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Ten geleide
Voor u ligt het zomernummer met als thema de meest 
voorkomende reumatische gewrichtsaandoeningen: 
artrose, reumatoïde artritis (‘reuma’) en jicht. De con-
ventionele behandeling hiervan wordt vaak beperkt 
door onvoldoende of afnemende effectiviteit en ernstige 
bijwerkingen. Fytotherapeutica zouden een zinvolle bij-
drage kunnen leveren aan de behandeling van deze chro-
nische aandoeningen. Bij milde ziekteactiviteit om de af-
hankelijkheid van conventionele geneesmiddelen te ver-
minderen, met name niet-steroïdale ontstekingsremmers 
(NSAID’s), en bij acute of progressievere ziekteactiviteit 
om de effectiviteit van de behandeling te verbeteren en 
de bijwerkingen te beperken. Hiervoor is eerst nog meer 
onderzoek nodig. Een uitgebreid screeningprogramma 
zoals is uitgevoerd aan de Universiteit Utrecht (Knip-
ping), kan de ontwikkeling van het enorme potentieel 
van plantenextracten of -stoffen tot nieuwe, effectieve 
en goed verdraagbare preparaten weer een stapje verder 
brengen.

In dit nummer komen een aantal veelbelovende plan-
ten en natuurlijke stoffen aan bod die nog niet zo lang 
toegepast worden bij reumatische gewrichtsaandoenin-
gen, of die zich nog moeten bewijzen in de praktijk (De 
Munck-Khoe). Plantenextracten die traditioneel of nieuw 
toegepast worden bij reumatische gewrichtsaandoeningen 
verenigen met hun brede werking in veel gevallen de ei-
genschappen in zich van cyclo-oxygenase2-remmers, 

DMARD’s1 en biologicals2. Dit pleit er voor om fytothe-
rapeutica standaard in te zetten als basaal onderdeel van 
de medicamenteuze behandeling. Ook hier draagt Neder-
lands onderzoek bij aan het vaststellen van de effectiviteit 
van plantenextracten en nutraceuticals voor toepassing 
bij reuma en artrose. Het traditionele gebruik van de 
bloemen van moerasspirea (Filipendula ulmaria) bij jicht 
is onlangs verder onderbouwd (Kazazi). Eerder al werden 
immuunmodulerende activiteiten aangetoond van flavo-
noïden (spiraeoside) uit de bloemen van de moerasspirea, 
die het traditionele gebruik bij reuma en jicht kunnen 
verklaren. Er werd onder meer een remmende werking 
op het complementsysteem gevonden.

Registratie als geneesmiddel zou de integratie van fy-
totherapeutica in de farmacotherapeutische behande-
ling van reumatische gewrichtsaandoeningen kunnen 
bevorderen. Als het op registreren van fytotherapeutica 
aankomt, kunt u lezen wat de nieuwe mogelijkheden 
zijn die het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
hiervoor biedt (Van Asseldonk). Maar het is niet te ver-
wachten dat we ooit geregistreerde eierschaalmembraan 
kunnen gaan slikken. Het is waarschijnlijker dat de in 
dit nummer besproken middelen als officinaal3 voe-
dingssupplement of nutraceutical in het keukenkastje 
belanden en niet officieel in het medicijnkastje.

De redactie wenst u veel leesplezier toe.

Lan Kiauw de Munck-Khoe, thema-coördinator

1 DMARDs = Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs, helpen de reumati-
sche ziekte tot rust te brengen.

2 Biologicals remmen het ontstekingsproces en voorkomen gewrichtsschade 
door beïnvloeding van de werking van lichaamseigen stoffen (TNF-α, en 
andere) of cellen van het immuunsysteem.

3 Geneeskrachtig.

Veelbelovende plantenextracten voor de 
behandeling van allergie en ontsteking
K. Knipping, J. Garssen

Karen Knipping verrichtte van 2001 tot 2006 een onderzoek aan de Universiteit van Utrecht (Facul-

teit Farmaceutische Wetenschappen) in samenwerking met het toenmalige Numico Research (nu be-

kend onder de naam Danone Research Centre for Specialised Nutrition), waarbij zij 10.000 plan-

tenextracten gescreend heeft op hun anti-allergische en tevens ontstekingsremmende werking. Dit 

onderzoek was gericht op het ontwikkelen van nieuwe concepten voor de behandeling van allergische 

aandoeningen en/of ontstekingen. In dit artikel wordt een selectie van deze planten nader besproken.

Allergie
Allergie is een ongecontroleerde reactie die vaak, maar 
niet altijd resulteert in een ontsteking. Bij een allergie 
reageert het immuunsysteem op lichaamsvreemde stof-
fen (allergenen) die op zichzelf niet schadelijk hoeven te 
zijn, zoals bijvoorbeeld stuifmeelkorrels, huidschilfers 
van dieren, uitwerpselen van huisstofmijt of voedselbe-
standdelen. Allergenen komen via de slijmvliezen van 
de darm of luchtwegen het lichaam binnen of werken 

als contactallergeen op de huid. Het immuunsysteem 
probeert deze allergenen onschadelijk te maken met een 
soms ‘overdreven’ allergische en inflammatoire reactie.
Er worden vier types overgevoeligheidsreacties onder-
scheiden:

Type I:−	  IgE-gemedieerde allergische reactie. Bij deze 
vorm van allergie zijn allergeen-specifieke IgE-antili-
chamen betrokken; 
Type II:−	  IgG-gemedieerde reactie. Deze vorm van 
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allergie ontstaat wanneer IgG-antilichamen zich gaan 
richten tegen het oppervlak van cellen en weefsels 
wanneer zich daarop allergenen bevinden die worden 
gezien als lichaamsvreemd;
Type III:−	  antigeen-antilichaamcomplexen in weefsels. 
Deze vorm van allergie ontstaat wanneer antigeen-
antilichaamcomplexen neerslaan in weefsels (vaak 
gewrichten en nieren) of gevormd worden in weef-
sels;
Type IV:−	  cel-gemedieerde reactie. Deze reactie ont-
staat door activatie van T-lymfocyten die via de 
productie van diverse chemokinen en cytokinen het 
allergeen onschadelijk maken, maar daarbij relatief 
veel weefselschade induceren [1].

Type I en IV zijn de meest voorkomende reacties (onge-
veer 90% van alle allergische reacties). In dit onderzoek 
is het effect van plantenextracten op de IgE-gemedieerde 
allergische reactie bekeken. Deze type I-reactie treedt niet 
direct op bij een eerste contact met het allergeen. Na de 
eerste blootstelling volgt sensibilisatie waarbij specifieke 
IgE-antilichamen tegen het desbetreffende allergeen ge-
produceerd worden. Deze IgE-antilichamen zullen bin-
den aan specifieke IgE-receptoren op basofielen en mest-
cellen. Bij een tweede contact met het identieke allergeen 
bindt dit allergeen aan de IgE-antilichamen waardoor 
crosslinking van de IgE-antilichamen ontstaat [2]. Dit is 
het signaal voor basofielen en mestcellen om een aantal 
opgeslagen mediatoren zoals histamine en serotonine uit 
te scheiden en om andere mediatoren zoals prostaglan-
dinen en leukotriënen te gaan produceren. Deze stoffen 
zullen een aantal veranderingen in het lichaam veroorza-
ken zoals vaatverwijding, vernauwing van de bronchiën 
en zelfs afname van de hartactiviteit. Bij een ernstige al-
lergische reactie kan dit leiden tot een levensbedreigende 
anafylactische shock [3].

Ontsteking
Een ontsteking is een plaatselijke reactie van het lichaam 
op beschadiging van weefsel. Deze beschadiging kan ver-
schillende oorzaken hebben. Prikkels van buitenaf zoals 
micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels), che-
mische prikkels (irriterende stoffen) en fysische prikkels 
(hitte, UV-straling) zijn bekende voorbeelden die kun-
nen resulteren in een acute en/of chronische ontsteking. 
Daarnaast kan er een immunologische reden zijn, zoals 
een allergische of auto-immuunreactie van het lichaam 
zelf (reuma, multiple sclerose). 
Een ontsteking heeft als doel het verwijderen van de 
schadelijke stof of prikkel en het herstellen van de scha-
de. Ondanks verschillende oorzaken van een ontsteking 
zijn de symptomen vaak identiek, namelijk roodheid, 
pijn, zwelling en temperatuurverhoging. De pijn die 
optreedt bij een ontsteking wordt door twee factoren 
veroorzaakt. Ten eerste is er lokale zwelling vanwege 
toevoer van extra bloed of lymfe voor de aanvoer van 
grote hoeveelheden witte bloedcellen en ontstekingsme-
diatoren. Deze zwelling drukt op het ontstoken en om-
liggende weefsel. Daarnaast zorgen de stoffen bradyki-
nine en prostaglandine E2 (PGE2) voor pijn. Beide me-
diatoren hebben een vaatverwijdende werking en geven 
een intensieve stimulering van vrije zenuwuiteinden, wat 
pijn tot gevolg heeft [4]. Andere belangrijke mediatoren 
in een ontstekingsreactie zijn de pro-inflammatoire cyto-
kinen, waaronder onder andere tumor-necrosis factor-
alfa (TNF-α), interleukine 1-beta (IL-1ß) en leukotrieen 

B4 (LTB4) [5]. 
Het verloop van een ontsteking is afhankelijk van de 
aard van de verwekker en de ernst en omvang van de 
beschadiging. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
een acute en een chronische ontsteking. Een acute ont-
steking ontstaat binnen een paar uur tot ongeveer twee 
dagen. Meestal is het verloop vrij hevig, maar van korte 
duur. Een chronische ontsteking begint veel langzamer, 
verloopt minder hevig, maar blijft voortdurend aanwe-
zig. Voorbeelden van chronische ontstekingprocessen 
zijn reumatoïde artritis en artrose.

BehAndeling vAn Allergie en Ontstekingen
Conventionele geneesmiddelen die toegepast worden 
bij allergische of ontstekingsreacties geven verlichting 
van de symptomen maar kunnen nare of ernstige bij-
werkingen hebben, met name wanneer ze chronisch 
gebruikt moeten worden. Natuurlijke middelen die uit 
planten(delen) gemaakt worden, kunnen mogelijk (even) 
effectief werken en hebben vaak een milder bijwerkin-
genprofiel. Dit onderzoek was gericht op het ontwik-
kelen van nieuwe concepten voor de behandeling van 
allergische aandoeningen en/of ontstekingen.

In vItro en In vIvo screening vAn plAntenextrActen
Ongeveer 10.000 plantenextracten, afkomstig van de 
herbal library van het toenmalige Numico Research, zijn 
gescreend op hun anti-allergische werking met een test 
die gebruikmaakt van rat basofiele leukemiecellen (RBL) 
(figuur 1). Deze cellen kunnen gesensibiliseerd worden 
met IgE gericht tegen een bepaald allergeen. Vervolgens 
kan degranulatie van de cellen geïnduceerd worden door 
incubatie met het desbetreffende allergeen, waardoor 
de IgE-antilichamen zullen crosslinken en de allergische 
cascade van start gaat. Tijdens deze reactie worden his-
tamine en ß-hexosaminidase gelijktijdig uitgescheiden 
uit granules (degranulatie). Vrijgifte van ß-hexosami-
nidase wordt in deze test gemeten als maat voor de de-
granulatie. Plantenextracten die deze degranulatie met 
meer dan 55% remmen zijn verder onderzocht op anti-
allergische werking, waarbij mononucleaire cellen uit 
humaan perifeer bloed (PBMC’s) worden gestimuleerd 
tot degranulatie door middel van crosslinking. Aan de 
hand van een specifieke oppervlaktemarker wordt met 
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Figuur 1: Screening van 10.000 plantenextracten op anti-
allergische werking. Van ongeveer 10.000 plantenextracten 
(zwarte punten) lieten 99 extracten een remming zien van 
meer dan 55% (punten onder de stippellijn) op de vrijgifte 
van ß-hexosaminidase door RBL-2H3 cellen als maat voor 
degranulatie.
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flowcytometrie de degranulatie bekeken. Deze opper-
vlaktemarker is onderdeel van de granule en is alleen te 
meten op het oppervlak van basofielen en mestcellen na 
degranulatie [6]. 
In het supernatant van de gestimuleerde cellen wordt 
de hoeveelheid geproduceerde cysteïnyl-leukotriënen 
(cys-LT; LTC4, LTD4 en LTE4) gemeten [7]. Tevens is 
bekeken of de extracten geen schadelijke effecten heb-
ben op de cellen zelf met behulp van een test waarin de 
metabole activiteit van de cellen wordt gemeten middels 
de omzetting van een tetrazolium-zout (WST) en een 
7-amino-actinomycine D (7-AAD) kleuring wordt uitge-
voerd als maat voor celdood. 
Eén extract is getest in een muizenmodel voor koe-
melkallergie. Hierbij worden muizen eerst allergisch 
gemaakt voor koemelk. Vervolgens worden koemelkal-
lergenen subcutaan in de oorschelp gespoten waardoor 
een allergische reactie optreedt en het oor zal opzwellen. 
Na orale of topicale behandeling met het extract wordt 
de remming van de oorzwelling gemeten.
Om te onderzoeken of de extracten ook invloed hebben 
op een ontstekingsreactie anders dan allergie, worden 
PBMC’s gestimuleerd met lipopolysaccharide (LPS), 
een molecuul afkomstig van het membraan van gram-
negatieve bacteriën welke zorgt voor een productie van 
pro-inflammatoire mediatoren. De productie van LTB4, 
IL-1ß, PGE2 en TNF-α door LPS-gestimuleerde PBMC’s 
zijn in dit onderzoek gemeten.

ArctIum lAppA l.
Arctium lappa L. (Asteraceae) wordt in de volksmond 
ook wel ‘grote klit’ genoemd en komt voor in Europa en 
Azië. In Europa wordt de plant bijna niet meer gegeten, 
maar in Azië is het nog steeds een populaire groente. A. 
lappa wordt gebruikt voor de behandeling van vele in-
fectieziekten. Een extract van de bladeren laat een anti-
bacteriële werking zien [8]. Ook zijn de anti-inflamma-
toire effecten onderzocht van een wortelextract van deze 
plant [9]. Een extract van de complete plant blijkt een 
remmende werking te hebben op de binding van platelet 
activating factor (PAF) [10]. 
Uit onze screening van plantenextracten op anti-aller-
gische werking kwam één bepaald A. lappa-extract als 
sterkste remmer naar voren. De gebruikte extractieme-
thode is essentieel gebleken voor de werking. Andere 
extracten van A. lappa – van verschillende producenten 
en op verschillende wijze geëxtraheerd – lieten geen 

remmend effect zien op de degranulatie (figuur 2). 
Het extract is verder onderzocht op remming van de de-
granulatie en cys-LT productie (tabel 1). Het bleek zeer 
potent in het remmen van de degranulatie. Voor 50% 
remming was slechts 3,5 µg extract/ml nodig. Dit wordt 
de IC50 genoemd (inhibitory concentration 50%). 
Voor remming van de cys-LT-productie was de IC50 
ook slechts 3,5 µg/ml. Tijdens een fractionering van het 
extract met behulp van hogedruk vloeistofchromatogra-
fie, waarbij elke fractie getest werd op een remmende 
werking, bevatte één fractie de actieve component. Het 
is echter tot op heden nog niet gelukt de identiteit van 
deze component te achterhalen met standaard tech-
nieken zoals vloeistofchromatografie gekoppeld aan 
massaspectrometrie (LC-MS) en nucleaire magnetische 
resonantie (NMR). 

In een muizenmodel voor koemelkallergie was topicale 
toediening van 5 mg A. lappa-extract via de oorhuid 
in staat de allergische zwelling in het oor met ongeveer 
50% te remmen (figuur 3). Orale toediening van 10 
mg/ml extract had geen effect op de allergische reactie, 
maar andere doseringen moeten nog getest worden [11]. 
A. lappa lijkt daarom een zeer interessante plant voor 
het behandelen van allergische aandoeningen zoals ato-
pische dermatitis.

cedrus deodArA (rOxB. ex d.dOn ) g.dOn
Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don ) G.Don (Pinaceae) 
of Himalayaceder is een tot 40-50 meter hoge, altijd 
groene naaldboom. De boom komt oorspronkelijk uit 
Tibet, Nepal, Afghanistan, Pakistan en India. C. deo-
dara heeft anti-oxidatieve eigenschappen [12] en er zijn 
ook meerdere anti-allergische [13, 14] en anti-inflam-
matoire [15] werkingen bekend. Uit ons onderzoek is 
gebleken dat een extract van de schors van C. deodara 
een sterke remming heeft op de degranulatie en de pro-
ductie van cys-LT (tabel 1). Tevens is het extract in staat 
de productie van IL-1ß door LPS-gestimuleerde PBMC’s 
te remmen, maar niet de productie van LTB4, PGE2 en 
TNF-α. Omdat cys-LT en LTB4 uit dezelfde precursor 
(LTA4) gesynthetiseerd worden, heeft het extract ken-
nelijk een remmend effect op het enzym LTC4-synthase 
waardoor de productie van de cys-LT wel geremd 
wordt, en niet op het enzym hydrolase, dat zorgt voor 

Figuur 2: Effect van acht verschillende extracten van Arctium 
lappa op de vrijgifte van ß-hexosaminidase release. Van de 
verschillende extracten (A-H) – van verschillende producenten 
met verschillende extractiemethoden – was alleen extract H in 
staat de ß-hexosaminidase-vrijgifte te remmen.
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de omzetting van LTA4 naar LTB4. C. deodara lijkt 
geschikt voor de behandeling van allergische aandoenin-
gen maar niet zozeer voor ontstekingsreacties.

vItex rotundIfolIA l.f.
Vitex rotundifolia L.f. (Lamiaceae) komt voor in Hawaï, 
Australië en Azië. Planten van het genus Vitex staan be-
kend om hun oestrogene activiteit en worden vaak toege-
past om vrouwelijke hormonale aandoeningen te behan-
delen [16]. In diermodellen is aangetoond dat extracten 
van Vitex rotundifolia ook een remmende werking heb-
ben op type I allergische reacties en astma [17, 18]. In 
ons onderzoek toonde een fruitextract van V. rotundifolia 
een sterke remming van de degranulatie en de cys-LT-
productie, maar ook van de LTB4-productie door LPS-
gestimuleerde cellen (tabel 1). Het extract heeft een ander 
werkingsmechanisme dan C. deodara doordat het zowel 
de cys-LT als de LTB4-productie remt. Het effect vindt 
waarschijnlijk eerder plaats in de cascade, wellicht op het 
enzym 5-lipoxygenase, dat zorgt voor de omzetting van 
arachidonzuur in de precursors van leukotriënen. Het 
extract heeft geen effect op de productie van IL-1ß, PGE2 
en TNF-α en lijkt daarom wellicht meer geschikt voor de 
behandeling van allergie.

sIlybum mArIAnum (l.) gAertn.
Silybum marianum (L.) Gaertn. (Asteraceae), de ma-
riadistel, is een één- of tweejarige distel en kwam oor-
spronkelijk alleen voor in Zuidwest-Azië, Noord-Afrika, 
Zuid-Europa en Australië. S. marianum heeft vele 
toepassingen, maar wordt zeer vaak gebruikt voor lever-
aandoeningen. De component silymarin blijkt in staat 
om een aantal factoren die leverschade kunnen veroor-
zaken tegen te werken door een beschermende werking 
tegen oxidatieve schade. Daarnaast kan zelfs de groei 
van nieuwe levercellen erdoor worden gestimuleerd. 
Dezelfde component is ook in staat om de leukotrië-
nenproductie te remmen [19]. Ook uit ons onderzoek is 
gebleken dat een extract van S. marianum de productie 
van leukotriënen sterk remt. Er is geen effect waargeno-
men op de degranulatie (tabel 1). Daarnaast is er ook 
een goede remming van LTB4, IL-1ß, PGE2 en TNF-α 
door LPS-gestimuleerde PBMC’s. S. marianum lijkt 
daarom zeer geschikt voor gebruik bij zowel allergische 

als ontstekingsklachten.

mAgnolIA offIcInAlIs rehder & e.h.WilsOn
Magnolia officinalis Rehder & E.H.Wilson (Magnoli-
aceae) of beverboom komt oorspronkelijk uit China. 
Ook M. officinalis kent vele traditionele toepassingen 
vanwege zijn bloeddrukverlagende, bloedstollende, an-
tivirale, antibacteriële, anti-inflammatoire [20] en ook 
anti-allergische [21-23] eigenschappen. In ons onderzoek 
remt een extract van de schors de degranulatie, maar ook 
de synthese van cys-LT en LTB4 (tabel 1). Tevens wordt 
de productie van PGE2 en TNF-α onderdrukt. Het ex-
tract heeft alleen geen effect op de IL-1ß productie. Zoals 
al bekend uit de literatuur heeft M. officinalis zowel een 
anti-allergische als een anti-inflammatoire werking.

cOncluderend 
Verschillende plantenpreparaten blijken in vitro een 
remmende werking te hebben op allergische en ontste-
kingsreacties of zelfs beide. Arctium lappa heeft ook in 
vivo al bewezen bij topicale toediening een remmende 
werking te hebben op een allergische reactie en zou ver-
der getest kunnen worden in een klinische studie. De in 
vitro werking van Cedrus deodara, Vitex rotundifolia, 
Silybum marianum en Magnolia officinalis is veelbelo-
vend en dient bevestigd te worden in diermodellen voor 
allergie en/of ontsteking.
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NVF-nieuws
 
veel BelAngstelling Onder nvf-leden vOOr  
OpenBAre lijst 
Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur 
is de vraag gekomen of de NVF wil helpen met de op-
richting van een gezamenlijk herbalistenregister voor 
meerdere beroepsverenigingen. Vooruitlopend hier op 
heeft het NVF-bureau dit voorjaar aan alle NVF-leden 
de vraag gesteld of zij belangstelling hadden om vermeld 
te worden op een openbare ledenlijst. Deze lijst betreft 
slechts een deel van onze leden en geeft aan waar prak-
tijken of apotheken te vinden zijn en bij welke beroeps-
vereniging men is aangesloten. Hierop zijn al tientallen 
reacties gekomen van leden die graag op deze openbare 
lijst vermeld willen worden. Op dit moment bekijkt het 
NVF-bureau hoe dit het beste vormgegeven kan worden 
en toegankelijk zal worden gemaakt voor het publiek. 
Het laat zich aanzien dat er naast lijsten van (dieren)
artsen, therapeuten en apothekers ook een lijst van te 
consulteren wetenschappers komt. Uiteraard zullen er 
jaarlijkse updates plaatsvinden en indien een landelijk 
herbalistenregister een feit is, zal dit worden gecombi-
neerd met de openbare NVF-ledenlijst.
Bent u wel NVF-lid maar heeft u er geen behoefte aan 
om op een openbare ledenlijst te staan? Dan verandert 
er voor u niets. Alleen de gegevens van degenen die er 
expliciet om vragen worden openbaar. De NVF stelt 
haar complete ledenlijst (en andere data zoals de abon-
neegegevens) nooit ter beschikking aan derden.
 

jAArverslAg 2009
Op de Algemene NVF-ledenvergadering van 11 juni 
2010 is het conceptjaarverslag 2009 besproken. NVF-
leden die dit wensen, kunnen het jaarverslag toegestuurd 
krijgen; stuur hiervoor een berichtje naar het NVF-bu-
reau. Een pdf-bestand van dit jaarverslag zal over enige 
tijd te downloaden zijn via de NVF-website. 
 
AAnvullende Berichten Over nieuWe hBO-studies met 
fytOtherApie
In de onderwijsspecial van dit tijdschrift (zomer 2006) 
werd aandacht besteed aan fytotherapie binnen de 
nieuwe opleiding Farmaceutisch Consulent. De ac-
creditatieaanvraag van deze hbo-bachelor is recent 
goedgekeurd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie-
organisatie (NVAO), de overheidsautoriteit die verant-
woordelijk is voor het toetsen van de kwaliteit van het 
hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Ook de 
in dit tijdschrift (zomer 2008) besproken nieuwe hbo-
opleiding Voeding & Gezondheid binnen Tuinbouw en 
akkerbouw op de Christelijke Agrarische Hogeschool 
Dronten is sinds een half jaar NVAO-geaccrediteerd.
Bron: persbericht Numerando 25 juni 2010 (www.
numerando.nl), persoonlijke communicatie coördinator 
afstudeerrichting Voeding en Gezondheid CAH.
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Sanjiao, gezondheid uit de natuur

Sanjiao levert sedert 1992 Chinese kruidenconcentraten van Kaiser

Pharmaceutical; concentraten die onder strenge kwaliteitscontroles

met wetenschappelijke methoden geproduceerd worden

Sanjiao levert:

-Alle klassieke – en moderne Chinese kruidenformules

-Al uw individuele kruidensamenstellingen

-Westerse tincturen, gemmotherapeutica en spécialités

-Eciwofyto® producten

-Pearlcosmetic® kruidenformules

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

(Chinese- en Westerse kruiden, gemmotherapeutica, etherische oliën,

spécialités)

-Acupunctuur benodigdheden

-Vakliteratuur

Sanjiao biedt:

-Snelle levering

-Indien gewenst rechtstreekse levering aan uw cliënten

-Deskundige informatie en vakinhoudelijke overlegmogelijkheden

Voor bestellingen en informatie:

• Telefonisch: 030-2545807

• Fax: 030-2523709
• E-mail: info@sanjiao.nl

• Via onze website www.sanjiao.nl
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Natuurlijke middelen bij inflammatoire 
gewrichtsaandoeningen
L.K. de Munck-Khoe

De behandeling van reumatoïde artritis, artrose en lage rugpijn is gericht op bestrijding van pijn en koorts 

ten gevolge van het ontstekingsproces, op ontstekingsremming, op bescherming van het gewrichtskraak-

been en -bot en op het zoveel mogelijk beperken van functieverlies. Geneesmiddelen die toegepast wor-

den bij reumatische gewrichtsaandoeningen en artrose geven frequent aanleiding tot nare of ernstige 

bijwerkingen, vooral bij chronisch gebruik. Verschillende fytotherapeutica en nutraceuticals kunnen een 

welkome aanvulling zijn op de medicamenteuze behandelingsmogelijkheden en zouden in potentie een rol 

kunnen spelen als (gedeeltelijke) vervanging van niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID’s), met name 

in minder ernstige stadia van de aandoeningen. Meer goed uitgevoerd onderzoek is echter nog gewenst. 

mOleculAire tArgets Bij reumA en ArtrOse
Intracellulaire signaaltransductieroutes die ontstekings-
cascades in gang zetten, pro-inflammatoire enzymen 
en cytokinen en enzymen en cytokinen die kraakbeen 
en bot kunnen beschadigen, zijn de vele moleculaire 
targets van geneesmiddelen tegen reumatische aandoe-
ningen. Van steeds meer plantenstoffen uit extracten 
die traditioneel toegepast worden bij inflammatoire 
aandoeningen, wordt een remmende werking gevonden 
op meerdere van deze moleculaire aangrijpingspunten 
die ontstekingsprocessen induceren of in stand houden. 
Ook de mogelijke kraakbeenbeschermende werking van 
een aantal plantenstoffen, die uit preklinische studies 
naar voren komt, geeft plantenextracten de potentie om 
als disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARD’s) 
ingezet te kunnen worden bij de behandeling van reu-
matische aandoeningen.

Nuclear factor kappaB (NFκB), p38 MAPK en Janus 
kinase/signal transducer of activation and transcription 
(JAK/STAT) zijn transcriptiefactoren die een signaal-
transductieroute in gang zetten. Ook bij de ontste-
kingsprocessen bij reumatische aandoeningen zijn deze 
signaal-transductieroutes betrokken; NF-κB- en p38 
MAPK spelen hierin zelfs een prominente rol. Remming 
van NFκB is een vaak voorkomende eigenschap geble-
ken bij veel plantenextracten of -stoffen die toegepast 
worden bij aandoeningen met een ontstekingscompo-
nent. 

Bij reumatoïde artritis vindt de ontsteking plaats in 
het synovium, het slijmvlies dat de gewrichtsholten be-
kleedt. Daar zijn synoviale fibroblasten, macrofagen en 
endotheelcellen actief in het ontstekingsproces. Door ac-
tivatie van signaaltransductieroutes in deze cellen wor-
den eiwitten geproduceerd, die het ontstekingsproces in 
stand houden. Voorbeelden hiervan zijn tumor-necrosis 
factor-alfa (TNF-α) en interleukine 1-beta (IL-1β). Deze 
twee cytokinen spelen een centrale rol bij de initiatie 
en progressie van zowel reumatoïde artritis als artrose. 
Daarnaast worden ook andere cytokinen en enzymen 
geproduceerd die een destructieve uitwerking hebben 
op het kraakbeen en bot, zoals IL-6 en IL-8 en de zoge-

naamde matrix-metalloproteïnasen (MMP’s). Met name 
de synoviale fibroblasten die zich sterk vermeerderen 
door de ontsteking spelen hierin een sleutelrol en produ-
ceren deze pro-inflammatoire eiwitten.
Andere belangrijke ontstekingsmediatoren bij reuma-
tische gewrichtsaandoeningen zijn cyclo-oxygenase-2 
(COX-2), prostaglandine E2 (PGE2), leukotriënen 
(LTB4 en anderen) en C-reactive protein (CRP). CRP 
is een acute-fase eiwit dat in verhoogde concentraties 
voorkomt bij inflammatoire aandoeningen. Bloedspie-
gels van CRP zijn geassocieerd met reumatische ge-
wrichtspijn en de ernst en progressie van de aandoening. 
Het signaaltransductie- en cytokinenprofiel verschilt 
echter per patiënt en stadium van de aandoening.

Bij artrose, die gekenmerkt wordt door degeneratie van 
het gewrichtskraakbeen en bot, wordt een groot deel 
van de vernietigende cytokinen, enzymen, eicosanoïden 
en stikstofoxide (NO) geproduceerd door het kraakbeen 
zelf. De kraakbeencellen (chondrocyten) worden hiertoe 
aangezet door IL-1β en TNF-α. Verder komt ook bij 
artrose ontsteking van het synovium veelvuldig voor. 

De meeste klinische studies met fytotherapeutica en 
nutraceuticals zijn gericht op artrose. Voor reumatoïde 
artritis zijn opvallend veel studies gepubliceerd met tra-
ditionele Chinese kruidenformules. Deze worden hier 
buiten beschouwing gelaten. Hieronder wordt een be-
perkte selectie van interessante nieuwe ontwikkelingen 
besproken voor de toepassing bij reumatoïde gewrichts-
aandoeningen.

BindWeefselmAtrix, grOenlipmOssel en eierschAAlmem-
BrAAn
Verschillende traditionele plantenpreparaten en nutra-
ceuticals worden ingezet als kraakbeenbeschermend 
middel (chondroprotectivum). Deze middelen hebben 
een positief effect op het bindweefsel, de extracellulaire 
matrix. Proteoglycanen – waartoe glycosaminoglycanen 
(GAG’s) behoren – en collageen zijn de voornaamste 
structurele macromoleculen van de extracellulaire 
matrix van kraakbeen en ander bindweefsel. Pro-in-
flammatoire cytokinen en MMP’s die in het reumatische 
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proces geactiveerd zijn, breken de kraakbeenmatrix 
af en veroorzaken verlies van proteoglycanen uit het 
kraakbeenweefsel.

GAG’s, met name chondroïtinesulfaat en glucosamine, 
vormen een van de meest gebruikte en onderzochte mid-
delen bij artrose. Verschillende overzichtsartikelen waar-
in een groot aantal studies samengevat worden, laten 
slechts enige effectiviteit zien tegen pijn bij artrose van 
de knie, zonder een duidelijk effect op de afname van de 
gewrichtsspleet. Combinatie van glucosamine met vis-
olie kan een beter resultaat geven [1]. Een bekend mid-
del dat veel gebruikt wordt bij reumatische gewrichts-
aandoeningen en van nature een combinatie van GAG’s 
met unieke omega3-vetzuren bevat, is extract van de 
Nieuw-Zeelandse groenlipmossel (Perna canaliculus). 

Een nieuw preparaat met GAG’s is het natural eggshell 
membrane (NEM). Eierschaalmembraan bestaat voor 
het grootste deel uit vezelachtige proteïnen zoals col-
lageen type I. Daarnaast bevat het GAG’s, waaronder 
chondroïtinesulfaat, glucosamine en hyaluronzuur. Een 
dubbelblinde, placebogecontroleerde studie onder 67 
patiënten met artrose aan de knie (functionele graad I-III) 
liet na 10, 30 en 60 dagen een significante vermindering 
(26,6%) zien van gewrichtspijn en stijfheid in de met 
NEM behandelde groep (500 mg/dag). De totale score in 
de Western Ontario and McMaster Universities Arthritis 
Index (WOMAC) verbeterde echter niet significant [2].

ski306x
SKI306X is ontwikkeld in Korea en is samengesteld uit 
extracten van drie planten die in Oost-Azië al een lang 
traditioneel gebruik kennen voor de behandeling van 
artrose en andere ontstekingsziekten. Het bevat ex-
tracten van de wortel van Clematis mandshurica Rupr. 
(Ranunculaceae), de wortel van Trichosanthes kirilowii 
Maxim. (Cucurbitaceae) en van de bloem en stengel 
van Prunella vulgaris L. (Lamiaceae) (in de verhouding 
1:2:1). SKI306X heeft ontstekingsremmende en pijnstil-
lende eigenschappen en kan (in vitro) de aantasting van 
het kraakbeen vertragen. Van P. vulgaris is de ontste-
kingsremmende eigenschap nog eens bevestigd in een 
in vitro-onderzoek dat is uitgevoerd aan de Universiteit 
Utrecht en al eerder is gepubliceerd in dit tijdschrift [3]. 
Een nog niet opgehelderd polyfenol uit de verwelkte 
bloem(vrucht)stengels van prunella vertoonde een sterke 
remming van de activering van het complementsysteem. 

In een studie van vier weken bij 249 patiënten met 
artrose aan de knie was de effectiviteit van SKI306X 
(driemaal daags 200 mg) vergelijkbaar met die van di-
clofenac (100 mg per dag) [4]. In deze studie werden 
verbetering in pijn en functionaliteit van het kniege-
wricht gemeten met een visueel analoge schaal (VAS) en 
de Lequesne index. Verder vertoonde SKI306X minder 
gastro-intestinale bijwerkingen (maagzuur) dan diclofe-
nac. 
In een andere studie werd bij 183 reumapatiënten het 
mengsel van extracten (driemaal daags 200 mg) verge-
leken met celecoxib (tweemaal daags 200 mg) [5]. De 
deelnemende patiënten hadden gemiddeld al negen jaar 
reuma en de ernst van de ziekte lag bij de meerderheid 
van de deelnemers in klasse II en III volgens de Ameri-
can College of Rheumatology classificering (ACR). De 

verbetering in de pijnscores (VAS) na drie en zes weken 
was in de SKI306X-groep evengoed als in de celecoxib-
groep. Ook het aantal patiënten dat 20% verbetering 
bereikte in de ziektesymptomen (ACR20) was gelijk in 
beide groepen, evenals het aantal patiënten dat tijdens 
de studie aanvullende medicatie nodig had. 
Actieve componenten van SKI306X zijn onder meer ole-
anolzuur uit C. mandshurica, rozemarijnzuur en ursol-
zuur uit P. vulgaris en 4-hydroxy-3-methoxybenzoëzuur 
en trans-kaneelzuur uit T. kirilowii. Uit een Nederlands 
promotieonderzoek komt naar voren dat SKI306X in 
vitro het IL-1β-geïnduceerde verlies van proteoglycanen 
uit gewrichtskraakbeen en de productie van NO kan 
afremmen. Dit duidt op chondroprotectieve eigenschap-
pen. Verder toonde de verhindering van de productie 
van PGE2, TNF-α en IL-1β door gestimuleerde im-
muuncellen (PBMC´s) een ontstekingsremmende wer-
king aan [6]. 

centellA AsIAtIcA
Centella asiatica (L.) Urb. (Apiaceae), ook wel bekend 
als Gotu Kola en Aziatische waternavel, is een andere 
plant die een lange traditie kent in de Oost-Aziatische 
geneeskunde. Van oudsher werd deze plant onder meer 
gebruikt als tonicum en geriatricum en bij wonden en 
zweren. Ze werd verder toegepast bij allerlei andere 
uiteenlopende aandoeningen. Vele van de toepassingen 
van C. asiatica zijn terug te voeren op het effect van de 
triterpenen op de bindweefselvorming. Stimulering van 
de biosynthese van matrixcomponenten (hyaluronzuur, 
chondroïtinesulfaat, collageen, fibronectine) werd in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw al aangetoond en is 
recenter nog eens bevestigd. Een van de werkzame stof-
fen is asiaticoside. 
In het eerder genoemde Nederlandse promotieonder-
zoek werden in experimentele studies voor artrose voor 
het eerst chondroprotectieve eigenschappen aangetoond 
van een extract van C. asiatica, gestandaardiseerd op 
triterpenen [7]. In vitro remde de triterpenenfractie het 
door IL-1β-geïnduceerde verlies van proteoglycanen en 
de NO-productie in gewrichtskraakbeen [7]. De pro-
ductie van NO in kraakbeencellen speelt bij artrose een 
belangrijke rol in de beschadiging aan het kraakbeen. 
Daarnaast stimuleerden de triterpenen de groei van 
kraakbeencellen en de synthese van proteoglycanen, 
welke verminderd waren onder invloed van IL-1β. In 
een proefdiermodel (zymosan-geïnduceerde gewrichts-
ontsteking bij muizen) voor ontsteking aan de knie 
verminderde het triterpenenextract de afbraak van pro-
teoglycanen in de aangedane kniegewrichten. Overigens 
werd in dit in vivo-model geen ontstekingsremmend 
effect in de kniegewrichten waargenomen [7]. Van asi-
aticoside en in sterkere mate van het aglycon daarvan 
zijn in vitro echter wel effecten aangetoond tegen de 
lipopolysaccharide(LPS)geïnduceerde ontstekingscas-
cade [8]. Beide stoffen remmen ook de LPS-geïndu-
ceerde productie van NO en PGE2. Het aglycon remt 
daarnaast de expressie van induceerbaar NO-synthase, 
COX-2, IL-6, IL-1β en TNF-α via down-regulatie van 
de activiteit van NFκB [8].
Deze in vitro- en in vivo-resultaten betekenen mogelijk 
dat triterpenen uit C. asiatica bij patiënten met artrose 
zouden kunnen leiden tot remming van kraakbeenaf-
braak. Klinisch onderzoek moet dit echter nog bevesti-
gen. 
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phellodendron Amurense en citrusschil-extrAct
Phellodendron amurense Rupr. (Rutaceae) komt oor-
spronkelijk voor in Oost-Azië. Deze boom wordt ook 
wel Amur cork tree genoemd. Zowel de schors van P. 
amurense als de schil van sinaasappel (Citrus sinensis 
(L.) (Rutaceae)) worden veelvuldig in de traditionele 
Chinese geneeskunde gebruikt. Plantenextracten met 
berberine – een plantenstof die ook aanwezig is in P. 
amurense – kennen een lang traditioneel gebruik tegen 
chronische inflammatoire aandoeningen, waaronder 
reuma.
In een West-Afrikaanse/Amerikaanse pilot-studie werd 
bij patiënten met ernstige primaire artrose aan de knie 
een mengsel gebruikt van het extract van Phelloden-
dron-schors (gestandaardiseerd op minimaal 50% 
berberine) en het citrusschilextract (gestandaardiseerd 
op minimaal 30% polymethoxyflavonen) [9]. Het 
Phellodendron-citrusschilextract gaf significante verbe-
teringen in gewrichtspijn en -functie, gemeten met de 
Lequesne Algofunctional Index. De effectiviteit die in 
deze studie werd gemeten, is vergelijkbaar met die van 
NSAID’s hoewel de verbetering van de klachten later 
optreedt (na vier tot acht weken) dan bij NSAID’s (na 
een tot twee weken) [9]. Ook de bloedspiegels van de 
ontstekingsmarker CRP verminderde significant met 
49%. Bij deelnemers met overgewicht resulteerde het 
Phellodendron-citrusschilextract bovendien in een gun-
stig gewichtsverlies van gemiddeld 4,2 kg (5%) na af-
loop van de studieperiode van acht weken. Gewichtsver-
lies draagt bij aan verlaging van de CRP-spiegels en bij 
patiënten met artrose verbetert een gewichtsverlies van 
meer dan 5,1% de functie van het kniegewricht [9]. Een 
minpunt van deze studie was het grote aantal uitvallers, 
met name in de placebogroep. 

In vivo- en in vitro-studies hebben aangetoond dat ber-
berine ontstekingsremmende eigenschappen heeft [9]. 
Het remt de productie van PGE2 en IL-12 en vermindert 
de genexpressie van TNF-α, IL-6, CRP en haptoglobine 
[9]. Polymethoxyflavonen uit citrusschil hebben even-
eens een ontstekingsremmende werking. Ze reguleren 
cytokinen afkomstig uit vetcellen door onderdrukking 
van de expressie van TNF-α, interferon-gamma, IL-1β 
en IL-6. Ook in monocyten wordt TNF-α onderdrukt 
[9]. Verder geven de polymethoxy-flavonen een aanzien-
lijke verlaging van totaalcholesterol, LDL-cholesterol en 
triglyceriden en een toename van HDL-cholesterol [10].

OnverzeepBAre frActies vAn AvOcAdO- en sOjAOlie
Een mengsel van de onverzeepbare fracties van avoca-
do-olie en sojaolie (avocado/soybean unsaponifiables 
(ASU) in een mengverhouding van 1:2) werd in de jaren 
negentig in Frankrijk ontwikkeld en wordt gebruikt 
bij artrose. De effectiviteit van ASU bij artrose aan de 
knie of heup is in vier klinische studies aangetoond ten 
opzichte van placebobehandeling [11,12]. Volgens een 
meta-analyse van Christensen [13] is de number needed 
to treat zes (NNT=6; het aantal patiënten dat moet wor-
den behandeld om bij één patiënt een reductie van de 
klachten te bewerkstelligen) en is het effect sterker voor 
knie-artrose dan voor heupartrose. ASU verbetert vanaf 
een dosering van 300 mg per dag de functionaliteit van 
gewrichten en vermindert de pijn en de behoefte aan 
pijnstillers. In een zeer recente studie is de effectiviteit 
van ASU vergeleken met chondroïtinesulfaat [14]. In 

deze studie kregen 361 patiënten met artrose aan de 
knie 300 mg ASU per dag of driemaal daags 400 mg 
chondroïtinesulfaat, gedurende een half jaar. In beide 
groepen daalde de WOMAC-score met ongeveer 50% 
en was de verbetering bij meer dan 80% van de patiën-
ten goed tot zeer goed. Ook de noodzaak van aanvul-
lende pijnstillende medicatie daalde in beide groepen 
[14]. Gezien de matige bewijslast van de effectiviteit van 
chondroïtinesulfaat is het jammer dat de effectiviteit van 
ASU nog niet is vergeleken met een NSAID.

Het is nog onduidelijk of ASU een effect heeft op de 
structurele veranderingen van door artrose aangedane 
gewrichten. Hoewel bij heupartrose na twee jaar ge-
bruik geen vermindering van de afname van de ge-
wrichtsspleet werd waargenomen ten opzichte van pla-
cebo, was de afname van de gewrichtsspleet significant 
minder in de subgroep van patiënten die bij aanvang 
van de studie al een ernstig vernauwde gewrichtsspleet 
hadden [15]. Anderzijds wordt gemeld dat radiologisch 
onderzoek heeft laten zien dat gebruik van ASU binnen 
twee jaar na het optreden van de symptomen de destruc-
tie van de gewrichten vertraagt [11]. 

In experimentele studies zijn van ASU ontstekingsrem-
mende en chondroprotectieve eigenschappen aange-
toond. ASU remt de afgifte en activiteit van MMP’s en 
pro-inflammatoire cytokinen [11] en verhindert de col-
lageenafbraak door IL-1-geïnduceerde kraakbeencellen 
en reumatische synoviale cellen [16]. Bovendien heeft 
ASU een stimulerende werking op de biosynthese van 
collageen en proteoglycanen door kraakbeencellen [11]. 

Overige middelen
Harpagophytum procumbens en Salix alba
In overzichtsartikelen waarin studies zijn opgenomen 
tot en met 2007, inclusief reviews van de Cochrane Col-
laboration, komen behalve ASU en SKI306X verder nog 
de volgende middelen als gunstig naar voren: uitwendig 
toegepast capsaïcine, Harpagophytum procumbens 
(Duivelsklauw) en rozenbottel bij artrose en gamma-
linoleenzuur (vanaf 1400 mg/dag) en Tripterygium wil-
fordii bij reumatoïde artritis [17,18]. Bij T. wilfordii zijn 
bedenkingen op zijn plaats, vanwege mogelijke ernstige, 
maar wel reversible bijwerkingen [18]. 
In een ander overzichtsartikel worden H. procumbens 
en Salix alba (wilgenbast) genoemd voor lage rugpijn 

Persea americana, avocadovrucht
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met een sterkere bewijslast voor duivelsklauw [12,19]. 
Duivelsklauw is effectief in doseringen gestandaardi-
seerd op 50 of 100 mg harpagoside per dag [19]. In 
één studie is duivelsklauw vergeleken met een NSAID 
(rofecoxib). Duivelsklauw was in een dosering vanaf 50 
mg per dag even effectief als 12,5 mg rofecoxib per dag. 
Wilgenbast geeft in de meeste, maar niet alle studies, 
ten opzichte van de placebo of vergeleken met NSAID’s, 
pijnverlichting in een dagelijkse dosering gestandaardi-
seerd op 120 of 240 mg salicin [19,20]. 

Resveratrol
Tot de nieuwe aanstormende kandidaten die in potentie 
van betekenis kunnen zijn bij de behandeling van reu-
matische aandoeningen behoren curcumin uit Curcuma 
longa of andere kurkuma-soorten (geelwortel) en res-
veratrol. Curcumin en resveratrol hebben beide een plei-
otrope werking (dat wil zeggen een brede werking door 
beïnvloeding van genen die meerdere eigenschappen 
hebben of meerdere effecten teweegbrengen) en remmen 
de activering van verschillende transcriptiefactoren die 
de genexpressie reguleren van genen die betrokken zijn 
bij ontsteking en celproliferatie. Remming van NF-κB 
speelt hierin een sleutelrol. Elders in dit nummer wordt 
verder ingegaan op de werking van curcumin.

Resveratrol komt in relatief hoge concentraties voor in 
druivenschillen en rode wijn en komt verder veel voor 
in pinda’s en verschillende soorten bessen. Resveratrol is 
een polyfenolische verbinding (3,5,4’-trihydroxy-trans-
stilbeen) waarvan antioxidatieve, anti-inflammatoire, 
immuunmodulerende en antitumoreigenschappen be-
kend zijn. Resveratrol is een sterke en specifieke remmer 
van de activering van NFκB door TNF-α en IL-1β [21]. 
Bovendien zijn resveratrol en metabolieten daarvan ster-
ke remmers van COX-1 en COX-2 [22]. Aangetoond 
is dat het werkingsmechanisme voor de remming van 
COX-1 vergelijkbaar is met dat van NSAID’s [22]. Er 
zijn nog geen klinische studies verricht met resveratrol 
bij reumatische aandoeningen, maar resultaten van pre-
klinische studies zijn veelbelovend.

Onder experimentele omstandigheden laat resveratrol 
een beschermende werking zien op gewrichtskraakbeen, 
hetgeen een mogelijke werking suggereert bij artrose. 
Resveratrol heft de celgroeiremming op van humane ge-
wrichtskraakbeencellen die zijn behandeld met IL-1β en 
blokkeert de eigen IL-1β-productie door kraakbeencel-
len [23]. In kraakbeencellen, verwijderd uit knieën van 
patiënten met artrose in een vergevorderd stadium, sti-
muleerde resveratrol de aanmaak van proteoglycanen en 
verminderde het de productie van kraakbeenafbrekende 
enzymen (MMP’s) [24]. Verder voorkomt resveratrol 
de IL-1β-geïnduceerde celdood (apoptose) van humane 
gewrichtskraakbeencellen [23,24,25]. Het beschermende 
effect tegen apoptose komt tot stand doordat resveratrol 
degeneratie van mitochondriën en depletie van cellulaire 
energie (ATP) tegengaat [24]. Dit verloopt onder andere 
via onderdrukking van IL-1β, remming van NFκB, ver-
hindering van de genexpressie van MMP’s en COX-2, 
verhindering van de synthese van PGE2 en van de vor-
ming van zuurstofradicalen [23,24,25]. 
In een proefdiermodel voor inflammatoire artritis aan 
de knie kregen konijnen gedurende twee weken da-
gelijks resveratrolinjecties in de kniegewrichten. In de 

resveratrolgroep was er significant minder kraakbeen-
destructie dan in de controlegroep en er was een lager 
verlies van proteoglycanen uit de kraakbeenmatrix. In 
de controlegroep werd er ook een aanzienlijke ontste-
king waargenomen in de synovia terwijl dit niet het ge-
val was in de resveratrolgroep [21].
Mogelijk zou resveratrol ook toegepast kunnen wor-
den om degeneratie van de ruggenwervels af te rem-
men. In tussenwervelschijven van runderen blokkeert 
resveratrol in vitro de productie van IL-1-geïnduceerde 
enzymen die gewrichtskraakbeen afbreken (MMP-13 
en ADAMTS-4) [26]. Incubatie van cellen uit de nu-
cleus pulposus (de geleiachtige kern van de tussenwer-
velschijf) met resveratrol gedurende 21 dagen, gaf een 
toename van proteoglycanen, herstelde het verlies van 
proteoglycanen veroorzaakt door IL-1 en stimuleerde de 
overleving van deze cellen. Resveratrol bleek onder meer 
de IL-1-geïnduceerde oxidatieve stress, celproliferatie en 
apoptose te onderdrukken [26]. 
Resveratrol remt in vitro de woekering van synoviale 
fibroblasten [27], een eigenschap die gewenst is bij 
reumatoïde artritis. Blootstelling van fibroblastachtige 
synoviumcellen van patiënten met reumatoïde artritis 
aan resveratrol resulteerde in massale apoptose [27]. Dit 
effect verliep via activering van caspase-8.

Curcumin met resveratrol
Een interessante optie is de combinatie van resveratrol 
met curcumin. Dit laat een proef zien in humane cellen 
van gewrichtskraakbeen die zijn voorbewerkt met IL-1β 
[28]. Resveratrol gecombineerd met curcumin geeft in 
dit experiment een synergistische verbreding en verster-
king van de ontstekingsremmende en kraakbeenbescher-
mende werking. Op een meervoudige wijze blokkeert 
deze combinatie de werking van NFκB en daarmee de 
NFκB-gemedieerde gen-expressie van ontstekingseiwit-
ten en -enzymen en van MMP’s die de kraakbeenmatrix 
afbreken. Daarnaast worden de kraakbeencellen langs 
verschillende routes beschermd tegen apoptose [28]. 

cOnclusie
Geconcludeerd kan worden dat vele plantenextracten 
en andere natuurlijke stoffen een waardevolle bijdrage 
zouden kunnen leveren aan de behandelingsmogelijkhe-
den van reumatische gewrichtsaandoeningen. Plantenex-
tracten die een lang traditioneel gebruik kennen worden 
over het algemeen goed verdragen. Bovendien hebben 
plantenextracten en sommige nutraceuticals door een 
multi-target werking een veelzijdig werkingsspectrum. 
Het verdient daarom aanbeveling om (meer) klinisch 
onderzoek uit te voeren, inclusief vergelijkend onder-
zoek met standaardbehandelingen, naar de effectiviteit 
van plantenextracten en nutraceuticals die in preklinisch 
onderzoek ontstekingsremmende en chondroprotectieve 
eigenschappen hebben getoond.

Een bijkomend voordeel van een aantal middelen die 
hier besproken zijn, is dat deze middelen tegelijkertijd 
het risico op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten 
verminderen of de progressie daarvan helpen af te rem-
men. Reumatoïde artritis is een sterke risicofactor voor 
hart- en vaatziekten en het overlijden daaraan. Hart- en 
vaatziekten zijn bij 50% van de reumapatiënten de oor-
zaak van overlijden [29]. Dit maakt hart- en vaatziekten 
niet alleen tot doodsoorzaak nummer één bij deze pati-
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enten, maar ze treden bovendien vijf tot tien jaar eerder 
op dan bij personen zonder reuma. Zelfs al in een vroeg 
stadium van reuma is het cardiovasculaire risico ver-
hoogd, ook bij jongere patiënten waarvan aangenomen 
wordt (op grond van hun leeftijd) dat ze nog niet tot de 
risicogroep behoren [29]. Wanneer er andere risicofac-
toren aanwezig zijn (roken, hypertensie, dyslipidemie, 
diabetes, een hoge BMI) dan neemt het cardiovasculaire 
risico nog sterker toe. Zo stijgt het tienjaarsrisico bij 40 
tot 49-jarige patiënten van 3% naar 28% bij extra car-
diovasculaire risicofactoren, ten opzichte van 1,4% naar 
8% bij personen zonder reuma, en bij 60-69-jarigen van 
16,8% naar 60,4% [29]. 
C. asiatica verbetert veneuze hypertensie en kan athe-
rosclerotische plaques stabiliseren. Sinaasappelschil-
extract verbetert dyslipidemie. De daarin aanwezige 
polymethoxy-flavonen verlagen LDL-cholesterol en 
triglyceriden, verhogen HDL-cholesterol en kunnen een 
(licht) gewichtsverlagend effect hebben. Curcumin heeft 
eveneens een LDL-cholesterol-verlagende werking en 
verhindert plaatjesaggregatie en trombose. Verder heeft 
curcumin een beschermende werking (bij proefdieren) 
tegen hartfalen. Resveratrol wordt in verband gebracht 
met de zogenaamde ‘Franse paradox’ en heeft diverse 
anti-atherogene en cardioprotectieve eigenschappen. 
Aangetoond is dat ontstekingsremming het cardiovas-
culaire risico verlaagt en de prognose van atheroscle-
rotische aandoendingen verbetert [30]. De anti-inflam-
matoire eigenschappen van bovengenoemde middelen, 
in combinatie met de andere genoemde beschermende 
eigenschappen tegen cardiovasculaire aandoeningen, 
vormen ook weer een mooi voorbeeld van de multi-
target werking van plantenextracten en nutraceuticals.
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Curcumin, meer dan een natuurlijk NSAID
L.K. de Munck-Khoe

Extracten van de geelwortel (Curcuma longa en andere soorten) en de belangrijkste werkza-

me stof daarin, curcumin, hebben sterke ontstekingsremmende eigenschappen zoals is aange-

toond in vele preklinische studies. Al in oude ayurvedische teksten wordt de ontstekingsrem-

mende werking van Curcuma-species (Zingiberaceae) beschreven. Experimentele studies met 

proefdiermodellen wijzen erop dat curcumin mogelijk een zinvolle aanvulling zou kunnen zijn op de be-

handeling van reumatische gewrichtsaandoeningen. Klinische studies zullen dit nog moeten bevestigen.

curcuminOïden en turmerOnen
De belangrijkste werkzame bestanddelen van de kur-
kumawortel zijn de curcuminoïden die daarin voorko-
men in een hoeveelheid van 2-5%. De curcuminoïden 
bestaan voor 90% uit curcumin (diferuloylmethaan) 
en verder uit demethoxycurcumin en bisdemethoxycur-
cumin (zie figuur 1). Curcumin heeft de sterkste werk-
zaamheid en is het meest onderzocht. In talloze experi-
mentele studies (meer dan 1500) en zes humane studies 
is de sterke ontstekingsremmende werking van curcu-
min vastgesteld [1]. Curcumin remt langs verschillende 
wegen ontstekingsreacties. Het grijpt in op meerdere 
processen tegelijk die betrokken zijn bij ontstekingsreac-
ties. Curcumin geniet bovendien veel wetenschappelijke 
belangstelling vanwege de meervoudige kankerrem-
mende eigenschappen. Het is een sterk antioxidant en 
remt ongewenste celproliferatie die in gang is gezet door 
chronische ontstekingsprocessen. De gehydrogeneerde 
metabolieten van curcumin die in het lichaam ontstaan, 
vertonen evenals curcumin antioxidatieve (en anticarci-
nogene) activiteit. Naast de curcuminoïden hebben ook 
de turmeronen (sesquiterpenen) uit de vluchtige olie van 
de kurkumawortel een activiteit. Daarvan is aromatisch 
turmeron (Ar-turmeron) het hoofdbestanddeel. Ook van 
Ar-turmeron zijn ontstekingsremmende (en tumorrem-
mende) eigenschappen aangetoond [2].

WerkingsmechAnismen
In vitro is vastgesteld dat curcumin de productie van 
een groot aantal verschillende ontstekingsmediatoren 
remt via remming van meerdere ontstekingscascades en 
signaalroutes (zie tabel 1). Remming van de transcriptie-
factor NF-κB bijvoorbeeld geeft down-regulatie van de 
enzymen cyclo-oxygenase-2 (COX-2), 5-lipoxygenase 
(LOX) en induceerbaar NO-synthase (i NOS), die ontste-
kingsreacties in gang zetten. Bovendien beïnvloedt curcu-
min de activiteit van T-lymfocyten en macrofagen. Door 
deze eigenschappen, die katabole signaalroutes afrem-
men, zou curcumin reumatische gewrichtspijn en zwelling 
en vervorming van gewrichten kunnen verminderen bij 
reuma en artrose. De werking van curcumin bij reuma-
tische aandoeningen wordt vaak vergeleken met die van 
niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID’s). 

De werking van curcumin is minder sterk dan van 
NSAID’s maar wel veel breder. Er zijn aanwijzingen dat 
curcumin de werking van NSAID’s versterkt. Bovendien 
vertoont curcumin geen schadelijke bijwerkingen. Het 
potentieel van curcumin ligt daarom in een aanvullende 

werking op gangbare NSAID’s, waarbij mogelijk door 
de potentiërende werking van curcumin de dosering van 
NSAID’s verlaagd kan worden. 

preklinische studies
Reuma
De ontsteking bij reumatoïde artritis (‘reuma’) komt 
voor in de weefselbekleding van de gewrichten, het sy-
novium (zie figuur 2). Daar zijn met name drie soorten 
cellen actief in het ontstekingsproces, de fibroblasten, 
macrofagen en endotheelcellen. Door chronische ontste-
kingsprocessen gaan de synoviale fibroblasten zich sterk 
vermeerderen (hyperplasie) en ontstekingsmediatoren 
produceren, zoals interleukine-6, interleukine-8 en ma-
trix-metalloproteïnasen (MMP’s) die kraakbeen en bot 
beschadigen. De synoviale hyperplasie is gedeeltelijk het 
resultaat van een verstoord apoptosemechanisme. Daar-
om is inductie van apoptose van synoviale fibroblasten 
een belangrijk therapeutisch doel.

Figuur 1: Curcuminoïden en turmeronen uit Curcuma longa.
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Apoptose
Blootstelling van synoviale fibroblasten van patiënten 
met reuma aan curcumin resulteerde in een dosis-afhan-
kelijke inhibitie van groei en inductie van apoptose. Bo-
vendien werd de aanmaak (gen-expressie) van COX-2 
geremd [7]. Het werkingsmechanisme van NSAID’s (on-
der andere diclofenac, ibuprofen, naproxen, celecoxib) 
berust eveneens op remming van cyclo-oxygenase. 

Bescherming gewrichten
In proefdiermodellen voor reumatoïde artritis konden 
ontstekingsremmende en gewrichtsbeschermende effec-
ten van curcumin aangetoond worden [9,10,12]. In een 
van deze studies werd een dosis-afhankelijk remmend 
effect op reuma gevonden. Curcumin resulteerde in deze 
studie in een sterke, beschermende werking tegen infil-
tratie van ontsteking veroorzakende immuuncellen in de 
gewrichten, tegen synoviale hyperplasie en tegen aantas-
ting van het kraakbeen en erosie van het bot [10]. Bij dit 
effect werd onderdrukking van de enzymen metallopro-

teïnase-1 en -3 (MMP-1 en MMP-3) aangetoond [10]. 
Het gunstige effect op de reuma-index werd bereikt 
vanaf een reële klinische dosis van curcumin (4 mg per 
kilogram lichaamsgewicht) en benaderde in hogere do-
ses (vanaf 20 mg/kg lichaamsgewicht) het effect van de 
NSAID indometacine [10]. Ook in synoviale fibroblas-
ten van reumapatiënten remt curcumin de door macro-
fagen geïnduceerde aanmaak van MMP-1 en -3 [11].

In een andere studie dempte curcumin de reactiviteit 
van pro-inflammatoire immuuncellen die de gewrichten 
beschadigen. Daarbij was curcumin even effectief als 
methotrexaat, een immunosuppressivum dat toege-
past wordt bij reuma [9]. In een proefdiermodel voor 
subchronische ontstekingen gaf curcumin een duide-
lijke ontstekingsremmende werking te zien, evenals de 
NSAID’s acetylsalicylzuur en rofecoxib. De combinatie 
van een niet-effectieve dosis van curcumin met niet-
effectieve doses van acetylsalicylzuur of rofecoxib gaf 
een synergistisch effect [13]. De potentiëring van de 
werkzaamheid van NSAID’s door curcumin wijst erop 
dat aanvullend gebruik van curcumin bij de behandeling 
van reuma of artrose het mogelijk zou kunnen maken 
de dosis van NSAID’s te verlagen. 

Artrose
Een kenmerk van artrose is het verlies van gewrichts-
kraakbeen onder invloed van ontstekingsmediatoren, 
zoals interleukine-1beta (IL-1β) en tumor-necrosis fac-
tor-alfa (TNF-α). IL-1β remt de aanmaak van collageen 
type II en van β1-integrine. Collageen is een belangrijk 
onderdeel van de kraakbeenmatrix en β1-integrine is 
betrokken bij de samenhang van het kraakbeenweef-
sel. Curcumin kon in vitro deze schadelijke invloed van 
IL-1β op kraakbeencellen terugdringen [8]. Verder is 
aangetoond dat curcumin de secretie door macrofagen 
remt van enzymen die de kraakbeenmatrix afbreken 
(elastase, collagenase en hyaluronidase) [14].
Mogelijk verklaart dit de bevinding dat curcumin (in 
vitro) het verlies remt van kraakbeencomponenten (gly-
cosaminoglycanen) uit kraakbeen dat werd blootgesteld 
aan IL-1β [15]. Ook de kraakbeenbeschadigende ontste-
kingsprocessen die door TNF-α in gang gezet worden, 
werden geremd door curcumin [8]. 

In een studie met synoviale cellen uit de knieën van 
artrosepatiënten vertoonden zowel curcumin als de 
COX-2-remmer celecoxib een dosis-afhankelijke groei-
remmende werking. De combinatie van celecoxib met 
curcumin gaf een synergistisch effect op de groeirem-
ming en gaf een toegenomen inductie van apoptose (zie 
figuur 3) [12]. Het synergistische effect kwam tot stand 
via een mechanisme waarbij remming van de activiteit 
van COX-2 betrokken was. Dit duidt er nogmaals op 
dat de toevoeging van curcumin aan een COX-remmer 
(NSAID) het mogelijk maakt de dosering van het ge-
neesmiddel te verlagen naar een veiliger dosis, zodat er 
minder (ernstige) bijwerkingen optreden [12].

klinische studies
De oudste publicatie over het effect van curcumin bij reu-
matoïde artritis is verschenen in 1980. In deze kleine pilot-
studie werd het effect van curcumin (1200 mg/d) in een 
dubbel-blinde, cross-over opzet vergeleken met fenylbutazon 
(300 mg/d) bij 18 patiënten met reuma. Na twee weken gaf 

Tabel 1: Moleculaire targets bij reumatoïde artritis en artrose 
die (in vitro) beïnvloed worden door curcumin [3-11]

DOWN-REGULATIE / INHIBITIE

Enzymen
cyclo-oxygenase-2 (COX-2)
5-lipoxygenase (LOX)
induceerbaar NO-synthase (iNOS)
matrix-metalloproteïnasen (MMP-1, MMP-3, MMP-9)
fosfolipase
collagenase 
elastase
hyaluronidase
poly(ADP-ribose)polymerase

Cytokinen
tumor-necrosis factor-alfa (TNF-α)
interleukine-1beta (IL-1β)
interleukine-6 (IL-6)
interleukine-12 (IL-12)

Transcriptiefactoren
NF-kappaB (NFκB) 
macrophage migration inhibitory factor (MIF)
AP-1

Anti-apoptoseproteïnen
Bcl-2
X-linked inhibitor of the apoptosis protein

Proteïnekinasen
B Akt 
JNK/c-Jun
proteïne kinase C (PKCδ)

Overige proteïnen
monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1)
interferon-inducible protein

UPREGULATIE

Transcriptiefactoren
peroxisome proliferator-activated receptor-gamma 
(PPAR-γ)

Pro-apoptoseproteïnen
Bax 
caspase-3 
caspase-9
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het gebruik van curcumin verbeteringen van ochtendstijf-
heid, loopafstand en zwelling van de gewrichten [16]. 

Uit een recente Thaise studie bij patiënten met artrose 
aan de knie, uitgevoerd aan de Mahidol Universiteit van 
Bangkok, kwam een kurkuma-extract als vrijwel even 
effectief naar voren als het ontstekingsremmende en pijn-
stillende geneesmiddel ibuprofen [14]. In dit onderzoek 
kregen 107 artrosepatiënten met een pijnscore van vijf 
of meer, zes weken lang twee gram extract van Curcuma 
domestica of 800 mg ibuprofen per dag. Gekeken werd 
naar de pijnvermindering en de kniefunctie bij 100 meter 
lopen en traplopen (op en neer). Verder werd de tijd ge-
meten die men nodig had om een afstand van 100 meter 
af te leggen. In beide groepen werden significante ver-
beteringen gescoord. De verbetering van de scores in de 
kurkumagroep was gelijk aan die van de ibuprofengroep, 
behalve voor de pijnscore bij het traplopen [14]. 

Momenteel zijn er twee klinische studies die het effect van 
curcumin bij reuma en artrose bekijken, waarvan de resul-
taten nog niet bekend zijn. De eerste studie is een pilot-stu-
die, uitgevoerd aan de Universiteit van Californië, en loopt 
tot het einde van dit jaar. In deze placebo-gecontroleerde 
cross-over studie krijgen 20 patiënten met reumatoïde ar-
tritis, naast hun gewone medicatie, vier maanden lang cur-
cumin en vier maanden placebo. De curcumindosis wordt 
in enkele weken opgevoerd tot de gewenste dosering van 
vier gram per dag [17]. De primaire uitkomstmaat is het 
aantal patiënten dat 20% of meer verbetering bereikt in de 
ziektesymptomen volgens de classificering van de American 
College of Rheumatology (ACR20 criteria). Het secundaire 
eindpunt is het aantal pro-inflammatoire cytokinen [17].

De tweede studie wordt deze zomer afgerond en is een 
fase III-studie waarin het effect van curcumin vergeleken 
wordt met het effect van ibuprofen bij artrose. In deze 

vergelijkende, multicentre studie kregen 396 patiënten 
met artrose aan de knie dagelijks 1500 mg Curcuma 
domestica extract of 1200 mg ibuprofen, gedurende 
28 dagen [18]. Aan de hand van de Western Ontario 
and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC) 
werden de pijnvermindering en verbetering van de func-
tionaliteit van het kniegewricht gemeten. Daarnaast zijn 
de totale WOMAC-scores in beide groepen met elkaar 
vergeleken. Deze studie is uitgevoerd aan de Mahidol 
Universiteit van Bangkok en enkele andere Thaise uni-
versiteiten [18].
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Figuur 2: Gewrichten met reuma en artrose.

Figuur 3: Synergisme van celecoxib en curcumin op inductie 
van apoptose van reumatische synoviale cellen [10].
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Remming van de activiteit van xanthine-
oxidase door Filipendula-soorten
F. Kazazi, S.B.A. Halkes, H.C. Quarles van Ufford, C.J. Beukelman en A.J.J. van den Berg 

inleiding
Filipendula-soorten, met name F. ulmaria (L.) Maxim. 
(Rosaceae) (moerasspirea) (figuur 1), worden traditi-
oneel gebruikt bij de behandeling van jicht [1,2]. Jicht 
is een stofwisselingsziekte die gekenmerkt wordt door 
verhoogde bloedspiegels van urinezuur en de ophoping 
ervan in de vorm van uraatkristallen in gewrichten, wat 
leidt tot ontstekingen en pijn. Urinezuur wordt gevormd 
bij de afbraak (oxidatie) van hypoxanthine, een pro-
duct van het purinemetabolisme [3] (figuur 2).Eén van 
de belangrijkste aangrijpingspunten voor de behande-
ling van jicht is xanthine-oxidase (XO), het enzym dat 
verantwoordelijk is voor de oxidatie van hypoxanthine 
en xanthine tot urinezuur [3]. Het doel van dit onder-
zoek was het bepalen van de XO-remmende activiteit 
van F. ulmaria en een verwante soort, F. vulgaris, om het 
traditionele gebruik van deze planten te onderbouwen. 
Extracten zijn getest op hun XO-remmende capaciteit 
door spectrofotometrische bepaling van de mate van 
vorming van urinezuur. Het anti-jichtmiddel allopurinol 
en zijn actieve metaboliet oxypurinol werden gebruikt 
als positieve controles.

mAteriAAl en methOde
Extracten werden bereid met een versnelde vloeistofex-
tractieprocedure (30 min, 80 °C, 1500 psi). Organische 
oplosmiddelen werden onder verlaagde druk afgedampt 
en het residu werd gevriesdroogd. De gevriesdroogde 
extracten werden opgelost in een met fosfaat gebufferde 
zoutoplossing en getest op inhibitie van de enzymacti-
viteit van XO. Voor dit doel werd de omzetting van hy-
poxanthine tot urinezuur spectrofotometrisch bepaald 
(kinetische metingen bij 290 nm gedurende 30 min). 
Remmende activiteiten werden uitgedrukt als IC50-
waarden (de concentratie die 50% remming van de en-
zymactiviteit geeft). Allopurinol en oxypurinol werden 
als positieve controle gebruikt. Extracten werden op 
inhoudsstoffen onderzocht met behulp van dunne-laag 
chromatografie. Hiertoe werden de extracten aange-
bracht op silica 60F254-platen die werden ontwikkeld in 
ethylacetaat:mierenzuur:azijnzuur:water (100:11:11:26) 
en besproeid met natuurstof-reagens A (1% methano-
lisch difenylboorzuur-ß-ethylamin- ester) en B (5% etha-
nol PEG-4000) [4].

resultAten en discussie
Methanolische extracten van de bloemen van F. ulmaria 
en F. vulgaris lieten een sterke remmende activiteit zien 
ten aanzien van het XO-enzym, met IC50-waarden in 
het micromolaire bereik (tabel 1). In dit opzicht waren 
de F. ulmaria- en F. vulgaris-extracten slechts iets minder 
actief dan allopurinol en oxypurinol (tabel 1). Analyse 
met behulp van dunne-laag chromatografie toonde aan 
dat flavonoïden de belangrijkste bestanddelen in de 
extracten zijn (figuur 3). Dit is in overeenstemming met 
de literatuur waarin wordt beschreven dat de bloeiende 

Figuur 1: Filipendula ulmaria (moerasspirea). In deze gravure 
zijn de bloeiwijze (1), het blad (2), de bloem (3), het vrucht-
beginsel (4), de dopvrucht (5) en een dwarsdoorsnede van de 
dopvrucht (6) weergegeven.

Tabel 1: Remmende activiteit van methanolische extracten van 
de bloemen van F. ulmaria en F. vulgaris op xanthine-oxidase

Opbrengst
(%)

IC50-waarde
(μg/ml)

Filipendula ulmaria 11,3 6,2 ± 0,6

Filipendula vulgaris 7,1 8,9 ± 0,8

*IC50-waarde (allopurinol) = 2,6 ± 0,9 µg/ml; IC50-waarde 
(oxypurinol) = 1,0 ± 0,2 µg/ml
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bloemtoppen van F. ulmaria 5,1-7,3% flavonoïden be-
vatten [5]. Omdat flavonoïden eerder zijn beschreven 
als remmers van XO [6], is het waarschijnlijk dat deze 
componenten bijdragen aan de activiteit van de metha-
nolische extracten van F. ulmaria en F. vulgaris. De XO-
remmende activiteit van F. ulmaria- en F. vulgaris-ex-
tracten is een verdere onderbouwing van het traditionele 
gebruik van deze medicinale planten bij de behandeling 
van jicht.
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Figuur 2: Pathofysiologie van jicht. Xanthine-oxidase zet 
hypoxanthine om in urinezuur. Overmatige productie van 
urinezuur kan leiden tot ophoping van urinezuurkristallen in 
gewrichten en ontsteking.

F. ulmaria F. vulgaris

Figuur 3: Dunnelaagchromatografische analyse van de metha-
nolische extracten van de bloemen van F. ulmaria en F. vulga-
ris. De geel-groene vlek (Rf-waarde = 0,5) komt overeen met 
spiraeoside (pijl).
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als het natuurlijk beter kan

natuurlijke gezondheidsproducten 
voor mens en dier

from plant to phytoceutical
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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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Wat zijn botanicals en traditionele kruidengeneesmid-
delen precies?
De term botanicals is niet uit de wet afgeleid maar prag-
matisch gekozen. Het CBG is ingedeeld in farmacothe-
rapeutische groepen en een groep waar de bijzondere 
genees- en voedingsmiddelen bij zitten. Omdat deze pro-
ducten meestal uit planten bestaan (ook homeopathica) 
is deze term gekozen voor deze afdeling. Traditionele 
kruidengeneesmiddelen (TKG) zijn kruidenpreparaten 
die geregistreerd zijn als geneesmiddel, met de daarbij 
behorende beoordeling op kwaliteit en veiligheid. Daarbij 
is gekozen voor een vereenvoudigde procedure: voor de 
onderbouwing van de werkzaamheid wordt niet gekeken 
naar moderne experimenten maar naar de gebruikstra-
ditie. Kruidengeneesmiddelen bevatten als werkzame 
bestanddelen uitsluitend één of meer kruidensubstanties 
en/of kruidenpreparaten. Kruidensubstanties zijn hele, 
gebroken of gesneden planten, delen van planten, algen, 
fungi en korstmossen. Een kruidenpreparaat is een prepa-
raat dat verkregen wordt door kruidensubstanties te on-
derwerpen aan behandeling van extractie, destillatie, uit-
persen, fractionering, zuivering, concentratie of fermen-
tatie. De exacte voorwaarden voor registratie als TKG 
zijn te vinden op de website van het CBG (www.cbg-meb.
nl). De belangrijkste voorwaarden zijn dat de indicatie 
een zelfzorgaandoening betreft en dat het middel de af-
gelopen 30 jaren in de medische praktijk in gebruik was, 
waarvan minimaal 15 jaar in de Europese Unie (EU).

Begrijp ik het goed dat in deze definitie een penicilline-
rijk extract van de Penicillium (penseelschimmel) ook 
een kruidenpreparaat is? En lovastatine uit Aspergillus? 
Het is interessant dat je dit vraagt, want hierover is ook 
in de EMA discussie gaande en er is een reflection paper 
over verschenen [2]. De reflection paper gaat over de vraag 
bij welke mate van opzuivering er nog sprake is van een 
kruidenpreparaat. Omdat er ook zoveel verschillende si-
tuaties zijn, blijkt het niet mogelijk om één algemene regel 
(bijvoorbeeld: maximaal 70% inhoudsstof) vast te stellen. 
Met silymarin bijvoorbeeld zit je met een alcoholextract van 
de zaden al snel op een hoog percentage. Het betreft dan 
stereo-isomeren en ook daarover kun je weer discussiëren of 
je die als één stof telt. Dit geldt ook voor curcumin, aescin, 
enzovoorts. Je zou natuurlijk minder snel kamille met meer 
dan 70% bisabolol accepteren als een fytotherapeuticum.

Kan ook een kruidensubstantie (bijvoorbeeld een kruid dat 
volgens Good Agricultural Practice richtlijnen geteeld is en 
fijngemaakt maar nog niet verwerkt tot een handelsproduct) 
worden geregistreerd (bijvoorbeeld verpakt in grote zakken 
en nog niet in een consumentenverpakking?) 
Nee, dat kan niet omdat bij de registratie uitsluitend eind-
producten worden beoordeeld. Wel kan bij de registratie-
aanvraag van een (kruiden)geneesmiddel, de producent van 
de grondstof (of het extract) ervoor kiezen om bepaalde in-
formatie geheim te houden voor de registratiehouder. Bij de 
zogenaamde drug master file (DMF) procedure wordt het 
dossier in twee delen aangeleverd bij het CBG: een DMF 
van de producent met gegevens over de bereiding van de 
grondstof (het extract) en een deel met gegevens van de regi-
stratiehouder. De gegevens in de DMF blijven geheim voor 
de registratiehouder. De DMF wordt apart beoordeeld en 
bij goedkeuring krijgt de DMF-houder bericht van het Col-
lege. De DMF-houder kan de grondstof (het extract) ook 
leveren aan andere bedrijven. Indien deze bedrijven een re-
gistratieaanvraag indienen hoeft er niet opnieuw een DMF 

Figuur 1: Organisatiestructuur van het College ter Beoorde-
ling van Geneesmiddelen (CBG) met daarin de positie van het 
Agentschap CBG. 

Traditionele kruidengeneesmiddelen, moderne 
registratiemogelijkheden; een interview
A.G.M. van Asseldonk

De afdeling Botanicals & Nieuwe voedingsmiddelen maakt onderdeel uit van het College ter Beoorde-

ling van Geneesmiddelen (CBG) in Den Haag. Zij verzorgt de registratie van (traditionele) kruiden-

geneesmiddelen (zie figuur 1). Om meer duidelijkheid te krijgen over de registratiemogelijkheden is 

een interview gehouden met drs. Emiel van Galen, hoofd van het bureau, en dr. Burt Kroes, als farma-

cognost verbonden aan deze afdeling. Burt Kroes is tevens voorzitter van de Quality Drafting Group 

van de Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) bij de European Medicines Agency (EMA, voor-

heen EMEA). In een eerder interview [1] zijn de Nieuwe Voedingsmiddelen aan de orde geweest.
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te worden ingezonden maar volstaat een verwijzing naar de 
goedkeuring van het CBG. De procedure voor deze herbal 
drug master files staat op internet [3,4].

Wordt er een lijst gepubliceerd door het CBG van DMF-
goedkeuringen en -houders, toegankelijk voor bedrijven?
Nee, dat wordt aan de betreffende partijen zelf overgela-
ten.

Voor de grondstoffen van reguliere geneesmiddelen 
bestaat er een lijst met toegelaten GMP-gecertificeerde 
leveranciers (bedrijven die produceren conform Good 
Manufacturing Practices richtlijnen). Bestaat er ook zo'n 
lijst voor de grondstoffen van kruidengeneesmiddelen? 
Nee, niet op de wijze als er voor synthetische grondstof-
fen bestaat. Bij kruidengeneesmiddelen heb je met twee ver-
schillende zaken te maken: het plantenmateriaal (het ruwe 
kruid) en het hieruit bereide extract (het werkzame bestand-
deel van het geneesmiddel). Wat betreft het plantenmateri-
aal staan in de monografieën van de Europese Farmacopee 
de eisen waaraan voldaan moet worden en na onafhanke-
lijk laboratoriumonderzoek kan dit worden gecertificeerd. 
Er bestaan echter voor slechts enkele extracten monogra-
fieën in de Europese Farmacopee zodat op dit moment in 
de praktijk meestal de bovenbeschreven DMF-procedure 
wordt toegepast. 

Welke soorten geneesmiddelenregistratie zijn er mogelijk 
voor kruiden en met welke kanalisatie?
Op grond van de nieuwe geneesmiddelenwet kennen we in 
Nederland de volgende kanalisaties:

UR (uitsluitend op recept van een arts verkrijgbaar; •	
een voorbeeld is Tavonin, uit de ginkgo bereid – 
RVG18753);
UA (uitsluitend bij de apotheek verkrijgbaar; voor-•	
beelden zijn Hyperiplant (RVG32887) en Laif900 
(RVG103963), beide een sint-janskruidpreparaat); 
UAD (uitsluitend bij apotheek en drogist verkrijgbaar; •	
een voorbeeld is De Tuinen Valeriaan (RVG 104935) uit 
valeriaan); en 
AV (algemene verkoop; een voorbeeld is tijm (kruid •	
uitsluitend in hoestsiroop, niet in combinatie met men-
thol).

De verschillende soorten geneesmiddelregistraties zijn:
Artikel 8-registraties met een •	 full dossier; dit hebben de 
middelen Tavonin, Laif900 en Hyperiplant. Dit is in 
principe ook mogelijk voor UAD- en AV-middelen maar 
dit komt bij kruiden (nog) niet voor;
well established use•	  registratie waarbij er afhankelijk 
van de indicatie als UR-, UA-, UAD- of AV-product ge-
registreerd kan worden; voorbeelden zijn er alleen voor 
UAD (zoals Valdispert);
registratie als TKG, alleen voor UA-, UAD- of AV-kana-•	
lisatie want het gaat hierbij per definitie om zelfzorgmid-
delen; voorbeelden zijn ProstaforceMed RVG101128 
(een Sabal serrulata preparaat) als UA en Kaloba 
RVG100735 (een Pelargonium sidoides preparaat) als 
UAD (er is nog geen AV voorbeeld).

En de verkoop in Nederland als voedingssupplement van 
kruidenpreparaten die in andere landen als geneesmiddel 
zijn geregistreerd? Zoals bijvoorbeeld de in Duitsland gere-
gistreerde geneesmiddelen Sinupret of Kira? 
In Nederland zijn verschillende van die producten inder-
daad nu nog niet als geneesmiddel geregistreerd en ze wor-
den nog gecontroleerd onder de warenwet. Voor produc-
ten die in Duitsland al als geneesmiddel zijn geregistreerd, 
wijzen wij de fabrikant overigens altijd op de mogelijkheid 
om op grond van de Duitse registratie een wederzijdse er-
kenning aan te vragen. Dit is echter een beslissing van de 
fabrikant. Zelfs zijn er fabrikanten die geheel gelijke pro-
ducten zowel als geneesmiddel alsook als warenwetproduct 
verkopen, al dan niet met een klein verschil in de preparaat-
naam. Natuurlijk zijn de indicaties die erop staan dan wel 
verschillend. Dit wordt echter wel meer en meer een punt 
van discussie.

Hoeveel kruidengeneesmiddelen zijn er in Nederland gere-
gistreerd en om welke middelen gaat het?
Er zijn nu 14 middelen als TKG geregistreerd (tabel 1) maar 
er zitten er nog een groot aantal in de pijplijn. Voor well 
established use gaat het om ongeveer 40 middelen maar die 
beslaan slechts enkele kruiden (5 x valeriaan , 9 x senna, 19 
x vlozaad, enzovoorts). Full dossier hebben de drie boven-
genoemde middelen.

Tabel 1: In Nederland geregistreerde traditionele kruidengeneesmiddelen per 1 juli 2010. 

RVG Naam geneesmiddel Sterkte Farmaceutische vorm Registratiehouder

100864 A.Vogel Aesculaforce tabletten 225 mg tablet Biohorma

101653 A.Vogel Artrosan tabletten 480 mg tablet Biohorma

100903 A.Vogel Atrosan gel 500 mg/g gel Biohorma

101128 A.Vogel ProstaforceMed 320 mg capsule, zacht Biohorma

104935 De Tuinen Valeriaan 450 mg capsule (hard) De Tuinen

101542 Harpadol 435 mg capsule Arkopharma

34174 Kaloba druppels 0,82 g/ml (extract 1:8-10) druppels voor oraal gebruik, oplossing Willmar Schwabe

100738 Kaloba Junior stroop 0,25g/100g stroop Willmar Schwabe

100735 Kaloba tablet 20 mg tablet (omhuld) Willmar Schwabe

101964 Rodexa 200 mg filmomhulde tablet Willmar Schwabe

34175 Umkan druppels 0,82 g/ml (extract 1:8-10) druppels voor oraal gebruik, oplossing Willmar Schwabe

100737 Umkan stroop 0,25g/100g stroop Willmar Schwabe

100733 Umkan tablet 20 mg tablet (omhuld) Willmar Schwabe

101963 Vitango 200 mg filmomhulde tablet Willmar Schwabe
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En in Europa (globaal)?
Op dit moment zijn er meer dan 1000, inclusief de nieuwe 
registraties op grond van traditioneel gebruik. Het aantal 
aanvragen voor kruiden is in de EU het laatste jaar wel sterk 
gestegen.
 
Wat gebeurt er met de oude registraties van bijvoorbeeld 
valeriaan, senna en geelwortel? 
Deze registraties blijven van kracht.

Hoeveel complexpreparaten zijn in Nederland en de EU ge-
registreerd? Wat is de problematiek hierbij?
Waarschijnlijk wordt er zeer binnenkort het eerste com-
plexpreparaat in Nederland geregistreerd. Een fixed com-
bination is duidelijk omschreven en van elk kruid hierin 
moet een onderliggend dossier zijn ingediend. Verder zijn 
er geen bijzonderheden of problemen.

In de traditionele therapierichtingen (traditionele Chinese 
geneeskunde, ayurveda en traditionele Europese natuurge-
neeskunde) worden veelal patiëntspecifiek samengestelde 
kruidenformules voorgeschreven. Wat betekent de wet op 
de TKG voor deze tradities? Hoe denkt het CBG over de 
bezwaren die onder meer door de Stichting Benefyt naar 
voren zijn gebracht [5]?
Het CBG behandelt zoals de naam reeds aangeeft alleen de 
registratie van (kruiden- en homeopathische) geneesmiddelen. 
Handhaving van de wetgeving met betrekking tot de zorgver-
lening valt onder de Inspectie Gezondheidszorg. Helaas kan 
ik over de toekomst van voedingssupplementen geen uitspra-
ken doen. Voedingssupplementen zijn geen geneesmiddelen. 
Supplementen vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (noot redactie: zie 
tabel 2). Ook medische hulpmiddelen (zoals een injectiespuit 
met fysiologisch zout) zijn geen geneesmiddel.

Maar wat gebeurt er dan in 2011? Worden er dan kruiden 
verboden?
In 2011 loopt de overgangstermijn van vijf jaar af en moet 
alle nationale regelgeving op dit gebied zijn omgebouwd 
naar Europese regels. Burt Kroes begrijpt echter de bezorgd-
heid niet want er komt door de richtlijn voor TKG een re-
gistratiemogelijkheid bij, er wordt op basis van deze richt-
lijn niets verboden. Het zou kunnen dat de European Food 
Safety Authority (EFSA) in de toekomst gaat adviseren om 

bepaalde kruiden omwille van de veiligheid uit de handel 
(als waar) te halen, maar de EU-landen kiezen zelf hoe ze 
hiermee omgaan. De EFSA is alleen adviserend (anders dan 
de EMA).

Komen er straks ook TKG voor dieren?
In het algemeen volgt de wetgeving voor dieren die bij 
mensen, het Europees Parlement zal hierover moeten be-
slissen. Wel moet bij consumptiedieren altijd rekening ge-
houden worden met de maximale residulimieten (MRL). 

Leidt dit alles niet tot overdreven medicalisering en regule-
ring van eenvoudige producten zoals kamille, salie, anijs, 
zoethout? Kunnen we straks nog wel drop en beschuit met 
muisjes eten? Geadviseerd wordt immers bijvoorbeeld dat 
kinderen en jongeren tot 18 jaar(!) geen anijs moeten ge-
bruiken [6].
Deze waarschuwingen betekenen niet dat er negatieve 
effecten te verwachten zijn. Het is alleen zo dat er niet 
genoeg documentatie bij EMA bekend is om ervan uit te 
kunnen gaan dat het veilig is voor kinderen en/of tijdens de 
zwangerschap. 

Hoe is wat dit betreft de taakverdeling tussen de EMA en 
de EFSA?
EFSA houdt zich alleen bezig met het gebruik van voe-
dingsmiddelen en de EMA alleen met het gebruik van 
geneesmiddelen (tabel 2). Als het om kruiden gaat zie je die 
twee gebieden inderdaad vaak dicht bij elkaar komen en 
heb je het soms over dezelfde planten(delen).

referenties: 
Van Asseldonk, AGM. Nieuwe voedingsmiddelen en traditioneel gebruikte 1. 

planten - een interview. Ned Tijdschr Fytother 2009;22(3):30-4.

EMEA. Reflection paper on level of purification of extracts to be considered as 2. 

herbal preparations. 2008 (beschikbaar via: www.ema.europa.eu). 

EMEA. Annex 7, Manufacture of herbal medicinal products. In: EU Guidelines 3. 

to GMP medicinal products for human and veterinary use, volume 4. London 

2008/2009.

EMEA (CHMP en CVMP) Guideline on active substance master file procedure. 4. 

London, 2005 (beschikbaar via: www.ema.europa.eu).

Berichten hierover zijn te lezen op 5. www.benefyt.eu en www.ehpa.eu. 

EMEA, CHMP. (Final) Community herbal monograph on Pimpinella anisum 6. 

L., fructus. 2007. (beschikbaar via: www.ema.europa.eu/pdfs/human/hmpc/

anisi_fructus/13742306enfin.pdf).

Tabel 2: Samenvattend schema betreffende kruiden als geneesmiddelen en medicinale kruiden in de warenwet. 

geneesmiddelenwet warenwet

EU autoriteit EMA EFSA

Nationale autoriteit voor toelating CBG (registratie geneesmiddelen) Niet nodig indien ouder dan 1997; anders via het 
Agentschap CBG, afdeling Nieuwe Voedingsmiddelen 

Registratieplicht Ongeregistreerd mag het niet in de handel zijn Geen registratie vooraf vereist

Wie mag voorschrijven, afleveren, 
verkopen, kopen

Afhankelijk van de registratie: arts, apotheker, 
drogist of alle winkels

Iedereen (tenzij er leeftijdseisen zijn zoals bij tabak en 
alcohol)

Wetgeving / Nederlandse 
regeringsverantwoordelijke

Minister van VWS Minister van LNV

Controle op naleving van de wet Inspectie Gezondheidszorg Voedsel en Waren Autoriteit

Mogelijke producten - traditionele (volgens EMA monografie) of reguliere 
kruidengeneesmiddelen
(- homeopatische geneesmiddelen) 

- Botanical, gezondheidsproduct of voedingssupplement;  
- Ingrediënt van een functional food of nutraceutical; 
- In een cosmeceutical (wellness product voor uitwendig 
gebruik)

Veiligheid/kwaliteitsborging - Europese Farmacopee 
- Markttoelating door CBG

- HACCP protocol 
- Warenwetbesluit kruidenpreparaten

Claim bij verkoop Medische indicatie conform registratie Geen medische claims (in Nederland nu nog de KAG 
gezondheidsclaim)
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Korte  
nieuwsberichten
prOmOties
Op 3 juni j.l. promoveerde Anita Hartog-te Kortschot 
aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift Biolo-
gical Evaluation of Nutraceuticals Affecting Cartilage 
Metabolism and Inflammation. Hartog-te Kortschot 
richtte haar promotieonderzoek op de identificatie van 
nieuwe en de evaluatie van bekende kraakbeenbescher-
mende en ontstekingsremmende plantenextracten en 
nutraceuticals. De resultaten van dit onderzoek kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe middelen die 
kraakbeenafbraak en -ontsteking tegengaan bij reuma-
toïde artritis en artrose. In haar proefschrift beschrijft 
Hartog-te Kortschot de in vitro-effecten van een extract 
van de paddenstoel Grifola frondosa (Maitake), van een 
triterpenen-extract van Centella asiatica (tevens in vivo) 
en van SKI306X (zie ook elders in dit tijdschrift). Deze 
extracten werden geselecteerd voor nader onderzoek 
na een screening van 600 planten- en paddenstoelenex-
tracten. Daarnaast werden de effecten getest van apo-
cynin en een combinatie van glycine met lactoferrine in 
diermodellen voor gewrichtsontsteking, respectievelijk 
reumatoïde artritis.

Op 1 juli j.l. promoveerde Paul Kwakman aan de Uni-
versiteit van Amsterdam op zijn proefschrift Thrombo-
cidins and honey: mechanisms of action and optimizati-
on of antimicrobial activity. Honing heeft een antibacte-
riële werking, maar waarom honing die eigenschap heeft 
was nog niet helemaal duidelijk. Voor zijn proefschrift 
analyseerde Kwakman Revamil, een medicinale honing 
die onder gestandaardiseerde condities in Wageningen 
wordt geproduceerd. Hij testte de gevoeligheid van di-
verse bacteriën voor de honing en ontdekte dat het eiwit 
bee defensin-1 – dat bijen gebruiken in hun afweersys-
teem – essentieel is voor de antibacteriële werking. Eer-
der bekende factoren die bijdragen aan de antibacteriële 
werking van honing zijn het hoge suikergehalte (80%), 
de (geringe) vorming van waterstofperoxide onder in-
vloed van het enzym glucose-oxidase en de aanwezig-
heid van methylglyoxaal.

AntimicrOBiële Werking vAn indische BAsilicum
Alcoholische extracten van de basilicumsoort Ocimum 
gratissimum L. worden traditioneel toegepast bij uri-
neweginfecties en wond-, huid- en gastro-intestinale 
infecties. In een in vitro-studie werd de antimicrobiële 
werking bevestigd tegen veel voorkomende pathogenen. 
Het extract vertoonde antimicrobiële activiteit tegen 
Escherichia coli, Proteus mirabilis, Staphylococcus au-
reus, Pseudomonas aeruginosa en Candida albicans. 
Het extract versterkte de werking (synergisme) van 
co-trimoxazol tegen E. coli, van ciprofloxazon tegen P. 
mirabilis en P. aeruginosa, van ampicilline tegen E. coli 
en P. mirabilis en van ketoconazol en nystatine tegen C. 
albicans.
Bron: Nweze EI, Eze EE. Justification for the use of 
Ocimum gratissimum L in herbal medicine and its inter-
action with disc antibiotics. BMC Complement Altern 
Med 2009;9:37.

ginkgO Bij dementie
Eerdere overzichtsartikelen over de effectiviteit van 
Ginkgo biloba bij patiënten met dementie toonden een 
inconsistent beeld waaruit geen duidelijke conclusies ge-
trokken konden worden. Zo kon de grote Ginkgo Eva-
luation of Memory-studie (GEM-studie) uit 2008 geen 
gunstig effect aantonen bij mild- of niet-demente oude-
ren op de achteruitgang van cognitieve vermogens. Om-
dat er inmiddels weer nieuwe studies zijn bijgekomen 
hebben Weinmann en collega’s opnieuw een analyse 
uitgevoerd. Een tweede reden voor een nieuwe analyse 
was het feit dat er in eerdere meta-analyses, waaronder 
een studie van The Cochrane Collaboration, geen on-
derscheid werd gemaakt tussen cognitieve achteruitgang 
en dementie. Dat dit onterecht is komt naar voren uit 
een Duitse studie die alleen gericht was op Alzheimer-
patiënten. Bij deze patiëntengroep kon wel degelijk een 
gunstig effect aangetoond worden van Ginkgo biloba. 

Negen studies waarin het gestandaardiseerde Ginkgo-
extract EGb761 was gebruikt werden opgenomen in de 
nieuwe review. De studieduur varieerde van 12 tot 52 
weken. In totaal werden 2372 patiënten betrokken in 
deze review. De onderzoekers vonden een significante 
verbetering in cognitie met het Ginkgo-extract ten op-
zichte van placebo in de hele groep van patiënten met 
dementie, dat wil zeggen met de ziekte van Alzheimer, 
vasculaire dementie en gemengde dementie (Alzheimer 
met vasculaire dementie). Er was geen verschil tussen 
Ginkgo en placebo wat betreft het dagelijks functione-
ren. In de subgroep van patiënten met Alzheimer was er 
echter wel een duidelijke verbetering in de Ginkgo-groep 
ten opzichte van de placebo. De onderzoekers zien als 
volgende stap een vergelijkend onderzoek van Ginkgo 
met cholinesteraseremmers bij subgroepen met verschil-
lende typen dementie. 
Bron: Weinmann S, et al. Effects of Ginkgo biloba in 
dementia: systematic review and meta-analysis. BMC 
Geriatr 2010;10:14.

Arts & AutO-enquête Over AlternAtieve geneesWijzen
In april van dit jaar zijn de resultaten bekend gemaakt 
van de enquête die werd gehouden onder de lezers van 

Ginkgo biloba
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NVF-ledenservice
U kunt bij het NVF-bureau, Rijksstraatweg 158, 
6573 DG Beek-Ubbergen, tel. 024-6844301, fax 024-
6843939, nvf@fyto.nl de volgende zaken bestellen:
Verslagen en abstracts van symposia (*: alleen verslag; 
**: alleen abstracts beschikbaar): 

4 april 2009: −	 Traditional Chinese Medicine: Quality 
of individual prescriptions (€ 25,- /leden € 12,-)
23 mei 2008: −	 Natuurlijke antioxidanten en conser-
veringsmiddelen in fytotherapie en voeding (€ 25,- /
leden € 12,-)
24 november 2007: −	 Fytotherapie: praktijk en weten-
schap (€ 25,-/leden € 12,-)
25 november 2006: −	 Fytotherapie bij dieren (€ 25,-/
leden € 12,-)
26 november 2005: −	 Fytotherapie en oncologie  
(€ 25,-/leden € 12,-)
27 mei 2005: −	 Diabetes en de bijdrage van Fytothera-
peutica (€ 15,-/leden € 7,-)
7 okt 2004: −	 Biogenic drugs and the Central Nervous 
System (€ 15,-/leden € 7,-)
13 mei 2004: −	 Fytotherapie van wetenschap naar  
patiëntenzorg (€ 9,50/leden € 4,50)*
25 oktober 2003: −	 Traditionele en moderne fytothera-
pie (€ 15,-/leden € 7,-)
23 mei 2003: −	 Gezondheidsbevorderende voedings-
middelen (€ 20,-/leden € 10,-)
18 april 2002: −	 Fytotherapie en biodiversiteit (€ 10,-/
leden € 5,-)**
1 november 2002: −	 Een nieuwe fytotherapeutisch-
immunologische kijk op hart- en vaatziekten  
(€ 10,-/leden € 5,-)**

26 oktober 2001: −	 Fytotherapeutica in de dermatolo-
gie (€ 15,-/leden € 7,-)
19 mei 2001: −	 Fytotherapie bij enkele urologische en 
intestinale aandoeningen (€ 15,-/leden € 7,-)
3 nov 2000: −	 Fytotherapeutica in de menopauze  
(€ 15,-/leden € 7,-)
26 mei 2000: −	 Fytotherapeutica van plant tot klant 
(€ 8,-/leden € 4,-)
12 nov 1999: −	 Hypericum, rationele therapie bij de-
pressie (€ 8,-/leden € 4,-)**
24 apr 1998: −	 Marihuana als medicijn (€ 8,-/leden  
€ 4,-)**

−	
ntvf-Artikelen en -edities:
Per opdracht € 2,50 plus per pagina € 0,60 (leden 50% 
korting); hele nummers (beperkte voorraad!) € 11,50/
leden € 5,75 per stuk.
Opleidingengids: 
 
Opleidingsmogelijkheden en cursussen in de fytothera-
pie: € 7,75/leden € 3,50 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verzend-
kosten. 

Procedure bestellingen:  
Gelieve het bedrag te storten, eventueel na overleg met 
het bureau via nvf@fyto.nl, op gironummer 3484443 
t.n.v. NVF-bureau, Beek-Ubbergen. Vermeld het ge-
wenste én uw adres bij mededelingen. Voor niet-leden 
geldt: direct na ontvangst van uw betaling wordt het 
bestelde verzonden. Voor leden wordt de bestelling 
z.s.m. uitgevoerd. 
 

het artsenblad Arts & Auto over alternatieve geneeswij-
zen. De enquête is beantwoord door ruim 4135 perso-
nen. Enkele bijzonderheden worden hier uitgelicht:

Het merendeel van de respondenten neemt ten aan-1. 
zien van alternatieve geneeswijzen een afstandelijke 
houding aan, zeker als het gaat om het zélf praktise-
ren (of gebruiken).
Hier staat tegenover dat er een aanzienlijke min-2. 
derheid is die deze afstandelijke houding juist níet 
heeft, of in elk geval in veel mindere mate, en dat 
die minderheid groter in omvang is dan velen mis-
schien zouden hebben verwacht.
Verder valt in de beantwoording van een aantal 3. 
vragen op dat onder velen die in principe zelf die 
afstand in acht nemen, de algehele houding ten op-
zichte van alternatieve geneeswijzen er een is van 
tolerantie en openstaan voor nuance.
Bij een aantal vragen zijn de antwoorden vanuit de 4. 
groep van huisartsen en medisch specialisten verge-
leken met die van de totale groep van respondenten. 
Hieruit komt duidelijk naar voren dat huisartsen en 
medisch specialisten gemiddeld sceptischer staan ten 
opzichte van alternatieve geneeswijzen dan andere 
groepen (para)medische professionals, maar ook 
dat deze verschillen wat minder groot zijn dan velen 
misschien zouden hebben verwacht. 

Zij die aangeven zelf alternatieve geneeswijzen 5. 
toe te passen, noemen het meest: homeopathie, 
acupunctuur en fytotherapie/kruidengeneeskunde. 
Diezelfde groep werd ook gevraagd naar hun eigen 
ervaringen met dit toepassen van alternatieve ge-
neeswijzen. In ongeveer 85% van de reacties komen 
woorden voor als: (zeer) goed, positief, werkzaam, 
uitstekend, gunstig, zonder bijwerkingen, effectief, 
prima, en goede resultaten. Ongeveer 15% geeft 
aan wisselende resultaten te boeken.
Op de vraag wélke toepassingen dan verboden moe-6. 
ten worden, worden toepassingen genoemd als voo-
doo, kruidentherapieën, healing, Jomanda-achtige 
genezers, iriscopie, kleurentherapie en magnetisme. 
En verder alles wat schadelijk of gevaarlijk kan zijn, 
alles waarbij geen gedegen onderzoek is gedaan, 
gebedsgenezers en alles wat ingestraald is, toepas-
singen die de reguliere geneeswijzen hinderen, alles 
wat kanker zegt te kunnen genezen, zware-metalen-
houdende medicijnen, sint-janskruid, en het kraken 
van huilbaby’s.
Bron: www.artsenauto.nl/professioneel/themavan-
demaand/Pages/Watvindtu.aspx.


