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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. 

Ten geleide
Deze najaarseditie opent met een klinische studie naar 
de werking van een preparaat van hop bij overgangs-
klachten. Voor de vaste lezers van dit tijdschrift zal het 
geen verbazing wekken dat deze studie door Belgische 
wetenschappers (Heyerick et al.) is opgezet. Vervolgens 
komt in diverse artikelen het thema ‘de plant in de krui-
dengeneeskunde’ aan de orde. Allereerst wordt door 
Van der Mheen en Tode-Gottenbos de teelt en verkoop 
van geneeskruiden in Nederland besproken. Het groene 
onderwijs op hbo-niveau speelt volop in op de groeiende 
belangstelling voor natuurproducten. Vier hogescholen 
leverden een bijdrage aan een artikel over de nieuwe op-
leidingen op het gebied van voeding en gezondheid. Op 
één van deze instituten, de CAH Dronten, is recent het 
KIGO-project Natuurlijk Natural Health afgesloten en 
een SIA-RAAK-project Innovatieve Ketens in Voeding 
en Gezondheid opgestart; hierover geven de coördinato-
ren Van der Heijden en Limburg de laatste informatie. 
Geneeskrachtige kruiden staan bij steeds meer sectoren 
in de belangstelling. Dat bleek uit het verzoek van het 
Innovatienetwerk aan de NVF om mee te werken aan 
een project voor de glastuinbouw. Over dit project Me-
dicijnen uit de Kas leest u in dit nummer, waarbij met 
name opvalt dat de wetgeving innovaties belemmert. 
Politici maken deze wetten en u treft, als slotartikel, een 
enquête aan die het NVF-bureau bij de grootste elf poli-
tieke partijen heeft afgenomen. 
Uiteraard ontbreken ook in deze editie de vaste nieuws-
rubrieken niet en is er plaats voor een ingezonden reac-
tie van een van onze leden. Wij wensen u veel leesplezier 
op een stormachtige herfstavond met een goed glas erbij 
van een extract van hetzij Humulus lupulus, danwel 
Vitis viniferae fructus. 

Nienke Tode-Gottenbos en Tedje van Asseldonk, 
thema-coördinatoren
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Hop en overgang 
Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde,  
cross-over pilot-studie naar het gebruik van een gestandaardiseerd 
hopextract om overgangsklachten te verlichten*

R. Erkkola, S. Vervarcke, S. Vansteelandt, P. Rompotti, D. De Keukeleire, A. Heyerick

* Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Erkkola R, Vervarcke S, Vansteelandt S, Rompotti P, DeKeukeleire D, Heyerick A. A randomized, dou-
ble-blind, placebo-controlled, cross-over pilot study on the use of a standardized hop extract to alleviate menopausal discomforts. Phytomedicine 
2010;17:389-96.

De interesse in het gebruik van fyto-oestrogenen bij de behandeling van overgangsklachten is aanzienlijk 

gestegen sinds het veelgepubliceerde en -besproken resultaat van het Women’s Health Initiative en het 

One Million Women-onderzoek. Fyto-oestrogenen zijn meestal niet-steroïdale polyfenolische plantaardige 

verbindingen die de activiteit van het menselijk oestrogeen, 17β-estradiol, nabootsen. Ze worden gevon-

den in onder andere soja en rode klaver (isoflavonen), lijnzaad (lignanen) en hop (prenylflavonoïden) [1]. 

IntroductIe 
Een grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek met 
zowel epidemiologische als experimentele studies sug-
gereert dat de consumptie van fyto-oestrogeenrijke voe-
ding beschermende effecten kan hebben op oestrogeen-
gerelateerde aandoeningen zoals overgangssymptomen 
[2] en oestrogeen-gerelateerde ziekten als prostaat- en 
borstkanker [3,4], osteoporose [5,6] en hart- en vaat-
ziekten [7]. Anderzijds laten systematische reviews van 
gerandomiseerde gecontroleerde studies (GGS) tegen-
strijdige resultaten zien en meta-analyses hebben geen 
statistisch significante vermindering van vasomotorische 
symptomen voor fyto-oestrogenen kunnen laten zien 
[8,9,10]. Een belangrijke factor die aanzienlijk kan 
bijdragen aan de sterk variabele klinische resultaten is 
de grote interindividuele variabiliteit in biologische be-
schikbaarheid, met een sleutelrol voor de darmflora in 
de bioactivatie van fyto-oestrogenen [11,12]. 

Tot op heden is er slechts één GGS uitgevoerd naar 
het gebruik van een gestandaardiseerd hopextract om 
overgangsklachten te verlichten. Deze gerandomiseerde, 
dubbelblinde, placebogecontroleerde studie van 12 we-
ken met 67 menopauzale vrouwen liet een significante 
vermindering zien in overgangsongemakken en klachten. 
Het effect van het hopextract was significant superieur 
aan de placebo na 6 weken, maar niet na 12 weken. 
Bovendien kon er geen dosis-responsrelatie worden vast-
gesteld aangezien de hogere dosis minder actief leek dan 
de lagere dosis, zowel na 6 weken als na 12 weken. De 
huidige studie is een nader onderzoek naar het effect van 
dagelijkse inname van een voedingssupplement met fyto-
oestrogeen uit hop (Humulus lupulus), gestandaardiseerd 
op 8-prenylnaringenin (8-PN; tabel 1), op overgangson-
gemakken. Hierbij werd een gerandomiseerd, dubbel-
blind, placebo-gecontroleerd cross over-model gebruikt. 

Tabel 1. Samenstelling (mg) van de capsules. 

Placebo Verum

Hopextract 0,0 75,1 (100 µg 8-PN)

Maltodextrin 75,1 0,0

Dicalciumfosfaat 124,9 124,9

Siliciumdioxide 1,0 1,0

Magnesiumstearaat 1,0 1,0

Totaal 202 202

(Hopextract: 8-prenylnaringenin: 0.13 %, xanthohumol: 2.72 
%, isoxantohumol: 1.60 %, 6-prenylnaringenin: 0.12 %)

MaterIalen en Methoden
Deelnemers
In totaal kwamen veertig vrouwelijke vrijwilligers in de 
leeftijd van 45 tot 60 jaar in aanmerking voor deelname 
aan het onderzoek (tabel 2). Alle vrouwen waren ge-
zond, post-menopauzaal, hadden een intacte baarmoe-
der en hadden minstens 12 maanden niet gemenstru-
eerd. De vrouwen werden door een gynaecoloog onder-
zocht op geschiktheid. Vier proefpersonen voldeden niet 
aan de criteria, zodat uiteindelijk 36 vrouwen aan het 
onderzoek meededen. 

Onderzoeksprotocol
Het gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontro-
leerde cross-over-onderzoek werd ontworpen om de 
effecten op overgangsklachten – beoordeeld door mid-
del van de Kupperman-index (KI) [14], de Menopause 
Rating Scale (MRS) [15] en een multifactoriële Visueel 
Analoge Schaal (VAS) – te vergelijken van hetzij pla-
cebo, hetzij dagelijkse doses van een gestandaardiseerd 
hopextract. 
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Tabel 2. Karakterisering van de patiëntenpopulatie bij de start 
van het onderzoek (gemiddelde ± SD; tijd na menopauze gege-
vens als mediaan ± IQR). 

Kenmerk Verum → Placebo Placebo → Verum

(n = 24) (n = 12)

Leeftijd (jaar) 54,3 ± 3,7 52,8 ± 3,5
Tijd verlopen na de 
menopauze (jaar) 2,5 ± 4 4 ± 4,3

Lengte (cm) 163,9 ± 3,8 164,3 ± 4,7

Gewicht (kg) 67,7 ± 6,3 67,2 ± 9,1

BMI (kg/m2) 25,2 ± 2,4 24,8 ± 3,2

Baseline KI 23,3 ± 9,8 24,2 ± 7,2

Baseline MRS 21,3 ± 4,9 23,0 ± 4,0

Baseline VAS 163,4 ± 78,6 173,1 ± 61,5

SD, standaarddeviatie; IQR, interquartile range; BMI, body 
mass index; MRS, menopause rating scale; KI, Kupperman 
index; VAS, visuele analoge schaal.

De behandelingen werden chronologisch toegekend aan 
de deelnemers, die een verpakking met 60 capsules met 
ofwel placebo (12 deelnemers), ofwel gestandaardiseerd 
hopextract (24 deelnemers) ontvingen voor de eerste be-
handelperiode. Bij het volgende bezoek, na acht weken, 
werd de deelnemers gevraagd de verpakking terug te 
geven en kregen ze een andere verpakking met de tegen-
overgestelde behandeling. Na het laatste bezoek, na 16 
weken, werden de verpakkingen weer teruggegeven. De 
teruggegeven capsules werden in week acht en week 16 
geteld ter controle van de therapietrouw. 

De capsules met hopextract werden gecontroleerd op in-
houd van 8-PN met behulp van HPLC-MS [16]. De cap-
sules bevatten een totaal van 3,44 ± 0,10 mg prenylfla-
vonoïden per capsule, bestaande uit 1,20 ± 0,04 mg 
isoxanthohumol, 0,11 ± 0,01 mg 8-PN, 0,09 ± 0,01 mg 
6-prenylnaringenin en 2,04 ± 0,06 mg xanthohumol. De 
placebocapsules bevatten maltodextrine in plaats van 
hopextract en verder exact gelijke hulpstoffen.
Deelnemers aan deze studie werden geëvalueerd door 
middel van drie verschillende vragenlijsten. De gynaeco-
loog scoorde de overgangsongemakken met de KI, ter-

wijl de MRS en een multifactoriële VAS werden gebruikt 
als zelfevaluatievragenlijsten. Voor de KI wordt ieder 
onderdeel gescoord van 0 (niet aanwezig of niet storend) 
tot 3 (zeer ernstig), afhankelijk van de intensiteit [14]. 
De MRS is een schaal gebaseerd op 11 onderdelen, ver-
deeld in drie gebieden: somatisch, psychologisch en uro-
genitaal [15]. Het scoren is gebaseerd op een vijfpunts 
Likert-schaal, variërend van geen symptomen tot licht, 
matig, ernstig en zeer ernstige klachten. Een multifacto-
riële VAS met drie onderdelen (respectievelijk opvliegers, 
nachtelijk transpireren en slaapstoornissen) werd door 
de vrouwen zelf gescoord. Deze onderdelen werden 
gekozen omdat opvliegers en nachtelijke transpiratie de 
belangrijkste overgangsklachten zijn. Slaapstoornissen 
werden aan deze VAS toegevoegd omdat hopextracten 
volgens traditioneel gebruik als slaaphulpmiddel werden 
toegepast.

resultaten
De studie was ontworpen voor 50 deelnemers, maar 
uiteindelijk deden slechts 36 vrouwen mee aan het on-
derzoek. De aselecte toewijzing van de capsules resul-
teerde in aanzienlijke verschillen: 24 deelnemers ontvin-
gen eerst de verumbehandeling, gevolgd door placebo; 
terwijl slechts 12 deelnemers eerst de placebo ontvingen, 
gevolgd door de verumbehandeling. Er werden geen 
bijwerkingen gemeld en er vielen geen deelnemers uit.

De kenmerken van de vrouwen bij aanvang van het 
onderzoek waren in beide groepen gelijkaardig. Tabel 
3 geeft de gemiddelde resultaten (± standaarddeviaties) 
voor beide groepen na 8 weken en na 16 weken.

Tabel 3. Resultaten (± SD) voor beide behandelingen. 

Parameter
     Verum → Placebo      Placebo → Verum

8 weken 16 weken 8 weken 16 weken

KI 19,9 ± 10,1 22,4 ± 7,5 18,2 ± 8,5 15,9 ± 10,3

MRS 20,6 ± 4,6 21,4 ± 4,9 18,3 ± 4,3 17,9 ± 4,9

VAS 135,1 ± 87,4 146,6 ± 76,0 115,8 ± 77,7 95,2 ± 68,9

SD, standaarddeviatie; KI, Kupperman index; MRS, menopau-
se rating scale; VAS, visuele analoge schaal.

Na acht weken is er vergeleken met de aanvangswaar-
den een significante verbetering in alle gemeten resulta-
ten bij zowel de placebogroep als de verumgroep, met 
iets hogere gemiddelde verlagingen voor placebo dan 
voor verumbehandeling. Anderzijds worden meer uitge-
sproken en tegenovergestelde effecten voor alle gemeten 
resultaten in week 16 gezien, aangezien de verumbehan-
deling na placebo alle resultaten verder verlaagde, ter-
wijl placebo na de verumbehandeling resulteerde in een 
lichte verhoging van alle gemeten resultaten. 

Tabel 4 toont de resultaten van statistische analyse van 
de ruwe data met betrekking tot de werkzaamheid van 
de behandeling. Na 8 weken lijkt de placebo iets doel-
matiger vergeleken met de verumbehandeling, zonder 
enig statistisch verschil. Na 16 weken echter toont de 
verumbehandeling een trend voor superioriteit boven 
placebo, met p-waarden van 0,05, 0,06 en 0,07 voor 
respectievelijk VAS, MRS en KI.

Humulus lupulus (L.) hop, geneesmiddel en voedingsmiddel
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Omdat er bij de twee meetmomenten tegenovergestelde 
effecten werden geconstateerd, werden de behandelings-
effecten op deze twee tijdspunten apart geanalyseerd. 
Tabel 5 geeft een samenvatting van de resultaten van de 
statistische analyse en laat zien dat er significante be-
handelingseffecten zijn op de gemiddelde KI (p = 0,02) 
en de gemiddelde VAS in week 16 (p = 0,03), terwijl 
het behandelingseffect op de gemiddelde MRS slechts 
marginaal significant was (p = 0,06). De verumbehande-
ling verlaagde de KI gemiddeld met 5,9 punten (95% CI 
-10,8; -1,1) in week 16 vergeleken met de placebo. De 
verumbehandeling verlaagde de VAS eveneens, gemid-
deld met 45,4 punten (95% CI -86,0; -4,7) in week 16 
vergeleken met de placebo.

Tabel 4. Statistische analyse van de ruwe data voor het be-
handeleffect (verum - placebo) op elk moment en voor elke 
uitkomst. 

Resultaat Week Effect 95 % CI p

KI 8 1,7 -4,9; 8,3 0,60

16 -6,5 -13,6; 0,6 0,07

MRS 8 2,3 -0,9; 5,5 0,15

16 -3,5 -7,1; 0,1 0,06

VAS 8 19,4 -39,7; 78,5 0,50

16 -51,5 -103,5; 0,6 0,05

CI, confidence interval; KI, Kupperman index; MRS,  
menopause rating scale; VAS, visuele analoge schaal.

Ten slotte werden alle gemeten resultaten binnen elke 
groep met elkaar vergeleken op elk tijdspunt, waarbij 
gebruik gemaakt werd van een gepaarde t-toets (tweezij-
dig). Hoewel zowel de verumbehandeling als de placebo 
significante (p < 0,05) verlagingen in alle gemeten resul-
taten laten zien wanneer ze met de aanvangswaarden 
worden vergeleken, behoudt alleen de verumbehande-
ling na placebo significantie voor alle gemeten resulta-
ten na 16 weken vergeleken met de aanvangswaarden. 
Placebo na verumbehandeling verliest significantie voor 
zowel KI als MRS wanneer wordt vergeleken met de 
aanvangswaarden.

Tabel 5. Tijd-specifieke verwachting van de behandelingsef-
fectiviteit (verum - placebo) voor elke parameter, gebaseerd op 
lineaire mixed model analyse.

Resultaat Week Effect 95 % CI p

KI 8 1,1 -3,1; 5,3 0,60

16 -5,9 -10,8; -1,1 0,02

MRS 8 1,3 -0,9; 3,5 0,24

16 -2,8 -5,6; 0,1 0,06

VAS 8 13,3 -30,1; 56,7 0,61

16 -45,4 -86,0; -4,7 0,03

CI, confidence interval; KI, Kupperman index; MRS,  
menopause rating scale; VAS, visuele analoge schaal.

dIscussIe
Hoewel de aanvankelijke statistische analyse van de 
ruwe data met betrekking tot de werkzaamheid van de 

behandeling in deze studie geen significant effect laat 
zien, geeft een meer gedetailleerde analyse interessante 
indicaties van de superioriteit van de verumbehandeling. 
Cross over-onderzoeken hebben een aantal inherente 
problemen. Zo kan de volgorde van de behandeling een 
aanzienlijk effect op de totale uitkomst hebben, vooral 
wanneer een placebo-effect waarschijnlijk is. Wanneer 
een dergelijke studie-opzet wordt gebruikt bij onderzoek 
naar overgangsklachten moet er rekening mee worden 
gehouden dat overgangsklachten doorgaans gevoelig 
zijn voor een groot en aanhoudend placebo-effect, 
vooral gedurende kortere periodes [10]. Bovendien ver-
minderen overgangsklachten op natuurlijke wijze tijdens 
langere periodes. Het is, ook in deze studie, te verwach-
ten dat de placebo een significante vermindering van 
overgangsklachten geeft gedurende de eerste acht weken 
(20-30%, afhankelijk van de specifieke uitkomst). Na 
acht weken geeft de placebo zelfs een duidelijkere ver-
mindering in klachten dan de verumbehandeling.
Overschakeling van verumbehandeling naar placebo 
resulteerde echter in een lichte verhoging van klachten 
na 16 weken, terwijl overschakeling van placebo naar 
verum behandeling de klachten verder reduceerde. Deze 
observatie wordt bevestigd door de secundaire statisti-
sche analyse waarbij rekening gehouden wordt met de 
tijdsspecifieke prognoses van de werkzaamheid van de 
behandeling. De verumbehandeling laat dan een signifi-
cant effect zien voor zowel KI als VAS en een marginaal 
significant effect voor MRS. Dit suggereert dat het ge-
standaardiseerde hopextract werkzamer is dan de pla-
cebo bij de vermindering van overgangsklachten.

De resultaten van dit onderzoek moeten voorzichtig 
geïnterpreteerd worden, aangezien de studie een aantal 
beperkingen kent. Hoewel het aantal deelnemers laag 
lijkt in vergelijking met het vorige onderzoek, resul-
teerde het cross over-model in 72 interventies in totaal, 
gelijk verdeeld over placebo en verumbehandeling. In 
het vorige onderzoek werden slechts 67 interventies 
uitgevoerd waarvan 26 placebo, 20 normaal gedoseerde 
behandeling en 21 hoger gedoseerde behandeling [13]. 
Helaas was het aantal deelnemers in de twee behande-
lingsgroepen onevenwichtig verdeeld (12 versus 24). 
De significante effecten die werden waargenomen zijn 
hierdoor vooral gebaseerd op de resultaten van de klei-
nere groep en kunnen gevoelig zijn voor statistische 
afwijkingen. Bovendien werd de verumbehandeling ge-
durende slechts 8 weken gegeven, terwijl het gangbaar is 
om 12 weken aan te houden bij vasomotorische studies 
[10]. Daarnaast werd er geen wash out-fase tussen de 
effectieve cross over gebruikt. Op basis van traditionele 
kennis en de resultaten van het eerste onderzoek werd 
echter verwacht dat het gestandaardiseerde hopextract 
zijn activiteit binnen een korte periode na behandeling 
zou uitoefenen. Ook farmacokinetische gegevens wijzen 
op een wash out van de verumingrediënten na een rela-
tief korte periode [17].

Het is bekend dat overgangsklachten na verloop van tijd 
afnemen. Men zou dan ook kunnen redeneren dat de 
proefpersonen niet bij uitstek geschikt waren voor dit 
onderzoek, aangezien de gemiddelde tijd sinds meno-
pauze meer dan vier jaar was. Doorgaans ervaren vrou-
wen inderdaad opvliegers gedurende zes maanden tot 
twee jaar, maar sommige vrouwen hebben er 10 jaar of 
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langer last van [18]. Gezien de gemiddelde leeftijd van 
de deelnemers, de gemiddelde tijd sinds menopauze en 
de relatief hoge aanvangswaarden kan worden gecon-
cludeerd dat deze deelnemersgroep nog relevant is voor 
het uitgevoerde onderzoek.

Concluderend kan worden gesteld dat de resultaten van 
dit onderzoek laten zien dat de toediening van een hop-
extract gestandaardiseerd op 8-PN (100 μg per dage-
lijkse dosis) aan post-menopauzale vrouwen gedurende 
8 weken ongemakken en klachten die worden geassoci-
eerd met de overgang kan verminderen, zoals blijkt uit 
metingen door de KI, MRS en een multifactoriële VAS. 
Hoewel gedurende de eerste 8 weken de placebo en de 
verumbehandeling de overgangsklachten op vergelijkba-
re wijze verminderden, kon alleen de verumbehandeling 
de klachten verder reduceren nadat de behandelingen 
verwisseld werden. Bij het gebruik van de placebo werd 
een toename van overgangsklachten waargenomen. 
Significante daling van overgangsklachten werd na 16 
weken waargenomen, hetgeen suggereert dat het gestan-
daardiseerde hopextract werkzamer is dan de placebo 
om overgangsklachten te verminderen. Ofschoon de 
waargenomen effecten in verder onderzoek bevestigd 
moeten worden, kunnen fyto-oestrogeenpreparaten 
met dit gestandaardiseerde hopextract een interessant 
alternatief bieden aan vrouwen die verlichting van milde 
vasomotorische symptomen zoeken.
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Traditionele en actuele kruidenproductie 
en -handel in Nederland
H. J. van der Mheen en N. Tode-Gottenbos

Als koloniale mogendheid heeft Nederland vanaf de 16e en 17e eeuw een grote rol gespeeld in de internationale 

specerijenhandel, in de productie en handel van koffie, thee, cacao, tabak en in de handel van plantaardige 

grondstoffen (onder andere voor medicinaal gebruik) zoals gommen, oliën, kina en opium. Dit heeft in belang-

rijke mate bijgedragen aan de Nederlandse rijkdom die vanaf de Gouden Eeuw werd opgebouwd. Het leidde tot 

een aantal voorname handelshuizen en verwerkende bedrijven die tot op de dag van vandaag actief zijn. In dit 

artikel wordt, na een historische inleiding, de hedendaagse kruidenteelt en -verkoop in Nederland besproken. 

Ter illustratie wordt in dit artikel een aantal Nederlandse 
bedrijven die op dit moment activiteiten ontplooien in de 
Nederlandse kruidenproductie nader belicht. Wij willen 
hierbij opmerken dat het vanwege de beperkte ruimte in 
dit nummer geenszins een volledige opsomming betreft. 
Mogelijk komen andere bedrijven nog aan bod in volgen-
de nummers van dit tijdschrift.

KruIdenteelt In het verleden
Waar het gaat om de professionele inlandse productie 
van medicinale en aromatische gewassen – onder de noe-
mer kruidenteelt – kent Nederland slechts een beperkte 
traditie. Pas aan het begin van de vorige eeuw werd het 
belang ingezien van een gecontroleerde inlandse medi-
cinale kruidenproductie. Dit had te maken met nieuwe 
belangstelling voor, en toepassing van, natuurstoffen 
door de farmaceutische industrie en met een dreigende 
schaarste aan importproduct (onder andere als gevolg 
van de Eerste Wereldoorlog). In 1914 werd door enige 
farmaceutische wetenschappers, apothekers en enkele 
individuele kruidentelers de Nederlandse Vereniging voor 
Geneeskruidtuinen (NVG) opgericht. De NVG, in 1959 
omgevormd tot de Nederlandse Vereniging voor Genees-
kruidenOnderzoek (NVGO), heeft de teeltpraktijk van 
medicinale gewassen middels praktisch en wetenschappe-
lijk onderzoek een kwalitatieve impuls gegeven. In 1927 
werd vanuit de NVG de kruidentuin van het Nederlands 
Openluchtmuseum (NOM) in Arnhem aangelegd om bij 
het publiek het belang van (kruiden)gewassen voor me-
dicinaal gebruik onder de aandacht te brengen. In 1938 
startte de kruidentuin in Buitenpost, die door de Univer-
siteit van Groningen en de Landbouwvoorlichtingsdienst 
benut werd om de teelt van medicinale gewassen op een 
hoger plan te brengen. Van 1937 tot 1954 werd het tijd-
schrift Herba uitgegeven met mededelingen uit praktijk 
en onderzoek aangaande geneeskrachtige en aromatische 
gewassen. Door een aantal individuele kruidentelers (uit 
onder andere de streken rond Noordwijk, Utrecht en 
Groningen) werd (in 1942) een telersgroep opgericht 
waarbinnen informatie over productie- en afzetmogelijk-
heden en nieuwe teelttechnieken werd uitgewisseld.

Direct na de Tweede Wereldoorlog kreeg de Nederlandse 
kruidenteelt, met name door de inzet van Marshall-
gelden, een krachtige impuls. In de kruidenteelt zag 
men een mogelijkheid om het overschot aan arbeid op 

kleine landbouwbedrijven te benutten. Er ontstonden 
kruidencoöperaties, met gemeenschappelijke drogerijen 
in onder meer Westergeest, Doornspijk, Veghel en Om-
men en er werd voortvarend met de teelt van een (zeer) 
groot aantal medicinale gewassen gestart. Omdat er al 
snel een onbalans in kruidenproductie en -afzet ontstond, 
werd er een centrale afzetorganisatie opgericht (Centraal 
Bureau, in 1951 omgevormd tot Verenigde Nederlandse 
Kruidencoöperaties, VNK). De kruidenteelt werd tot in 
de tachtiger jaren vanuit de overheid met praktisch (land-
bouwkundig) en wetenschappelijk (farmacognostisch) 
onderzoek ondersteund. Zoals in alle delen van de land-
bouw trad ook in de kruidenteelt een sterke rationalisatie 
en schaalvergroting op. Het aantal teelten verminderde 
en de productie vond steeds meer op een grootschalige, 
gemechaniseerde, akkerbouwmatige wijze plaats. Naast 
teelten van medicinale gewassen voor de drogerij (zoals 
Datura, Rheum, Viola, Digitalis en valeriaan) nam de 
teelt van aromatische gewassen (de zogenaamde keu-
kenkruiden zoals peterselie, selderij, kervel en tijm) voor 
zowel de drogerij als de verse verwerking (diepvries) toe. 
Er vond een sanering van de kruidencoöperaties plaats. 
De contractteelt voor en de verwerking en afzet door 
VNK concentreerde zich in de Flevopolder, West-Brabant 
en Overijssel. De bestaande individuele telers, met eigen 
verwerking en vermarkting, hielden geen stand. 

Anderzijds ontwikkelde zich in de zestiger en zeventiger 
jaren, onder invloed van de toenemende belangstelling 

Vogeltuin Elburg
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voor fytotherapie, homeopathie en het gebruik van eco-
logisch geproduceerde kruiden, een aantal voor dit doel 
gespecialiseerde productiebedrijven. Later (rond 2000) 
ontstonden met meer of minder succes, gesubsidieerde 
initiatieven voor de teelt van ‘nieuwe’ medicinale gewas-
sen (zoals Hypericum en Echinacea), kleurstofgewassen 
(meekrap) en vluchtige oliën (oregano). Duidelijk werd 
dat voor het slagen van inlandse kruidenteelten een goede 
verhouding tussen teelt en afzet cruciaal is. Omdat er, 
behoudens directe verkoop van een eindproduct aan par-
ticulieren, geen vrije markt voor kruiden bestaat, is het 
van belang om middels contracten reeds vóór aanvang 
van de teelt verzekerd te zijn van de afzet.

afzet en handel
De Nederlandse kruidenhandel en industriële kruiden-
verwerkers beperken zich allerminst tot het Nederlandse 
product. Redenen om ook in het buitenland in te kopen 
zijn het beperkte Nederlandse assortiment maar dikwijls 
ook de aanzienlijk hogere prijs van Nederlandse pro-
ducten. Naast de traditionele specerijen worden door de 
Nederlandse voedingsmiddelenindustrie veel aromatische 
kruiden ingevoerd. Er is slechts in sommige gevallen een 
voorkeur voor inlandse producten, bijvoorbeeld bij een 
eigen verwerking (zoals in de fytotherapie en homeopa-
thie en voor het maken van tincturen of oliën), bij een ho-
gere opbrengst of betere kwaliteit als gevolg van een be-
tere teeltechniek en verwerking, of wanneer belang wordt 
gehecht aan een aantoonbaar betere kwaliteit (specifieke 
plantselectie of traceerbare, gecertificeerde productie). 
Bedacht moet worden dat de markt voor binnenlandse 
afzet binnen de industrie beperkt is en dat ook het ge-
bruik van kruiden door de Nederlandse consument (zo-
wel in de kruidengeneeskunde als culinair) zeer beperkt 
is. Meer dan 70% van de grootschalig, akkerbouwmatig 
in Nederland geproduceerde kruiden wordt dan ook ge-
ëxporteerd. Bekende Nederlandse (aromatische) kruiden-
bedrijven zijn Euroma (en haar ecologische dochter OFC/
Piramide), Unifine, Silvo, Versteegen en Jacob Hooy. De 
markt van onze oosterburen wordt nagenoeg volledig 
gecontroleerd door het bedrijf Martin Bauer. In de inter-
nationale aromatische kruidensector spelen bedrijven als 
McCormick en Sensient een allesoverheersende rol.

In de farmaceutische industrie is maar een zeer beperkt 
aantal bedrijven geïnteresseerd in de winning van inhoud-
stoffen uit medicinale planten. Boehringer Ingelheim en 
Glaxo Smith Kline zijn hiervan de belangrijkste voorbeel-
den.

actuele sItuatIe nederlandse KruIdenteelt 
De kruidenteelt in Nederland is momenteel niet bijzonder 
uitgebreid maar wel divers. Allereerst zijn er bedrijven (zo-
als VNK en enkele conservenindustrieën) die grootscha-
lig de teelt van medicinale en aromatische kruiden con-
tracteren bij akkerbouwers en die daarvan zelf de oogst, 
verwerking en afzet ter hand nemen. Er zijn enkele fyto-
therapeutische en homeopathische geneesmiddelenfabri-
kanten (Biohorma, VSM, Weleda) die (een deel van) hun 
grondstoffen zelf verbouwen. Er is een teeltbedrijf (Be-
drocan) dat onder strikt gecontroleerde omstandigheden 
de teelt van medicinale hennep uitvoert. Er zijn telers die 
op kleinschalige wijze kruiden telen voor eigen gebruik of 
voor (verse en gedroogde) verkoop op markten of middels 
de detailhandel (Marleen Kruiden, Blauwe Huis). Er zijn 

educatieve kruidentuinen die een groot assortiment aan 
kruidengewassen willen laten zien en daarmee het publiek, 
soms ook door het aanbieden van cursussen, willen infor-
meren (Kraaybekerhof, de Sprenk). Ook is er een enkel be-
drijf dat zich specifiek bezighoudt met de kruidenzaadteelt 
/ vermeerdering (De Bolster, Vreecken Zaden).
 
vnK 
VNK is niet meer zoals in de begintijd een vereniging 
zonder winstoogmerk, maar is uitgegroeid tot een bedrijf 
met veel kennis op het gebied van de teelt, opslag, ver-
werking, import en handel van kruiden voor aromatisch 
en medisch gebruik. De producten van VNK vinden 
hun weg naar een groot aantal afnemers; aromatische 
kruiden vinden grotendeels hun weg naar de voedings-
middelenindustrie en medicinale kruiden vooral naar de 
farmaceutische industrie. Daarnaast worden ook kruiden 
geleverd aan diverse takken van de diervoedingsindustrie. 
De kruiden die worden geteeld ten behoeve van de me-
dicinale werking van producten worden veelal geleverd 
aan farmaceutische en extractiebedrijven. Deze afnemers 
verwerken de geleverde grondstoffen tot vloeibare of 
gedroogde extracten, vluchtige oliën of tincturen. Deze 
producten vinden vervolgens hun weg weer in functionele 
voeding, natuurproducten, thee-industrie of homeopathi-
sche producten.

Jaarlijks wordt in Nederland op circa 300 hectare kruiden 
geteeld. Hierbij gaat het om diverse kruiden, waarvan pe-
terselie de belangrijkste is binnen het segment keukenkrui-
den en Valeriana officinalis, Echinacea purpurea en Digi-
talis lanata de belangrijkste kruiden binnen het segment 
medicinale kruiden zijn. VNK verwerkt jaarlijks circa 10 
miljoen kilogram vers materiaal. Het bedrijf sluit hiervoor 
contracten af met individuele, ervaren telers en stelt de be-
nodigde zaaizaden beschikbaar. Voor de begeleiding van 
het gehele proces zet VNK teeltbegeleiders in die ervoor 
zorgen dat de oogst onder eigen regie volgens plan ver-
loopt. De kruiden worden hierdoor op het juiste moment 
geoogst en snel verwerkt. De korte tijd tussen oogst en 
verwerking zorgt voor een hoogwaardig eindproduct. Het 
geoogste verse product wordt direct na de oogst naar de 
verwerkingshal in Biddinghuizen vervoerd. De totale ke-
tenbenadering van VNK waarborgt de kwaliteit. Tijdens 
de gehele productie vinden diverse kwaliteitscontroles 
plaats. Het eindproduct wordt in eigen laboratorium vol-
ledig geanalyseerd. Hierdoor kan VNK haar producten 
leveren met analysecertificaten. VNK werkt volgens HAC-
CP en is ISO 9001 en GMP+ gecertificeerd.

het Blauwe huIs
Van origine werden bij Het Blauwe Huis in het Drentse 
Ruinerwold geneeskrachtige kruiden van biologisch-dy-
namische kwaliteit geteeld. Dit gebeurde voornamelijk in 
opdracht van Weleda, een fabrikant van natuurgeneeskun-
dige en natuurcosmetische producten. Momenteel wordt 
alle teelt verwerkt in eigen drogerij (‘ambachtelijke ver-
werking’) en onder de eigen merknaam Het Blauwe Huis 
verkocht via natuurvoedingswinkels. De kruidenteelt be-
slaat 1,5 hectare binnen het gemengde bedrijf dat in totaal 
5 hectare omvat en waar naast de kruidenteelt ook vee en 
trekpaarden gehouden worden. 

Er worden veel verschillende kruiden geteeld, zowel 
bloemgewassen (onder andere goudsbloem, korenbloem, 
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Gallica-roos, heemst, roomse kamille), bladgewassen 
(onder andere verschillende muntrassen zoals Mentha 
rotundifolia en M. spicata, maar ook keukenkruiden 
als peterselie en bladselderij) als wortelgewassen (onder 
andere lavas, aartsengelwortel, heemstwortel). De op-
brengst per kruid verschilt van 30-40 kg gedroogd kruid 
(goudsbloem) tot een kilo gedroogd kruid (kaasjeskruid). 
De kruiden worden, eenmaal gedroogd, enkelvoudig ver-
pakt of gemengd tot theeën en keukenkruidmengsels. Een 
klein gedeelte wordt in olie gemacereerd en met toevoe-
ging van een kleine hoeveelheid vluchtige olie verwerkt 
tot (massage)olie voor uitwendig gebruik. 

Naast een HACCP-keurmerk beschikt het bedrijf over 
EKO (SKAL)- en Demetercertificaten die aangeven dat 
het hier om biologisch-dynamische teelt gaat. De ken-
nis over de geneeskrachtige werking van de kruiden is 
aanwezig en wordt indien gewenst gedeeld. Ook is er de 
mogelijkheid om specifieke geneeskrachtige kruiden (in 
opdracht) te telen. Toch zijn de producten (theeën en keu-
kenkruiden) bedoeld om binnen het normale voedingspa-
let te passen; tincturen en andere geneeskrachtige prepa-
raten worden dan ook niet bij het bedrijf geproduceerd.

Marleen KruIden / BIosfeer groede
Marleen Kruiden VOF teelt sinds 1982 kruiden in Neder-
land. In 2010 zijn de bedrijfsleiders Ronald en Marleen 
van de Winckel verhuisd naar Tasmanië, Australië, waar 
zij op 38 hectare hun teeltwerkzaamheden voortzetten. 
De teelt in Nederland is daarbij per 1 maart 2010 over-
genomen door Biosfeer-Groede in de persoon van Nick 
Sinke. Beide bedrijven werken zelfstandig en onafhan-
kelijk maar kennen wel een verregaande samenwerking 
in het delen van assortiment, kennis, productontwikke-
ling en marketing. De vestigingsplaatsen in verschillende 
werelddelen maken het mogelijk om op ieder moment 
nieuwe (proef)teelten op te starten, wat de flexibiliteit van 
het bedrijf aanzienlijk vergroot. Ook het signaleren van 
en inspringen op trends in de markt verloopt hierdoor 
efficiënt. 

De teelt beperkt zich niet tot geneeskrachtige kruiden 
maar omvat ook enkele groenten en vruchten met een 
gunstige invloed op de gezondheid. In totaal worden op 
6,4 hectare ruim 150 soorten geneeskrachtige planten, 
groenten en vruchten biologisch geteeld. Dit leidt tot de 
handmatige of machinale oogst van ruim 45 ton plant-
materiaal. Dit wordt op het bedrijf verwerkt tot onder 
andere tincturen, gemmomaceraten en gedroogd kruiden-
materiaal.

Beide bedrijven zijn biologisch gecertificeerd (EKO/NOP) 
en Marleen Kruiden heeft de GMP+ status voor de pro-
ductie van diervoederadditieven. Naast de plantenteelt 
ontwikkelt en produceert Biosfeer-Groede ook producten 
voor derden en adviseert ondernemingen op het gebied 
van duurzaamheid, bedrijfsethiek en filosofie. Biologische 
landbouw en verwerking zonder gebruik en productie 
van milieuschadelijke stoffen zijn hiervoor bepalend. Niet 
de hoeveelheid geproduceerd plantmateriaal is van belang 
maar de natuurlijke ontwikkeling tot een krachtige plant. 
Het uiteindelijke doel is het telen, verwerken en verkopen 
van producten met een zo hoog mogelijk gehalte aan ac-
tieve inhoudsstoffen met een zo gunstig mogelijk effect op 
gezondheid en welbevinden.

vsM
De kruidentuinen van VSM Geneesmiddelen BV hebben 
een totale oppervlakte van 3,7 hectare, waarvan 2 hectare 
direct achter het bedrijf in Alkmaar en 1,7 hectare in het 
‘Rijk der 1000 Eilanden’ in Broek op Langedijk liggen. 
In de tuinen worden 600 verschillende soorten genees-
krachtige kruiden gekweekt; het is daarmee de grootste 
collectie geneeskrachtige kruiden van Nederland. Per jaar 
is er een gemiddelde oogst van 6000-7000 kg planten, 
verdeeld over 100 verschillende soorten[1]. Afhankelijk 
van de vraag vanuit de productieafdeling kan het per jaar 
verschillen welke soorten geoogst worden. De kruiden 
worden in eigen bedrijf verwerkt tot oertincturen vol-
gens de voorschriften van de Europese Farmacopee of 
het Homöopathische ArzneiBuch (HAB). 70-80% van 
de totaal benodigde hoeveelheid kruiden is afkomstig uit 
eigen tuin. De rest wordt op eigen plantages in het bui-
tenland geteeld of bij geselecteerde bedrijven ingekocht. 
De oertincturen staan aan de basis van de productie van 
homeopathische en plantaardige geneesmiddelen. De 
achtergrondgedachte dat het hier om gezondheidspro-
ducten gaat, vormt de basis van alle handelingen die in 
de tuin en in het bedrijf worden verricht. De tuin heeft 
het EKO-keurmerk en er wordt geen gebruikgemaakt 
van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Na het oogsten 
worden de planten in het eigen laboratorium getest op de 
aanwezigheid van voldoende inhoudsstoffen. Wanneer 
de plant niet binnen de specificaties valt wordt de oogst 
afgekeurd. De productie van de geneesmiddelen geschiedt 
volgens de richtlijnen van Good Agricultural Practice 
(GAP) en Good Manufacturing Practice (GMP), vanaf de 
teelt van de planten tot en met het verpakken van de ge-
neesmiddelen. VSM staat onder toezicht van de Inspectie 
voor de Volksgezondheid. Bij het kweken en oogsten van 
de planten is het bereiken van een optimale kwaliteit en 
hoeveelheid van de werkzame stoffen het voornaamste 
uitgangspunt. 

BIohorMa / a. vogel 
Bij Biohorma / A. Vogel worden de kruiden zoveel moge-
lijk in eigen beheer gekweekt om een optimale kwaliteit 
te kunnen garanderen voor onder andere soortechtheid, 
kweekmethodiek en bepaling van het oogstmoment. Per 
jaar wordt er ongeveer 50.000 kg kruid geoogst van circa 
14 hectare grond. In totaal worden er ongeveer 50 ver-
schillende kruiden gekweekt, die vers verwerkt worden 
in de eigen snijhal tot circa 150 verschillende eindpro-
ducten. Door de ligging van de kwekerij op enkele kilo-
meters afstand van de fabriek is het mogelijk om binnen 
twee uur na de oogst de kruiden te verwerken in de eigen 
productiehal. Hierdoor blijft een maximaal gehalte aan 
werkzame stoffen in de planten aanwezig. Dat staat ga-
rant voor een hoge productkwaliteit. De teeltmethodiek is 
ecologisch en de kruiden dragen het EKO-keurmerk. Ook 
wordt rekening gehouden met de natuurlijke habitat van 
de verschillende kruiden zodat deze hun optimale gehalte 
aan werkzame stoffen kunnen bereiken. Na iedere oogst 
wordt er direct vóór de verwerking een monster genomen 
om te controleren of de planten daadwerkelijk voldoende 
werkzame stoffen bevatten. Het productieproces van de 
A. Vogel-producten wordt gecontroleerd volgens GMP-
normen.

Bedrocan Bv 
Binnen de Nederlandse kruidenteelt neemt de teelt van 
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medicinale cannabis een bijzondere plaats in. De teelt van 
medicinale cannabis, geneeskrachtig kruid pur sang, maar 
aan zeer strenge wet- en regelgeving gebonden, is niet 
eenvoudig. Bedrocan BV is een volledig op binnenteelt 
gespecialiseerd bedrijf voor de teelt van Cannabis sativa 
(medicinale cannabis). Momenteel worden door het be-
drijf drie verschillende variëteiten geteeld voor levering 
aan patiënten op doktersrecept, via apotheken. Verder 
wordt er onderzoek gedaan naar de productie van mo-
gelijke andere variëteiten die van belang zouden kunnen 
zijn binnen het kader van de farmaceutische zorg. Alle 
producten worden geteeld in opdracht van het Bureau 
Medicinale Cannabis (BMC), onderdeel van het ministe-
rie van VWS. Er wordt geteeld in klimaatcellen met een 
oppervlakte van 60 vierkante meter per stuk waarvan het 
bedrijf er vier heeft. De maximale jaarproductie van het 

bedrijf is momenteel circa 300 kg eindproduct.

Cannabis wordt binnen het bedrijf gedroogd en verwerkt 
tot Cannabis flos. Dit zijn de gedroogde vrouwelijke 
bloeiwijzen van deze plant. Van één van de variëteiten, 
Bediol, worden de bloemen gemalen en gezeefd tot een 
maximale deeltjesgrootte van 5 mm. De minimale eis die 
binnen het wettelijk kader aan de teelt worden gesteld 
is een GAP-certificatie. Bedrocan BV werkt daarnaast 
geheel volgens HACCP en is sinds 2008 ISO 9001:2000 
gecertificeerd. Het verwerkingsgedeelte (drogen, bewer-
ken, verpakken en opslag) van het bedrijf wordt binnen 
twee jaar naar GMP-niveau gebracht.

Bij de teelt wordt er rekening mee gehouden dat het 
hier gaat om gezondheidsproducten. De teelt is geheel 
gestandaardiseerd zodat de werkzame stoffen in de 
eindproducten zowel kwalitatief als kwantitatief altijd 
gelijk zijn. Binnen de teelt worden geen bestrijdingsmid-
delen (preventief noch curatief) gebruikt. Soms worden 
er tijdens de teelt biologische bestrijders (predatoren van 
plaaginsecten) ingezet, maar in het eindproduct komen 
geen (overblijfselen van) insecten voor. Er is een samen-
werking met de universiteiten van Leiden en Groningen 
om de kennis met betrekking tot de plant als medicijn 
verder te vergroten. Via de afdeling Farmacognosie (prof. 
dr. Rob Verpoorte) wordt onderzoek gedaan naar de 
terpenen in de plant en de mogelijke medicinale wer-
king van deze stoffen. In samenwerking met de afdeling 
Medische Biologie van de Farmaceutische Faculteit van 
de Rijksuniversiteit Groningen (prof. dr. Oliver Kayser) 

Valeriaanteelt Elburg
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wordt onderzoek gedaan naar het creëren van placebom-
ateriaal om placebogecontroleerde klinische onderzoeken 
mogelijk te maken. 

KruIden In de wInKel
Geneeskrachtige kruiden voor de bereiding van infusies en 
decocten die verkrijgbaar zijn bij natuur- of reformwin-
kels, drogisterijen en apotheken worden doorgaans aan-
geboden in de vorm van losse kruiden of in de vorm van 
gemengde kruidenthee (tisane). Deze laatste kan verpakt 
zijn in kleine portieverpakkingen (‘theezakjes’) of als losse 
kruidenthee. Hier wordt dieper ingegaan op de oorsprong 
van een aantal bekendere merken die deze kruiden en/of 
theeën aanbieden. Het gaat hierbij om gedroogde kruiden 
in hun oorspronkelijk vorm, dus niet om gecapsuleerde of 
anderszins geprepareerde kruiden. Ook keukenkruiden en 
specerijen worden hier niet behandeld.

Jacob Hooy levert kruiden, specerijen en mengsels in bulk 
(groothandelfunctie) en in consumentenverpakkingen. 
Voor bulk geldt een minimale afname van 250 gram. Con-
sumentenverpakkingen worden geleverd in onder andere 
theezakjes, capsules en tabletten. Daarnaast zijn kruiden in 
gemalen vorm verkrijgbaar voor de verpakkers van krui-
dencapsules. De kruiden komen onder verschillende mer-
ken in de winkels. Het eigen merk Jacob Hooy is in diverse 
drogisterijen en gezondheidswinkels verkrijgbaar maar ook 
veel huismerken van winkelketens als De Tuinen en Erica 
bevatten kruiden van Jacob Hooy. Afnemers zijn naast 
drogisterijen en reformhuizen ook apothekers en de ver-
werkende industrie zoals distilleerderijen, producenten van 
veterinaire gezondheidsproducten en capsuleproducenten. 
 
De herkomst van de kruiden verschilt. Zo worden er in 
Oostbloklanden veel kruiden in het wild geplukt terwijl 
in Egypte veel teelt plaatsvindt (bijvoorbeeld van kamil-
le). Jacob Hooy heeft een eigen BIO-farm in Zuid-Afrika 
waar rooibos geteeld wordt (zie foto). De kruiden worden 
plaatselijk gedroogd en vervolgens verscheept naar Neder-
land, alwaar ze gedistribueerd worden. Het bedrijf werkt 
hierbij in het gehele productietraject volgens HACCP en 
GMP-normen. De verwachting is dat hiervoor begin 2011 
ook certificering zal plaatsvinden. Voor de kruiden moet 
hierbij uiteraard rekening worden gehouden met wets-
wijzigingen en de diversiteit in de eisen die de afnemers 
stellen. Zo gelden in de veeteelt andere eisen dan voor hu-
maan gebruik. Wel blijft de grondgedachte dat het hier om 
gezondheidsproducten gaat. Arne Oldenboom van Jacob 
Hooy: “Ieder kruid heeft een bepaalde werking en wordt 
gebruikt bij allerlei ziektebeelden, is dus goed voor de 
gezondheid. Van oudsher hebben deze kruiden zich ook 
bewezen, zoals de kamille, die een ontstekingsremmende 
werking heeft of kumis kutjing, die werkt bij nierstenen.”  
Organic Flavour Company BV is sinds ruim 30 jaar leve-
rancier van een aantal verschillende merken, waaronder 
het biologische merk Piramide. Binnen dit merk vindt de 
consument naast losse kruiden en thee ook verpakte krui-
den en thee in doosjes met 20 theezakjes en een aantal één-
kopsvarianten. Alle producten van Piramide zijn van bio-
logische kwaliteit en dragen het EKO-logo. Een groot deel 
van het assortiment bestaat uit geneeskrachtige kruiden 
zoals brandnetel, citroenmelisse en pepermunt. Voor deze 
producten is op de verpakking een uitgebreide gebruiks-
aanwijzing te vinden. Daarnaast is er veel informatie over 
de werking te vinden op een consumentenwebsite. Naast 

geneeskrachtige kruiden is er ook een serie producten voor 
het behoud van een goede gezondheid verkrijgbaar zoals 
Blaas & Nier en Neus & Keelkruiden. Tot slot vult een se-
rie kruidenmengsels (tisanes) en theeën het geheel aan. Dit 
assortiment varieert van rooibos tot sterrenmix maar ook 
van enkelvoudige zwarte thee tot een fruitmix op basis van 
groene thee. Binnen het bedrijf is expertise opgebouwd over 
de plaatsen waar de biologische theeën, kruiden en spece-
rijen groeien. Het bedrijf begeleidt projecten over de hele 
wereld om de kwaliteit ervan te optimaliseren. Hierdoor 
wordt ook de economische situatie ter plaatse verbeterd. 
Bovendien is er veel aandacht voor de sociale en hygiëni-
sche omstandigheden van de lokale bevolking en er wordt 
ook met respect voor milieu en dierenwelzijn gehandeld. 
Een groot deel van de geneeskrachtige kruiden van Pira-
mide is afkomstig van het Sekem-project in Egypte, een 
project waarbij biologisch-dynamische teelten uitgevoerd 
worden als sociale arbeid. De groene thee en een aantal 
specerijen zoals kaneel komen van projecten in Vietnam. 
De telers die worden gecontracteerd, zijn in het land van 
herkomst biologisch (en soms biologisch-dynamisch) ge-
certificeerd en voldoen aan de in hun branche geldende 
eisen. Daarnaast worden de telers intensief ondersteund 
door een teeltbegeleider van Organic Flavour Company.  
Het drogen van biologisch geteelde groenten, kruiden en 
specerijen gebeurt volgens de HACCP normen. Er wordt 
gebruikgemaakt van een natuurlijk drogingsprocédé en 
opslagfaciliteiten die garant staan voor het behoud van 
geur, kleur en smaak van de kruiden. Van teelt tot schap 
staat consistentie en kwaliteit van het eindproduct cen-
traal. In alle fasen van het productieproces, met inbegrip 
van opslag, verwerking en verpakking wordt de kwaliteit 
gecontroleerd. Organic Flavour Company voldoet aan de 
normen en richtlijnen van Demeter en EKO. Ook interna-
tionaal is Organic Flavour Company goedgekeurd volgens 
de EU-richtlijnen voor biologische producten. Daarnaast 
is de organisatie HACCP/BRC gecertificeerd.

toeKoMstperspectIeven: KruIdenteelt In de glastuInBouw
Recent is vanuit de glastuinbouw belangstelling getoond 
voor de kruidenteelt. Ook de nieuwe opleidingen op het 
gebied van voeding en gezondheid, tuin- en akkerbouw 
bekijken de kruidenteelt onder glas met interesse (zie ook 
de artikelen elders in dit blad). 

Met danK aan:
Elsa Brandsma (VNK), Jan Kees Luijerink (teler Het Blauwe Huis), Nick Sinke 

(Biosfeer-Groede), Rutger Polder (VSM-tuin), Ineke Wieman (PR en Communica-

tie Vogel / Biohorma), Tjalling Erkelens (Bedrocan BV), Arne Oldenboom (Jacob 

Hooy) en Vendie Kroesbergen (Organic Flavour Company).

auteursgegevens:
N. (Nienke) Tode-Gottenbos is herborist en student Voeding en Gezondheid aan 

de CAH Dronten. Zij werkte mee aan dit artikel in het kader van haar derdejaars-

stage. Ing. H.J. (Hans) van der Mheen is kruiden(zaad)teler in Elburg en kruiden-

teeltdeskundige cq –adviseur. 

noot
1. Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer werd bekend gemaakt dat het 

moederbedrijf van VSM, Dr. Wilmar Schabe, heeft besloten om de productie van 

VSM Geneesmiddelen te verplaatsen naar Duitsland. Hierdoor kan een hogere 

bezettingsgraad en een lager kostenniveau binnen de productgroep gerealiseerd 

worden. De productie van geneesmiddelen en de teelt van geneeskrachtige plan-

ten door VSM zal in Nederland gediscontinueerd worden; het is op dit moment 

onzeker of de tuinen nog zullen blijven bestaan als educatieve tuin.
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Voeding en Gezondheid op verschillende 
groene Hogescholen 
N. Tode-Gottenbos, W.A. van der Heijden, G. Kouwenhoven, F.R. van der Leij, C. Vrijhof

Binnen het agrarische hbo-onderwijs in Nederland bestaan sinds enkele jaren opleidingen die aandacht 

besteden aan de invloed van voeding op de gezondheid van de mens. Op universiteiten in Wageningen 

(WUR) en Amsterdam (VU) waren al langer leerstoelen aanwezig op dit vlak; het hbo bleef tot voor kort 

achter. De verschillende hbo-diëtetiek-opleidingen die al veel langer bestaan, leiden de studenten op tot 

diëtist en hebben weinig van doen met kennis op het gebied van Functional foods, supplementen en me-

dicinale kruiden. Ook komt de teelt van groenten, fruit en kruiden niet aan bod. Momenteel is er bin-

nen het bedrijfsleven veel vraag naar afgestudeerden die geschoold zijn in zowel de theorie als de prak-

tijk van gezonde levensmiddelen, daarbij niet per se gericht op het therapeutische vlak. Aan deze vraag 

wordt nu allengs meer voldaan door verschillende ‘groene’ hbo-instituten. In dit artikel worden de op-

leidingen op het gebied van Voeding en Gezondheid die te vinden zijn op respectievelijk de HAS Den 

Bosch, CAH Dronten, Van Hall Larenstein, en INHolland Delft/Wellantcollege besproken. Ook wordt kort 

aandacht besteed aan de al langer bestaande Tuin- & Akkerbouw-opleidingen op dezelfde instituten.

has den Bosch – opleIdIng levensMIddelentechno-
logIe, afstudeerrIchtIng Food and HealtH
Sinds 2007 biedt de Hogere Agrarische School (HAS) 
Den Bosch binnen de opleiding Voedingsmiddelen-
technologie de afstudeerrichting Food and Health aan. 
Studenten Voedingsmiddelentechnologie kiezen aan het 
eind van het propedeusejaar of zij willen afstuderen in 
de richting ‘Food Technology’ of ‘Food and Health’. 
Studenten studeren dus af als voedingsmiddelentech-
noloog, maar kunnen zich specialiseren met de major 
Food and Health. Een deel van de vakken is hierbij nog 
hetzelfde, een deel van de vakken is gedifferentieerd. 
Studenten specialiseren zich daarnaast door middel van 
stages en/of de afstudeeropdracht. 

De beroepen waarvoor studenten worden opgeleid lig-
gen voornamelijk in de voedingsmiddelenindustrie. Stu-
denten met de major-specialisatie Food and Health ko-
men veelal terecht in functies als productontwikkelaar 
of voedingskundige. De meerwaarde van deze afgestu-
deerden ligt vooral in hun technologische achtergrond. 
Hierdoor hebben ze verstand van de technologische 
aspecten van voedselproductie en -verwerking, maar 
ook expertise op het gebied van voeding en gezondheid. 
Vrijwel alle bedrijven binnen de voedingsmiddelenbran-
che hebben ‘gezondheid’ tegenwoordig als één van de 
speerpunten. Voorbeelden van expertisegebieden zijn:
-  de invloed van bewerking of bewaring van voedings-

middelen op de voedingswaarde;
-  productontwikkelingaspecten: optimaliseren van de 

samenstelling van producten of het ontwikkelen van 
nieuwe producten (bijvoorbeeld vetzuursamenstelling, 
reductie van het zoutgehalte, verhogen van het vezelge-
halte, enzovoort);

-  advies rondom voedingskundige aspecten (bijvoor-
beeld intern in een bedrijf).

De studenten krijgen vakken als Mens & Voeding, 
Wereldvoedselvoorziening, Voedingsonderzoek, Mar-
ketingcommunicatie en het Project Bio-inhoudsstoffen. 
Binnen dit laatstgenoemde project is er een interactie 
tussen de opleidingen Food and Health en Tuinbouw 
& Akkerbouw. Studenten onderzoeken in dit project 
specifieke inhoudsstoffen in groenten en fruit (bijvoor-
beeld anti-oxidanten, vitaminen). Ze kijken daarbij 
naar de biochemische achtergronden, naar de functie 
in het lichaam, maar ook naar de invloed van bewaren 
en bewerken van de producten op het gehalte van deze 
inhoudsstoffen. Aan het begin van het project vindt een 
excursie plaats waarin een teeltbedrijf (zoals bijvoor-
beeld De Ruiter Seeds of Koppert Cress) bezocht wordt. 
Hier worden de studenten zich ervan bewust dat met 
verschillen in teeltproces ook het gehalte aan inhouds-
stoffen kan worden beïnvloed. 

cah dronten: major voedIng en gezondheId
In leerjaar 2008-2009 is de Christelijk Agrarische Ho-
geschool (CAH) Dronten gestart met de major Voeding 
en Gezondheid, een afstudeervariant van Tuin- & Ak-
kerbouw. Binnen deze opleiding worden voedseldes-
kundigen opgeleid binnen het kennisdomein ‘Voedsel & 
Voeding’ in relatie tot ‘Gezondheid van Mens & Omge-
ving’. De opleiding richt zich met name op de driehoek 
Mens & Beleving, Voedsel & Herkomst en Trends & 
Ontwikkeling. Achterliggende gedachte is dat professi-
onals in de voedingssector vaak moeite hebben met be-
grip van en overleg met (medewerkers uit) andere vak-
gebieden; de marketingmedewerker heeft bijvoorbeeld 
geen teeltopleiding en weet niet waarom de gebruikte 
teeltmethode zo bijzonder is terwijl de teler moeite kan 
hebben met het gebruiken van beschikbare kennis over 
inhoudsstoffen uit planten.

De opleiding Voeding en Gezondheid wil graag studen-



NEDERLANDS TI JDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE,  23e JAARGANG, NR 4,  na jaar  2010,  12 NEDERLANDS TI JDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE,  23e JAARGANG, NR 4,  na jaar  2010,  13

ten opleiden tot de spreekwoordelijke spin in het web, 
die met alle relevante beroepsgroepen kan communice-
ren. Studenten worden dan ook niet opgeleid voor één 
beroep maar krijgen een brede basis. Hiernaast hebben 
zij de mogelijkheid zichzelf verder te specialiseren naar 
één van de drie ‘punten’ van de driehoek door middel 
van minors. Het beroepsveld is dan ook breed; de ver-
wachting is dat afgestudeerden werkzaam zullen raken 
in beroepen als (voedings)voorlichter, teelt- of produc-
tiecontroleur, marketingmedewerker, productontwik-
kelaar of zelfstandig ondernemer dan wel onafhankelijk 
adviseur binnen de sectoren teelt, voeding en gezond-
heid.

De CAH werkt met beroepstaak-gestuurd competen-
tiegericht onderwijs. Hierbij volgen de studenten geen 
losse vakken maar werken zij in modules (2-3 modules 
per semester). De modules zijn ingevuld aan de hand 
van thema’s als Voeding en Gezondheid, Gezondheid en 
Educatie en Bijzondere Teelten. In iedere module wor-
den zij als het ware opgeleid voor een bepaalde beroeps-
taak zoals medewerker van een voedingsbureau, educa-
tief medewerker, teeltadviseur, enzovoort. Per module 
leveren zij uiteindelijk een product op; bij de genoemde 
voorbeelden zijn dat respectievelijk een factsheet over 
een voedingsmiddel (bijvoorbeeld essentiële vetzuren of 
melkproducten), een educatief product (bijvoorbeeld een 
kenniskalender of een educatief spel) en een teeltplan 
voor een ‘bijzondere teelt’ (waaronder ook de kruiden-
teelt verstaan wordt). Tijdens iedere module wordt door 
middel van Persoonlijk Ontwikkelings Plan-verslagen 
gewerkt aan verschillende competenties zoals presente-
ren, samenwerken, innoveren of onderzoeken (er zijn in 
totaal 10 competenties die schoolbreed in ieder lespro-
gramma worden geïntegreerd). Aan het eind van iedere 
module worden de studenten getoetst met examens en 
met een assessment waarin het opgeleverde product ge-
presenteerd en beoordeeld wordt. 

De CAH heeft als agrarische hogeschool vooral kennis 
opgebouwd binnen traditionele agrarische opleidingen 
(Dier- & Veehouderij, Tuin- & Akkerbouw en Bedrijfs-
kunde & Agribusiness). De major Voeding en Gezond-
heid kan dus putten uit een rijke kennisbron op het ge-
bied van teelt- en educatiemethoden. Voor de gebieden 
voeding en de menselijke gezondheid zijn nieuwe mede-
werkers aangesteld en wordt samengewerkt met andere 
kennisinstituten. De opleiding Tuin- & Akkerbouw 
besteedt geen speciale aandacht aan de kruidenteelt; de 
meest behandelde teelten zijn die van bulkgewassen zo-
als aardappelen, suikerbieten en tarwe. Wel krijgt men 
les in bodemonderzoek en marketing. Ook kunnen stu-
denten door middel van de minors hun kennis verbreden 
of verdiepen. Tijdens de afstudeerfase kunnen studenten 
nog verder specialiseren in onderwerpen binnen hun 
interessegebied; zo is er onlangs een student van de op-
leiding Tuin- & Akkerbouw afgestudeerd op het onder-
werp ‘De teelt van Jatropha curcas (purgeernoot)’.

van hall larensteIn – major HealtH and Food 
In leerjaar 2009-2010 is Hogeschool Van Hall Laren-
stein in Leeuwarden [1] begonnen met de vierjarige spe-
cialisatie Health and Food. Deze major is georganiseerd 
vanuit twee opleidingen, Voedingsmiddelentechnologie 
(VT) en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 

(BM). Dit is een unieke combinatie waarbij de orga-
niserende opleidingen tot twee verschillende HBO-
instellingen behoren, Van Hall Larenstein (VT) en NHL 
Hogeschool (BM). Dit is uitzonderlijk aangezien deze 
instellingen door twee verschillende ministeries worden 
aangestuurd.

De voornaamste aanleiding voor het opzetten van de 
major Health and Food is dat er binnen het bedrijfsle-
ven een grote behoefte bestaat aan technisch opgeleide 
mensen die verstand hebben van voedingsmiddelen en 
van de effecten daarvan op het gezonde lichaam. Speer-
punt van de opleiding is dat er een combinatie wordt 
gemaakt tussen moderne inzichten op het gebied van 
gezondheid – inclusief biochemie en moleculaire fysio-
logie – en de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
voedingstechnologie. Communicatieve vaardigheid is 
daarbij een belangrijke competentie. 

Gezondheid staat binnen de major voorop. Bewust is 
dan ook gekozen voor de naam Health and Food. Het 
gaat hierbij niet alleen om het voorkómen van ziekte 
(hoewel voedselveiligheid, obesitas, diabetes en ook on-
dervoeding wel uitgebreid aan bod komen), maar ook 
om wat voeding doet met het gezonde lichaam en hoe 
die kennis inzetbaar is. De onderwerpen ‘voeding’ en 
‘gezondheid’ zijn daarbij geïntegreerd en feitelijk niet uit 
elkaar te halen; aan beide onderwerpen wordt ongeveer 
evenveel aandacht besteed tijdens de opleiding.

Studenten kunnen na deze opleiding uitstromen in ver-
schillende branches. Zij kunnen bijvoorbeeld een baan 
tegemoet zien als Health and Food-expert met een advi-
serende rol richting producent (voedingsmiddelentech-
noloog met meer achtergrond in voedingsleer en ge-
zondheid en minder in procestechnologie) of als medisch 
voedingsanalist met een adviserende rol richting consu-
ment (een technisch en biochemisch expert met mogelijk 
een rol in bijvoorbeeld huisartsenpraktijken). Het laatste 
gaat richting de rol van diëtist met dit verschil dat de 
opleiding in Leeuwarden technisch diepgaander is (de 
analist heeft laboratoriumervaring en diepgaandere ken-
nis van bijvoorbeeld de glucosebepaling).

Eerstejaarsmodules zijn bijvoorbeeld ”Van vlees tot 
worst”, waarin gezonde varianten van worst gemaakt 
worden (bijvoorbeeld worst met yoghurt) en ”Bio? 
Logisch!”, waarin basale kennis over eiwitten, vetten, 
koolhydraten én statistiek aan bod komt. De eerste mo-
dule wordt ook door reguliere VT-studenten gevolgd, de 
tweede door reguliere BM- en ook biotechnologie stu-
denten. Er zijn twee specifieke Health and Food major-
modules in het eerste jaar. “Voeding, Communicatie en 
Bewustzijn”, waarin de studenten ook actief onderzoek 
doen in het KIGO-project “Voeding en Ouderen” bin-
nen het lectoraat Voeding en Gezondheid van Van Hall 
Larenstein. “DNA-Analyse” is een afgeslankte variant 
van twee modules die ook door BM-, Biotechnologie- en 
Forensic Sciences-studenten worden gevolgd. Hierbij 
worden vragen van het bedrijfsleven aangepakt (kennis-
circulatie) en daar komen soms heel aardige oplossingen 
uit (bijvoorbeeld een methode om te komen tot een 
snelle detectie van ziektekiemen in barbecuevlees). In het 
tweede jaar komt al snel de eerste zes maanden durende 
stage om de hoek kijken. In het derde jaar verdiept de 
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lesstof zich met modules als ‘Biochemistry’ en ‘Healthy 
Food Development’. Daarnaast verbreedt de stof zich 
ook met verschillende minor-modules waaruit studenten 
kunnen kiezen, bijvoorbeeld ‘Fermentation’ en ‘Plant 
Biotechnology’. 

Per periode van 10 weken volgen de studenten twee 
modules. De modules zijn vaak zo ingericht dat eerst 
kennis en praktische vaardigheden worden opgedaan, 
gevolgd door een aantal integrale opdrachten. De prak-
tijk bestaat uit laboratoriuminstructie en lessen voe-
dingsmiddelenproductie. Het eerste jaar kent daarnaast 
een assessment in de vierde periode, waarin de student 
in twee dagen een aantal opdrachten uitwerkt en deze 
met een interne en externe assessor bespreekt. 
 
Ook Van Hall Larenstein omvat verschillende afstu-
deerrichtingen binnen teelt/tuinbouw/akkerbouw. Er 
is niet direct een interactie van deze richtingen met de 
major Health and Food maar wel een brede interactie 
van verschillende richtingen onderling. Life Sciences & 
Technology beslaat vijf opleidingen met negen afstude-
ervarianten (majors) waaronder ook Forensic Sciences, 
Applied Chemistry, Biomedical Research, Human Di-
agnostics, Process Engineering tot en met Petrochemie 
& Offshore. Binnen de opleiding Biotechnologie spelen 
docenten van Tuin- & Akkerbouw een belangrijke rol.

Kennis van de fytotherapie speelt geen directe rol binnen 
de verschillende richtingen, maar kan aan bod komen 
in bijvoorbeeld de moderne biotechnologie (transgene 
aardappelen, zetmeeltoepassingen, en dergelijke). De 
fytotherapie is wel een vakgebied dat met interesse beke-
ken wordt vanuit deze opleiding. Mogelijk komen er op 
dit vlak ooit ontwikkelingen tot stand. Daarnaast wordt 
er binnen de voedingsleer uiteraard aandacht besteed 
aan bepaalde geneeskrachtige eigenschappen die planten 
kunnen hebben, zoals vezelrijkheid. Ook naar aanlei-
ding van algemene opdrachten komt soms bijzondere 
studentinbreng tot stand. Zo werkte een student voor 
de oriënterende opdracht ‘je studie - je toekomst’ een 
concept uit voor brandnetelthee met geitenmelk die als 
ice tea verpakt is.

hogeschool Inholland delft en wellantcollege: 
Food academy
Op 30 juni 2010 hebben de partners Wageningen UR, 
INHolland en Wellantcollege de handtekeningen gezet 
onder een samenwerkingsproject genaamd Food Aca-
demy. De Food Academy is een kenniscentrum waar de 
5 O’s met elkaar worden verbonden: Onderwijs, Onder-
zoek, Ondernemers, Overheid en Omgeving. De O van 
Onderwijs wordt vormgegeven in zowel een hbo- als 
een mbo-opleiding op het gebied van Food. De O van 
Onderzoek richt zich met name op stedelijke vraagstuk-
ken. De hbo-opleiding start in februari 2011, de mbo-
opleiding start in september 2011.

De hbo-opleiding is genaamd Food, Commerce & Tech-
nology en is te volgen in twee steden, Delft en Amster-
dam. In Delft richt de opleiding zich voornamelijk op 
voeding in een verstedelijkte omgeving, de Amsterdamse 
variant zal meer gericht zijn op kleinschaligheid, am-
bachtelijkheid, duurzaamheid, leefomgeving en leefstijl. 
Binnen deze opleiding wordt een nieuwe afstudeerrich-

ting toegevoegd genaamd Voeding en Leefstijl. De twee 
andere afstudeerrichtingen zijn Voeding en Ondernemen 
en Voedsel en Ontwerp.

‘Voedingsconcepten van de toekomst’ is één van de 
speerpunten van de nieuwe Food Academy. Daarnaast 
spelen ook duurzaamheid en gezondheid een belangrijke 
rol. Het gaat er daarbij met name om gezonde mensen 
gezond te houden. De maatschappelijke thema’s van 
de toekomst worden hierbij meegenomen: voeding, 
gezondheid, leefstijl, leefomgeving, ondernemen en 
duurzaamheid. Naast al bestaande beroepen zoals pro-
ductmanager, sales-/ accountmanager, productontwik-
kelaar, health advisor, procestechnoloog en kwaliteits-
zorgmanager binnen de voedingsbranche, wordt er ook 
opgeleid tot nieuwe beroepen. Hierbij kan men denken 
aan ondernemer in etnisch georiënteerde voeding, voe-
dingsadviseur voor bijvoorbeeld kinderopvang, scholen, 
sportscholen, enzovoort, gezondheidsadviseur, wijk-
manager, community coach, smaakpolitie, voorlichter 
GGD/verzekeraar/Arbodienst, ‘ecologisch’ ondernemer 
(fair trade, local for local, enzovoort), snack innovator 
en trendwatcher op het gebied van voeding en voedsel.
De opleiding spreekt een nieuwe studentendoelgroep 
aan die interesse heeft in groene kennis in de stadse om-
geving.

Voeding en gezondheid vormen de rode draad door de 
opleiding. Gezondheid is daarbij zowel gezond zijn als 
gezond blijven. Een belangrijke vraag binnen de oplei-
ding is: wat doet voedsel voor het lichaam? Binnen deze 
vraag wordt onder andere gekeken naar de invloed van 
(de verandering van) urbane leefstijlen, stedelijke (sub)
culturen en voedingspatronen en de betekenis van le-
vensstijl en leefomgeving op het gebied van duurzame en 
gezonde voedingspatronen in een stedelijke omgeving. 
De studenten krijgen een beeld van de uiteenlopende 
wederzijdse relaties die bestaan tussen voeding, gezond-
heid en leefstijl maar ook van de invloed van religieuze 
achtergronden en spiritualiteit. De opleiding gaat in 
op de historische ontwikkelingen die de achtergrond 
vormen van hedendaagse voedselvraagstukken die zich 
laten waarnemen in steden zoals Amsterdam. Er wordt 
beschreven welke invloed de fysieke omgeving (architec-
tuur en ruimtelijke inrichting) kan hebben op stedelijke 
voedselpatronen, met een bijzondere aandacht voor het 
effect van stadslandbouw. Ook wordt aangegeven tot op 
welke hoogte voedsel en eetcultuur een sociaal bindmid-
del kunnen zijn (inburgering, sociale cohesie).

Modules die binnen de opleiding gegeven worden 
zijn onder andere Gezondheidsbevordering en beleid, 
Doelgroepcommunicatie, Eetculturen en identiteiten, 
Voeding en gezondheid, Microbiële voedselkwaliteit, 
Sensorisch onderzoek, Productontwikkeling, Produc-
tieprocessen en Marketing. Er is veel contact met het 
beroepenveld; studenten worden getoetst door integrale 
toetsing en praktijkopdrachten.

De samenwerkingspartners Wageningen UR, INHol-
land Delft en Wellantcollege hebben alle tevens een 
opleiding die afstudeerrichtingen als teelt, tuinbouw en 
akkerbouw kennen. Deze kennis speelt een rol binnen 
de Food Academy. Studenten kunnen binnen het pro-
gramma, middels vrije keuze en differentiatie-minors 
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maatwerk aanbrengen binnen de eigen opleiding.

De verschillende voedings- en eetculturen spelen een rol 
binnen de opleiding. Ook komen binnen de opleiding 
onder andere geneeskrachtige planten aan bod. Een re-
levante vraag aan studenten kan bijvoorbeeld zijn: hoe 
kun je een geneeskrachtige plant gebruiken in een nieuw 
product om er een Functional Food van te maken? 
Studenten hebben daarnaast de mogelijkheid om zich 
binnen stages en afstudeeronderzoek te specialiseren 
rondom het onderwerp. 

dIscussIe
De toenemende maatschappelijke belangstelling voor 
de gezondheidsaspecten van levensmiddelen (Functi-
onal Foods en supplementen) weerspiegelt zich in het 
toegenomen aanbod van hbo-opleidingen op dit gebied. 
Het betreft tot nu toe vooral marketing- en product(ie)
gerichte studies. De opleidingen voor individuele hulp-
verleners op dit gebied zijn zonder uitzondering particu-
lier. In dit licht is het vermeldenswaard dat Hogeschool 
SaxionNext in Deventer (de particuliere poot van Saxi-
on Hogescholen) een accreditatie-aanvraag heeft lopen 
voor de opleiding tot CAM-therapeut. Deze is tot stand 
gekomen na een fusie met de Academie voor Natuurge-
neeskunde Hilversum en heeft als specialisatierichting 
‘Traditionele Europese natuurgeneeskunde / fytotherapie 
(kruidengeneeskunde)’. Het is mogelijk dat dit straks 
een erkend hbo-diploma oplevert voor de individuele 
paramedische hulpverlening op dit gebied. Bedrijven die 
fytotherapeutica en functionele voedingsmiddelen op de 

markt brengen kunnen binnenkort in elk geval kiezen 
uit een groot aanbod van hbo-ers met expertise op deze 
vakgebieden.
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noot
1. Van Hall Larenstein (VHL) is een volle dochter van de WUR (Wageningen 
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en kent drie locaties: Wageningen, Velp en Leeuwarden. Van de vijf opleidingen 
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technologie en Biotechnologie. De laatste was al jaren een opleiding van twee 

Hogescholen (VHL en NHL Hogeschool).De andere Life Sciences opleidingen 

(BM, Chemie en Chemische Technologie) zijn juridisch gezien pure NHL oplei-
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is sinds kort als lector Voeding en gezondheid (a.i.) aan VHL Wageningen ver-

bonden, alwaar uiteraard ook binnen de internationale major Food Innovation 

Management geruime aandacht aan gezondheidsaspecten wordt besteed.

NVF-nieuws
dIer en KruId 11 noveMBer
De NVF-Studiegroep Dier en Kruid komt op 11 novem-
ber a.s. voor de 29ste keer bij elkaar in Utrecht. Op deze 
bijeenkomst spreekt onder andere dr. Mike Wakeman, 
farmaceut en directielid van Nature’s Defence Research 
en Salvestrol Natural Products, over een nieuw vete-
rinair therapeuticum (met anti-tumorwerking) dat in 
ontwikkeling is. Dit product bevat specifieke extracten 
van schillen van mandarijn (Pericarpium citri reticu-
latae, in de traditionele Chinese geneeskunde bekend 
als ju pi), Vaccinium myrtillus (blauwe bes), Rubus 
fruticosa (braam) en Ribes nigrum (zwarte bes). Hierin 
zitten stoffen die als pro-drug werken via activering van 
het enzym CYP1B1. Verder zijn bijdragen over pre- en 
probiotica en over plantaardige alternatieven voor an-
tibiotica te verwachten. De bijeenkomst is gratis voor 
NVF-leden. U kunt zich aanmelden via het NVF-bureau 
(zie colofon).

tIjdschrIft fytotherapIe In 2011 
De redactie heeft een globale indeling gemaakt van en-
kele thema’s die dit tijdschrift in 2011 zal behandelen. 
Er is echter in ieder nummer ruimte voor actualiteit en 
bijdragen van leden op eigen initiatief, die de redactie 
zeer waardeert. Ook casuïstiek is altijd welkom.
Januari: Sport; inspanning, blessures en fytotherapie.
April: Chronische darmproblematiek, behandeling met 
westerse en oosterse fytotherapie.
Juli: Medicinale aspecten van honing.
Oktober: Kruiden voor dieren.

BegrotIng voor 2011
Tijdens de eerstvolgende NVF-bestuursvergadering (6 
december 2010 in Bunnik) zal de begroting voor 2011 
behandeld worden. Leden die dit wensen, kunnen hier-
voor de uitnodiging en de vergaderstukken ontvangen. 
In dat geval graag even een bericht naar het NVF-bu-
reau.

Op 10 november 2010 zal tijdens een besloten bijeenkomst (17:30 - 19:30 uur) op de Universiteit Utrecht het rap-
port Medicijnen uit de Kas worden aangeboden aan een vertegenwoordiger uit de politiek en zal de informatieve 
publiekswebsite van de NVF over fytotherapie officiëel worden gelanceerd door de NVF en de opdrachtgevers 
Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en InnovatieNetwerk LNV. NVF-leden die hier bij aanwezig 
willen zijn, kunnen zich opgeven bij het NVF-bureau.
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Symposiumverslag 'gezondere groenten 
en fruit: uitdaging of utopie'?
W.-A. van der Heijden en N. Tode-Gottenbos

Op 13 april jl. werd het project ‘Natuurlijk Natural Health’ (NNH) van de Christelijke Agrarische Ho-

geschool (CAH) Dronten afgesloten met het symposium ‘Gezondere groenten en fruit: uitdaging of uto-

pie?’ onder voorzitterschap van Renger Witkamp, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Universi-

teit Wageningen. Hier volgt een verslag van de bijeenkomst en een korte uitleg van het NNH-project zelf.

Het symposium was onderverdeeld in vier velden met 
betrekking tot groenten en fruit, namelijk wetenschap 
(prof. dr. Muskiet en prof. dr. Woltering), wetgeving 
(dhr. Van Delst), bedrijfsleven (dhr. Baan en dhr. Nelis-
sen) en marketing (dhr. Van den Eijnde en dhr. Van Bal-
legooijen). Van iedere lezing in de respectievelijke velden 
een kort verslag.

wetenschap
Frits Muskiet, professor of Pathophysiology and Cli-
nical Chemical Analysis aan de Universiteit van Gro-
ningen, legde in zijn presentatie uit dat het menselijk 
lichaam vooral gebaat zou zijn bij een ‘paleo-dieet’, een 
dieet waarbij men eet zoals dat waarschijnlijk in het 
paleolithische tijdperk (circa 2,5 miljoen jaar tot circa 
10.000 jaar geleden) gebeurde. In dit tijdperk was de 
mens voornamelijk nog een jager-verzamelaar die leefde 
van wat de natuur per seizoen aan eetbare producten 
opleverde. De variatie die men destijds noodgedwongen 
in het menu aanbracht, was verbluffend groot. Veel voe-
dingsmiddelen zoals insecten, zaden van planten, wilde 
vruchten en kruiden enzovoort zijn sinds de landbouw-
revolutie verdwenen uit ons voedingspalet en vervangen 
door met name granen. Omgezet in voedingsstoffen 
bevat het huidige westerse dieet (veel) minder eiwitten 
en vetten en veel meer koolhydraten dan dat van de pa-
leolithische mens. 
Waren onze voorouders (zoals de Ardipithecus en de 
Australopithecus) nog voornamelijk vegetariërs, de 
anatomie van de modernere mens laat zien dat vlees en 
dierlijke producten in ons menu thuishoren. Zo laten de 
gebitsstructuur (met kleinere hoektanden en een minder 
krachtige kaak dan onze vegetarische medeprimaten 
zoals gorilla’s) en het darmstelsel (met een tweemaal zo 
lange dunne darm en een tweemaal zo korte dikke darm 
als gorilla’s) zien dat de moderne mens gemaakt is om 
vlees te eten en te verteren. Als voorbeeld werd genoemd 
dat vegetariërs en veganisten bestaan bij de gratie van 
de supermarkt: zij zouden in een verzamelaarsomgeving 
vrijwel de hele dag bezig zijn met het verzamelen en 
kauwen van plantaardige calorieën en omdat dit veel 
energie kost zouden ze ongeveer 3000 kcal in moeten 
nemen in plaats van de gebruikelijke 2000 kcal.
De moderne westerse voeding, die gebaseerd is op kool-
hydraten uit granen en andere zetmeelplanten, brengt 
volgens Muskiet vele gezondheidsrisico’s met zich mee. 
Mensen bereiken tegenwoordig een steeds hogere leef-
tijd, maar het aantal jaren dat men zonder ziekte of aan-
doeningen leeft neemt af. De antinutriënten (stoffen die 

de spijsvertering of opname van voedingsstoffen op eni-
ge manier negatief beïnvloeden en die we bijvoorbeeld 
tegenkomen in rauwe of onvoldoende gekookte peul-
vruchten en granen) en het veelvuldig voorkomen van 
coeliakie (een aandoening waarbij men overgevoelig is 
voor gluten, waaronder het antinutriënte graaneiwit gli-
adine) zijn daar een onderdeel van, evenals een versto-
ring van het zuur-base-evenwicht dat veroorzaakt wordt 
door ons dieet, waarin een te groot aandeel is gereser-
veerd voor koolhydraten en een te klein aandeel voor 
groenten en fruit. De conclusie van Muskiet was dan 
ook dat alleen het verhogen van de hoeveelheid groen-
ten en fruit die een mens per dag eet niet voldoende is. 
Ook zal het aandeel granen omlaag moeten en moet er 
meer variatie komen in de dagelijkse voedingsmiddelen. 
Bovendien zal de mens, zoals in het paleolithicum, veel 
meer moeten gaan bewegen.

De lezing van Ernst Woltering, hoogleraar Productfysio-
logie en Kwaliteit bij de leerstoelgroep Tuinbouwpro-
ductieketens in Wageningen, besteedde aandacht aan (de 
haalbaarheid van) het daadwerkelijk gezonder maken 
van groenten en fruit. Hierbij moet men denken aan het 
door middel van kruising of genetische modificatie telen 
van groenten en fruit die een hoger gehalte aan ‘gezonde 
stoffen’ bevatten, zoals lycopeen in tomaat. Het is mo-
gelijk maar op dit moment nog ingewikkeld en vooral 
duur. Bovendien zijn groenten en fruit reeds voldoende 
gezond; er moet vooral voor gezorgd worden dat men-
sen voldoende groenten en fruit eten. Woltering ziet dan 
ook meer in het veredelen op smaak, kleur, geur en an-
dere ‘smakelijke’ eigenschappen zodat de consument een 
grotere hoeveelheid groenten en fruit gaat eten, dan in 
het veredelen op ‘gezonde’ stoffen en eigenschappen.

wetgevIng
Pascal van Delst van Best Fresh Functional Foods (BF3), 
een non-profit organisatie die bedrijven ondersteunt bij 
het vermarkten van verse producten, hield een lezing 
over de wetgeving rondom voedings- en gezondheids-
claims. Voedingsclaims beslaan met name claims over 
het product zelf (bijvoorbeeld ‘bevat….’, ‘nu zonder…’ 
of ‘met …% meer/minder…’). Gezondheidsclaims zijn 
claims die gedaan worden over de invloed die het pro-
duct (of het niet-gebruiken van het product) zou heb-
ben op de gezondheid (bijvoorbeeld ‘zorgt voor een 
betere…’, ‘voorkomt…’ of ‘helpt bij…’). Vooral claims 
van dit laatste type moeten goed bewezen worden en 
de wetgeving op dit gebied wordt steeds strenger. Het 
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bewijzen van deze claims vraagt veel en duur onderzoek 
en is daarom voor veel bedrijven in de voedingsindustrie 
niet haalbaar. Bedrijven doen grote inspanningen om 
claims goedgekeurd te krijgen, maar de European Food 
Safety Agency keurt het overgrote deel daarvan af. Een 
mogelijkheid die volgens Van Delst vooralsnog open 
blijft, is het claimen op cosmetisch vlak in plaats van op 
medisch vlak. Als voorbeeld gaf hij een onderzoek dat 
gedaan is bij Engelse vrouwen. Met behulp van UV-stra-
ling werd getest hoe snel de huid op de billen van deze 
vrouwen verbrandde. Nadat de vrouwen enkele weken 
lycopeenrijke voeding gegeten hadden, nam de verbran-
dingsgraad significant af. Het cosmetisch effect was dus 
aangetoond. Dat ditzelfde mechanisme mogelijk ook 
bescherming biedt tegen carcinogene processen is echter 
(nog) niet bewezen en mag dus niet geclaimd worden.

BedrIjfsleven
Rob Baan van het bedrijf Koppert Cress, dat spruit-
groenten en enkele bijzondere eetbare soorten produ-
ceert en vermarkt, vertelde zijn publiek over de moei-
lijkheden die het bedrijf ondervond door deze claim-
wetgeving. Koppert Cress produceert spruitgroenten die 
een hoge culinaire waarde hebben maar die ook, aldus 
Koppert Cress zelf, een hoge gezondheidswaarde heb-
ben. Het blijkt echter bijzonder moeilijk dit te bewijzen. 
Uiteraard kan wel bewezen worden in welke mate de 
Cressen een bepaalde stof bevatten; het kan echter nau-
welijks bewezen worden dat die stof ook ‘gezond’ is en 
in hoeverre die bijdraagt aan het voorkomen van een 
aandoening of het ondersteunen van het herstel daar-
van. Zoals Rob Baan het zelf verwoordt: “Wetenschap 
kan mensen op de maan zetten, maar kan niet aantonen 
dat een appel gezond is”. Daarnaast kreeg het publiek 
een kistje met verschillende Cressen, die geproefd kon-
den worden.

In tegenstelling tot Baan zag Jos Nelissen van het bedrijf 
Newtricious, dat als doel heeft innovaties in voeding te 
ontwikkelen die bijdragen aan een gezonder leven van 
mensen, juist wel voordelen van een strenger claimbe-
leid. “De meeste claims die in de afgelopen tien jaar zijn 
gedaan, stelden eigenlijk weinig voor”, aldus Nelissen. 
Een strenger beleid zou de consument meer zekerheid 
geven dat er ook werkelijk een positief effect is aange-
toond wanneer dit geclaimd wordt. Daarnaast vertelde 
Nelissen kort over zijn bedrijven Newtricious BV en 
Globus ei BV, met welke laatste hij het Macula-ei ont-
wikkeld heeft. Het Macula-ei bevat door de aanpassing 
van het kippenvoer een relatief hoog gehalte aan caro-
tenoïden die mogelijk een beschermend effect hebben 
tegen leeftijdsgebonden macula-degeneratie.

MarKetIng
Wilbert van den Eijnde van Consumers Voice gaf een 
lezing over marketing en marktonderzoek binnen de 
voedingsindustrie. Zijn bedrijf doet marktonderzoek en 
is van mening dat de ontwikkeling van diensten, pro-
ducten en communicatie sterk kan worden verbeterd 
als consumenten betrokken zouden worden in het ge-
hele ontwikkelingsproces. In zijn lezing vertelde hij dat 
vooral de beleving van de consument met betrekking tot 
een product telt, niet zozeer de feitelijkheden van dat 
product. Het gezondheidseffect van groenten en fruit is 
niet het enige, en mogelijk ook niet het beste argument 

om mensen meer groenten en fruit te laten eten. Ver-
schillende bedrijven zijn al bezig om groenten en fruit 
lekkerder te maken en/of op een leuke(re) manier aan te 
bieden om op deze manier de consumptie te verhogen. 
Daarnaast wil de consument liever snel, overzichtelijk 
en simpel boodschappen doen en niet overvoerd worden 
met allerlei onduidelijke keurmerken, claims, enzovoort.

Bert van Ballegooijen van het bedrijf De Vlasschuur, dat 
diverse versproducten en merken geïntroduceerd heeft 
binnen de grote supermarktketens, gaf een lezing over 
het introduceren van producten binnen de retail. Hij 
vertelde over marktverkenning en het ontwikkelen van 
een commerciële strategie voor een product of merk. 
Driekwart van de nieuw geïntroduceerde producten 
slaagt niet en wat maakt dat de overige 25% dan wel 
tot een succes wordt? Zorgvuldige analyse van de sterke 
en zwakke kanten, mogelijkheden en mogelijke concu-
renten van het product (de zogenaamde SWOT-analyse), 
marktonderzoek en prijsbepaling blijken een belangrijke 
rol te spelen in de slagingskans van een product. 

deBat
Na de verschillende lezingen werd een kort debat ge-
houden waarin het publiek participeerde door bij iedere 
stelling een rode (‘oneens’) of groene (‘eens’) kaart 
omhoog te houden. De sprekers gingen hierover kort 
in debat en het publiek kon uiteraard vragen stellen. 
Tijdens het debat werd gediscussieerd en gestemd over 
stellingen van verschillende sprekers. In de stelling “De 
wetenschap moet zich buigen over nieuwe methodes van 
versneld onderzoek” konden veel van de bezoekers zich 
vinden. Geconstateerd werd dat op dit moment door 
de Nederlandse (semi-)overheidsorganen vaak sterker 
wordt gelet op de mogelijke giftigheid van planten dan 
op de positieve gezondheidseffecten. Hier ligt een grote 
uitdaging voor de wetenschap, waar de tuinbouw en 
ook de volksgezondheid veel baat bij zouden kunnen 
hebben.

project natuurlIjK natural health
Binnen het KIGO-project Natuurlijk Natural Health 
(NNH) is een module ontwikkeld voor de major Voe-
ding en Gezondheid (CAH Dronten, zie ook het artikel 
elders in dit blad). Voor deze module werd een syllabus 
geschreven door verschillende experts waaronder Ren-
ger Witkamp, Henrie Korthout en docenten van enkele 
opleidingsinstituten. De NVF participeerde in de Klank-
bordgroep waarin, naast bovengenoemde instituten en 
personen, ook andere bedrijven en organisaties uit de 
natuurlijke voedings- en gezondheidsbranche vertegen-
woordigd waren. Om de major Natural Health bij de 
opleiding Voeding en Gezondheid (binnen plantenteelt 
aan de CAH Dronten) inhoudelijk gestalte te geven en 
tevens stagemogelijkheden voor studenten te realiseren, 
heeft de CAH een KIA subsidie aangevraagd en gekre-
gen voor het project NNH.
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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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Standaardiseren van de teelt van  
medicinale planten; weten hoe en waarop
H.A.A.J. Korthout en E. Limburg 

Iedere betrokkene is het er tegenwoordig wel over eens: standaardisatie van inhoudsstoffen is ab-

soluut noodzakelijk voor de teelt en verwerking van medicinale planten. Maar is ook bekend hoe en, in 

geval van complexe medicinale planten, waarop? Februari jl. is het project “Innovatieve Ketens voor 

Voeding en Gezondheid (IKVG)” van start gegaan om antwoorden te vinden op deze vragen. Dit onder-

wijsproject is gesubsidieerd door SIA RAAK (Stichting Innovatie Alliantie Regionale Actie en Aandacht 

voor Kenniscirculatie) en zal worden uitgevoerd door de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) Dron-

ten in nauwe samenwerking met het Leidse onderzoeksbedrijf Fytagoras BV. Doel van het twee jaar du-

rende project is het ontwikkelen en toetsen van een technologie om zeer gericht medicinale planten te 

telen die voldoen aan de allerhoogste eisen met betrekking tot kwaliteit en biologische werkzaamheid. 

het proBleeM van de MedIcInale plant
Planten worden al eeuwenlang gebruikt voor gezond-
heid en welzijn van de mens. Planten zijn immobiel en 
kunnen niet vluchten bij veranderende omstandigheden 
of wanneer ze worden aangevallen of aangevreten. Om 
toch te kunnen overleven beschikt de plant over een 
ingenieus aanpassings- c.q. afweersysteem. Planten zijn 
in staat om op het juiste tijdstip een grote verscheiden-
heid aan stoffen (secundaire metabolieten) aan te maken 
om zichzelf te beschermen of zich aan te passen aan de 
omgeving en aan veranderende omstandigheden. Het 
zijn juist deze stoffen die door de mens van oudsher zijn 
gebruikt als kleur-, geur- en smaakstoffen en als medicij-
nen. De kennis over welke plant bij welke aandoening 
of ziekte gebruikt kan worden, werd van oudsher van 
generatie op generatie overgedragen. Het merendeel van 
de wereldbevolking maakt nog steeds gebruik van deze 
traditionele kennis. In de westerse landen is echter het 
gebruik en toepassen van deze kennis door de opkomst 
van de moderne westerse geneeskunde ernstig in verval 
geraakt. De westerse geneeskunde heeft ons immers, sa-
men met de opkomst en ontwikkeling van de organische 
chemie en de farmacologie, geleerd hoe je op een vol-
ledig gecontroleerde wijze geneesmiddelen kunt ontwer-
pen, produceren, wetenschappelijk toetsen en evalueren. 
De consequentie is dat de lat voor het ontwikkelen en 
toepassen van alternatieven, zoals medicinale planten, 
erg hoog is komen te liggen. Dit geldt vooral voor plan-
ten waarvan de geneeskrachtige werking wordt bepaald 
door meerdere stoffen, die op hun beurt in een juiste 
verhouding in de plant aanwezig moeten zijn. Hierin 
schuilt het probleem: de kwalitatieve en kwantitatieve 
productie van deze stoffen hebben we niet of in onvol-
doende mate onder controle, anders dan het geval is 
bij het volledig gecontroleerde proces van de chemische 
geneesmiddelensynthese. Met andere woorden, als een 
plant met een bepaalde toegeschreven geneeskrachtige 
werking niet op de juiste manier geteeld of verwerkt 
wordt (zie figuur 1), kan de werkzaamheid (gedeeltelijk) 
verloren gaan. 

Deze onregelmatige kwaliteit komt ook in de praktijk 

vaak voor; de plant werkt soms wel en soms niet. Erger 
nog, het kan leiden tot een tegenovergesteld of onge-
wenst effect zoals onlangs is beschreven bij ginseng [1]. 
Deze plant produceert zogenaamde sterol-ginsenosides 
die in verband worden gebracht met geneeskrachtige 
effecten waaronder een stimulerend effect op de wond-
genezing en een anti-tumorwerking. De ratio van twee 
van deze sterol-ginsenosides, Rg1 en Rb1, is bepalend 
voor het effect; een hoger gehalte aan Rg1 ten opzichte 
van het gehalte aan Rb1 resulteert in de aanmaak van 
nieuwe bloedvaten terwijl in een situatie waarbij meer 
Rb1 aanwezig is ten opzichte van Rg1 juist het tegen-
overgestelde effect wordt gegenereerd. Dit voorbeeld 
geeft duidelijk aan dat men niet zo maar lukraak medi-
cinale planten kan telen maar kennis nodig heeft over 
de werkzame stoffen en over de condities (cultivar, teelt, 
verwerking) onder welke deze door de plant gevormd 
worden en ook daadwerkelijk in de plant en in het pre-
paraat aanwezig zijn en blijven.

metabolomics: een MogelIjKe oplossIng voor het pro-
BleeM
Het probleem genereert in feite ook zelf de oplossing. 
Zoals hierboven beschreven kunnen ongecontroleerde 
en variabele teelt- of verwerkingscondities leiden tot 
ongecontroleerde productie van stoffen waarbij de plant 
haar geneeskrachtige werking kan verliezen. Maar van 

Figuur 1: Dunne-laag chromatografische analyse van de sa-
menstelling van flavonoïden uit bladeren van de Ginkgo bi-
loba. De bladeren zijn bij zonsopkomst en bij zonsondergang 
geoogst van dezelfde boom. Dit experiment, uitgevoerd in 
samenwerking met PhytoGeniX BV, Utrecht, toont duidelijk 
aan dat ook het tijdstip van oogst van invloed kan zijn op de 
aanwezigheid en onderlinge verhouding van stoffen (in dit 
geval flavonoïden) en hierdoor eventueel van invloed kan zijn 
op een bepaald geneeskrachtig effect. 
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dit gegeven kan men ook gebruikmaken. Door bewust 
en op een gerichte manier variaties in teelt- en/of ver-
werkingsomstandigheden te introduceren (bijvoorbeeld 
door het gecontroleerd toepassen van een bepaalde 
stress-situatie) zal de plant daarop reageren door bij elke 
variatie haar productie van stoffen aan te passen en zich 
op de stress-situatie in te stellen. Het gevolg is dat ook 
de geneeskrachtige werkzaamheid die gemeten kan wor-
den met behulp van in vitro biologische testen variabel 
zal zijn. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in figuur 
2. Van een plant met een geclaimd ontstekingsremmend 
effect werden 75 variaties toegepast in het teelt- en ver-
werkingsproces. Deze variaties werden getoetst op de 
onderdrukking van pro-inflammatoire stoffen (in dit 
geval TNFα) in een in vitro celsysteem. Hoe lager de 
TNFα-productie, hoe sterker het ontstekingsremmende 
effect. Te zien is dat er grote variatie optreedt in de mate 
van het ontstekingsremmende effect.

Daarnaast werden deze 75 verschillende variaties geana-
lyseerd op het profiel (aanwezigheid zowel kwalitatief 
als kwantitatief) van alle meetbare inhoudstoffen. Ook 
hier werden, zoals verwacht, significante verschillen 
waargenomen tussen de profielen van de verschillende 
variaties. Het toetsen van de invloed van verschillende 
variaties in teelt en verwerkingsomstandigheden op 
zowel de geneeskrachtige werking als het profiel van 
de inhoudstoffen valt onder de noemer metabolomics. 
Wanneer deze benadering zorgvuldig wordt uitgevoerd, 
kunnen via een statistische analyse van de resultaten alle 
stoffen worden opgespoord die in meer of mindere mate 
belangrijk zijn voor het geneeskrachtige effect. Daar-
naast kan uit de analyse ook worden afgeleid welke 
toegepaste stress-situatie een belangrijke invloed heeft 
op de productie van deze opgespoorde stoffen. Dan is 
bekend welke stoffen belangrijk zijn (kwaliteitscontrole) 
en welke teelt- en/of verwerkingscondities toegepast 
moeten worden om uiteindelijk planten te kweken met 
een gestandaardiseerde kwaliteit en geneeskrachtige 
werking. Met andere woorden, dan is pas bekend hoe 
en waarop standaardisatie plaats moet vinden.

doel van het IKvg-project
Het doel van het IKVG-project is om een procedure te 
ontwikkelen en te testen, gebaseerd op de hierboven 

beschreven aanpak op basis van metabolomics. Hier-
voor worden gericht medicinale planten geteeld waarbij 
de aanwezigheid van de juiste werkzame stoffen en de 
bijbehorende biologische werking worden aangetoond. 
Om dit proces te kunnen garanderen worden er kwalita-
tieve maatstaven ontwikkeld volgens welke één en ander 
kan worden gecontroleerd. Om dit doel te bereiken is 
een zo breed mogelijk team samengesteld van telers, 
wetenschappers, onderwijsdeskundigen en marktpar-
tijen. De breedte van het team maakt het mogelijk om 
niet alleen de technologische, maar ook de economische 
en markttechnische aspecten onder de loep te nemen. 
De mogelijke knelpunten met betrekking tot wet- en 
regelgeving worden waar mogelijk in kaart gebracht. 
Een belangrijke rol is ook weggelegd voor studenten die 
we kennis willen laten maken met het ‘keten-denken’ 
in dit verband. Studenten zijn uiteindelijk de mensen 
die straks bruggen kunnen bouwen tussen de verschil-
lende disciplines van kennis van de plant en zijn teelt 
en de kennis van de markt, toegespitst op wat de con-
sument verlangt. Dit vertaalt zich binnen de CAH in de 
studierichtingen Voeding & Gezondheid, Tuinbouw & 
Akkerbouw, Bedrijfskunde en Ondernemerschap. In dit 
project, waarbij kenniscirculatie voorop staat, komen 
deze disciplines uitgebreid aan bod. 

Het is wel belangrijk zo realistisch mogelijk te zijn. Het 
geneeskrachtige effect van de plant zal in deze aanpak in 
eerste instantie worden gemeten met behulp van gemo-
delleerde in vitro (cel)systemen. De mens is echter geen 
eenvoudig gemodelleerd systeem maar een complex bio-
logisch systeem. Hierdoor zal het beoogde resultaat van 
dit project nog niet de ultieme oplossing zijn voor een 
bepaald gezondheidsprobleem maar wel een belangrijke 
stap die noodzakelijk is om wetenschappelijke bewijs-
voering in relatie tot registratie van complexe planten 
als geneesmiddel te faciliteren.

danKBetuIgIng:
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Stich-
ting Innovatie Alliantie die bijdraagt aan innovaties in 
het Hoger Beroeps Onderwijs in nauwe samenwerking 
met het bedrijfsleven.

Figuur 2: In vitro anti-inflammatoire activiteit van een plant die onder variabele omstandigheden is geteeld en verwerkt. Elke blau-
we balk is een variabele. De onderdrukking van de ontstekingsreactie werd gemeten aan de hand van de productie van TNFα door 
humane monocyten na inductie van de ontstekingsreactie. De zwarte pijl geeft de controle weer (respons van de cellen zonder toe-
voeging van plantenextract). De groene pijlen verwijzen naar extracten die de ontstekingsreactie sterk onderdrukken (lage TNFα 
productie), de rode pijlen verwijzen naar extracten die de ontstekingsreactie nauwelijks onderdrukken.
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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.
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ANVAG-nieuws
Op 6 november 2010 wordt in Leiden het eerste AN-
VAG-symposium gehouden in het International Institute 
for Asian Studies. Verschillende arts-onderzoekers en 
artsen die met ayurveda werken uit Nederland, En-
geland en India verzorgen klinische lezingen met als 
thema’s obesitas, diabetes, reuma en burn out. Ook dr. 
Maarten Bode, antropoloog en Ayurveda onderzoeker, 
levert een bijdrage.
Details en aanmelding: 
www.anvag.nl/content/symposium2010.htm 

Erratum
In de zomereditie van dit tijdschrift (2010, jg 23, nr 
3) is op pagina 14, in figuur 1, bij de onderste drie 
structuren, de namen van de turmeronen weggeval-
len. Van links naar rechts moet dit zijn: ar-turmeron, 
α-turmeron, β-turmeron. Op pagina 16, in figuur 2 is 
bij de afbeelding van artrose de tekst gedeeltelijk weg-
gevallen. De volledige tekst is: boteinden raken elkaar 
door kraakbeenverlies. In figuur 3 dient in het onder-
schrift referentie [12] te staan, i.p.v. [10]. 
Verder staat op pagina 22, tabel 2, in de rechterkolom, 
regel 6 een fout. LNVA moet worden vervangen door 
VWS. Het ministerie van VWS is namelijk verantwoor-
delijk voor de wetgeving (zoals het Warenwetbesluit 
Kruidenpreparaten) terwijl de VWA (ressorterend onder 
het ministerie LNV) voor de handhaving hiervan geld en 
sturing van het ministerie van VWS ontvangt.
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IntroductIe
“De gezondheid van mensen verbeteren met eeuwenoude 
middelen: het klinkt bijna te mooi om waar te zijn”, zo 
openen Gert Vos (IN) en Nico van Rutten (SIGN) de pu-
blicatie. Vervolgens schetst Joost van Kasteren de interna-
tionale ontwikkelingen op dit gebied. Niet alleen in Azië, 
maar ook in Europa en de Verenigde Staten groeit de 
vraag naar geneeskrachtige kruiden − hetzij als grondstof 
voor zogeheten functional foods die de gezondheid be-
vorderen, hetzij als kruidenpreparaat of -extract met een 
geneeskrachtige werking zoals die worden toegepast in de 
traditionele Chinese geneeskunst, de Indiase ayurvedische 
geneeskunst of de westerse fytotherapie. Enerzijds is de 
groeiende vraag een gevolg van een nog steeds groeiende 
bevolking, die in meerderheid verstoken is (en blijft) van 
farmaceutische producten. Anderzijds heeft de groei ook 
te maken met het feit dat steeds meer mensen – zowel 
artsen als (chronisch) zieken – aanlopen tegen de eendi-
mensionale aanpak van de westerse farmacie.

De Nederlandse glastuinbouw heeft een aantal sterke 
troeven in handen als het gaat om de productie van ge-
neeskrachtige kruiden voor uiteenlopende afzetmarkten, 
zoals het vermogen om gewassen te telen onder strikt 
gecontroleerde omstandigheden. In combinatie met het 
Nederlandse systeem voor kwaliteitscontrole betekent dit 
dat de Nederlandse tuinders in staat zijn om een kwali-
tatief hoogwaardige grondstof te leveren voor zowel de 
farmaceutische industrie als voor traditionele geneesmid-
delen. Andere sterke punten zijn een uitstekende ken-
nisinfrastructuur; een sterke veredelingssector en een 
beproefd logistiek systeem. Zwakke punten zijn de hoge 
productiekosten, het ontbreken van een krachtige traditie 
in de kruidengeneeskunde en de te complexe regelgeving.

Tegen deze achtergrond staan twee wegen open voor 
de Nederlandse glastuinbouw. De ene is om op zoek te 
gaan naar gewassen met een hoge opbrengst voor een 
wereldwijde afzet, waarbij Nederlandse glastuinders hun 
comparatieve voordelen maximaal kunnen benutten. De 
andere route is het ontwikkelen van kennis, technologie 
en uitgangsmateriaal voor gecontroleerde teelt en het 
exporteren daarvan, zoals nu al gebeurt met traditionele 
tuinbouwgewassen zoals lelies en rozen. Gezien de groei-
ende belangstelling voor geneeskrachtige kruiden loont 
het de moeite om beide routes verder te exploreren.

perspectIeven en Knelpunten
In deel 2 van de verkenning schetsen Van der Mheen en 
Van Asseldonk de concrete perspectieven voor teelt en 
vermarkting van geneesplanten en doen daarbij enkele 
suggesties voor innovatieve teelten en producten. Knel-
punten liggen met name op het raakvlak van wetgeving 
en vermarkting. Wat het laatste betreft zijn telers erg 
kwetsbaar als ze met een bederfelijke grondstof op een 
vrije markt gaan concurreren en kan de teler het beste 
zelf een eerste (eenvoudige) verduurzaming ter hand 
nemen (wassen-snijden-drogen van de kruiden) en trach-
ten zoveel mogelijk op contract te telen. Het realiseren 
van een groeiende afzet is echter niet eenvoudig. Het 
ministerie van VWS hanteert een rigide scheiding tus-
sen warenwetproducten en geneesmiddelen terwijl er in 
de natuur geen harde scheidslijn tussen beide bestaat. 
Medicinale planten vallen daarbij vaak tussen de wal en 
het schip. Terwijl het ministerie van LNV een biobased 
economy promoot met hoogwaardige inhoudsstoffen, 
verbiedt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) het 
koppelen van objectieve informatie op een website aan 
een betrouwbaar verkoopkanaal. Daarbij komt dat het 
voor gezondheidsproducten en geneesmiddelen uit krui-
den vaak niet lonend is om zwaar te investeren in het 
voor de registraties benodigde onderzoek; het middel is 
immers al eeuwenlang in gebruik en niet patenteerbaar. 
Hierdoor is men grotendeels afhankelijk van in het pu-
bliek domein gepubliceerd onderzoek dat geen uitsluitsel 
geeft over het eindproduct. Voor afname van grondstof-
fen voor kruidengeneesmiddelen kan wellicht ook wor-
den gekeken naar het Verre Oosten, waar ook veel meer 
onderzoek plaatsvindt op dit gebied. In het Westen zijn 
de hoeveelheden per soort beperkt. Inhoudsstoffen uit 
kasafval (van bijvoorbeeld Hedera) zijn waarschijnlijk 
als eerste rendabel, of niche-teelten zoals Drosera (zon-
nedauw) en Stevia (als zoetmiddel). Chinese kruiden zijn 
interessant omdat het om relatief grotere hoeveelheden 
gaat. 

Om deze sector tot verdere ontwikkeling te laten ko-
men, is de beschikbaarheid van serieuze en betrouw-
bare informatie voor zowel telers als afnemers (zijnde 
consumenten, leveranciers van kruidenpreparaten en 
artsen/therapeuten) een belangrijke stap. Aanbevolen 
wordt om door middel van een informatieve website 
deze betrouwbare informatie (onder auspiciën van de 

Medicijnen uit de kas
A.G.M. van Asseldonk en H.J. van der Mheen

Eind 2009 werd de NVF door het InnovatieNetwerk LNV (IN) uitgenodigd om, in samenwerking met de 

Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), activiteiten te ontwikkelen in het kader van een project 

over gecertificeerde geneeskruiden dat loopt binnen het programma voor duurzaam ondernemen. Hans van 

der Mheen en Tedje van Asseldonk schreven samen met wetenschapsjournalist Joost van Kasteren een ter-

reinverkenning van de mogelijkheden die de groeiende markt voor kruidengeneesmiddelen en gezondheids-

bevorderende voedingsmiddelen biedt voor de Nederlandse glastuinbouw. Hieronder een samenvatting van 

hun rapportage [1] en de introductie ervan door de opdrachtgevers, die concluderen: ‘’Traditional Chinese 

Medicine, made in Holland en verkocht in China: het is een mooie droom, maar niet eenvoudig te realiseren.’’
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NVF en de Stichting Toetsing Fytotherapeutica) aan te 
bieden. Het meest logisch zou zijn om vanuit deze om-
schrijvingen – en eventueel een keurmerk – te verwijzen 
naar betrouwbare producten dan wel verkoopadressen 
die deze producten van de gewenste kwaliteit leveren. 
Dit wordt echter expliciet verboden door de VWA. De 
knellende regelgeving, en dan met name het verbod op 
alle (ook op wetenschappelijk onderbouwde) medicinale 
claims gerelateerd aan voeding, frustreert innovaties en 
investeringen in deze sector, waardoor de samenleving 
belangrijke kansen voor patiëntvriendelijke en goedkope 
zorg laat liggen. 

aanBevelIngen voor BeleIdsMaKers en voor de sector 
De verkenning besluit met een aantal aanbevelingen. 
Aan de ministeries VWS en LNV zijn dat:

Faciliteer de teelt en het gebruik van geneeskruiden, - 
onder meer met een onafhankelijk kenniscentrum;
Documenteer het geneesplantengebruik in Nederland - 
en monitor internationale trends en economisch be-
langen;
Realiseer een consumenteninformatiepunt (website) - 
met betrouwbare, controleerbare feiten over genees-
kruiden; 
Breng krachtige (ook Chinese, Indiase) medicinale - 
planten onder het UA (verkoop uitsluitend apotheek)-

regime en/of stel een staatsexamen in voor de voor-
schrijvers zodat de ruwe grondstoffen op recept kun-
nen worden verstrekt door de apotheek;
Creëer juridische ruimte voor het benoemen van juiste - 
en bewezen medicinale effecten van (voedings)plan-
ten.
Promoot kwaliteit en betrouwbaarheid van in Neder-- 
land geteelde medicinale planten, ook in het buitenland. 

De tuinbouwsector wordt het volgende aanbevolen:
Zorg primair voor afzet (contractteelt);- 
Participeer in netwerken met afnemers; - 
Zoek nieuwe toepassingen voor reststromen;- 
Ontwikkel innovatieve teeltsystemen (combinatie-- 
teelten, gecombineerde toepassingen);
Kies nieuwe gewassen met het oog op eigen teeltex-- 
pertise en prijs en zorg voor reproduceerbaarheid;
Neem collectief een eerste verduurzaming ter hand - 
(wassen-snijden-drogen-separeren);
Ontwikkel teeltprotocollen in overeenstemming met - 
richtlijnen voor Good Agriculture Practice.

vervolgactIvIteIten
De mogelijkheden om specifiek met behulp van de opti-
malisatie van teelt- en extractiemethoden een betrouw-
bare grondstof voor kruidengeneesmiddelen aan te 
leveren worden verder geconcretiseerd in enkele univer-
sitaire en hbo-projecten zoals het CAH-project Innova-
tieve Ketens voor Voeding en Gezondheid (zie elders in 
dit nummer). Daarnaast start de NVF vanuit dit project 
binnenkort met een informatieve publieksvriendelijke 
website die de gegevens over medicinale planten uit drie 
betrouwbare bronnen combineert. 
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redactie van dit tijdschrift en directeur van het Instituut voor Etnobotanie en 

Zoöfarmacognosie (IEZ) in Beek-Ubbergen. Ing. H.J. (Hans) van der Mheen is 

kruiden(zaad)teler in Elburg en kruidenteeltdeskundige cq –adviseur.  .
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1. Het rapport Medicijnen uit de Kas is naar verwachting vanaf medio novem-

ber 2010 te downloaden vanaf de website van het InnovatieNetwerk: www.

innovatienetwerk.org 

Aloë  kan als sierplant maar ook als medicinale grondstof 
worden geteeld in een kas

Kort nieuws
Benefyt en anh verKlarIng
De Alliance for Natural Health (ANH) heeft samen met 
de stichting Benefyt een position paper geschreven met 
betrekking tot onder meer de EU-richtlijn voor de regis-
tratie van traditionele kruidengeneesmiddelen (THMPD). 
Beide organisaties vinden de regulering discriminerend 
ten opzichte van niet-Europese geneessystemen zoals die 
in India en China (onder andere) bestaan. Het betreft 
bijvoorbeeld het gegeven dat kruidenpreparaten vanuit 
deze systemen alleen toegang hebben tot deze Europese 
registratiemogelijkheid als ze minstens 15 jaar aantoon-
baar in Europa gebruikt zijn. Omdat de prescripties 
persoonsspecifiek zijn en daardoor wisselend van samen-
stelling, zien zij dit als een onhaalbare eis. Op dit moment 
wordt het werk van traditionele kruidentherapeuten door 

deze regeling – met als flankerend beleid de regeling voor 
nieuwe voedingsmiddelen – niet gefaciliteerd maar dreigt 
het er juist ernstig door belemmerd te worden, aldus 
beide organisaties. Zij zien geen honorering van het feit 
dat de traditionele geneessystemen reeds vele jaren veilig 
hebben gewerkt met hun kruiden onder het regiem van 
de voedingssupplementen en vrezen zelfs dat dit straks 
door de nieuwe EU-regels niet meer mogelijk zal zijn. Op 
korte termijn stelt de position paper veranderingen voor 
in de regelingen voor traditionele kruidengeneesmiddelen 
en ook in die voor voedingssupplementen. De ANH is 
van mening dat de farmacopees van niet-Europese landen 
ten onrechte opzij worden geschoven in de nieuwe EU-re-
gelgeving en zij heeft aangekondigd daartegen juridische 
stappen te gaan ondernemen. 
Zie ook de ingezonden reactie van Benefyt op pagina  
28 van dit nummer.
Bronnen: www.benefyt.eu en www.anh-europe.org.
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Politieke partijen over fytotherapie
A.G.M. van Asseldonk , N. Tode-Gottenbosch, F. van der Straeten

In dit tijdschrift is wet- en regelgeving op kruidengebied een terugkerend thema. Niet altijd is dui-

delijk welke politieke partijen hiervoor verantwoordelijk (willen) zijn. Daarom stuurden we op 5 april 

2010 aan de 11 grootste politieke partijen, na telefonisch contact vooraf in verband met de adres-

sering, onderstaande e-mail met tien vragen die vanwege de voorgestructureerde antwoorden een-

voudig te beantwoorden waren. Gevraagd werd om deze vragen voor 1 mei te beantwoorden.

Op onze enquête kwam slechts één antwoord (D66) 
terug vóór 1 mei. Na extra bellen en e-mailen waren 
op 7 juni 2010 nog antwoorden ontvangen van GL, 
CU, PvdD en TON. De SP beperkte zich tot algemene 
opmerkingen (zie kader). Vlak voor de verkiezingen 
ontvingen de NVF-leden per e-mail een samenvatting 
van de antwoorden tot dan toe. Na de verkiezingen in 
juli hebben we de in gebreke gebleven partijen nogmaals 
benaderd met het verzoek een antwoord te geven op de 
tien vragen. Opnieuw werd herhaaldelijk gemaild en 
gebeld. Van alle partijen, met uitzondering van de PVV 
en het CDA, werd op den duur een inhoudelijke reactie 
verkregen. De reactie van het CDA staat in bijgaand 
kader, van de PVV is ondanks diverse mondelinge belof-
tes geen enkele reactie ontvangen. De PvdA was niet in 
staat om op alle vragen een antwoord te geven en staat 
daardoor niet bij elke vraag vermeld.

Sleutel afkortingen: 
CDA= Christen Democratisch Appèl 
CU = ChristenUnie 
D66 = Politieke Partij Democraten 66 
GL = GroenLinks 
PvdA = Partij voor de Arbeid 
PvdD= Partij voor de Dieren  
PVV = Partij voor de Vrijheid 
SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij 
SP = Socialistische Partij 
TON= Trots Op Nederland 
VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

 

vragenlIjst, aangevuld Met de antwoorden van de 
partIjen 

1. Fytotherapie betekent volgens u het behandelen van 
patiënten (meerdere antwoorden mogelijk) 
A. met massage 
B. met kruidenpreparaten (D66; TON; CU; GL; SGP, 
PvdA) 
C. met homeopathische middelen  
D. met iets anders, nl. (PvdD): met geneesmiddelen die als 
actieve ingrediënten uitsluitend planten, delen van planten 
of plantenmaterialen of combinaties daarvan bevatten, in 
ruwe of bewerkte staat. (VVD): Het behandelen van ge-
zondheidsklachten en ziekten met plantaardige middelen 
waarvan een medicinaal effect wordt verondersteld. 

2. Wat is uw partijstandpunt ten aanzien van fytothe-
rapie als vorm van medische hulpverlening door des-
kundigen? (meerdere antwoorden mogelijk)
A. Onzinnig of overbodig  
B. Nuttig voor wie dit wil maar alleen voor eigen reke-
ning en verantwoording  
(D66; TON; CU; VVD)  
C. Belangrijk, ook voor het algemeen nut, het moet toe-
gankelijk zijn en blijven 
(TON; PvdD; GL)  
D. De overheid heeft als taak toe te zien op het niveau 
van deze hulpverleners  
(TON; GL; SGP) 
E. Anders, nl. (PvdA): staat positief tegenover het ge-
bruik van fytotherapie. Het heeft de voorkeur dat deze 
therapievorm wordt beoefend door reguliere artsen. 
Belangrijk is dat complementaire behandelingen een 
aantoonbaar resultaat te zien geven. Controleerbare, 
dus wetenschappelijke, gegevens zijn hiervoor nodig.

3. Wat is uw partijstandpunt met betrekking tot het tra-
ditioneel gebruik van kruiden in ons land, bijvoorbeeld 
het gebruik van anijs (muisjes) vlak na de geboorte om 
de borstvoeding te stimuleren, of het prikken aan brand-
netels tegen reuma? (meerdere antwoorden mogelijk)
A. Zo snel mogelijk vergeten  
B. Documenteren en onderzoeken op veilige en nuttige 
toepassingen 
(D66; TON; GL; SGP)  
C. Actief ondersteunen, promoten, deze volkscultuur 
niet verloren laten gaan (CU)  
D. Anders, nl. (PvdD): Antwoord B, maar met uitslui-
ting van het gebruik van dierproeven.  
(VVD): Het is aan mensen zelf om te bepalen of zij ge-
bruik willen maken van traditionele kruiden. Het is dan    
ook voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. 
(PvdA): Patiënten mogen best behandelingen ondergaan 
waarvan het nut of de werking niet wetenschappelijk 
is aangetoond, zolang het niet schadelijk is voor de ge-
zondheid. Ze moeten daar dan wel zelf voor betalen. 

4. Op dit moment is het verboden om een medische toe-
passing te noemen in relatie tot de verkoop van een wa-
renwetproduct. Het is een therapeut of arts toegestaan 
om een patiënt informatie te geven over de werking van 
kruiden/supplementen; het is echter wel verboden hier 
een specifiek merk of product aan te koppelen en dit 
aan de patiënt te verkopen of aan te raden. De VWA 
geeft echter geen prioriteit aan het vervolgen van dit 
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één op één-contact tussen behandelaar en patiënt. Wat 
is uw partijstandpunt hierover?
A. De situatie zoals hierboven beschreven, keuren wij 
goed (D66)  
B. De VWA zou meer prioriteit moeten geven aan het 
vervolgen van deze behandelaren 
C. De behandelaar-patiëntrelatie is privacygevoelig, 
niemand heeft zich hierin te mengen en de behandelaar 
geneest met wat hij/zij nodig acht, of dit nu kruiden/
voeding of geneesmiddel heet (PvdD); uitgaande van een 
kundige behandelaar of arts (TON) 
D. De wetten omtrent het aanprijzen van gezondheids-
producten zouden sowieso veel meer gericht moeten zijn 
op het bewijzen dan op het formuleren van de claims 
(TON; SGP en GL die aantekent dat claims die door 
fabrikanten gedaan worden, ook bewezen moeten zijn, 
wij nemen aan dat jullie dit ook bedoelen1) 
E. Anders, nl. (CU): De behandelaar-patiëntrelatie moet 
centraal staan in de zorg. De arts mag de patiënt daarbij 
ook wijzen op de mogelijkheden van bijvoorbeeld krui-
den- of voedingsgeneeskunde. De behandelaar moet zich 
echter wel aan bepaalde regels houden met betrekking 
tot de kwaliteit van zorgverlening. Het is de taak van de 
overheid om toe te zien op de naleving daarvan.  
(VVD): De VVD is voorstander van de huidige situatie 
dat het een therapeut of arts toegestaan is om een pa-
tiënt informatie te geven over de werking van kruiden/
supplementen. En dat het verboden is hier een specifiek 
merk of product aan te koppelen en dit aan de patiënt te 
verkopen of aan te raden. De VVD is tegen gedoogbe- De VVD is tegen gedoogbe-
leid. Als er wetten zijn, moeten deze gehandhaafd wor-
den, maar in deze situatie is het begrijpelijk dat het toe-
zicht op de relatie tussen arts en patiënt moeilijk is. De 
VVD gaat ervan uit dat artsen hier ethisch mee omgaan. 
Daar waar mogelijk dient controle wel te geschieden.

Antwoord SP, 10 mei 2010:
Geachte heer van Asseldonk,  
In algemene zin kan ik op uw vragen het volgende ant-
woorden: Alleen therapieën moeten worden vergoed 
waarvan werking en nut bewezen zijn. De toets moet 
zijn: is het nut en effect van een geneeswijze, een the-
rapie, een behandeling wetenschappelijk aangetoond? 
Hiermee wordt niet gezegd dat andere, alternatieve 
behandel- en of geneeswijzen niet werkzaam kunnen 
zijn, maar het is aan het veld om dit aan te tonen.  
Met vriendelijke groet, 
Henk van Gerven, Tweede-Kamerlid SP, Woordvoer-
der ziekenhuizen, eerstelijnsgezondheidszorg.  

5. Naast de trend om meer te werken met fytothera-
peutica is een trend te zien tot het eten van meer wilde 
planten en ‘vergeten’ groenten. Dit is zonder proble-
men toegestaan voor particulieren. Wanneer deze 
vergeten groenten verkocht worden (bijvoorbeeld in de 
traditionele streekgerechten in restaurants), of wan-
neer er verpakkingen van deze voedingsmiddelen in de 
supermarkten zouden komen, moeten deze groenten 
echter wél geregistreerd worden als ‘Novel Food/Nieuw 
Voedingsmiddel (NV)’ bij het Centraal Bureau Genees-
middelenregistratie. Ter illustratie: het kan hier gaan 

1  Wellicht ten overvloede: de NVF is absoluut tegenstander van loze claims, 
zie persberichten op de website www.fyto.nl 

om voedingsmiddelen die tot dan toe onbekend waren 
in Nederland maar wel elders (exotische producten), 
maar ook om voedingsmiddelen die op kleine schaal 
al decennia of zelfs eeuwen lang gegeten worden (zoals 
aardperen, kardoen, paardenbloemblad, zevenblad). 
Wat is uw partijstandpunt hierover?
A. Alle voedingsmiddelen die nog niet bekend zijn bij 
het grote publiek moeten deze NV registratie doorlopen 
(SGP, VVD)  
B. Alleen (exotische) voedingsmiddelen die tot dan toe 
onbekend waren in Nederland, moeten de registratie als 
NV doorlopen; voor voedingsmiddelen die hier al be-
kend waren en die terug zijn van ‘weggeweest’ is dit niet 
nodig (TON en GL met: maar als uit onderzoek blijkt 
dat ook een voedingsmiddel dat vroeger in Nederland 
wel gangbaar was toch in aanmerking moet komen voor 
registratie, dan moet die mogelijkheid er wel zijn.) 
C. Alleen voedingsmiddelen die in Nederland al lange 
tijd niet bekend zijn geweest onder het grote publiek 
moeten deze registratie doorlopen; voor voedingsmid-
delen die van elders komen en daar een culinaire traditie 
hebben is dit niet nodig  
D. Alleen voedingsmiddelen die daadwerkelijk nieuw 
en onbekend zijn (zoals bijvoorbeeld technologisch ge-
modificeerde producten, of algensoorten die tot dan toe 
onbekend waren als voeding) moeten deze registratie 
doorlopen; voor producten die hier of elders een traditie 
hebben als voedingsmiddel is dit niet nodig (D66; CU) 
E. Anders, nl. (PvdD): Voedingsmiddelen worden voor 
registratie eerst beoordeeld door het Centraal Bureau 
Geneesmiddelenregistratie. Die beoordelingen kunnen 
ook proeven met dieren inhouden, om de veiligheid van 
het voedingsmiddel te testen. De Partij voor de Dieren 
wil een einde maken aan alle dierproeven, en is dus ze-
ker geen voorstander van een dergelijke beoordeling als 
hier dierproeven mee gemoeid zijn.

6. Volgens de Nederlandse wet mogen aan voedingsmid-
delen geen geneeskrachtige werkingen worden toege-
kend, ook al zijn er bewijzen voor de werkzaamheid. 
Deze bewijzen komen steeds meer naar voren uit onder-
zoek, zo is bewezen dat broccoli helpt tegen maagzwe-
ren. Vindt uw partij dat op het moment dat blijkt dat een 
kruid bewezen genezend werkt en het als geneesmiddel 
op de markt komt, het als voedingsmiddel uit de schap-
pen moet verdwijnen? 
A. Ja, wanneer een kruid/voedingsmiddel een bewezen 
werking heeft, moet het uit de supermarktschappen 
verdwijnen en via het CBG worden ingedeeld als Vrij 
Verkrijgbaar/Uitsluitend Apotheek of Uitsluitend Apo-
theek en Drogist 
B. Nee, wanneer een kruid/voedingsmiddel een bewezen 
werking heeft, mag het nog in de supermarkt verkocht 
worden maar niemand mag hierbij iets zeggen over de 
medische werking (huidige situatie) (SGP, VVD) 
C. Nee, Wanneer een kruid/voedingsmiddel een bewezen 
werking heeft, mag het gewoon door de supermarkt ver-
kocht worden mits het een gangbaar voedingsmiddel is 
zonder gevaren of bijwerkingen (en niet als supplement) 
(D66; CU; GL)  
D. Nee, wanneer een kruid/voedingsmiddel een bewezen 
werking heeft maar ook een gangbaar voedingsmiddel 
of supplement is zonder gevaren of bijwerkingen, mag 
de supermarkt zelf ook adverteren met deze bewezen 
werking (TON)  
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E. Het is een fout in de wetgeving dat aan voeding nooit 
een preventief of genezend effect toegeschreven mag 
worden, voeding en farmacie zijn niet 100% te scheiden 
(TON; PvdD; GL) 
F. Anders, nl. (PvdA): Wat een geneesmiddel is, moet 
heel precies omschreven zijn. Zit er een werkzame stof 
in broccoli tegen maagzweren, dan is broccoli op zich 
geen geneesmiddel. Als de werkzame stof eruit kan wor-
den gehaald en verwerkt kan worden tot geneesmiddel, 
dan kan de stof geregistreerd worden als geneesmiddel, 
indien dit bewezen veilig en werkzaam is.

Antwoord CDA, 7 september 2010:
Op 5 april werd onze enquête aan Janneke Schermer 
voorgelegd. Zij antwoordde op 7 mei dat ze niet meer 
op de lijst stond en daarom ook niet zou antwoorden. 
Via Jan de Vries (die inmiddels ook uit de kamer bleek 
te zijn) is op 27 juli en daarna weer op 20 augustus de 
enquête aan Margreet Smilde voorgelegd. Na nog-
maals aandringen werd op 7 september het volgende 
antwoord ontvangen: 

Geachte mevrouw Van Asseldonk, 
Zojuist hoorde ik van mijn medewerkster dat u on-
geduldig bent omdat reactie van het CDA uitblijft. 
Het was mij niet bekend dat deze enquête bij collega’s 
lag. Wat bij collega’s ligt, is niet automatisch bekend 
bij andere collega’s. Enkele weken geleden zag ik de 
enquête op mijn mail verschijnen. Het is mij ontgaan 
dat het toezenden van deze enquête voor mij niet 
vrijblijvend was. In het algemeen zijn mensen vrij om 
wel of niet op verzoeken om een enquête in te vullen 
in te gaan. Ik heb deze dus terzijde gelegd, aangezien 
ik nooit enquêtes invul die mij toegezonden worden. 
Ik was me niet bewust van het verplichtende karakter, 
laat staan van de opgerekte deadline.  
Laat ik heel kort reageren. Fytotherapie staat niet in 
ons verkiezingsprogramma. Ook hebben we in de 
fractie hierover niet uitvoerig gesproken. Wel is ons 
standpunt t.a.v. alternatieve medische hulpverlening 
door deskundigen dat dit kan plaatsvinden binnen de 
wettelijke regelingen van ons land. Opneming in het 
basispakket lijkt een brug te ver. Juist omdat we alle 
zeilen moeten bijzetten om ervoor te zorgen dat het 
basispakket zo volledig mogelijk kan blijven.  
Ik hoop dat u ermee kunt leven dat ik in deze omstan-
digheden u snel een reactie gegeven heb, die toch recht 
doet aan de enquête, want ik betreur het misverstand, 
waardoor u zolang heeft gewacht.

Met vriendelijke groet,  
mr. drs. Margreeth Ch.A. Smilde 

7. Op dit moment kunnen kruidenmiddelen die bewe-
zen traditioneel in gebruik zijn geweest, geregistreerd 
worden als traditioneel kruidengeneesmiddel. De werk-
zaamheid hoeft dan niet meer te worden bewezen, en-
kel dat de traditie langer dan de afgelopen dertig jaar 
geduurd heeft, waarvan minimaal vijftien jaar in de 
EU (wel moet in de reclame-uitingen kenbaar worden 
gemaakt dat het niet gaat om een bewezen werking). 
Wat is uw partijstandpunt ten aanzien van deze vorm 
van registratie?

A. De situatie zoals hierboven beschreven keuren wij 
goed (PvdD; CU; SGP, VVD) 
B. Dit soort claims zouden enkel gemaakt mogen wor-
den wanneer zij bewezen zijn (D66, TON) 
C. De limieten van vijftien en dertig jaar zijn een wil-
lekeurige bevoordeling van de EU en moeten herroepen 
worden (TON; GL) 
D. Dit soort claims over traditioneel gebruikte kruiden 
zouden nooit gemaakt mogen worden. 
E. Anders, nl.

8. Het RIVM heeft in 2009 een rapport uitgegeven 
(320011002) waarin het advies staat diverse kruiden 
uit de warenwet te weren. Hieronder vallen onder 
andere walnootblad en mosterdblad. Redenen zijn de 
aanwezigheid van een giftige stof, zij het soms in kleine 
hoeveelheden. Bijvoorbeeld bij de mosterdplant (Bras-
sica nigra) is de concentratie van deze stof hoger in het 
zaad dan in het blad; toch is de verkoop van het zaad 
niet verboden maar van het blad wel. Wat is uw partij-
standpunt over dit beleid?
A. Elk voedingsmiddel dat een giftige stof bevat, hoe 
klein de concentratie ook, moet verboden worden 
B. Elk voedingsmiddel moet apart, in zijn geheel, be-
oordeeld worden op veiligheid (TON; PvdD; CU; SGP; 
VVD) 
C. Leidraad voor verbod dient vooral te zijn of er in de 
praktijk gevaarlijke situaties zijn voorgekomen (D66) 
D. Voor mogelijk schadelijke stoffen in kruiden en voe-
dingsmiddelen moet een maximaal toelaatbare dosis 
worden vastgesteld (een kwantitatief verbod i.t.t. een 
kwalitatief verbod) (TON; PvdD; GL) 
E. Anders, nl.

9. In Nederland bepaalt de indicatie van een genees-
middel of het zonder recept verkrijgbaar mag zijn 
als zelfzorggeneesmiddel, of alleen op doktersrecept 
wordt verstrekt (bijvoorbeeld verkoudheid versus 
schildklierproblemen). De kanalisatie geschiedt via UR 
(Uitsluitend Recept), UA (Uitsluitend Apotheek), UAD 
(Uitsluitend Apotheek en Drogist) of AV (Algemeen 
Verkrijgbaar).  
In Duitsland bepaalt niet de indicatie, maar de veilig-
heid van een middel of het zonder recept verkrijgbaar 
is (bij de apotheek). Vrijwel alle kruidenpreparaten zijn 
daar zonder recept verkrijgbaar via de apotheek, ook 
die preparaten die geen zelfzorgindicatie hebben (maar 
bijvoorbeeld een indicatie voor hart- of schildklieraan-
doeningen).Wat zijn uw partijstandpunten ten aanzien 
van de verkrijgbaarheid van kruidenpreparaten?
A. Kruidenpreparaten die bewezen veilig zijn en een 
indicatie hebben die past bij een zelfzorggeneesmiddel, 
moeten vrij verkrijgbaar zijn (UA, UAD, AV); (Neder-
landse situatie) (D66; CU; VVD) 
B. Kruidenpreparaten die bewezen veilig zijn, ongeacht 
voor welke indicatie, moeten vrij verkrijgbaar zijn via de 
apotheek (UA) (Duitse situatie) (TON; PvdD; GL) 
C. Kruiden die een mogelijke interactie hebben met re-
guliere geneesmiddelen dienen alleen via UA of UR ge-
kanaliseerd te worden (NB: dit geldt ook voor bepaalde 
voedingsmiddelen zoals grapefruit!) (TON) 
D. Ook wanneer de veiligheid voldoende is bewezen, 
zouden alleen kruidenpreparaten die géén bewezen wer-
king hebben, vrij verkrijgbaar moeten zijn. Kruidenpre-
paraten (zoals bepaalde sint-janskruid-preparaten) met 
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een bewezen werking zouden uitsluitend verkrijgbaar 
moeten zijn via UR (receptplichtig) 
E. Anders, nl. (SGP): mogelijk dat naar aanleiding van 
gedegen onderzoeken bestaand beleid aangepast zou 
kunnen worden.

10. Wat zijn uw partijstandpunten over de vergoeding 
van traditionele kruidengeneesmiddelen door verzeke-
raars? (Er wordt vanuit gegaan dat van deze fytothera-
peutica de veiligheid voldoende is bewezen).
A. Fytotherapeutica die worden voorgeschreven door 
een arts moeten worden opgenomen in het basispakket 
(TON) 
B. Fytotherapeutica die worden voorgeschreven door 
een behandelend therapeut, wiens consulten worden 
vergoed vanuit de basisverzekering of de aanvullende 
pakketten, moeten eveneens worden vergoed vanuit 
deze basisverzekering of de aanvullende pakketten 
(TON) 
C. Fytotherapeutica moeten altijd worden vergoed van-
uit de basisverzekering of de aanvullende pakketten mits 
op voorschrift van een behandelaar met een erkend hbo 
niveau staatsdiploma (dat laatste dient hier zo snel mo-
gelijk te komen voor de fytotherapie) (PvdD; GL) 
D. Er moet voor chronische aandoeningen een patiënt-
gebonden medicatiebudget komen waarbij de patiënt 
zelf bepaalt voor welke medicatie hij/zij kiest, en niet 
enkel de huisarts 
E. Anders, nl: (D66): kruidengeneesmiddelen behoren 
niet tot het basispakket. Het staat zorgverzekeraars vrij 
dit aan aanvullende verzekeringen toe te voegen.  
(CU): Traditionele kruidengeneesmiddelen komen niet in 
aanmerking voor opname in het basispakket. Zorgver-
zekeraars kunnen wel overwegen om de vergoeding van 
deze middelen in aanvullende pakketten op te nemen.  
(SGP): De minister van VWS moet een adequaat ant-
woord hierop geven. 
(VVD): De vraagstelling gaat uit dat de veiligheid vol-
doende is bewezen. In Nederland worden toelatingen 
tot het basispakket beoordeeld door het College Voor 
Zorgverzekeringen (CVZ). Dit is bewust op afstand 
geplaatst van de politiek. Zij maken op basis van een 
aantal objectieve criteria een afweging of een behande-
ling wel of niet in het pakket wordt opgenomen (en 
dus standaard door verzekeraars wordt vergoed). De 
VVD vindt het goed dat dit op afstand van de politiek 
gebeurt en wil deze situatie handhaven. Tot nu toe heeft 
het CVZ op basis van de criteria nog geen traditionele 
kruidengeneesmiddelen aan het pakket toegevoegd en 
dus zullen de zorgverzekeraars deze ook niet vergoeden 
vanuit het basispakket. Of een zorgverzekeraar dit in 
het aanvullend pakket wil aanbieden, is geen keuze van 
de politiek.  
(PvdA): Wil je behandelingen in het basispakket opne-
men, betekent dit dat er ook behandelingen of hulpmid-
delen uit moeten en dat mag je alleen doen als een be-
handeling wetenschappelijk bewezen is als zijnde veilig 
en werkzaam. Wie een claim heeft, kan deze neerleggen 
bij het College Voor Zorgverzekeringen ter beoordeling.

dIscussIe
De meeste partijen (wellicht de SP, CDA en PVV uit-1. 
gezonderd) lijken te weten wat fytotherapie inhoudt 
zonder dat te verwarren met homeopathie of fysio-
therapie. 

Niemand verwerpt fytotherapie, maar de meeste 2. 
partijen verwerpen wel de overheidsverantwoorde-
lijkheid op dit gebied, bijvoorbeeld bij het toezicht 
op het niveau van hulpverlening. GL en de PvdD zijn 
duidelijke positieve uitzonderingen en bij vraag 4 
blijkt dat ook de CU in deze richting denkt.
Veel partijen zijn het eens over het nut van het do-3. 
cumenteren van traditionele kruidengeneeskunde in 
ons land. Toch heeft hier geen enkel gesubsidieerd 
wetenschappelijk instituut enig onderzoekspro-
gramma op dit gebied. Ongesubsidieerd is er alleen 
het kleine private IEZ2 . Het Meertens instituut liet 
desgevraagd weten geen medewerkers te hebben die 
raakvlak of affiniteit hebben met dit thema.
Het genezen met voedingsmiddelen door CAM art-4. 
sen/therapeuten moet niet vervolgd worden door de 
VWA. D66 en VVD houden hier een slag om de arm 
(handhaven moet eigenlijk wel, maar…).
Dat de wetgeving Nieuwe Voedingsmiddelen ook 5. 
traditionele kruiden en vergeten groenten betreft, 
lijkt niet de bedoeling van de politiek te zijn geweest; 
naar verwachting wordt hier ook op Europees ni-
veau een deel van teruggedraaid3.
De vrijheid van meningsuiting wordt, als het gaat 6. 
om wetenschappelijk onderbouwde beweringen over 
medicinale effecten van voedingsmiddelen, sterk 
beperkt door de huidige wet. Dat is volgens SGP en 
VVD geen probleem. Daarentegen zien TON, PvdD 
en GL in dat voedingsmiddelen vaak farmaceutische 
effecten hebben.
De meeste partijen staan achter de registratiemoge-7. 
lijkheid voor traditionele kruidengeneesmiddelen, 
maar dat ze zonder bewijs mogen worden geregi-
streerd is een doorn in het oog van D66 en TON. 
De termijnen van 30 jaar gebruik (minimaal 15 in de 
EU) zijn willekeurig gekozen en kritiek hierop komt 
van GL en TON.
Als het gaat om de veiligheid van kruiden in de wa-8. 
renwet lijken de politieke partijen eerder te kiezen 
voor de systematiek van de European Food Safety 
Agency die de producten als geheel beoordeelt, dan 
voor de bestaande systematiek van de Nederlandse 
warenwet waarbij een aantal specifieke planten (met 
een eventueel giftige inhoudsstof) absoluut verboden 
wordt door het warenwetbesluit kruidenpreparaten. 
Voor de vrije verkrijgbaarheid van kruiden werd 9. 
gevraagd of het Duitse systeem (veiligheid preparaat 
beslist) te prefereren was boven het Nederlandse 
(indicatie beslist). Uitgezonderd GL, TON en PvdD 
kiezen alle partijen voor het Nederlandse systeem, 
wellicht mede omdat men zich niet eerder realiseerde 
dat ook andere varianten mogelijk zijn.
Wat betreft vergoedingen van fytotherapeutica door 10. 
verzekeraars staan er klaarblijkelijk twee wegen 
open. Aangetoonde werkzaamheid kan via het CVZ 
leiden tot vergoeding binnen het basispakket en af-
spraken met verzekeraars kunnen worden gemaakt 
voor vergoedingen binnen het aanvullende pakket. 
Recent bleek uit een discussie tussen het NVF-bureau 
en een zorgverzekeraar dat deze laatste nog niet op 

2 Van Asseldonk AGM. Traditional and modern herbalism in the Netherlands. 
Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie, Beek, 2001. Via www.
etnobotanie.nl (geraadpleegd 1 augustus 2010).

3 Van Asseldonk AGM. Nieuwe Voedingsmiddelen en traditioneel gebruikte 
planten – een Interview . Ned Tijd Fytoth 2009;22(3):30-4.
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de hoogte was van de nieuwe registratiemogelijk-
heden voor traditionele kruidengeneesmiddelen en 
van de inmiddels op gang gekomen registraties van 
kruidengeneesmiddelen met een full dossier4. Veel 
partijen leggen in hun antwoord de nadruk op ‘we-
tenschappelijk bewijs van werkzaamheid’. Dat is er 
voor diverse plantaardige geneesmiddelen wel, maar 
lijkt toch niet het enige criterium. Een echte vrije 
keuze van de patiënt lijkt er voorlopig nog niet in te 
zitten. 

Wij hopen dat het -soms moeizame- proces van het be-
antwoorden van deze tien vragen ertoe heeft geleid dat 
de politieke partijen zich in de komende kabinetsperiode 
goed (laten) informeren en met hun achterban overleg-
gen voordat ze beslissingen nemen over regelgeving in 
deze sector. 

naschrIft 
Naar ons later bleek is in de aanloop naar de verkie-
zingen van 9 juni 2010 eveneens door het Patiënten 
Platform Complementaire Gezondheidszorg een enquête 
gehouden5. Deze betrof de complementaire zorg in het 
algemeen. De antwoorden komen bij enkele partijen 
grotendeels overeen met de antwoorden die op onze 
enquête zijn gegeven.

4 Van Asseldonk AGM. Traditionele kruidengeneesmiddelen, moderne regi-
stratiemogelijkheden – een interview. Ned Tijd Fytoth 2010;23(3):20-2.

5 Anoniem. Standpunten politieke partijen, 2010. Via 
 /www.ppcg.nl/nieuws.htm (geraadpleegd 1 augustus 2010).
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3-4 november 2010 
The 2nd International Symposium on Medicinal 
Plants, Their Cultivation and Aspects of Uses 
Plaats: Petra, Jordanië  
Informatie: http://ismp.bau.edu.jo/

6 november 2010
1e ANVAG-symposium 
Plaats: Leiden
Informatie: www.anvag.nl/content/symposium2010.htm

11 november 2010
Bijeenkomst van de NVF-studiegroep Dier en Kruid 
met o.a. dr. M. Wakeman (Verenigd Koninkrijk)
Plaats: Utrecht, De Uithof, FAFC Wentgebouw
Informatie: NVF-bureau, www.fyto.nl 

22-25 november 2010 
12th International Symposium on Natural Products 
Chemistry 
Plaats: Karachi, Pakistan 
Informatie: www.iccs.edu/ISNPC.htm

4-7 mei 2011
34th Annual meeting Society of Ethnobiology: 
Historical and archaeological perspectives on 
ethnobiology
Plaats: Columbus, Ohio, VS
Informatie: www.ethnobiology.org 

9-13 juli 2011
52nd Annual meeting Society of Economic Botany (with 
Botanical Society for America): Healing the Planet 
Plaats: St. Louis, VS
Informatie: www.econbot.org

4-9 sept 2011 
59th International Congress and Annual Meeting of 
the Society for Medicinal Plant and Natural Product 
Research
Plaats: Antalya, Turkije. 
Informatie: www.ga2011.org/.
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Geachte redactie,

Naar aanleiding van uw berichtgeving in de edities voor-
jaar 2010 (Verslag Benefyt congres) en zomer 2010 (Regis-
tratie Traditionele Kruidengeneesmiddelen) het volgende.  
Zowel in uw redactioneel commentaar en de reactie van 
de heer Wauters, alsook in het interview met de heer Kroes 
wordt de indruk gewekt dat men bij Benefyt onnodig on-
rust zaait en zelfs niet schijnt te weten dat de Traditio-
nal Herbal Medicinal Products Directive (THMPD) de 
mogelijkheid en niet de verplichting tot registratie biedt. 
Bovendien verklaart de heer Kroes in het zomernummer 
2010 niet te begrijpen waarom er bezorgdheid zou heersen 
omtrent deze Europese richtlijn. Het is immers slechts een 
registratiemogelijkheid méér en er wordt op basis van die 
wetgeving niets verboden…(sic).

Afgezien van het feit dat geen enkele traditionele fyto-
therapeut zat te wachten op een bijkomend statuut dat 
even ongeëigend en onwerkbaar blijkt als alle vorige, wil 
ik terzake het volgende kwijt. Om te beginnen is Benefyt 
een Europese beroepsvereniging die een oplossing voor 
onze sector probeert aan te dragen op Europees niveau 
en die dus dient rekening te houden met de feitelijke 
situatie in de verschillende deelstaten. Daaruit blijkt nu 
precies dat de implementering van THMPD en Novel 
Food regulering wel degelijk tot een feitelijk verbod leidt, 
vooral binnen de traditionele disciplines. Zo is het in lan-
den waar men met positieve lijsten werkt (zoals België, 
Frankrijk, Italië) de laatste twee jaar nagenoeg onmoge-
lijk geworden om nog traditionele ingrediënten onder de 
voeding te notificeren. Het is significant dat men planten 
in eerste instantie weigert op basis van het vermeende 
werkingsmechanisme en niet op basis van veiligheidscri-
teria. Daarnaast wordt op basis van volslagen arbitraire 
criteria en op ongecoördineerde wijze de Novel Food 
wetgeving van stal gehaald en worden essentiële ingredi-
ënten chirurgisch uit hun traditionele context verwijderd 
(bijvoorbeeld Scutellaria baicalensis in België). Vervol-
gens wordt het klassieke rijtje argumenten opgevoerd die 
uitsluitend refereren aan de definitie van het geneesmid-
del: 
- Het advies komt uit een medische of een paramedische 

praktijk;
-  Het product wordt via de apotheek verkocht, met 

eventueel een traditionele claim;
-  De monografieën van de ingrediënten zijn reeds geïn-

troduceerd in de Europese Farmacopee; 
-  Het product (of het actieve principe) is in een andere 

lidstaat geregistreerd als geneesmiddel; en
-  De presentatievorm (tabletten, capsules, droogextrac-

ten, …) laat vermoeden dat het een geneesmiddel be-
treft.

Bovendien ziet men ook een systematische drempelver-
hoging ten aanzien van de analytische vereisten. Veelal 
zonder enige toxicologische aanleiding en altijd lineair, 
reductionistisch en disproportioneel.

Over de waarde van deze argumenten kunnen we het 
hier niet hebben maar het feit dat binnen de Europese 
Unie (EU) de traditionele farmacopees niét of slechts ge-
deeltelijk kunnen worden ondergebracht bij de voeding, 

betekent dat er uitsluitend onbetaalbare, onmogelijke en 
ongeëigende statuten overblijven. Talrijke communiqués, 
circulaires en besluiten die van overheidswege in meer-
dere lidstaten aan de sector betekend werden en nergens 
refereren naar de Europese wettelijke richtlijnen voor 
voedingsmiddelen staven het bovenstaande en tonen ook 
aan dat, voorbij de polderhorizon van Nederland, er een 
consequent ontmoedigings- en uithongeringsbeleid wordt 
gevoerd ten aanzien van de traditionele disciplines. In de 
communicatie met de sector wordt onveranderlijk ver-
wezen naar de alternatieven van Novel Food, THMPD 
en registratie van grondstoffen (België, Verenigd Konink-
rijk, Frankrijk, Italië, Duitsland, Ierland, Spanje, Dene-
marken). Uit onze publicaties blijkt ten overvloede dat 
deze modellen totaal ongeschikt zijn om de traditionele 
systemen zoals ayurveda en traditionele Chinese genees-
kunde te bevatten. Erger nog, door de integriteit van 
deze terreingeneeskunde expliciet niet te valideren en der-
halve voorbij te gaan aan een statutaire regeling voor de 
gekwalificeerde fytotherapeut, creëert de THMPD zelfs 
een veiligheidsprobleem dat tot op heden niét bestaat. Zij 
verbant namelijk de geneeskruiden die heilzaam en risico-
arm waren in handen van de gekwalificeerde therapeu-
ten, naar het domein van zelfzorg en voedingsmiddelen, 
waar ze door leken verkeerd kunnen worden aangewend. 
Verder is er natuurlijk ook nog de disproportionele en 
ondoordachte toepassing van het voorzorgsprincipe en de 
algehele onbetaalbaarheid van het registratie- en analy-
tisch dossier.

Casuïstisch heeft de heer Kroes dus gelijk dat er “in 
principe” niets verboden wordt, maar te velde wordt 
wel één en ander onmogelijk gemaakt. De bijzonder 
slanke positieve lijsten in EU-lidstaten bevatten slechts 
de kruimeltjes uit de traditionele farmacopees. Zowel in 
de negatieve als in de positieve lijsten van de lidstaten is 
het onbegonnen werk een logica te ontdekken. Totaal 
onvergelijkbaar en tegenstrijdig. Het zegt uiteraard veel 
over de Europese en lokale bureaucraten die vanuit hun 
adelaarsnesten van weldenkendheid onze therapeutische 
keuzes menen te moeten bepalen. Men kan zich trouwens 
afvragen wat dan wel de zin is van Europese wetgevingen 
die toch een zekere harmonisering beogen, maar blijk-
baar in elke lidstaat anders geïnterpreteerd en toegepast 
worden. En hoe dit zich verhoudt tot de EU-principes 
van vrij verkeer van goederen, fair play, concurrentiere-
gels, transparantie, informatieplicht en democratische 
besluitvorming.

Onze stichting draagt terzake een gedetailleerd en even-
wichtig alternatief aan dat een maximale therapeutische 
vrijheid koppelt aan maximale verantwoordelijkheid in-
zake kwaliteit en veiligheid. Weliswaar onder een genees-
middelenstatuut, maar met maximale bescherming van het 
voedingssupplementenstatuut. Meer details hierover in de 
ANH/Benefyt position paper en op www.benefyt.eu.

Hoogachtend,
Chris Dhaenens, European Benefyt Foundation. 
 
E-mail adres voor correspondentie: 
chris.dhaenens@telenet.be.

Ingezonden reactie


