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WBP-verklaring 
Indien u geen NVF-lid of NTvF-abonnee bent ontvangt u 
deze editie van dit tijdschrift omdat u als relatie in onze 
database staat. Het NVF-bestuur vindt het belangrijk dat u 
op de hoogte wordt gehouden van onze activiteiten en van 
de ontwikkelingen die in deze editie beschreven staan. U 
ontvangt alle edities of incidenteel een editie van het NTvF 
gratis. De toezending kan onregelmatig zijn. Wilt u verze-
kerd zijn van tijdige toezending en/of de vereniging willen 
steunen dan vragen we u abonnee of lid te worden. Mocht 
u geen prijs stellen op deze toezending of wilt u helemaal 
uit ons bestand verwijderd worden, geef dit dan door aan 
het NVF-bureau (adres hierboven). De NVF stelt haar 
adressenbestand nooit ter beschikking van derden. 

Wat is, wil en doet de NVF?

De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) 
werd opgericht in 1988. Haar doelstelling is het 
bevorderen van de kwaliteit van fytotherapie en 
fytotherapeutica en een verantwoorde voorlichting 
daarover aan alle belangengroepen. De NVF is een 
wetenschappelijke vereniging met een omvangrijk 
netwerk, de NVF is geen beroepsvereniging. De statuten 
van de NVF staan op de website www.fyto.nl (zie 
“Vereniging”).

De NVF is aangesloten bij de Nederlandse FMWV 
(Federatie van Medisch Wetenschappelijke 
Verenigingen). Op Europees niveau vertegenwoordigen 
NVF-leden Nederland in de ESCOP® (European 
Scientific Cooperative on Phytotherapy). Het werk van 
de ESCOP (o.a. de productie en uitgave van SPC’s) werd 
meerdere keren gehonoreerd met subsidies van de EU. 
Ook in Nederland participeert de NVF in verschillende 
overheidsgesubsidieerde projecten op gebied van 
onderwijs en onderzoek.  

Activiteiten
Activiteiten die de NVF in Nederland heeft ondernomen 
en (deels) continueert zijn o.a.:
* De uitgave van het Nederlands Tijdschrift voor 

Fytotherapie.
* De organisatie van studiedagen, wetenschappelijke 

symposia en klinische avonden.
* Het stimuleren van onderzoek naar fytotherapie en 

fytotherapeutica en van de publicatie en verspreiding 
van onderzoeksresultaten. Onder meer is een pilot-
studie naar Chinese kruiden bij menopauzale klachten 
gerealiseerd.

* De oprichting van het R.P. Labadiefonds, dat onder 
meer scriptie- en posterprijzen toekent en subsidies 
verleent.

* Het geven van voorlichting en gastcolleges aan diverse 
(onderwijs)instellingen en organisaties.

* De instelling van de bijzondere leerstoel Immunologie 
van plantenstoffen aan de Universiteit Utrecht (later 
door de Universiteit overgenomen). 

* De oprichting van de Commissie Toetsing 
Fytotherapeutica (CTF), ondergebracht in een 
zelfstandige stichting (STF) die preparaten toetst op 
kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid; inmiddels is 
de CTF opgeheven en functioneert onder de STF een 
CKF (Commissie Keuring Fytoproducten).
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Ten geleide 
Een gast-redactioneel commentaar – reguliere geneeskunde 
en fytotherapie
P.F.J. Schulte

‘Er bestaat geen alternatieve geneeskunde. Er bestaat alleen wetenschappelijk bewezen ‘evidence-based’  

geneeskunde die wordt onderbouwd door harde gegevens, of onbewezen geneeskunde waarvoor weten-

schappelijk bewijs ontbreekt’ (Fontanarosa en Lundberg, 1998).

In dit nummer van het Nederlands Tijdschrift voor 
Fytotherapie (NTVF) vindt u vier artikelen die verschil-
lende stadia van de ontwikkeling van de fytotherapie 
documenteren.

Het artikel van Poort et al. beschrijft overwegend po-
sitieve ervaringen van patiënten met de ziekte van Par-
kinson die Mucuna pruriens als geneesmiddel uitgepro-
beerd hebben. Mucuna-preparaten bevatten verschillen-
de stoffen met verschillende onderzochte werkingen die 
eventueel een gunstig effect bij de ziekte van Parkinson 
zouden kunnen verklaren. Het onderzoek van Halkes et 
al. toont vooral de antioxidatieve werkzaamheid van M. 
pruriens. Het onderzoek naar M. pruriens bij de ziekte 
van Parkinson lijkt zich vooral nog in de preklinische 
fase te bevinden. Enerzijds wordt er kennis vergaard 
over potentiële werkingsmechanismen, anderzijds zijn 
er gunstige ervaringsberichten van patiënten. Echter, 
gerandomiseerd onderzoek van voldoende omvang naar 
werkzaamheid en veiligheid ontbreekt zodat een behan-
deling met Mucuna-preparaten voorlopig experimenteel 
is. 

Halkes-Pos bespreekt fytotherapeutica waarbij een 
hogere graad van onderzoek en kennis is bereikt. Hy-
pericum perforatum (sint-janskruid) heeft verschillende 
werkingsmechanismen die een gunstige werking bij 
angststoornissen aannemelijk maken. De enige dubbel-
blinde, gerandomiseerde studie met Hypericum-extract 
bij patiënten met een sociale angststoornis liet echter 
geen verschil zien met placebo. Dit is nog niet het defini-
tieve bewijs dat H. perforatum bij sociale angststoornis 
onwerkzaam is – tenslotte zijn ook talrijke registratie-
studies voor bijvoorbeeld synthetische antidepressiva ne-
gatief – maar het toont wel aan dat een verklaring voor 
een mogelijke werking nog niet hetzelfde is als een be-
wijs voor klinische werkzaamheid. Het onderzoek met 
H. perforatum bij obsessieve-compulsieve stoornis toont 
een ander probleem. In open ongecontroleerd onderzoek 
leek H. perforatum werkzaam. De patiënten knapten 
evenveel op als patiënten in ander onderzoek met een 
synthetisch antidepressivum. Maar in de dubbelblinde 
studie was H. perforatum niet beter dan placebo. De 
afwezigheid van een positief effect van H. perforatum 
laat zich hierbij niet verklaren door een groot positief 
placebo-effect. Mogelijk betrof het een zeer therapie-
resistente patiëntenpopulatie. Placebo-gecontroleerd 
onderzoek blijft in de psychiatrie dan ook noodzakelijk 
om werkzaamheid te bewijzen. 
Kava-kava (Piper methysticum) is bij angstklachten en 

angststoornissen in sommig onderzoek wel, en in ander 
weer niet werkzaam [1]. Dit wijst erop dat Piper me-
thysticum wel werkzaam kan zijn, maar het juiste ge-
bruik (bijvoorbeeld bij welke specifieke patiëntengroep) 
nog niet vaststaat. Een bijkomend probleem dat door 
Halkes-Pos ook genoemd wordt, is de hepatotoxiciteit. 
Mogelijk dat waterextracten minder riskant zijn. De 
Wereld Gezondheids Organisatie beveelt onderzoek 
hiernaar aan. 
Met passiebloem (Passiflora incarnata) zijn twee geran-
domiseerde studies verricht, beide in vergelijking met 
een synthetisch anxiolyticum [2]. Daar placebo-gecon-
troleerd onderzoek ontbreekt, is het definitieve bewijs 
voor werkzaamheid echter nog niet geleverd. 
Valeriaan (Valeriana officinalis) wordt al zeer lang als 
middel tegen angst gebruikt. Het enige gerandomiseerde 
onderzoek vond geen verschil met placebo. Men zou dus 
kunnen concluderen dat valeriaan dan onwerkzaam is. 
Dit onderzoek had echter ook nog een groep die diaze-
pam kreeg toegediend. Deze groep knapte ook niet meer 
op dan de placebogroep. In feite is dit dus een mislukt 
onderzoek: als ook diazepam niet beter werkt dan de 
placebo, dan klopt er iets niet met de opzet en kòn va-
leriaan in dit onderzoek dus helemaal geen werkzaam-
heid bewijzen. Vanwege dergelijke problemen gelden dit 
soort drie-armige onderzoeken als methodologisch beste 
opzet.

Voor de volledigheid volgen hier nog enkele andere 
kruidengeneesmiddelen waarmee onderzoek bij 
psychiatrische ziekten is verricht. Een al eeuwenlang 
gebruikt middel tegen angst is kamille (Matricaria 
recutita). Onlangs werd voor het eerst een bewijs 
geleverd dat het inderdaad werkzamer is dan placebo bij 
de gegeneraliseerde angststoornis [3]. 
Behalve de genoemde, langdurig bekende en gebruikte 
fytotherapeutica is er sinds kort nog een aantal 
andere middelen met enige evidentie voor klinische 
werkzaamheid bij psychiatrische stoornissen: 
lavendeltinctuur was minder werkzaam dan het 
synthetische antidepressivum imipramine bij licht tot 
matig ernstige depressie [4]. Maar de combinatie van 
beiden was wel werkzamer dan imipramine alleen. Een 
extract uit slangenkruid (Echium amoenum) was zowel 
bij obsessieve-compulsieve stoornis alsook licht tot 
matig ernstige depressie werkzamer dan placebo [5,6]. 
Ook voor geelwortel (Curcuma longa) werden onlangs 
in een diermodel aanwijzingen gevonden voor een 
antidepressief effect [7].



NEDERLANDS TI JDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE,  23e JAARGANG, NR 2,  voor jaar  2010,  2 NEDERLANDS TI JDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE,  23e JAARGANG, NR 2,  voor jaar  2010,  3

Saffraankrokus (Crocus sativus; dosering tweemaal 
daags 15 mg) blijkt werkzamer dan placebo bij licht 
tot matig ernstige depressie [8]. Dit resultaat wordt 
door dezelfde onderzoeksgroep bevestigd in twee 
gerandomiseerde studies waarin het extract even 
antidepressief werkzaam bleek als de standaard 
antidepressiva imipramine en fluoxetine [9,10]. Een 
vierde (cross-over) studie randomiseerde vrouwen 
met premenstrueel syndroom naar behandeling met 
saffraan of placebo [11]. Saffraan verbeterde zowel de 
premenstruele alsook de depressieve klachten. Dit is een 
interessante bevinding, omdat serotonineheropname 
remmende antidepressiva bij deze indicatie ook 
werkzaam zijn. Begin dit jaar werden de resultaten van 
een onderzoek bij ambulante patiënten met de ziekte 
van Alzheimer gepubliceerd [12]: na 22 weken was 
saffraan op een bij dementieonderzoek gebruikelijke, 
valide onderzoeksschaal even werkzaam als donepezil, 
dat voor deze indicatie geregistreerd is. 

Ginkgo (Ginkgo biloba) is al herhaaldelijk vergeleken 
met placebo bij dementie of cognitieve achteruitgang. 
De systematische reviews komen tot verschillende 
inzichten met een positief tot afwachtend oordeel 
over de effectiviteit [13,14]. Daarnaast is ginkgo 
positief getest bij gegeneraliseerde angststoornis en 
aanpassingsstoornis met angstige stemming [15]. 

Bij geen van de hiervoor genoemde fytotherapeutica is 
de stand zo dat de werkzaamheid bij een psychiatrische 
stoornis onomstotelijk vast staat. Anderzijds blijkt 
ook dat Fontanarosa en Lundberg met hun hierboven 
geciteerde uitspraak te zwart-wit denken. De besproken 
stoffen bevinden zich op de plaats van verschillende 
grijstinten. 

Het enige fytotherapeuticum dat onomstotelijk bij 
een psychiatrische indicatie bewezen werkzaam is, 
is H. perforatum. Een Cochrane-review, door velen 
gezien als het opperste gezag van de evidence-based 
geneeskunde, komt op basis van 29 gerandomiseerde 
studies met meer dan 5000 patiënten tot de conclusie 
dat Hypericum-extracten werkzamer zijn dan placebo 
en even werkzaam als synthetische antidepressiva bij 
patiënten met een lichte tot matig ernstige depressie 
[16]. Daarbij veroorzaakt H. perforatum minder 
bijwerkingen. Onlangs werd WS 5570 (Hyperiplant®) 
als eerste kruidengeneesmiddel op basis van een extract 
van H. perforatum door het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen geregistreerd voor de behandeling van 
‘milde tot matige depressieve klachten’ (zie het artikel 
van Schulte).

Samenvattend kan worden gesteld dat het 
fytotherapeutisch onderzoek bij psychiatrische 
ziektebeelden de afgelopen jaren grote vorderingen 
heeft gemaakt. Verschillende planten of extracten 
hieruit komen in aanmerking voor nader onderzoek. 
Helaas ontbreken hiervoor echter de benodigde 
financiële middelen zoals die wel beschikbaar zijn bij de 
farmaceutische industrie. Dat is jammer omdat hierdoor 
de ontwikkeling van vernieuwende psychofarmaca 
vertraagd wordt. Het is noodzakelijk dat de overheid 
of grote zorgverzekeraars hierin investeren. Daarbij 
is naar mening van schrijver dezes het ultieme doel 

de werkzame stoffen net als destijds bij wilgenbast en 
vingerhoedskruid te identificeren en medicijnen met de 
geïsoleerde, actieve stof te bereiden. Daarnaast blijven 
kruidengeneesmiddelen interessant en belangrijk voor 
ontwikkelende landen waar tegenwoordig ook veel 
onderzoek plaats vindt (zoals bijvoorbeeld in Iran en 
China). 

De kennis van de werkzaamheid en veiligheid van 
kruidengeneesmiddelen berust vaak op langdurige 
ervaring. De reguliere geneeskunde en farmacie kennen 
in de psychiatrie maar enkele werkzame stofklassen. 
Nieuwe geneesmiddelen zijn veelal stoffen die binnen 
de bekende modellen worden ontwikkeld en voegen 
daarom weinig toe. Onderzoek naar fytotherapeutica 
kan hopelijk tot de ontdekking van stoffen leiden die via 
nieuwe, nu nog onbekende mechanismen werken. Dit 
zou in toekomst wellicht patiënten kunnen helpen die 
weinig profijt van de bestaande middelen hebben of deze 
slecht verdragen. 
 
Auteursgegevens:
Dr. P.F.J. (Raphael) Schulte is psychiater en voorzitter van de 

geneesmiddelencommissie GGZ Noord-Holland Noord. Hij publiceert geregeld 

over farmacotherapie bij stemmingsstoornissen en schizofrenie en is lid van de 

Commissie Medicatiebeleid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. 
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Mucuna pruriens bij de ziekte van 
Parkinson; een patiëntenperspectief
Is Mucuna pruriens effectiever dan synthetische levodopa?

S.R. Poort, C.J. van Kan, M. Hölzenspies, M. van de Vijver 

De ziekte van Parkinson (ZvP) is een zich geleidelijk aan ontwikkelende neurologische aandoe-

ning die wordt veroorzaakt door de afbraak van specifieke zenuwcellen in de hersenen. Met name 

de zwarte kern (substantia nigra) is aangedaan, waardoor er een tekort aan dopamine in het li-

chaam ontstaat met als gevolg verschijnselen als beven, spierstijfheid, problemen bij het lopen en bij 

de coördinatie. Er komen echter ook moeilijkheden op mentaal, emotioneel en cognitief gebied voor. 

Bestaande behandelingsstrategieën zijn gericht op symp-
toombestrijding met medicijnen door inname van:
- synthetisch levodopa, dat in de hersenen wordt omge-

zet in dopamine,
- dopamine agonisten, die de dopaminereceptoren sti-

muleren, of:
- enzymremmers, die de afbraak van dopamine vertra-

gen.
Een combinatietherapie met meerdere van bovenge-
noemde medicijnen is ook zeer gebruikelijk. Bij voort-
schrijding van de ZvP kan de dosering van deze medi-
cijnen nog bijgesteld worden, maar er treden daarbij 
steeds meer bijwerkingen op terwijl de effectiviteit in 
de loop van de jaren afneemt (het zogenaamde wearing 
off). Langdurig gebruik van synthetisch levodopa kan 
bovendien tot dyskinesieën leiden: oncontroleerbare, 
onwillekeurige bewegingen [1], die soms door combina-
tie met een dopamine-agonist nog worden versterkt [2] 
en als sociaal beperkend worden ervaren door mensen 
met de ZvP. 

De laatste jaren neemt het aantal Parkinsonpatiënten 
dat gebruikmaakt van plantaardige alternatieven toe. 

Met name Mucuna pruriens (L.) DC. (Fabaceae; figuur 
1) – waarvan de bonen in de ayurveda, de traditionele 
Indiase geneeskunst, al eeuwenlang worden gebruikt 
voor de behandeling van stoornissen in het centrale ze-
nuwstelsel, waaronder de ZvP (zie kadertekst) – staat 
in dit verband in de belangstelling. M. pruriens bevat 
naast een natuurlijke hoeveelheid levodopa [5] ook an-
dere stoffen, die mogelijk zelf werkzaam zijn bij de ZvP 
danwel het effect van levodopa versterken met minder 
bijwerkingen dan de reguliere medicamenteuze behande-
ling [6-8]. Dit bleek uit resultaten van de eerste pilot-on-
derzoeken met preparaten van M. pruriens [9-11]. Deze 
inhoudsstoffen zouden niet alleen de plant, maar ook 
kwetsbare dierlijke en humane cellen tegen oxidatieve 
schade kunnen beschermen. 

In dit artikel wordt de stand van zaken over de ken-
nis omtrent werkzame bestanddelen, het therapeutisch 
venster en de effectiviteit van dit plantaardige middel 
geëvalueerd. Er wordt bovendien aandacht besteed aan 
patiëntenervaringen.

OxidAtieve stress bij de ziekte vAn PArkinsOn
De exacte oorzaken voor het ontstaan van de ZvP zijn 
nog niet helder. Potentieel etiologische factoren als 

Figuur 1: Mucuna pruriens (fluweelboon of jeukboon). De 
eerste naam verwijst naar het harige uiterlijk van de peulen 
(links). De bonen zelf variëren in kleur van wit tot zwart 
(rechts) en bevatten hoge concentraties levodopa. 

de ziekte vAn PArkinsOn in de AyurvedA in relAtie 
tOt de westerse zienswijze
De traditionele Indiase geneeskunde ayurveda is een 
holistisch systeem. Het gebruik van een geneesmiddel 
is ingebed in een leefwijze met goede voeding, me-
ditatie en massage als pijlers. In de ayurveda wordt 
uitgegaan van verschillende menstypen waarbij met 
name het Vata-type gevoelig is voor neurologische 
aandoeningen. Het geheel van Parkinsonsymptomen 
wordt binnen de ayurveda benoemd als Kampavata 
[3,4]. Bij Kampavata is er door een verstoord even-
wicht sprake van teveel aan Vata. Deze kijk op de 
ZvP is vergelijkbaar met de hedendaagse westerse 
natuurwetenschappelijke visie waar ook sprake is 
van aanleg – erfelijke en omgevingsfactoren worden 
samen verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan 
van de ZvP – en een verstoring van het evenwicht, 
namelijk tussen de hoeveelheid neurotransmitters in 
de hersenen.



NEDERLANDS TI JDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE,  23e JAARGANG, NR 2,  voor jaar  2010,  6 NEDERLANDS TI JDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE,  23e JAARGANG, NR 2,  voor jaar  2010,  7

veroudering, genetische predispositie en toxische stof-
fen uit bijvoorbeeld de voeding of het milieu dragen 
bij aan specifieke kwetsbaarheden in de hersenen [12]. 
De nieuwste wetenschappelijke inzichten duiden echter 
steeds meer op een gemeenschappelijk pathofysiologisch 
mechanisme. Een mitochondriale ontregeling en de 
daarmee samenhangende oxidatieve stress [13] blijken 
thans de cruciale factoren in het ziekteproces bij de ZvP 
[14,15]. Hersencellen van de substantia nigra, die do-
pamine aanmaken, zijn extra gevoelig voor oxidatieve 
stress door uiteenlopende risicofactoren die in een deli-
cate balans met elkaar verkeren (tabel 1 [12-27]). Een 
endogene of exogene oxidatieve stimulus kan al gauw 
tot een ontsporing en de vorming van diverse vrije radi-
calen leiden. Deze vrije radicalen brengen op hun beurt 
grote schade toe aan DNA, aan membranen (met name 
de lipiden), eiwitten en uiteindelijk aan de hersencellen 
zelf en kunnen zo de ZvP bevorderen. 

Deze bevindingen passen in de door natuurartsen ge-
lanceerde oude antioxidantenhypothese [28]. De keuze 
van een therapie met antioxidanten lijkt daarom de aan-

gewezen weg, niet alleen voor behandeling van symp-
tomen, maar ook voor neuroprotectieve doeleinden, 
om verdere afbraak van hersencellen zoveel mogelijk te 
voorkomen.

Mucuna-PrePArAten vOOr PArkinsOnPAtiënten
M. pruriens wordt aangeboden in de vorm van gepoe-
derd materiaal van de bonen of als extract. Producten 
waarin de witte bonenvariant van M. pruriens is ver-
werkt, bevatten 3,5-4,5% levodopa terwijl dit gehalte 
kan oplopen tot ongeveer 6.2 % naarmate de gebruikte 
bonenvarianten bruiner van kleur zijn. De gepoederde 
doseringsvorm van de Mucuna-boon bevat alle werk-
zame componenten en wordt bijvoorbeeld door Zandu 
Pharmaceutical Works (India) onder gecertificeerde 
condities geproduceerd en onder de naam HP200 of 
Zandopa op de markt gebracht. Volgens informatie 
van de producent is HP200 gestandaardiseerd op een 
levodopagehalte van 3,3% (7,5 gram poeder bevat 250 
mg levodopa). Het levodopagehalte geeft echter geen 
zekerheid over de hoeveelheid levodopa die wordt op-
genomen uit HP200. Volgens de producent is 7,5 gram 
HP200 equivalent aan een combinatie van 50 mg le-
vodopa en 12,5 mg van een decarboxylaseremmer (Si-
nemet 62,5 of Madopar 62,5). Hierover zijn echter niet 
voldoende onderzoeksgegevens beschikbaar. 

Ook worden met organische oplosmiddelen extracten 
van de bonen gemaakt. De met ethanol/water (1:1) ver-
kregen extracten bevatten relatief de grootste hoeveel-
heid levodopa en zijn – net als synthetisch levodopa in 
tabletten – gestandaardiseerd op het levodopagehalte 
[8,29-31].

inhOudsstOffen in Mucuna pruriens 
In tabel 2 zijn de inhoudsstoffen samengevat die in Mu-
cuna-preparaten als HP200 zijn aangetroffen. Behalve 
levodopa bevatten de bonen tetrahydroisochinolinen, 
noradrenaline en misschien ook tryptaminederivaten zo-
als serotonine, die als neurotransmitters bij overdracht 
van signalen binnen de hersenen betrokken zijn [7]. 
Over het al of niet voorkomen van tryptamine afgeleide 
stoffen als serotonine zijn echter tegengestelde resultaten 
gepubliceerd [7,32,33]. Andere belangrijke inhouds-
stoffen zijn de antioxidanten co-enzym Q10 [34], de 
gereduceerde vorm van nicotine adenine dinucleotide 
(NADH) [34], glutathion (GSH) [35] en polyfenolen/
ijzerchelatoren [36]. Al deze antioxidanten vervullen een 
specifieke functie in de mitochondriale elektronentrans-
portketen en de energieproductie in de mitochondriën.

effect vAn de OnderzOchte stOffen in Mucuna pruriens
Tetrahydroisochinolinederivaten
Tetrahydroisochinolinen lijken qua chemische struc-
tuur op dopamine. In de hersenen en hersenvloeistof 
van Parkinsonpatiënten worden afgeleide vormen van 
tetrahydroisochinolinen aangetroffen, zoals salsolinol, 
een N-gemethyleerde vorm van tetrahydroisochinoline 
die afgeleid is van dopamine [37,38]. Salsolinol blijkt 
tot een stoornis in de elektronentransportketen van de 
mitochondriën – en daardoor tot de vorming van vrije 
radicalen – te leiden. Onder invloed van salsolinol daalt 
ook het glutathiongehalte in de cellen aanzienlijk. Beide 
processen geven aanleiding tot oxidatieve stress met cel-
dood tot gevolg. Met name deze N-gemethyleerde maar 

Mucuna pruriens Als AntiPArkinsOnmedicijn
Zolang er mensen bestaan, worden planten als medi-
cijn gebruikt. Sinds ongeveer 5000 jaar voor Christus 
wordt Mucuna pruriens door ayurvedische artsen 
voorgeschreven bij de behandeling van stoornissen in 
het centraal zenuwstelsel. De boon wordt als medicijn 
gebruikt; aan het blad wordt een hallucinogene wer-
king toegeschreven. In India worden bij de ZvP naast 
M. pruriens ook andere kruiden voorgeschreven, bij-
voorbeeld de zaden van Hyoscyamus reticulatus die 
een anticholinerge werking hebben en Withania som-
nifera met een antioxidant-activiteit. De ayurvedische 
kennis over geneeskrachtige planten is echter moeilijk 
toegankelijk en kan tot verschillende interpretaties 
leiden omdat de teksten in het Sanskriet zijn geschre-
ven en vaak gecodeerd zijn.

veiligheid vAn Mucuna pruriens
Bij planten die al eeuwenlang worden toegepast van-
wege hun geneeskrachtige werking, kan men – mits 
de juiste dosering wordt gebruikt – acuut optredende 
vergiftigingsverschijnselen uitsluiten. Daarnaast is 
het met de huidige laboratoriumtechnieken nu ook 
mogelijk om Mucuna-preparaten en -extracten op 
toxiciteit te controleren. Door het isoleren en ver-
wijderen van ongewenste inhoudsstoffen wordt het 
veilige gebruik van Mucuna-preparaten en
-extracten, ook op de lange termijn, nog meer ge-
waarborgd. 
Vanwege deze praktijkervaring biedt Mucuna pru-
riens mogelijk voordelen ten opzichte van reguliere 
geneesmiddelen. Deze laatste bestaan weliswaar vaak 
maar uit één of enkele zuivere stoffen waarvoor de 
werking en bijwerkingen afzonderlijk getest kunnen 
worden, maar de veiligheid van reguliere geneesmid-
delen blijkt in de praktijk – waar voor de behandeling 
van de ZvP vooral combinatietherapieën worden toe-
gepast – vaak moeilijker te voorspellen.
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eveneens geoxideerde tetrahydroisochinolinen lijken dan 
ook neurotoxisch te zijn en betrokken bij de pathoge-
nese van de ZvP via het mitochondriaal eiwitcomplex I 
[39,40] en apoptotische celdood [41]. 
Daarentegen bestaan er ook tetrahydroisochinolinederi-
vaten, onder andere de door het enzym catecholamine-
O-methyltransferase gevormde O-gemethyleerde tetra-
hydroisochinolinen, met neuroprotectieve eigenschap-
pen die als antioxidanten aangemerkt mogen worden 
[10,42-45]. In extracten uit M. pruriens werden tot nu 
toe alleen deze neuroprotectieve tetrahydroisochino-
linederivaten aangetroffen [7] die mogelijk een thera-
peutische waarde voor de ZvP kunnen hebben. Nader 
onderzoek in dit opzicht is wenselijk.

cO-enzym Q10 en nAdh
Co-enzym Q10 en NADH geven de patiënt met de 
ZvP vaak een gevoel van welbehagen. Ze vervullen een 
belangrijke functie bij de energiewinning uit voedings-
stoffen in de mitochondriën. Ze zijn onderdeel van de 
electronentransportketen waarin elektronenoverdracht 
plaatsvindt van de ene schakel naar een volgende scha-
kel. Co-enzym Q10 is als enige verbinding niet sterk aan 
eiwit gebonden en vormt als mobiele schakel een knoop-
punt in deze keten tussen eiwitcomplex I en eiwitcom-
plex II. NADH functioneert in complex I. Veel toxische 
stoffen en genetische predisposities zijn verantwoor-
delijk voor een defect in complex I en de ZvP. Door 
de aanwezigheid van co-enzym Q10 en NADH in M. 
pruriens wordt de activiteit van complex I in belangrijke 
mate hersteld en wordt in dit verband gesproken over 
een “neurorestorative benefit” van M. pruriens [34]. 

POlyfenOlen/ijzerchelAtOren
Polyfenolen/ijzerchelatoren zijn stoffen die tweewaar-
dige metaalionen zoals ijzer- (Fe2+), koper- (Cu2+) en 
mangaan-ionen (Mn2+) wegvangen en zo onschadelijk 
maken [6,36]. Eerder werd van andere polyfenolen/
ijzerchelatoren zoals catechinen aangetoond dat dit 
soort stoffen neuroprotectief functioneert, omdat ijzer-
ionen en ook vrije radicalen worden weggevangen. Bij 
Parkinsonpatiënten treft men relatief meer vrije ijzer-
ionen aan in de substantia nigra dan normaal [46-48]. 
Verondersteld wordt dat het ijzerbindende neuromela-
nine deze grote hoeveelheid ijzerionen niet meer aankan 
waardoor oxidatieve stress ontstaat, maar ook een be-
langrijk opruimmechanisme in de mitochondriën – het 
ubiquitine-proteosomale systeem – niet meer goed func-
tioneert. Hierdoor worden eiwitten als α-synucleine in 
het lichaam niet meer afgebroken waardoor aggregaten 
van dit eiwit worden gevormd die onder de microscoop 
zichtbaar zijn als zogenaamde Lewy bodies. De vorming 
van dit soort eiwit-aggregaten in de hersencellen leidt 
uiteindelijk tot celverlies [17] en speelt een belangrijke 
rol in de neuropathologie van de ZvP [49].
Voor catechinen waaronder epigallocatechin-3-gallaat 
(EGCG) uit groene thee is een regulerende werking op 
de translatie van het mRNA voor α-synucleine aange-
toond [50]. Deze regulatie loopt via een eiwit dat van 
ijzer afhankelijk is, het iron-responsive element (IRE). 
EGCG zorgt er als ijzerchelator voor dat er minder IRE 
aan het mRNA bindt waardoor minder α-synucleine 
geproduceerd wordt en er uiteindelijk ook minder 
aggregaten worden gevormd. Via dit mechanisme 
heeft EGCG een neuroprotectief effect. Polyfenolen/ 

ijzerchelatoren in M. pruriens hebben mogelijk een 
vergelijkbaar neuroprotectief effect bij de ZvP, niet al-
leen aangaande de oxidatieve stress, maar ook via het 
ubiquitine-proteosomale systeem in de mitochondriën. 

Andere eigenschAPPen vAn Mucuna pruriens gerelA-
teerd AAn de zvP
M. pruriens heeft een beschermend effect op levodopa- 
en Cu2+-geïnduceerde DNA-schade [51]. Hoewel nog 
niet goed onderzocht, kan deze eigenschap gunstig zijn 
voor de bescherming (neuroprotectieve werking) van 
het mitochondriale DNA dat soms, na een schade door 
endogene en/of exogene factoren, ook een bijdrage 
levert aan de voortschrijding van de ZvP. Een behande-
ling met een Mucuna-preparaat bleek ook elders in het 
lichaam voordelen op te leveren; bij mannen trad name-
lijk een herstel op van de antioxidant-enzymen catalase 
en superoxide dismutase, alsmede van het gehalte aan 
glutathion en vitamine-C in de zaadvloeistof [27]. Deze 
endogene antioxidanten spelen ook bij de ZvP een be-
langrijke rol.

ervAringen vAn PAtiënten
Circa dertien jaar geleden werd in Duitsland voor het 
eerst de gepoederde en gestandaardiseerde doserings-
vorm van de Mucuna-boon geïmporteerd en, conform 
de wetgeving, uitsluitend op medisch voorschrift ver-
strekt. Patiëntenervaringen zijn tot dusver niet structu-
reel verzameld maar beschikbare reacties van patiënten 
wijzen in drie richtingen:
- men voelt geen gunstig effect, maar het schaadt even-

PrOjectgrOeP Mucuna pruriens
Publicaties over M. pruriens wekten zodanig de inte-
resse van enkele leden van de Parkinson Vereniging 
in Nederland dat zich in 2006 een projectgroep heeft 
gevormd. Deze groep heeft zich tot doel gesteld het 
feitelijke potentieel van M. pruriens voor de behan-
deling van de ZvP in kaart te krijgen. Tevens onder-
zoekt de projectgroep voorwaarden waaraan voldaan 
moet worden om M. pruriens
a) beter bereikbaar te maken voor Parkinsonpati-

enten in het Westen (hoewel M. pruriens al lang 
wordt toegepast in de Ayurveda betekent dit niet 
dat het gebruik hiervan zonder meer geïmple-
menteerd kan worden in het westerse zorgstelsel. 
Parkinsonpatiënten zijn sterk aan de reguliere 
gezondheidszorg gebonden en het gebruik van 
kruiden is in dit opzicht niet voor iedereen accep-
tabel of betaalbaar (zie ook punt c));

b) voorgeschreven te krijgen onder adequate bege-
leiding door behandelende neurologen; en

c) uiteindelijk vergoeding door zorgverzekeringen te 
bewerkstelligen.

Sondering onder Parkinsonpatiënten heeft uitgewezen 
dat er grote behoefte is aan heldere, gestructureerde 
informatie over het therapeutisch potentieel van M. 
pruriens, zowel voor henzelf als voor hun neurolo-
gen. Deze ontbreekt tot dusver. Uit vele gesprekken 
met experts blijkt de sleutel te liggen in westers geori-
enteerd klinisch onderzoek, laboratoriumonderzoek 
naar alle effectieve bestanddelen en systematisering 
van de langetermijnervaring met M. pruriens door 
patiënten.
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min. Enkelen patiënten stoppen na maag-darmklach-
ten maar het is niet bekend of deze gerelateerd zijn 
aan het gebruik van M. pruriens;

- een aantal patiënten ervaart minder bijwerkingen van 
M. pruriens dan van reguliere medicatie;

- een aantal patiënten vermeldt uitgesproken verbete-
ring van de conditie (waardoor niet langer een rolstoel 
nodig is), verbetering van de symptomen van depres-
sie, betere beheersing van psychosen, of herstel van 
het Restless Legs syndroom. Daarnaast rapporteerde 
een patiënt bij verrassing ook de genezing van een 
ulcus cruris (zie ook kadertekst).

In Nederland is het structurele gebruik van M. pruriens 
feitelijk nog onbekend. De activiteiten van de Project-
groep Mucuna Pruriens van de Parkinson Vereniging 

om de aandacht voor het potentieel van dit kruid te 
verhogen, leidden echter in een aantal gevallen tot tra-
ceerbaar gebruik. De projectgroep krijgt sinds enkele 
jaren feedback over het gebruik van enige vorm van 
M. pruriens van inmiddels een tiental patiënten. De ge-
vallen zijn onderling moeilijk vergelijkbaar omdat het 
soms om patiënten gaat die nog geen enkele vorm van 
levodopa gebruiken en soms om patiënten die al langere 
tijd gediagnosticeerd zijn met de ZvP en zich aan het 
einde van hun therapeutisch behandelvenster bevinden. 
De bevindingen lopen parallel aan de bevindingen in 
Duitsland alhoewel vrijwel in alle gevallen enig gunstig 
effect merkbaar is. Positieve effecten die gerapporteerd 
worden, variëren van minder kramp, verbeterde stoel-
gang en verbeterd slaappatroon tot snellere en langere 
on-perioden. Ook wordt gemeld dat de reguliere medi-
catie minder bijwerkingen geeft doordat deze aanzien-
lijk gereduceerd kan worden door het gebruik van M. 
pruriens. Bijwerkingen van het gebruik van M. pruriens 
worden nauwelijks gemeld. Slechts in één geval werd 
M. pruriens, ingenomen als poeder opgelost in water, na 
ongeveer twee jaar niet meer rechtstreeks verdragen op 
de maag. 

Een patiënte waarbij de diagnose Parkinson bijna 20 
jaar geleden is gesteld en die alle medicatie in de vorm 
van de vaste combinatie levodopa-decarboxylaseremmer 
heeft vervangen door M. pruriens, meldt afhankelijkheid 
van de reguliere medicatie en mogelijk onvoldoende op-
name van levodopa uit M. pruriens. Zij experimenteert 
nu met M. pruriens om de goede dosering vast te stellen. 
Buiten de groep gebruikers is er een groeiende groep 
patiënten die zich oriënteert op de mogelijkheden van 
M. pruriens als alternatief voor synthetische levodopa 
en die zich, via andere patiënten of via de Parkinson 
Vereniging melden bij de Projectgroep Mucuna Pruriens. 
Deze groep patiënten stuit op de slechte beschikbaarheid 
van concrete informatie over gebruiksmogelijkheden 
en -beperkingen en in veel gevallen op onbekendheid 
van het middel bij neurologen, alsook een gebrek aan 
bereidheid bij neurologen om patiënten in een dergelijke 
keuze te begeleiden.

cOnclusies
M. pruriens heeft grote potentie in het bestrijden van 
de symptomen van de ZvP en grijpt door aanwezigheid 
van andere belangrijke componenten in het poeder of de 
extracten op meer processen in dan de reguliere medica-
tie met alleen levodopa, dan wel dopamine-agonisten en 
enzymremmers van dopamine. M. pruriens lijkt goed te 
worden verdragen en veilig in gebruik, ook op langere 
termijn. Dit vraagt echter nog nader en uitgebreider 
onderzoek, vooral naar de ervaringen van patiënten na 
langdurig gebruik. Om beter zicht te krijgen op deze 
middellange en lange termijn effecten van M. pruriens, 
vindt de Projectgroep Mucuna Pruriens het dan ook 
wenselijk dat de ervaringen in Duitsland – en mogelijk 
ook in andere landen die door de Duitse importeur be-
leverd worden – op dusdanige wijze in kaart gebracht 
wordt dat deze gegevens functioneel zijn voor weten-
schappelijke doeleinden.

Door de aanwezigheid van diverse stoffen met neu-
roprotectieve  en antioxidatieve eigenchappen in M. 
pruriens kan van een multivalente werkzaamheid ge-

Tabel 1: Factoren die bijdragen aan de verhoogde gevoeligheid 
voor oxidatieve stress van de substantia nigra en vorming van 
vrije radicalen

1 een hoog zuurstofverbruik in de hersenen [12]

2 een hoge dichtheid van zenuwcellen die veel 
dopamine aanmaken met als gevolg auto-oxidatie van 
dopamine [13-16]

3 een relatief hoog gehalte aan tweewaardige 
metaalionen, met name vrije ijzerionen [17-19]

4 door 2 en 3, een progressief verlies van 
neuroprotectieve [17] neuromelanine bevattende
dopaminerge cellen en vorming van melanine [20,21]

5 Een hoog gehalte aan enzymen die dopamine 
afbreken, met name monoamine oxidase B [22]

6 een significant verlaagd gehalte aan antioxidanten, 
met name glutathion [23] en urinezuur [24-26] en 
enzymen als catalase en superoxide dismutase [27]

Tabel 2: Inhoudsstoffen in de bonen van Mucuna pruriens of 
extracten hieruit

Levodopa (3,4-dihydroxy-fenylalanine [7]) 

Tetrahydroisochinolinederivaten [7]

Noradrenaline [7]

Tryptaminederivaten waaronder serotonine [7,32,33]

Co-enzym Q10 [34]

Nicotinamide adenine dinucleotide in de gereduceerde vorm 
(NADH)

Polyfenolen/(ijzer-)chelatoren [36]

Glutathion (GSH) [35]

Niet-geïdentificeerde stoffen met een DNA-beschermende 
werking [51]

Eiwitten en aminozuren [7]

Vetzuren [7]

Zetmeel [7]
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sproken worden. M. pruriens lijkt dan ook als een vorm 
van combinatietherapie ingezet te kunnen worden bij 
de ZvP, waarbij met name enkele van de onderliggende 
ziektemechanismen – die de substantia nigra extreem 
gevoelig maken voor oxidatieve stress als gevolg van 
een mitochondriale ontregeling bij de energiewinning 
– gunstig lijken te kunnen worden beïnvloed. Nader 
onderzoek naar de inhoudsstoffen en de exacte samen-
stelling hiervan in M. pruriens is echter wenselijk. Deze 
inhoudsstoffen dienen geïsoleerd en geïdentificeerd te 
worden en afzonderlijk of in verschillende combinaties 
met elkaar getest te worden op hun bijdrage aan de 
bestrijding, c.q. afremming van de ZvP en het klachten-
patroon. 

Om de neuroprotectieve en neurorestauratieve eigen-
schappen van M. pruriens op de ZvP eenduidig te kun-
nen aantonen, zijn echter grotere klinische onderzoeken 
nodig, in vervolg op de studie van Katzenschlager et al. 
[11]. De interesse hiervoor lijkt toe te nemen en de eer-
ste voorbereidingen zijn momenteel buiten Nederland 
gestart. Hopelijk resulteren deze inspanningen in de na-
bije toekomst in een goede multi-centre klinische studie, 
waarin ook Nederlandse neurologen een rol zullen spe-
len. Daarnaast is het wenselijk om een (internationaal) 
epidemiologisch onderzoek te beginnen dat uiteindelijk 
meer inzicht moet verschaffen ten aanzien van het pati-
entenperspectief voor de toekomst. 
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duitse PAtiëntenervAringen met Mucuna pruriens
- Een 60-jarige patiënt met diagnose ZvP. Als the-

rapie werd een combinatie van levodopa en de 
decarboxylaseremmer carbidopa (Sinemet 125, 
tweemaal daags, ‘s morgens en ’s avonds (inname-
patroon: 1-0-1)) ingezet. Patiënt reageerde niet op 
de therapie en er ontwikkelden zich meer nega-
tieve symptomen. Enkele weken later trad er een 
psychose op en de medicatie werd beëindigd. In 
januari 1997 begon patiënt met de gepoederde en 
gestandaardiseerde doseringsvorm van de Mucuna-
boon (HP200) volgens innamepatroon 0-0-1 in 
combinatie met levodopa 62,5, 1-1-0. Na 4-5 we-
ken toonden aantekeningen uit het dagboek van de 
patiënt: slaapkwaliteit: diep en rustgevend; tremor: 
variërend van vaak afwezig tot meer of minder 
trillen bij goede beweeglijkheid; starheid: grotere 
beweeglijkheid van de hand, de hele rechterzijde is 
zo soepel dat bijna een normale toestand bereikt 
is; spraak: helder, goed gearticuleerd en niet meer 
monotoon; hoofdhuid: vertoont geen zichtbare 
olieachtige afzetting meer; stemming: bij herhaling 
positief en sinds de start met de combinatie M. pru-
riens/levodopa geen depressies meer en geen ne-
gatieve psychische veranderingen; energie: minder 
moe, groter uithoudingsvermogen. Samenvattend 
meldt de patiënt: “Het is bijna alsof ik mijn fysieke 
en psychische capaciteiten weer teruggewonnen 
heb.”

- Een patiënt die in 1986 (leeftijd midden 40) met de 
ZvP gediagnosticeerd werd en sindsdien met alle 
mogelijke reguliere Parkinsonmedicijnen behandeld 
werd. De conditie verslechterde zodanig dat patiënt 
uiteindelijk in een rolstoel belandde. De behan-
delende arts gaf de patiënt op diens verzoek het 
groene licht om naast reguliere Parkinsonmedicatie 
de gepoederde en gestandaardiseerde doserings-
vorm van de Mucuna-boon te gebruiken. Patiënt: 
“Na 4 weken ging het al veel beter met mij. Ik kon 
weer uit de rolstoel komen, leerde langzaam weer 
te bewegen en zelfs te lopen. Ik ben eenvoudigweg 
een ander mens geworden. Mijn levensvreugde is 
weer toegenomen en ik leer weer een vrolijk mens 
te zijn!”

- Kleindochter over haar oma met de ZvP: “Na een 
korte zoektocht op internet ben ik op de natuur-
lijke dopamine in M. pruriens gestuit en ik was 
helemaal blij dat wij het op recept zo snel konden 
krijgen. Al na relatief korte tijd waren haar Parkin-
son-symptomen …. het voortdurende trillen van 
haar handen, het geagiteerde lopen en zelfs haar 
depressieve en knorrige stemming... bijna verdwe-
nen.”

- Korte conclusie van een andere Parkinsonpatiënt: 
“Het grote voordeel van M. pruriens is te vinden in 
de geringe bijwerkingen.”
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Antioxidant-activiteit van Mucuna pruriens
S.B.A. Halkes, A. Niedziela, E. van den Worm, H.C. Quarles van Ufford, C.J. Beukelman, A.J.J. van den Berg

De bonen van Mucuna pruriens (fluweelboon of jeukboon) bevatten hoge concentraties aan levodopa 

en worden gebruikt voor de (aanvullende) behandeling van de ziekte van Parkinson (ZvP; zie ook elders 

in dit tijdschrift). De levodopa uit de gepoederde bonen van M. pruriens heeft een goede biologische be-

schikbaarheid [1,2] en klinische studies hebben aangetoond dat producten op basis van M. pruriens het 

motorisch disfunctioneren en andere aan de ZvP gerelateerde symptomen kunnen verbeteren [2,3].

Hoewel de therapeutische werking van M. pruriens 
bij de ZvP voornamelijk lijkt te moeten worden toege-
schreven aan de aanwezigheid van levodopa, wordt ook 
verondersteld dat inhoudsstoffen in de bonen met neu-
roprotectieve en antioxidatieve eigenschappen een bij-
drage kunnen leveren [4,5]. Het feit dat oxidatieve stress 
een rol speelt bij het ontstaan van beschadigingen van 
de zenuwcellen in de hersenen en de pathogenese van 
de ZvP (zie referentie [6] en elders in dit tijdschrift) was 
aanleiding om de antioxidant-capaciteit van M. pruriens 
nader te onderzoeken. In dit artikel worden de resulta-
ten van dit laboratoriumonderzoek kort besproken.

gebruikte OnderzOeksmethOden
Extracten van het poeder van M. pruriens bonen (HP-
200; Surya Products, Tuil) werden onderzocht op 
antioxidant-activiteit met behulp van verschillende 
laboratoriumtesten. Zo werd het poeder van de M. 
pruriens bonen gedurende 30 minuten geëxtraheerd in 
kokende 75% ethanol en werd dit extract getest op het 
vermogen om het stabiele vrije radicaal 2,2-difenyl-1-
picrylhydrazyl te reduceren (DPPH-test) volgens de door 
Du Toit et al. [7] beschreven methode. De gepoederde 
bonen werden daarnaast geëxtraheerd met een mengsel 
van aceton, water en azijnzuur (140:59:1) en onder-
zocht in de oxygen radical absorbance capacity (ORAC) 
test volgens de door Ou et al. [8] beschreven methode. 
De gepoederde bonen werden ten slotte ook gedurende 
30 minuten gekookt in 80 % ethanol en getest op het 
vermogen om erytrocyten te beschermen tegen oxida-
tieve schade (cell-based antioxidant protection test in 
erythrocytes (CAPe-test)) volgens de door Honzel et al. 
[9] beschreven methode.
Ter vergelijking werden ook enkele veelvuldig in de 
voeding gebruikte bonensoorten getest in de drie bo-
vengenoemde antioxidanttesten. Hiertoe werden rode 
kidney-bonen, bruine bonen, sojabonen, groene bo-
nen, limabonen, rode linzen, kikkererwten, tuinbonen 
en mungbonen (in ontkiemde vorm bekend als taugé) 
ge(vries)droogd, tot poeder vermalen en op de hierbo-
ven beschreven manieren geëxtraheerd.

resultAten
Extracten van M. pruriens bonen vertoonden een hoge 
antioxidant-activiteit in de DPPH-test (figuur 1), de 
ORAC-test (figuur 2) en de CAPe-test (figuur 3). De 
antioxidant-activiteit van M. pruriens was vele malen 
groter dan die van bonensoorten die veel in de voeding 
en/of gezondheidsproducten (soja) worden gebruikt 
(figuur 4). Het vermogen om DPPH te reduceren was 

20 tot zelfs 300 maal groter voor de uit M. pruriens 
verkregen extracten dan voor de extracten uit de andere 
bonensoorten. In de ORAC-test bleek M. pruriens 4 tot 
40 keer actiever te zijn dan de andere bonen. In tegen-
stelling tot M. pruriens kon voor geen van de veelvuldig 
in de voeding gebruikte bonensoorten een intracellulaire 
antioxidant-activiteit (zoals gemeten met de CAPe-test) 
worden aangetoond. De antioxidant-activiteit van de 
extracten uit M. pruriens in de DPPH- en ORAC-test 
kon voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan 
het aanwezige levodopa (figuren 1 en 2). De aanwezig-
heid van levodopa kon de intracellulaire antioxidant-
activiteit zoals gemeten met de CAPe-test echter niet 
verklaren; in concentraties tot tien maal hoger dan de 
effectieve dosering van het extract uit de boon van M. 
pruriens vertoonde levodopa namelijk geen enkele werk-
zaamheid in deze test.

Figuur 1: Antioxidant-activiteit van M. pruriens bonen geme-
ten als de reductie van het stabiele radicaal 2,2-difenyl-1-pi-
crylhydrazyl (DPPH-test). Het percentage van de antioxidant-
activiteit van M. pruriens dat kon worden gerelateerd aan 
levodopa, werd berekend met behulp van de experimenteel 
vastgestelde antioxidant-activiteit van levodopa en een geme-
ten levodopagehalte in de bonen van 2,6%. De antioxidant-
activiteit wordt uitgedrukt in vitamine C equivalenten en de 
weergegeven waarden representeren het gemiddelde ± SD van 
drie afzonderlijke experimenten.
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cOnclusies en discussie
Extracten van de bonen van M. pruriens hebben een 
zeer hoge antioxidant-activiteit, zeker in vergelijking 
met een aantal veelvuldig in de voeding gebruikte bo-
nensoorten. Deze bevinding komt overeen met eerdere 
in de literatuur beschreven experimenten [10,11,12]. 
Hoewel de gemeten antioxidant-activiteit van M. pru-
riens in de DPPH- en ORAC-test grotendeels kan wor-
den toegeschreven aan de aanwezigheid van levodopa, 
lijken ook andere inhoudsstoffen in dit opzicht een 
bijdrage te leveren. Aanwijzingen hiervoor werden ver-
kregen in experimenten waarin een dunnelaag-chroma-
tografische scheidingstechniek werd gecombineerd met 
de DPPH test en waarbij andere stoffen dan levodopa 
eveneens in staat bleken om DPPH te reduceren (gege-
vens niet getoond). Een andere interessante bevinding 
uit dit onderzoek is dat de met de CAPe-test gemeten 
intracellulaire antioxidant-activiteit van M. pruriens niet 
kon worden gerelateerd aan de aanwezigheid van le-
vodopa. Dit lijkt erop te duiden dat – in tegenstelling tot 
levodopa – andere inhoudsstoffen in M. pruriens beter 
in staat zijn om de cel binnen te dringen en daar een 
antioxidatieve werking te ontplooien. Mogelijk is het 
ook zo dat de boon van M. pruriens stoffen bevat die de 
permeabiliteit van de celmembraan verhogen waardoor 
meer levodopa in de cel kan doordringen en daar een 
antioxidatieve activiteit kan vertonen. Op basis van de 
uitgevoerde experimenten lijkt de laatste verklaring het 
meest waarschijnlijk omdat de extracten van M. pru-
riens de integriteit van de celmembraan bleken te beïn-
vloeden; bij hogere concentraties van de extracten werd 
namelijk een verhoogde afgifte van hemoglobine uit de 

erytrocyten waargenomen.

Omdat een overmatige productie van reactieve zuurstof-
metabolieten en radicalen een rol lijkt te spelen in de 

Figuur 2: Antioxidant-activiteit van M. pruriens bonen geme-
ten in de oxygen radical absorbance capacity (ORAC) test. 
Het percentage van de antioxidant-activiteit van M. pruriens 
dat kon worden gerelateerd aan levodopa, werd berekend met 
behulp van de experimenteel vastgestelde antioxidant-activiteit 
van levodopa en een gemeten levodopagehalte in de bonen van 
2,6%. De antioxidant-activiteit wordt uitgedrukt in Trolox 
(een wateroplosbare vitamine E analoog) equivalenten en de 
weergegeven waarden representeren het gemiddelde ± SD van 
drie afzonderlijke experimenten.
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Figuur 3: Intracellulaire antioxidant-activiteit van M. pruriens 
bonen gemeten in de cell-based antioxidant protection test in 
erythrocytes (CAPe-test). De weergegeven waarden represente-
ren het gemiddelde ± SD van drie afzonderlijke experimenten.
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Figuur 4: Antioxidant-activiteit van verschillende bonensoor-
ten die veelvuldig in de voeding worden gebruikt. De anti-
oxidant-activiteit zoals die werd bepaald met behulp van de 
DPPH-test staat weergeven in het bovenste deel van de figuur. 
De resultaten van de ORAC-test staan weergeven in het on-
derste deel van de figuur. De weergegeven waarden represente-
ren het gemiddelde ± SD van drie afzonderlijke experimenten.
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pathogenese van de ZvP, zou de werkzaamheid van M. 
pruriens bij de behandeling van de ZvP – in ieder geval 
ten dele en in aanvulling op de directe inwerking op de 
dopaminerge neuronen – kunnen worden toegeschreven 
aan de hoge antioxidant-activiteit van de bonen. Het 
hoge gehalte aan levodopa in de bonen van M. pru-
riens maar eventueel ook de aanwezigheid van andere 
inhoudsstoffen met een antioxidatieve werking en/of de 
aanwezigheid van stoffen die de biologische beschik-
baarheid van levodopa verhogen, zouden hierbij met 
name van belang zijn. Eerder is echter beschreven dat 
hoge levodopa-concentraties ook kunnen resulteren in 
pro-oxidatieve en neurotoxische effecten [13,14]. Daar-
om is verder onderzoek naar de eventuele therapeutische 
waarde van M. pruriens voor Parkinsonpatiënten nood-
zakelijk, vooral ook om een goede afweging te kunnen 
maken van de voor- en nadelen van M. pruriens.
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BENEFYT-congres 
Future development of Traditional Herbal Medicine in EU. Perspectives 
and Challenges. Een beknopt verslag
N. Wauters

In 2004 is binnen de Europese Unie (EU) nieuwe wetgeving voor traditionele kruidengeneesmiddelen 

van kracht geworden (richtlijn 2004/24/EG; zie ook kadertekst). Deze richtlijn heeft tot doel de registra-

tieprocedure voor traditionele kruidengeneesmiddelen te vereenvoudigen en binnen Europa ook verder 

te harmoniseren. In de praktijk blijkt Richtlijn 2004/24/EG niet alleen maar positieve kanten te kennen 

maar ook pijnpunten die er zelfs toe kunnen leiden dat het werk van artsen en therapeuten die traditi-

onele kruidengeneesmiddelen voorschrijven (bijvoorbeeld uit de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) 

of de ayurveda) zou kunnen worden bemoeilijkt. Op 21 november 2009 werd in het Hiltonhotel in Brus-

sel het BENEFYT-congres: Future development of Traditional Herbal Medicine in EU. Perspectives and Challen-

ges gehouden waarin deze wetgeving en de mogelijke consequenties voor de beroepsgroep werden toe-

gelicht. Ook werd de oprichting van een commissie besproken die zich op Europees niveau wil inzetten 

voor veilig gebruik van traditionele kruidengeneesmiddelen en die de belangen van het veld kan behartigen. 

In de huidige opzet zou richtlijn 2004/24/EG, maar ook 
de regelingen voor Novel Foods, er wel eens in kunnen 
resulteren dat het veld van de fyto-professionals er in de 
nabije toekomst bekaaid van afkomt, aldus dagvoorzit-
ter Erika Mann – lid van de adviesraad van de Europe-
an Benefyt Foundation (www.benefyt.eu) en voormalig 
lid van het Europees Parlement (1994 tot 2009). Zo 
biedt de richtlijn geen afdoende duidelijkheid over de 
manier waarop de status van kruiden – voedingsmiddel 
of -supplement dan wel (zelfzorg-)geneesmiddel – moet 
worden onderscheiden. Ook geeft de richtlijn geen ant-
woorden op vragen als: hoe beschouwen we gepersona-
liseerde recepturen die de kern vormen van veel traditio-
nele geneeskundige systemen? En: dient voor de toepas-
sing van deze gepersonaliseerde recepturen een profes-
sionele beroepsgroep met een adequaat opleidings- en 
kennisniveau een absolute noodzaak te zijn? Mann 
betwijfelde verder of de bepaling in richtlijn 2004/24/
EG dat alleen zelfzorgindicaties passen bij traditionele 
kruidengeneesmiddelen hiermee niet in tegenspraak is. 
Daarnaast speelt het feit dat veel traditionele kruiden 
niet uitsluitend als geneesmiddel worden toegepast maar 
vaak ook als voedingsmiddel worden gezien; afbakening 
van kruiden in aparte categorieën is daarom niet alleen 
moeilijk maar ook onwenselijk. Een laatste knelpunt be-
treft het financiële aspect. Er zullen aanzienlijke kosten 
zijn gemoeid met het bewijzen van de veiligheid, zeker 
als een uitgebreide veiligheidsanalyse voor alle compo-
nenten in het kruidenmengsel noodzakelijk blijkt. Ook 
de kosten voor registratie als traditioneel kruidengenees-
middel kunnen aanzienlijk zijn; zo vraagt Italië nu tot   
e 30.000 voor de registratiekosten en Duitsland  
e 15.000 terwijl België en Nederland respectievelijk 
e 2.650 en e 2.500 in rekening brengen. Richtlijn 
2004/24/EG, die speciaal in het leven is geroepen voor 
traditionele kruidengeneesmiddelen, werpt hiermee dus 
ook voor velen een financiële drempel op.

Erika Mann is voorstander van het scheiden van het kaf 

en het koren, maar de verscheidenheid in systemen in de 
verschillende Europese landen is groot. Door het veld 
dient dus gekozen te worden tussen harmoniseren (alle 
landen gelijke wetgeving) of differentiëren met respect. 
In het laatste geval is Europese wetgeving noodzakelijk 
die de mogelijkheid tot cultuurdifferentiatie openhoudt 
zonder evenwel het vrije verkeer van goederen te belem-
meren en de Europese concurrentieregels te veronacht-
zamen. In Europa lijkt men momenteel echter weinig op 
te hebben met het erkennen van de (nationale) verschil-
len. 

een AlternAtief vOOr richtlijn 2004/24/eg: het 
zOgenAAmde nieuwe mOdel
Chris Dhaenens – de initiatiefnemer voor de oprichting 
van de European Benefyt Foundation – weidde ver-
der uit over de pijnpunten van richtlijn 2004/24/EG. 
Volgens Dhaenens is het vooral vreemd dat bij het ver-
strekken van traditionele kruidengeneesmiddelen géén 
therapeutische tussenkomst is vereist en dat bijgevolg 
binnen het traditionele geneeskundige systeem géén dif-
ferentiële diagnostiek nodig is van een gekwalificeerd 
therapeut. Iedereen die een elementaire kennis bezit van 
de TCM of ayurveda kent het belang van een differen-
tiële diagnose waarin symptomen in syndromen zijn 
gegroepeerd volgens de regels van die specifieke terrein-
geneeskunde en haar homeostatische parameters. Zo 
zou een TCM-therapeut in het geval van hypertensie een 
viertal basisformules kunnen adviseren maar op basis 
van de differentiële diagnose zal slechts één van deze 
formules werkzaam blijken te zijn. De overige formules 
zullen onwerkzaam zijn of zelfs een verslechtering van 
de symptomen veroorzaken. Hetzelfde geldt voor een 
breed scala aan andere aandoeningen, zelfs in het geval 
van een banale verkoudheid. Het is dan ook onethisch 
om deze kruidenformules zonder deskundige begeleiding 
en via de vrije verkoop te verstrekken.

Ook creëert richtlijn 2004/24/EG een onwaarschijnlijke 
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anomalie die juridisch weinig kans heeft om stand te 
houden. Enerzijds worden namelijk volstrekt veilige 
planten die duidelijk tot de voeding horen en géén me-
dicinale claims voeren op vrij willekeurige wijze tot 
geneesmiddel gebombardeerd, terwijl anderzijds planten 
waarvoor een farmacologische of toxicologische activi-
teit bewezen is via vrije verkoop kunnen worden gedis-
tribueerd. Richtlijn 2004/24/EG veroorzaakt op deze 
manier niet alleen een onnodig veiligheidsrisico maar is 
er ook de oorzaak van dat een aantal kruiden die zeer 
selectief moeten worden voorgeschreven of die toxisch 
kunnen zijn bij oneigenlijk gebruik – maar desalniette-
min onmisbaar zijn binnen het therapeutische arsenaal 
van de TCM en ayurveda – nooit in een traditioneel 
kruidengeneesmiddel zullen voorkomen aangezien het 
ondenkbaar is dat deze vrij verkocht kunnen worden. 
Dit terwijl deze planten – mits adequaat bereid en ge-
bruikt in de correcte dosering – binnen de traditie waar-
devol en veilig zijn (bijvoorbeeld de bewerkte vorm van 
Aconitum of Mucuna pruriens). 

Onder verwijzing naar de twee bovengenoemde punten 
betoogt Dhaenens dat de indruk wordt bevestigd dat 
de regelgever feitelijk de achtergronden en de systema-
tiek van een terrein-geneeswijze verwerpt, maar de 
daaraan verbonden middelen wel per se als geneesmid-
del wil laten registreren. De monografieën die worden 
opgesteld, beschrijven dan ook het traditionele gebruik 
niet adequaat. Relevante data in verband met dosering, 
bereidingswijzen, traditionele voorzorgsprincipes en 
synergieën ontbreken systematisch. Nochtans wordt er 
voortdurend gerefereerd aan deze monografieën als be-
wijs voor de status als “medicine by function”.

Verder stelt richtlijn 2004/24/EG volgens Dhaenens een 
aantal wetenschappelijk absurde en onhaalbare eisen op 
het vlak van het analytisch dossier zoals een kwantita-
tieve bepaling van biomarkers en actieve bestanddelen 
voor alle ingrediënten, stabiliteitsstudies en Ames-testen 
en eventueel verder carcinogeniteitsonderzoek. Dhae-
nens betoogt dat het voorzorgsprincipe hier totaal bui-
ten proportie wordt toegepast en geeft hiervoor twee 
argumenten. Ten eerste blijkt het overgrote deel van de 
incidenten met geneeskruiden te maken te hebben met 
oneigenlijk gebruik ten gevolge van verwisseling van 
soorten, eerder dan met een intrinsieke toxiciteit. Via 
een taxonomisch protocol en een daaraan gekoppelde 
chemische profilering kan de identiteit met zekerheid 
bepaald worden en kunnen ongewenste soorten uitge-
sloten worden. Ten tweede geldt voor het traditionele 
gebruik dat het profiel van het totum de referentie moet 
zijn en niet dat van de afzonderlijke ingrediënten. Be-
halve de correcte identificatie van de ingrediënten is dan 
ook de bereidings- en/of extractiemethode bepalend 
voor het referentieprofiel. Alle gegevens over dosering, 
indicaties en contra-indicaties in de traditionele farma-
copees hebben betrekking op dit totum, in een specifieke 
galenische vorm. Door middel van relatief eenvoudige 
spectrometrische methoden kan men – in ieder geval 
voor het leeuwendeel van de planten – aan deze confor-
miteits-, kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen. Meer 
zelfs, deze kosteneffectieve methoden leveren per saldo 
meer informatie op dan de dure, kwantitatieve metho-
den die richtlijn 2004/24/EG oplegt.

Dhaenens bekritiseert ten slotte de methodologie die 
gehanteerd wordt door de werkgroepen die zich binnen 
de European Medicines Agency bezig houden met de 
toxicologische evaluatie. Hij stelt dat deze onverander-
lijk gekenmerkt worden door lineaire extrapolaties van 
geïsoleerde (actieve) inhoudsstof naar het totum, van in 

Richtlijn 2004/24/EG (richtlijn Traditional Herbal 
Medicinal Products), tot wijziging, wat traditio-
nele kruidengeneesmiddelen betreft, van richtlijn 
2001/83/EG (geneesmiddelenwet).
Richtlijn 2004/24/EG heeft tot doel de registratie 
van traditionele kruidengeneesmiddelen verder te 
reguleren. Deze richtlijn heeft dus geen betrekking op 
kruiden die via de warenwet worden verhandeld. In 
grote lijnen omvat richtlijn 2004/24/EG de volgende 
aspecten: 
- Richtlijn 2004/24/EG beoogt een vereenvoudigd 

registratiesysteem voor traditionele kruidengenees-
middelen te bieden.

- Kruidengeneesmiddelen worden gedefinieerd als 
een geneesmiddel dat uitsluitend een of meer krui-
densubstanties, een of meer kruidenpreparaten of 
combinaties hiervan bevat (geïsoleerde planten-
stoffen worden niet als kruidengeneesmiddel be-
schouwd).

- Alleen kruidengeneesmiddelen die een indicatie 
voeren die past bij traditionele kruidengeneesmid-
delen vallen onder deze richtlijn. Het gaat hierbij 
om middelen die zonder supervisie van een arts 
kunnen worden gebruikt, in een gespecificeerde 
dosering worden toegediend en bestemd zijn voor 
oraal en/of uitwendig gebruik en/of voor inhalatie. 
Vitaminen en mineralen kunnen worden toege-
voegd aan de kruidengeneesmiddelen op voor-
waarde dat deze de werkzaamheid van de kruiden 
aanvullen. 

- Kruidengeneesmiddelen worden als traditioneel 
beschouwd als is gebleken dat deze gedurende een 
periode van tenminste 30 jaar in de medische prak-
tijk worden gebruikt, waarvan tenminste 15 jaar 
binnen de EU.

- Uit de gegevens over traditioneel gebruik moet blij-
ken dat het kruidengeneesmiddel niet schadelijk is 
en dat de werkzaamheid aannemelijk is.

- De autoriteiten zullen lijsten opstellen met kruiden-
substanties en -preparaten met bijbehorende indi-
caties, doseringen, toedieningswijze en eventuele 
andere informatie die voor veilig gebruik nodig is.

- Op het etiket zal een verklaring staan dat het pro-
duct een traditioneel kruidengeneesmiddel betreft 
voor gebruik bij een met name genoemde indicatie.

- Traditionele kruidengeneesmiddelen die vóór de 
inwerkingtreding van deze richtlijn al in de handel 
waren, kunnen op de markt blijven tot en met 30 
april 2011. Zodra deze overgangsperiode verstre-
ken is, moeten alle traditionele kruidengeneesmid-
delen toestemming hebben voordat zij binnen de 
EU in de handel kunnen worden gebracht. Traditi-
onele kruidengeneesmiddelen die niet op de markt 
waren vóór 30 april 2004, moeten nu al voldoen 
aan alle gestelde eisen voordat een marktautorisatie 
wordt verleend. 
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vitro naar de mens en van kwantitatief naar kwalitatief. 
Hij is van oordeel dat voor een aantal fytochemische 
stofgroepen zoals furanocoumarinen nogal wereld-
vreemde conclusies worden getrokken en dat aan de 
veiligheidsbeoordeling op termijn zeer hoge kosten ver-
bonden kunnen zijn. 

Concluderend stelt Dhaenens dat:
de grijze zone tussen voeding en geneesmiddel een - 
realiteit is en zal blijven, in weerwil van welke rege-
ling dan ook;

- het wettelijk onderscheid tussen kruiden als voedings-
middel of als geneesmiddel derhalve in veel gevallen 
vrij arbitrair is en dus pragmatisch benaderd moet 
worden;
de veiligheid van de traditionele kruiden(genees)mid-- 
delen altijd de eerste prioriteit moet zijn en dat een 
fysiologisch werkingsmechanisme geen reden mag zijn 
om de toepassing van een plant als voedingsmiddel of 
-supplement te bannen;
richtlijn 2004/24/EG in de huidige vorm – ondanks de - 
intenties bij het opstellen – nog ongeschikt is om de in 
de traditionele geneeskundige systemen gebruikte pro-
ducten te reguleren;
er op Europees niveau een alternatief voorstel dient te - 
worden geformuleerd via een multidisciplinaire com-
missie waarin de sector is vertegenwoordigd, om zo 
richtlijn 2004/24/EG te amenderen tot een werkbaar 
instrument voor traditionele kruidengeneesmiddelen.

Met betrekking tot dit laatste punt doet Dhaenens tij-
dens het congres een voorstel voor een model om de 
traditionele kruiden in een drietal werkbare categorieën 
onder te brengen die maken dat het veld zijn praktijken 
kan voortzetten en patiënten kan blijven helpen maar 
tevens garanties biedt voor kwalitatief goede en veilige 
producten. In dit model bestaat de eerste categorie uit 
kruiden (CTRL-GMP1) waarvan eigenlijk duidelijk is 
dat ze geneesmiddelen moeten zijn (bijvoorbeeld Ephe-
dra- en Aconitum-soorten). Voor deze kruiden dienen 
actieve inhoudsstoffen of biomarkers te worden gemeten 
en is stabiliteitsonderzoek vereist. Voor deze kruiden 
geldt ook een therapeutische dosering en wordt een 
waarschijnlijke of bewezen werkzaamheid gevraagd. De 
tweede categorie (CTRL-GMP2) omvat die kruiden die 
kunnen worden omschreven als “ambivalente kruiden”, 

dat wil zeggen kruiden met een fysiologische werking 
die afhankelijk van hun dosering als geneesmiddel of als 
niet-geneesmiddel kunnen worden beschouwd (bijvoor-
beeld meidoorn en Andrographis paniculata). Voor deze 
categorie zal dus de dosering moeten worden gedefini-
eerd waarbij onomstotelijk is aangetoond dat er een ge-
neeskundige werking optreedt. Onder een bepaald per-
centage van deze dosering – bijvoorbeeld 80% van de 
therapeutische dosering – wordt dit kruid, of de formule 
waarin dit kruid is verwerkt, echter niet als geneesmid-
del beschouwd en kan dan vrij verhandeld worden als 
voedingssupplement. Voor deze categorie wordt een ge-
haltebepaling op actieve bestanddelen verlangd en dient 
eveneens waarschijnlijke of bewezen werkzaamheid te 
worden aangetoond. De derde categorie (CTRL-GMP3) 
omvat kruiden die als voeding of in voedingssupple-
menten gebruikt kunnen worden en waarvoor bij tradi-
tionele toepassing geen schadelijke effecten beschreven 
zijn (bijvoorbeeld gember of kardamon). Deze kruiden 
dienen een microbiologische eindcontrole te ondergaan. 
Ongeacht de categorie waarin de kruiden vallen, is het 
volgens Dhaenens altijd belangrijk om in aanvang te 
weten waar de kruiden vandaan komen, dat deze on-
der gecontroleerde omstandigheden worden gekweekt 
(Good Agricultural Practice) en worden gecontroleerd 
op identiteit, kwaliteit en eventuele contaminanten. Om 
meer recht te doen aan de traditioneel kruidengenees-
kundige visie en werkwijze maar eveneens om de veilig-
heid van de consument te waarborgen, stelt Dhaenens 
ook voor om een plaats in te ruimen voor “qualified 
prescribers” en “qualified distributers”. De laatsten zou-
den minimaal onder richtlijnen voor Hazard Analysis 
and Critical Control Points dienen te bereiden. 

het hOmeOstAsemOdel
Solange Vynckier – apotheker – ging tijdens haar 
lezing dieper in op de positie van (traditionele) 
kruiden(genees-)middelen, een punt dat Dhaenens eer-
der ook al aanstipte. Volgens Vynckier vallen kruiden 
niet volledig onder de geneesmiddelwetgeving (richtlijn 
2001/83). Kruiden passen echter ook niet helemaal bin-
nen de wetgeving ten aanzien van voedingssupplemen-
ten (richtlijn 2002/46). Eigenlijk is aparte wetgeving 
nodig die recht doet aan de specifieke behoeften voor 
traditionele medicinale systemen en de binnen deze sy-
stemen gebruikte kruiden(genees)middelen. Wetgeving 
waarin bijvoorbeeld ook plaats is voor de magistrale 
receptuur van complexe kruidenformuleringen. In dit 
opzicht is Vynckier voorstander van het door Dhaenens 
voorgestelde model met een drietal categorieën voor 
kruiden. Tijdens het congres pleitte zij echter ook voor 
de implementatie van het door de Council of Europe 
ontwikkelde homeostasemodel omdat hiermee het 
verschil tussen gezondheid en ziekte beter kan worden 
gedefinieerd (figuur 1) maar ook beter de status van 
(genees)kruiden kan worden bepaald. Volgens de Coun-
cil of Europe is homeostase “.... the status of a person 
whose physiological parameters function within the 
limits considered as normal”. Als deze definitie wordt 
toegepast op kruiden dan behoren kruiden die de ge-
zondheid behouden, ondersteunen en optimaliseren – 
met andere woorden het lichaam in homeostase houden 
– tot het domein van de voeding of voedingssupplemen-
ten. Daarentegen moeten kruiden die het lichaam vanuit 
een ziekte weer in homeostase brengen tot de categorie 

Figuur 1: Het door de Council of Europe in 2005 ontwikkelde 
homeostasemodel waarin het onderscheid tussen gezondheid 
en ziekte wordt gedefinieerd. 
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geneesmiddelen worden gerekend. 

cOmPlexiteit en de systeembiOlOgie
Mei Wang is werkzaam bij TNO en SU Bio Medicine in 
Nederland en samen met prof. dr. Jan van der Greef één 
van de voorlopers in het systeembiologische onderzoek 
naar de werkzaamheid van complexe kruiden en traditi-
onele kruidenmengsels. Deze onderzoeksmethode maakt 
het mogelijk om kleine veranderingen in een vroeg sta-
dium van ziekte, bijvoorbeeld in de stofwisseling of de 
hormoonhuishouding, op te sporen met geavanceerde 
analysetechnieken in combinatie met computermodellen 
en de invloed van (traditionele) kruiden(genees-)midde-
len hierop te kwantificeren. Wang schetste in haar lezing 
de resultaten die haar onderzoeksgroep in dit opzicht 
reeds behaald heeft bij het metaboolsyndroom alsook 
bij reumatoïde artritis. Op basis van deze resultaten 
concludeerde zij dat met de systeembiologie complexe 
interacties tussen plantenstoffen en (patho-)fysiologische 
processen in het lichaam goed in kaart te brengen zijn.

richtlijn 2004/24/eg in de trAditiOnele PrAktijk
Narendra Bhatt – ayurvedisch arts en consultant en lid 
van de adviesraad van de European Benefyt Foundation 
– bracht in zijn lezing de boodschap dat traditionele 
geneeskundige systemen als de TCM, ayurveda, unani, 
Tibetaanse geneeskunde en siddha allemaal belang heb-
ben bij een aangepaste regelgeving met een meer integra-
tieve benadering. Het zonder meer implementeren van 
richtlijn 2004/24/EG kan ertoe leiden dat oplossingen 
die op nationaal niveau waren bereikt binnenkort niet 
meer mogelijk zijn.

de gevOlgen vAn richtlijn 2004/24/eg vOOr het 
verenigd kOninkrijk
Michael McIntyre – herbalist en acupuncturist in het 
Verenigd Koninkrijk – schetste de gevolgen van de im-
plementatie van richtlijn 2004/24/EG voor de situatie in 
het Verenigd Koninkrijk. McIntyre zet zich al jarenlang 
in voor een adequate wetgeving voor kruiden(genees-)
middelen en heeft in dit opzicht op nationaal niveau 
inmiddels veel bereikt. De politieke discussie hierover 
speelt in het Verenigd Koninkrijk al sinds 2000 en heeft 
geresulteerd in regelgeving die vooral het publiek moet 
beschermen tegen slechte practici en frauduleuze han-
delaren. Wat betreft de voorschrijvers van (traditionele) 
kruiden(genees-)middelen heeft dit geleid tot regulering 
en tot het opstellen van kwalificatie-eisen voor practici 
die zelf in een één-op-één situatie kruiden mogen voor-
schrijven en geven aan hun patiënten. Mede hierdoor is 
het gebruik van geneeskruiden in het Verenigd Konink-
rijk hoog; 26% van de bevolking gebruikte in de laatste 
twee jaar Westerse of Oosterse kruiden, waarbij 5% van 
de mensen kruidenformules kreeg voorgeschreven via 
een practicus. Richtlijn 2004/24/EG zou enerzijds een 
negatieve uitwerking kunnen hebben op deze nationale 
situatie en de vrijheid van mensen om te kiezen voor de 
door hen gewenste behandelingswijze kunnen beperken. 
Anderzijds is de verkoop en distributie van kruidenpre-
paraten in het Verenigd Koninkrijk slecht geregeld en 
zou richtlijn 2004/24/EG in dit opzicht kunnen leiden 
tot verbeteringen. 

cOnclusies
“We need to define what we want,” aldus dagvoorzit-

ter Erika Mann bij de afsluiting van het congres. Als 
het veld dat beroepshalve werkt met (traditionele) 
kruiden(genees-)middelen iets wil bereiken, dient het 
mee te doen aan het debat en zal het intelligent moeten 
spelen om de (Europese) autoriteiten te winnen voor 
haar ideeën. Enkele aandachtspunten:

de wensen van de bevolking dienen te worden gekend; - 
journalisten moeten de juiste artikelen gaan schrijven;- 
de status van kruiden als voedings- en geneesmiddel - 
dient te worden genuanceerd;
de rechten van de beroepsgroep, waaronder de status - 
van de voorschrijvers, dienen te worden verduidelijkt;
de productie en distributie met adequate maar betaal-- 
bare kwaliteits- en veiligheidscontroles door gekwali-
ficeerde mensen dient te worden geregeld;
deskundigen die zitting willen nemen in advies-, pro-- 
gramma- en managementcommissies dienen te worden 
gevonden;
financiële ondersteuning dient te worden gevonden - 
(totale kosten worden geschat op e 250.000)? 

Belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle lobby 
in Europa voor wijzigingen in richtlijn 2004/24/EG is 
evenwel dat het veld unaniem is. Reacties op het voor-
stel van de European Benefyt Foundation worden dan 
ook met belangstelling tegemoet gezien.
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redActiOneel cOmmentAAr
De verdere wettelijke regulering van kruiden(genees-)middelen 
zoals de laatste tien jaar – met de implementatie van verschil-
lende nieuwe Europese richtlijnen – heeft plaatsgevonden, 
heeft binnen de fytotherapeutische beroepsgroep geleid tot on-
rust. Het is daarom goed dat over dit aspect een bredere dis-
cussie wordt gevoerd. Dit verslag van het BENEFYT-congres 
is een eerste aanzet hiertoe. In het komende nummer van dit 
tijdschrift zal in de vorm van een interview met dr. Burt Kroes 
van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen nog meer 
aandacht aan dit onderwerp worden besteed.

De redactie wil benadrukken dat in dit congresverslag de opi-
nie van de sprekers (en de European Benefyt Foundation) is 
weergegeven. De wetstekst van richtlijn 2004/24/EG kan ech-
ter op meerdere manieren worden geïnterpreteerd en de vraag 
is dan ook of de door de sprekers geuite verontrusting geheel 
terecht is, met name ten aanzien van de suggestie dat door 
deze richtlijn veel traditionele kruiden(genees)middelen zullen/
moeten verdwijnen. Het is evenwel zo dat richtlijn 2004/24/
EG de mogelijkheid biedt tot vereenvoudigde registratie als 
traditioneel kruidengeneesmiddel, geen verplichting! Als er 
geen medische claims voor de betreffende kruiden worden 
gemaakt, hoeft de producent/fabrikant geen registratieproce-
dure te volgen. Dat blijft een keuze die de producent/fabrikant 
zelf mag maken. De kruiden mogen dan – waar ze niet binnen 
andere wettelijke kaders vallen – gewoon in de handel worden 
gebracht en door voorschrijvers in een één-op-één situatie 
worden verstrekt.

vervolg op pagina 28
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Kunnen fytotherapeutica een rol spelen bij 
de behandeling van angststoornissen?
S. Halkes-Pos

Dit is een bewerkte vertaling van het artikel van Kinrys et al. [1].

Een angststoornis wordt gedefinieerd als angst die “langer aanhoudt dan de tijd die nodig is voor aan-

passing aan de luxerende omstandigheid of ... zó intens is dat het normale functioneren wordt belem-

merd zonder dat de eventuele aanleiding dit rechtvaardigt” [2]. De oorzaak is veelal onduidelijk maar er 

wordt van uitgegaan dat zowel biologische (inclusief erfelijke) en psychologische als sociale factoren een 

rol spelen bij het ontstaan van angststoornissen. Cognitieve processen zoals overschatting van het gevaar 

en een verkeerde interpretatie van de lichamelijke kenmerken van angst – waaronder hartkloppingen, 

droge mond, beklemd gevoel, nerveuze spanning, prikkelbaarheid, rusteloosheid, verhoogde spierspan-

ning en slaap- en concentratieproblemen – spelen waarschijnlijk een belangrijke rol bij het ontstaan en in 

stand houden van angststoornissen [2]. Angststoornissen worden onderverdeeld in verschillende catego-

rieën, onder meer paniekstoornissen, specifieke fobieën (bijvoorbeeld voor spinnen), obsessieve compulsie-

ve stoornis (dwangneurose, OCS), gegeneraliseerde angststoornis en de posttraumatische stress-stoornis.

Binnen de reguliere geneeskunde wordt gebruikgemaakt 
van niet-medicamenteuze behandeling (gedragstherapie) 
en medicamenteuze behandeling van angststoornissen. 
De medicamenteuze behandeling met anxiolytica heeft 
tot doel de verschijnselen van angst te onderdrukken. 
Vooral antidepressiva met serotonerge werking (speci-
fieke serotonineheropnameremmers (SSRI’s) en de sero-
tonerge tricyclische antidepressiva), benzodiazepinen, de 
GABA-analoog pregabaline en de 5-hydroxytryptamine-
1A agonist buspiron worden als anxiolytica ingezet. 
Het werkingsmechanisme van deze middelen is echter 
veelal niet precies bekend; vaak wordt aangenomen dat 
invloeden op verschillende hersengebieden – met name 
het limbische systeem, de formatio reticularis en de hy-
pothalamus – een belangrijke rol spelen [2]. 

Hoewel anxiolytica binnen de reguliere geneeskunde 
over het algemeen beschouwd worden als effectief en 
veilig is een aantal kanttekeningen op zijn plaats. Zo 
verbeteren de klachten van veel patiënten door het 
gebruik van anxiolytica maar blijven anderen sympto-
matisch. Ook kunnen veel patiënten de bijwerkingen 
van de anxiolytica slecht verdragen waardoor de the-
rapietrouw vaak ernstig wordt ondermijnd. Met anxi-
olytica geassocieerde bijwerkingen zijn onder andere 
slaapstoornissen, invloed op het libido, maag- en darm-
klachten, gewichtstoename, verslaving en ontwennings-
verschijnselen. Daarnaast zijn veel patiënten niet bereid 
om (gedurende langere tijd) synthetische middelen te 
slikken. Mogelijk zouden fytotherapeutica voor deze 
patiënten een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn om-
dat deze producten worden ervaren als veiliger en over 
het algemeen een gunstiger bijwerkingenprofiel hebben. 
Onlangs is er een overzichtsartikel verschenen waarin de 
beschikbare gegevens betreffende de werkzaamheid en 
veiligheid van enkele natuurlijke producten voor de be-
handeling van angststoornissen zijn gepubliceerd [1]. In 

deze bewerkte vertaling van dit overzichtsartikel worden 
enkele van de onderzochte fytotherapeutica uitgelicht.

sint-jAnskruid (HypericuM perforatuM)
Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat gestan-
daardiseerde extracten van sint-janskruid (Hypericum 
perforatum) effectief zijn bij de behandeling van milde tot 
matige depressiviteit. Er is bewijs dat (inhoudsstoffen uit) 
sint-janskruid serotonerge, dopaminerge en GABA-erge 
activiteit bezit(ten). Voor hypericin is aangetoond dat het 
de heropname van serotonine, noradrenaline en dopa-
mine remt waardoor het aantal β-adrenerge receptoren 
daalt en het aantal serotoninereceptoren (type 5-HT1a en 
5-HT2) toeneemt. Er zijn aanwijzingen dat een andere in-
houdsstof uit sint-janskruid, hyperforin, eveneens invloed 
heeft op de heropname van serotonine, noradrenaline en 
acetylcholine. Hypericin laat daarnaast ook affiniteit voor 
de GABA-receptor zien. Hoewel hypericin in hogere con-
centraties een remmer van het enzym monoamine oxidase 
is gebleken, is deze werking nooit aangetoond bij de 
aanbevolen dosering voor de behandeling van milde tot 
matige depressies. Ten slotte is beschreven dat hypericin 
de cytokinenproductie (interleukine-6 en interleukine-1β) 
remt en op die manier invloed lijkt uit te oefenen op de 
hypothalamus-hypofyse-bijnierschorsas en de reactie op 
stress (via het corticotrophin-releasing hormoon en het 
bijnierschorshormoon cortisol).

Deze eigenschappen van (inhoudsstoffen uit) sint-jans-
kruid lijken te suggereren dat fytotherapeutica op basis 
van deze plant een rol kunnen spelen bij de behandeling 
van angststoornissen. Uitgebreid klinisch onderzoek zoals 
gedaan naar de effectiviteit bij milde tot matige depressies 
ontbreekt echter nog voor het gebruik van sint-janskruid 
bij angststoornissen. Wel zijn er inmiddels gegevens uit 
een beperkt aantal studies beschikbaar. Zo onderzochten 
Kobak et al. [3] de effectiviteit van sint-janskruid ten op-
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zichte van een placebo in de behandeling van patiënten 
met een sociale angststoornis. Gedurende twaalf weken 
ontvingen 20 patiënten sint-janskruid en 20 andere pa-
tiënten een placebo. Alle patiënten begonnen de behan-
deling met 300 mg sint-janskruid of placebo en kregen 
vervolgens de mogelijkheid om iedere twee weken de 
dosering te verhogen met 300 of 600 mg. De ernst van de 
angstklachten werd gekwantificeerd met behulp van de 
Leibowitz Social Anxiety Scale. Hoewel het gemiddelde 
verschil in de ernst van de klachten tussen begin en eind 
van de studieperiode voor beide interventies significant 
was, bleken de met sint-janskruid behandelde groep en de 
placebogroep niet significant te verschillen. Deze resulta-
ten lijken te suggereren dat sint-janskruid niet werkzaam 
is bij sociale angststoornissen maar eenduidige conclusies 
zijn niet te trekken vanwege beperkingen in de opzet van 
de studie en de gebruikte onderzoeksmethodieken.

In een ander onderzoek uit 2000 onderzochten Taylor 
and Kobak [4] de werkzaamheid van sint-janskruid bij 
OCS. De onderzoekers voerden een 12 weken durende 
open studie uit bij 12 patiënten met een minimum score 
van 16 op de Yales-Brown Obsessive Compulsive Scale 
(Y-BOCS). Patiënten kregen een dosering van tweemaal 
daags 450 mg van een 0,3% hypericin bevattende be-
reiding. De resultaten lieten een afname van de Y-BOCS 
score zien die vergelijkbaar is met wat gevonden wordt 
in klinische studies met SSRI’s. Deze studie lijkt een 
effectiviteit van sint-janskruid 
bij OCS aannemelijk te maken. 
Echter, een door dezelfde onder-
zoekers uitgevoerd dubbelblind, 
placebo-gecontroleerd vervolgon-
derzoek uit 2005 gaf geen verschil 
te zien tussen de placebo en een op 
hypericin gestandaardiseerd sint-
janskruidextract (tweemaal daags 
300 mg gedurende 12 weken) [5]. 

Over de werkzaamheid van sint-
janskruid bij gegeneraliseerde 
angststoornis is geschreven door 
Davidson en Conner [6]. Deze 
auteurs rapporteerden een verbetering bij drie patiënten 
met gegeneraliseerde angststoornis na behandeling met 
sint-janskruid in doseringen variërend van 900-1800 mg 
per dag. Een andere publicatie doet verslag van de suc-
cesvolle behandeling van drie patiënten met gegenerali-
seerde angststoornis [7]. Het betrof hier een open studie 
waarbij de patiënten gedurende de eerste drie dagen 450 
mg van een 0,3% hypericin bevattend sint-janskruidex-
tract moesten gebruiken, waarna de dosering naar be-
hoefte werd opgevoerd tot maximaal 1800 mg per dag. 
Alle drie patiënten lieten een aanzienlijke verbetering 
zien na behandeling met sint-janskruid.

kAvA-kAvA (piper MetHysticuM)
Kava-kava (Piper methysticum) wordt traditioneel ge-
bruikt als kalmerende drank door de inheemse bevol-
king van de eilanden in de Stille Oceaan en is aan het 
eind van de twintigste eeuw ook in de westerse maat-
schappij populair geworden vanwege zijn anxiolytische 
en sederende eigenschappen. Met kava-kava bevattende 
producten zijn dan ook meerdere klinische onderzoeken 
uitgevoerd naar de werkzaamheid bij angststoornissen. 

Een meta-analyse uit 2003 – van zes placebo-gecontro-
leerde klinische studies waarbij de Hamilton Anxiety 
Scale was gebruikt als primaire onderzoeksparameter 
– liet een significante reductie van de ernst van de angst-
klachten zien bij de patiënten die kava-kava kregen [8]. 
De resultaten van een tweede meta-analyse uit 2005 
naar de werkzaamheid van een specifiek kava-kava ex-
tract (WS1490) suggereerden ook een positief effect; de 
gemiddelde verandering op de Hamilton Anxiety Scale 
bedroeg 5,94 punten (95%-betrouwbaarheidsinterval = 
-0,86-12,8) [9]. Hoewel klinisch onderzoek dus aangeeft 
dat kava-kava een goed fytotherapeutisch anxiolyticum 
zou kunnen zijn, is het gebruik ervan in veel landen 
verboden; zo staat kava-kava in Nederland in de bijlage 
met verboden planten van het Warenwetbesluit Krui-
denpreparaten. Wegens een mogelijk verband tussen het 
gebruik van kava-kava en het ontstaan van leverfalen 
staat de veiligheid namelijk ter discussie. Zolang er geen 
goede afweging is gemaakt tussen de gunstige, gezond-
heidsbevorderende effecten en potentiële risico’s die zijn 
verbonden aan het gebruik van kava-kava (bijvoorbeeld 
in het kader van een beoordeling voor de registratie als 
geneesmiddel), kan kava-kava geen alternatief voor re-
guliere anxiolytica zijn.

PAssieblOem (passiflora incarnata)
Passiebloem (Passiflora incarnata) wordt van oudsher 
toegepast vanwege zijn kalmerende en anxiolytische ei-

genschappen. De Duitse Kommis-
sion E heeft het inwendige gebruik 
van passiebloem goedgekeurd voor 
nerveuze rusteloosheid en de Bri-
tish Herbal Compendium noemt 
als indicaties slaapstoornissen, 
rusteloosheid, nerveuze stress en 
angst. Het werkingsmechanisme 
van passiebloem is onbekend, 
maar monoamine oxidaseremming 
en activatie van GABA-receptoren 
zijn mogelijk betrokken.

In een muizenmodel voor angst 
werd voor een fractie uit het metha-

nolextract van P. incarnata bij een dosering van 10 mg/
kg een duidelijke anxiolytische activiteit waargenomen 
[10]. In een andere dierstudie werd aangetoond dat een 
benzoflavonachtige verbinding uit de passiebloem een 
significante afname van het angstniveau gaf bij verslaafde 
muizen die alcohol werden onthouden [11]. Chronische 
toediening van het benzoflavonderivaat veroorzaakte 
geen verschijnselen van afhankelijkheid, zelfs niet bij 
plotselinge onthouding. Tevens voorkwam het benzofla-
vonderivaat het optreden van diazepam-afhankelijkheid 
bij gelijktijdige toediening. Deze werking is mogelijk ge-
relateerd aan de remmende werking van het benzoflavon-
derivaat op het enzym aromatase [12]. 

Tot nu toe is er nog maar één klinisch onderzoek ge-
publiceerd over het gebruik van passiebloem bij angst-
stoornissen. In deze studie vergeleken Akhondzadeh 
et al. [13] de werkzaamheid van passiebloem met 
oxazepam voor de behandeling van gegeneraliseerde 
angststoornis. Gedurende 4 weken kregen 18 patiën-
ten 45 druppels van een passiebloemextract per dag 
tezamen met placebo tabletten. Deze patiënten werden 

Passiflora incarnata L., passiebloem
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vergeleken met 18 andere patiënten die dagelijks 45 
druppels placebo en 30 mg oxazepam kregen. De resul-
taten van deze studie lieten zien dat passiebloemextract 
en oxazepam even effectief zijn bij de behandeling van 
gegeneraliseerde angststoornis. Hoewel de werking van 
oxazepam sneller intrad, rapporteerden de oxazepamge-
bruikers ook meer cognitieve en functionele problemen 
in relatie tot hun werkprestaties dan de gebruikers van 
het passiebloemextract. 

echte vAleriAAn (Valeriana officinalis)
Preparaten van de wortel van echte valeriaan (Valeri-
ana officinalis) genieten vooral bekendheid vanwege de 
sedatieve en slaapbevorderende eigenschappen, maar 
worden ook gebruikt voor het verlichten van angst (zie 
ook kadertekst). Hoewel er een aantal klinische studies 
is uitgevoerd naar de werkzaamheid van valeriaan als 
slaapmiddel, is de beschikbare literatuur voor het ge-
bruik bij angststoornissen vooralsnog beperkt. In een 
studie bij gezonde vrijwilligers is onderzoek gedaan naar 
de stress-reducerende eigenschappen van valeriaan ten 
opzichte van placebo en de niet-selectieve β-blokker 
propranolol. Ook werd de invloed van een combinatie 
van valeriaan en propranolol op stress onderzocht. In 
gezonde proefpersonen die aan een eenvoudige stress-
stimulus werden blootgesteld, bleek valeriaan – alleen of 
in combinatie met propranolol – stress te kunnen ver-
minderen [15]. In een andere studie met 100 patiënten 

met angststoornissen werd het effect van een combina-
tiepreparaat van echte valeriaan met sint-janskruid ver-
geleken met diazepam [16]. Na twee weken behandeling 
liet de combinatie van echte valeriaan en sint-janskruid 
een vermindering van de angstsymptomen zien in een 
groter en statistisch significant gedeelte van de patiën-
ten (78% versus 54%) waarbij een positieve respons 
werd gedefinieerd als een score van 1 of 2 in de Clinical 
Global Impression of Improvement (CGI-I) schaal (im-
proved of very much improved). In aanvulling hierop 
rapporteerde de groep patiënten die de combinatie van 
echte valeriaan en sint-janskruid hadden geslikt zelf ook 
een sterkere (subjectieve) verlichting van de angstsymp-
tomen (een gemiddelde verandering van -36 punten ten 
opzichte van -22 punten volgens de State-Trait Anxiety 
Inventory; P = 0,0007).

cOnclusies
Methodologisch goed opgezette klinische onderzoeken 
met goed gedefinieerde patiëntenpopulaties van voldoen-
de omvang naar de werkzaamheid en veiligheid van fy-
totherapeutica voor het behandelen van angststoornissen 
zijn nog zeldzaam. De resultaten van de nu reeds beschik-
bare studies dienen vanwege tekortkomingen in de on-
derzoeksopzet met de nodige voorzichtigheid te worden 
geïnterpreteerd maar zijn wel veelbelovend. Het meest 
robuuste bewijs voor werkzaamheid is beschikbaar voor 
kava-kava maar vanwege veiligheidsrisico’s is het gebruik 
van producten op basis van deze plant vooralsnog verbo-
den. sint-janskruid, passiebloem en echte valeriaan lijken 
anxiolytische activiteit te bezitten maar de klinische effec-
tiviteit dient verder te worden bevestigd. 
Hoewel er momenteel dus nog onvoldoende bewijs voor 
werkzaamheid is om fytotherapeutica in te zetten als 
volwaardig alternatief voor reguliere anxiolytica, lijken 
de resultaten er tot dusver wel op te wijzen dat het bij-
werkingenprofiel van plantaardige anxiolytica over het 
algemeen gunstig is. Voor patiënten met angststoornis-
sen die veel bijwerkingen ondervinden of die niet lang-
durig gebruik willen maken van de reguliere therapie 
zouden fytotherapeutica met een anxiolytische werking 
in de toekomst dan ook een uitkomst kunnen bieden.
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Extracten van echte valeriaan (V. officinalis) worden 
gebruikt voor milde slaapstoornissen en bij spanning 
en zenuwachtigheid. Ondanks intensief onderzoek 
op dit gebied blijven de farmacologische werkings-
mechanismen die ten grondslag liggen aan de klini-
sche effectiviteit van valeriaan onopgehelderd. In een 
recent onderzoek [14] zijn daarom de effecten van 
verschillende valeriaan extracten op het centrale ze-
nuwstelsel geëvalueerd in muizen- en rattenmodellen. 
Twee commercieel verkrijgbare valeriaanpreparaten 
(geëxtraheerd met 45% (m/m) methanol en 70% (v/v) 
ethanol), een 35% (v/v) ethanol extract en een hieruit 
opgezuiverd speciaalextract (Phytofin Valerian 368) 
werden na orale toediening getest op sedatieve en anxi-
olytische activiteit. De twee laatstgenoemde extracten 
werden ook getest op potentiële antidepressieve en 
spierontspannende eigenschappen. Tot de maximale 
doseringen van 500 en 1000 mg/kg lichaamsgewicht 
vertoonden geen van de valeriaan-extracten sedatieve 
activiteit; de spontane locomotorische activiteit was 
niet verminderd en de lengte van de ether-geïnduceerde 
narcose was niet verlengd. Daarentegen lieten de resul-
taten verkregen in de zogenaamde elevated plus maze 
test een uitgesproken anxiolytisch effect zien van zowel 
het 45% methanol, het 35% ethanol extract als ook 
het speciaalextract bij een dosering van 100-500 mg/kg 
lichaamsgewicht. In tegenstelling tot het 35% ethanol 
extract liet het hieruit verkregen speciaalextract ook 
een antidepressieve werking zien. Spierontspannende 
activiteit werd niet gevonden in doseringen tot 1000 
mg/kg lichaamsgewicht. Op basis van deze bevindin-
gen wordt verondersteld dat niet alleen sedatieve maar 
juist ook anxiolytische en antidepressieve eigenschap-
pen bijdragen tot de slaapbevorderende werking van 
valeriaan en in het bijzonder het hieruit bereide spe-
ciaalextract.
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Eerste sint-janskruidextract geregistreerd 
voor de behandeling van depressie
P.F.J. Schulte

Al jaren zijn er vele sint-janskruid bevattende producten als voedingssupplement op de Nederlandse markt 

[1]. Onlangs werd echter in Nederland Hyperiplant® als eerste kruidengeneesmiddel op basis van een extract 

van Hypericum perforatum (sint-janskruid) door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geregistreerd 

voor de behandeling van ‘milde tot matige depressieve klachten’ [2]. Hyperiplant bevat een droogextract van sint-

janskruid (WS 5570). De filmomhulde tablet van 300 mg bevat 0,36-0,84 mg hypericin en 9-18 mg hyperforin.

fArmAcOlOgie
Beoordeling als geneesmiddel betekent dat vastgesteld 
is dat de kwaliteit in elk stadium van de bereiding vol-
doet aan alle reguliere normen zoals neergelegd in de 
Europese Farmacopee en in richtlijnen van de European 
Medicines Agency (EMEA). WS 5570, het specifieke ex-
tract dat is verwerkt in Hyperiplant, bevat onder andere 
hypericin en hyperforin, die als werkzame bestanddelen 
worden beschouwd [3]. (Pseudo-)hypericin bindt aan 
de receptoren van het corticotropin releasing hormone 
(CRF1) en van dopamine (D3). Hyperforin is een herop-
nameremmer van serotonine, noradrenaline, dopamine 
en choline; echter, dit effect wordt kennelijk via een 
ander mechanisme bereikt dan bij synthetische antide-
pressiva. Remming van het enzym monoamine-oxidase 
speelt geen rol bij het effect van sint-janskruid.

werkzAAmheid
Meerdere meta-analyses komen tot de conclusie dat 
(verschillende) Hypericum-extracten werkzamer zijn 
dan placebo (NNT=4,2; Number Needed to Treat 
(NNT) geeft het aantal patiënten aan dat met een ge-
neesmiddel moet worden behandeld om bij één patiënt 
een effect te bewerkstelligen) en minstens vergelijkbare 
werkzaamheid tonen met synthetische antidepressiva bij 
lichte tot matig ernstige depressie (NNT=14,3) [4-6]. In 
de loop der jaren neemt in de publicaties de effectgroot-
te bij vergelijkingen met placebo af. Een zekere mate 
van publicatie-bias kan dan ook niet worden uitgesloten 
maar er zouden meer dan 400 studies zonder gunstig 
resultaat voor sint-janskruid nodig zijn om de huidige 
bevindingen te nivelleren. Uitval uit het onderzoek van-
wege bijwerkingen blijkt in vergelijking met tricyclische 
antidepressiva significant minder vaak op te treden. Het 
verschil met selectieve serotonineheropnameremmers 
(SSRI’s) is kleiner en niet meer significant. 

WS 5570 is nu het eerste Hypericum-extract waarmee 
alle registratiestudies zijn uitgevoerd volgens de eisen 
van de EMEA. De antidepressieve werkzaamheid van 
WS 5570 bij de depressieve stoornis werd in drie ge-
randomiseerde dubbelblinde studies onderzocht [7-9]. 
Gedurende zes weken werden verschillende doseringen 
WS 5570 (vaste dosis van driemaal daags 300mg in het 
eerste onderzoek; een groep met eenmaal daags 600mg 
en een andere groep met tweemaal daags 600mg in de 
tweede studie) vergeleken met placebo. Alle doseringen 

Hypericum-extract bleken antidepressief werkzaam ge-
meten met een depressieschaal, de Hamilton Depression 
Scale (HDS). In het eerste onderzoek was dit effect gro-
ter in de groep met de ernstigere depressie (HDS ≥ 22 
punten) en alleen in de ernstiger zieke groep significant 
[7]. In het tweede onderzoek bleek WS 5570 zowel in 
de groep onder als boven de 23 punten significant werk-
zamer dan placebo, alhoewel ook hier het verschil met 
placebo groter was bij de ernstigere depressie [8]. In het 
tweede onderzoek bleek tussen de twee doseringen van 
het Hypericum-extract geen significant verschil in verbe-
tering gemeten met de HDS. 

In het derde onderzoek werd WS 5570 (driemaal daags 
300mg) bij patiënten met een matige tot ernstige depres-
sieve stoornis (HDS ≥ 22 punten) vergeleken met het 
standaardantidepressivum paroxetine (20mg) om non-
inferioriteit te bewijzen [9]. Als de depressie-scores na 
twee weken niet met minstens 20% verbeterd waren, 
werden de doseringen verdubbeld. Aan het eind van het 
onderzoek – na zes weken – was de verbetering (zoals 
gemeten met de HDS) bij WS 5570 drie punten groter 
dan bij paroxetine. Dit significante verschil betreft een 
klein effect maar is van een omvang die geregeld in 
depressieonderzoek bij vergelijking tussen verum en 
placebo gevonden wordt [12]. De responders van dit 
onderzoek werden in hun behandelconditie gedurende 
vier maanden dubbelblind gevolgd. De antidepressieve 
werkzaamheid bleef in beide groepen behouden, met een 
tendentieel voordeel voor het Hypericum-extract.

Ook bij de tweede placebo-gecontroleerde studie werd 
de voortgezette behandeling nader onderzocht: de 
responders werden na de acute behandelfase nog ge-
durende vier maanden dubbelblind vervolgd [10]. Zij 
bleven daarbij de oorspronkelijke medicatie (Hyperi-
cum-extract of placebo) gebruiken. Het antidepressieve 
effect bleef in alle groepen in het algemeen behouden. 
Sommige analyses wezen op significante voordelen van 
WS 5570 boven placebo. In een ander onderzoek naar 
voortgezette behandeling werd een ziekte-episode van 
patiënten met een recidiverende depressieve stoornis met 
driemaal daags 300mg WS 5570 behandeld [11]. De 
responders werden gerandomiseerd naar voortzetting 
van Hypericum-extract of placebo. Na een half jaar was 
er een trend voor snellere terugval in de placebogroep. 
Met de uitkomst van deze studies is de werkzaamheid 
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bij de voortgezette behandeling/onderhoudsbehandeling 
(waarvan het bewijs voor registratie als antidepressivum 
verlangd wordt) niet afdoende geleverd en WS 5570 is 
daarom niet geregistreerd voor “depressie” of “depres-
sieve episode” zoals gebruikelijk, maar voor “milde tot 
matige depressieve klachten”. Het bewijs zou gemak-
kelijker geleverd zijn als de opzet van de studies was 
geweest zo als gebruikelijk: responders op het te onder-
zoeken antidepressivum worden gerandomiseerd naar 
voortzetting ermee of overstap naar placebo. 

bijwerkingen
Werkzame geneesmiddelen veroorzaken bijwerkingen. 
Dat geldt ook voor fytotherapeutica. Het bijwerkingen-
profiel van WS 5570 bleek echter gunstig. In het eerst-
genoemde klinische onderzoek was de uitval ten gevolge 
van ongewenste effecten 2,4% (ten opzichte van 0% 
in de placebo-groep). In het tweede onderzoek was dit 
in beide groepen 1,1%. De percentages patiënten met 
ongewenste effecten waren in het eerste onderzoek 40 
bij WS 5570 en 27 bij placebo. Geen enkele mogelijke 
bijwerking kwam bij WS 5570 significant vaker voor 
dan bij de placebo. Relatief het meest gemeld werden 
gastro-intestinale klachten; 20% van de patiënten met 
600mg/dag en 24% van de patiënten met 1200mg/dag 
(placebo 16%). In het tweede onderzoek traden onge-
wenste effecten vaker op in de placebogroep (37 versus 
31%). Het absolute risicoverschil voor misselijkheid en 
buikpijn was 0,6% ten gunste van de placebo. Bij de 
onderzoeken naar voortgezette behandeling werd het 
gunstige bijwerkingenprofiel bevestigd; WS 5570 leidde 
niet tot meer bijwerkingen dan placebo. In geen van de 
onderzoeken werden ernstige ongewenste effecten waar-
genomen die met WS 5570 in verband gebracht konden 
worden. Evenmin werden de vitale parameters, het 
elektrocardiogram of laboratoriumuitslagen door WS 
5570 negatief beïnvloed. In het vergelijkend onderzoek 
met paroxetine waren er significant meer patiënten met 
ongewenste effecten in de paroxetinegroep dan in de 
Hypericum-groep (76% versus 55%). De meest voorko-
mende ongewenste effecten waren gastro-intestinaal of 
neurologisch van aard, steeds met lagere percentages in 
de Hypericum-groep. Deze bevindingen werden beves-
tigd in het onderzoek naar voortgezette behandeling.

Vier grote post-marketing surveillance studies van WS 
5570 en hierop lijkende Hypericum-extracten onder 
14.245 patiënten lieten ongewenste effecten bij 0,15 
tot 2,4% van de patiënten zien en uitval ten gevolge 
hiervan bij 0,1% tot 0,9% van de patiënten [13]. Ook 
hier zijn de meest gerapporteerde bijwerkingen gastro-
intestinale klachten, overgevoeligheid voor licht alsmede 
andere huidklachten en agitatie. Inmiddels zijn 269 
miljoen dagdoseringen van WS 5570 en WS 5572 ver-
kocht. De totale berekende incidentie van ongewenste 
effecten (inclusief interacties met andere medicijnen; 
zie ook hieronder) is tien keer lager dan voor bijvoor-
beeld SSRI’s. Er zijn enkele patiënten beschreven met 
een serotoninesyndroom of (hypo-)manie bij wie sint-
janskruid als (mede-)oorzaak werd genoemd (in deze 
gevallen werden echter niet de hier besproken extracten 
gebruikt). Gelijktijdig gebruik van sint-janskruid èn een 
SSRI wordt vanwege het risico van een serotoninesyn-
droom afgeraden. 

cOntrA-indicAties en interActies
De registratietekst vermeldt als contra-indicaties: 
“Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van 
het product of een bestaande lichtovergevoeligheid. Niet 
gebruiken bij kinderen onder de 12 jaar”.
Hypericum-extract versterkt de werking van het leveren-
zym cytochroom P450 en van de P-glycoproteïnepomp. 
Hierdoor kan de werking van een aantal geneesmidde-
len afnemen [14]. Het betreft hier onder andere diverse 
triptanen, remmers van het immuunsysteem (bijvoor-
beeld bij orgaantransplantaties en auto-immuunziekten 
zoals ciclosporine en tacrolimus), antistollingsmiddelen 
van het coumarinetype, sommige anti-epileptica, theo-
fylline, hartglycosiden bij hartfalen en hartritmestoor-
nissen (digoxine), remmers van het HIV-virus (zowel de 
proteaseremmers als de non-nucleotide reverse trans-
criptaseremmers), simvastatine, sommige oncolytica en 
de orale anticonceptiepil (met eventueel doorbraakbloe-
dingen en zeer incidenteel zwangerschap als gevolg). 
Vanwege deze kans op interactie is de verkoop van Hy-
periplant in Nederland beperkt tot apotheken. 

PlAAtsbePAling
Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat WS 5570 een an-
tidepressivum is met een effectiviteit die minstens verge-
lijkbaar is met paroxetine. Ondanks de ruime ervaring 
met WS 5570 blijken er weinig risico’s verbonden te zijn 
aan het gebruik en is het bijwerkingenprofiel gunstig ge-
bleken. Daarom mag dit geregistreerde geneesmiddel in 
Nederland – in tegenstelling tot andere antidepressiva – 
zonder recept worden verkocht. Het belangrijkste punt 
van aandacht zijn mogelijke geneesmiddeleninteracties 
die op tijd kunnen worden ontdekt door de verplichte 
afgifte in apotheken. Het voordeel van grote veiligheid 
kent voor de patiënt echter ook een nadeel. Het College 
voor Zorgverzekeringen sluit een geneesmiddel namelijk 
uit voor vergoeding indien het niet receptplichtig is en 
patiënten moeten een behandeling met WS 5570 (14,94 
euro per mand) dus zelf betalen.

Vanwege de genoemde gunstige eigenschappen kan WS 
5570 als eerstekeuzepreparaat bij de behandeling van 
lichte en matig ernstige depressie worden beschouwd. 
Helaas heeft de multidisciplinaire conceptrichtlijn de-
pressie in 2008 deze plaats niet aan WS 5570 willen 
geven [15]. De conceptrichtlijn concludeert terecht: 
“Het is aangetoond dat bij patiënten met een lichte tot 
matig ernstige depressieve stoornis sint-janskruid werk-
zaam kan zijn op korte termijn, de werkzaamheid op 
lange termijn is nog onduidelijk. Sint-janskruid heeft 
weinig bijwerkingen, maar geeft wel een kans op inter-
acties”. Maar de conceptrichtlijn verbindt hier alleen de 
volgende conclusie aan: “De werkgroep is van mening 
dat sint-janskruid als alternatief overwogen kan worden 
voor patiënten met een lichte tot matig ernstige depres-
sieve stoornis die terughoudend zijn om reguliere anti-
depressiva te gebruiken en/of om aan psychotherapie te 
beginnen.” De argumenten hiervoor blijven onduidelijk 
want interacties komen ook bij andere door de concept-
richtlijn genoemde eerstekeuze-antidepressiva voor en 
de veiligheid van WS 5570 moet als beter worden be-
schouwd aangezien het zonder recept mag worden ver-
kocht. Mogelijk heeft de richtlijncommissie het punt van 
de niet aangetoonde werkzaamheid op langere termijn 
zwaar laten wegen. Dit is inderdaad een argument want 
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onderhoudsbehandeling is bij recidiverende depressieve 
stoornis meestal geïndiceerd. Werkzaamheid van Hype-
ricum-extracten als onderhoudsbehandeling is echter te 
verwachten; alle tot nu toe geregistreerde antidepressiva 
zijn immers zowel bij de acute als ook de onderhouds-
behandeling werkzaam gebleken en de twee beschikbare 
studies met WS 5570 geven hiervoor ook aanwijzingen. 
Het kan dan ook niet worden uitgesloten dat de richt-
lijncommissie bevooroordeeld was bij de beoordeling 
van dit kruidengeneesmiddel. 
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wing. Gebu 2002;36:51-9.

13 Schulz V. Safety of St. John’s wort extract compared to synthetic antidepres-

sants. Phytomedicine 2006;13:199-204.

14 Anoniem. Geneesmiddeleninteracties met Sint Janskruid. GeBu 2000;34:48-

9.

15 Conceptrichtlijnherzieningen van de Multidisciplinaire richtlijn Depressie 

bij volwassenen (in revisie). (Beschikbaar via: http://www.cbo.nl/Down-

loads/457/rl_depr_update_08.pdf).

GOED VOOR MAAG
EN DARMEN

  Een combinatie van 9 heilzame kruiden helpt op natuurlijke wijze de 

maag- darmfunctie in evenwicht te houden.

  Ondersteunt een gezonde spijsvertering en is te gebruiken bij o.a. een

vol gevoel in de maag, als men winderig is en bij stressvolle situaties.

  Ondersteunt het behoud van een normale zuurgraad in de maag.

  Bevordert de darmfunctie voor een betere darmpassage 

en natuurlijke stoelgang.

Om in conditie te blijven moeten 

maag en darmen ons voedsel goed 

kunnen blijven verteren; hierbij is het 

behoud van een goede balans binnen 

het spijsverteringskanaal van belang.

FIT – GEZOND – EXTRA WEERSTAND
KOAG-KAG toelatingsnummer: 2982-0708-0830KOAG-KAG toelatingsnummer: 2982-0708-0830
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NVF-nieuws
jAArvergAdering 11 juni 2010
Na het gezamenlijk NVF/NVGO-congres op 11 juni 
2010 zal de NVF haar halfjaarlijkse openbare bestuurs-
vergadering houden met als onderwerp onder meer het 
concept jaarverslag over 2009. Leden die de vergader-
stukken toegestuurd willen krijgen, worden gevraagd 
zich aan  te melden bij het NVF-bureau (nvf@fyto.nl of 
024-6844301).

cOntributie en Activiteiten vAn leden
Alle NVF-leden ontvangen in april de nota voor de 
contributie 2010. Deze bedraagt € 73,04 (inclusief 
BTW) en voor leden die korting ontvangen (studenten, 
senioren, ANVAG-leden) de helft. Het geld van deze 
contributie wordt voor ongeveer de helft besteed aan 
dit tijdschrift, aan de koepels European Scientific Co-
operative on Phytotherapy (Europa) en de Federatie van 
Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (Nederland) 
wordt samen ongeveer  e 15 per lid afgedragen en het 
restbedrag (ongeveer e 15) is bestemd voor het vereni-
gingsfunctioneren. Omdat steeds meer actuele berichten 
in digitale netwerken verspreid worden, wordt u bij 
de nota gevraagd uw e-mailadres aan het NVF-bureau 
door te geven met uw gebied van interesse. Klopt er iets 
niet aan de nota, of zit u met vragen, bel of mail dan 
naar het NVF-bureau (nvf@fyto.nl of 024-6844301). 

studiegrOeP dier en kruid
De Studiegroep Dier en Kruid houdt drie of vier keer 
per jaar een bijeenkomst met twee, drie of vier inleiders 
per keer, waardoor dit behalve als een netwerkbij-
eenkomst ook als mini-conferentie te beschouwen is. 
Inmiddels staan er meer dan 80 leden op de maillijst. 
Hierdoor kan er wel eens iemand met een veranderd 
e-mailadres “vergeten” worden. Indien u dit overkomt, 
neem dan contact op met het NVF-bureau (nvf@fyto.nl 

of 024-6844301). Leden van deze studiegroep zijn on-
der meer actief in het Fyto-V project. Sinds kort zijn via 
de website www.fyto-v.nl drie stalboekjes te downloa-
den, waarin kruiden en natuurproducten voor melkvee, 
pluimvee en varkens worden besproken.

herbAlistenregister 
Na enkele voorbereidende besprekingen heeft een aantal 
verenigingen op uitnodiging van de Nederlandse Ver-
eniging voor Acupunctuur en de NVF besloten steun te 
verlenen aan de oprichting van een herbalistenregister. 
Dit register zal functioneren onder auspiciën van een on-
afhankelijke stichting die vanuit de NVF wordt opgezet 
en zal technisch worden ondersteund door het Instituut 
voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie in Beek Ubber-
gen. Het register zal zowel intern functioneren – als een 
doorgeefluik voor belangrijke ontwikkelingen – als ook 
extern aan publiek, media en verzekeraars transparantie 
bieden over de opleidingsniveaus en bevoegdheden van 
Nederlandse fytotherapeuten.

externe PrOjecten: kruidenteelt 
Via de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) Dron-
ten was de NVF betrokken bij het project Natuurlijk 
Natural Health, waarin onder meer een minor werd 
ontwikkeld voor de nieuwe opleiding Voeding en Ge-
zondheid. Dit project werd op 13 april 2010 afgesloten 
met het symposium “Gezondere groenten en fruit: uit-
daging of utopie?” onder voorzitterschap van prof. dr. 
Renger Witkamp. Inmiddels is via de CAH het educatie-
ve project Innovatieve Ketens voor Voeding en Gezond-
heid gestart waarin de NVF ook participeert.
Voor het innovatieplatform van het ministerie van 
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit wordt door de 
NVF in samenwerking met de Stichting Innovatie Glas-
tuinbouw Nederland gewerkt aan een project rond de 
teelt, voorlichting over en afzet van in Nederland ge-
teelde geneesplanten.

11-12 juni 2010
5e gezamelijke congres van de 

NVF en de NVGO

”Natuurproducten als alternatief voor reguliere geneesmiddelen?”

Het congres vindt plaats in hotel 't Spijker in Beek bij Nijmegen en het bestaat zoals altijd uit een lezingendag (vrijdag 
11 juni) en een botanische excursie (zaterdag 12 juni). Deze vindt plaats in de Millingerwaard bij Nijmegen.

U kunt een aanmeldformulier opvragen bij het NVF-bureau (nvf@fyto.nl of 024-6844301) of bij de NVGO.
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Korte berichten
hOgeschOOl sAxiOn stArt OPleiding coMpleMentary 
alternatiVe Medicine
Saxion hogescholen in Deventer biedt als eerste regu-
liere hogeschool in Nederland een hbo-opleiding aan tot 
CAM (Complementary Alternative Medicine) therapeut. 
Dit is het resultaat van een jarenlange samenwerking 
met de oudste opleiding op dit gebied, de Academie 
voor Natuurgeneeskunde Hilversum (ANH), die per 
1 januari 2010 heeft geresulteerd in een overdracht 
van het ANH onderwijs aan de particuliere poot van 
Saxion (SaxionNext). Tijdens de voorbereiding nam 
SaxionNext de kwaliteitsborging voor haar rekening 
en ANH de inhoud. Dit leidde tot een succesvol afge-
sloten visitatie door Hobeon in de zomer van 2009, op 
basis waarvan accreditatie is aangevraagd bij de NVAO 
(Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie). Saxion-
Next functioneert vaker als kraamkamer voor nieuwe 
opleidingen (zij heeft onder meer hbo-opleidingen in 
archeologie en psychologie opgezet). De paramedische 
opleiding tot CAM-therapeut kent drie specialisatie-
richtingen: klassieke homeopathie, traditionele Chinese 
geneeskunde met acupunctuur, en traditionele Europese 
natuurgeneeskunde met fytotherapie en voeding. Zodra 
de aanvraag bij de NVAO is afgerond zal in Deventer de 
voltijdopleiding starten; de deeltijdopleiding blijft geves-
tigd in het centrum van het land. 

Therapeuten die in het verleden aan de ANH of elders 
zijn afgestudeerd kunnen door middel van een EVC 
procedure (Erkenning Verworven Competenties) door 
SaxionNext laten vaststellen welke aanvullende modu-
les nodig zijn om een geaccrediteerd bachelor-diploma 
CAM-therapeut te verwerven.
Bron en aanvullende informatie: www.saxionnext.nl en 
www.avnh.nl.

gezOndheidsrAAd Over (On)AfhAnkelijkheid OnderzOek
Onder de intrigerende titel “Wie betaalt, bepaalt?” 
publiceerde de Gezondheidsraad december 2009 een 
Signalement. Het verkent de invloed van (industriële) 
sponsoring op het ontwikkelen van medische kennis, en 
de ethische vragen die daardoor worden opgeroepen. 
Het gaat vooral om het stadium van agendering en pri-
oritering (welke kennis moet worden ontwikkeld) en 
het stadium van de ontwikkeling van die kennis door 
onderzoek. Zorgelijk is dat inmiddels vaststaat dat 
onderzoeksresultaten sterk beïnvloed worden door de 
opdrachtgevende partij (vaak een farmaceutisch bedrijf), 
ook al zijn onafhankelijke instituten en/of wetenschap-
pers ingeschakeld. Bij het groeiende aantal publiek-pri-
vate samenwerkingsverbanden waarin de aardgasbaten 
worden geïnvesteerd en bij ethische kwesties rond het 
gebruik van placebo’s in klinisch onderzoek worden 
kritische vraagtekens gezet. Nu geneesmiddelonderzoek 
bij kinderen door de registratieautoriteiten wordt gesti-
muleerd, blijkt dat de industrie de marketingtechnisch 
interessante producten onderzoekt en niet de producten 
waaraan de kindergeneeskunde juist behoefte heeft. 
Alle onderzochte kennisgebieden blijken de gevolgen 
te ondervinden van wat het crowding out effect wordt 
genoemd, het verschijnsel dat kennisgebieden waarop 
de verkoop van producten en het maken van winst 

niet of minder aan de orde zijn in ontwikkeling achter-
blijven in vergelijking met economisch valoriseerbare 
kennisgebieden, terwijl er maatschappelijk wel degelijk 
behoefte aan deze kennis bestaat. Als voorbeeld wordt 
onder meer genoemd het toegepast voedingsonderzoek 
op klinische eindpunten. Fabrikanten doen dit soort 
onderzoek weinig omdat het aantonen van een causale 
relatie tussen een voedingsmiddel of -ingrediënt en de 
gezondheid van de proefpersonen langdurig onderzoek 
vereist en de kosten van dergelijk onderzoek hoog zijn. 
Ook bij ZonMw maken trials naar de relatie tussen 
voedingsmiddelen of -ingrediënten en gezondheid/ziekte 
weinig kans. Te denken valt bijvoorbeeld aan onderzoek 
naar de relatie tussen bestanddelen van voedingsmidde-
len en gezondheid (lycopeen uit tomaat tegen prostaat-
kanker, flavonoïden uit thee tegen hart- en vaatziekten, 
de rol van koolhydraten bij het ontstaan van diabetes). 
De markt biedt geen mechanisme om de onderzoeks- en 
ontwikkelingskosten terug te verdienen want deze pro-
ducten zijn niet patenteerbaar. Thema’s die van groot 
belang zijn voor de volksgezondheid blijven daardoor 
liggen.
Bron: Publicatie 2009/18 op www.gezondheidsraad.nl/
sites/default/files/200918.pdf.

cursus fytOtherAPie vOOr dierenArtsen
De Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde 
(STEHD) biedt deze zomer een introductiecursus fyto-
therapie aan die alleen toegankelijk is voor dierenart-
sen en paraveterinaire dierfysiotherapeuten. De cursus 
wordt verzorgd door het Instituut voor Etnobotanie en 
Zoöfarmacognosie samen met verschillende NVF-leden 
(drie dierenartsen, farmacognost en apotheker). De 
STEHD wil binnen de opleiding tot holistisch dierenarts 
de opleiding fytotherapie op het niveau van de Euro-
pean Herbal & Traditional Medicine Practitioners As-
sociation brengen; daartoe is deze introductiecursus een 
eerste – duidelijk omschreven – stap. Cursusdagen zijn 
4, 5, 25 en 26 juni en 10 en 11 september. 
Bron en nadere informatie: website www.stehd.nl.

ginkgO vOOrkOmt de cOgnitieve AchteruitgAng bij 
Ouderen niet
Ginkgo (Ginkgo biloba) wordt vaak aangeprezen voor 
het in stand houden of verbeteren van de geheugen-
functie. In een recent gepubliceerde gerandomiseerde, 
dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie bij 3069 
ouderen (72-96 jaar oud; gemiddeld 79,1 jaar) werd het 
effect van langdurig gebruik van een gestandaardiseerd 
Ginkgo-extract (EGb 761, 120 mg, tweemaal daags) op 
het geheugen onderzocht. Deelnemers aan dit onderzoek 
werden gedurende ruim zes jaar gevolgd (2002-2008) 
waarbij de geheugenfunctie ieder half jaar werd geme-
ten met behulp van meerdere gevalideerde testen voor 
het cognitieve functioneren. Geen significante verschil-
len werden gevonden tussen de met ginkgo behandelde 
groep en de placebogroep wat betreft de jaarlijkse 
achteruitgang in geheugenfunctie. De uitkomst van dit 
onderzoek is in overeenstemming met de resultaten van 
eerdere klinische studies van beperktere omvang en 
toont nogmaals aan dat ginkgo geen effect heeft op het 
geheugen bij gezonde ouderen.
Bron: Snitz BE, et al. Ginkgo biloba for pre-
venting cognitive decline in older adults. JAMA 
2009;302(24):2663-70.
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grOene thee verlAAgt de kAns OP dePressie
Aan groene thee worden al veel gezondheidseffecten 
toegeschreven maar nieuw onderzoek lijkt weer een 
gunstige eigenschap aan dit rijtje te gaan toevoegen. In 
een epidemiologisch onderzoek onder nog zelfstandig 
wonende oudere Japanners is namelijk een verband 
gevonden tussen de consumptie van groene thee en de 
incidentie van depressieve klachten. De consumptie van 
groene thee werd in dit onderzoek onder 1058 personen 
van 70 jaar en ouder gekwantificeerd aan de hand van 
een vragenlijst over het voedingspatroon. Het voor-
komen van depressieve klachten werd vastgesteld met 
behulp van een gevalideerde vragenlijst (Geriatric De-
pression Scale). Ouderen werden verdeeld in drie groe-
pen, mensen die minder dan één kop groene thee per 
dag dronken, mensen die 2-3 kopjes per dag dronken en 
mensen die meer dan vier kopjes dronken. Ten opzichte 
van de mensen die weinig groene thee dronken, bleken 
de mensen met een hoge groene thee consumptie minder 
milde tot ernstige depressieve klachten te rapporteren 
(odds ratio 0,96 (95% betrouwbaarheidsinterval (BI): 
0,66-1,42)) en 0,56 (95% BI: 0,39-0,81) voor respec-
tievelijk 2-3 kopjes en ≥ 4 kopjes groene thee per dag 
(P(trend) = 0,001)). Door de onderzoekers wordt gesug-
gereerd dat de antidepressieve werking te maken heeft 
met een effect van groene thee op de stress-respons en 
mogelijk ook met een ontstekingsremmende activiteit. 
Nader onderzoek moet het werkingsmechanisme echter 
verder ophelderen.
Bron: Niu K, et al. Green tea consumption is associated 
with depressive symptoms in the elderly. Am J Clin Nutr 
2009;90:1615-22.

een verbinding uit OlijfOlie in de strijd tegen de ziekte 
vAn Alzheimer
Meer nog dan de onoplosbare amyloïdfibrillen die pla-
ques vormen in de hersenen van patiënten met de ziekte 
van Alzheimer wordt er tegenwoordig van uitgegaan 
dat oplosbare oligomeren van het amyloïd-β(1-42) eiwit 
als primair neurotoxine bijdragen aan het ontstaan van 
deze ziekte. Stoffen die de vorming van deze oligomeren 
tegengaan zouden dan ook kunnen worden ingezet als 
geneesmiddel ter voorkoming van de ziekte van Alz-
heimer. Voor oleocanthal – een fenolische verbinding 
uit olijfolie – is nu aangetoond dat het de vorming van 
amyloïd-β(1-42) oligomeren beïnvloedt en de binding 
van deze oligomeren aan de uiteinden van zenuwen (de 
synapsen) vermindert. Deze werking van oleocanthal 
resulteert ook in een verminderde beschadiging van de 
synapsen en beschermt de signaaloverdracht tussen ze-
nuwcellen.
Bron: Pitt J, et al. Alzheimer’s-associated Aβ oligomers 
show altered structure, immunoreactivity and synap-
totoxicity with low doses of oleocanthal. Toxicol Appl 
Pharmacol 2009;240:189-97.

mAriAdistel vermindert chemOtherAPie-geïnduceerde 
leverOntstekingen
Hoewel het bewijs uit (pre-)klinisch onderzoek nog 
beperkt is, wordt mariadistel (Silybum marianum) 
toegepast vanwege de leverbeschermende werking. De 
resultaten van een gecontroleerde, dubbelblinde klini-
sche studie bij kinderen met acute lymfatische leukemie 
(ALL) geven een verdere onderbouwing voor de werk-
zaamheid van mariadistel. Kinderen met ALL die ten 

gevolge van de chemotherapie leverschade hadden op-
gelopen, werden gedurende vier weken met mariadistel 
behandeld of ontvingen een placebo. Direct aan het eind 
van de behandelperiode bleken de serumwaarden van de 
leverenzymen alanine-aminotransferase (ALT) en aspar-
taat-aminotransferase (AST) en het totale bilirubinege-
halte niet te verschillen tussen beide behandelgroepen. 
Vier weken na stopzetting van de behandeling waren de 
ALT-concentraties in het bloed van de met mariadistel 
behandelde kinderen wel significant lager (P = 0,05) dan 
in de placebo-behandelde kinderen. De AST-waarden 
waren eveneens lager maar verschilden niet significant 
ten opzichte van de placebo-groep (P = 0,07). De do-
sering van de chemotherapeutica moest (ten gevolge 
van de bijwerkingen) tijdens de studie bij 61% van de 
met mariadistel behandelde kinderen worden verlaagd 
terwijl dit percentage op 72% lag in de placebo-groep. 
Laboratoriumonderzoek toonde aan dat maradistel geen 
negatief effect had op de chemotherapeutica en zelfs een 
bescheiden synergistische werking vertoonde met vin-
cristine.
Bron: Ladas EJ, et al. A randomized, controlled, double-
blind, pilot study of milk thistle for the treatment of 
hepatotoxicity in childhood acute lymphoblastic leuke-
mia (ALL). Cancer 2010;116(2):506-13.

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE HYPERIPLANT®

[1] BENAMING Hyperiplant tabletten, fi lmomhulde tabletten 300 mg. [2] KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per fi lmom-
hulde 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 BETREF-
FENDE 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 sympto-
men 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 afl everen 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 geneesmid-
delen 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 Hype-
ricum 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 immuunsys-
teem 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 schadelijk-
heid 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 afgera-
den. 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 Bijwerkin-
gen: 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 wor-
den. 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 behande-
ling 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 vei-
ligheidsonderzoek: In vitro is bij concentraties die aanleiding geven tot fototoxiciteit, fotogenotoxiciteit waar-
genomen 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, cro-
scarmellose 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 bewa-
ring: 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/ver-
werkingsinstructies: 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, Post-
bus 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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Agenda (zie ook www.fyto.nl)

18-24 april 2010 
6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of 
Southeast European Countries 
Plaats: Antalya, Turkije. 
Informatie: http://www.6thcmapseec.org.

22 april 2010 
27e bijeenkomst NVF-Studiegroep Dier en Kruid
Plaats: Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, FAFC 
Wentgebouw, De Uithof, Utrecht.
Informatie: via het NVF-bureau.

5-8 mei 2010 
Society of Ethnobiology “The Meeting Place: Integra-
ting Ethnobiological Knowledge” (33rd annual meet-
ing) 
Plaats: Victoria, British Columbia, Canada. 
Informatie: http://ethnobiology.org/conference/up-
coming.

6-10 juni 2010  
Society of Economic Botany, 51st annual meeting  
Plaats: Xalapa, Mexico. 
Informatie: www.econbot.org.

11 juni 2010 
5e gezamenlijk congres van NVF en NVGO 
Plaats: Beek/Ubbergen (nabij Nijmegen). 
Informatie: via het NVF-bureau.

1-3 juli 2010 
14th International Congress “Phytopharm 2010” 
Plaats: St. Petersburg, Rusland. 
Informatie: www.adaptogen.ru/phyto2010.html.

10-14 juli 2010 
51st annual meeting of the American Society of Phar-
macognosy 
Plaats: Tampa, Florida, Verenigde Staten. 
Informatie: http://www.phcog.org/files/Tampa2010.pdf.

31 juli-4 augustus 2010
International Society of Chemical Ecology, 26st annual 
meeting 
Plaats: Vinci Convention Centre, Tours, Frankrijk. 
Informatie: http://www.atout-org.com/isce2010.

23-27 Augustus 2010 
25th International Conference on Polyphenols 
Plaats: Montpellier, Frankrijk. 
Informatie: http://www1.montpellier.inra.fr/polyphe-
nols2010/.

De redactie wil lezers die willen reageren op dit onderwerp op-
roepen een ingezonden brief naar dit tijdschrift te sturen. On-
derstaand treft u alvast een eerste reactie aan van drs. Charles 
Wauters, als apotheker werkzaam bij de NatuurApotheek
 in Pijnacker.

 “Het door Dhaenens en Vynckier voorgestelde model lijkt mij 
een uitstekende gedachte om helderheid te verschaffen binnen 
het werkterrein van de natuurgeneeskundigen. Maar het hindert 
mij dat er wordt gezegd dat het gepersonaliseerde voorschrift 
door richtlijn 2004/24/EG onmogelijk zou worden. Volgens 
mij is dat niet correct. Richtlijn 2004/24/EG is niet bedoeld om 
gepersonaliseerde receptuur te regelen. Gepersonaliseerde recep-
tuur gaat uit van grondstoffen. Die grondstoffen vallen onder 
de warenwet, tenzij ze expliciet binnen de warenwet zijn verbo-
den en dus onder de geneesmiddelwet moeten zijn geregistreerd 
om aan patiënten te mogen worden verstrekt. Onder welk re-
gime (uitsluitend recept (UR), uitsluitend apotheek (UA), uit-
sluitend apotheek of drogist (UAD) of algemene verkoop (AV)) 
van de geneesmiddelwet grondstoffen dan vallen, wordt niet 
vermeld in richtlijn 2004/24/EG. Men houdt algemeen aan dat 
dan de UR-status geldt. Het zou interessant zijn vast te leggen 
dat dat de UA-status is, tenzij natuurlijk de grondstof expliciet 
in de geneesmiddelwet wordt genoemd. Bij UA moet medica-
tiebewaking uitgevoerd worden door de apotheek. De medica-
tiebewaking kan heel goed plaatsvinden via het Apotheek In-
formatie Systeem (AIS): “de computer”. Dit AIS en meteen ook 
maar de daarin opgenomen Uitgifte Informatie kan heel wel 
gevoed worden door een nog in te stellen kruidencommissie, die 
bijvoorbeeld ressorteert onder het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen.

Een criterium voor apothekers om tot verstrekking van een 
dergelijk kruid of kruidenpreparaat over te gaan, zou heel 

goed kunnen zijn dat aan de verstrekking een advies ten 
grondslag ligt van een terzake deskundige. Bij een advies voor 
een uit kruiden of kruidenpreparaten samengesteld magistraal 
recept zou de apotheker de deskundigheid van de adviseur 
kunnen afleiden uit het feit dat deze is opgenomen in het (in 
oprichting zijnde) nationale herbalistenregister.

Richtlijn 2004/24/EG is bedoeld om kruiden en kruidenprepa-
raten uit de traditie op een vereenvoudigde manier (geen klini-
sche bewijsvoering nodig) te registreren als geneesmiddel. Op 
deze manier kunnen traditioneel gebruikte kruidenmiddelen in 
de handel worden gebracht met een heldere indicatie (medische 
claim) binnen het zelfzorgcircuit. Officieel leidt de met goed 
gevolg doorlopen registratieprocedure dan ook tot een han-
delsvergunning. In Nederland zal dat dus een vergunning met 
UA-, UAD- of AV-status kunnen zijn. Daar heeft de gepersona-
liseerde (= magistrale) bereiding niets mee te maken. Magistrale 
receptuur is dus per definitie vrijgesteld van registratie: ze wordt 
immers direct door de apotheker ter hand gesteld. Wel zou je 
kunnen stellen dat een magistrale bereiding – ook al is deze 
samengesteld uit grondstoffen die onder de warenwet vallen – 
uit hoofde van functie geneesmiddel kan worden genoemd. De 
apotheker mag dat ter hand stellen mits de veiligheid is gegaran-
deerd. Een magistrale bereiding naar aanleiding van een advies 
van een therapeut niet zijnde een arts valt dientengevolge onder 
het UA-regiem. Mits de UA-richtlijnen gevolgd worden omtrent 
medicatieveiligheid lijkt me dat, zonder aanvullende regelge-
ving, uitstekend geregeld.

Verder wil ik nog ten overvloede opmerken dat het opnemen 
van een grondstof in de farmacopee deze grondstof niet au-
tomatisch tot geneesmiddel verklaart (natrium chloride staat 
bijvoorbeeld in de farmacopee maar keukenzout is geen ge-
neesmiddel). Het omgekeerde geldt wel; indien men een kruid 
of kruidenpreparaat wil registreren als geneesmiddel zal het 
aan de eisen van de farmacopee moeten voldoen.”

vervolg van pagina 17


