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Ten geleide
Het gebruik van plantaardige producten in de sport
beperkt zich al lang niet meer tot fytotherapeutica als
Aesculus, Arnica of Symphytum bevattende smeersels
bij kwetsuren. De toenemende belangstelling van (topsporters voor plantaardige voedingssupplementen (botanicals) heeft ertoe geleid dat de redactie het thema sport
op de agenda zette voor dit eerste nummer van 2011.
Hiertoe ontvingen we vier interessante bijdragen.
Allereerst beschrijft Koert op prikkelende wijze oorzaken en gevolgen van het toenemend gebruik van
botanicals – veelal van exotische herkomst – vanuit het
perspectief van de sporters. Vervolgens verdiept Gast,
docent fytotherapie, het thema adaptogenen en de potentie hiervan voor sporters. Analoog aan de vraag die
zich in dit tijdschrift vaak opdringt – waar het voedingsmiddel ophoudt en het geneesmiddel begint – is het in
het geval van sporters belangrijk te weten waar normale
voeding(ssuppletie) ophoudt en doping begint. Ook hier
lijken veel planten uitstekend in beide categorieën te
passen. Doping is niet anders gedefinieerd dan de stoffen die op de lijst staan van het Wereld Anti-Doping
Agentschap (WADA). Stoffen die op die lijst staan voldoen aan twee van deze drie voorwaarden: (mogelijk)
prestatiebevorderend, (mogelijk) schadelijk voor de gezondheid of in strijd met de ‘spirit of sport (fair play)’.
Echter, elk jaar verandert deze lijst (meestal door groei
in de lengte) en iedereen die met wedstrijdsport(ers) te
maken heeft, weet hoe groot de impact is van die lijst op
het dagelijks leven van de sporters [1]. De herwaardering van de potentiële bio-actieve werking van plantextracten en de relatieve onbekendheid van dopingautoriteiten met deze materie laat veel ruimte voor innovaties
in sportvoedingssupplementen. Dit zijn wellicht niet
altijd verbeteringen zoals Koert betoogt en ook Gast is
kritisch over deze ontwikkelingen.
Onder meer vanuit de branchevereniging voor producenten van Natuur- en gezondheidsProducten Nederland (NPN) is een systeem opgezet om sporters gegarandeerd dopingvrije voedingssupplementen te kunnen
bieden. Hiertoe kunnen supplementen per batch ter
controle worden aangeboden, zo legt Van Elderen uit in
haar bijdrage over het Nederlands Zekerheidssysteem
voor Voedingssupplementen in de Topsport (NZVT).

deze vooral gericht is op de patiëntspecifieke receptuur
in de Traditionele Chinese Geneeskunde.
Ten slotte zijn er de vaste rubrieken. Een kort bericht
meldt de eerste registratie van een complex kruidengeneesmiddel in Nederland. Het gaat hier zelfs om een full
dossier registratie, met volledig geaccepteerd bewijs van
werkzaamheid; dit kan zorgen voor een verrijking van
de behandeling van gastro-intestinale klachten in Nederland.
Het ANVAG-nieuws meldt de start van een Duitse klinische studie naar patiëntspecifieke ayurveda-behandelingen.
Last but not least heeft de NVF zelf ook belangrijk
nieuws te melden: met steun van het InnovatieNetwerk
werd een nieuwe website gerealiseerd met wetenschappelijk onderbouwde publieksinformatie over medicinale
planten. Ook is er een bericht van ESCOP.
Behalve veel leesplezier wenst de redactie u een goed
nieuw jaar met veel innovatie, waaraan wij hopen bij te
dragen met wat inspiratie.
Drs. Tedje van Asseldonk, bioloog, en drs. Lan Kiauw
de Munck-Khoe, apotheker.
[1] De definitie, de genoemde lijst en aanvullende informatie is te vinden op www.dopingautoriteit.nl
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Fytopreparaten in de sport: tussen
supplementen en doping
A.W.A. Koert
Tot zo’n twintig jaar geleden bevatten sportsupplementen eiwitconcentraten, aminozuren, vitamines
en mineralen, maar nu kijken supplementenmakers steeds nadrukkelijker naar plantaardige extracten
die de prestaties van sporters op een hoger plan moeten tillen. Voor liefhebbers van sportsupplementen
wordt het aanbod steeds interessanter maar de grens tussen voedingssupplementen en doping vervaagt.
Michel D’Hooghe is de voorzitter van de Medische
Commissie van de wereldvoetbalbond FIFA. Aan de
vooravond van het WK-voetbal in Zuid-Afrika vertelde
hij in een interview dat hij verontrustende verhalen opving over voetballers die experimenteerden met inheemse kruiden als het Afrikaanse Nidorella nordenstamii
Wild [1]. Extracten van de bladeren van die plant versterkten het skelet en de spieren, vertelden D’Hooghes
bronnen hem. Een ander inheems medicijn dat in de
voetbalsport was doorgedrongen, zou een stimulerend
extract van Hoodia gordonii Sweet zijn. Hoodia remt de
eetlust en werkt daarnaast als een pepmiddel. D’Hooghe
maakte zich zorgen. Als er traditionele geneesmiddelen
waren die prestaties verbeterden, dan vielen die wellicht onder de definitie van doping. In dat geval moest
de dopingautoriteit WADA ze op de dopinglijst zetten
en een test ontwikkelen die hun gebruik kon aantonen,
aldus de bestuurder.
Tot voor kort dachten medici en wetenschappers in
denktanks van de sportorganisaties dat supplementen
met kruidenextracten niet werkten. Alleen charlatans
hielden zich bezig met extracten van ‘gemalen takjes
en blaadjes’, zoals een voedingswetenschapper dat ooit
formuleerde. Blijkens de uitlatingen van D’Hooghe is
die tijd voorbij. Dit artikel is een incomplete verkenning van het gebruik van fytoproducten in de sport. Het
beperkt zich tot enkele producten die op dit moment in
sport-, gezondheids- en webwinkels liggen en tot studies
die hun werking al dan niet onderbouwen. Het accent
ligt op het spanningsveld tussen voedingssupplementen
en doping.

Anabole supplementen

Anabole steroïden vormen nog steeds de hoeksteen van
het dopinggebruik in elke sport waarin lichaamskracht
belangrijk is, hoewel de Nederlandse overheid de handel erin heeft verboden en sportorganisaties er fel tegen
gekant zijn. Buiten de topsport zijn anabole steroïden in
zwang bij tienduizenden recreatieve bodybuilders, powerlifters en vechtsporters. Als alternatief voor die middelen brengen supplementenbedrijven middelen op de
markt met plantaardige steroïdachtige verbindingen die
de werking van de anabole steroïden zouden imiteren.
De meest bekende zijn de ecdysteroïden en de meeste
bekende daarvan is weer 20-hydroxy-ecdysteron. In veel
20-hydroxy-ecdysteronsupplementen zitten extracten
van Cyanotis vaga (Lour.) Roem & Schult. (basioniem
Tradescantia vaga Lour.) en Rhaponticum carthamoides

Cyanotis vaga (foto D.E. Boufford, Biodiversity of the Hengduan Mountains Project, Universiteit Harvard)

(Willd.) Iljin (basioniem Cnicus cartamoides Willd.).
Onder dopingonderzoekers doet een hardnekkig gerucht
de ronde dat sporters wel eens ecdysteroïden gebruiken
om dopingcontroles te bemoeilijken [2]. Ecdysteroïden
zouden zoveel verschillende soorten metabolieten hebben dat spectroscopen het zicht op de metabolieten van
verboden middelen verliezen. De anabole werking van
ecdysteroïden werd in het Westen bekend door de studies van de Russische onderzoeker Vladimir Syrov, die
al sinds de jaren zestig publiceert over het stimulerende
effect van ecdysteroïden op de aanmaak van spiereiwit
en het uithoudingsvermogen. In zijn proeven bleek bovendien dat het ecdysteroid turkesteron, een verbinding
in extracten van Ajuga turkestanica Briq., zelfs nog iets
krachtiger is dan van 20-hydroxy-ecdysteron [3]. Ook
turkesteron is sinds enkele jaren op de markt.
In een Amerikaanse studie uit 2006, waarin krachtsporters dagelijks 200 mg ecdysteron kregen, was van
prestatieverbetering geen sprake [4]. Toch melden onderzoekers die experimenteren met knaagdieren en celsystemen zo’n overtuigende toename van de spiermassa
en de kracht dat ze veronderstellen dat ecdysteron in
doses van enkele honderden milligrammen tot enkele
grammen ook bij mensen werkt [5]. Ecdysteroïden zijn
duur, en het vermoeden bestaat dat niet alle ecdysteroidsupplementen bevatten wat het etiket belooft. Dat
zou wellicht de uiteenlopende ervaringen en de elkaar
tegensprekende studies verklaren. Een trend is dat nu
ook duursporters ecdysteroïden ontdekken. Volgens
dierstudies van Syrov verhogen ecdysteroïden de aanmaak van erytropoëtine (EPO) [6].
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Testosteronverhogende supplementen

Een onder krachtsporters populaire productcategorie
binnen het segment van de sportsupplementen zijn de
‘testosteronboosters’: producten die niet de spierontwikkeling direct moeten stimuleren, maar indirect, door
een verhoogde aanmaak van testosteron. Een populair
product was Tribulus terrestris L., een plant die in Turkije en in Oost-Europa als geneesmiddel is gebruikt.
De stimulerende werking van Tribulus op de hormoonhuishouding blijkt uit een studie die een fabrikant van
Tribulus-supplementen heeft laten verrichten maar
die nooit door een peer-reviewed tijdschrift is gepubliceerd. In experimenten met krachtsporters die wél zijn
gepubliceerd heeft Tribulus geen effect op de lichaamssamenstelling of kracht [7]. De claim van de supplementenindustrie dat componenten in Tribulus-extracten
– zoals het steroid protodioscin – het endogene testosteronmetabolisme stimuleren, is ontkracht [8]. Door die
negatieve onderzoeksuitkomsten is de populariteit van
T. terrestris tanende, en wijken sporters uit naar andere
producten.

mechanisme tasten de onderzoekers in het duister.
Een andere nieuwkomer is het obscure Tribulus longipetalus Viv. T. longipetalus groeit in de noordelijke
Sahara. Egyptische onderzoekers beschrijven in een
dierstudie hoe alcohol- of chloroformextracten van de
vruchten van de plant de testosteronspiegel met maar
liefst een factor 28 verhogen [13]. Enkele maanden
nadat bulletinboards voor bodybuilders melding maakten van deze opzienbarende uitkomsten verschenen de
eerste sportsupplementen met T. alatus-extracten in de
webwinkels. T. alatus is een (taxonomisch incorrect)
synoniem van T. longipetalus.

Antikatabole supplementen

Een strategie waarmee sporters het rendement van
hun training kunnen verhogen, is het beperken van de
afbraak van spierweefsel. Het sportwetenschappelijk
onderzoek richt zich vooral op het gebruik van eiwitten,
koolhydraten en aminozuren vlak voor en tijdens de
training maar er verschijnen ook studies waarin onderzoekers de spierafbraak tijdens training proberen af te
remmen met plantenextracten.
Onderbouwd zijn preparaten op basis van thee ofwel
Camellia sinensis (L.) Kuntze. Supplementen met theaflavinen uit zwarte thee remmen via een antioxidantmechanisme ontstekingsreacties na krachttraining en
versnellen het herstel, aldus een door een fabrikant
gesponsorde humane studie [14]. Andere studies doen
echter vermoeden dat sporters die hun spieren willen
beschermen met C. sinensis niet zijn aangewezen op
supplementen, maar ook reguliere voedingsmiddelen
kunnen gebruiken. Braziliaanse onderzoekers die jonge
mannen elke dag drie koppen groene thee lieten drinken, ontdekten dat ook daardoor krachttraining minder
schade toebrengt aan spiercellen [15].

Tribulus terrestris L., Madagascar (Tropicos Image)

Opvallend veel nieuwe producten komen uit de ayurveda, zoals de extracten van de Indiase plant kali musli
(Curculigo orchioides Gaertn.). In hoeverre kali musli
sporters helpt aan betere prestaties is uit de literatuur
niet op te maken. Wel zijn er dierstudies waarin extracten de prostaat laten groeien [9]. Groei van de prostaat
is een – ongewenste – bijwerking van exogeen toegediend testosteron en anabole steroïden.
Uit de ayurveda komen ook Chlorophytum borivilianum Santapau & R.R.Fern. en Trigonella foenumgraecum L. of fenegriek. Ook de extracten van die
planten zijn op de markt als testosteronverhogende
supplementen. Van C. borivilianum is de prestatiebevorderende werking net zo wankel onderbouwd als die
van C. orchioides – met een moeilijk te interpreteren
dierstudie [10]. Sterker staan de supplementen met gestandaardiseerde fenegriekextracten. In een dierstudie
die is gefinancierd door een fabrikant van die extracten
stimuleren furostanolen uit fenegriek de spiergroei maar
hebben ze geen hormonale invloed [11]. Een recente
humane studie, waarin onderzoekers van de University
of Mary Hardin-Baylor aan krachtsporters dagelijks
een halve gram fenegriekextract toedienden, vond geen
noemenswaardig effect op de androgeenspiegel [12]. De
onderzoekers rapporteren daarentegen wel een duidelijke toename van de spiermassa en de kracht. Over het

Sportsupplementen op basis van thee zijn niet nieuw,
maar sportsupplementen met extracten van kurkuma
(Curcuma longa L.) zijn dat wel. De vermeende actieve
stof in C. longa is curcumin, dat in spiercellen de transcriptiefactor nuclear factor-kappa-B (NFkB) remt. NFkB
wordt actief bij stressfactoren en initieert afbraakprocessen. Artsen hebben de extracten met succes gebruikt om
spieren tegen sepsis te beschermen en onderzoekers studeren op de mogelijkheid van het gebruik van curcumin
om spieren van kankerpatiënten te beschermen [16].
Hoewel makers van sportsupplementen al producten
met C. longa-extracten aanbieden, is het onderzoek naar
effecten op sporters beperkt tot een studie die is bekostigd door een producent. In dat onderzoek lijken krachtsporters door suppletie met een beperkte hoeveelheid
curcumin, antioxidanten en eiwitsplitsende enzymen
minder last te hebben van spierschade en spierpijn [17].

Supplementen voor de duursport

Krachtsporters omarmen supplementen maar duursporters staan er over het algemeen sceptisch tegenover.
Toch gebruiken enkele duuratleten supplementen om
hun uithoudingsvermogen te verhogen. Producten met
extracten van Rhodiola rosea L. groeien in populariteit. Volgens onderzoek van de Universiteit van Leuven
verbetert een eenmalige inname van 200 mg extract,
een uur voor een training die het uithoudingsvermogen
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tot het uiterste beproeft, de time to exhaustion, met
drie procent [18]. Bij één proefpersoon verbeterde het
supplement die tijd zelfs met 9,7 procent. Bij langdurig gebruik neemt de effectiviteit van R. rosea niet toe.
Volgens experts reageren vooral vrouwelijke atleten
goed op R. rosea. Russische onderzoekers die systematisch onderzoek deden naar prestatieverbetering door
R. rosea menen op basis van dierstudies dat rosavin en
salidrosid in de extracten spiercellen aanzetten tot het
vastleggen van meer energie in de vorm van ATP [19].
Diezelfde theorie is ook naar voren geschoven om het
effect van de schimmel Cordyceps sinensis op oudere
sporters te verklaren. Verbindingen in Cordyceps die
sterk op adenosine lijken, zouden spiercellen prikkelen
om meer ATP aan te maken. Als die theorie klopt, dan
geldt dat alleen voor spiercellen van oudere atleten. Op
jonge wielrenners heeft een dosis van 3 gram extract
geen aantoonbaar prestatieverbeterend effect [20], maar
in proeven op mannen en vrouwen die de 50 zijn gepasseerd verlengt C. sinensis de tijd dat die op hoog niveau
fysiek kunnen presteren [21].

Rhaponticum carthamoides op Russische postzegels uit 1985

Een nieuwe categorie duursportsupplementen is ten
slotte die van de polyfenol-rijke extracten. Uit de schillen van citrusvruchten [22] of appels [23] hebben fabrikanten extracten gemaakt die het stimulerende effect
van coffeïne overtreffen. Supplementenmakers combineren ze wel eens met resveratrol, een stof in rode wijn en
Polygonum cuspidatum Willd. ex Spreng. Resveratrol
stimuleert in dierstudies de aanmaak van mitochondria
in spiercellen [24]. Omdat mitochondria voedingsstoffen omzetten in cellulaire energie neemt daardoor – nogmaals, in dierstudies – het duurvermogen toe.

Doping of supplement?

De hierboven genoemde sportsupplementen zijn in
de optiek van dopingonderzoekers vooralsnog niet
problematisch, al volgen ze de publicaties over steeds
sterkere extracten met argusogen. Het nabije verleden
heeft geleerd dat als bedrijven eenmaal duidelijk voor
ogen hebben welke verbindingen in extracten de prestaties verbeteren, het punt in zicht komt waarop supplementen overgaan in doping. Karakteristiek voor wat
er dan kan gebeuren, zijn de verwikkelingen rond een
verbinding die van nature voorkomt in geraniumolie.
Deze veroorzaakt sinds 2009 problemen in de wedstrijdsport en dopingbestrijding. De stof in kwestie heet
methylhexanamine en wordt ook geranamine, 4-methyl2-hexanamine, 1,3-dimethylamylamine of 2-amino-4methyl-hexaan genoemd. Webwinkels verkopen sinds
kort tabletten die enkele tientallen milligrammen methylhexanamine bevatten, maar de meeste preparaten
met methylhexanamine zijn zogenaamde pre-workout-

producten, complexe mengsels van stimulerende verbindingen, suikers, aminozuren, vermeende antikatabole en
anabole stoffen, die sporters moeten innemen voordat
ze gaan trainen. Methylhexanamine is niet illegaal en
reguliere geraniumolie – dat voor een fractie uit methylhexanamine bestaat – is een toegestaan bestanddeel van
cosmetische producten en een voedingsadditief.
In de jaren veertig ontdekten onderzoekers van het farmaceutische concern Eli Lilly in dierproeven dat methylhexanamine de werking van adrenaline imiteert [25].
Dat is opmerkelijk, want de meeste stimulantia hebben
een chemische structuur die analoog is aan die van adrenaline terwijl methylhexanamine een amino-alkaan is
met een nog eenvoudiger structuur dan de adrenalineanalogen. Desondanks ontdekte Eli Lilly dat de werking
van methylhexanamine vergelijkbaar is met die van efedrine, en dat de toxiciteit het midden houdt tussen die
van amfetamine en efedrine [26]. De fabrikant gebruikte
methylhexanamine jarenlang als de actieve stof in een
inhaler. In de jaren tachtig verdween methylhexanamine
van de markt.
Vroeg in de 21ste eeuw stuitte de Amerikaanse chemicus
en supplementenmaker Patrick Arnold op de inmiddels
vergeten studies van Eli Lilly. Overheden en sportorganisaties hebben tientallen stimulantia verboden, maar op
de lijsten van verboden verbindingen schittert methylhexanamine door afwezigheid. Nadat Arnold ontdekte
dat het voedingsadditief geraniumolie voor 0,7 procent
uit methylhexanamine bestaat [27], stond niets hem nog
in de weg om in 2006 methylhexanamine in zijn nieuwe
pre-workout-supplement te stoppen. Welke verbinding
Arnold in zijn product stopte, wilde hij aanvankelijk
niet zeggen. Hij noemde de door hem herontdekte stof
‘geranamine’ en wilde daarover alleen maar kwijt dat
het ging om ‘een extract van geraniumolie’. Een concurrerend bedrijf achterhaalde echter dat Arnold bij een
bulkleverancier een fikse hoeveelheid methylhexanamine
had besteld en lekte die informatie op 6 april 2006 op
een messageboard [28]. Het was niet duidelijk of het
om een synthetisch of natuurlijk product ging. Arnold
was op dat moment een omstreden persoon. De Amerikaanse justitie verdacht hem van de ontwikkeling van
nieuwe anabole steroïden, die niet opduiken in de dopingtests. Een journalist van de Washington Post liet een
exemplaar van Arnolds product onderzoeken door een
laboratorium. Het onderzoek bevestigde de berichten op
internet, geranamine is methylhexanamine [29]. Toen de
identiteit van Arnolds geheime ingrediënt was prijsgegeven aan de openbaarheid, doken tientallen supplementenbedrijven op de nieuwe component en verschenen er
legio supplementen met deze stimulant. De dopingautoriteit WADA plaatste methylhexanamine eind 2009
op de dopinglijst en merkt tot op de dag van vandaag
aan positieve dopingtests dat veel sporters de nieuwe
energiesupplementen gebruiken. Praktisch altijd gaat het
om sporters die niet weten dat hun supplementen een
stof bevatten die op de dopinglijst staat. Ondanks het
verbod in de sport is methylhexanamine niet wettelijk
verboden.

Verbod op Ephedra

De verwikkelingen rond methylhexanamine zijn exemplarisch. Bijna hetzelfde gebeurde er met de in 2004
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bijna wereldwijd verboden energie- en afslanksupplementen met extracten van Ephedra sinica. Daarin zaten
stoffen als het stimulerende efedrine. Omdat die op de
dopinglijst staan, kwamen veel gecontroleerde sporters
door Ephedra-producten in de problemen. Hoewel
efedrine in gecontroleerde hoeveelheden niet schadelijk
is [30], was het gebruik van de afslanksupplementen
niet van risico’s ontbloot. De combinatie van Ephedraextracten met andere stimulerende plantenstoffen, maar
ook de soms bijzonder hoge doseringen, verhoogden de
kans op beroertes, hartaanvallen en psychoses [31].

glycosides from Trigonella foenum-graecum on the reproductive system of male
albino rats. Phytother Res 2010;24(10):1482-8.
12 Poole C, Bushey B, Foster C, Campbell B, Willoughby D, Kreider R, Taylor L,
Wilborn C. The effects of a commercially available botanical supplement on
strength, body composition, power output, and hormonal profiles in resistancetrained males. J Int Soc Sports Nutr 2010;7:34.
13 El-Tantawy WH, Temraz A, El-Gindi OD. Free serum testosterone level in
male rats treated with Tribulus alatus extracts. Int Braz J Urol 2007;33(4):5548.
14 Arent SM, Senso M, Golem DL, McKeever KH. The effects of theaflavinenriched black tea extract on muscle soreness, oxidative stress, inflammation,
and endocrine responses to acute anaerobic interval training: a randomized,

Of het verbod op Ephedra supplementen veiliger heeft
gemaakt zal de geschiedenis moeten uitwijzen. Na het
wereldwijde verbod gingen supplementenbedrijven op
zoek naar alternatieven voor Ephedra, en ze lijken die
nu gevonden te hebben in extracten van Acacia rigidula Benth (basioniem van Acaciopsis rigidula (Benth.)
Britton&Rose). Volgens analyses bevinden zich in die
extracten ook amfetaminen [32]. Misschien zullen we
straks moeten concluderen dat gebruikers van supplementen door het verbod op E. sinica van de regen in de
drup zijn gekomen.

double-blind, crossover study. J Int Soc Sports Nutr 2010;7(1):11.
15 Panza VS, Wazlawik E, Ricardo Schütz G, Comin L, Hecht KC, da Silva EL.
Consumption of green tea favorably affects oxidative stress markers in weighttrained men. Nutrition 2008;24(5):433-42.
16 Alamdari N, O’Neal P, Hasselgren PO. Curcumin and muscle wasting: a new
role for an old drug? Nutrition 2009;25(2):125-9.
17 Udani JK, Singh BB, Singh VJ, Sandoval E. BounceBack capsules for reduction
of DOMS after eccentric exercise: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover pilot study. J Int Soc Sports Nutr 2009;6:14.
18 De Bock K, Eijnde BO, Ramaekers M, Hespel P. Acute Rhodiola rosea intake
can improve endurance exercise performance. Int J Sport Nutr Exerc Metab
2004;14(3):298-307.

Dankwoord

19 Abidov M, Crendal F, Grachev S, Seifulla R, Ziegenfuss T. Effect of extracts

Dit artikel kwam mede tot stand dankzij de hulp van
apotheker, wielrenner en supplementenexpert Jan de
Heij (www.creanite.com).

from Rhodiola rosea and Rhodiola crenulata (Crassulaceae) roots on ATP content in mitochondria of skeletal muscles. Bull Exp Biol Med 2003;136(6):5857.
20 Parcell AC, Smith JM, Schulthies SS, Myrer JW, Fellingham G. Cordyceps Si-

Auteursgegevens

nensis (CordyMax Cs-4) supplementation does not improve endurance exercise

Ir. A.W.A (Willem) Koert is freelance wetenschapsjournalist met als specialisaties
kracht- en conditietraining, voeding, supplementen en doping. Hij werkt voor

performance. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2004;14(2):236-42.
21 Chen S, Li Z, Krochmal R, Abrazado M, Kim W, Cooper CB. Effect of Cs-4

Men’s Health, de Gezondgids van de Consumentenbond, DopingAutoriteit en

(Cordyceps sinensis) on exercise performance in healthy older subjects: a dou-

vakblad Krachttraining van de KNKF. Hij is de initiatiefnemer van de websites

ble-blind, placebo-controlled trial. J Altern Complement Med 2010;16(5):585-

Ergo-Log.com (www.ergo-log.com) en Ergogenics (www.ergogenics.org).

Referenties

polyphenolic citrus dry extract of red orange, grapefruit, orange (SINETROL)

1

AP, 2010-02-21.

2

Courtheyn D, Le Bizec B, Brambilla G, De Brabander HF, Cobbaert E, Van

in human body fat adipocytes. Mechanism of action by inhibition of cAMP-

de Wiele M, Vercammen J, De Wasch K. Recent developments in the use and
abuse of growth promoters. Anal Chim Acta 2002;473(1-2):71-82.
3

Syrov VN, Saatov Z, Sagdullaev SS, Mamathkhanov AU. Study of the structure-anabolic activity relationship for phytoecdysteroids extracted from some

4

8

Yang H, Galonek H, Israelian K, Choy W, Iffland A, Lavu S, Medvedik O, 25.

M, Kreider RB. Effects of methoxyisoflavone, ecdysterone, and sulfo-polysac-

Sinclair DA, Olefsky JM, Jirousek MR, Elliott PJ, Westphal CH. Small mole-

charide supplementation on training adaptations in resistance-trained males. J

cule activators of SIRT1 as therapeutics for the treatment of type 2 diabetes.

Seidlova-Wuttke D, Ehrhardt C, Wuttke W. Metabolic effects of 20-OH-ecdy-

Nature 2007;450(7170):712-6.
25 Swanson EE, Chen KK. Comparison of pressor action of aliphatic amines. J
Pharmacol Exp Ther 1946;88(1):10-3.

Syrov VN, Nasyrova SS, Khushbaktova ZA. [The results of experimental study

26 Rohrmann E. US Patent 2,350,318.

of phytoecdysteroids as erythropoiesis stimulators in laboratory animals]. Eksp

27 Ping Z, Jun Q, Qing L. A study on the chemical constituents of geranium oil. J
Guizhou Inst of Techn 1996;25(1):82-5.

Antonio J, Uelmen J, Rodriguez R, Earnest C. The effects of Tribulus terrestris

28 mindandmuscle.net, 6-4-2006.

on body composition and exercise performance in resistance-trained males. Int

29 Washington Post, 8-5-2006.

J Sport Nutr Exerc Metab 2000;10(2):208-15.

30 Hallas J, Bjerrum L, Støvring H, Andersen M. Use of a prescribed ephedrine/

Saudan C, Baume N, Emery C, Strahm E, Saugy M. Short term impact of
Tribulus terrestris intake on doping control analysis of endogenous steroids.
Forensic Sci Int 2008;178(1):e7-10.

9

plephenon and ascorbic acid on physical fatigue. Nutrition 2007;23(5):419-23.
24 Milne JC, Lambert PD, Schenk S, Carney DP, Smith JJ, Gagne DJ, Jin L, Boss
O, Perni RB, Vu CB, Bemis JE, Xie R, Disch JS, Ng PY, Nunes JJ, Lynch AV,

Klin Farmakol 1997;60(3):41-4.
7

Shirai T, Kajimoto Y, Kuratsune H, Kajimoto O, Watanabe Y. Effects of ap-

Wilborn CD, Taylor LW, Campbell BI, Kerksick C, Rasmussen CJ, Greenwood

sone in ovariectomized rats. J Steroid Biochem Mol Biol 2010;119(3-5):121-6.
6

phosphodiesterase (PDE). Phytomedicine 2008;15(10):783-92.
23 Ataka S, Tanaka M, Nozaki S, Mizuma H, Mizuno K, Tahara T, Sugino T,

plants of Central Asia. Pharm Chem J 2001;35(2):667-71.

Int Soc Sports Nutr 2006;3:19-27.
5

90.
22 Dallas C, Gerbi A, Tenca G, Juchaux F, Bernard FX. Lipolytic effect of a

caffeine combination and the risk of serious cardiovascular events: a registrybased case-crossover study. Am J Epidemiol 2008;168(8):966-73.
31 Shekelle PG, Hardy ML, Morton SC, Maglione M, Mojica WA, Suttorp

Chauhan NS, Rao ChV, Dixit VK. Effect of Curculigo orchioides rhizomes on

MJ, Rhodes SL, Jungvig L, Gagné J. Efficacy and safety of Ephedra and

sexual behaviour of male rats. Fitoterapia 2007;78(7-8):530-4.

ephedrine for weight loss and athletic performance: a meta-analysis. JAMA

10 Thakur M, Chauhan NS, Bhargava S, Dixit VK. A comparative study on
aphrodisiac activity of some ayurvedic herbs in male albino rats. Arch Sex
Behav 2009;38(6):1009-15.

2003;289(12):1537-45.
32 Clement BA, Goff CM, Forbes TDA. Toxic amines and alkaloids from
Acacia rigidula. Phytochemistry 1998;49(5):1377-80.

11 Aswar U, Bodhankar SL, Mohan V, Thakurdesai PA. Effect of furostanol

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 24e JAARGANG, NR 1, januari 2011, 6

Adaptogenen in de sportwereld;
gouden bergen?
D. Gast
Adaptogenen zouden kunnen bijdragen tot betere sportprestaties. In dit artikel worden adaptogenen besproken die veel gebruikt worden door (top)sporters over de hele wereld: Siberische ginseng
(Eleutherococcus senticosus), Rozenwortel (Rhodiola rosea) en de schimmel Cordyceps sinensis. Er zal worden ingegaan op het onderzoek dat is verricht naar de effecten van deze adaptogenen bij sporters.

Geen doping

Sporters en met name topsporters hebben er veel
voor over om hun prestaties te kunnen verhogen. Dat
wijzigingen in het dieet en de leefstijl daarvoor worden
ingezet is geen nieuw verschijnsel. Het is ook niet nieuw
dat de sporters door middel van voedingssupplementen
tot betere prestaties proberen te komen. Al vanaf de
sporttoernooien in de oudheid was daar aandacht voor
[1]. De variatie aan middelen waarmee de sporters beter
hoopten te presteren was door de eeuwen heen groot.
Met name stimulerende middelen waren populair, maar
ook supplementen ter bevordering van spiermassa, of
pijnstillende middelen.
Veel van die prestatieverhogende middelen bleken op
de langere termijn niet goed te zijn voor het lichaam
van de sporter. Het gebruik van ‘doping’ werd vanaf de
tweede helft van de vorige eeuw verboden en er werd
steeds intensiever op gecontroleerd. Het woord ‘doping’
groeide sindsdien uit tot wellicht het internationaal
meest bekende woord uit de Nederlandse taal.
Adaptogenen kunnen mogelijk bijdragen tot betere
prestaties van sporters en toch worden ze niet als
doping beschouwd. Een belangrijk verschil met doping
is dat de adaptogenen een lage toxiciteit hebben. Een
ander kenmerk van adaptogenen is dat ze het organisme
weerbaarder maken tegen de schadelijke gevolgen van
chronische stress. Als laatste bevorderen ze het herstel
van de fysiologische homeostase. Althans dat is wat
één van de eerste onderzoekers naar de effecten van
adaptogenen, dr. I. Brekhman, beweerde toen hij in
1968 een definitie opstelde van de adaptogene werking
van fytotherapeutica [2].

Gebruik van adaptogenen

Er worden echter nog meer eigenschappen aan
adaptogenen toegeschreven die gunstig kunnen zijn
voor sporters. Met name aanbieders van supplementen
kunnen in dat opzicht gouden bergen beloven: meer
kracht, meer uithoudingsvermogen, minder last van
vermoeidheid, meer spieren, minder vet, verminderde
gevoeligheid voor blessures en snellere hersteltijd na
een wedstrijd en dat alles gecombineerd met een grotere
algehele gezondheid. Dat is een willekeurige greep uit
de vele claims die door aanbieders van adaptogenen
worden gemaakt. Welke sporter wil dat niet?

Cordyceps sinensis op rupsen (foto W. Rafti, CC BY)

Een onderzoek uit Groot-Brittannië wijst
erop dat ongeveer 85% van de topsporters
voedingssupplementen gebruikt [3]. Het merendeel
van deze sporters neemt de zogenaamde multi’s,
gecombineerde preparaten met vitaminen en mineralen,
soms aangevuld met fytotherapeutica. Verder is creatine
populair, Echinacea en een aantal orthomoleculaire
voedingssupplementen. Slechts een klein percentage
gebruikt adaptogenen als enkelvoudig middel, maar
daarbij moeten we niet vergeten dat in een aantal
multipreparaten en sportdranken ook adaptogenen
zoals Ginseng en Rhodiola zijn verwerkt.
Uit een 14-tal onderzoeken naar kruidengebruik door
topsporters blijkt dat 17-61% kruidenpreparaten
gebruikt [4]. Ook daar zien we dat zowel bij
de Europese, de Amerikaanse, en de Aziatische
als de sporters uit Oceanië het gebruik van
voedingssupplementen hoog is en tussen de 60% en
de 85% ligt. Het percentage sporters dat adaptogenen
gebruikt ligt in die onderzoeken tussen de 5% en
de 20%. Specifieke gegevens over het gebruik van
adaptogenen van Nederlandse topsporters zijn niet
voorhanden, maar gezien het internationale karakter
van de sportwereld is daar een vergelijkbaar patroon te
verwachten.

Olympisch goud

Het is bekend dat Russische sporters tijdens de
Olympische Spelen in 1972 adaptogenen hebben
ingezet, met name Eleutherococcus. Chinese topsporters
gebruikten Cordyceps tijdens de Olympische Spelen
en Zweedse sporters gebruikten Rhodiola. Tijdens de
Olympische Spelen van 1996 in Atlanta werd door meer
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dan 150 Amerikaanse sporters gebruikgemaakt van
Prime One, een mengsel dat onder andere bestaat uit
Rhodiola en Eleutherococcus [5]. Je kunt je afvragen in
hoeverre deze adaptogenen hebben bijgedragen tot de
bergen gouden medailles die de sporters hebben binnen
gehaald.

worden gebruikt zijn Eleutherococcus senticosus,
Rhodiola rosea en de schimmel Cordyceps sinensis.
Het complexe werkingsmechanisme van adaptogene
planten, of beter gezegd het complex van mogelijke
werkingsmechanismen, is drie jaar geleden in dit
tijdschrift behandeld door Wiegant.
In dit artikel wordt vooral gekeken naar onderzoek
van de genoemde adaptogenen in de sportpraktijk en
dan met name naar de beschikbare klinische studies
van redelijke kwaliteit. De vraagstelling daarbij is of
er aanwijzingen zijn dat de adaptogenen op een directe
manier de sportprestaties kunnen verhogen. Op het voor
sporters meest belangrijke aspect veiligheid, wordt later
in dit artikel teruggekomen, daar zit namelijk nog een
addertje onder de kruidige grasmat.

Eleutherococcus senticosus (siberische ginseng)
Eleutherococcus senticosus
(foto S. Doronenko, GFDL)

Rhodiola rosea L. (Tatragebergte, foto O. Jerzy CC)

Bevordering van prestaties of gezondheid

In verschillende onderzoeken is gekeken naar de beweegredenen van topsporters om adaptogene kruiden of
andere voedingssupplementen in te zetten. Worden supplementen gebruikt om meer energie te krijgen, minder
snel moe te worden en op die manier de sportprestatie
te verhogen, om te voorkomen dat de gebruiker ziek
wordt of om te zorgen dat hij zich sneller herstelt? Uit
een onderzoek onder 164 jonge topsporters, uitgevoerd
door de Sport Universiteit in Keulen, bleek de opgegeven
motivatie vooral verhoging van de weerstand te zijn [6].
Ook in de al eerder genoemde 14 internationale onderzoeken naar het gebruik van voedingssupplementen
door sporters blijkt de motivatie om voor een fytotherapeutisch preparaat te kiezen voornamelijk te liggen in
het voorkómen van ziekte en het sneller herstellen [4].
In een onderzoek onder 84 sporters aan een universiteit
in Singapore werden dezelfde motivaties gegeven. Het
gebruik van adaptogene kruiden als enkelvoudig middel
door deze sporters was iets meer dan 5% en nog een onbekende hoeveelheid adaptogene kruiden werd gebruikt
in de vorm van sportdrankjes en complexpreparaten. Een
interessante toevoeging van dit onderzoek was de vraag
of men behoefte had aan informatie over de werkzaamheid, of meer over de veiligheid. Voor de werkingsmechanismen was binnen deze groep van universitaire sporters
nauwelijks interesse. Minder dan 7% wilde daar meer
over weten en naar bewijs van de werking was slechts
12% geïnteresseerd. Zestig procent van de sporters wilde
wel meer weten over de veiligheid van het product [7].
Niet in alle bovenstaande onderzoeken werden de
adaptogene kruiden als een aparte groep geclassificeerd.
Waar dat wel was gedaan, werd als motivatie om een
adaptogeen te gebruiken het voorkómen van ziekte
opgegeven. De vraag blijft of dit vooral een sociaal
wenselijk antwoord was. Het gebruik van supplementen
om tot hogere sportprestaties te komen wordt wellicht
sneller met doping geassocieerd en de meeste sporters
zullen die associatie proberen te vermijden.

Veelgebruikte adaptogenen

Drie adaptogenen die wereldwijd door sporters

De meeste siberische-ginsengpreparaten worden
gemaakt van de wortel van Eleutherococcus senticosus.
In Rusland is het middel al vanaf halverwege de
vorige eeuw intensief onderzocht. Het probleem
van de oude Sovjetonderzoeken was echter dat de
methodologie niet altijd even betrouwbaar was, naast
de ontoegankelijkheid van de literatuurgegevens. De
resultaten waren voor de Russen zelf echter voldoende
overtuigend om dit middel op grote schaal aan hun
sporters te geven. Vanaf de glasnost is die Russische
kennis naar de Verenigde Staten overgebracht en
siberische ginseng werd daar gretig ingezet tijdens de
Olympische Spelen van 1996.
In 2005 is een meta-analyse uitgevoerd op basis
van acht klinische studies met als vraagstelling of
een extract van Eleutheroccus senticosus het fysieke
uithoudingsvermogen van gezonde mannen kan
bevorderen. Bij drie van die onderzoeken werd een
significante verbetering van een aantal parameters
gevonden die verband houden met een hoger
prestatievermogen, zoals zuurstofopname, hartslag,
bloedsuikerniveau, vetzurenconcentratie en de
subjectief ervaren mate van uitputting. De opzet van
die drie onderzoeken was echter van te lage kwaliteit
en ze werden om die reden niet meegenomen in de
eindbeoordeling. De manco’s waren dat het onderzoek
zonder placebo was opgezet, of met placebo maar niet
dubbel-blind. De vijf overgebleven studies lieten te
weinig resultaat zien en de conclusie van Goulette en
Dionne dat er geen prestatieverhogende werking van
Eleutherococcus bewezen kon worden, was dan ook
terecht [8].
Met de gegevens van die meta-analyse in het achterhoofd
is een onderzoeksteam uit Taiwan aan de slag gegaan.
Het resultaat is in 2010 gepubliceerd. Het is een
methodologisch goed opgezet cross-over onderzoek,
waarbij verbeteringen van het prestatievermogen zijn
gevonden bij jong-volwassen amateur-sporters. Het
ging daarbij om uitputtende fietstesten van 45 minuten,
na acht weken Eleutherococcus-suppletie van 800 mg
per dag, gestandaardiseerd op 0,11% eleutherosid B
(syringin) en 0,12% eleutherosid E. De onderzoeksgroep
was klein (n = 9) en bestond niet uit topsporters, zodat er
geen vergaande conclusies met betrekking tot de topsport
kunnen worden getrokken maar vanwege de goede opzet
en de positieve resultaten prikkelt het wel tot een vervolg
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[9].

Rhodiola rosea

Rozenwortel (Rhodiola rosea) is een in Europa
inheemse plant die al sinds mensenheugenis wordt
ingezet om de conditie en het uithoudingsvermogen
te verbeteren. Dioscorides beschreef de plant het eerst
in het jaar 77. Het preparaat wordt uit de wortel van
de plant gemaakt. Vikingen gebruikten deze plant al
tijdens hun uitputtende roeitochten langs de Europese
steden. Wat dat betreft is het te hopen dat de lust tot
plunderen geen bijwerking van Rhodiola is. Het kruid
staat sinds 1755 in de Zweedse farmacopee beschreven
als een middel om kracht en uithoudingsvermogen
te verbeteren. Er is redelijk veel onderzoek naar de
adaptogene eigenschappen van Rhodiola gedaan, maar
een meta-analyse naar het effect op fysieke prestaties
ontbreekt nog.
Een vanuit het oogpunt van de Vikingen interessant
onderzoek is het effect van Rhodiola op het Poolse
nationale roeiteam, bestaande uit 22 roeiers. De roeiers
kregen vier weken lang 200 mg Rhodiola per dag
of een placebo. Het onderzoek spitste zich toe op de
balans tussen oxidanten en anti-oxidanten in het bloed
van de roeiers. Bij de Rhodiola-groep bleek de totale
antioxidant-capaciteit van het bloed significant hoger te
zijn, wat zich echter niet vertaalde in het voorkómen van
oxidatieve schade na een uitputtende roeioefening [10].
Een Italiaans cross-over onderzoek uit 2010 is wat dat
betreft interessanter. Daarin werd niet alleen gekeken
naar de antioxidatieve eigenschappen maar ook
naar de invloed van Rhodiola op fysieke prestaties.
De onderzochte populatie (n = 14) bestond uit
topsporters die gedurende een periode van vier weken
Rhodiola hadden ingenomen. Ze werden op een aantal
parameters onderzocht. De maximale hartfrequentie
en de maximale zuurstofopname waren in vergelijking
met de placebogroep onveranderd. Daarentegen waren
de concentraties van lactaat en creatine-kinase in het
bloed significant lager bij de Rhodiola-groep, alsmede
de hoeveelheid vrije vetzuren. Deze gegevens wijzen
erop dat het voordeel van Rhodiola voor topsporters
kan zijn dat ze tijdens hun fysieke prestaties minder
weefselschade oplopen en zich daardoor sneller kunnen
herstellen [11].
Verder zijn er een aantal oudere onderzoeken
waarin Rhodiola een significante verbetering op het
uithoudingsvermogen en de fysieke prestaties van
topsporters blijkt te hebben. Vanwege de slechte
controleerbaarheid van deze studies die in het
Sovjettijdperk met name aan de universiteit van Tomsk
zijn uitgevoerd, wordt daar in dit artikel niet verder op
in gegaan.

Cordyceps sinensis

In september 1993 werden er op de Chinese nationale
atletiekkampioenschappen opmerkelijke prestaties
geleverd door twee Chinese hardloopsters. Het
wereldrecord op de 10.000 meter werd met maar
liefst 42 seconden gebroken door Wang Junxia. Even
later verbeterde deze atlete ook het wereldrecord op
de 3000 meter met twee seconden. Haar teamgenoot
Qu Yunxia vestigde een nieuw wereldrecord op de
1500 meter. De coach die de twee dames had getraind

schreef de opmerkelijke prestaties toe aan onder
andere het gebruik van Cordyceps-preparaten [12].
Wat meer cynisch ingestelde mensen wezen ook op
de aanwezigheid van een voormalig Oost-Duitse
sportfysioloog in het begeleidingsteam. Hoe het ook zij,
vanaf die tijd is de wereldwijde vraag naar Cordyceps
flink gestegen en worden tal van Chinese sportprestaties
in verband gebracht met het gebruik van Cordyceps.
Cordyceps is een schimmel die op de Tibetaanse
hoogvlakte in een rups parasiteert. Oorspronkelijk
werden Cordyceps-preparaten van de van nature op de
rups voorkomende schimmel gemaakt. Door dit gebruik
zijn de rupsen met bijbehorende vlinder zeldzaam
geworden. Bij de moderne variant wordt de schimmel
gekweekt op een sojapreparaat.
Enkele klinische onderzoeken zijn gedaan naar het
effect van Cordyceps op de fysieke prestaties. Uit
Litouwen komt een onderzoek dat uitgevoerd werd
bij het Olympisch team van Litouwen – bestaande uit
24 topsporters – tijdens de spelen van 2008 (Peking).
Het onderzoek was niet placebo-gecontroleerd en er
werd een nogal groot aantal fysiologische parameters
bekeken. Het meest opmerkelijke was een duidelijke
vermindering van creatine-kinase, wat kan wijzen op
een bescherming tegen weefselschade bij inspanning.
Verder werden er subjectieve effecten gemeten zoals
toegenomen eetlust en betere nachtrust. De periode
van gebruik was 14 dagen en de dosering bedroeg
viermaal daags 500 mg gedroogde en gefermenteerde,
op soja gekweekte Cordyceps sinensis [13]. Met vijf
medailles haalden de Litouwers voor hun doen een
recordprestatie, maar goud zat er niet tussen.
In twee andere onderzoeken, die wat degelijker van
opzet waren, werd het effect bekeken op de aerobe
capaciteit. In een Amerikaans onderzoek uit 2004 werd
bij 22 getrainde duursporters (wielrenners) gekeken
naar de VO2-max1 en de ventilatoire drempel (VT2)2 en
naar de verbetering van de raceprestatie. De conclusie
was dat er geen effect op VO2-max en VT2 werd
gevonden en ook geen prestatieverhogend effect. Aan
de creatine-kinaseconcentraties in het bloed was in dit
onderzoek echter geen aandacht geschonken. De duur
van de suppletie was vijf weken met drie g/dag van het
gestandaardiseerde preparaat CS-4 [14]. Ook in een
andere goed opgezette pilot-studie uit de Verenigde Staten
onder een oudere niet-getrainde onderzoekspopulatie (n =
20), bleek CS-4 niet voor een verandering in de VO2-max
te zorgen. Er werd echter wel een significante verhoging
van de fysieke prestaties gemeten en ook de VT2 ging
omhoog. De dosering was één g/dag en de duur van de
suppletie was 12 weken [15]. Een zwak punt van dit
onderzoek – tenminste, in de context van dit artikel – was
de onderzochte populatie: met 50 tot 75 jaar was het niet
bepaald de leeftijdscategorie die de gouden medailles nog
moest gaan halen.

Veiligheid
1
2

De VO2-max is de maximale hoeveelheid zuurstof die door iemand wordt
verbruikt gedurende één minuut en bepaalt hoeveel zuurstof iemand tijdens
een maximale inspanning kan benutten.
Bij toenemende verzuring kan de sporter de intensiteit van de inspanning niet
lang volhouden. Dit punt (‘hijgpunt’) wordt omslagpunt genoemd (VT2),
het punt waarop het ademminuutvolume (VE) exponentieel toeneemt ten
opzichte van de zuurstofconsumptie tijdens inspanning.
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Met kruiden die bedoeld waren om sportprestaties te
verbeteren, zijn fatale vergissingen gemaakt. Met name
misbruik van Ephedra is wat dat betreft in de laatste
decennia van de vorige eeuw berucht geworden [16].
Eleutherococcus, Rhodiola en Cordyceps zijn echter
van een andere orde, zoals blijkt uit toxicologisch
onderzoek [17,18,19]. In therapeutische doseringen
zijn deze kruiden veilig en de toxiciteit begint pas bij
doseringen die tientallen tot honderden malen hoger
zijn dan de doseringen waarmee de klinische studies
zijn gedaan. Als eventuele bijwerkingen worden een
droge mond, misselijkheid, spijsverteringsproblemen en
slaapstoornissen genoemd. De bijwerkingen zijn mild en
omkeerbaar en komen niet vaak voor.

wellicht via die weg helpen zijn prestaties te verhogen.
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Dopingvrije voedingssupplementen in de
sportwereld
J. van Elderen
Het gebruik van voedingssupplementen is wijd verspreid in de sport. Zowel in de topsport alsook recreatief. Voor topsporters is het essentieel om de zekerheid te hebben dat producten vrij zijn van doping. Producten die vervuild zijn met doping kunnen namelijk leiden tot een onbedoelde positieve dopingcontrole. Het Nederlands Zekerheidssysteem voor Voedingssupplementen in de Topsport (NZVT) biedt sporters
de grootst mogelijke zekerheid van dopingvrije producten. De NPN vervult hierbij een faciliterende rol.

Wat is het Nederlands Zekerheidssysteem voor
Voedingssupplementen in de Topsport?

Het NZVT is een uniek systeem dat voedingssupplementen volgens bijzondere productie- en kwaliteitseisen
controleert om het risico op een positieve dopingcontrole
te minimaliseren. Met NZVT zijn sporters zeker van een
dopingvrij product. Het systeem is gezamenlijk opgezet
door brancheorganisatie Natuur- & gezondheidsProducten Nederland (NPN), NOC*NSF en de Dopingautoriteit. De NPN is de branchevereniging voor producenten,
groothandelaars, importeurs en distributeurs van gezondheidsproducten zoals voedingssupplementen, vitamineen kruidenpreparaten en natuurproducten.

Supplementengebruik onder sporters
Veel (top)sporters vullen hun voeding aan met supplementen. Van de Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen in 2002 nam 83% een voedingssupplement [1]. Onder fitnessbeoefenaars is een gebruik van
vitamines en mineralen van 43% gemeten [2]. Producten die veel gebruikt worden zijn creatine, carbonaat,
coffeïne, eiwitpreparaten en energiedranken, dorstlessers maar ook meer algemene producten zoals multivitaminen, vitamine C, anti-oxidanten en probiotica.

Problemen met supplementen en dopingtest

In het verleden hebben zich diverse problemen voorgedaan waarbij voedingssupplementen in verband werden
gebracht met een positieve dopinguitslag. Zo werden
voedingssupplementen in een kwaad daglicht gesteld toen
de voetballers Jaap Stam, Frank de Boer en Edgar Davids
betrapt werden op een verhoogd nandrolongehalte in hun
bloed. Om problemen in de toekomst te voorkomen is
NZVT opgezet dat zekerheid biedt aan sporters die supplementen gebruiken.
Helaas is het probleem van met doping vervuilde supplementen nog steeds actueel. Het is bekend dat via internet
en vanuit de Verenigde Staten soms producten worden
aangeboden als voedingssupplement, die in het algemeen
zijn toegestaan, maar voor sport zijn verboden omdat zij
dopinggeduide stoffen bevatten.

Hoe werkt NZVT

Fabrikanten kunnen hun voedingssupplement of sportdrank per productiepartij, ook wel batch genoemd, laten
testen. De NPN speelt hierbij een faciliterende rol. Door
deze batch-gewijze controle kan met de meeste zekerheid worden gezegd dat een product dopingvrij is. Voor
deze test zijn ruim 20 dopinggeduide stoffen geselecteerd,
waaronder hormoonachtige substanties en stimulantia als
Ephedra en amfetaminen. Deze stoffen zijn geselecteerd
omdat hiervan bekend is dat zij in voedingssupplementen
kunnen voorkomen. Daarnaast treffen bedrijven extra
voorzorgsmaatregelen boven op hun bestaande kwaliteitssysteem. De eisen die aan een dergelijk voedingssupplement gesteld worden, gaan verder dan die van de
Warenwet. Elk onschuldig spoortje van een verdachte
stof kan immers voor een topsporter al voor een positieve
dopinguitslag zorgen terwijl dit voor de gezondheid en
dus warenwettelijk geen probleem is. Het RIKILT voert
nog eens een steekproefsgewijze borging uit van het
NZVT-systeem. Dit is een soort doublecheck.

Communicatie naar sporter

Producten die voldoen aan de norm krijgen een plaats op
de website www.antidoping.nl/nzvt, met vermelding van
de geteste batch en contactgegevens. Op die manier kan
de sporter op eenvoudige wijze beschikken over speciaal
gecontroleerde supplementen. De Dopingautoriteit en
NOC*NSF promoten de website onder sporters en vergoeden NZVT-goedgekeurde supplementen aan topsporters. Aanvullend is het voor bedrijven mogelijk om – onder bepaalde voorwaarden – het NZVT-logo op het etiket
te plaatsen om zo direct in het winkelschap aan sporters
te communiceren dat het product op doping getest is.

Resultaten NZVT

In de periode 2003-2009 zijn er 471 product-batch combinaties getest [3]. Via de website wordt een diversiteit
aan producten aangeboden. Zowel typische sportproducten als energiedranken, eiwitpreparaten en creatine,
alsook meer gangbare producten zoals multivitaminen,
anti-oxidanten, co-enzym Q10 en kauwgom.
In toenemende mate zien we dat sporters verlangen dat
hun sportproducten getest zijn. Dat is een goede ontwikkeling. Tegelijkertijd neemt bij sporters de vraag naar specifieke producten toe. Als organisatie kijken we hoe we
vraag en aanbod meer op elkaar af kunnen stemmen en
werken zo aan verdere optimalisatie van dit systeem.
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Voor meer informatie:

• over NZVT-geteste producten: www.antidoping.nl/
nzvt.
• over deelname, kunt u contact opnemen met NPN via
info@npninfo.nl of 033 2456001.
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Paardensport, kruiden en doping; een casus
S.B.A. Halkes
Kruidensupplementen voor paarden genieten een grote populariteit. Veel paardeneigenaren geven
de voorkeur aan deze natuurlijke alternatieven voor diergeneesmiddelen en worden hierin niet zelden aangemoedigd door fabrikanten of leveranciers die de supplementen vaak met veelbelovende gezondheidsclaims op de markt brengen. Het gebruik van dit soort supplementen kan echter ook negatieve gevolgen hebben. Zo kan knoflook (Allium sativum) – in doseringen die niet veel hoger liggen dan de
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid – leiden tot oxidatie van hemoglobine en hemolyse [1]. Er schuilt echter nog een gevaar in het gebruik van kruidensupplementen, vooral bij paarden die (professioneel) in de
sport actief zijn: een positieve dopingtest. In dit artikel wordt een casus beschreven van een paard dat positief werd bevonden op coffeïne, theobromine en theofylline na gebruik van twee kruidensupplementen.
Het betreffende paard van een professionele fokker had
deelgenomen aan een hengstenkeuring (exterieurkeuring) en was tijdens deze keuring onderworpen aan de
bewuste dopingtest waarbij kleine hoeveelheden coffeïne, theobromine en theofylline in het bloedmonster werden aangetroffen. Deze positieve dopingtest had voor de
fokker grote consequenties, niet alleen omdat de hengst
(voorlopig) werd uitgesloten van verdere deelname aan
keuringen maar ook omdat de verkoopprijs naar verwachting sterk was gedaald. De fokker ontkende het
moedwillige gebruik van coffeïne, theobromine en theofylline en volgens hem was het ook onwaarschijnlijk dat
het paard deze stoffen via het dagelijkse voer had binnengekregen; volgens de voerleverancier waren de voederbrokken namelijk gegarandeerd vrij van deze stoffen.
Gedurende enkele weken voor de exterieurkeuring zijn
aan het paard wel twee kruidensupplementen gevoerd.
Omdat de fokker het vermoeden had dat deze kruidenmengsels de oorzaak waren van de positieve dopingtest,
werden beide preparaten onderzocht op de aanwezigheid van en het gehalte aan coffeïne, theobromine en
theofylline.
Volgens de door de leverancier verstrekte productinformatie bevatten de twee kruidensupplementen meerdere kruiden (tabel 1) waarbij de theeplant (Camellia
sinensis) voor beide producten wordt gedeclareerd als
één van de aanwezige ingrediënten. Thee, zowel in gefermenteerde als in ongefermenteerde vorm, is een belangrijke plantaardige bron van purinederivaten en met
name coffeïne (tabel 2). In de literatuur worden coffeï-

negehalten van 2-5% gerapporteerd [2,3,6,7,8]. De hoeveelheden theobromine en theofylline zijn aanzienlijk
lager en liggen in thee respectievelijk rond de 0,05-0,2
% en 0,02-0,05% [2,3,6]. Op basis van de ingrediëntendeclaratie lijkt het vermoeden van de fokker dat beide
kruidensupplementen mogelijk de oorzaak zijn van de
positieve dopingtest dus al aannemelijk. Dit vermoeden
kon door middel van kwalitatieve en kwantitatieve
analyse van de supplementen ook worden bevestigd.
Zo waren in de dunne-laagchromatogrammen van de
natriumcarbonaat/methanolextracten van de kruidensupplementen vlekken zichtbaar die qua loopafstand en
kleuring overeenkwamen met referentie-extracten van
groene en zwarte thee. De intensiteit van deze vlekken
was over het algemeen wel lager in de extracten van de
supplementen dan in de referentie-extracten. Daarnaast
waren in de extracten van de supplementen ook nog
andere, niet nader geïdentificeerde vlekken aantoonbaar.
Deze bevindingen bevestigen de ingrediëntendeclaratie
van beide supplementen, waarin naast thee ook andere
kruiden aanwezig zijn. Het gehalte aan coffeïne in de
supplementextracten werd (semi-)kwantitatief gemeten
en lag op 0,6-0,8%. Het coffeïnegehalte in de groeneen zwartetheereferenties werd bepaald op respectievelijk 3,0-3,8% en 2,9-3,6%. Deze resultaten zijn in
overeenstemming met literatuurgegevens; het gevonden
coffeïnegehalte in de theereferenties ligt binnen de in de
literatuur genoemde grenzen. Dat de aanwezigheid van
theobromine en theofylline in zowel de supplement- als
de referentie-extracten in dit onderzoek niet kon worden
bevestigd, is zeer waarschijnlijk te wijten aan de rela-
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tieve ongevoeligheid van de gebruikte analysemethode,
waardoor de veel lagere concentraties van theobromine
en theofylline beneden de detectielimiet bleven.
Tabel 1: De samenstelling van de twee kruidensupplementen
volgens opgave van de fabrikant/leverancier. Camellia sinensis
is de botanische naam voor de theeplant [2,3]. Het bestanddeel
Pu-EHR (pu-erh) in kruidensupplement B betreft een theebereiding die via langdurige fermentatie in een vochtige omgeving
wordt verkregen en vaak Aspergillus-soorten bevat [4,5].

Supplement A:

Supplement B:

onder andere:
- Traxacum officinalis [=
Taraxacum officinalis]
- Urtica dioica
- Echiacea [= Echinaceasoort]
- Camellia sinensis

onder andere:
- Traxacum officinalis [=
Taraxacum officinalis]
- Salix alba
- Goudpapaver
- Bamboe
- Ginseng [= Ginsengsoort]
- Arnica
- Echiacea [= Echinaceasoort]
- Pu EHR-kruiden

Op basis van de semi-kwantitatieve analyse kon een
inschatting worden gemaakt van de hoeveelheid coffeïne
die bij gebruik van de twee kruidensupplementen aan
een paard wordt toegediend. Bij gebruik volgens voorschrift van de leverancier werd de dagelijkse inname
geschat op 60-120 mg coffeïne. Het lijkt daarom niet
onaannemelijk dat herhaalde toediening van deze hoeveelheid coffeïne (in de vorm van de twee betreffende
kruidensupplementen) gedurende enkele weken voorafgaand aan de exterieurkeuring daadwerkelijk kan hebben geresulteerd in een positieve dopingtest. Met name
ook omdat voor het vaststellen van een overtreding van
het dopingreglement de aanwezigheid van zelfs minieme
hoeveelheden van een verboden stof al voldoende is [9];
of de in het bloed van het paard aangetroffen concentratie nu wel of niet als prestatiebevorderend kan worden
gezien, doet hierbij dus niet ter zake.
Dit is overigens niet de eerste keer dat de aanwezigheid van verboden stoffen in kruidensupplementen
voor paarden wordt beschreven. Machnik et al. [10]
rapporteerden in 2004 bijvoorbeeld al eens over kinineverontreiniging uit kinabast in een kalmerende pasta.
Deze casussen laten zien dat paardenbezitters – en zeker
diegenen die professioneel in de paardensport actief
zijn – terughoudend moeten zijn in het gebruik van
kruidensupplementen. In ieder geval moeten ze zich
laten adviseren door ter zake deskundige dierenartsen.
Op de lijst met verboden stoffen, of stoffen die alleen
mogen worden verstrekt op medisch advies, staan namelijk veel meer dan de in dit artikel genoemde plantenstoffen. Naast sterk werkzame/toxische plantenstoffen zoals onder meer atropine, dig(it)oxin, (pseudo-)
efedrine, hyoscyamine, levodopa, morfine en reserpine
zijn bijvoorbeeld ook capsaïcine (Capsicum-soorten),
valereenzuurderivaten (Valeriana-soorten) en methylsalicylzuur (onder andere in Salix- en Populus-soorten en
in Filipendula ulmaria (moerasspirea)) opgenomen in de
lijst. Dat de verbodenstoffenlijst niet is beperkt tot de

met name genoemde stoffen maar ook (planten)stoffen
met een vergelijkbare chemische structuur of biologische
activiteit uitsluit [9], maakt dat het gebruik van kruidensupplementen in de paardensport serieuze consequenties
kan hebben.
Tabel 2: Plantaardige bronnen voor coffeïne en andere purinederivaten [6].

Plant
Koffiebonen (Coffea
arabica)
Cacao (Theobroma
cacao)
Kolanoot (Cola nitida)

Gehalte aan purinederivaten
0,3-2,5% coffeïne
0,2-0,5% coffeïne
1,0-2,0% theobromine
0,6-3,0% coffeïne
± 0,1% theobromine

Maté-bladeren (Ilex
paraguariensis)

0,5-1,5% coffeïne
0,2-0,5% theobromine
± 0,05% theofylline

Theebladeren (Camellia
sinensis)

2,5-4,5% coffeïne
0,05% theobromine
0,02-0,05% theofylline
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Verslag gezamenlijk congres NVF/NVGO 11 juni 2010

Natuurproducten als alternatief voor
reguliere geneesmiddelen?
A.G.M. van Asseldonk

Voor de vijfde keer congresseerden de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) en de Nederlandse Vereniging voor GeneeskruidenOnderzoek (NVGO) gezamenlijk en voor de tweede keer was het
decor hiervan de natuur in de omgeving van Nijmegen. Zoals gebruikelijk voor de NVGO bestond het
congres uit een lezingendag gevolgd door een botanische excursie. De ongeveer 60 deelnemers ervoeren een geslaagd congres waarop geanimeerde discussies plaatsvonden met zeer deskundige sprekers.

Alternatieven voor mens en dier

Na de NVGO-ledenvergadering opende de ochtendsessie, voorgezeten door dr. Hans Scheffer, met een bijdrage
van dr. Bart Halkes (farmacognost, werkzaam bij PhytoGeniX en op de Universiteit Utrecht) getiteld: ‘Kruiden
als alternatief voor geneesmiddelen’. Halkes besprak
allereerst de herkomst van nieuwe geneesmiddelen in de
periode 1981-2006. Volgens een overzicht van Newman
en Cragg uit 2007 ging het naast biologische stoffen
(ongeveer 14%) veelal om natuurstoffen, derivaten of
imitaties daarvan. Slechts ongeveer 30% is ‘puur synthetisch’ ontwikkeld. Na een toelichting op het onderscheid
tussen synthetisch, fytogeen en kruidengeneesmiddel
legde Halkes uit wat de steeds belangrijker geworden
parameter number needed to treat (NNT) inhoudt, namelijk het aantal patiënten dat moet worden behandeld om
– ten opzichte van de controle – bij één extra patiënt een
gunstige uitkomst te krijgen. Vervolgens werden enkele
voorbeelden gegeven van fytotherapeutische alternatieven
voor bekende geneesmiddelen. Tamiflu (oseltamivir-fosfaat), een van shikimizuur (uit steranijs) afgeleide verbinding, had voor preventie van griep in het bejaardenhuis
een NNT van 25, en een gestandaardiseerd ginsengextract deed het beter met een NNT van 17. De ziekteduur
bij jonge volwassenen wordt door Tamiflu bekort met één
dag en met een gestandaardiseerde vlierbessensiroop met
vier dagen. Voor de behandeling van een ernstige depressie werd voor een gestandaardiseerd Hypericum-extract
een gunstiger NNT for unqualified success (NNTus, de
NNT waarbij ook het optreden van bijwerkingen wordt
meegewogen) gevonden dan voor imipramine (3,7 versus
4,1) omdat imipramine weliswaar iets meer responders
had, maar bijna het dubbele aantal bijwerkingen. Zo zijn
er diverse gevallen waarbij een fytotherapeuticum een
goede keus voor een behandeling kan zijn, ook binnen de
context van de reguliere geneeskunde. Vervolgens ging
Halkes in op de productie van geneeskrachtige secundaire
plantenstoffen door de plant. Deze stoffen blijken vaak
verhoogd aanwezig na bijvoorbeeld vraat door bladluis,
droogtestress of (virus)infecties. Omdat bij de werking
van een plantenextract soms vele stoffen betrokken zijn,
die synergistisch (multitarget) en/of antagonistisch (toxiciteit-verminderend) werken, moeten hoge eisen gesteld
worden aan de kwaliteitsbewaking bij deze bereidingen.

Anders kan geen betrouwbaar en herhaalbaar effect worden verkregen in testsystemen of bij patiënten. Vanuit
de praktijk van het laboratorium van PhytoGeniX en de
Universiteit Utrecht liet Halkes verschillende voorbeelden
zien van de vele aspecten die aan zulke kwaliteitsmetingen vastzitten: het thymolgehalte van diverse tijmmonsters, de grote verschillen in het spectrum van inhoudsstoffen die ontstaan bij het gebruik van verschillende (van
hydrofiele tot lipofiele) extractievloeistoffen, enzovoort.
Ook de bijdrage van PhytoGeniX aan de kwaliteitsanalyses tijdens het Fyto-V-project werd toegelicht.
De tweede spreker was dr. Maria Groot, dierenarts,
werkzaam bij RIKILT-WUR (Instituut voor voedselveiligheid van de Universiteit Wageningen) met als titel: ‘Kruiden in de dierhouderij’. Groot gaf als coördinator van
het door Halkes reeds aangestipte en recent afgesloten
Fyto-V-project een toelichting op de achtergrond en resultaten hiervan. Over dit project, waarbij ten behoeve van
biologische veehouders een aantal kruidenproducten voor
dieren onderzocht is op kwaliteit en effectiviteit, is in dit
tijdschrift eerder gepubliceerd (jaargang 22, nummer 1,
2009). Tevens kwam het follow up-project Natuurlijk
Gezond aan de orde, waarbij als instrument stalboekjes
worden ontwikkeld voor biologische veehouders. Op vele
manieren worden in de moderne veehouderij kruiden toegepast, niet zozeer als diergeneesmiddel maar als voederbestanddeel. Ook in de additievenwereld zijn veel kruidenproducten ontwikkeld sinds het verbod op antibiotica
in veevoer. Het spontaan gebruik van geneeskrachtige
planten door dieren (zoöfarmacognosie) komt ook steeds
meer in de belangstelling. Spreekster gaf aan dat in acute
ernstige gevallen reguliere geneesmiddelen onmisbaar blijven voor de dierenarts, maar dat kruiden een belangrijke
plaats kunnen hebben in het management, voor ziektepreventie en het aanpakken van kleine problemen. Om de
veehouders hiermee op weg te helpen worden momenteel
de stalboekjes ontwikkeld.
Na de lunch hielden onder voorzitterschap van dr. Kees
Beukelman drie sprekers een voordracht.

Alternatieve benadering: meer weerstand

Professor dr. Harry Wichers (immunochemicus, leerstoel
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‘Immuunmodulatie door voedsel’, Universiteit Wageningen) sloot naadloos aan op de lezing van Maria Groot
met een prikkelend verhaal over host immunity. Als de
veehouderij, of zelfs de hele mensheid, in de toekomst
eventueel zonder antibiotica komt te zitten (veel mogelijke horrorscenario’s doemen op door de snel toenemende resistentie van pathogenen tegen deze middelen)
zal men het moeten zoeken in een multitarget aanpak.
De therapeutische pijlen moeten niet alleen op de pathogenen worden gericht maar ook op de gastheer zelf.
Behalve management en genetica (de zogenaamde plofkip is een ramp wat dat betreft) kan ook voeding zorgen
voor een verhoogde immuniteit. Het is interessant om te
zien dat juist beta-glucanen, afkomstig uit (onder meer)
medicinale paddestoelen, veelbelovend lijken om hieraan bij te kunnen dragen.
Het belang van het immuunsysteem kan nauwelijks worden overschat, aldus Wichers. Zelfs vóór de conceptie
speelt het al een rol. Het blijkt namelijk dat partnerkeus
(verliefdheid) wordt bevorderd indien de genencombinatie van beide partners heterozygotie oplevert voor het
major histocompatibility complex, hetgeen een verhoogde weerstand tegen virusinfecties oplevert. Na een korte
bespreking van het verschil tussen aangeboren en verworven immuniteit behandelde Wichers de mogelijkheden tot
modulatie van het immuunsysteem. Zowel het activeren
als het remmen hiervan kan gunstig of ongunstig zijn, al
naargelang de situatie (of pathologie) waarin het organisme zich bevindt. Het wordt omschreven als de balans
tussen de T-helper 1 (Th1) en T-helper 2 cellen (Th2).
Er zijn drie hoofdgroepen producten die vanwege hun
immuunmodulerende werking worden aangeboden:
specifieke polysacchariden, eiwitten en micro-organismen (probiotica). Over hoe de immuunmodulatie met
behulp van deze producten tot stand komt is nog weinig bekend. Veel onderzoek bij landbouwhuisdieren,
waarvoor deze producten worden gebruikt, meet alleen
groei en uitval als parameters. Verschillende claims voor
producten met oligopolysacchariden (MOS, FOS) passeerden de revue. Een overzichtsartikel door Soltanio
et al. uit 2009 betoogt dat het aantal commercieel aangeboden weerstandsverhogende preparaten met betaglucanen (waaronder gistcelwanden en paddenstoelenproducten) inmiddels niet meer op de vingers van vier
handen te tellen is.
Een model voor pinda-allergie liet zien dat de allergische
respons wordt opgeroepen door Th2-achtige reacties en
dat een complex van acht kruiden uit de receptuur van
de Traditionele Chinese Geneeskunde (met onder meer
Ganoderma lucidum) dit heel goed kan tegengaan. Ook
bleek in een muizenmodel voor luchtwegontstekingen
(Liu et al., 2003) dat eiwitten uit Ganoderma immuunmodulerend zijn. In een ander model lieten Kimura et
al. in 2007 zien dat beta-D-glucanen uit Aureobasidium
pullulans bij muizen met voedselallergie de respons op
het allergeen kunnen dempen. In totaal zijn er vijf interessante immunomodulerende eiwitten in paddenstoelen
gevonden, die 110 tot 114 aminozuren groot zijn. Deze
fungal immunomodulatory proteins (FIPs) worden als
veelbelovend gezien in verband met therapeutische toepassingen. Ze lijken op lectinen en hebben meer invloed
op de verworven dan op de aangeboren immuniteit.

Ten slotte kwamen probiotica aan de orde. Kalliomäki
et al. beschreven in 2001 in de Lancet een placebogecontroleerde studie waaruit bleek dat Lactobacillus
GG, indien gegeven aan zwangere moeders met allergierisico, een preventief effect had tegen atopisch eczeem
op de kinderen op de leeftijd van twee jaar; de reductie
was de helft (in de controlegroep had bijna 50% van de
peuters de ziekte). In 2007 en 2008 werden vergelijkbare studies gedaan, echter met negatief resultaat (Taylor
et al., 2007; Kopp et al., 2008). Er is nog veel onbekend
over welk type atopiepatiënt met welke stam(men) Lactobacillus geholpen kan worden en het onderzoek hiernaar gaat door, zo besloot Wichers zijn lezing.

Veiligheid: aandacht voor interacties

Dr. Irma Meijerman (Universiteit Utrecht) sprak onder
de titel: ‘Interacties tussen kruiden en geneesmiddelen’.
Haar onderzoek in opdracht van het Koningin Wilhelmina Fonds spitst zich vooral toe op de (nieuwe) medicijnen tegen kanker. De prevalentie van het gebruik van
complementaire en alternatieve geneesmiddelen (CAMproducten) door kankerpatiënten is hoog, tussen 54 en
77%. Het gaat hierbij om kruidenproducten en om voedingssupplementen zoals visolie en vitaminen. De behandelend arts wordt hiervan meestal niet op de hoogte
gesteld. Frye et al. beschreven in 2004 farmacokinetische
interacties tussen imatinib en sint-janskruidpreparaten; de
halfwaardetijd van imatinib wordt van 12,8 uur naar 9,0
uur teruggebracht en alle aan de werkzaamheid gerelateerde concentraties worden dus beïnvloed. Iets dergelijks
doet zich in iets mindere mate voor bij irinotecan. Achtergrond van dergelijke interacties is vaak een verhoogde of
verlaagde activiteit van CYP/Pgp leverenzymen. Behalve
literatuuronderzoek deed Meijerman in vitro testen met
door kankerpatiënten vaak gebruikte CAM-producten
om vast te stellen of zij het CYP/Pgp-systeem remmen of
stimuleren. Daarnaast komt er ook een klinische studie
om te controleren of de in de literatuur en in het laboratorium gevonden interacties zich ook in de praktijk
voordoen. Voor wat betreft de kruidenpreparaten zijn
teunisbloemolie en gestandaardiseerde preparaten van
knoflook, echinacea, ginkgo, ginseng, druivenpit, groene
thee en mariadistel geselecteerd. Een verdunningsreeks
werd getest in de CYP3A4-supersomen inhibitietest. Van
de geteste oplossingen bleek mariadistel het sterkst remmend werkzaam, gevolgd door ginseng, ginkgo en groene
thee. Knoflook had de minste activiteit. Werd gecorrigeerd voor de aanbevolen dagdosering, dan was het beeld
genuanceerder. Bij de inductie van CYP3A4 verdubbelde
echinacea en verviervoudigde hyperforin (uit sint-janskruid, meegenomen als controle) het effect. Ook Ginkgo
biloba werkte hier stimulerend. Pgp werd significant
geremd door druivenpit, ginseng en groene thee. Tijdens
de geanimeerde discussie die volgde op deze lezing werden nog veel vragen beantwoord, zoals over de ethische
aspecten van de klinische studies die in het Antonie van
Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam plaatsvonden
(respectievelijk zullen vinden), de gegevens die de fabrikanten van de reguliere antikankermedicatie beschikbaar
(zouden moeten) hebben en de mogelijk positieve effecten
van de pgp-remmende middelen voor kankerpatiënten.
Dit laatste aspect hoorde echter niet tot de opdracht van
Meijerman en kon door haar niet becommentarieerd
worden.
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Registraties komen op gang

Dr. Hilda Kuin, werkzaam bij het College ter Beoordeling
van Geneesmiddelen (CBG), deelde als laatste spreker met
de aanwezigen haar ervaringen met het registreren van
kruidengeneesmiddelen. Op dit moment kent Nederland
ongeveer 50 geregistreerde kruidengeneesmiddelen, waarvan 38 oude registraties (19 middelen met vlozaad; 9 met
senna, 5 met valeriaan, enkele andere (geelwortel, eucalyptus) en 12 nieuwe. De lijst met registraties en de criteria
zijn eerder in dit tijdschrift beschreven (jaargang 23, nummer 3, 2010).
De registratiemogelijkheden volgens Richtlijn 2001/83 zijn
op dit moment:
*Innovatief: toegelaten op basis van ‘eigen product specifiek’ klinisch bewijs;
*Traditioneel: toegelaten op basis van traditioneel gebruik;
*Well established use: toegelaten op basis van ‘erkend’
bewijs.
In de EU zijn (per juni 2010) 147 kruidengeneesmiddelen
geregistreerd en er zijn nog 947 aanvragen in behandeling.
Mei 2010 had het HMPC (Committee on Herbal Medicinal Products) van de EMA (European Medicines Agency)
63 EU kruidenmonografieën gereed. Kuin ging uitgebreid
in op de dossiervereisten voor kwaliteit en veiligheid. Informatie moet worden gegeven over de teeltmethode,
specificaties van het ruwe materiaal, de gegarandeerde
identiteit, mogelijke onzuiverheden, de behandeling tijdens
en na de oogst en de bewaarcondities. Vervolgens moet
voor de bereiding van het tussenproduct aan de vereisten
voor Good Manufacturing Practices worden voldaan en
moet de informatie compleet zijn betreffende de vrijgifte en
houdbaarheidsspecificaties, identiteit, gehalte, en opnieuw
onzuiverheden en bewaarcondities. Voor de bereiding
van het eindproduct moeten dezelfde processen opnieuw
gedocumenteerd zijn. Vervolgens werd de Drug Master
File (DMF) besproken. De fabrikant van een extract kan

NVF-nieuws
Nieuw bestuur ESCOP

ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy), de Europese koepelorganisatie waarvan de NVF
het Nederlandse lid is), koos tijdens haar jaarvergadering (najaar 2010) een nieuw bestuur, met als voorzitter
prof. dr. Liselotte Krenn, die de leerstoel farmacognosie
bekleedt aan de universiteit van Wenen. Zie bijgaand
haar verklaring. Drs. Christine Catlender, apotheker,
die namens de NVF van 2002-2010 de afgevaardigde
was in het ESCOP-bestuur, werd als penningmeester van
ESCOP opgevolgd door dr. Stephan Horsten, farmacognost, die sinds 1998 de NVF in de ESCOP-monografieëncommissie vertegenwoordigt.

deze aanvragen bij het CBG. Dan kan hij aan verschillende
eindproductleveranciers dit extract verkopen en deze kunnen voor het registratiedossier verwijzen naar de DMF.
Zodoende hoeven de concurrentiegevoelige gegevens over
de bereiding van het extract niet bekend te zijn bij de uiteindelijke registratiehouder.
Enkele markante hobbels in het registratieproces werden
besproken. Soms zijn fytotherapeutica meer ‘voor iets’ dan
‘tegen iets’ werkzaam en dan is het moeilijk aansluiting
te vinden bij een ziekte-indicatie. Dat is bijvoorbeeld bij
adaptogenen het geval. Een ander punt was dat Sabal serrulata als zelfzorgmiddel bij een vergrote prostaat (BPH)
op basis van de monografie kan worden geregistreerd,
maar deze diagnose kan een patiënt zelf nooit stellen.
Daarom is de indicatie geworden “Plasproblemen (…) bij
mannen bij wie goedaardige prostaatvergroting (benigne
prostaathypertrofie) is vastgesteld.”
Daarom is de indicatie voor A. Vogel ProstaforceMed,
capsules (RVG 101128) met als werkzame stof Sabal serrulata, geworden “Traditioneel kruidengeneesmiddel toegepast ter vermindering van plasproblemen zoals frequent,
moeilijk en onvolledig plassen, nadruppelen, nachtelijk
plassen en een zwakke urinestraal bij mannen bij wie goedaardige prostaatvergroting (benigne prostaathypertrofie)
is vastgesteld. Deze toepassing is uitsluitend gebaseerd op
traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.”
Na een levendige einddiscussie werd vervolgd met de
ledenvergadering van de NVF en een borrel. De dag werd
afgesloten in een landelijke omgeving (hotel Musschenberg) met het congresdiner. Bestuur en leden van beide
verenigingen spraken de wens uit om over twee jaar weer
gezamenlijk een congres te organiseren.

Auteursgegevens
Drs. A.G.M. (Tedje) van Asseldonk is coördinator van de NVF en redacteur van
dit tijdschrift. Correspondentie naar: NVF@fyto.nl.

and the harmonisation of their legal framework. Fruitful cooperation’s between
ESCOP and other interested parties in the field have been established and are
indispensable for the progress.
The recent developments towards the marketing of herbal products as food
supplements have caused many problems due to the lack of an adequate quality
control. Thus, for the sake of consumer protection intense efforts are required
to avoid disparaging of excellently documented “herbals” because of adulterations or falsifications in food supplements. To achieve this, under my term as
chair person ESCOP will continue to provide detailed, reliable and structured
summaries of the available safety and efficacy data for herbal drugs, whether
well-established or traditionally-used. From the next year on, a contemporary
publication of the ESCOP-monographs and their recurrent revisions will be
available by an on-line marketing system. Additionally, I will carry on the lobbying for safe products of high quality within the legal framework for herbal
medicinal products.
I can assure you that I will strive to continue the successful work of ESCOP,
which has been achieved during the last 20 years under the impressive leadership

Vienna/Exeter, December 24th 2010.

of Prof. Kemper.

Dear members, Dear cooperation partners, supporters and friends of ESCOP,

In the team with the well-proven secretary Simon Mills and with Joan Hodges
and Judy Day, the indispensable supporting administrators in the secretariat in

It was a great honour for me in the Annual General Meeting of ESCOP 2010 to

Exeter, as well as with the new treasurer Stephan Horsten from the Netherlands I

be elected as the follower of Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Fritz Kemper, under whose

will gladly cooperate for the future benefit of ESCOP.

inspiring leadership together with the members of the Board of Directors and
Supervising Editors as well as the Scientific Committee ESCOP has developed

Finally, I would like to underline that I highly appreciate a continuation of the

to the leading and independent NGO in phytotherapy in Europe. In the two

cooperation with you to foster our joint goals in the field of phytotherapy.

decades of his guidance in ESCOP, his networking in the European Community
and visionary ideas have promoted the acceptation of herbal medicinal products

Prof. dr. L. Krenn, ESCOP 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Apotheker innoveert TCG-bereiding
N. Hermans

Charles Wauters is NVF-lid van het eerste uur en als apotheker sinds 1982 werkzaam met fytotherapie in zijn apotheek, onder andere in de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Recent ontwierp hij een machinerobot die menselijke fouten in de bereiding van magistrale receptuur uitsluit. Veiligheid en efficiëntie worden groter en personalised medicine wordt professioneler bereid.
Voor Wauters is recepteerkunde één van de essenties van
zijn vakgebied, omdat men daar leert hoe een medicijn
of recept bereid (gemaakt) dient te worden. Hierbij
houdt men onder andere rekening met de volgende
aspecten: rationaliteit van het recept, fysisch-chemische
eigenschappen van het farmacon (geneeskrachtige stof
of voedingsstof), onverenigbaarheden (of twee stoffen in
een preparaat geen ongewenste reactie met elkaar aangaan), houdbaarheid, microbiologische zuiverheid, veiligheid en gebruiksgemak. Dit laatste is essentieel voor
de therapietrouw. Het begrijpen van werkingen, interacties en contra-indicaties van het bereide preparaat is een
voorwaarde voor de meerwaarde van de zorgverlening
door een apotheker, zowel richting patiënt (medicatiebewaking) als in de communicatie met de voorschrijver.

Speciale bereidingsapotheken

In Nederland is na de tweede wereldoorlog een verregaande standaardisering van de bereiding van farmaceutische producten doorgevoerd. Het Laboratorium
Nederlandse Apothekers (LNA) speelde en speelt hierin
een belangrijke rol door, onder meer, receptuur te
ontwerpen en protocollen op te stellen voor magistrale
bereidingen in de apotheek. De nadruk in de apotheek
is de laatste jaren echter meer een meer komen te liggen
op de farmacotherapie en de advisering van patiënten en
minder op het bereiden van magistrale geneesmiddelen.
De magistrale geneesmiddelen die nu nog in de Nederlandse apotheek worden vervaardigd, beperken zich dan
ook vooral tot dermatica, capsules, zetpillen en drankjes
terwijl de bereiding van andere farmaceutische producten steeds meer is overgenomen door de farmaceutische
industrie.
In een apotheek van gemiddelde grootte worden tegenwoordig niet meer dan ongeveer zes preparaten per dag
op recept bereid; hiervan is de helft een dermaticum.
Sommige preparaten vereisen speciale kennis en kunde,
een van de redenen dat er speciale bereidingsapotheken
ontstonden. Een dergelijke speciale bereidingsapotheek
is in Nederland de NatuurApotheek, door Charles
Wauters in 1982 opgezet en aangepast aan de actuele
ontwikkelingen van destijds. Daar maakt men geen zes,
maar honderden recepten per dag. Van tincturen tot
oogdruppels, van tabletten en capsules tot samengestelde persoonlijke magistrale receptuur en dit alles lege
artis (volgens de regelen der kunst), met natuurlijke,
gecontroleerde grondstoffen en protocollen.

“Personalised” magistrale receptuur

Magistrale bereiding is de aanduiding voor het bereiden

van de receptuur in de apotheek. Niet het verstrekken
van voorverpakte medicijnen, ingekocht bij een fabrikant,
maar het professionele handwerk. Dit is steeds zeldzamer
geworden, maar de steeds grotere belangstelling voor
preventieve “personalised medicine”, niet alleen vanuit de
TCG maar ook in de westerse natuurgeneeskunde, maakt
het bereiden weer interessant en doelmatig.
Om deze trend op een professionele manier vorm te
geven, ontwikkelde Charles Wauters een recepteermachine die in staat is honderden individuele recepten per
dag in kortere tijd “veilig” (foutloos) te maken. Vermeldenswaard is dat deze innovatie geheel zonder externe
subsidie ontwikkeld en gerealiseerd is.

Traditionele Chinese Geneeskunde en de Mixrobot

In tegenstelling tot de prescriptiewijze binnen de moderne westerse fytotherapie, komt binnen de TCG een
voorschrift met een enkelvoudig kruid niet voor. Een
voorschrift bestaat daar uit meerdere componenten,
variërend van 3 tot wel 18 ingrediënten per formule. De
TCG kent duizenden formules die in de literatuur worden beschreven. Enkele honderden zijn basisformules,
die – met variaties – in de standaardliteratuur worden
beschreven. Op grond van een differentiaaldiagnose
wordt voor een enkele persoon de formule aangepast
door componenten toe te voegen, de formule zelf te wijzigen, formules samen te voegen of al deze mogelijkheden tegelijk. In een aantal gevallen is het uitgeschreven
recept geheel uniek. Dit is wat TCG “personalized”
maakt. Ieder voorschrift is uitsluitend bedoeld voor één
bepaalde persoon in specifieke omstandigheden.
Het is duidelijk dat voor ieder voorschrift dientengevolge een aantal handelingen moet worden uitgevoerd. Na
het inbrengen in het Apotheek Informatie Systeem (AIS,
het zogenaamde aanschrijven) van het voorschrift verschijnt een bereidingsvoorschrift aan de hand waarvan
iedere component moet worden (1) gepakt, (2) gecontroleerd, (3) afgewogen en (4) teruggezet. Bij iedere 100
voorschriften met gemiddeld tien componenten zijn dat
4000 menselijke handelingen per dag. En een menselijke
handeling is een mogelijke foutenbron. Om dat foutenrisico te elimineren en dus de kwaliteit en correctheid
van deze individuele farmaceutische bereiding beter te
waarborgen is de Mixrobot ontwikkeld. De belangrijkste problemen die moesten worden overwonnen waren
(1) het grote aantal componenten (dit zijn er 400 terwijl
de mengmachine met het grootste aantal componenten
tot nu toe de verfmengmachine is met 30 componenten),
(2) de stabiliteit en nauwkeurigheid van de weegeenheid
en (3) de individuele vloei-eigenschappen van de extracten (“granulaten”).
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De nieuwe gang van zaken

Na het aanschrijven van het voorschrift gaat er een bereidingsvoorschrift in de vorm van een digitaal bestand
naar de Mixrobot. De Mixrobot neemt een voldoende
grote pot uit de vier beschikbare maten op in de weegeenheid en berekent de kortste route om de componenten op te halen. De weegeenheid gaat achtereenvolgens
naar de container met de juiste component, stabiliseert
zich en de gewenste hoeveelheid wordt afgewogen. De
snelheid van wegen is mede afhankelijk van de vloeieigenschappen van de component. Die vloei-eigenschappen en de ideale weegcurve worden met een reeks
proefwegingen gemeten en software-matig in de Mixrobot opgeslagen voor iedere component afzonderlijk (!).
Eventuele contaminatie (“overwaaien”) van componenten onderling wordt voorkomen door puntafzuiging.
De Mixrobot kan natuurlijk niet ruiken of zien. Om de
juiste component op te halen moet de robot dan ook
gebruikmaken van vooraf gedefinieerde plaatsen. Zo’n
plaats heeft een nummer in de vorm van een barcode. In
de grondstoffendatabase is bij iedere component de barcode van de producent opgenomen. Dat is dus ook de
barcode op het etiket van een binnenkomend product.
Deze barcode is in de Mixrobot gekoppeld aan de barcode van de container(s) met dat product (component).
En die barcode is weer gekoppeld aan de barcode van
de plaats. Indien een container wordt gevuld, wordt
er bij het vullen gecontroleerd –middels het scannen
van de fabrieksbarcode en de containerbarcode– of het
juiste product in de juiste container gaat. Daarna kan
de container pas op zijn plaats gezet worden na controle
of de plaatscode en de containercode bij elkaar horen
middels een scan van die codes. Indien één van die controles niet overeenkomt, wordt door de Mixrobot niets
verder geaccepteerd en staat alles stil. Een drievoudige
check dus op juistheid van product. De Mixrobot zorgt
zo voor precisie (zuiverder wegen is menselijkerwijs niet
mogelijk) en zekerheid. Door de Mixrobot wordt de
kwaliteit en veiligheid van de farmaceutische zorg geoptimaliseerd.

Toekomst

De positie van (traditionele) kruiden(genees)middelen
en de toepassing ervan neemt wereldwijd toe, ook in
Nederland. Steeds meer artsen en herbalisten schrijven
magistrale bereidingen voor omdat ze de werking van
plantenformules leren kennen vanuit twee geneeskun-

dige systemen, de holistische natuurgeneeskunde enerzijds en de reguliere geneeskunde anderzijds. Zo vinden
steeds meer, vaak chronisch zieke, patiënten baat bij de
differentiële diagnoses en behandelingen van deskundige
natuurgeneeskundigen. Het wordt steeds aannemelijker
dat de de multi-target werking van de traditionele genees- en voedingsmiddelen hierbij een rol speelt maar
mogelijk ook het feit dat planten en voeding de expressie van bepaalde enzymen of eiwitten kunnen beïnvloeden en, waar nodig, corrigeren. De bewijzen hiervoor
worden tegenwoordig steeds vaker verkregen door
middel van de systeembiologie. De systeembiologische
onderzoeksmethodieken maken het met geavanceerde
analysetechnieken in combinatie met computermodellen
namelijk mogelijk om kleine (patho)fysiologische veranderingen (bijvoorbeeld in de stofwisseling of de hormoonhuishouding) in een vroeg stadium van een ziekte
op te sporen en de invloed hierop van (traditionele)
kruiden(genees)middelen te kwantificeren.
Het is de innovatieve blik van Wauters en de motivatie
van patiënten die de werkzaamheid van de TCG-formuleringen ervaren, die maken dat de NatuurApotheek
bestaat en groeit. In het licht van deze ontwikkelingen is
de Mixrobot een welkome innovatie, en niet alleen voor
Nederland.

Auteursgegevens:
Nicole Hermans is als apotheker werkzaam in de NatuurApotheek te
Pijnacker.
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NVF-nieuws
Publiekswebsite www.infofyto.nl

De NVF neemt begin 2011 de verantwoordelijkheid over
voor de publiekswebsite www.infofyto.nl. Deze website
kwam tot stand op verzoek van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en met financiering van het
InnovatieNetwerk (www.innovatienetwerk.org ). Achtergrond is de behoefte van de Nederlandse (glas)tuinbouwsector om speler te worden in de internationaal groeiende
markt voor medicinale planten(stoffen). Tijdens het project
Medicijnen uit de Kas, waarover in de vorige editie van dit
tijdschrift bericht werd, is geconstateerd dat Nederland een
grote kennisachterstand heeft op het gebied van medicinale
planten. Mede hierdoor bereikt de omzet in kruidenpreparaten niet die omvang die zij in de omliggende landen
heeft, wat voor de ontwikkeling van deze nieuwe teelten
een nadeel is. Daarbij doet zich het probleem voor dat de
website die oorspronkelijk door SIGN bedoeld was als
handelskanaal voor medicinale planten (rechtstreeks van
de teler), volgens de Nederlandse wet niets over de medicinale eigenschappen van deze planten mag zeggen zolang de
producten die worden aangeprezen niet als geneesmiddel
geregistreerd zijn. Omdat dit probleem op korte termijn
niet op te lossen is, werd de NVF gevraagd om in elk geval
de consument te bedienen met wetenschappelijk geaccepteerde publieksinformatie onder verwijzing naar het groeiende aantal in Nederland en Europa geregistreerde kruidengeneesmiddelen, zonder deze ter verkoop aan te bieden.
Het NVF-bureau is voor de publieksvoorlichting op de
Infofyto-website uitgegaan van de medische indicaties van

een veertigtal planten waarover drie belangrijke monografieën het eens zijn: namelijk die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de European Scientific Cooperative
On Phytotherapy (ESCOP), en de Europese geneesmiddelenautoriteit (EMA). Om een einde te maken aan het
vooroordeel dat kruiden ongevaarlijk en onwerkzaam zijn,
worden de waarschuwingen voor interacties, bijwerkingen
en contra-indicaties uit de drie genoemde bronnen cumulatief weergegeven. Daarnaast wordt per plant helder aangegeven welke kwaliteitseisen worden gesteld om tot een
werkzaam geneesmiddel te komen.
De website vermeldt alle kruidengeneesmiddelen die door
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
zijn geregistreerd en geeft daarbij duidelijkheid over het
type registratie. Bij een innovatief geneesmiddel: “De werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van een geneesmiddel
gemaakt uit deze plant is vastgesteld door het CBG. Er zijn
echter ook preparaten in de handel van deze plant waarvoor dit niet is vastgesteld. Let dus goed op de tekst van de
bijsluiter.” Bij traditionele kruidengeneesmiddelen luidt de
informatie: “De veiligheid en kwaliteit van een geneesmiddel gemaakt uit deze plant is vastgesteld door het CBG. De
werkzaamheid is niet volgens de moderne maatstaven klinisch vastgesteld maar wel plausibel en goed gedocumenteerd vanuit internationale tradities (EMA monografie).”
Op deze manier wordt de consument helder voorgelicht
over de status van de preparaten.
Indien er geen geneesmiddelen in Nederland te koop zijn
van een kruid, wordt onder het kopje “Los kruid voor
thee, farmacopeekwaliteit” gemeld: “De mogelijke werkzaamheid van thee van dit kruid volgt uit de wetenschappelijke monografieën; echter in Nederland is nog geen los

Geregistreerd Geneesmiddel

In 2010 werd Iberogast door het
CBG erkend als geneesmiddel.
In te zetten bij:
• Maagpijn
• Maagzuur
• Een vol gevoel
• Maag-darmkrampen
• Misselijkheid
Het middel waar je in
2011 niet omheen kan.
Iberogast:
werkt snel, plantaardig

Iberogast wordt in Nederland op de markt
gebracht door TIMM Health Care BV. Voor
meer informatie: www.timmhealthcare.nl
info@timmhealthcare.nl, Tel 030 281 44 72

adv iberogast FYTOTHERAPIE def.indd 1
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kruid geregistreerd als geneesmiddel. Op warenwetkruiden
staat doorgaans geen kwaliteitskenmerk. Nadere informatie hierover mag volgens de Nederlandse wet niet worden
verstrekt in deze context”. Hierdoor is de consument
geïnformeerd over werkzame kruiden en tevens over de
huidige knelpunten in de wetgeving. Hetzelfde is nog duidelijker het geval bij de planten waarvan de informatie valt
onder de categorie: “Voedingsmiddel”, of “Voedingssupplement in Nederland, geneesmiddel in Europa”. Hoewel
er geen preparaten mogen worden genoemd, worden wel
de kwaliteitseisen bekendgemaakt waaraan deze preparaten zouden moeten voldoen. Zodoende kan de website
een aanjager zijn voor innovatie in de sector en het streven
naar verhoging van de kwaliteit in de hele keten van zaadleverancier tot verkoper (van plant tot klant). De bedoeling
is om in de loop der tijd uit te breiden met voldoende onderbouwde kruiden uit Chinese en andere tradities.
De informatieve website biedt de NVF de mogelijkheid om
ook hier haar openbare ledenlijst van zorgverleners binnen
een voor het publiek interessante context te presenteren.
Dit markeert de start van een taakverbreding van de NVF
als onafhankelijk kennisinstituut.
De website Infofyto verkeert nog in een ontwikkel en
groeifase. Het NVF-bureau ontvangt graag uw suggesties
en opmerkingen.

ANVAG-nieuws
Klinisch onderzoek ayurveda

De Charité Universiteitskliniek Berlijn (van de Vrije Universiteit en Humboldy Universiteit) is oktober 2010 gestart
met de fase-drie studie CARAKA: Complex Ayurvedic
treatment in osteroarthritis of the knee against standard
care. In deze studie wordt de veiligheid en effectiviteit van
een complexe ayurvedische behandeling vergeleken met
standaardzorg voor osteoartritis van de knie. De studie
duurt tot april 2014 en de onderzoekers hopen 150 patiënten te includeren, die 12 weken worden behandeld en 12
maanden worden gevolgd. De ayurvedische behandeling
bestaat uit massage, persoonsspecifieke dieet-, supplementen- en leefstijladviezen, yoga en zelfmassage van de
knie. De standaardbehandeling die wordt gegeven volgens
momenteel geldende internationale afspraken omvat zelfzorgadvies, pijnstillers en intensieve fysiotherapie. Primair
eindpunt is de Western Ontario and McMaster University
Osteoarthritis Index (WOMAC). Daarnaast worden diverse vragenlijsten en een visueel analoge score voor pijn
en slaap gebruikt.
Bron: ANVAG.

Korte berichten
Registratie complex kruidengeneesmiddel

Augustus 2010 heeft het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (CBG) het eerste complexe traditionele
kruidengeneesmiddel in Nederland geregistreerd. Het betreft het uit Duitsland afkomstige geneesmiddel Iberogast
(extract STW5). Het middel werd daar door meer dan 25
miljoen patiënten gebruikt en staat in de officiële behandelrichtlijnen voor functionele dyspepsie en Irritable Bowel
Syndrome (IBS). Begin 2009 vierde STW5 met een weten-

schappelijke symposium zijn 50-jarig bestaan. Professor
Allescher memoreerde dat in die 50 jaar in de diagnose
en therapie van functionele maag- en darmklachten vele
trends te onderscheiden zijn geweest. In de zestiger jaren
werden dysbacteriose en enzymtekort als oorzaak gezien
(en waren bacteriën en enzymen de therapie) en achtereenvolgens lag de nadruk op psychosomatiek, op de motiliteit
(met cisapride), op de zuurproductie (met H2-blokkers),
op viscerale overgevoeligheid, ontstekingsprocessen, opnieuw op zuren (met protonpompremmers), serotonine,
interacties met het zenuwstelsel en momenteel staan genetische factoren in de belangstelling. Al deze jaren is de
therapie met STW5 actueel gebleven en zijn verschillende
effecten van dit extract vastgesteld op ontsteking, zuurproductie, motiliteit en hypergevoeligheid alsmede de gelijkwaardigheid met verschillende veelgebruikte chemisch
gesynthetiseerde middelen. Door een groot aantal onderzoekers werden deze werkingsmechanismen en de klinische
effectiviteit nader toegelicht. Interessant is dat STW5 en
ook Iberis amara-extract een duaal effect op de darm
bleken te hebben. Bij de atonische darm werkt het prokinetisch en bij de spastische darm spasmolytisch. Professor
Schemann liet zien dat STW5 de secretie van enzymen in
het spijsverteringskanaal bevordert. Ook wordt de tonus
van de onderste oesophagus-kringspier verhoogd, zonder
het dwarsgestreepte spierweefsel hoger in de slokdarm te
beïnvloeden; de tonus van de maagsfincter wordt verlaagd.
De samenstelling van STW5 is in Duitsland en Nederland
gelijk en bestaat uit gestandaardiseerde extracten van Iberis amara, Matricaria recutita, Angelica archangelica, Carum carvi, Silybum marianum, Melissa officinalis, Mentha
piperita, Chelidonium majus en Glycyrrhiza species. Iberis
amara is de bittere scheefbloem, een mosterdachtige plant
die al door Galenus in de eerste eeuw na Christrus beschreven werd. De plant is een levermiddel in de Spaans/
Portugese traditie. Voor het gebruik in Duitsland is het
leerboek van Madaus uit 1938 belangrijk geweest. De andere planten in STW5 zijn ook in Nederland veelgebruikte
antiflogistica en spasmolytica in de spijsverteringstractus.
Het middel – voorheen als voedingssupplement verkrijgbaar – is nu in Nederland geregistreerd als (innovatief)
kruidengeneesmiddel met een full dossier, dat wil zeggen
dat het CBG voldoende bewijs heeft gezien van kwaliteit,
veiligheid en werkzaamheid. Dit is bijzonder voor een
complexpreparaat, maar in Duitsland is dit middel al heel
lang in gebruik bij zowel reguliere als natuurartsen, en
zowel klinisch als wat betreft de synergetische (multitarget)
werking van de diverse bestanddelen is veel onderzoek beschikbaar. De indicaties zijn symptomatische behandeling
van dyspepsie in volwassenen, met name voor de klachten
maagpijn, maagzuur, een vol gevoel, maag/darmkrampen
en misselijkheid. In Duitsland zijn de indicaties iets uitgebreider, daar is STW5 een plantaardig geneesmiddel bij
maag-darmziekten, met als indicaties de behandeling van
functionele en door motiliteit veroorzaakte maagdarmziekten zoals een geïrriteerde maag, IBS en ter ondersteuning
van de behandeling van de klachten bij maagslijmvliesontsteking (gastritis). Deze ziektes leiden met name tot
klachten als maagpijn, vol gevoel, winderigheid, maag/
darmkrampen, misselijkheid en brandend maagzuur.
Bronnen: Symposiummap 50 Jahre Iberogast; Bijsluiter
Iberogast Duitsland, Bijsluiter en samenvattende productinformatie Iberogast Nederland.
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