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Ten geleide
In Nederland heeft 15 tot 20% van de vrouwen en 5 tot
20% van de mannen last van het prikkelbare darmsyndroom (irritable bowel syndrome [IBS]). Een aanleiding
om in dit nummer aandacht te schenken aan darmstoornissen. De gezondheid van de darmen is bij uitstek een
werkterrein van de natuurgeneeskunde. Men zou verwachten dat er, naast studies met probiotica, veel klinische studies zijn verricht naar het effect van traditionele
(westerse) fytotherapeutica bij darmstoornissen zoals
obstipatie, diarree of IBS. Het is verbazingwekkend dat
dit niet zo blijkt te zijn, zelfs niet voor hydroxyantraceen bevattende planten waaronder rabarber en senna,
die traditioneel toegepast worden bij obstipatie, zoals is
te lezen in een artikel van Demeyer en Delmulle. Daarentegen is er in de literatuur een overvloed te vinden van
studies met Chinese kruiden en kruidenformules (deze
blijven onbesproken in dit nummer). Uitzonderingen
zijn pepermuntolie en STW 5 (Iberogast), waarmee wel
meerdere klinische studies zijn verricht. Pepermuntolie
wordt hier door ondergetekende besproken voor de
toepassing bij IBS en bacteriële overgroei in de dunne
darm. Bij steeds meer aandoeningen blijken verstoringen in de darmflora of bacteriële overgroei een onderliggende, pathogene factor te zijn. In het artikel over

darmfloratherapie van Tode-Gottenbos en de casus uit
de praktijk van Verlinden is te lezen hoe, onder meer
met behulp van kruiden, een verstoorde darmflora aangepakt kan worden.
Verder kunt u in dit voorjaarsnummer, in een bijdrage
van de heren Van Wijk, iets lezen over lichtgevende vrije
radicalen en hoe daarvan gebruik gemaakt kan worden
om de beschermende werking te meten van huidcrèmes
tegen door zonlicht veroorzaakte oxidatieve processen in de huid. Bode beschrijft de bevindingen van
zijn onderzoek naar de uitoefening van ayurvedische
geneeskunde in India en komt tot de conclusie dat de
‘ayurvedische’ beroepsuitoefening op verschillende wijze
vorm heeft gekregen in India en onderhevig is aan modernisering.
Over de implementatie van de EU-richtlijn aangaande
traditionele kruidengeneesmiddelen schreef Van Asseldonk een informatief artikel dat eerder al op de NVFwebsite verscheen.
Tot slot vindt u ook nu weer interessante nieuwsberichten op het gebied van fytotherapie.
De redactie wenst u veel leesplezier.
Drs. Lan Kiauw de Munck-Khoe (redacteur)

Pepermuntolie bij prikkelbare darm
L.K. de Munck-Khoe
Het prikkelbare darmsyndroom (irritable bowel syndrome [IBS]) is een veel voorkomende aandoening en wordt gekenmerkt door een complexe cluster van symptomen. Resultaten van de
meest

recente

meta-analyse

ondersteunen

de

toepassing

van

pepermuntolie

ter

verlichting

van de symptomen, ongeacht het type IBS (met obstipatie, met diarree of een mengvorm). Uit
deze meta-analyse komt een NNT1 van 2,5 naar voren, wat op een zeer goede effectiviteit wijst.
1

NNT: Number Needed to Treat, het aantal patiënten dat behandeld moet worden om bij één patiënt klachten te voorkomen.

Prikkelbare darmsyndroom

IBS is een functionele darmstoornis die gekenmerkt
wordt door chronisch recidiverende buikpijn en een
verstoord en/of wisselend defecatiepatroon (obstipatie
en/of diarree) en gepaard gaat met een opgeblazen gevoel (flatulentie) en winderigheid. IBS komt veel voor:
de prevalentie in westerse landen wordt geschat op
10-15%. In Nederland heeft 15 tot 20% van de vrouwen en 5 tot 20% van de mannen last van IBS. Ook bij
kinderen komt het veel voor. IBS is de meest frequent
voorkomende aandoening van het spijsverteringskanaal
en doet zich voor als een cluster van symptomen waarbinnen door de jaren heen verschuivingen kunnen optreden, waarbij het accent meer op functionele dyspepsie
of overtollig maagzuur kan komen te liggen. Er zijn
geen aantoonbare morfologische of biochemische afwijkingen. Afwijkingen in de darmflora worden beschouwd
als een relevante pathogenetische factor.

Bij de pathofysiologie van IBS kunnen een abnormale
motiliteit of een verhoogde gevoeligheid van de darmen,
factoren in het darmlumen die de darmen prikkelen,
post-infectieuze neuromodulatie en psychosociale factoren een rol spelen. Internationaal geaccepteerde criteria
voor de diagnosestelling zijn de Manning-criteria, Rome
I-criteria en de Rome II-criteria.
Ook geneesmiddelen kunnen aanleiding geven tot IBS
en/of bacteriële overgroei in de dunne darm (zie hieronder). Zo is chronisch gebruik van maagzuurremmers
vaak een oorzaak van bacteriële overgroei in de dunne
darm bij ouderen. Verder kunnen antibiotica, calciumantagonisten, antidepressiva, diuretica, codeïne en morfine buikklachten veroorzaken zoals die bij IBS voorkomen. Dit geldt ook voor melk (bij lactose-intolerantie),
kunstmatige zoetstoffen, ook in ‘light producten’ (sorbitol of aspartaam) en alcohol [1].
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De eventuele medicamenteuze behandeling is symptomatisch en kan bestaan uit bijvoorbeeld vezels (psyllium, sterculiagom) en lactulose of magnesiumsulfaat
bij obstipatie of loperamide bij diarree. Voor de toepassing van spasmolytica en antidepressiva ontbreken nog
kwalitatief goede effectiviteitsstudies [1]. Mede door het
ontbreken van een effectieve medicamenteuze therapie
consulteren patiënten met IBS vaak een complementair
werkende arts of therapeut en wordt gebruikgemaakt
van kruidenpreparaten, pepermuntolie, probiotica, acupunctuur, psychotherapie en hypnotherapie.

Bacteriële overgroei en IBS

Symptomen van IBS overlappen voor een groot deel die
van bacteriële overgroei in de dunne darm, small intestinal bacterial overgrowth syndrome (SIBO). SIBO komt
voor bij 30-85% van de patiënten met IBS [2]. Bij de
behandeling van IBS dient hiermee rekening gehouden
te worden. Bij bacteriële overgroei is er in het bovenste
deel van het darmkanaal sprake van een abnormaal
toegenomen aantal bacteriën en/of een verandering in
de soort bacteriën. Bacteriële overgroei is vaak het gevolg van hypochlorhydrie (maag) of sterk verminderde
darmmotiliteit, waarbij bacteriën uit de dikke darm
de kans krijgen om de dunne darm te koloniseren. De
symptomen komen niet alleen overeen met IBS, maar
ook met symptomen van het chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie [3]. Bij patiënten met SIBO is
er malabsorptie van voedingsstoffen en produceren de
overmatige bacteriën toxische stoffen die de darmwand
beschadigen (dit kan leiden tot het zogenaamde leaky
gut syndrome).
Analyse van het microbiële genoom laat verschillen in
fecale micro-organismen zien bij gezonde personen en
patiënten met SIBO [2]. Ademtests die het methaangehalte meten in de adem na inname van glucose of
lactulose worden het meest toegepast voor de diagnose,
hoewel het nemen van darmfloramonsters uit de dunne
darm de beste test is. De meningen verschillen over de
vraag of SIBO vooraf gaat aan IBS of andersom.
SIBO wordt regulier behandeld met breedspectrum
antibiotica, maar het aantal recidieven na behandeling
met antibiotica is hoog (44%) [2]. Vermoedelijk is dit
voor een belangrijk deel te verklaren door een (verdere)
verstoring van de darmflora door de antibiotica. Uit
onderzoek is gebleken dat verstoring van de microbiota
na een kuur nog acht weken of langer aantoonbaar is
en dus lang tijd nodig heeft om te herstellen [4]. Dit
onderzoek laat ook zien dat een probioticum, bestaande
uit meerdere probiotische soorten en stammen (multistrain/multi-species) het herstel van de darmflora na een
kuur aanzienlijk versnelt. Elders in dit nummer kunt
u een casus lezen van een patiënte met een abnormale
darmflora en een historie van antibioticagebruik. Voor
bacteriële overgroei wordt in de praktijk, vanwege een
antimicrobiële werking, ook wel gebruikgemaakt van
grapefruitzaadextract, oregano-olie, knoflook, berberine
bevattende preparaten, olijfolie-extract of Pau d’arco.

Natuurlijke middelen bij IBS

Een zeer uitgebreid overzichtsartikel van de Cochranegroep naar het effect van kruidenpreparaten bij IBS
vermeldt verbetering van IBS-symptomen ten opzichte
van placebo met STW 5 (Iberogast) en STW 5-II, met

de Chinese kruidenformule Tongxie Yaofang en een
ayurvedische formule – beide bij IBS-patiënten met
hoofdzakelijk diarree – en met de Tibetaanse formule
Padma Lax – hoofdzakelijk bij obstipatie [5]. De auteurs van dit overzichtsartikel plaatsen hierbij de kanttekening dat de resultaten nog verder bevestigd moeten
worden met meer, goed opgezet onderzoek. In het
januarinummer 2011 van dit tijdschrift is aandacht besteed aan de recente registratie van Iberogast (STW 5)
als traditioneel kruidengeneesmiddel in Nederland, voor
de indicaties ‘symptomatische behandeling van dyspepsie in volwassenen, met name voor de klachten maagpijn, maagzuur, een vol gevoel, maag/darmkrampen en
misselijkheid’. In Duitsland is dit middel al heel lang in
gebruik bij functionele dyspepsie en IBS.
Sint-janskruid zou de behandeling van IBS kunnen
ondersteunen bij patiënten met een hyperreactief autonoom zenuwstelsel. Een kleine studie onder 30 vrouwen
met IBS en 20 vrouwen zonder IBS wijst hierop [6].
Deze vrouwen ondergingen een test met verschillende
stressoren waarbij de respons op de hartfrequentie werd
gemeten. Verder werden de mate van angst en depressie gemeten. De IBS-groep vertoonde grotere angst- en
depressiescores dan de controlegroep en een afwijkende
hartfrequentierespons op de teststimuli. Na acht weken
gebruik van sint-janskruidextract was de autonome
reactiviteit op stress verbeterd, wat gepaard ging met
significante verbeteringen in IBS-symptomen. Een andere studie bij 70 IBS-patiënten (mannen en vrouwen),
waarin niet specifiek gekeken werd naar een autonome
component, liet geen effect zien [7].
Bij IBS worden veranderingen in de microbiota aan de
darmmucosa en in de feces gevonden. Talloze studies laten gunstige effecten zien van probiotica op symptomen
van IBS [8-10]. Een recente studie laat zien dat mengsels
van probiotica (multi-species probioticum) effectiever
zijn voor de therapeutische toepassing bij IBS en bij allerlei andere aandoeningen, dan enkelvoudige probiotica
(mono-strain probiotica) [11]. Probiotica kunnen worden toegepast bij IBS met of zonder bacteriële overgroei.

Pepermuntolie (olie-extract van Mentha piperita L.)

Vele studies, hoewel niet allemaal van hoge kwaliteit,
laten zien dat de toepassing van pepermuntolie (in de
vorm van maagsapresistente capsules) verbetering kan
geven van IBS-klachten, zowel bij patiënten met overwegend diarree als bij patiënten met overwegend obstipatie
[12-15]. Pepermuntolie werkt bij patiënten met en zonder SIBO en verbetert de kwaliteit van leven [12,14,16].
In een meta-analyse (2008) werden de afzonderlijke effecten van vezels, spasmolytica en pepermuntolie geëvalueerd [13]. Vier studies met pepermuntolie van goede
kwaliteit werden geïncludeerd met in totaal 392 deelnemers. Deze meta-analyse laat zien dat psylliumvezels,
spasmolytica (met name scopolamine) en pepermuntolie
allen effectief zijn voor de behandeling van IBS. Vier
studies met pepermuntolie van goede kwaliteit werden
geïncludeerd met in totaal 392 deelnemers. Het relatieve
risico met pepermuntolie (450-600 mg/dag; 1-3 maanden) nam af met 57% ten opzichte van de placebobehandeling. De NNT was 2,5 voor pepermuntolie, voor
spasmolytica 5 en voor vezels 11. Hoewel de NNT voor
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pepermuntolie het gunstigst was, merken de auteurs op
dat de gegevens berusten op een veel kleiner aantal studies met een lager totaal aantal patiënten dan bij vezels
en spasmolytica.
Een eerdere meta-analyse uit 2005 evalueerde 16 studies
met pepermuntolie, waarvan 12 placebogecontroleerd,
drie vergelijkende studies met spasmolytica en een studie
waarin behandeling met pepermuntolie werd vergeleken
met stress management [14]. De gemiddelde respons
was 58% voor pepermuntolie (546-1200 mg/dag; 2-4
weken) en 29% voor placebo. Spasmolytica waren niet
effectiever dan pepermuntolie en veroorzaakten vervelende bijwerkingen. Daarentegen kwamen bijwerkingen
bij pepermuntolie niet veel voor en waren van milde
en voorbijgaande aard (maagzuur, misselijkheid, (peri)
anaal branderig gevoel). De auteurs zien een rol weggelegd voor pepermuntolie bij IBS als middel van eerste
keus ter verlichting van de symptomen en verbetering
van de kwaliteit van leven.
Ook bij kinderen komt IBS (frequente buikpijn) veel
voor, bij 4-25% [15]. In een studie bij 42 schoolkinderen gaf pepermuntolie (2 weken) bij 75% van de
kinderen een vermindering van aan IBS geassocieerde
buikpijn [17]. In een Cochrane-analyse wordt dit effect
echter als gering beoordeeld, evenals overigens het effect
van reguliere medicatie (serotonine-antagonisten, maagzuurremmers) [15].

Antibacteriële werking

De verlichtende werking van pepermuntolie bij spijsverteringklachten is al eeuwenlang bekend. Pepermuntolie
heeft een spasmolytische en carminatieve werking,
waardoor ook de pijn vermindert. De menthol in de olie
ontspant de gladde spieren van het maagdarmkanaal via
blokkering van calciumkanalen.
Het is bekend dat vele aromatische oliën in planten een
breedspectrum antimicrobiële werking hebben. Ook
van pepermuntolie is (in vitro) een antibacteriële werking aangetoond tegen talloze gram-positieve en gramnegatieve bacteriesoorten, waaronder gastro-intestinale
pathogenen [3]. Daarbij is het effect van de gehele olie
– die meer dan 100 verschillende stoffen bevat – groter
gebleken dan van het hoofdbestanddeel menthol. Pepermuntolie is zelfs werkzaam tegen antibioticaresistente,
pathogene stammen (Helicobacter pylori, Escherichia
coli, Salmonella enteritidis) [3]. Logan beschrijft een casus waaruit de conclusie getrokken zou kunnen worden
dat een van de mechanismen waarmee pepermuntolie
symptomen van IBS kan verbeteren de antimicrobiële
activiteit is [3].

van bacteriële overgroei (SIBO) en zonder de uitslag af
te wachten werd begonnen met pepermuntolie, driemaal
daags 0,2 ml, gedurende 20 dagen. Zes dagen na de pepermuntkuur werd de ademtest herhaald. Uit de eerste
ademtest bleek dat patiënte een ernstige SIBO had. De
waterstof- en methaanconcentraties waren tien maal hoger dan normaal en 3,5 maal hoger dan de afkapwaarde
voor een positieve diagnose. In de tweede test waren de
gaswaarden na een uur 32% lager dan in de eerste test.
De gasvorming ten opzichte van de basislijn was 42%
minder. Ook de klinische symptomen waren verbeterd;
minder gasvorming en pijn en een normalere stoelgang.
Ondanks de verbeteringen in de ademtest waren de gaswaarden nog steeds te hoog. De auteur noemt berberine
als mogelijke toevoeging vanwege de bacteriedodende
werking. Het kan ook zijn dat de pepermuntkuur te
kort was (20 dagen in plaats van 1-3 maanden). Na de
behandeling met pepermuntolie werden probiotica toegepast (Lactobacillus acidophillus en Bifidobacterium
lactis) omdat pepermuntolie waarschijnlijk ook de probiotische flora aantast. De auteur benadrukt het belang
van probiotica voor het herstel van de darmflora.

Veiligheid

Pepermuntolie is veilig in de voorgeschreven doses.
Bijwerkingen komen niet veel voor, maar peri-anale
branderigheid en misselijkheid kunnen optreden. Pepermuntolie is gecontra-indiceerd bij personen met galwegocclusie, galblaasontsteking of ernstige leverschade.
Interacties met geneesmiddelen zijn niet bekend [18].

Conclusie

Pepermuntolie wordt vanwege de spasmolytische en
carminatieve werking toegepast bij IBS. Meta-analyses
hebben aangetoond dat dit zinvol is, ongeacht het type
IBS (gepaard gaande met diarree en/of obstipatie) en
ongeacht het wel of niet aanwezig zijn van bacteriële
overgroei in het proximale deel van de dunne darm
(SIBO). In Australië wordt pepermuntolie algemeen in
de huisartsenpraktijk voorgeschreven voor IBS [18].
Meer klinisch onderzoek zou moeten uitwijzen of naast
de werking als calciumantagonist, ook een antimicrobiële activiteit van pepermuntolie een rol speelt, waarvan
IBS-patiënten met SIBO (extra) profijt zouden kunnen
hebben. Aan de andere kant zou dit negatieve consequenties voor de darmflora kunnen hebben en nabehandeling met probiotica noodzakelijk maken.
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Enkele kruiden bij darm(flora)therapie
N. Tode-Gottenbos
Dat voeding en de gezondheid van de darmen, darmslijmvlies en darmflora van belang zijn voor het onderhouden van een goed functionerend lichaam, is in de natuurgeneeskunde algemeen aanvaard. ‘De
dood huist in de darm’ is een bekende uitspraak, die tegenwoordig vaak wordt omgevormd naar het positievere ‘de gezondheid huist in de darm’. Ook in de biomedische wetenschap is de darmflora ontdekt als interessant onderzoeksgebied. Zo werd vorig jaar het genoom van een groot deel van de menselijke darmflora in kaart gebracht door onderzoekers van onder andere Wageningen Universiteit [1].
Elders in dit nummer is een casus te lezen waarbij de verbetering van de darmflora onderdeel uitmaakte van de
behandeling. In de natuurgeneeskunde wordt al langer gebruikgemaakt van kennis over de spijsvertering, darmen
en darmflora. Sinds enkele jaren wordt in Nederland ook
de mogelijkheid geboden om de intestinale darmflora te
laten onderzoeken middels een fecesanalyse. Bij de zogenaamde darmfloratherapie wordt vaak gebruikgemaakt
van oosterse (uit de Traditionele Chinese Geneeskunde
(TCM) of ayurveda) maar soms ook westerse kruiden.
Eerst een korte introductie over de darmflora. In ieder
deel van de darm bevinden zich bacteriën; hun aantal is
echter relatief zeer klein in maag, duodenum, jejunum
en ileum (in totaal < 104 bacteriën/ml). In het colon vinden we de grootste aantallen bacteriën, per (residente)
soort 104 - 1011 per gram feces. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen residente en transiënte flora. De residente flora bestaat uit de bacteriën die in de darmen ‘thuishoren’. Zij koloniseren de darmwand en maken stoffen
aan die de potentiële pathogenen die dagelijks met de
voeding passeren, moeten afweren. De transiënte flora is
de luminale flora die ‘op doorreis’ is. De residente flora
wordt onderverdeeld in aërobe flora (1%) en anaërobe
flora (99%). Met name de anaërobe flora (Bifidobacteriën, Bacteroïdes-soorten en de micro-aërofiele Lactobacillus-species) maakt (onder andere) korteketenvetzuren,

waterstofperoxide en melkzuur aan die de kolonisatie
van pathogene species moeten tegengaan.
Wanneer het evenwicht tussen de verschillende soorten in disbalans raakt of wanneer het darmmilieu niet
optimaal is (bijvoorbeeld als gevolg van verkeerde voeding of stress), kan het voorkomen dat de aanwezige
residente flora niet de juiste stoffen aanmaakt. Er kunnen dan enzymen gevormd worden die het milieu in de
darm ongunstig beïnvloeden; dit worden ook virulente
factoren genoemd. Bij de aanwezigheid van virulente
factoren wordt binnen de darmtherapie vaak gekozen
voor een reductie van de aanwezige flora, om vervolgens
het darmmilieu en de darmflora te herstellen met onder
andere probiotische preparaten. Ook bij het vóórkomen
van pathogene kolonisatie in de darm en bij Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO, ook wel overgrowth
syndrome genoemd [2]) wordt vaak gekozen voor een
reductie van de aanwezige niet-optimale darmflora.

Tea tree-olie

Voor het reduceren van de darmflora kan gebruikgemaakt worden van kruiden en vluchtige oliën. Met
name tea tree-olie (Melaleuca alternifolia) wordt veel
ingezet vanwege de antimicrobiële werking. Tea tree-olie
is (in vitro en in vivo) bewezen effectief tegen onder andere Candida-species [3,4,5], die het milieu in de darm
kunnen verstoren wanneer zij de kans krijgen om van de
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gistvorm uit te groeien tot de schimmelvorm. Daarnaast
is tea tree-olie in vitro effectief gebleken tegen verschillende bacteriesoorten zoals Streptococcus-species en
Lactobacillus-species [6], Enterococcus faecalis en E.
faecium, evenals Escherichia coli [7]. Tea tree-olie wordt
toegediend als maagsapresistente capsules.

Heropbouwen: polysacchariden

Tijdens de reductiefase zullen in de darm veel afvalstoffen vrijkomen, niet alleen door de aanwezigheid van
de virulente factoren maar ook door de afstervende
darmflora. Deze afvalstoffen betekenen extra werk voor
de lever en nieren, die door de aanwezigheid van de
virulente factoren en mogelijke pathogenen toch al een
hogere belasting hadden. Deze organen worden daarom
voor en tijdens de reductiefase gedraineerd en ondersteund. De welbekende lever- en nierondersteunende
fytotherapeutica kunnen hierbij worden ingezet. De
mogelijkheden zijn hierbij groot. Een aantal therapeuten kiest de kruiden op basis van specifieke kenmerken
en eigenschappen van de patiënt (zoals gebruikelijk in
de TCM en ayurvedische kruidenleer). Ook kan desgewenst gekozen worden voor een niet-traditioneel kruidenpreparaat, zoals een gemmotherapeuticum of een
oligotherapeuticum, welk laatste naast een kruid ook
sporenelementen bevat die het orgaan ondersteunen.

Nadat de niet-optimale darmflora is gereduceerd, is
het van belang deze op een juiste manier weer op te
bouwen. Dit gebeurt met pre- en probiotica. In de
darmfloratherapie wordt doorgaans gebruikgemaakt
van preparaten die levende en niet-levende cellen van
residente flora bevatten. De niet-levende cellen (autolysaten) zorgen hierbij voor een immuunsrespons en voor
een verzuring van het darmmilieu, waardoor dit gunstiger wordt voor de levende bacteriën uit de probiotische
preparaten1. Ook moet de darmflora zelf gevoed worden
waarbij kruiden wederom van dienst kunnen zijn. De
stoffen die de darmflora tot voedsel dienen, worden prebiotica genoemd. Het zijn veelal vezels van plantaardige
oorsprong zoals inulin, een hydrofiel fructosehoudend
polysaccharide (fructaan). Inulin komt onder andere
voor in cichoreiwortel (Cichorium intybus), maar ook
in andere wortelgewassen als (Griekse) alant (Inula helenium), topinamboer of aardpeer (Helianthus tuberosus)
en schorseneer (Scorzonera hispanica). Ook paardenbloem (Taraxacum officinale) en wederom de artisjok
bevatten inulin en soortgelijke fructo-oligo-sacchariden
(ook wel afgekort tot FOS, en om de prebiotische eigenschappen vaak gebruikt als voedingsbodem in probioticapreparaten). Aangezien geïsoleerde inulin makkelijk
overgedoseerd wordt (wat kan leiden tot oprispingen en
flatulentie), is het aan te bevelen patiënten simpelweg
meer van deze gewassen te laten eten. Doordat de mens
het enzym inulase mist in de dunne darm, wordt inulin
daar niet afgebroken en blijft het intact tot in de dikke
darm, waar onder andere de Bifidobacterium species
het polysaccharide wel kunnen afbreken en dit hen tot
voedsel dient [13,14].

Artisjok en geelwortel

Slijmvliesherstel

Mills en Bone noemen in hun boek Principles and
Practice of Phytotherapy nog de planten absintalsem
(Artemisia absinthium), knoflook (Allium sativum) en
condurango (Marsdenia condurango of Gonolubus
condurango) als mogelijk waardevolle planten voor het
reduceren van een verstoorde darmflora [8].

Voorbereidingsfase

Veelgebruikt voor het draineren van de lever zijn de
planten artisjok (Cynara scolymus) en geelwortel of
kurkuma (Curcuma longa). Artisjokpreparaten bevorderen niet alleen de aanmaak en toestroom van gal maar
hebben ook een hepatoprotectief effect, waarbij flavonoïden, sesquiterpeenlactonen, polyfenolen en caffeoylkininezuren waarschijnlijk de belangrijkste werkzame
groepen vormen [9].
Hoewel de literatuur met name de anti-inflammatoire
capaciteiten van (curcumin uit) geelwortel beslaat (wat
uiteraard een gunstige bijkomstigheid kan zijn), heeft de
plant ook een sterke choleretische en cholagogische werking [10,11]. Kurkuma wordt tevens genoemd bij het
verlichten van het prikkelbare darmsyndroom (irritable
bowel syndrome [IBS]) [11] en atopische klachten [10],
wat in een aantal patiënten uiteraard gunstig kan zijn.
In de traditionele ayurvedische geneeskunde wordt kurkuma gezien als een kruid dat geschikt is voor alledrie
de dosha’s, maar gezien de verwarmende eigenschappen
liever niet langdurig gebruikt moet worden door Pittatypes [12]. Zij zouden mogelijk meer baat hebben bij
het meer ‘verkoelende’ artisjok. Over kurkuma kunt
u meer lezen in onder andere het voorjaarsnummer
van 2008 van dit tijdschrift, waarin Halkes een artikel
schreef over deze en andere Indiase planten. Uiteraard
zijn nog veel meer planten denkbaar met een leverreinigende en -stimulerende activiteit, maar vanwege
de beschikbare ruimte laten we die in dit artikel verder
onbesproken.

Een veelvoorkomend probleem bij een niet-optimale
darmflora is degeneratie van het darmslijmvlies. Darmflora en mucosa hebben een symbiotische relatie: een
gezond darmslijmvlies is afhankelijk van een gezonde
darmflora en vice versa. Het verbeteren van het darmmilieu kan eveneens verbeteringen geven in het darmslijmvlies, maar dit proces kan ook ondersteund worden
door het gebruik van kruiden of voedingsstoffen. In geval van een verhoogde permeabiliteit van de darm wordt
vaak gebruikgemaakt van het aminozuur glutamine om
de conditie van de darmslijmvliescellen te verbeteren en
daarmee de darmbarrière te herstellen [15,16].
Het kruid dat het vaakst naar voren wordt geschoven in
dit verband is de zwarte komijn (Nigella sativa). In de
ayurveda wordt dit kruid al lang gebruikt voor (onder
andere) een algemene verbetering van de spijsvertering,
bijvoorbeeld bij flatulentie of dyspepsie. Studies bij ratten laten zien dat het slijmvlies herstellende eigenschappen heeft; in ieder geval bij ethanol-geïnduceerde slijmvliesbeschadigingen, maar mogelijk ook bij beschadiging
door andere oorzaken [17]. Daarnaast is Nigella voor
tal van andere spijsverteringsstoornissen geïndiceerd,
zoals zweren van het maag-darmkanaal [18] en dyspepsie bij een Helicobacter-infectie [19], wat voor bepaalde
patiënten een gunstige aanvulling kan zijn op de behandeling. Andere planten die mogelijk een gunstige invloed
kunnen uitoefenen op de darmmucosa zijn volgens Mills
en Bone kamille (Matricaria recutita), moerasspirea (Fi1

Dit is een opvatting uit de darmfloratherapie.
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lipendula ulmaria), de (rode) iep (Ulmus species), zoethout (Glycyrrhiza glabra) en goudsbloem (Calendula
officinalis) [10].
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Nieuw licht op antioxidantmeting
E.P. van Wijk, R. van Wijk
Vrije radicalen zenden licht uit bij hun ontstaan tijdens oxidatieve reacties. Hieronder beschrijven de auteurs hoe van dit fenomeen gebruikgemaakt kan worden om oxidatieve stress te meten in de
huid en hoe dit kan worden toegepast voor de meting van antioxidatieve effecten van crèmes [1].
Oligomere proanthocyanidinen (OPC’s) behoren tot
de (polyfenolen-)familie van antioxidanten met een
relatief sterk vermogen om vrije radicalen weg te
vangen. OPC’s worden in hoge concentraties gevonden
in fruit zoals appels, peren en druiven maar ook in
chocolade, wijn en thee. Eén van de richtingen in het
wetenschappelijk onderzoek naar de (gunstige) effecten
van OPC’s is de bestudering van hun invloed op de
huid na blootstelling aan oxidatieve stress. De huid
staat voortdurend bloot aan oxidatieve stress vanuit
zowel endogene als exogene bronnen. De belangrijkste

exogene bron is ultraviolette straling van de zon of van
kunstlichtbronnen die worden gebruikt om snel een
bruine huidskleur te krijgen. Oxidatieve stress als gevolg
van UV-straling put endogene antioxidanten van de
huid uit, wat bij overschrijding van een kritische grens
kan resulteren in toenemende reacties van vrije radicalen
met intracellulaire macromoleculen zoals eiwitten,
lipiden en DNA. Op weefselniveau (huid) geeft de UVgeïnduceerde vorming van vrije radicalen aanleiding
tot een ontstekingsbeeld dat, in eerste instantie, wordt
gekenmerkt door roodheid (erytheem) van het gebied
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dat aan UV-straling was blootgesteld. De vraag of
en hoe de OPC’s hier een invloed op uitoefenen is op
verschillende manieren onderzocht.
Recent onderzoek laat zien dat op de huid aangebrachte
crèmes en lotions die uit druivenpitten (Vitis vinifera)
geëxtraheerde OPC’s bevatten, de roodheid van de huid
als gevolg van UV-bestraling significant verminderen [2].
De meest gebruikte technieken in het huidige onderzoek
naar oxidatieve stress in de huid zijn gebaseerd op de
chemische bepaling van oxidatieproducten van vetzuren
en eiwitten in huidmonsters. Voor dergelijke metingen
moeten monsters van de huid worden genomen en
worden opgewerkt, hetgeen tijdrovend is en waardoor
informatie over oxidatieve schade gedeeltelijk verloren
gaat omdat bepaalde reactieproducten slechts kort
bestaan. Om die redenen wordt gezocht naar niet
invasieve meetmethoden die instantaan informatie geven
over UV-geïnduceerde oxidatieve processen.

licht en de tussentijdse registratie van de ultrazwakke
lichtemissie van de geëxciteerde huid, kan een
vergelijking worden gemaakt tussen de fotonenemissie
van de ene hand die, na UV-blootstelling, behandeld
wordt met een OPC’s bevattende crème en de andere
hand die, na UV-blootstelling, niet met de crème is
behandeld. De resultaten tonen aan dat de crème
een reductie van 30% van het UV-stralingseffect
teweegbrengt. De vraag is of deze reductie in UPE
daadwerkelijk het gevolg is van een vermindering van
de UV-geïnduceerde oxidatieve processen of dat hieraan
een (niet-specifieke) absorptie van fotonen door de
crème aan ten grondslag ligt. Om dit te controleren
werd de OPC’s bevattende crème ook aangebracht
op onbestraalde huid en werd de lage, spontane (dus
niet door UV-geïnduceerd) lichtemissie gemeten.
Deze spontane emissie wordt door de OPC-crème
niet beïnvloed dus het waargenomen effect bij de UVbestraalde huid is gerelateerd aan een vermindering van
de oxidatieve processen in de huid.
Er zijn verschillende nieuwe fotonenemissie-parameters
ontwikkeld om het effect van de UV-bestraling te
kwantificeren. De hier beschreven methode is bij
uitstek geschikt om een duidelijk beeld op individuele
(personalized) basis te verkrijgen van de hevigheid van
de UV-geïnduceerde oxidatieve reactie en de capaciteit
van de crème om deze respons te verminderen.
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Wij testten de antioxidatieve werking van een specifieke
OPC-crème, met behulp van het meten van ultrazwakke
fotonenemissie (UPE) na blootstelling aan UV-straling
[1]. In deze studie is getracht de methode verder te
verfijnen door het meten van de lichtemissie van de
(dorsale zijde van) beide handen na blootstelling aan
UV-straling. Het verloop van de emissie in de tijd, die
voor beide handen sterk gelijkend is, kan over een
bepaalde tijdsperiode meerdere malen worden bepaald.
Met een protocol van repetitieve blootstelling aan UV-
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Zaterdag 18 juni 2011
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– Naveen Gupta (Engels)
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Casus: darmfloratherapie en traditionele
Chinese geneeskunde
M. Verlinden
Maria Verlinden heeft samen met partner Cok Hagens een praktijk voor traditionele Chinese geneeskunde (TCM),
waarin ze ook veel met darmfloratherapie werken. Inmiddels heeft hun ruim tienjarige praktijkervaring hiermee
duidelijk gemaakt dat een groot percentage van hun patiënten (70-80%) verstoringen in de darmflora heeft en
niet alleen bij het prikkelbare darmsyndroom (irritable bowel syndrome [IBS]), maar bij vele andere aandoeningen, die in de regel niet met een dysbiose worden geassocieerd. Verlinden en Hagens hebben in hun praktijk gemerkt dat patiënten die niet reageren op Chinese kruidentherapie gebaat zijn bij voorafgaande darmtherapie.

Casus

Linda, een studente van 22 jaar, is sinds drie jaar erg
moe. Drie jaar geleden is haar enkelband gescheurd
tijdens het sporten. Vanaf die tijd is ze chronisch vermoeid. Onderzoeken die ze heeft ondergaan bij haar
huisarts en in het ziekenhuis gaven geen duidelijkheid
over de oorzaak van haar vermoeidheid. Na een tip van
één van de verpleegkundigen van ziekenhuis Gelderse
Vallei te Ede, komt ze op consult in de praktijk. De
verpleegkundigen van dit ziekenhuis zijn ervan op de
hoogte dat vanuit de TCM op een andere manier wordt
gekeken en gediagnosticeerd.
Anamnese
Uit pols- en tongdiagnose blijkt een lever-bloedleegte,
een nier-yang-deficiëntie en een milt-qi-tekort. De mate
van de leegte is niet normaal voor iemand van haar
leeftijd. Het slaappatroon blijkt niet optimaal te zijn. De
menstruatie is kort en erg pijnlijk. In deze dagen kan ze
nauwelijks functioneren en gebruikt ze zware pijnstillers.
Het voedingspatroon is niet erg gunstig. Het ontbijt
bestaat uit yoghurt en muësli want brood kan ze niet
verdragen. Als lunch gebruikt ze een bakje rauwkost en
een beker karnemelk. Ze drinkt veel te weinig, amper
een liter per dag. Het avondmaal bestaat vaak uit magnetronmaaltijden omdat ze te moe is om te koken. In
de weekenden eet ze meer groenten en fruit; dan kookt
haar moeder met verse spullen uit eigen tuin. Uit gewoonte neemt Linda na het eten yoghurt of vla als toetje. Ze heeft een onbedwingbare zin in zoet; dit heeft ze
de hele dag, maar vooral rond 11.00 uur en 15.00 uur.
Uit verdere ondervraging blijkt dat zij als driejarige
vaak oorontsteking heeft gehad en daarvoor steeds antibiotica heeft gekregen. De darmflora is daarna nooit
opgebouwd met pro-biotica.

Tabel 1: Resultaten van de bacteriologische fecesanalyse (uitgevoerd door RP Vitamino Analytic in Kamperland).

de dunne darm. Wanneer deze groep deficiënt is, bestaat
de kans op bacteriële overgroei, wat (mede) zou kunnen
leiden tot colitis ulcerosa of ziekte van Crohn. De enterokokken zijn onder meer ook verantwoordelijk voor de
opname van ijzer en zink. Het mycologisch onderzoek
toonde de (behoorlijke) aanwezigheid van Candida glabrata aan (tabel 2).

Diagnose

De anamnese doet een vermoeden rijzen van een dysbiose in de darmflora, met mogelijk een Candida-belasting.
Dit werd bevestigd met een ontlastingsonderzoek. De
uitslag van het fecesonderzoek wordt vermeld in tabel 1.
Zoals te zien in tabel 1 is de residente flora, zowel de aërobe als anaërobe stammen, zeer deficiënt. Ter informatie: Enterococcus species dienen als ‘poortwachters’ in

Tabel 2: Resultaten van de mycologische fecesanalyse
(uitgevoerd door RP Vitamino Analytic in Kamperland).

Behandeling

De patiënte is geadviseerd een kuur te volgen bestaande
uit de volgende drie fasen:
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een reductiefase om de C. albicans te verwijderen en een
nieuwe pre- en probioticakuur om herkolonisatie van de
darmflora te bewerkstelligen.

Opbouwen van Qi en Bloed

Nigella sativa L. (juffertje in het groen), bloem

1. Reinigen. Starten met preparaten die de lever en nieren ondersteunen. In dit geval is gekozen voor oligotherapeutica van Urtica dioica en Cynara scolymus.
2. Het reduceren van de aanwezige schimmelcultuur.
Er werd gekozen voor capsules met Tea tree olie
(Melaleuca alternifolia) en een ondersteuning van het
darmslijmvlies met capsules met zwarte komijn (Nigella sativa). De Urtica- en Cynara-preparaten worden voortgezet om de lever en nieren te ondersteunen
bij het verwerken van vrijkomende afvalstoffen.
3. De heropbouw van de darmflora met de prebiotische
vezel inuline, met daarnaast probiotica die zowel de
aërobe als anaërobe residente flora aanvullen. Omdat de aërobe flora (E. coli en Enterococcus-soorten)
de zuurstof moeten verwerken die door de darmwand naar het lumen diffundeert, worden zij eerst
gegeven. Wanneer ze op deze wijze het darmmilieu
hebben verbeterd, worden anaërobe en microaërofiele bacteriestammen (respectievelijk Bifidobacterium
spp. en Lactobacillus spp.) aangevuld.

Nadat de darmflora en het darmmilieu op deze wijze
zijn hersteld, start patiënte met de opbouw van Qi en
‘Bloed’. Hiervoor wordt de formule Tangkuei ingezet.
Deze bevat de volgende kruiden: Tang-kuei (Angelica archangelica, ook wel Dang gui of Dong quai
genoemd), Dang Shen (Codonopsis pilosula, ook wel
‘Poor man’s Ginseng’ genoemd), Rehmannia (Rehmannia glutinosa, ook wel bekend als Dihuang of Disui),
Atractylodes (Atractylodes macrocephala, ook wel
bekend als Baizhu), Hoelen (Pachyma hoelen, een paddenstoel die leeft op de wortels van de Pinus massiona
en de P. tabuliformis), peony white (Paeonia lactiflora,
ook bekend als Baishaoyao, Baishao of Pai Mu Tan),
Cnidium (Cnidium monnieri, ook bekend als She Chuang Zi), Cyperus (Cyperus rotundus, ook bekend als
Xiangfiu of Xiangfiuzi), deer antler (hertengewei, cornu
Cervi species, ook bekend als Lujiao), Psoralea (Psoralea corylifolia, ook bekend als Babchi, Bawchi of Bu Gu
Zhi), Saussurea (Saussurea lappa, ook bekend als Costus of Kut root) en zoethout (Glycyrrhiza glabra, in de
TCM ook bekend als Gan Cao). De formule voedt Qi
en ‘Bloed’ en verwarmt het abdomen.

Voeding

Naast de preparaten krijgt de patiënte het advies om
haar voedingspatroon drastisch aan te passen. Vanwege
de verkoelende eigenschappen van zuivel (TCM) krijgt
ze het advies alle zuivel weg te laten. Voorbeelden van
voedingsmiddelen die ze wel kan eten, zijn eigengemaakte soep met rijst en kruiden zoals lavas (Levisticum
officinale) en brandnetel, en veel verse groenten. Deze
soep neemt ze ’s morgens als ontbijt. Na enige tijd heeft
ze geen last meer van ‘inzakmomenten’. Ook de lunch
wordt aangepast. Wederom vanwege de verkoelende eigenschappen krijgt ze het advies geen rauwkost en karnemelk te gebruiken, maar wel brood en kruidenthee,
ofwel een kop soep met brood.

Evaluatie

Nigella sativa L. (juffertje in het groen), vrucht

Na de kuur volgt een tweede onderzoek. De Candida
glabrata is verdwenen maar er is nu een verhoogde
Candida albicans-status. Het gebeurt vaker dat C. albicans de relatieve afwezigheid van darmflorabacteriën
aangrijpt om zelf uit te groeien. De status van de residente flora is verbeterd in vergelijking met het eerste
onderzoek, maar nog niet voldoende. Er volgt opnieuw

Er zijn in totaal ongeveer acht maanden besteed aan het
reinigen, reduceren van de Candida- species, heropbouw
van de darmflora en het wegnemen van de moeheid
door de Chinese kruiden en goede voeding. Uiteindelijk
heeft ze een gezonde kleur en kan ze weer tijd besteden
aan haar grote hobby paardrijden. Ook verloopt haar
menstruatie zoals het hoort: alleen maar mooi rood
bloedverlies zonder klachten zoals hoofdpijn of buikpijn, geen stolsels, niet prikkelbaar, geen vermoeidheid.
Ze heeft plezier gekregen in koken. Vanuit een natuurgeneeskundige visie was de gescheurde enkelband de
spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen, en niet zozeer de oorzaak van de vermoeidheid.

Auteursgegevens
Maria Verlinden en Cok Hagens hebben een praktijk voor Chinese geneeskunde
in Scherpenzeel. Daarbij maken zij ook gebruik van microbiologisch feces- en
bloedonderzoek.
www.chinesegeneeskunde.info
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Verschillen in planten die hydroxyantracenen bevatten
Problematiek bij het equivalent stellen
K. Demeyer, L. Delmulle
Het gebruik van hydroxyantraceen bevattende preparaten wegens hun stoelgangbevorderende werking
is algemeen bekend. Men kent hierbij zowel overtuigde voorstanders als tegenstanders. De laatsten waarschuwen onder andere voor problemen die zouden kunnen optreden in verband met gewenning of toxiciteit. Het debat is nog steeds gaande, waarbij beide groepen zich baseren op verschillende gegevens die
werden gepubliceerd gedurende de voorbije decennia. Het basisprobleem dat zich hierbij voordoet, is dat
de hydroxyantracenen – aanwezig in de verschillende aangewende plantaardige grondstoffen – heel frequent als equivalent worden beschouwd wat betreft hun activiteit. Het doel van dit artikel is dieper in te
gaan op deze problematiek en de noodzaak aan te tonen van een betere wetenschappelijke onderbouwing.

Gebruik van verschillende plantaardige grondstoffen

Algemeen kan worden gesteld dat Rheum officinale,
R. palmatum, Cassia senna, C. angustifolia, Rhamnus
frangula, R. cathartica, Aloe vera en A. barbadensis hun
stoelgangbevorderende/laxerende werking danken aan
de aanwezigheid van hydroxyantraceenverbindingen.
Deze plantensoorten verschillen echter niet enkel van
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elkaar op basis van de totale gehaltes, maar belangrijker
nog: op basis van hun specifieke samenstelling. Daarnaast worden voor rabarber (Rheum species) meerdere
soorten naast elkaar gebruikt. Zo vindt men, behalve
op basis van beide bovengenoemde soorten, eveneens
grondstoffen terug op basis van R. emodi en R. tanguticum. Verder zijn er binnen R. palmatum nog verschillende groepen waarvan de relatieve samenstelling van
de hydroxyantracenen onderling sterk verschillend is.
Dit houdt in dat verschillende componenten – met een
verschillende farmacokinetiek en –dynamiek – aanwezig
zijn in de verschillende plantaardige grondstoffen. Bovendien worden samenstelling en gehalte ook nog eens
sterk beïnvloed door de specifieke teeltomstandigheden
[1]. Dit heeft als gevolg dat extrapolatie van gegevens,
verkregen op basis van een welbepaalde grondstof, naar
andere producten niet zomaar kan worden toegepast en
dikwijls zelfs onmogelijk is.
Een hieruit voortvloeiend probleem is dat doseringen, opgesteld voor een bepaalde plantensoort, heel
vaak zonder meer worden geëxtrapoleerd naar andere
soorten [2,3]. Dit terwijl het kan gaan om een totaal
verschillende hydroxyantraceensamenstelling met een
verschillend actiespectrum en dus een verschillende werking. Dit werd bijvoorbeeld recent nog gereflecteerd in
de monografieën van The Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) over Cassia en Rheum. Ook daar
gaat men uit van een equivalentie in werking tusssen
Rheum en Cassia met als gevolg dat men voor R. officinale en R. palmatum doseringen bepaalt waarbij toch
enige kanttekeningen kunnen worden geplaatst.

Hydroxyantracenen hebben uiteenlopende activiteit

Zoals reeds gezegd verschillen de betrokken plantaardige grondstoffen sterk van elkaar wat betreft hun samenstelling van hydroxyantraceenderivaten (antranoïden).
Een mogelijke benadering om toch een vergelijking door
te voeren is de bijdrage van de individuele verbindingen
naar de totale activiteit te beschouwen. Interessante studies in dit verband zijn die van Peigen et al. [4] en Oshio
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et al. [5], waarvan de resultaten weergegeven zijn in
tabel 1. Hieruit kan worden afgeleid dat de sennosiden
(diantronen) duidelijk sterker werkzaam zijn dan monoantronen. Sommige van deze laatste vertonen, indien
afzonderlijk toegediend, nauwelijks enige activiteit.
Tabel 1. ED50-waarden1 van specifieke antracenen en grondstoffen voor het verkrijgen van een laxatief effect bij de muis [4,5].
ACTIVITEIT
(mg/kg lichaamsgewicht)

ANTRACENEN
Diantronen
Sennoside A-F

13-16
Mono-antronen

Aloë-emodine-glucoside
Rheïne-8-glucoside
Aloë-emodine
Rheïne
Chrysophanol, emodine, physcione
Grondstoffen2
Rheum wortel
(ongedefinieerde species)
Rheum officinale wortel
Rheum palmatum wortel

72
103
60
98
>500
200 – 400
696
493

1

ED50-waarde = dosis waarbij bij 50% van de proefdieren een effect optreedt

2

Gegevens van Aziatische planten

Gebruikte planten verschillen in hydroxyantracenenspectrum

Interessant hierbij is dat Peigen en Oshio eveneens
plantaardige grondstoffen testten. Dit laat toe om een
theoretische vergelijking te maken op basis van de
samenstelling. Er dient echter wel opgemerkt te wor-

den dat er geen enkele indicatie is van het gehalte aan
hydroxyantracenen in het gebruikte plantenpoeder.
Verder bevatten de in Europa gekweekte R. officinale
en R. palmatum planten gemiddeld tot vijfmaal minder
hydroxyanthracenen dan hun Aziatische soortgenoten.
In onderstaande benadering wordt uitgegaan van de
Europese Farmacopeevereisten van 2,2% hydroxyantracenen. Het mag duidelijk zijn dat indien er een hoger
gehalte aan hydroxyanthracenen aanwezig was in de
door Peigen et al. [4] onderzochte plantenpoeders, de
berekende waarden in de hieronder weergegeven theoretische benadering een onderschatting inhouden (de hieruitvolgende conclusies zouden echter eveneens leiden tot
het besluit dat senna en rabarber niet als gelijkwaardig
kunnen worden beschouwd).
Richtwaarden betreffende hydroxyantraceensamenstelling in R. officinale en C. senna worden weergegeven in
tabel 2. Enkel de belangrijkste hydroxyantraceenverbindingen, teruggevonden in de betrokken plantensoorten,
worden hierbij weergegeven.
Het is duidelijk dat in C. senna de relatieve bijdrage
van de, sterker werkende, sennosiden veel groter is dan
in R. officinale. Bij deze laatste vindt men een relatief
sterkere vertegenwoordiging van de monoantronen, die
bij enkelvoudige toediening slechts een zwakke tot zeer
zwakke werking vertoonden (zie tabel 1). In de meeste
monografieën wordt een gemiddeld gehalte van 25 mg
(20-30 mg) totaal hydroxyantracenen voorgesteld als
aanbevolen dosering voor volwassenen [10,11]. Indien
we dit theoretisch zouden omzetten op basis van de in
tabel 2 weergegeven relatieve samenstelling zou dit voor
beide plantensoorten neerkomen op een toediening zoals
weergegeven in tabel 3.

Tabel 2. Indicatieve waarden voor de gehaltes van de belangrijkste antracen in R. officinale rhizoma en C. senna fructus.
Rheum officinale
Hydroxyantra-

Gehalte (mg/g DG )
1

2

Cassia senna

Relatieve samenstelling (%)

Gehalte (mg/g DG )
3

2

Relatieve samenstelling (%)

Mono-antronen (zwakkere werking)
Aloë-emodine

0,90

7,4

1,1

3,1

Chrysophanol

1,33

10,9

< 0,02

< 0,06

Emodine

1,25

10,2

0,05

0,14

Physcione

0,80

6,5

< 0,005

< 0,01

Rheïne

1,20

9,8

3,0

8,6

Totaal

44,8

11,9

Diantronen (sterkere werking)
Sennoside A

4,66

38

Sennoside A1
Sennoside B

2,11

17,2

5,3

1,50

4,3

Sennoside D

1,50

4,3

TOTAAL

3

15,7

1,85

2,5

Totaal

2

51,4

5,5

Sennoside C
Sennoside D1

1

18,0

55,2
12,25
(1,2%)

100

7,1
88,1

35,02
(3,5%)

DG = drooggewicht
op basis van gegevens zoals vermeld in [6-8]
op basis van gegevens zoals vermeld in [9]
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Tabel 3. Theoretische hydroxyantraceengehaltes in 25 mg
totaal anthracenen op basis van R. officinale rhizoma en C.
senna fructus.
R. officinale (mg)

C. senna (mg)

Aloë-emodine

1,80

0,78

Chrysophanol

2,70

-

Emodine

2,60

0,035

Physcione

1,60

-

Rheïne

2,45

2,15

Sennoside A

9,50

12,85

Sennoside A1

-

3,93

Sennoside B

4,30

1,32

Sennoside C

-

1,08

Sennoside D

-

1,08

Sennoside D1

-

1,78

24,95

25,00

Totaal

met een dosis zuivere sennosiden als met eenzelfde dosis
totaal hydroxyantracenen zoals aanwezig in R. officinale wortel (bij de muis). In deze laatste maken de sennosiden echter maar de helft uit van de totale hoeveelheid
hydroxyantracenen. Zelfs indien men de hoeveelheid
rheïne in rekening brengt komt men maar tot 10,0 mg/
kg (tabel 4). Niettemin verkrijgt men een vergelijkbare
werking als met 15 mg/kg sennosiden A-F. Ook dit wijst
bijgevolg weer op het bestaan van synergetische effecten
ten gevolge van de aanwezigheid van de andere componenten. De aanwezigheid van aloë-emodine is hierbij
zeker niet zonder belang. Het feit dat deze component
de werkzaamheid van de andere hydroxyantracenen
versterkt werd reeds eerder vermeld [12].

Uiteraard is dit een volledig theoretische benadering.
Het geeft evenwel goed de problematiek weer: 25 mg
hydroxyantraceenequivalenten op basis van R. officinale
grondstof is niet gelijk aan 25 mg hydroxyantraceenequivalenten op basis van C. senna grondstof. Zeker niet
in het kader van de resultaten weergegeven in tabel 1.

Hydroxyantracenen vertonen onderling synergisme

In tabel 1 wordt voor R. officinale een ED50-waarde van
696 mg/kg lichaamsgewicht gerapporteerd. Afgaande op
een totaal hydroxyantraceengehalte van minimaal 2,2%
[1], komt dit overeen met 15,31 mg/kg lichaamsgewicht
totaal hydroxyantracenen (muis). Uitgaande van de relatieve samenstelling zoals berekend in tabel 2 komt dit
bovendien overeen met de absolute samenstelling zoals
weergegeven in tabel 4.
Tabel 4. Theoretische relatieve samenstelling van anthracenen
in R. officinale rhizoma om een ED50-waarde te verkrijgen bij
muizen.
Hydroxyantraceen
Aloë-emodine
Chrysophanol
Emodine
Physcione
Rheïne
Sennoside A
Sennoside B
Totaal

mg/kg
lichaamsgewicht
1,10
1,66
1,60
0,98
1,50
5,83
2,64
15,31

Elk van deze waarden ligt beduidend lager dan de eerder
gerapporteerde ED50-waarden van elk van de individuele
componenten (zie tabel 1). Daarbij liggen de sennosiden
A en B samen slechts op de helft van hun ED50-waarde.
Dit duidt op een synergistische werking.
Anderzijds komt de zo verkregen waarde van 15,31 mg/
kg zeer sterk overeen met de gerapporteerde ED50-waarde van 13-16 mg/kg gevonden voor sennoside A-F in
de eerder genoemde studie (tabel 1). Dit zou betekenen
dat een vergelijkbare laxatieve werking wordt verkregen

Frangula alnus Mill. (Rhamnus frangula L., sporkehout)
Een andere verhouding tussen de individuele componenten kan bijgevolg, ondanks eenzelfde totaalgehalte aan
hydroxyanthracenen, resulteren in een verschillende activiteit. Dit brengt ons tot de problematiek van de grote
variabiliteit in grondstoffen. Wat betreft rabarber worden zowel R. palmatum als R. officinale (en in mindere
mate R. tanguticum, soms ook R. emodi) als grondstof
aangewend. Bovendien konden, op basis van moleculaire analyse, binnen R. palmatum drie verschillende
groepen worden onderscheiden [13]. Deze verschillen
zowel in relatieve samenstelling aan specifieke hydroxyantraceenverbindingen als in relatieve samenstelling tussen hydroxyantracenen en tanninen (en andere groepen
verbindingen) [14]. Ook in de studie van Oshio et al. [5]
werd reeds gewezen op deze sterke variabiliteit. Op basis van de door hen geanalyseerde stalen bleken de sennosiden tussen de 26 en 55% uit te maken van de totale
hoeveelheid hydroxyantracenen. Voor een uitgebreidere
bespreking hiervan verwijzen we naar [1]. Deze variabiliteit is zeker niet zonder belang, gezien het bestaan van
synergismen tussen de verschillende hydroxyantracenen
en gezien het feit dat rabarberwortel eveneens wordt
aangewend als anti-diareticum op basis van de aanwezige tanninen.
Uit analyses van verschillende R. palmatum stalen blijkt
verder dat aloë-emodine, afhankelijk van het specifieke
staal ofwel nagenoeg afwezig is, danwel in andere stalen
nagenoeg 80% uitmaakt van de fractie aan vrije antrachinonen. Een identiek fenomeen wordt waargenomen
voor de aanwezigheid van rheïne [1,14].
Uit bovenstaande moet worden besloten dat het equivalent stellen van plantaardige grondstoffen afkomstig van
verschillende origine, en zelfs van verschillende soorten,
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en dit op basis van het totaal hydroxyantraceengehalte,
geen goede benadering is. Men vindt hierbij dan ook
geen indicatie om producten afkomstig van verschillende Rheum species, equivalent met 20-30 mg totaal
hydroxyantraceenderivaten, als algemeen werkzaam te
kunnen aanduiden.

Cassia senna L. (Cassia angustifolia Vahl; Senna alexandria Mill., senna)

49% uit van de totale hoeveelheid aan deze verbindingen. Bovendien is uit bovengenoemde studie gebleken
dat 15 mg zuiver glucofrangulin op zichzelf reeds werkzaam is bij constipatie (het is algemeen bekend dat de
in Frangula aanwezige hydroxyantracenen een sterkere
werking uitoefenen in het colon) [18]. Men kan zich
dus de vraag stellen wat het additioneel effect is van de
in Laxariston® eveneens aanwezige “Senna- en Rheumhydroxyantracenen”. Bovendien kan men ervan uitgaan
dat, wat deze beide betreft, het “Senna-hydroxyantracenen-totaal” een sterkere werking zal uitoefenen dan de
vergelijkbare hoeveelheid van “Rheum-hydroxyantracenen-totaal”, want de eerste zijn rijker aan de sterker
werkende sennosiden. Deze klinische studie laat bijgevolg niet toe om te besluiten dat een vergelijkbaar effect
zal worden bereikt met 27 mg zuivere Rheum- (of Senna-) hydroxyantracenen. Integendeel, een vergelijkbare
dosis op basis van een zuiver Rheum-preparaat zal naar
alle waarschijnlijkheid een zwakkere werking uitoefenen
(dit wegens de in Laxariston® aanwezige, sterker werkende, Frangula- en Senna-hydroxyantracenen).

Mogelijke bijdrage van opneembare hydroxyanthrachinonen

Klinische studies

Een andere benadering kan erin bestaan de beschikbare
klinische studies te beschouwen. Het probleem hierbij
is dat er echter praktisch geen studies zijn uitgevoerd
met monopreparaten en geen enkele met Rheum. Enkel
voor Rhamnus purshianus werd een preparaat (100 mg,
geen gegevens betreffende het gehalte aan anthranoïden)
vergeleken met 15 mg glucofrangulin en 5 mg bisacodyl.
Bij ernstige constipatie bleek glucofrangulin beter te
werken, terwijl de drie behandelingen een vergelijkbaar
resultaat gaven bij matige constipatie [15]. Dit is een
eerste aanwijzing dat bereidingen equivalent met 15 mg
glucofrangulin werkzaam zijn bij de behandeling van
constipatie.
Voor de andere antranoïd bevattende planten kunnen
geen klinische studies met monopreparaten worden
teruggevonden. Wel wordt veelvuldig verwezen naar
de studies waarbij Laxariston® werd betrokken. Laxariston® is een gecombineerd preparaat waarbij 3 g
overeenkomt met 0,9 g methylcellulose, 0,3 g Frangulaschors (waarin 13,5 mg hydroxyantraceenderivaten),
0,3 g Senna-bladeren (waarin 7.5 mg hydroxyantraceenderivaten), 0,15 g Rheum-wortel (waarin 6,75 mg
hydroxyantraceenderivaten) en 0,015 g Achillea-extract.
In één studie waarbij 3 g Laxariston® per dag werd aangewend werd enkel gekeken naar de benodigde tijd voor
het verdwijnen van de klachten (acute, chronische en
functionele constipatie) [16]. In de andere studie werden
twee verschillende dosissen aangewend: 3,9 g/dag bij
zwangere vrouwen gedurende 61 dagen en 5,3 g/dag bij
“gynaecologische ziekten” gedurende gemiddeld 47 dagen [17]. Dit komt overeen met dagdoseringen van respectievelijk 36 mg en 49 mg totaal hydroxyantracenen.
Indien we alle antranoïden als gelijkwaardig beschouwen, kan men stellen dat 3 g Laxariston® overeenkomt
met 27,75 mg totaal hydroxyantracenen. Het is echter
onmogelijk om hieruit af te leiden dat een vergelijkbare
dosis algemeen werkzaam is voor zuivere preparaten op
basis van Rheum, Senna of zelfs Frangula. In Laxariston® maken de 13,5 mg “frangula hydroxyantracenen”

De besproken hydroxyanthracenen hebben een stoelgang bevorderende werking via een lokale werking in
de darmen en worden niet in het lichaam opgenomen.
Mogelijk oefenen agluconen van hydroxyantracenen
(vrije hydroxyantracenen), die wel opneembaar kunnen
zijn, een complementaire werking uit op het laxerende
effect. Dit wordt geïllustreerd door diacerheïne (DAR),
een systemisch werkzaam diacethylderivaat van rheïne,
dat wordt aangewend bij de behandeling van osteoartritis. DAR wordt volledig omgezet tot rheïne alvorens de
bloedbaan te bereiken [19,20]. De activiteit van DAR
zou ondermeer gebaseerd zijn op een remming van de
IL-1b productie [21,22]. De toegepaste dosering bedraagt normaal 100 mg DAR per dag, overeenkomend
met 77 mg rheïne per dag. Bekende bijwerkingen van
DAR zijn een zachte stoelgang en diarree die optreedt
bij 25% van de patiënten. In 3% van de gevallen leidde
dit tot afbreken van de behandeling [23-27].
Aangezien er een volledige metabolisatie van DAR tot
rheïne optreedt kunnen de vermelde effecten worden
toegeschreven aan rheïne. De waargenomen stoelgangbevorderende werking is enigszins onverwacht gezien de
volledige metabolisatie van DAR tot rheïne. Eliminatie
gebeurt voornamelijk via de nieren, als rheïne (20%) of,
na conjugatie in de lever, als rheïneglucuronide (60%)
en rheïnesulfaat (20%). Dit betekent dat er zo goed als
geen rheïne rechtstreeks het colon bereikt. Bartels et al.
[26] postuleren dan ook dat de door DAR (rheïne) veroorzaakte inhibitie van IL-1b aan de oorsprong ligt van
het stoelgangeffect. Uit dierproeven is namelijk gebleken
dat IL-1b toeneemt bij dysenterie en door E. coli veroorzaakte diarree. Ook bij irritable bowel syndrome werd
een verhoogd gehalte waargenomen. Men vermoedt dat
dit cytokine deel uitmaakt van de immuunrespons bij
darminfecties. Remming van de IL-1b-productie kan
daardoor als gevolg hebben dat bij DAR-behandeling
het lichaam een verminderde respons vertoont om normaal voorkomende darminfecties te neutraliseren.
De door DAR (rheïne) veroorzaakte zachte stoelgang/
diarree, als bijwerking, is bijgevolg terug te brengen tot
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een totaal verschillende farmacokinetiek en -dynamiek
dan welke aan de basis ligt voor de stoelgangbevorderende werking van antrachinonpreparaten, aangewend
bij moeilijke stoelgang. Indien dit zou worden bevestigd,
kunnen de vrije hydroxyantracenen bijdragen aan een
complementaire activiteit. De relatieve bijdrage van
deze fractie tot het totaalgehalte zal in dat geval ook
mee de totale werking van de preparaten beïnvloeden.
Ook dit is weer een bijkomend argument om een sterk
voorbehoud te maken bij het gelijkwaardig stellen van
grondstoffen van verschillende oorsprong op basis van
het totaal hydroxyantraceengehalte.
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De vele gezichten van ayurveda
Een medisch-antropologisch onderzoeksproject
M. Bode

Veelvormigheid binnen geneeskundige systemen

(...) Deze toepassing van een combinatie van lokale kennis, gedrag en geloof in Noordoost-Afrika, die ik later
ook elders in Afrika en Zuidoost-Azië heb aangetroffen,
toont aan dat in de wisselwerking tussen patiënt, genezer en plant niet alleen de empirisch meetbare werking
van één of meerdere bio-actieve bestanddelen van geneeskrachtige kruiden, maar vooral ook de spirituele en
culturele factoren van ziektepercepties, geloofsystemen
en gedragspatronen een belangrijke rol in het traditionele genezingsproces spelen. (Jan Slikkerveer, oratie Universiteit van Leiden 2000).

om mij vervolgens te richten op ayurvedische artsen met
een door de overheid gesanctioneerde kwalificatie.

Ayurvedische merkproducten (‘Ayurvedic Proprietary
Medicine’)

In de periode 1996-2002 heb ik onderzoek gedaan in
India naar de productie en marketing van Indiase traditionele medicijnen. Hoewel ook de medische producten
behorend tot de Indiase variant van de Grieks-Arabische
medische traditie – in India bekend onder de naam
Unani Tibb – werden onderzocht, richtte ik mij voornamelijk op de twee grootste ayurvedische medicijnfabrikanten, te weten Dabur India Ltd. en de Himalaya
Drug Company, sinds 2000 Himalaya geheten [1]. Uit
mijn onderzoek bleek dat 90% van de fabrieksmatig
geproduceerde ayurvedische producten op commerciële
wijze verkocht worden als gezondheids- en verzorgingsmerkproducten aan de Indiase stedelijke middenklasse.
Tijdens mijn onderzoek en bij het presenteren van de
resultaten in India werd mij duidelijk dat ayurvedische
artsen deze merkproducten met wantrouwen bezien. Zij
zijn van mening dat er pas sprake is van een ayurvedisch
medisch product als het wordt voorgeschreven op basis
van ayurvedische noties over en als onderdeel van een
ayurvedische behandelingsstrategie (upakrama; pathya,
‘wat is passend binnen een behandelingsstrategie’).
In dit artikel ga ik in op lopend onderzoek dat ik in
2010 ben begonnen en dat zich richt op inventarisatie
en beschrijving van het brede scala van ayurvedische genezers. Allereerst neem ik dorpsgenezers onder de loep

Een patiënte bij een traditionele bonesetter in Zuid-India
(Andra Pradesh).

De Indiase wetgeving maakt onderscheid tussen ayurvedische merkproducten en ayurvedische traditionele medicijnen. Deze laatste zijn goed voor 10% van de omzet
van in totaal ongeveer 1,5 miljard euro van ayurvedische producten in India. Bovendien onderscheidt de
Indiase overheid scholastieke en orale vormen van Indiase geneeskunde, waarbij de eerst genoemde vormen
worden aangeduid met de kwalificatie Indian Systems
of Medicine (ISM) en de laatst genoemde met de term
Traditional Systems of Medicine (TSM). Deze laatste
categorie genezers bevindt zich in de dorpen en stadjes
waar nog steeds 700 miljoen van de 1,1 miljard Indiërs
woont.
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Dorpsgenezers

In november 2009 heb ik in Zuid-India ayurvedische
rurale genezers bezocht die behoren tot een familietraditie maar die niet in het bezit zijn van een door de
overheid gesanctioneerd diploma. Volgens betrouwbare
maar conservatieve schattingen zijn er in India anderhalf
miljoen traditionele genezers die een vorm van herbale
volksgeneeskunde beoefenen, die vaak als ‘ayurvedisch’
wordt bestempeld [2]. Onder deze anderhalf miljoen
lokale ayurvedische genezers bevinden zich herbalisten
die zich richten op een breed scala van aandoeningen,
terwijl anderen zich juist hebben gespecialiseerd in de
behandeling van een bepaalde aandoening zoals reumatische klachten, suikerziekte, geelzucht, benauwdheid,
oogproblemen, slangenbeten, orthopedische aandoeningen, reproductieve gezondheid, huidaandoeningen,
botbreuken en psychiatrische problematiek.
Onder hen bevinden zich een half miljoen vroedvrouwen die naast het begeleiden van zwangerschappen
en bevallingen tevens gynaecologische aandoeningen
en chronische klachten behandelen [3]. Tot voor kort
werden deze dorpsgenezers door de overheid als kwakzalvers beschouwd, maar sinds enige jaren is deze visie
aan het kantelen. Vele Indiërs zijn van hen afhankelijk
en momenteel werkt men aan professionalisering en
kwaliteitsbevordering. In 2010 is AYUSH, het departement voor Indiase geneeskundes, in samenwerking
met de Indira Ghandhi Open University, lokale nietgouvermentele organisaties zoals de Foundation for the
Revitalization of Local Health Traditions en de Karuna
Trust en organisaties van traditionele genezers zelf een
accreditatieproces gestart. In nauwe samenspraak met
lokale organisaties van gezondheidswerkers worden
kwaliteitscontroleprocedures, legitimeringscriteria en
trainingsprogramma’s ontwikkeld. Cruciaal is de medewerking en nauwe betrokkenheid van de genezers zelf.
Hiertoe zijn en worden er genezerorganisaties opgericht.
In oktober 2009 en augustus 2010 heb ik een aantal van
deze organisaties bezocht.
Deze aanpak is erop gericht om de toegankelijkheid,
betaalbaarheid en sociaal-culturele acceptatie te bevorderen. Traditionele genezers voorzien in een lacune omdat westerse biomedische geneeskunde voor veel Indiërs
niet bereikbaar, onbetaalbaar en slecht toegankelijk is.
Bovendien zijn traditionele genezers soms beter in staat
om in te gaan op cultuurspecifieke aspecten van gezondheidsproblemen en kunnen zij worden ingezet om,
indien nodig, patiënten door te verwijzen naar een districtsziekenhuis, of zo nodig over te halen om daarheen
te gaan. Zoals gezegd staat deze ontwikkeling nog aan
het begin.

geneeskunde praktiseert. In sommige Indiase deelstaten
is dit legaal. Waar dit niet het geval is, wordt deze praktijk gedoogd. De autoriteiten gaan ervan uit dat het
praktiseren van westerse geneeskunde door ayurvedisch
opgeleide artsen gerechtvaardigd is omdat westers-medische anatomie, fysiologie en etiologie domineren aan de
ayurvedische colleges en universiteiten [6].
Naast de 70% die een eigen praktijk heeft, is 20% van
de ayurvedisten met een overheidsdiploma werkzaam in
lokale poliklinieken en ziekenhuizen van de overheid.
Zij combineren westerse biomedische diagnostiek en
farmaceutica met ayurvedische medicijnen [7].
In de rest van dit artikel richt ik mij op de overige 10%,
oftewel op 70.000 ayurvedische artsen met een officieel diploma. Deze praktiseren voor het overgrote deel
in de steden en veel van hun patiënten hebben eerst
een onsuccesvolle westers-biomedische behandeling
ondergaan voordat ze zich tot Ayurveda wenden. Net
als in het Westen is ayurveda hier een van de complementaire geneeskundes vergelijkbaar met de onder de
Indiase middenklasse eveneens populaire homeopathie.
Deze ayurvedische praktijk kenmerkt zich door het verstrekken van Ayurvedische medicijnen en een mix van
ayurvedische en biomedische inzichten en praktijken
op het gebied van diagnostiek, nosologie en etiologie.
De clientèle bestaat voornamelijk uit de Indiase stedelijke middenklasse, die ayurveda vaak gebruikt als
tweedekeusgeneeskunde voor chronische aandoeningen.
In dit verband typeert de medisch antropoloog Tapio
Nisula, op grond van zijn onderzoek in de Zuid-Indiase
stad Mysore, ayurveda als een ‘health reserve’, oftewel
als tweedekeusgeneeskunde [8]. Consultaties duren
ongeveer tien minuten en dagelijks behandelen deze
kleine ayurvedische kliniek-apotheken, die merendeels
fabrieksmatig geproduceerde ayurvedische medicijnen,
gezondheidsproducten en cosmetica verstrekken, tien
tot vijftien patiënten. Deze patiënten verwachten dat
ayurvedische merkmedicijnen werken zoals westerse
biomedische medicijnen, maar dan zonder de bijwerkingen die in India, nog meer dan in het Westen, aan
synthetische medicijnen worden toegeschreven. Patiënten komen naar deze kliniek-apotheken met biomedisch
gediagnosticeerde ziektebeelden en met klachten zoals
ademhalingsproblemen, maag- en darmaandoeningen,
hartproblemen, hoge bloeddruk en verhoogd choles-

Ayurvedische artsen met een hbo- of universiteitsdiploma

India telt 700.000 ayurvedische geneeskundigen [5]
met een officieel diploma, uitgereikt door een van de
driehonderd ayurvedische colleges, of verkregen na het
afronden van een vervolgopleiding tot Medical Doctor
Ayurveda (MD Ayurveda) aan een Indiase universiteit,
zoals de Banares Hindu University en Jamnagar Ayurvedic University. Voor een goed begrip van de status van
ayurveda in India moet hier direct aan worden toegevoegd dat 70% na hun opleiding een vorm van westerse

Een consult bij een hbo-opgeleide ayurvedisch arts die praktijk
houdt in Thrissur (Kerala).
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terol, diabetes, huidziekten, depressie en met gezondheidsproblemen met betrekking tot menstruatie en menopauze. Over het algemeen verwacht men dat de arts
het probleem oplost en is men niet ontvankelijk voor
ingrijpende dieet- en leefstijladviezen.

Authentieke vernieuwers

Een kleine groep ayurvedische artsen van de bovengenoemde 10% duid ik aan met de term ‘authentieke
vernieuwers’. Deze authentieke vernieuwers zijn, geconfronteerd met hedendaagse maatschappelijke realiteiten
en gezondheidsbehoeften, ayurveda opnieuw aan het
uitvinden. Zij bekritiseren de door de overheid gesanctioneerde ayurvedische opleidingen als kwalitatief ontoereikend en zien deze als te sterk gedomineerd door
westers-biomedische inzichten en praktijken. Naar ik
vermoed gaat het om slechts enkele duizenden afgestudeerden die tijdens hun opleiding praktische ervaring
hebben opgedaan in de praktijk van een charismatische,
klassiek ayurvedisch onderlegde genezer. In het kader
van mijn onderzoeksproject ‘The many faces of contemporary Ayurvedic clinical practice: Authentication,
Commodification, and the Politics of Value’ heb ik in
2009 en 2010 etnografisch onderzoek verricht naar dergelijke ayurvedische praktijken in Poona, Bangalore en
Thrissur [9].
In tegenstelling tot de meeste andere ayurvedische artsen
met een hbo- of universiteitsdiploma gaan authentieke
vernieuwers bij hun medisch handelen niet uit van
westers-biomedische diagnosen maar nemen zij de door
de patiënt gerapporteerde symptomen als uitgangspunt
voor hun behandeling. Zo is bijvoorbeeld het bloedsuikergehalte niet maatgevend bij de behandeling van
diabetes, maar de symptomen die de patiënt op grond
hiervan ervaart. Dit betekent echter niet dat zij biomedische diagnosen negeren. Ze zijn zich goed bewust van
het feit dat hun patiënten deze beschouwen als een zeer
belangrijke indicator voor hoe het met de gezondheid
is gesteld. Bovendien zien de authentieke vernieuwers
de noodzaak in van het regelmatig monitoren van
biomedische gezondheidsindicatoren zoals hartritme,
cholesterolniveau, bloeddruk en bloedsuikergehalte bij
risicopatiënten. Hun behandeling is hier echter niet op
gebaseerd. In hun optiek is ayurveda ook niet in staat
om te concurreren met westerse biomedische medicijnen
en ingrepen die specifiek ontwikkeld zijn om biomedisch
gediagnosticeerde afwijkingen te corrigeren.
Voor de authentieke vernieuwers van ayurveda is het
vinden van een ziekteoorzaak gelegen in de levensstijl
van de patiënt en in diens lichamelijke en psychische
constitutie belangrijker dan een diagnose met als resultaat een ziekteterm uit een nosologisch systeem. Bij
de behandeling wordt uitgegaan van de onlosmakelijke verbondenheid van lichaam en geest. Een goede
ayurvedische behandeling is volgens hen gebaseerd
op een geïndividualiseerde behandelingsstrategie die
wordt bepaald op grond van verstoorde interne en externe evenwichten, de wijze waarop en locatie waarin
(sthana) waarop de ziekte zich bij een patiënt manifesteert en de verstoring van lichaamsprocessen door een
gecorrumpeerd spijsverteringsvuur (agni, tejas). Daarbij
wordt rekening gehouden met individuele factoren zoals
constitutie (aangeboren en verworven), de fase van de

ziekte, lichamelijke en psychische gesteldheid en leeftijd. Ayurveda kent zes basisbehandelingsstrategieën
(upakrama), te weten ledigen-voeden, drogen-smeren
en bevochtigen-samentrekken. Een individuele ziekteaanpak is een variatie op een of meer van deze algemene
behandelingsstrategieën.

Ayurveda wordt opnieuw uitgevonden: twee voorbeelden

Ik eindig mijn artikel met twee voorbeelden van de wijze
van aanpak van de authentieke vernieuwers. Het eerste
voorbeeld komt uit de praktijk van een veertigjarige arts
met een klein ziekenhuis met vijftien bedden, die zich
heeft gespecialiseerd in de behandeling van autisme.
Hij begon hiermee in 2002 op verzoek van de grootmoeder van twee kinderen van Indiase herkomst die in
de Verenigde Staten wonen. Allereerst werden klassiek
ayurvedische teksten geraadpleegd om te zien of een
ziektebeeld dat lijkt op autisme gevonden kon worden.
Dit bleek echter niet het geval. Wel worden bezetenheid,
epilepsie en algehele gekte besproken in de ayurvedische
canon. Hoewel geput kon worden uit een groot aantal
medicijnen voor het verbeteren van hersenfuncties, werd
het accent bij het construeren van een aanpak gelegd
op vertering. Op grond hiervan werden samengestelde
preparaten vervaardigd en kon met het gebruik en de
samenstelling hiervan worden geëxperimenteerd. Aanvankelijk waren de behandelingen niet succesvol, maar
na verloop van tijd verbeterde de kleindochter van tien
jaar aanzienlijk. Dit in tegenstelling tot haar vierjarige, autistische zusje. Het geduld van de artsen en het
ontbreken van veeleisendheid van de kant van de familie
van de kinderen – “we zijn al blij met 5% verbetering”
– maakte een dergelijke aanpak mogelijk. Momenteel
heeft deze arts een internationale clientèle van tweehonderd jonge patiënten.
Het tweede voorbeeld komt uit een artsencollectief dat
eigenaar is van een ayurvedische polikliniek en ziekenhuis met de bescheiden capaciteit van vijf bedden, in
de stad Poona. Het centrum bezit ook een apotheek
waar merendeels zelfvervaardigde medicijnen worden
verkocht. De tien relatief jonge artsen (dertigers en veertigers) die hun centrum naar de Indiase rishi Punarvasu
hebben genoemd, hebben zich ten doel gesteld om een
authentieke vorm van ayurveda te beoefenen en ayurveda van een aanvullend tot een zelfstandig en alternatief
medisch systeem te maken. Hiertoe is men bezig om het
behandelingsbereik van ayurveda uit te breiden. Een van
de artsen liet mij de zeer gedetailleerde behandelverslaglegging van het centrum zien en presenteerde uitvoerig
de ayurvedische behandeling van een driejarig meisje
dat leed aan Wilms tumor (een embryonaal ontstaan
niergezwel), van een dertigjarige vrouw met de auto-immuunziekte lupus erythematosus en van een vijfentwintigjarige vrouw met overgewicht die leed aan een zeer
pijnlijk perinataal abces (tussen anus en vagina).

Conclusie

In India treffen we ayurvedische geneeskunde in diverse
gedaanten aan. Deze diversiteit is mede tot ontwikkeling
gekomen door verschillen in de ontwikkeling en welstand van de rurale en stedelijke bevolking en de mate
van verwestelijking van (grote) steden. Waar het in de
steden als tweede keus of als complementair gebruikt
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wordt, is het in de dorpen de enige toegankelijke of beschikbare vorm van geneeskunde.
Tot slot wordt in dit artikel aandacht gevraagd voor
een kleine groep ayurvedische artsen die zich ten doel
hebben gesteld om ayurveda opnieuw uit te vinden. In
tegenstelling tot de meeste ayurvedische artsen met een
hogeschool of universitaire opleiding nemen zij niet een
westerse biomedische diagnose als uitgangspunt voor
de behandeling maar de symptomen van de patiënt, de
wijze waarop deze symptomen zijn gegroepeerd in de
ayurvedische canons, en de hiermee verbonden oorzaak
gelegen in ‘fouten’ in de levensstijl van de patiënt.
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Korte berichten
Spirulina-alg voor ouderen

Een aantal reumatologen van de universiteit van Davis
in Californië onderzocht het nut van voedingssuppletie
met de blauwgroene alg Spirulina bij ouderen. Anemie
en immuunstoringen komen in deze groep vaak voor
en de alg heeft een ontstekingsremmend en antioxidant
effect. Aan het onderzoek deden 40 vrijwilligers (50+)
die geen ernstige chronische ziekte hadden. Zij namen
12 weken lang een Spirulina-supplement en vulden uitgebreide dieetanamneses in. Bij de start, in week 6 en in
week 12 van de studie werden bloedmonsters genomen
ter bepaling van het bloedbeeld en de activiteit van
indolamine 2,3-dioxygenase (IDO), een immuunmodulerend enzym dat door geactiveerde macrofagen wordt
gemaakt. De resultaten van 30 deelnemers (waarvan
50% vrouwen) konden worden geanalyseerd, waarbij
bleek dat er een geleidelijke toename te zien was van het
hemoglobine-gehalte. Dit effect was zowel bij mannen
als vrouwen waarneembaar, maar oudere vrouwen leken
sneller baat te hebben van de behandeling. Ook werd bij
de meeste deelnemers een verhoogde IDO-activiteit gemeten en was het aantal witte bloedcellen gestegen (dit
met name na zes weken). Spirulina lijkt dus bij ouderen
anemie of een verstoorde afweerreactie te kunnen verbeteren en deze studie geeft dan ook aanleiding om een
grotere gerandomiseerde gecontroleerde vervolgstudie
met Spirulina op te zetten.
Bron: Selmi C, Leung PS, Fischer L, German B, Yang
CY, Kenny TP, Cysewski GR, Gershwin ME. The effects
of Spirulina on anemia and immune function in senior
citizens. Cell. Mol. Immunol. voorpublicatie on line
doi:10.1038/cmi.2010.76 dd 31/1/2011.

Passiebloem en de slaapkwaliteit

Er worden niet veel klinische onderzoeken uitgevoerd
met medicinale kruidentheeën en daarom is deze Australische studie extra opvallend. Er werd door 41 deelnemers een week lang dagelijks thee van Passiflora incarnata gedronken (een theezakje à 2 gram) en het resultaat
werd vergeleken met een placebothee (peterselie), in een
cross-over design met een week wash-out periode. De
studie duurde dus in totaal 21 dagen. Meetinstrumenten
waren de slaapdagboeken en de Spielberger angstvragenlijst (STAI-S) die respectievelijk op alle dagen en
op de zevende dag van behandeling werden ingevuld
door alle proefpersonen. Bij tien deelnemers werd op de
laatste nacht van behandeling ook een polysomnografie
(PSG) onderzoek uitgevoerd.
Er werden zes parameters uit de dagboeken geanalyseerd met SPSS en de slaapkwaliteit bleek als beter te
worden ervaren bij het drinken van de passiebloemthee
dan bij de placebothee (t(40) = 2.70, p < 0.01). Er was
een goede overeenkomst tussen de subjectieve parameters (slaapdagboeken) en het objectieve PSG-onderzoek.
Er werd geen significant verschil gevonden tussen placebo en verum wat betreft de STAI-S score.
Bron: Ngan A, Conduit R. A double-blind, placebocontrolled investigation of the effects of Passiflora incarnata (passionflower) herbal tea on subjective sleep
quality. Phytother. Res. 2011; voorpublicatie on line
doi: 10.1002/ptr.3400.
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Implementatie EU-richtlijn traditionele
kruidengeneesmiddelen
A.G.M. van Asseldonk
De implementatie van richtlijn 2004/24/EC heeft in verschillende landen heel wat stof doen opwaaien. Met
name de Engelse therapeuten voelden zich gepasseerd. In Nederland bleef het stil, met uitzondering van enkele blogs. De richtlijn zorgt ervoor dat fytotherapeutica als zelfzorggeneesmiddelen ook in Nederland kunnen
worden geregistreerd en dat is een vooruitgang ten opzichte van het verleden. Maar de voorschrijvers binnen
de traditionele contexten voor het gebruik van kruidengeneesmiddelen, zoals de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG), ayurveda, antroposofie en de Europese fytotherapeuten zijn met deze richtlijn niet geholpen.

Commentaar van de NVF in 2004

Maart 2004 – bij de publicatie van Directive 2004/24/
EC of the European Parliament and of the council
amending, as regards traditional herbal medicinal products, directive 2001/83/EC on the community code
relating to medicinal products for human use, toen de
Europese Richtlijn voor Traditionele Kruidengeneesmiddelen (THMPD) een feit was geworden – gaf de
Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) als
commentaar [1]:
- De NVF waardeert de serieuze aandacht die de EU
geeft aan plantaardige geneesmiddelen.
- In Nederland moet nog veel gebeuren aan de infrastructuur van onderwijs en onderzoek om de fytotherapie optimaal toe te kunnen passen.
- Aan loze beweringen over wondermiddelen heeft niemand iets.
De laatste zin had te maken met de in die tijd zeer veel
gebruikte, voor de meeste voedingsmiddelen juridisch
toegelaten gezondheidsclaims, die vaak nietszeggend
waren maar wel de consument het gevoel gaven dat het
betreffende kruidenproduct een ijzersterk wondermiddel
was, terwijl het wetenschappelijk bewijs daarvoor vaak
flinterdun of geheel afwezig was.

Complementary and Alternative Medicine-opleiding
van Saxion voor Europese natuurgeneeskunde/fytotherapie deed dit. De particuliere Saxion-opleiding
heeft zich ook verder kwalitatief verbeterd en vroeg
NVAO(hbo)-accreditatie aan; deze is ondanks een
goed verlopen visitatie in het voorjaar van 2009 tot op
heden (15-3-2011) niet verleend. Het groene hbo-onderwijs besteedt evenals de opleiding tot farmaceutisch
consulent veel aandacht aan gezondheidsaspecten van
natuurproducten [2]. Daarentegen is farmacognosie
verdwenen uit de apothekers- en apothekersassistentenopleidingen en fytotherapie is daar vrijwel niet geïntroduceerd.
- De infrastructuur op het gebied van onderzoek naar
fytotherapie is in Nederland onveranderd slecht en in
Duitsland sterk verslechterd.
- Loze gezondheidsclaims zijn inmiddels verboden; de
European Food Safety Authority (EFSA) heeft tot nu
toe een heel klein percentage van de ingediende claims
goedgekeurd. Over blijven slechts de gezondheidsclaims
van enkele grote merkartikelen zoals cholesterolverlagende margarine. De eventuele medicinale planten die
aan deze gezondheidseffecten bijdragen blijven veelal
buiten het blikveld van de consument.

Huidige situatie

Protesten traditionele geneeswijzen

Uiterlijk 30 april 2011 moet de richtlijn in alle lidstaten
geïmplementeerd zijn. Waar staan we nu?
- In de EU zijn een kleine 200 registraties volgens de
THMPD gereed, ongeveer 1000 aanvragen liggen te
wachten. In Nederland hebben we vier innovatieve
kruidengeneesmiddelen (met productspecifiek bewijs
van werkzaamheid) en een 12-tal traditionele kruidengeneesmiddelen (geen productspecifiek bewijs, maar
voor onderbouwing van werkzaamheid wordt verwezen naar de monografie), en ook hier staan er een aantal in de wacht.
- Het Committee on Herbal Medicinal Products van de
European Medicines Agency (EMA-HMPC) heeft ongeveer 60 kruidenmonografieën gepubliceerd.
- De infrastructuur in Nederland op onderwijsgebied is
verbeterd. Met hulp van de NVF heeft de Nederlandse
Vereniging voor Acupunctuur (NVA) de standaarden
van de European Herbal and Taditional Practitioners
Association (EHTPA) geïmplementeerd in het door de
NVA geaccrediteerde fytotherapieonderwijs en ook de

Er zijn de afgelopen maanden bij Europarlementsleden
en bij de Europese Commissie veel protestbrieven tegen
de THMPD binnengekomen van patiënten, therapeuten
en artsen die in de context van traditionele geneessystemen fytotherapeutica gebruiken. In de loop van het proces heeft het Europarlement de EMA-HMPC opgedragen ook experts uit die hoek te raadplegen; dit is echter
nauwelijks gebeurd.
In 2004 schreef de NVF: Registratie van kruidengeneesmiddelen is een kostbare zaak die niet voor alle
kruidenproducten haalbaar is. Oude bekende huismiddeltjes als kamillethee, kaneel, zemelen en lijnzaad zullen (en wie zou dat ook anders willen?) in de warenwet
blijven bestaan. Voor de hulpverleners die met Chinese
of Indiase kruiden werken is een heel breed assortiment
nodig, waarbij de omzet in elk afzonderlijk kruid zeer
klein is. Daardoor is de geneesmiddelregistratie van vele
van deze kruiden voorlopig nog niet haalbaar. Ook voor
deze producten zal verkoop onder de warenwet voorlopig nog moeten blijven bestaan.
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Dit geldt nog onverminderd. Ook de Europese Commissie heeft dit geconstateerd. Op 29 augustus 2008
verklaarde de portefeuilledragende commissaris dat de
holistische traditionele geneeswijzen eigenlijk niets aan
deze wet hebben. Enerzijds omdat de wet alleen over
zelfzorggeneesmiddelen gaat, niet over het voorschrijven
van middelen. Anderzijds worden in deze geneessystemen vaak complexe middelen ingezet, waarin naast
kruiden ook honing, mineralen, enzovoorts zijn opgenomen. Een ander punt dat naar voren werd gebracht,
is dat het hierbij meestal om kleine, weinig kapitaalkrachtige bedrijven gaat. Het EMA-HMPC vroeg steeds
om genotoxische data terwijl de Commissie dit onnodig
vond. Deze eis was te zwaar voor deze sector. Bovendien
hebben deze middelen een plek in een traditionele context waarbij de effectiviteit van elk kruid afzonderlijk
niet beschreven is. De Commissie beloofde toen hier nog
eens naar te kijken en met aanvullingen te komen [3].
Op de vragen van Bas Eijckhout (Nederland, GroenLinks) en Pavel Poc (Griekenland) of er nog iets gedaan
was aan het nader uitwerken en oplossen van deze
problemen, werd op 29 november 2010 vrij kort geantwoord: we kunnen pas evalueren als de wet werkt en
we hebben nu geen tijd om hier speciaal iets aan te doen
[4]. Op de vraag waarmee dan de TCG en ayurvedische
therapeuten moeten werken zolang er nog geen middelen voor hen zijn geregistreerd, antwoordde de EU-commissaris dat zij met voedingsmiddelen en -supplementen,
zoals ook voorheen, mensen kunnen behandelen. Hiermee ging de commissaris voorbij aan het feit dat de definitie van geneesmiddel dusdanig ruim is gesteld dat het
gebruik van planten in de (complementaire of reguliere)
geneeskunde deze feitelijk tot geneesmiddel bestempelt,
waardoor de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) in
Nederland en vergelijkbare instanties in diverse andere
EU-landen naar believen hiertegen kunnen optreden [5].
De aanvullende vraag of dit dan betekent dat deze beroepsgroep erop kan rekenen dat de door hen gebruikte
kruiden voorlopig ongemoeid blijven in de warenwet
werd niet gesteld. Overigens zou het antwoord hierop
luiden: op dit gebied heeft de EU geen zeggenschap, de
lidstaten zijn hierin autonoom.
In het Verenigd Koninkrijk hadden fytotherapeuten
een speciale status in de geneesmiddelenwet, waardoor
zij op grond van wettelijk geregelde bevoegdheden zelf
fytotherapeutica mochten afleveren aan hun patiënten.
Door de Europese harmonisatie raken zij dit privilege
kwijt. Verwacht werd dat hun beroep tijdig wettelijk
zou worden verankerd, zodat ze op grond van een goede
opleiding beroepsmatig het recht zouden hebben om
(kruiden)recepten uit te schrijven. Deze regulering werd
echter steeds op de lange baan geschoven maar recent
heeft – na massale protesten – de regering aangegeven
dat zij van plan is dit uiterlijk mei 2011 geregeld te hebben [6]. Wat hierbij de eisen zullen worden aan zowel
de opleiding van de therapeuten als aan de kwaliteit en
veiligheid van de door hen te gebruiken geneesmiddelen
is op dit moment nog niet duidelijk.

Verwachting voor Nederland

Nederland is binnen de EU één van de landen met een
vrij liberaal beleid op het gebied van voedingssupplementen. Er is op dit moment slechts een klein aantal
kruiden uit het assortiment van traditionele genezers
verboden en de VWA laat de één op één advisering in

fytotherapeutische praktijken voorlopig met rust, mits
de therapeut zelf geen supplementen verkoopt [7].
Op dit moment zijn veel Nederlanders nog onbekend met
fytotherapie. De ruimere registratiemogelijkheden voor
werkzame fytotherapeutische (zelfzorg)geneesmiddelen,
kan wellicht de populariteit van fytotherapie vergroten
en daarmee de belangstelling van patiënten voor het raadplegen van (goed opgeleide) fytotherapeutische zorgverleners. Het is echter op dit moment onzeker of deze behandelaars in de toekomst nog over een voldoende groot
assortiment kunnen beschikken omdat de warenwet in
feite aan de VWA de bevoegdheid geeft onmiddellijk bepaalde waren te verbieden die zij gevaarlijk acht (zoals is
gebeurd met kava-preparaten). De EFSA heeft hiervoor
een mooi handvat (toolset) gegeven in de vorm van een
lijst met 1200 planten met een toxisch kantje [8]. Op deze
lijst staan ook planten als aardappel en basilicum, want
ook hierin zitten gevaarlijke stoffen. Feitelijk is er geen
plant, ook geen voedingsmiddel, zonder enige toxische
kant, dat laat deze lijst duidelijk zien. Het positieve van
de EFSA-lijst is dat nationale overheden worden gedwongen na te denken over de systematiek van het verbieden
van producten (en niet van planten ‘op hun naam’). Het
risico is echter niet denkbeeldig dat gekozen wordt voor
de gemakkelijkste en vaak goedkoopste oplossing: het
met deze lijst als onderbouwing verbieden van alle plantenproducten die niet heel vertrouwd klinken.

Tot slot

Niemand hoeft bang te zijn dat er onder invloed van de
THMPD ineens kruidenmiddelen gaan verdwijnen. De
vraag is wel wat de VWA en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaan doen met de EFSAlijst. Het is daarom belangrijk om in de nationale politiek
aandacht te vragen voor de positie van – en de relatie tussen – voedings- en geneesmiddelen in de complementaire
zorg. De belangstelling hiervoor bij de politieke partijen
is gering [9] maar kan mogelijk worden gestimuleerd.
De Nederlandse en Europese autoriteiten zouden zich
meer kunnen aantrekken van de uitspraak van dr. Margaret Chan, algemeen directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tijdens de WHO-conferentie
november 2008 in Peking [10]:
“In the view of at least some commentators, the rise of
alternative medicine is a quest for more compassionate,
personalized, and comprehensive health care. The trend
is almost certainly also fuelled by a growing faith in
so-called natural products as intrinsically good and safe,
which is not at all a valid assumption. This faith is easy
to exploit commercially. It is less easy to exploit when
traditional medicine is in the hands of properly trained,
experienced, and licensed practitioners performing an
ancient, culturally respected, and useful art of compassionate care and healing.”
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NVF-nieuws
Verenigingsnieuws

Het jaarverslag 2010 met de begroting voor 2011 is
in concept gereed en zal worden vastgesteld op de bestuursvergadering van 6 juni 2011. Deze bestuursvergadering (in Bunnik, 17-19 uur) is toegankelijk voor geïnteresseerde leden, die zich dienen aan te melden bij het
NVF-bureau en de vergaderstukken thuisgestuurd krijgen. Het geaccepteerde jaarverslag wordt aan geïnteresseerde leden toegezonden en op de website gepubliceerd.
Op dit moment is het jaarverslag 2009 van de website
(www.fyto.nl) te downloaden.

Buitenland: Publieksconsultatie regulering fytotherapie en Traditionele Chinese Geneeskunde in het
Verenigd Koninkrijk

In augustus 2009 publiceerden de vier Ministeries van
Gezondheid in het Verenigd Koninkrijk een document
over de wenselijkheid van een wettelijke regeling van de
beroepen fytotherapeut, acupuncturist en therapeut in
de Traditionele Chinese Geneeskunde. Naar aanleiding
van dit document werd een open consultatieronde gehouden die eindigde op 16 november 2009. Dit leverde
een kleine 7000 reacties op, waarvan ongeveer 85%
aangaf dat wettelijke regeling – met kwaliteitsgaranties
vastgesteld door het Ministerie van Gezondheid – de
meest wenselijke oplossing was voor de gesignaleerde
potentiële risico’s die vastzitten aan onbekwame uitoefening van deze beroepen.
Pas op 16 februari 2011 publiceerden de autoriteiten
een samenvatting en analyse van deze consultatie, samen
met de verklaring van de Staatssecretaris voor Gezondheid, A. Lansley, dat de regulering van deze beroepen
nu daadwerkelijk ter hand zal worden genomen, mede
gezien de naderende eindstreep voor de implementatie
van de EU-richtlijn voor Traditionele Kruidengeneesmiddelen: “I have therefore decided to ask the Health
Professions Council to establish a statutory register for
practitioners supplying unlicensed herbal medicines.

This will ensure that practitioners meet specified registration standards. Practitioner regulation will be underpinned by a strengthened system for regulating medicinal products. This approach will give practitioners and
consumers continuing access to herbal medicines. It will
do this by allowing us to use a derogation in the European legislation to set up a UK scheme to permit and
regulate the supply, via practitioners, of unlicensed manufactured herbal medicines to meet individual patient
needs. The Health Professions Council is an established
and experienced statutory regulatory body which has
the necessary experience to be able to successfully establish and maintain a statutory register for practitioners
wishing to supply unlicensed herbal medicines. Subject
to Parliamentary approval, such practitioners who wish
to supply unlicensed herbal products will be required by
law to register with the HPC.” Wat betreft acupunctuur
wordt er niets geregeld: “The 2009 consultation also
looked at practitioners of acupuncture. The practice of
acupuncture is not affected by the EU Directive and,
therefore, compliance is not required. I am confident
that acupuncturists have their own voluntary regulatory
measures in place, which are sufficiently robust.” Daarenboven zijn er volgens de Staatssecretaris voldoende
plaatselijke hygiënevoorschriften en dergelijke om eventuele risico’s voor de volksgezondheid door acupunctuur
tegen te gaan. Wat nu concreet de eisen gaan worden
aan de opleidingen en aan de kwaliteit van de door geregistreerde therapeuten te gebruiken (ongeregistreerde)
medicinale kruiden(extracten), is op dit moment nog
niet bekend, maar dit zal naar verwachting de komende
tijd worden vastgesteld.
Bronnen: www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/
dh_digitalassets/documents/digitalasset/dh_124338.pdf
en http://ehtpa.eu/pdf/Lansley_16_2_2011.pdf
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Korte berichten
Natuurproducten in farmaciecurriculum VS

Enkele medewerkers van de afdeling Farmacie van het
Boston-Massachusetts College
of Pharmacy and Health Sciences hielden een enquête
onder studenten en stafleden van hun instituut om erachter te komen wat hun mening was over het opnemen
van de steeds toenemende hoeveelheid informatie over
natuurproducten in het verplichte deel van het onderwijscurriculum. De auteurs wijzen erop dat het gebruik
van Complementary and Alternative Medicine (CAM)
in de maatschappij blijvend gevestigd is, waarbij het
gebruik van natuurproducten –ook in de zelfzorg– een
belangrijke rol speelt. De apotheker heeft als zorgtaak
de patiënt te adviseren en bij te staan in het gebruik
van medicinale producten, inclusief natuurproducten,
waarbij de behoefte van de patiënt het uitgangspunt
vormt. Daarom zouden apothekers hierover het nodige
moeten leren in hun opleiding. In 2003 werd beschreven
dat 97% van de overheidsgefinancierde opleidingen en
86% van de particuliere opleidingen cursussen op het
gebied van CAM en natuurproducten aanboden. Het
gaat hierbij meestal om facultatieve cursussen (87%).
Eerder onderzoek had laten zien dat studenten in alle
medische beroepen graag les willen hebben over CAM,
maar dat hierbij evidence based aspecten voorop zouden
moeten staan en niet subjectieve ervaringen. Alhoewel
niet opgenomen in de recente (2007) richtlijnen voor de
accreditatie van farmacie-opleidingen in de Verenigde
Staten (ACPE), werd het verstrekken van informatie
over het gebruik, bijwerkingen en mogelijke toxiciteit
van voedingssupplementen door apothekers in 2010
wel genoemd als een van de competenties om te slagen
voor de North American Pharmacist Licensure Examination (NAPLEX). De nationale verschillen die op dit
punt lijken te ontstaan, vormden de aanleiding tot deze
peiling, die na afloop van een facultatieve cursus over
natuurproducten werd gehouden. Hoewel de zinvolheid
van informatie over CAM en natuurproducten breed
werd gevoeld, verschilden de respondenten van mening
waar het ging om verplicht of vrijwillig of om binnen
een ander vak of apart aanbieden, en dat laatste gold
ook voor het al dan niet scheiden van het onderwijs in
voedingssupplementen en kruidengeneesmiddelen.
Bron: Kostka-Rokosz MD, Dvorkin-Camiel L, Asabigi
AL. Student and faculty perspective toward the role
and value of integration of natural product information
into the pharmacy curriculum. J. Diet. Supplements
2011;8(1):12-8.

Zalf van Eremostachys laciniata bij carpaaltunnelsyndroom

Eremostachys laciniata (L) Bunge (gele woestijnandoorn) is in de Perzische traditie een veelgebruikt middel bij pijn en ontstekingen en voor aandoeningen aan
het bewegingsapparaat en het centraal zenuwstelsel.
Iraanse onderzoekers publiceerden een gerandomiseerde placebogecontroleerde studie naar het effect van
een zalf met het methanolextract van de wortel van E.
laciniata bij 40 patiënten (60 aangedane handen) met
carpaaltunnelsyndroom. Bij de start en het einde van

de 28-daagse studie werden palmaire grijpfunctie en
grijpkracht gemeten, werden met behulp van een visueel
analoge schaal (VAS) pijn en parestesie gekwantificeerd
en werden ook elektromyografische data geanalyseerd.
In aanvulling op de zalf werd elke dag een ontstekingsremmer en pijnstiller (natriumdiclofenac, tweemaal
daags 25 mg) gegeven en ‘s nachts werd een polssteun
gedragen. De palmaire grijpfunctie verbeterde in zowel
de placebo- als in de verumgroep maar in de laatstgenoemde significant meer (p = 0.01). De grijpkracht liet
dezelfde tendens zien zonder dat dit significant was (p =
0.053). Ook de pijn- en parestsieklachten verbeterden
voor beide groepen, maar significant (p < 0.001) meer
bij de verumgroep. De elektrodiagnostische data lieten
geen significante verschillen zien.
Bron: Eftekharsadat B, Shakouri SK, Shimia M, Rahbar
M, Ghojazadeh M, Rashidi MR, Faraji MH. Effect of
E. laciniata (L) ointment on mild and moderate carpal
tunnel syndrome: a double-blind, randomized clinical
trial. Phytother.Res. 2011;25(2):290-5.

Verenigde Naties kiest voor ecologisch

Op 10 december 2010 besprak de Verenigde Naties
(VN) het jaarrapport van rapporteur Olivier de Schutter
over het recht op voedsel en de toekomst van de landbouw. Op 8 maart 2011 kwam de VN hierover met een
persbericht naar buiten. Herinvesteringen in landbouw,
gestimuleerd door de voedselcrisis van 2008 zijn belangrijk voor de realisatie van het recht op voedsel. Maar
het gaat hier niet zozeer om hoeveel maar om de manier
waarop; landen zullen een heroriëntatie richting duurzame voedselproductie moeten krijgen.
Het rapport bespreekt uitgebreid de recente literatuur
op dit gebied en stelt dat kleine bedrijven de voedselproductie binnen 10 jaar kunnen verdubbelen door eenvoudige principes van de biologische landbouw toe te
passen. Dit werkt beter dan het gebruik van kunstmest.
Resultaten uit de ecologie, zoals gebruik van nuttige
bomen, insecten en lokaal aangepaste gewassen, kunnen worden benut om de productiviteit van de bodem te
verbeteren en de voedselgewassen te beschermen tegen
ziekten. In een aantal projecten (in 57 landen) werd
gedemonstreerd dat de opbrengst op deze manier met
80% verhoogd kan worden, in Afrika werd zelfs 116%
gehaald en dit werd bij 20 projecten gerealiseerd binnen
een periode van drie tot tien jaar. Opschalen van deze
projecten is nu zeer belangrijk, in combinatie met onder
meer het versterken van de positie van vrouwen en de
aansluiting van deze productiesystemen op een eerlijke
markt.
Het rapport maakt uitdrukkelijk een keuze tegen conventionele landbouwmethoden die met de inzet van dure
brandstoffen gepaard gaan. Los van ongewenste klimaatinvloeden die ze veroorzaken zijn deze veel gevoeliger
voor klimatologische shocks.
Bronnen: VN. Agro-ecology and the right to food,
2010. Beschikbaar via www.srfood.org/images/stories/
pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_
en.pdf (geraadpleegd op 15 maart 2011) en persbericht
VN 8-03-2011.
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