 mg/ml voor HSV-1 en 0,04 mg/
ml voor HSV-2. De ethanolextracten deden het beter
dan de waterextracten. Om meer zicht te krijgen op
het mechanisme van deze werkzaamheid werden de
extracten in deze studie ook bij verschillende stadia van
de infectie toegediend. Beide cultivars werkten zowel
goed tegen het vrije virus als wanneer de extracten
preventief werden toegediend aan de celkweken.

Volgens de onderzoekers zijn er perspectieven voor de
topische applicatie van deze extracten bij terugkerende
herpesinfecties.
Een oude bekende voor deze toepassing is de
citroenmelisse, en ook hiervan werd de etherische olie
getest in Heidelberg, zowel op HSV-1 als HSV-2. De
IC50 lag voor HSV-1 op 0,0004% en voor HSV-2
op 0,00008%. Bij de niet-cytotoxische concentratie
(0,002%) was er bij HSV-1 sprake van 98,8% en bij
HSV-2 van 97,2% minder plaquevorming. Iets hogere
concentraties laten de virusinfectie geheel verdwijnen.
Ook hier werd toediening in verschillende stadia van de
virusinfectie vergeleken en bleek de olie het virus vóór
adsorptie het best aan te pakken; maar ook tijdens de
periode van virusadsorptie was er een effect zichtbaar.
Bronnen: Loizzo M, et al. Phytochemical analysis and in vitro
evaluation of the biological activity against herpes simplex
virus type 1 (HSV-1) of Cedrus libani A. Rich. Phytomedicine
2008;15:79-83. Koch C, et al. Inhibitory effect of essential
oils against herpes simplex virus type 2. Phytomedicine
2008;15:71-78. Koch C, et al. Efficacy of anise oil, dwarfpine oil and chamomile oil against thymidine-kinase-positive
and thymidine-kinase-negative herpesviruses. J of Pharmacy
and Pharmacology 2008;60:1545-50. Schnitzler P, et al.
Comparative in vitro study on the anti-herpetic effect of
phytochemically characterized aqueous and ethanolic
extracts of Salvia officinalis grown at two different locations.
Phytomedicine 2008;15:62-70. Schnitzler P, et al. Melissa
officinalis oil affects infectivity of enveloped herpesviruses.
Phytomedicine 2008;15:734-40.

Tagetus minuta en Tithonia diversifolia veelbelovend
tegen teken bij koeien in Kenya

Op 3 maart 2009 promoveerde in Wageningen op de
afdeling Entomologie van WUR dr. Wycliffe Wanzala
op een etnoveterinaire studie waarbij zowel veldwerk
als de in vivo en in vitro toetsing in Kenya plaatsvond.
De bruine oorteek (Rhipicephalus appendiculatus) is de
belangrijkste overdrager van East Coast fever (ECF) op
rundvee in Centraal- en Oost-Afrika. Met behulp van
participatieve onderzoeksmethoden werd traditionele
kennis verzameld onder de Bukusustam. Dit leverde
meer dan 150 plantensoorten uit 51 families op. Na
een selectie op basis van niet-experimentele validatie (er
werd in de literatuur gezocht naar eventuele vergelijkbare toepassingen van planten elders ter wereld) zijn 8
aromatische planten geselecteerd waaruit de etherische
olie werd gewonnen. Deze preparaten werden getest
door middel van gedragsexperimenten met teken op hun
aantrekkende of afstotende werking voor deze insecten.
De olie van Tagetus minuta (geelgroen afrikaantje) en
van Tithonia diversifolia (Mexicaanse zonnebloem)
kwamen als meest geschikt naar voren. In veldexperimenten, waarbij de oliën afzonderlijk en ook in combinatie op de oren van runderen werden aangebracht,
bleek T. minuta de sterkste werking te hebben, maar de
combinatie van de twee voldeed beter.
Naast R. appendiculatus namen ook de andere tekensoorten op de koeien significant af.
Bron:

W. Wanzala, 2009. Ethnobotanicals for management of the brown ear

tick Rhipicephalus appendiculatusin western Kenya. Diss. WUR, Wageningen.
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50-jarige SEB richt Europese afdeling op

Op 14 en 15 maart 2009
was er in Gent (laboratorium
voor tropische en
subtropische landbouw en
etnobotanie) een bijeenkomst
van ruim 50 Europese
leden van de Society of
Economic Botany (SEB) die
zich willen inzetten voor
de studie van de relatie
plant-mens in Europa zelf.
Grote delegaties (inclusief
19 studenten) kwamen
uit Oostenrijk (BOKU
universiteit), Tsjechië en het
Verenigd Koninkrijk (vooral
antropologen uit Kent); maar ook België zelf, Italië
(diverse universiteiten) en Catalonië (afdeling botanie
van de faculteit Farmacie in Barcelona) waren goed
vertegenwoordigd.
In de workshops werd een inventarisatie gemaakt van
de belangrijkste thema’s die al geadresseerd worden,
of die extra aandacht nodig hebben, en er werd
gediscussieerd over de te gebruiken methodologie bij de
diverse studies. Thema’s betroffen onder meer:
-M
 oestuinen en het belang hiervan voor de
biodiversiteit. Aan dit thema wordt al jarenlang door
BOKU (prof. Vogl) veel aandacht besteed; momenteel
krijgt het ook in Tsjechië en Spanje veel aandacht.
-M
 igranten en hun specifieke gebruik van voedings- en
medicinale planten. Dit thema is vooral door Andrea
Pieroni aangepakt, onder meer in het VK, Duitsland en

NVF-nieuws
Minister VWS: kruiden uit de warenwet?
In april 2009 stuurde minister Klink (VWS) een brief
aan het Deskundigenoverleg Gezondheidsbevorderende
Levensmiddelen waarin hij aankondigde nu eens en
voor altijd een scherp onderscheid tussen waren en
geneesmiddelen te gaan maken [1]. Oorzaak hiervan
was de motie Schermers (CDA), die had gevraagd om
een duidelijker onderscheid tussen geneesmiddelen en
kruidenpreparaten, gezien de vele verwarrende claims.
In eerste instantie verwees de minister hem in augustus
2008 al naar het op EU-niveau helder geformuleerde
juridische onderscheid tussen waren en geneesmiddelen,
en de verschillende categorieën geneesmiddelen [2],
maar in april 2009 betrok hij de farmacologie erbij
en kondigde aan in de EU te gaan pleiten voor een
verbod op farmacologisch werkzame stoffen in de
voeding en tegelijkertijd wilde hij dan het verbod op
medische claims bij voedingsmiddelen, hetgeen dan
niet meer nodig zou zijn, opheffen [1]. In dit tijdschrift
is al eerder aandacht besteed aan de problematiek
van de moeizame scheiding van de domeinen voeding
en farma in het kader van de regelgeving [3]. De
Nederlandse Werkgroep voor Praktizijns (NWP),
het Nederlands Genootschap voor Orthomoleculaire
Oncologie (NGOO) en de brancheverenigingen voor

Italië; in Nederland heeft Tinde van Andel een studie
onder Surinamers uitgevoerd.
-V
 ergeten groenten cq wilde planten als groente.
Het Rubia EU project verschafte zeer veel gegevens
hierover. Er zijn veel uitdagingen verbonden aan het
herintroduceren van deze planten als delicatessen in
de markt, stelde Pieroni, coördinator van het Rubiaproject en inmiddels hoogleraar aan de Italiaanse
universiteit voor gastronomische wetenschappen.
Duurzaam telen of verzamelen van kruiden was een
onderwerp dat veel raakvlakken had met alle andere
onderwerpen. Wetgevers worstelen vaak met de
vele synoniemen en homoniemen; ze hebben meer
taxonomische expertise nodig. Thema’s als trends in het
gebruik van planten, de rol van vrouwen, landrassen
van voedingsplanten en ethische kwesties waarmee
etnowetenschappers te maken krijgen die met niet-eigen
kennis werken kwamen ook steeds terug.
Tijdens deze bijeenkomst werden plannen gemaakt voor
samenwerking, bijvoorbeeld in de context van de EUprogramma’s Eureka en Erasmus. Vanuit de universiteit
Gent werden diverse mogelijkheden geschetst om EUonderzoekssubsidies aan te vragen.
De aanwezige studenten waren erg enthousiast en
hebben een eigen netwerk opgericht om ook op dat
niveau ideeën uit te wisselen en samenwerking te
bevorderen. Tevens zoeken ze naar methoden om de
werkgelegenheid voor etnobotanici te bevorderen en
meer aandacht voor het vakgebied te krijgen.
Bronnen: EU netwerk: www.ethnobiology.org.uk ;
SEB: www.econbot.org

natuurproducten NPN en voor zelfzorggeneesmiddelen
Neprofarm hebben, evenals de NVF en de FNLI
(Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie)
bij het ROW hun visie op deze kwestie ingediend,
waarbij zowel juridische als praktische bezwaren
werden geuit tegen de door Klink beoogde afschaffing
van het duale stelsel (dat er bepaalde stoffen zowel
in voedingsmiddelen als in geneesmiddelen kunnen
voorkomen) [4].
Op 8 juni werd nogmaals vergaderd over deze kwestie
en werd de deelnemers een casus voorgelegd van een
importeur van een kruidenmiddel, die op zijn website
verregaande medische claims had geplaatst waarvoor
de VWA hem had bekeurd. De overtreder had tegen de
bekeuring beroep aangetekend en de VWS-commissie
bezwaarschriften Awb adviseerde om de bekeuring voor
deze claims te schrappen, omdat het middel door de
wijze van aanprijzing onder de geneesmiddelenwet viel.
Uiteraard zal dan veroordeling volgen vanwege het in de
handel brengen van een ongeregistreerd geneesmiddel.
De boetes voor dergelijke overtredingen van de
geneesmiddelenwet zijn zo’n 100 keer hoger dan die
voor overtreding van de warenwet. Tevens suggereerden
ambtenaren van VWS dat het onwenselijk was dat er
nog warenwetpreparaten met Hypericum perforatum
bestonden, nu er ook een geregistreerd geneesmiddel
uit deze plant gemaakt is. Het maatschappelijk veld
was unaniem in de afwijzing van de redenatie van het
ministerie in beide kwesties.
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De NVF is van mening dat alleen de veiligheid van
een (kruiden)middel, en niet de werkzaamheid, een
reden kan zijn om dit als waar te verbieden. De
brancheverenigingen wezen erop dat de problematiek
rond de interacties van Hypericum met geneesmiddelen
in goed overleg is opgelost door afspraken over
etikettering en verpakking en dat er geen problemen
zijn geweest. De NVF gaf nogmaals aan dat een
kruidencommissie dringend gewenst is die zou moeten
bezien of bepaalde plantaardige producten een status
als geneesmiddel of als waar en/of als UA of UR zouden
moeten krijgen [5].
Op veterinair gebied en in de Tweede Kamer wordt
er anders tegen wetgeving rond kruidenpreparaten
aangekeken. Minister Verburg (LNV) kreeg de
opdracht (motie van der Vlies, SGP) om de juridische
belemmeringen voor de inzet van kruidenpreparaten
in de veehouderij weg te nemen in het kader van
het terugdringen van overmatig antibioticagebruik
en het daarmee verbonden risico op plagen van
antibioticaresistente micro-organismen [6].
Referenties:
1. Brief van minister VWS aan deelnemers ROW-DGL dd 15
april 2009; te lezen op http://www.row.minvws.nl .
2. Brief van minister VWS aan de 2e kamer dd 14 augustus
2008 in antwoord op motie Schermers c.s. Vaststelling
begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(XVI) voor het jaar 2008; 31200 XVI 179 Brief van de
minister van volksgezondheid, welzijn en sport; Vergaderjaar
2007-2008; Nr. 179.
3. Asseldonk, T. van. 2003. Opinie: Waar blijft het gezond
verstand ten aanzien van fytotherapeutica in Nederland? Ned
Tijd Fytoth 16(2):11-5.
4. De tekst van de visie die is ingediend door de NVF is
hieronder integraal opgenomen. In de visies van de industrie
speelde vooral Europese jurisprudentie rond de verplichte
toepassing van de geneesmiddelenwetgeving een rol. Niet
iedere farmacologisch aangetoonde activiteit (van bijvoorbeeld
knoflook) maakt direct van een voedingsmiddel een
geneesmiddel.
5. De notulen van het ROW-DGL zijn (met enige vertraging)
terug te lezen op de website van het ministerie (http://www.
row.minvws.nl/ )
6. Agrarisch Dagblad, 22-04-2009, pag. 7: Kamer: ruim baan
voor kruidenpreparaten.

De afbakening tussen een geneesmiddel en een
voedingsmiddel Visie van de NVF ingediend 14 mei 2009 bij het
ministerie VWS
De consument vraagt, bij monde van de hem of haar
vertegenwoordigende politici om duidelijkheid inzake
de vele ter verkoop aangeboden geneesmiddelen,
voedingssupplementen, novel en functional foods en
kruidenmiddelen (botanicals): wat kan er veilig gebruikt
worden, heeft mogelijk nut of moet zelfs noodzakelijk
gebruikt worden (vb: foliumzuur in de zwangerschap).
Er zijn veel consumenten die hun eigen gezondheid
wensen te beïnvloeden door middel van voeding en
bovengenoemde producten. Voorop dient te staan dat
de consument
- voldoende keuzevrijheid heeft om zijn/haar voorkeur
voor de benadering van gezondheidsproblemen te

kunnen naleven;
- n
 iet wordt misleid door vormen van reclame die
suggereren dat een product noodzakelijk is voor zijn/
haar gezondheid terwijl dat niet het geval is;
- geen proportioneel hoge risico’s loopt bij het op
eigen verantwoording gebruiken van voeding- en
genotsmiddelen en middelen zoals supplementen,
kruiden en functional foods.
De NVF wil het volgende opmerken:
- Risico’s voor de consument zijn vooral kennisen dosisgerelateerd (voorbeeld: een heel potje
nootmuskaat is een dodelijke dosis, maar leidt
zelden tot problemen omdat het gebruik bekend is).
De risico’s op overdosering zijn groter naarmate de
natuurlijke feedbackmechanismen (zoals bulk, smaak
en geur) zijn uitgeschakeld doordat het product
onzichtbaar in de voeding of sterk geconcentreerd in
een extract of tablet aanwezig is; of doordat men geen
kennis heeft over de juiste bereiding en toepassing
(voorbeeld: toen de aardappel werd ingevoerd was er
sterfte omdat mensen het loof aten).
- D
 e vraag om een helder onderscheid tussen een
voedings- en geneesmiddel is begrijpelijk, maar
alleen juridisch honoreerbaar. In het schrijven van
14 augustus 2008 aan de 2e Kamer als antwoord
op de motie Schermer is door de minister van VWS
uiteengezet wat een geneesmiddel is en dat hierbij
zowel de presentatie (aandieningscriterium) als
de werking (toedieningscriterium) afzonderlijk of
tezamen kunnen worden gehanteerd.
* Indien men het aandieningscriterium absoluut
hanteert zullen alle voedingssupplementen
(aangeboden als pil, poeder, drankje enz.) hieronder
vallen, met of zonder claim (want de verpakking
alleen al suggereert een medisch effect). Het hanteren
van zowel medische als gezondheidsclaims werkt vaak
verwarrend voor de consument [1].
* Vorderingen op farmacologisch gebied worden
momenteel met name geboekt op het gebied van
natural products chemistry. Voorbeelden zijn: de
werking van broccoli (normale dagdosis) tegen
de maagzweerveroorzaker Helicobacter pylori,
de werking van curcumin (uit geelwortel) tegen
taaislijmziekte, de werking van knoflook en oregano
tegen Escherichia coli, de oestrogene effecten van
soja en hop, enz. Reeds nu wordt in geregistreerde
geneesmiddelen de activerende werking van caffeïne
en de sederende werking van morfine gebruikt en van
dat laatste zijn sporen ook aanwezig in het maanzaad
dat van dezelfde plant komt. Indien men het
toedieningscriterium strikt hanteert zal een toenemend
aantal nu nog “normale” voedingsmiddelen,
kruiden, specerijen en genotmiddelen onder het
geneesmiddelenregime gaan vallen. Daarom kan niet
de farmacologische werkzaamheid, maar moet de
consumentenveiligheid het criterium zijn voor een
verbod van een product als waar.
- D
 e twee terreinen voeding en farma zullen elkaar
altijd voor een groot deel overlappen en de juridische
scheiding tussen voedings- en geneesmiddelen komt
voort uit de registratie door het CBG van de laatste
groep; daarentegen zal een scheiding op basis van
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farmacologische activiteit altijd een grijs gebied
kennen. Dit laat onverlet dat er meer voorlichting
gewenst is (hetgeen uiteraard vooral een taak is van
de betrokken bedrijven) om het aspect van kwaliteit
dat aan de CBG-registraties kleeft zichtbaar te maken
voor consumenten en zorgverleners.
Gezond verstand met wetenschappelijke kennis van
zaken zou in twijfelgevallen de doorslag moeten
geven of de consumentenveiligheid in het geding is of
niet door de aanwezigheid van bepaalde producten
op de markt. Daarbij dient ook onderscheiden te
worden waar en hoe(veel) ze worden gebruikt. De
NVF pleitte al eerder in het ROW voor het instellen
van een “kruidencommissie” van deskundigen die in
dergelijke gevallen zou kunnen adviseren en die lijsten
opstelt van planten en -stoffen waarvoor een melding
verplicht is (vergelijk bijvoorbeeld de Belgische
notificatielijsten).
- Zoals ook blijkt uit de brief van
therapeutenvereniging NWP (mail aan ROW 27
april 09) vormt het inzetten van voedingsmiddelen
en kruidenmiddelen de kern van de meeste
traditionele geneessystemen. Op dit moment wordt
dit door de VWA wel als strafbare medische claim
bij voedingsmiddelen gezien, maar zij geeft de
handhaving weinig prioriteit bij de 1 op 1 arts/
patiënt relatie [2]. Indien de minister echter het
aandienings- en toedieningscriterium erg strikt wil
gaan hanteren, zoals nu het geval lijkt te zijn, worden
niet alleen traditioneel-medische behandelingen
maar alle medische dieetadviezen (zoals een
afslankdieet met veel groente en fruit ter preventie
van hartkwalen) illegaal, wat niet de bedoeling kan
zijn. Uiteraard is het mogelijk en wenselijk hiervoor
een uitzonderingsclausule te formuleren (vergelijk de
Engelse regelgeving hiervoor). Als het om specifieke
producten gaat geeft de minister zelf een voorbeeld
in voetnoot 4, pag. 2 (het gebruik van mineraal
bronwater in thermische kuurcentra en dieetvoeding)
en dit kan gegeneraliseerd worden naar de gehele
therapeutische context zodat de VWA hier duidelijker
richtlijnen heeft. Daarnaast zou de consument gebaat
zijn bij duidelijkheid over het opleidingsniveau van de
vele (typen) therapeuten op dit gebied.
Beek/Ubbergen, 14 mei 2009
Drs. A.G.M. van Asseldonk, directeur NVF-bureau

20 Jaar ESCOP

Een van de welkomsredes werd uitgesproken namens
het Duitse ministerie van Volksgezondheid
Op donderdag 18 juni werd ter gelegenheid van het
twintigjarig bestaan van ESCOP een jubileumsymposium gehouden in Keulen, de plaats waar ESCOP op
17/18 juni 1989 werd opgericht. De visie van de oprichters was een overkoepelende Europese organisatie van
nationale verenigingen op het gebied van fytotherapie te
creëren.
Toen al was namelijk duidelijk dat de Europese herziening van de wetgeving betreffende geneesmiddelen
onvoldoende duidelijkheid op het gebied van geneesmiddelen van plantaardige herkomst had bereikt. De
noodzaak om eenduidige criteria vast te stellen voor de
beoordeling van deze preparaten leidde tot het concept
van de ESCOP-monografieën, waarvan de eerste al in
1990 zijn verschenen. De tweede uitgave verscheen in
2003 (80 monografieën) en binnenkort zal de aanvulling
hierop – met 27 nieuwe en 8 herziene monografieën –
verschijnen.
Tijdens het symposium hebben sprekers niet alleen verleden, heden en toekomst van ESCOP belicht, maar ook
de belangrijke rol die de ESCOP-monografieën spelen
binnen de huidige beoordeling van plantaardige geneesmiddelen. Een inhoudelijk verslag van dit symposium
zal opgenomen worden in het volgende nummer van dit
tijdschrift.
NVF-lid (tevens ex-bestuurslid) drs. Christine Ruijs-Catlender is al 7 jaar bestuurslid van de ESCOP, waarvan 3
jaar als penningmeester.

Referenties
1. De NVF volgt hierin de mening van de Gezondheidsraad,
zie persbericht NVF april 2004 op www.fyto.nl
2. Kooijman, M. Waarop inspecteert de Voedsel en Waren
Autoriteit bij fytotherapeuten? Ned Tijds Fytoth 2008 (1,
maart) 21-3.

ESCOP voorzitter prof Kemper opent het symposium
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Program October 12th 2009, Lunteren (FIGON)
Session on natural products research: Organised by the NVFW
sectie Biogene Geneesmiddelen / Ned Ver Fytotherapie

Provided by nature, approved by science
You are invited to enjoy a Natural Product Research Tour where a series of national and international speakers will
share their enthusiasm, excitement and results obtained at the interfaces of Medicine, Pharmacy, Biology and Chemistry. They will take you from basic research, via chemical modifications, and model systems up to clinical trials.

9:00 - 9:30	Registration with coffee, mounting of
posters*
9.30	Opening of session (dr. Kees Beukelman)

14.55 - 15.30 Lecture by PhD thesis laureate
15:30 - 16:00 Coffee and tea break*

9.30 - 10.05	“Sense and non sense of medicinal
herbal products”
	Dr. Bert van den Berg, PhytoGeniX/
Pharm Sc, Utrecht

16.00 - 16.35	“Antidepressant and anxiolytic activity
of a refined valerian extract – an
interesting new feature”
	Dr. René Roth-Ehrang, Finzelberg,
Andernach

10.05 - 10.40	“In silico search for multi-target
anti-inflammatory Chinese herbs and
formulas”
	Dr.Tom Ehrman, Pharm Sc, King’s
College, London

16.35 - 17.10	“Profile of research work on
phytotherapy at Ruhr-University
Bochum, Germany”
	Dr. Andre Beer, Ruhr University,
Bochum

10.40 - 11.00: Short presentations
11:00 - 11:30 Coffee and tea break*

17.10 - 17.30	Short presentations (abstracts) and
presentation of poster award
(NVF phytotherapy award)

11:30 - 11:45 Plenary opening, Dick de Zeeuw*

17.30

11:45 - 12:30	Plenary lecture: Stuurgroep
Weesgeneesmiddelen (Orphan Drugs)
Yann le Cam - CEO Eurordis*

17:30 - 18:30 Plenary lecture: NVKFB*

12:30 - 14:00 Lunch and poster sessions`

19:30 - 20:30 Dinner*

14.00 - 14.35	“Bioprospecting of fungal metabolites
using zebrafish embryos “
	Prof. dr. Jeroen den Hertog, Hubrecht
Institute, Utrecht

20:30 - 21:30 Plenary lecture: KNCV / NWO-CW*

Closing of session (dr. C.J. Beukelman)

18:30 - 19:30 Network meeting*

21:30 - 01:00 Network meeting*

14.35 - 14.45 Short presentation
14.45 - 14.55	Prof. Dr. Ad de Jong, NVFW Chairman,
Presentation of PhD thesis award 2009
winner

More details on www.figondmd2009.nl
See also the call for posters (poster award) in this
issue.

In italics plenary parts of the FIGON symposium
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