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Deze najaarseditie opent met een klinische studie naar
de werking van een preparaat van hop bij overgangsklachten. 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 kruidengeneeskunde’ 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 opleidingen 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 coördinatoren 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 Medicijnen 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 politieke partijen heeft afgenomen.
Uiteraard ontbreken ook in deze editie de vaste nieuwsrubrieken niet en is er plaats voor een ingezonden reactie 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.
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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, double-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 gevonden 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 suggereert dat de consumptie van fyto-oestrogeenrijke voeding beschermende effecten kan hebben op oestrogeengerelateerde aandoeningen zoals overgangssymptomen
[2] en oestrogeen-gerelateerde ziekten als prostaat- en
borstkanker [3,4], osteoporose [5,6] en hart- en vaatziekten [7]. Anderzijds laten systematische reviews van
gerandomiseerde gecontroleerde studies (GGS) tegenstrijdige 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 beschikbaarheid, 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 weken 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 vastgesteld 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 fytooestrogeen uit hop (Humulus lupulus), gestandaardiseerd
op 8-prenylnaringenin (8-PN; tabel 1), op overgangsongemakken. Hierbij werd een gerandomiseerd, dubbelblind, 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 gezond, post-menopauzaal, hadden een intacte baarmoeder en hadden minstens 12 maanden niet gemenstrueerd. De vrouwen werden door een gynaecoloog onderzocht op geschiktheid. Vier proefpersonen voldeden niet
aan de criteria, zodat uiteindelijk 36 vrouwen aan het
onderzoek meededen.
Onderzoeksprotocol
Het gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde cross-over-onderzoek werd ontworpen om de
effecten op overgangsklachten – beoordeeld door middel van de Kupperman-index (KI) [14], de Menopause
Rating Scale (MRS) [15] en een multifactoriële Visueel
Analoge Schaal (VAS) – te vergelijken van hetzij placebo, 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 gegevens als mediaan ± IQR).
Kenmerk

Verum → Placebo

Placebo → Verum

(n = 24)

(n = 12)

54,3 ± 3,7

52,8 ± 3,5

Leeftijd (jaar)
Tijd verlopen na de
menopauze (jaar)
Lengte (cm)

2,5 ± 4

4 ± 4,3

163,9 ± 3,8

164,3 ± 4,7

Gewicht (kg)

67,7 ± 6,3

67,2 ± 9,1

2

BMI (kg/m )

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 behandelperiode. Bij het volgende bezoek, na acht weken,
werd de deelnemers gevraagd de verpakking terug te
geven en kregen ze een andere verpakking met de tegenovergestelde 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.

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, verdeeld in drie gebieden: somatisch, psychologisch en urogenitaal [15]. Het scoren is gebaseerd op een vijfpunts
Likert-schaal, variërend van geen symptomen tot licht,
matig, ernstig en zeer ernstige klachten. Een multifactoriële 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 onderzoek. De aselecte toewijzing van de capsules resulteerde in aanzienlijke verschillen: 24 deelnemers ontvingen 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, menopause rating scale; VAS, visuele analoge schaal.

Humulus lupulus (L.) hop, geneesmiddel en voedingsmiddel

De capsules met hopextract werden gecontroleerd op inhoud van 8-PN met behulp van HPLC-MS [16]. De capsules bevatten een totaal van 3,44 ± 0,10 mg prenylflavonoïden 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 gynaecoloog scoorde de overgangsongemakken met de KI, ter-

Na acht weken is er vergeleken met de aanvangswaarden een significante verbetering in alle gemeten resultaten bij zowel de placebogroep als de verumgroep, met
iets hogere gemiddelde verlagingen voor placebo dan
voor verumbehandeling. Anderzijds worden meer uitgesproken en tegenovergestelde effecten voor alle gemeten
resultaten in week 16 gezien, aangezien de verumbehandeling na placebo alle resultaten verder verlaagde, terwijl 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 doelmatiger 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.
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Omdat er bij de twee meetmomenten tegenovergestelde
effecten werden geconstateerd, werden de behandelingseffecten op deze twee tijdspunten apart geanalyseerd.
Tabel 5 geeft een samenvatting van de resultaten van de
statistische analyse en laat zien dat er significante behandelingseffecten 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 verumbehandeling 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, gemiddeld 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 behandeleffect (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

8

2,3

-0,9; 5,5

0,15

16

-3,5

-7,1; 0,1

0,06

8

19,4

-39,7; 78,5

0,50

16

-51,5

-103,5; 0,6

0,05

MRS
VAS

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 (tweezijdig). Hoewel zowel de verumbehandeling als de placebo
significante (p < 0,05) verlagingen in alle gemeten resultaten laten zien wanneer ze met de aanvangswaarden
worden vergeleken, behoudt alleen de verumbehandeling na placebo significantie voor alle gemeten resultaten 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 behandelingseffectiviteit (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

8

1,3

-0,9; 3,5

0,24

16

-2,8

-5,6; 0,1

0,06

8

13,3

-30,1; 56,7

0,61

16

-45,4

-86,0; -4,7

0,03

MRS
VAS

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 verminderen overgangsklachten op natuurlijke wijze tijdens
langere periodes. Het is, ook in deze studie, te verwachten 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 vermindering 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 statistische analyse waarbij rekening gehouden wordt met de
tijdsspecifieke prognoses van de werkzaamheid van de
behandeling. De verumbehandeling laat dan een significant effect zien voor zowel KI als VAS en een marginaal
significant effect voor MRS. Dit suggereert dat het gestandaardiseerde hopextract werkzamer is dan de placebo 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, resulteerde 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 behandelingsgroepen onevenwichtig verdeeld (12 versus 24).
De significante effecten die werden waargenomen zijn
hierdoor vooral gebaseerd op de resultaten van de kleinere groep en kunnen gevoelig zijn voor statistische
afwijkingen. Bovendien werd de verumbehandeling gedurende 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 relatief 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 menopauze meer dan vier jaar was. Doorgaans ervaren vrouwen 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 geconcludeerd dat deze deelnemersgroep nog relevant is voor
het uitgevoerde onderzoek.
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moeten worden, kunnen fyto-oestrogeenpreparaten
met dit gestandaardiseerde hopextract een interessant
alternatief bieden aan vrouwen die verlichting van milde
vasomotorische symptomen zoeken.

Syst. Rev. 2007:CD001395.
11. Nielsen ILF, Williamson G. Review of the factors affecting bioavailability of
soy isoflavones in humans. Nutr. Cancer 2007;57:1-10.
12. Possemiers S, Bolca S, Eeckhaut E, Depypere H, Verstraete W. Metabolism
of isoflavones, lignans and prenylflavonoids by intestinal bacteria: producer
phenotyping and relation with intestinal community. FEMS Micro- biol.
Ecol. 2007;61:372-83.
13. Heyerick A, Vervarcke S, Depypere H, Bracke M, De Keukeleire D. A first
prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study on the use
of a standardized hop extract to alleviate menopausal discomforts. Maturitas 2006;54:164-75.
14. Kupperman HS, Blatt MHG, Wiesbader H, Filler W. Comparative evaluation of estrogenic preparations by the menopausal and amenorrheal indices.
J. Clin. Endocrinol. Metab. 1953;13:688-703.
15. Schneider HPG, Rosemeier HP, Schnitker J, Gerbsch S, Turck R. Application and factor analysis of the menopause rating scale [MRS] in a post- marketing surveillance study of Climen (R). Maturitas 2000;37:113-24.
16. Rong H, Zhao Y, Lazou K, DeKeukeleire D, Milligan SR, Sandra P. Quantitation of 8-prenylnaringenin, a novel phytoestrogen in hops(Humulus
lupulus L.), hop products, and beers, by benchtop HPLC-MS using electrospray ionization. Chromatographia 2000;51:545-52.
17. Rad M, Humpel M, Schaefer O, Schoemaker RC, Schleuning WD, Cohen
AF, Burggraaf J. Pharmacokinetics and systemic endocrine effects of the

Auteursgegevens

phyto-oestrogen 8-prenylnaringenin after single oral doses to postmenopau-

Professor dr. R. (Risto) Erkkola is verbonden aan de afdeling Obstetrie en
Gynaecologie van het academisch ziekenhuis Turku (Finland). Dr. S. (Stefaan)

sal women. Br. J. Clin. Pharmacol. 2006;62:288-96.
18. Santoro NF, Clarkson TB, Freedman RR, Fugh-Berman AJ, Loprinzi CL,

Vervarcke is verbonden aan Metagenics (Oostende, België). Professor dr. S.

Reame NK, Board Trustees, N.A.M.S.. Treatment of menopause- associated

(Stijn) Vansteelant is verbonden aan de afdeling Toegepaste Wiskunde en Infor-

vasomotor symptoms: position statement of The North American Me-

matica van de Universiteit Gent (België). P. (Paula) Rompotti is verbonden aan

nopause Society. Menopause 2004;11:11-33.

MaxMedica Oy (Halikko, Finland). Professor dr. D. (Denis) de Keukeleire is
emeritus hoogleraar aan de Faculteit der Farmaceutische Wetenschappen van de
Universiteit Gent. Dr. A. (Arne) Heyerick is Technology Developer (IOF) aan het
Center for Evidence-based Development of Natural Therapeutics (C-EviDeNT)
in het laboratorium voor Farmacognosie en Fytochemie aan de Faculteit der Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Gent. Adres: Harelbekestraat
72, B-9000 Gent (België).

Referenties:
1.

Cos P, De Bruyne T, Apers S, Berghe DV, Pieters L, Vlietinck AJ. Phytoestrogens: recent developments. Planta Med. 2003;69:589-99.

2.

Huntley AL, Ernst E. Soy for the treatment of perimenopausal symptoms –
a systematic review. Maturitas 2004;47:1-9.

3.

Holzbeierlein JM, McIntosh J, Thrasher JB. The role of soy phytoestrogens
in prostate cancer. Curr. Opin. Urol. 2005;15:17-22.

4.

Wu AH, Yu MC, Tseng CC, Pike MC. Epidemiology of soy exposures and
breast cancer risk. Br. J. Cancer 2008;98:9-14.

5.

Messina M, Ho S, Alekel DL. Skeletal benefits of soy isoflavones: a review
of the clinical trial and epiderniologic data. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab.
Care 2004;7:649-58.

6.

Ye YB, Tang XY, Verbruggen MA, Su YX. Soy isoflavones attenuate bone
loss in early postmenopausal Chinese women – A single-blind randomized,
placebo-controlled trial. Eur. J. Nutr. 2006;45:327-34.

7.

Clerici C, Setchell KDR, Battezzati PM, Pirro M, Giuliano V, Asciutti S,
Castellani D, Nardi E, Sabatin G, Orlandi S, Baldoni M, Morelli O, Mannarino E, Morelli A. Pasta naturally enriched with isoflavone aglycons from
soy germ reduces serum lipids and improves markers of cardiovascular risk.
J. Nutr. 2007;137:2270-8.

8.

Krebs EE, Ensrud KE, MacDonald R, Wilt TJ. Phytoestrogens for treatment of menopausal symptoms: a systematic review. Obstet. Gynecol.

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 23e JAARGANG, NR 4, najaar 2010, 5

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 belangrijke 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 volgende nummers van dit tijdschrift.

Kruidenteelt in het verleden

Waar het gaat om de professionele inlandse productie
van medicinale en aromatische gewassen – onder de noemer kruidenteelt – kent Nederland slechts een beperkte
traditie. Pas aan het begin van de vorige eeuw werd het
belang ingezien van een gecontroleerde inlandse medicinale 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 GeneeskruidenOnderzoek (NVGO), heeft de teeltpraktijk van
medicinale gewassen middels praktisch en wetenschappelijk 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 medicinaal gebruik onder de aandacht te brengen. In 1938
startte de kruidentuin in Buitenpost, die door de Universiteit 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 tijdschrift 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 afzetmogelijkheden en nieuwe teelttechnieken werd uitgewisseld.
Direct na de Tweede Wereldoorlog kreeg de Nederlandse
kruidenteelt, met name door de inzet van Marshallgelden, 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 Ommen 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 (landbouwkundig) en wetenschappelijk (farmacognostisch)
onderzoek ondersteund. Zoals in alle delen van de landbouw 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 keukenkruiden 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 ecologisch 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 gewassen (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 particulieren, 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 kruidenverwerkers 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 producten. 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 homeopathie en voor het maken van tincturen of oliën), bij een hogere opbrengst of betere kwaliteit als gevolg van een betere 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 gebruik van kruiden door de Nederlandse consument (zowel in de kruidengeneeskunde als culinair) zeer beperkt
is. Meer dan 70% van de grootschalig, akkerbouwmatig
in Nederland geproduceerde kruiden wordt dan ook geëxporteerd. Bekende Nederlandse (aromatische) kruidenbedrijven 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 internationale aromatische kruidensector spelen bedrijven als
McCormick en Sensient een allesoverheersende rol.

educatieve kruidentuinen die een groot assortiment aan
kruidengewassen willen laten zien en daarmee het publiek,
soms ook door het aanbieden van cursussen, willen informeren (Kraaybekerhof, de Sprenk). Ook is er een enkel bedrijf 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, verwerking, 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 voedingsmiddelenindustrie 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 medicinale 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 homeopathische producten.

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

Jaarlijks wordt in Nederland op circa 300 hectare kruiden
geteeld. Hierbij gaat het om diverse kruiden, waarvan peterselie de belangrijkste is binnen het segment keukenkruiden en Valeriana officinalis, Echinacea purpurea en Digitalis 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 benodigde zaaizaden beschikbaar. Voor de begeleiding van
het gehele proces zet VNK teeltbegeleiders in die ervoor
zorgen dat de oogst onder eigen regie volgens plan verloopt. 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 ketenbenadering van VNK waarborgt de kwaliteit. Tijdens
de gehele productie vinden diverse kwaliteitscontroles
plaats. Het eindproduct wordt in eigen laboratorium volledig geanalyseerd. Hierdoor kan VNK haar producten
leveren met analysecertificaten. VNK werkt volgens HACCP en is ISO 9001 en GMP+ gecertificeerd.

Actuele situatie Nederlandse kruidenteelt

Het Blauwe Huis

De kruidenteelt in Nederland is momenteel niet bijzonder
uitgebreid maar wel divers. Allereerst zijn er bedrijven (zoals VNK en enkele conservenindustrieën) die grootschalig de teelt van medicinale en aromatische kruiden contracteren bij akkerbouwers en die daarvan zelf de oogst,
verwerking en afzet ter hand nemen. Er zijn enkele fytotherapeutische en homeopathische geneesmiddelenfabrikanten (Biohorma, VSM, Weleda) die (een deel van) hun
grondstoffen zelf verbouwen. Er is een teeltbedrijf (Bedrocan) 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

Van origine werden bij Het Blauwe Huis in het Drentse
Ruinerwold geneeskrachtige kruiden van biologisch-dynamische kwaliteit geteeld. Dit gebeurde voornamelijk in
opdracht van Weleda, een fabrikant van natuurgeneeskundige en natuurcosmetische producten. Momenteel wordt
alle teelt verwerkt in eigen drogerij (‘ambachtelijke verwerking’) en onder de eigen merknaam Het Blauwe Huis
verkocht via natuurvoedingswinkels. De kruidenteelt beslaat 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 opbrengst per kruid verschilt van 30-40 kg gedroogd kruid
(goudsbloem) tot een kilo gedroogd kruid (kaasjeskruid).
De kruiden worden, eenmaal gedroogd, enkelvoudig verpakt of gemengd tot theeën en keukenkruidmengsels. Een
klein gedeelte wordt in olie gemacereerd en met toevoeging 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 kennis 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 keukenkruiden) bedoeld om binnen het normale voedingspalet te passen; tincturen en andere geneeskrachtige preparaten worden dan ook niet bij het bedrijf geproduceerd.

Marleen Kruiden / Biosfeer Groede

Marleen Kruiden VOF teelt sinds 1982 kruiden in Nederland. 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 overgenomen door Biosfeer-Groede in de persoon van Nick
Sinke. Beide bedrijven werken zelfstandig en onafhankelijk maar kennen wel een verregaande samenwerking
in het delen van assortiment, kennis, productontwikkeling 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 plantmateriaal. Dit wordt op het bedrijf verwerkt tot onder
andere tincturen, gemmomaceraten en gedroogd kruidenmateriaal.
Beide bedrijven zijn biologisch gecertificeerd (EKO/NOP)
en Marleen Kruiden heeft de GMP+ status voor de productie 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 actieve 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 geneeskrachtige 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 volgens 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 buitenland 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 gezondheidsproducten 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 geneesmiddelen. 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 mogelijk 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 verschillende kruiden gekweekt, die vers verwerkt worden
in de eigen snijhal tot circa 150 verschillende eindproducten. Door de ligging van de kwekerij op enkele kilometers 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 garant 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 GMPnormen.

Bedrocan BV

Binnen de Nederlandse kruidenteelt neemt de teelt van
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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, bewerken, verpakken en opslag) van het bedrijf wordt binnen
twee jaar naar GMP-niveau gebracht.
Valeriaanteelt Elburg

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 bedrijf drie verschillende variëteiten geteeld voor levering
aan patiënten op doktersrecept, via apotheken. Verder
wordt er onderzoek gedaan naar de productie van mogelijke 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 ministerie 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

als het natuurlijk beter kan

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 bestrijdingsmiddelen (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 samenwerking 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 werking van deze stoffen. In samenwerking met de afdeling
Medische Biologie van de Farmaceutische Faculteit van
de Rijksuniversiteit Groningen (prof. dr. Oliver Kayser)
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wordt onderzoek gedaan naar het creëren van placebomateriaal 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 reformwinkels, drogisterijen en apotheken worden doorgaans aangeboden 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. Consumentenverpakkingen worden geleverd in onder andere
theezakjes, capsules en tabletten. Daarnaast zijn kruiden in
gemalen vorm verkrijgbaar voor de verpakkers van kruidencapsules. De kruiden komen onder verschillende merken 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 verwerkende 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 kamille). 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 Nederland, 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 wetswijzigingen en de diversiteit in de eisen die de afnemers
stellen. Zo gelden in de veeteelt andere eisen dan voor humaan 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 leverancier van een aantal verschillende merken, waaronder
het biologische merk Piramide. Binnen dit merk vindt de
consument naast losse kruiden en thee ook verpakte kruiden en thee in doosjes met 20 theezakjes en een aantal éénkopsvarianten. Alle producten van Piramide zijn van biologische 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 gebruiksaanwijzing 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 serie 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 specerijen 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 hygiënische omstandigheden van de lokale bevolking en er wordt
ook met respect voor milieu en dierenwelzijn gehandeld.
Een groot deel van de geneeskrachtige kruiden van Piramide 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) gecertificeerd 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 centraal. 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 internationaal 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 Communicatie 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 derdejaarsstage. Ing. H.J. (Hans) van der Mheen is kruiden(zaad)teler in Elburg en kruidenteeltdeskundige 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 planten 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 medicinale kruiden. Ook komt de teelt van groenten, fruit en kruiden niet aan bod. Momenteel is er binnen het bedrijfsleven veel vraag naar afgestudeerden die geschoold zijn in zowel de theorie als de praktijk 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 opleidingen 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 Levensmiddelentechnologie, afstudeerrichting Food and Health

Sinds 2007 biedt de Hogere Agrarische School (HAS)
Den Bosch binnen de opleiding Voedingsmiddelentechnologie 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 voedingsmiddelentechnoloog, 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 liggen voornamelijk in de voedingsmiddelenindustrie. Studenten met de major-specialisatie Food and Health komen veelal terecht in functies als productontwikkelaar
of voedingskundige. De meerwaarde van deze afgestudeerden 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 voedingsmiddelenbranche hebben ‘gezondheid’ tegenwoordig als één van de
speerpunten. Voorbeelden van expertisegebieden zijn:
- de invloed van bewerking of bewaring van voedingsmiddelen 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 vezelgehalte, enzovoort);
- advies rondom voedingskundige aspecten (bijvoorbeeld intern in een bedrijf).

De studenten krijgen vakken als Mens & Voeding,
Wereldvoedselvoorziening, Voedingsonderzoek, Marketingcommunicatie 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 (bijvoorbeeld 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 bijvoorbeeld De Ruiter Seeds of Koppert Cress) bezocht wordt.
Hier worden de studenten zich ervan bewust dat met
verschillen in teeltproces ook het gehalte aan inhoudsstoffen kan worden beïnvloed.

CAH Dronten: major Voeding en Gezondheid

In leerjaar 2008-2009 is de Christelijk Agrarische Hogeschool (CAH) Dronten gestart met de major Voeding
en Gezondheid, een afstudeervariant van Tuin- & Akkerbouw. Binnen deze opleiding worden voedseldeskundigen opgeleid binnen het kennisdomein ‘Voedsel &
Voeding’ in relatie tot ‘Gezondheid van Mens & Omgeving’. De opleiding richt zich met name op de driehoek
Mens & Beleving, Voedsel & Herkomst en Trends &
Ontwikkeling. Achterliggende gedachte is dat professionals in de voedingssector vaak moeite hebben met begrip van en overleg met (medewerkers uit) andere vakgebieden; 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-
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ten opleiden tot de spreekwoordelijke spin in het web,
die met alle relevante beroepsgroepen kan communiceren. 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 verwachting is dat afgestudeerden werkzaam zullen raken
in beroepen als (voedings)voorlichter, teelt- of productiecontroleur, marketingmedewerker, productontwikkelaar of zelfstandig ondernemer dan wel onafhankelijk
adviseur binnen de sectoren teelt, voeding en gezondheid.
De CAH werkt met beroepstaak-gestuurd competentiegericht 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 worden zij als het ware opgeleid voor een bepaalde beroepstaak zoals medewerker van een voedingsbureau, educatief 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 kruidenteelt verstaan wordt). Tijdens iedere module wordt door
middel van Persoonlijk Ontwikkelings Plan-verslagen
gewerkt aan verschillende competenties zoals presenteren, samenwerken, innoveren of onderzoeken (er zijn in
totaal 10 competenties die schoolbreed in ieder lesprogramma worden geïntegreerd). Aan het eind van iedere
module worden de studenten getoetst met examens en
met een assessment waarin het opgeleverde product gepresenteerd en beoordeeld wordt.
De CAH heeft als agrarische hogeschool vooral kennis
opgebouwd binnen traditionele agrarische opleidingen
(Dier- & Veehouderij, Tuin- & Akkerbouw en Bedrijfskunde & Agribusiness). De major Voeding en Gezondheid kan dus putten uit een rijke kennisbron op het gebied van teelt- en educatiemethoden. Voor de gebieden
voeding en de menselijke gezondheid zijn nieuwe medewerkers 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 zoals aardappelen, suikerbieten en tarwe. Wel krijgt men
les in bodemonderzoek en marketing. Ook kunnen studenten 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 opleiding Tuin- & Akkerbouw afgestudeerd op het onderwerp ‘De teelt van Jatropha curcas (purgeernoot)’.

Van Hall Larenstein – major Health and Food

In leerjaar 2009-2010 is Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden [1] begonnen met de vierjarige specialisatie 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 organiserende opleidingen tot twee verschillende HBOinstellingen 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 bedrijfsleven een grote behoefte bestaat aan technisch opgeleide
mensen die verstand hebben van voedingsmiddelen en
van de effecten daarvan op het gezonde lichaam. Speerpunt van de opleiding is dat er een combinatie wordt
gemaakt tussen moderne inzichten op het gebied van
gezondheid – inclusief biochemie en moleculaire fysiologie – 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 ondervoeding 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 verschillende branches. Zij kunnen bijvoorbeeld een baan
tegemoet zien als Health and Food-expert met een adviserende rol richting producent (voedingsmiddelentechnoloog met meer achtergrond in voedingsleer en gezondheid en minder in procestechnologie) of als medisch
voedingsanalist met een adviserende rol richting consument (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 kennis 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 module wordt ook door reguliere VT-studenten gevolgd, de
tweede door reguliere BM- en ook biotechnologie studenten. Er zijn twee specifieke Health and Food majormodules in het eerste jaar. “Voeding, Communicatie en
Bewustzijn”, waarin de studenten ook actief onderzoek
doen in het KIGO-project “Voeding en Ouderen” binnen 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 (kenniscirculatie) 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 praktijk bestaat uit laboratoriuminstructie en lessen voedingsmiddelenproductie. 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 afstudeerrichtingen 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 afstudeervarianten (majors) waaronder ook Forensic Sciences,
Applied Chemistry, Biomedical Research, Human Diagnostics, 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 bekeken 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 aanleiding 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 Academy. De Food Academy is een kenniscentrum waar de
5 O’s met elkaar worden verbonden: Onderwijs, Onderzoek, 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 vraagstukken. De hbo-opleiding start in februari 2011, de mboopleiding start in september 2011.
De hbo-opleiding is genaamd Food, Commerce & Technology en is te volgen in twee steden, Delft en Amsterdam. In Delft richt de opleiding zich voornamelijk op
voeding in een verstedelijkte omgeving, de Amsterdamse
variant zal meer gericht zijn op kleinschaligheid, ambachtelijkheid, 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 productmanager, sales-/ accountmanager, productontwikkelaar, health advisor, procestechnoloog en kwaliteitszorgmanager binnen de voedingsbranche, wordt er ook
opgeleid tot nieuwe beroepen. Hierbij kan men denken
aan ondernemer in etnisch georiënteerde voeding, voedingsadviseur voor bijvoorbeeld kinderopvang, scholen,
sportscholen, enzovoort, gezondheidsadviseur, wijkmanager, 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 omgeving.
Voeding en gezondheid vormen de rode draad door de
opleiding. Gezondheid is daarbij zowel gezond zijn als
gezond blijven. Een belangrijke vraag binnen de opleiding 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 levensstijl 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, gezondheid 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 (architectuur 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 bindmiddel 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, Productieprocessen en Marketing. Er is veel contact met het
beroepenveld; studenten worden getoetst door integrale
toetsing en praktijkopdrachten.
De samenwerkingspartners Wageningen UR, INHolland 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 programma, 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 relevante 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.

markt brengen kunnen binnenkort in elk geval kiezen
uit een groot aanbod van hbo-ers met expertise op deze
vakgebieden.

Auteursgegevens:
N. (Nienke) Tode-Gottenbos is herborist en student Voeding en Gezondheid aan de
CAH Dronten en werkte mee aan dit artikel in het kader van haar derdejaarsstage.
Correspondentie naar aanleiding van dit artikel kan via C820805002@cah.nl of via
het NVF-bureau. Drs. W.A. (Willieanne) van der Heijden is als docent verbonden
aan de CAH Dronten en is tevens major-coördinator Voeding en Gezondheid. Ing.
G. (Gerry) Kouwenhoven is projectmanager Food Academy verbonden aan de
Hogeschool InHolland en is tevens werkzaam binnen het lectoraat Integrale Voed-

Discussie

sel- en Productieketens. Dr. F.R. (Feike) van der Leij is als docent moleculaire bio-

De toenemende maatschappelijke belangstelling voor
de gezondheidsaspecten van levensmiddelen (Functional 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 hulpverleners op dit gebied zijn zonder uitzondering particulier. In dit licht is het vermeldenswaard dat Hogeschool
SaxionNext in Deventer (de particuliere poot van Saxion Hogescholen) een accreditatie-aanvraag heeft lopen
voor de opleiding tot CAM-therapeut. Deze is tot stand
gekomen na een fusie met de Academie voor Natuurgeneeskunde 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

logie verbonden aan Van Hall Larenstein en is tevens, in samenwerking met Jappie
de Jong, coördinator van de major Health and Food. Ir. C. (Chantal) Vrijhof is als
docent Food and Health verbonden aan de HAS Den Bosch.

Noot
1. Van Hall Larenstein (VHL) is een volle dochter van de WUR (Wageningen
University and Research Centre). De WUR heeft drie dochters, Wageningen
Universiteit, de Researchinstellingen en VHL. VHL is de HBO-tak van de WUR
en kent drie locaties: Wageningen, Velp en Leeuwarden. Van de vijf opleidingen
binnen Life Sciences & Technology zijn er twee van VHL, Voedingsmiddelentechnologie 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 opleidingen. Alle lessen worden gegeven in het gebouw van VHL. Feike van der Leij
is sinds kort als lector Voeding en gezondheid (a.i.) aan VHL Wageningen verbonden, 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 november 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 veterinair therapeuticum (met anti-tumorwerking) dat in
ontwikkeling is. Dit product bevat specifieke extracten
van schillen van mandarijn (Pericarpium citri reticulatae, 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 antibiotica 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 enkele 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 hiervoor de uitnodiging en de vergaderstukken ontvangen.
In dat geval graag even een bericht naar het NVF-bureau.

Op 10 november 2010 zal tijdens een besloten bijeenkomst (17:30 - 19:30 uur) op de Universiteit Utrecht het rapport 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 Hogeschool (CAH) Dronten afgesloten met het symposium ‘Gezondere groenten en fruit: uitdaging of utopie?’ onder voorzitterschap van Renger Witkamp, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Universiteit 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. Nelissen) en marketing (dhr. Van den Eijnde en dhr. Van Ballegooijen). Van iedere lezing in de respectievelijke velden
een kort verslag.

Wetenschap

Frits Muskiet, professor of Pathophysiology and Clinical Chemical Analysis aan de Universiteit van Groningen, 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 voedingsmiddelen zoals insecten, zaden van planten, wilde
vruchten en kruiden enzovoort zijn sinds de landbouwrevolutie 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 paleolithische 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 koolhydraten uit granen en andere zetmeelplanten, brengt
volgens Muskiet vele gezondheidsrisico’s met zich mee.
Mensen bereiken tegenwoordig een steeds hogere leeftijd, maar het aantal jaren dat men zonder ziekte of aandoeningen leeft neemt af. De antinutriënten (stoffen die

de spijsvertering of opname van voedingsstoffen op enige manier negatief beïnvloeden en die we bijvoorbeeld
tegenkomen in rauwe of onvoldoende gekookte peulvruchten en granen) en het veelvuldig voorkomen van
coeliakie (een aandoening waarbij men overgevoelig is
voor gluten, waaronder het antinutriënte graaneiwit gliadine) zijn daar een onderdeel van, evenals een verstoring van het zuur-base-evenwicht dat veroorzaakt wordt
door ons dieet, waarin een te groot aandeel is gereserveerd 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 groenten 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 Productfysiologie en Kwaliteit bij de leerstoelgroep Tuinbouwproductieketens 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 mogelijk maar op dit moment nog ingewikkeld en vooral
duur. Bovendien zijn groenten en fruit reeds voldoende
gezond; er moet vooral voor gezorgd worden dat mensen voldoende groenten en fruit eten. Woltering ziet dan
ook meer in het veredelen op smaak, kleur, geur en andere ‘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 gezondheidsclaims. 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 product (of het niet-gebruiken van het product) zou hebben 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-straling werd getest hoe snel de huid op de billen van deze
vrouwen verbrandde. Nadat de vrouwen enkele weken
lycopeenrijke voeding gegeten hadden, nam de verbrandingsgraad 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 spruitgroenten en enkele bijzondere eetbare soorten produceert en vermarkt, vertelde zijn publiek over de moeilijkheden die het bedrijf ondervond door deze claimwetgeving. Koppert Cress produceert spruitgroenten die
een hoge culinaire waarde hebben maar die ook, aldus
Koppert Cress zelf, een hoge gezondheidswaarde hebben. 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 nauwelijks 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 daarvan. 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 konden 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 claimbeleid. “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 aangetoond wanneer dit geclaimd wordt. Daarnaast vertelde
Nelissen kort over zijn bedrijven Newtricious BV en
Globus ei BV, met welke laatste hij het Macula-ei ontwikkeld heeft. Het Macula-ei bevat door de aanpassing
van het kippenvoer een relatief hoog gehalte aan carotenoïden 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, producten en communicatie sterk kan worden verbeterd
als consumenten betrokken zouden worden in het gehele 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. Verschillende 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 concurenten 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 gehouden 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 Voeding en Gezondheid (CAH Dronten, zie ook het artikel
elders in dit blad). Voor deze module werd een syllabus
geschreven door verschillende experts waaronder Renger Witkamp, Henrie Korthout en docenten van enkele
opleidingsinstituten. De NVF participeerde in de Klankbordgroep waarin, naast bovengenoemde instituten en
personen, ook andere bedrijven en organisaties uit de
natuurlijke voedings- en gezondheidsbranche vertegenwoordigd 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 gekregen voor het project NNH.

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
derdejaarsstage. Drs. W.-A. (Willieanne) van der Heijden is opleidingscoördinator voor deze studierichting en tevens coördinator van het project Natuurlijk
Natural Health.
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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 absoluut 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 onderwijsproject is gesubsidieerd door SIA RAAK (Stichting Innovatie Alliantie Regionale Actie en Aandacht
voor Kenniscirculatie) en zal worden uitgevoerd door de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) Dronten in nauwe samenwerking met het Leidse onderzoeksbedrijf Fytagoras BV. Doel van het twee jaar durende 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 gezondheid 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 verscheidenheid 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 medicijnen. 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, samen met de opkomst en ontwikkeling van de organische
chemie en de farmacologie, geleerd hoe je op een volledig gecontroleerde wijze geneesmiddelen kunt ontwerpen, 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 planten 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 onvoldoende 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

Figuur 1: Dunne-laag chromatografische analyse van de samenstelling van flavonoïden uit bladeren van de Ginkgo biloba. 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.

vaak voor; de plant werkt soms wel en soms niet. Erger
nog, het kan leiden tot een tegenovergesteld of ongewenst 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 wondgenezing 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 tegenovergestelde effect wordt gegenereerd. Dit voorbeeld
geeft duidelijk aan dat men niet zo maar lukraak medicinale 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 preparaat aanwezig zijn en blijven.

Metabolomics: een mogelijke oplossing voor het probleem

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
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dit gegeven kan men ook gebruikmaken. Door bewust
en op een gerichte manier variaties in teelt- en/of verwerkingsomstandigheden 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 worden 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 verwerkingsproces. 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 geanalyseerd 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. Daarnaast 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. Hiervoor 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 kwalitatieve 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 marktpartijen. 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 verschillende disciplines van kennis van de plant en zijn teelt
en de kennis van de markt, toegespitst op wat de consument 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 gemodelleerde in vitro (cel)systemen. De mens is echter geen
eenvoudig gemodelleerd systeem maar een complex biologisch 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 bewijsvoering in relatie tot registratie van complexe planten
als geneesmiddel te faciliteren.

Dankbetuiging:

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting 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 blauwe 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 toevoeging 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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Op 6 november 2010 wordt in Leiden het eerste ANVAG-symposium gehouden in het International Institute
for Asian Studies. Verschillende arts-onderzoekers en
artsen die met ayurveda werken uit Nederland, Engeland 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 weggevallen. 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 weggevallen. De volledige tekst is: boteinden raken elkaar
door kraakbeenverlies. In figuur 3 dient in het onderschrift 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 verantwoordelijk 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.

GOED VOOR MAAG
EN DARMEN
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.

JAAR

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.

FIT – GEZOND – EXTRA WEERSTAND
KOAG-KAG toelatingsnummer: 2982-0708-0830
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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 terreinverkenning van de mogelijkheden die de groeiende markt voor kruidengeneesmiddelen en gezondheidsbevorderende 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.’’

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 publicatie. Vervolgens schetst Joost van Kasteren de internationale 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 bevorderen, 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 eendimensionale aanpak van de westerse farmacie.
De Nederlandse glastuinbouw heeft een aantal sterke
troeven in handen als het gaat om de productie van geneeskrachtige 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 kwalitatief hoogwaardige grondstof te leveren voor zowel de
farmaceutische industrie als voor traditionele geneesmiddelen. Andere sterke punten zijn een uitstekende kennisinfrastructuur; 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 groeiende 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. Knelpunten 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 trachten zoveel mogelijk op contract te telen. Het realiseren
van een groeiende afzet is echter niet eenvoudig. Het
ministerie van VWS hanteert een rigide scheiding tussen 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 kruiden 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 publiek domein gepubliceerd onderzoek dat geen uitsluitsel
geeft over het eindproduct. Voor afname van grondstoffen voor kruidengeneesmiddelen kan wellicht ook worden 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 (zonnedauw) en Stevia (als zoetmiddel). Chinese kruiden zijn
interessant omdat het om relatief grotere hoeveelheden
gaat.
Om deze sector tot verdere ontwikkeling te laten komen, is de beschikbaarheid van serieuze en betrouwbare 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
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NVF en de Stichting Toetsing Fytotherapeutica) aan te
bieden. Het meest logisch zou zijn om vanuit deze omschrijvingen – 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.

-

regime en/of stel een staatsexamen in voor de voorschrijvers zodat de ruwe grondstoffen op recept kunnen worden verstrekt door de apotheek;
Creëer juridische ruimte voor het benoemen van juiste
en bewezen medicinale effecten van (voedings)planten.
Promoot kwaliteit en betrouwbaarheid van in Nederland 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 (combinatieteelten, gecombineerde toepassingen);
- Kies nieuwe gewassen met het oog op eigen teeltexpertise 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

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

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 belangen;
- Realiseer een consumenteninformatiepunt (website)
met betrouwbare, controleerbare feiten over geneeskruiden;
- Breng krachtige (ook Chinese, Indiase) medicinale
planten onder het UA (verkoop uitsluitend apotheek)-

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 registratie 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 aantoonbaar in Europa gebruikt zijn. Omdat de prescripties
persoonsspecifiek zijn en daardoor wisselend van samenstelling, zien zij dit als een onhaalbare eis. Op dit moment
wordt het werk van traditionele kruidentherapeuten door

De mogelijkheden om specifiek met behulp van de optimalisatie van teelt- en extractiemethoden een betrouwbare grondstof voor kruidengeneesmiddelen aan te
leveren worden verder geconcretiseerd in enkele universitaire en hbo-projecten zoals het CAH-project Innovatieve 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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Noot
1. Het rapport Medicijnen uit de Kas is naar verwachting vanaf medio november 2010 te downloaden vanaf de website van het InnovatieNetwerk: www.
innovatienetwerk.org

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-regelgeving 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 duidelijk 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 adressering, onderstaande e-mail met tien vragen die vanwege de voorgestructureerde antwoorden eenvoudig 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 beloftes 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 gezondheidsklachten en ziekten met plantaardige middelen
waarvan een medicinaal effect wordt verondersteld.

2. Wat is uw partijstandpunt ten aanzien van fytotherapie als vorm van medische hulpverlening door deskundigen? (meerdere antwoorden mogelijk)
A. Onzinnig of overbodig
B. Nuttig voor wie dit wil maar alleen voor eigen rekening en verantwoording
(D66; TON; CU; VVD)
C. Belangrijk, ook voor het algemeen nut, het moet toegankelijk 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 gebruik 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 traditioneel 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 brandnetels 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 uitsluiting van het gebruik van dierproeven.
(VVD): Het is aan mensen zelf om te bepalen of zij gebruik 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 gezondheid. Ze moeten daar dan wel zelf voor betalen.
4. Op dit moment is het verboden om een medische toepassing te noemen in relatie tot de verkoop van een warenwetproduct. 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 gezondheidsproducten 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 kruiden- 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 patiënt 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 gedoogbeleid. Als er wetten zijn, moeten deze gehandhaafd worden, maar in deze situatie is het begrijpelijk dat het toezicht 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.

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 bekend 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 voedingsmiddelen 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 gemodificeerde 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 zeker geen voorstander van een dergelijke beoordeling als
hier dierproeven mee gemoeid zijn.

Antwoord SP, 10 mei 2010:
Geachte heer van Asseldonk,
In algemene zin kan ik op uw vragen het volgende antwoorden: Alleen therapieën moeten worden vergoed
waarvan werking en nut bewezen zijn. De toets moet
zijn: is het nut en effect van een geneeswijze, een therapie, 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, Woordvoerder ziekenhuizen, eerstelijnsgezondheidszorg.

6. Volgens de Nederlandse wet mogen aan voedingsmiddelen geen geneeskrachtige werkingen worden toegekend, ook al zijn er bewijzen voor de werkzaamheid.
Deze bewijzen komen steeds meer naar voren uit onderzoek, zo is bewezen dat broccoli helpt tegen maagzweren. 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 schappen 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 Apotheek 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 verkocht 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)

5. Naast de trend om meer te werken met fytotherapeutica is een trend te zien tot het eten van meer wilde
planten en ‘vergeten’ groenten. Dit is zonder problemen toegestaan voor particulieren. Wanneer deze
vergeten groenten verkocht worden (bijvoorbeeld in de
traditionele streekgerechten in restaurants), of wanneer 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 Geneesmiddelenregistratie. 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

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 23e JAARGANG, NR 4, najaar 2010, 24

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 worden 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 nogmaals aandringen werd op 7 september het volgende
antwoord ontvangen:
Geachte mevrouw Van Asseldonk,
Zojuist hoorde ik van mijn medewerkster dat u ongeduldig 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 omstandigheden 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 bewezen traditioneel in gebruik zijn geweest, geregistreerd
worden als traditioneel kruidengeneesmiddel. De werkzaamheid hoeft dan niet meer te worden bewezen, enkel 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 worden wanneer zij bewezen zijn (D66, TON)
C. De limieten van vijftien en dertig jaar zijn een willekeurige 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 (Brassica 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 partijstandpunt 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, beoordeeld 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 voedingsmiddelen 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 geneesmiddel 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 veiligheid 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 schildklieraandoeningen).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); (Nederlandse 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 reguliere geneesmiddelen dienen alleen via UA of UR gekanaliseerd 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 werking hebben, vrij verkrijgbaar moeten zijn. Kruidenpreparaten (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 verzekeraars? (Er wordt vanuit gegaan dat van deze fytotherapeutica 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 vanuit de basisverzekering of de aanvullende pakketten mits
op voorschrift van een behandelaar met een erkend hbo
niveau staatsdiploma (dat laatste dient hier zo snel mogelijk te komen voor de fytotherapie) (PvdD; GL)
D. Er moet voor chronische aandoeningen een patiëntgebonden 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. Zorgverzekeraars kunnen wel overwegen om de vergoeding van
deze middelen in aanvullende pakketten op te nemen.
(SGP): De minister van VWS moet een adequaat antwoord hierop geven.
(VVD): De vraagstelling gaat uit dat de veiligheid voldoende 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 behandeling 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 opnemen, betekent dit dat er ook behandelingen of hulpmiddelen uit moeten en dat mag je alleen doen als een behandeling wetenschappelijk bewezen is als zijnde veilig
en werkzaam. Wie een claim heeft, kan deze neerleggen
bij het College Voor Zorgverzekeringen ter beoordeling.

Discussie

1. De meeste partijen (wellicht de SP, CDA en PVV uitgezonderd) lijken te weten wat fytotherapie inhoudt
zonder dat te verwarren met homeopathie of fysiotherapie.

2. Niemand verwerpt fytotherapie, maar de meeste
partijen verwerpen wel de overheidsverantwoordelijkheid 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.
3. Veel partijen zijn het eens over het nut van het documenteren van traditionele kruidengeneeskunde in
ons land. Toch heeft hier geen enkel gesubsidieerd
wetenschappelijk instituut enig onderzoeksprogramma 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.
4. Het genezen met voedingsmiddelen door CAM artsen/therapeuten moet niet vervolgd worden door de
VWA. D66 en VVD houden hier een slag om de arm
(handhaven moet eigenlijk wel, maar…).
5. Dat de wetgeving Nieuwe Voedingsmiddelen ook
traditionele kruiden en vergeten groenten betreft,
lijkt niet de bedoeling van de politiek te zijn geweest;
naar verwachting wordt hier ook op Europees niveau een deel van teruggedraaid3.
6. De vrijheid van meningsuiting wordt, als het gaat
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.
7. De meeste partijen staan achter de registratiemogelijkheid voor traditionele kruidengeneesmiddelen,
maar dat ze zonder bewijs mogen worden geregistreerd 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.
8. Als het gaat om de veiligheid van kruiden in de warenwet 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.
9. Voor de vrije verkrijgbaarheid van kruiden werd
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.
10.Wat betreft vergoedingen van fytotherapeutica door
verzekeraars staan er klaarblijkelijk twee wegen
open. Aangetoonde werkzaamheid kan via het CVZ
leiden tot vergoeding binnen het basispakket en afspraken 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
3

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).
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 registratiemogelijkheden 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 ‘wetenschappelijk 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 beantwoorden van deze tien vragen ertoe heeft geleid dat
de politieke partijen zich in de komende kabinetsperiode
goed (laten) informeren en met hun achterban overleggen voordat ze beslissingen nemen over regelgeving in
deze sector.
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Naar ons later bleek is in de aanloop naar de verkiezingen 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
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Van Asseldonk AGM. Traditionele kruidengeneesmiddelen, moderne registratiemogelijkheden – een interview. Ned Tijd Fytoth 2010;23(3):20-2.
Anoniem. Standpunten politieke partijen, 2010. Via
/www.ppcg.nl/nieuws.htm (geraadpleegd 1 augustus 2010).

Agenda
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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Ingezonden reactie
Geachte redactie,
Naar aanleiding van uw berichtgeving in de edities voorjaar 2010 (Verslag Benefyt congres) en zomer 2010 (Registratie 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 onrust zaait en zelfs niet schijnt te weten dat de Traditional 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 fytotherapeut 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 landen waar men met positieve lijsten werkt (zoals België,
Frankrijk, Italië) de laatste twee jaar nagenoeg onmogelijk 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 veiligheidscriteria. Daarnaast wordt op basis van volslagen arbitraire
criteria en op ongecoördineerde wijze de Novel Food
wetgeving van stal gehaald en worden essentiële ingrediënten chirurgisch uit hun traditionele context verwijderd
(bijvoorbeeld Scutellaria baicalensis in België). Vervolgens wordt het klassieke rijtje argumenten opgevoerd die
uitsluitend refereren aan de definitie van het geneesmiddel:
- 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 geïntroduceerd in de Europese Farmacopee;
- Het product (of het actieve principe) is in een andere
lidstaat geregistreerd als geneesmiddel; en
- De presentatievorm (tabletten, capsules, droogextracten, …) laat vermoeden dat het een geneesmiddel betreft.
Bovendien ziet men ook een systematische drempelverhoging 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 gedeeltelijk 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 meerdere 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 verwezen naar de alternatieven van Novel Food, THMPD
en registratie van grondstoffen (België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Duitsland, Ierland, Spanje, Denemarken). Uit onze publicaties blijkt ten overvloede dat
deze modellen totaal ongeschikt zijn om de traditionele
systemen zoals ayurveda en traditionele Chinese geneeskunde te bevatten. Erger nog, door de integriteit van
deze terreingeneeskunde expliciet niet te valideren en derhalve 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 risicoarm waren in handen van de gekwalificeerde therapeuten, 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 analytisch 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 blijkbaar in elke lidstaat anders geïnterpreteerd en toegepast
worden. En hoe dit zich verhoudt tot de EU-principes
van vrij verkeer van goederen, fair play, concurrentieregels, transparantie, informatieplicht en democratische
besluitvorming.
Onze stichting draagt terzake een gedetailleerd en evenwichtig alternatief aan dat een maximale therapeutische
vrijheid koppelt aan maximale verantwoordelijkheid inzake kwaliteit en veiligheid. Weliswaar onder een geneesmiddelenstatuut, 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.
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