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Ten geleide
In dit themanummer staat de plant als fytotherapeuticum niet centraal maar wordt eens een ander natuurlijk
product – honing – belicht. De laatste jaren is voor de
geneeskrachtige en met name wondhelende eigenschappen van honing veel belangstelling ontstaan. Dit heeft
vooral te maken met het steeds grotere probleem van
antibioticaresistentie van bacteriën en de zoektocht naar
alternatieven voor deze antibiotica. Wetenschappelijk
onderzoek heeft recent aangetoond dat (medicinale)
honing een antibacteriële werking heeft en geïnfecteerde
wonden snel weer bacterievrij kan krijgen. Van sommige
honingsoorten, waaronder Manuka-honing afkomstig
van bijen die nectar verzamelen van de bloemen van de
in Nieuw-Zeeland en Australië groeiende struik Leptospermum scoparium, is inmiddels bekend dat ze ook
werkzaam zijn tegen resistente bacteriestammen zoals
de bekende meticillineresistente Staphylococcus aureus.
De antibacteriële activiteit van Manuka-honing kan, in
ieder geval ten dele, worden toegeschreven aan de stof
methylglyoxaal. Andere medicinaal toegepaste honingsoorten bevatten weer andere antibacteriële stoffen. Zo
worden multiflorale honing uit Chili, boekweithoning
en honing die onder gecontroleerde omstandigheden
wordt geproduceerd in kassen in dit opzicht vooral gekenmerkt door de aanwezigheid van respectievelijk het
enzym glucoseoxidase (dat continu kleine hoeveelheden
van de ontsmettende stof waterstofperoxide aanmaakt),
fenolische verbindingen en antibacterieel werkende peptiden. Honing van angelloze bijen uit Midden-Amerika
(Costa Rica) blijkt eveneens een sterke antibacteriële
activiteit te bezitten, die in veel gevallen die van Manuka-honing overstijgt maar nader onderzoek moet nog
uitmaken welke inhoudsstoffen hiervoor verantwoordelijk zijn.
Het voordeel van medicinale honing ten opzichte van
antiseptische en/of antibiotische wondverzorgingsproducten is dat niet alleen de wond bacterievrij wordt
gemaakt maar ook het wondgenezingsproces positief
wordt beïnvloed. Zo blijken verschillende medicinale
honingsoorten bijvoorbeeld rijk aan antioxidant te zijn
en sterke ontstekingsmodulerende eigenschappen te bezitten. Hierdoor wordt overmatige weefselbeschadiging
voorkomen en zwelling en pijn verminderd. Doordat
de zwelling wordt verminderd, kan de doorbloeding en
zuurstofvoorziening van het wondbed worden verbeterd, wat uiteindelijk weer een positief effect heeft op
het weefselherstel. De natuurlijke zuurgraad van veel
honingsoorten draagt eveneens bij aan een optimale
zuurstoftoevoer naar de wond. Deze gunstige effecten
komen nog eens bovenop de algemene effecten van honing op het wondbed die worden veroorzaakt door de
hoge suikerconcentratie. Door deze grote hoeveelheid
suiker in de wond wordt water aan het onderliggende
weefsel onttrokken. Het wondbed wordt hierdoor enigszins vochtig waardoor een gunstige omgeving wordt
gecreëerd die zuurstof en voeding geeft aan het kapotte
weefsel. Doordat de honing(zalf) weinig vloeibaar is,
wordt de wond ook goed afgesloten en blijft beschermd
tegen nieuwe infecties.

Deze aspecten –en meer– komen in dit themanummer
uitgebreid aan bod in bijdragen van Wierbos, Van Kalkeren, Valk, Kwakman en Zaat en Zamora et al.. Eén
aspect wordt in deze artikelen echter slechts terloops
besproken omdat het misschien vanzelfsprekend is maar
desalniettemin belangrijk: de kwaliteit van deze producten. Medicinale honing moet onderscheiden worden
van consumptiehoning die in de supermarkt verkocht
wordt. Deze laatste moet voldoen aan de eisen voor
voedselveiligheid maar verder worden weinig eisen gesteld. Voor medicinale honing geldt idealiter dat deze
onder gecontroleerde omstandigheden wordt geproduceerd en verwerkt zodat een optimale werkzaamheid en
veiligheid kunnen worden gegarandeerd. In de praktijk
betekent dit dat medicinale honing moet worden getest
op potentiële chemische (zoals bestrijdingsmiddelen,
antibiotica en zware metalen) en bacteriële (Clostridium
botulinum) verontreinigingen. Een mogelijke verontreiniging die in dit tijdschrift niet ongenoemd mag blijven
en waarover eigenlijk nog maar weinig bekend is, is de
verontreiniging van (medicinale) honing met toxische
plantenstoffen. Een voorbeeld is de aanwezigheid van
pyrrolizidine alkaloïden in honing, waarover recent een
aantal publicaties is verschenen. Ook voor de veiligheid
en werkzaamheid is het van belang dat de medicinale
honing op een juiste manier wordt gesteriliseerd. Sterilisatie door middel van hoge temperatuur is in dit geval
niet wenselijk omdat de afbraak van thermolabiele
inhoudsstoffen in de honing de werkzaamheid negatief
kan beïnvloeden. Gamma-sterilisatie waarbij potentiële
ziektekiemen worden gedood maar de antibacteriële en
wondhelende eigenschappen behouden blijven, is daarom de aangewezen weg.
Naast al deze honingverhalen ten slotte in dit nummer
toch ook nog aandacht voor een interessant fytotherapeuticum in de bijdrage van de hand van Simons en
Verbruggen. Deze auteurs belichten een mogelijk nieuwe
toepassing van een (vezelrijk) extract van fenegriek
(Trigonella foenum-graecum) voor de behandeling van
brandend maagzuur.
De redactie wenst u veel leesplezier toe,
Bart Halkes, thema-coördinator
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Honing; laatste redmiddel óf eerste keus?
H. Wierbos
Dat sommige honingsoorten bijzondere antibacteriële eigenschappen bezitten en de wondgenezing in sterke
mate stimuleren mag als bekend worden beschouwd. Tot het midden van de vorige eeuw was honing populair bij de behandeling van geïnfecteerde wonden, echter met de komst van moderne antibiotica is de
toepassing van honing op de achtergrond geraakt. In het afgelopen decennium is honing echter weer steeds
vaker onderwerp van onderzoek geweest en zijn haar bijzonder eigenschappen uitgebreid in kaart gebracht.

Tegenwoordig maakt honing een ware renaissance door
en het aantal publicaties dat de effectieve werking van
honing in de wondzorg onderbouwt, neemt hand over
hand toe. Honing benadert het ‘ideale’ wondbehandelingsproduct sterk en er is inmiddels veel klinisch bewijs
voor met name Manuka-honing, afkomstig van bijen
die nectar verzamelen op de Nieuw-Zeelandse Manukastruik (Leptospermum scoparium). Steeds vaker worden
honingcrèmes ingezet bij de behandeling van (mild)
eczeem, incontinentieletsel, intertrigo en impetigo. Deze
medicinale honingproducten kunnen een goed alternatief zijn voor het gebruik van topicale antibiotica en
corticosteroïden.

Het ‘ideale’ wond-antisepticum

De keuze van een antiseptisch middel voor het behandelen van geïnfecteerde of gekoloniseerde wonden is een
moeilijke. Veelal ontbreekt robuust bewijs voor de effectiviteit en kunnen bijwerkingen tot ernstige vertraging
of stagnatie van de wondgenezing leiden [1]. Niet zelden
ontstaat een trial and error situatie waarin met allerhande middelen geprobeerd wordt de wond te ontsmetten
en het genezingsproces op gang te krijgen.
De eigenschappen waaraan het ‘ideale’ antisepticum zou
moeten voldoen, zijn als volgt gedefinieerd [2]:
- een snelle bactericide werking;
- effectief tegen een breed spectrum van micro-organismen, zelfs onder de ongunstige omstandigheden van
exsuderende, gecontamineerde of geïnfecteerde wonden;
- een stimulatie en versnelling van het fysiologische proces van wondgenezing (debridement, granulatie) ook
als het product langere tijd toegepast wordt;
- geen lokale of systemische neveneffecten (allergie,
toxiciteit);
- geen resistentievorming; en
- kostenefficiënt.

Hoe verhoudt honing zich tot het ‘ideaal’?

Om honing op waarde te kunnen schatten is een vergelijking met het ‘ideale’ antisepticum op haar plaats. Honing is een breedspectrum (niet-specifiek) antibacterieel
middel waarvan sommige soorten zoals Manuka-honing
(in Nederland onder andere op de markt gebracht in
het product Medihoney ® (Figuur 1)) zelfs effectief zijn
tegen antibiotica-resistente stammen waaronder meticilline-resistente Staphylococcus aureus en vancomycineresistente Enterococcus en biofilms [3-6]. Sommige
honingsoorten zijn tevens antimycotisch en in de juiste
toedieningsvorm uitstekend geschikt voor de behande-

ling van schimmels zoals Candida en Aspergillus [7].
Honing stimuleert de wondgenezing door het creëren
van een optimaal vochtig milieu, het terugdringen van
ontstekingsmediatoren, het inactiveren van proteasen en
het activeren van cytokinenproductie (zie ook hieronder). Ten slotte is honing non-toxisch en non-allergeen
en kan dus langdurig en veilig ingezet worden.
De meeste honingproducten waren tot voor kort alleen
beschikbaar als wondzalf of als geïmpregneerd gaas,
hetgeen beperkingen gaf in het praktische gebruik. Met
name pijnervaring bij de patiënt na het opbrengen van
de honing en sterk exsuderende wonden maakten honing ongeschikt. Inmiddels zijn er moderne preparaten
ontwikkeld in de vorm van visceuze wondgels, honingcolloïden en met honing geïmpregneerde alginaten welke breed inzetbaar zijn bij verschillende typen wonden
en die nauwelijks of geen pijn veroorzaken [8-10].
Samengevat voldoet honing op vrijwel alle punten aan
het ideaal, behalve met betrekking tot de snelle bactericide werking. Om als antisepticum te mogen worden
aangemerkt moet een middel binnen 10 minuten een
log-5 reductie van het aantal micro-organismen realiseren. Afhankelijk van de soort honing geldt voor honing
een langere contacttijd van meestal enkele uren. In de
praktijk blijkt dit geen belemmering aangezien honingverbanden of andere honingpreparaten in het algemeen
meerdere dagen in situ blijven. Ook als profylaxe bij
bijvoorbeeld insteekopeningen van katheters of botpennen lijkt honing als topicaal antisepticum een uitstekend
alternatief voor antibioticacrèmes [11].

Figuur 1: Een voorbeeld van een honingverband op basis van
Manuka-honing (afkomstig van bijen die nectar verzamelen
op de Nieuw-Zeelandse Manuka-struik (Leptospermum scoparium)), in dit geval een zogenaamde gel sheet dressing, een
flexibel, niet-verklevend verband met 95% Manuka-honing.

Waarom honing werkt

Honing bezit veel eigenschappen die kunnen bijdragen
tot een optimale wondgenezing. Hieronder worden kort
enkele belangrijke aspecten van honing in dit verband
besproken.
Samenstelling
Honing bestaat voor het grootste deel uit suikers (70%)
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en water (20%) en bevat verder vitaminen, mineralen, enzymen en antioxidanten. Sommige soorten bevatten bovendien een hoge concentratie fytochemicaliën, waaronder methylglyoxaal, die een sterke antibacteriële werking
vertonen. Bij het opzuigen van de nectar voegen bijen
via hun speekselklieren het enzym invertase toe waardoor sucrose (het hoofdbestanddeel van nectar) wordt
omgezet in het beter oplosbare glucose en fructose. Door
met hun vleugels te wapperen creëren bijen een warme
luchtstroom in de korf. De superverzadigde nectaroplossing wordt door deze aerobics van de bijen nog verder
ingedampt waarmee het een hoge osmolariteit verkrijgt
en groei van micro-organismen wordt voorkomen. Daarnaast wordt het enzym glucoseoxidase toegevoegd en
wordt waterstofperoxide gevormd dat op haar beurt de
nectar steriliseert bij de omzetting in honing. Een nevenproduct van deze enzymatische reactie is gluconzuur, dat
honing een hoge zuurgraad geeft [12-15].
Zuurgraad van honing bevordert wondgenezing
Zuurstof is de beperkende factor voor de snelheid waarmee fibroblasten groeien [16,17]. In een wond is door
de slechte capillaire vaatvoorziening het zuurstofaanbod
beperkt en ontsteking en oedeem in het omliggende
weefsel verergeren deze situatie [18]. Hemoglobine in
de capillaire vaten geeft bij een normale zuurgraad (pH
7,4) slechts 25% van de gebonden zuurstof af. Als de
zuurgraad verlaagd wordt tot pH 6,8 dan verdubbelt de
zuurstofafgifte tot 50%. Het is aangetoond dat door het
verlagen van de zuurgraad in de wond de genezing versneld wordt [19,20]. Verzuring van wonden belemmert
bovendien de proteaseactiviteit in het onderliggende
weefsel waardoor de afbraak wordt verminderd van de
extracellulaire matrix en groeifactoren die noodzakelijk
zijn voor weefselherstel (zie ook hieronder). Op deze
manier heeft de lage zuurgraad van honing dus ook een
positieve invloed op de wondgenezing.
Osmotische werking van honing
Door de osmotische werking van honing wordt de uitstroom van lymfe vanuit de onderliggende weefsels naar
het wondbed gestimuleerd. Daarmee worden proteasen
die de wondgenezing belemmeren, weggespoeld en
worden voedingstoffen aangevoerd ten gunste van de
nieuwe cellen. Ook neemt hierdoor oedeem in het omliggende weefsel af en dit heeft weer een positief effect
op de zuurstofvoorziening van het wondbed. In dit opzicht biedt honing dezelfde voordelen als de toepassing
van negatieve druktherapie. De osmotische werking van
honing geeft tevens een vochtig, antibacterieel wondmilieu en zorgt ervoor dat wondverband niet verkleeft aan
de wond [21].
Antioxidanten neutraliseren vrije radicalen
Tijdens de afbraak van dode cellen en bacteriën door
fagocyten in het wondbed worden door een enzym in
de celmembraan van deze cellen reactieve zuurstofmetabolieten en vrije radicalen geproduceerd. Dit is een
normaal fysiologisch proces maar bij een overmatige
vorming van radicalen kunnen essentiële celcomponenten zoals eiwitten, DNA en celmembranen worden
beschadigd. Sommige honingsoorten bevatten een hoge
concentratie aan antioxidanten [12,14,22-26] die deze
directe schadelijke effecten van vrije radicalen neutraliseren. Met name Manuka-honingsoorten bezitten de

bijzondere eigenschap dat zij een hoge concentratie aan
methylsyringaat bevatten, een antioxidant dat superoxide neutraliseert [14,27].
Op een indirecte manier dragen vrije radicalen ook bij
aan het ontstaan van weefselschade, met name door
een activerende werking op matrixmetalloproteasen.
De schade die hierdoor wordt veroorzaakt is mogelijk
zelfs groter dan die van de directe beschadiging van
celcomponenten door vrije radicalen [28]. Zo kan een
wond door activatie van matrix-metalloproteasen gaan
ulcereren en kan een eerst oppervlakkige brandwond
(partial thickness) verdiepen (full thickness). Cytokinen
en groeifactoren die een essentiële regulerende functie
hebben, worden eveneens vernietigd door geactiveerde
proteasen. Proteasen beschadigen ook de extracellulaire
matrix die van groot belang is voor de celhechting en de
migratie van cellen over het wondbed. Het antioxiderende vermogen van honing speelt dan ook een belangrijke
rol bij de bescherming van het wondweefsel en in een
een klinische studie is aangetoond dat honing de verslechtering van een oppervlakkige brandwond naar een
diepe brandwond kan voorkomen, waardoor plastische
chirurgie achterwege kan blijven [15,29].
Het staat inmiddels vast dat vrije radicalen ook betrokken zijn bij de vorming van hypertrofisch littekenweefsel
[30]. Naast een lange ontstekingsperiode en hyperstimulatie die kunnen leiden tot hypergranulatie en fibrose
zijn hierbij oxidatieve reacties betrokken (oxidatie van
NF-kB) die gestopt worden door antioxidanten [16,26].
Ook bij het minimaliseren van hypertrofisch littekenvorming zijn de antioxidatieve eigenschappen van honing
daarom van belang en een groot aantal klinische publicaties onderbouwt inmiddels de therapeutische waarde
van honing bij het beperken en voorkomen van littekenweefsel bij brandwonden [8,30-33].
Antibacteriële eigenschappen in relatie tot wondontsteking
De antibacteriële werking van honing speelt een belangrijke rol in het terugdringen van de ontstekingsreacties
in wonden doordat componenten in de celwand van
bacteriën de ontstekingsreactie stimuleren en een vicieuze cirkel induceren (zie Figuur 2 [18]). De processen
die hierbij betrokken zijn –met name de fagocyten, vrije
radicalen en cytokinen [15,18,27,34]– zijn hierboven
al besproken, evenals de beïnvloeding hiervan door
honing. Ook de aanwezigheid van wondbeslag veroorzaakt ontstekingsreacties en door deze met honing te
verwijderen wordt de ontsteking geremd [35,36].

Figuur 2: De antibacteriële werking van honing speelt een
belangrijke rol in het terugdringen van ontstekingsreacties in
wonden omdat componenten in de celwand van bacteriën de
ontstekingsreactie stimuleren en een vicieuze cirkel induceren.
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Terugdringen van wondgeur
De positieve invloed van honing op wondgeur is deels
het gevolg van een direct antibacterieel effect maar deels
ook toe te schrijven aan de aanwezigheid van grote
hoeveelheden glucose in honing. De typische, nare geur
van ontstoken wonden wordt veroorzaakt door zwavelverbindingen, aminen en ammoniak die vrijkomen
als eiwitten in het wondvocht door bacteriën worden
gemetaboliseerd. Omdat bacteriën de metabolisatie van
glucose prefereren boven die van aminozuren, verklaart
de aanwezigheid van glucose in honing waarom nare
wondgeuren snel worden geneutraliseerd wanneer honing toegepast wordt [37,38].

Unieke Manuka Factor (UMF; inmiddels geïdentificeerd
als methylglyoxaal) [3,28,37,40,41]. Om de concentratie van deze factor in Manuka-honing te kwantificeren,
is een internationaal erkende methode in het leven
geroepen waarbij de antibacteriële activiteit van de
honing wordt bepaald ten opzichte van de equivalente
concentratie fenol. Terwijl meerdere studies aantonen
dat in verschillende Manuka-honingsoorten uit NieuwZeeland de UMF 18 tot 30 bedraagt, is deze activiteit
in andere honingsoorten zeer laag tot niet aantoonbaar
[3,5,10,21,28,40,41].

Conclusie

Honing als voedings- en energiebron
Hoewel de samenstelling per soort varieert, bevat honing relatief grote hoeveelheden aan mineralen, aminozuren en vitaminen [13,23]. Het is uitvoerig beschreven
dat de topicale toepassing van deze voedingstoffen de
wondgenezing aanzienlijk versnelt [19,39]. Honing
stimuleert de wondgenezing tevens doordat ze keratinocyten voorziet van glucose die dit als energiebron
gebruiken om tijdens de fase van re-epithelisatie over
het wondbed te kunnen migreren [17]. Honing voorziet
daarnaast ook in de energiebehoefte van macrofagen
die zorg dragen voor het verwijderen van bacteriën en
dood weefsel (debris) en die de cascade van cytokinen
en groeifactoren initiëren [15].

Zoals geen enkel middel mag ook honing niet als een
panacee worden beschouwd. Echter, honing heeft
enorme potentie als middel bij de behandeling van chronische wonden en huidaandoeningen. Tot op heden is er
geen vergelijkbaar breedspectrum antibacterieel agens
beschikbaar dat effectief is tegen antibioticagevoelige
en -resistente micro-organismen, dat de biofilmvorming
remt, de wondgenezing stimuleert en niet-toxisch is
voor de humane cellen [4,6,26,27,42]. Met de moderne
toedieningsvormen kan honing breed èn veilig worden
ingezet en laat ze daarbij een snellere wondgenezing zien
[28,31,35,36,43]. Het inzetten van honing als eerste
keus bij de behandeling van (geïnfecteerde) wonden en
verschillende huidaandoeningen lijkt daarom alleszins
gerechtvaardigd.

Niet alle honing is hetzelfde

Auteursgegevens:

Op de eerste plaats moet er onderscheid worden gemaakt tussen medicinale honing en honing voor consumptie. Het is sterk af te raden om deze laatste voor
wondbehandeling te gebruiken aangezien bacteriesporen
(waaronder Clostridium) en verontreinigingen tot ernstige infecties kunnen leiden. Medicinale honing is daarentegen volgens een streng protocol verwerkt, gezuiverd
en gamma-gesteriliseerd en moet altijd geregistreerd zijn
als medisch hulpmiddel.
Het idee dat alle medicinale honingsoorten hetzelfde
zijn, is echter een misvatting. De werking van honing
berust op een aantal eigenschappen die per soort sterk
verschillen. Deze eigenschappen hangen nauw samen
met de plantensoort waarvan de honing afkomstig is
en het gebied waar deze planten groeien [3,15,21,25].
Maar evenzo is de wijze waarop de honing geselecteerd
en verwerkt is belangrijk. Lang is ervan uitgegaan dat
de antibacteriële activiteit toe te schrijven zou zijn aan
de sterke osmotische werking. Tegenwoordig is echter
bekend dat dit slechts één van de mechanismen is die
een rol spelen. Een belangrijk ander mechanisme is de
vorming van waterstofperoxide dat ontstaat uit glucose
en water onder invloed van glucoseoxidase. De concentratie waterstofperoxide is weliswaar laag maar is door
de lange contactduur zeer effectief. Ook de verlaging
van de zuurgraad door gluconzuur speelt een rol bij de
remming van de bacteriegroei en het deactiveren van
schadelijke proteasen [19,20] (zie ook hierboven).
Naast deze factoren zijn er enkele honingsoorten die
nog de beschikking hebben over niet-peroxide-afhankelijke factoren. Deze stoffen geven de honing behoud van
antibacteriële eigenschappen, ook nadat de in de wond
gevormde waterstofperoxide is uitgewerkt. Het gehalte
aan niet-peroxide-afhankelijke factoren is afhankelijk
van de honingsoort. Voor Manuka-honing is dit de
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De Hahnemann apotheek in Heiloo
wil haar team versterken met een

enthousiaste jonge apotheker diebelangstelling
heeft voor homeopathie.
De Hahnemann apotheek is een zelfstandige homeopathische apotheek die zich
de afgelopen
11 jaar een heldere positie binnen de gezondheidszorg heeft verworven. De
meeste receptuur komt via post, fax- en internet-bestellingen, juist omdat wij de
enige apotheek in Nederland zijn die zich heeft toegelegd op de homeopathische
magistrale bereidingen. De Nederlandse Apotheek Normen zijn voor ons de
vanzelfsprekende leidraad voor het door ons gehanteerde kwaliteitssysteem.
Wij leveren naast de homeopathica ook veel voedingssupplementen en
energetica, dit alles voor meer dan 90% n.a.v. voorschriften. Omdat er geen
standaard bijsluiters zijn besteden we veel aandacht aan voorlichting aan de
patiënt. Ook onze eigen mensen krijgen veel interne scholing op dit specifieke
vakgebied.
Wij zoeken een collega die de belangstelling voor de homeopathie en allopathie
wil combineren. Ervaring in een openbare apotheek strekt tot aanbeveling. Een
eerste taak zal de afronding zijn van het lopende certificeringtraject. In opzet
denken we aan een gecombineerde functie waarbij bv 2 of 3 dagen voor onze
apotheek wordt gewerkt en daar naast in een reguliere apotheek. Doorgroei
binnen onze apotheek is op termijn bespreekbaar.
Voor vragen of een reactie graag contact opnemen met
Martin Dicke, apotheker
De Krommert 12
1851ZE Heiloo
tel 06-22406008
apotheker@hahnemann.nl
www. hahnemann.nl

Voor een duurzame toekomst
Natuur & Milieu is dé milieuorganisatie die zich hard maakt voor een
duurzame toekomst. Uw huis voorzien van stroom van windmolens,
een elektrische auto voor de deur en gezond voedsel in uw koelkast.
Doe mee, word nu donateur en ontvang nu tijdelijk de prachtige
DVD-box ‘Human Planet’ over de relatie tussen mens en de natuur.

www.natuurenmilieu.nl
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20 jaar ontwikkeling van honingverbanden in Nederland
D. van Kalkeren
Sinds 1992 staat in Nederland de medische toepassing van honing in de belangstelling. Op initiatief van
Hans Hoekstra, arts-onderzoeker namens de stichting Brandwonden Research Instituut is destijds (dier)
experimenteel onderzoek verricht naar het medisch gebruik van honing. Omdat onderzoek naar de werking van honing werd beoordeeld als van weinig toegevoegde waarde voor het verkrijgen van verder
wetenschappelijk inzicht –aan honing werd geen meerwaarde toegekend anders dan die van een hyperosmolaire suikeroplossing–waren financiële middelen slechts beperkt beschikbaar. Toen al was echter
meer dan voldoende literatuur beschikbaar waaruit de gunstige werking van honing genoegzaam bleek.

Experimenteel onderzoek

In het in 1992/1993 uitgevoerde onderzoek bij experimentele brandwonden bleek dat met Gram-kleuring
aan het wondoppervlak bacteriekolonies konden worden aangetoond bij het gebruik van honing en bij een
hyperosmolaire suikeroplossing, terwijl bij de toepassing van zilversulfadiazine (1%) crème geen bacteriën
te zien waren. Bij de suikeroplossing waren niet alleen
bacteriekolonies zichtbaar, maar ook duidelijke tekenen
van wondinfectie. In met honing behandelde wonden
was echter geen wondinfectie waarneembaar. Ook kon
bij experimentele brandwonden worden vastgesteld dat
honing ten opzichte van zilversulfadiazine een kwantitatief snellere en kwalitatief betere wondgenezing gaf met
duidelijk minder littekenvorming [1,2].
Sinds 1996 is getracht een honingverband te ontwikkelen, waarbij honing van voor medisch gebruik geschikte
kwaliteit in een acetaatgaas is geïmpregneerd. Dit mede
omdat in 1993 in een editorial in het medisch-wetenschapppelijke tijdschrift Surgery werd geschreven dat
aan honing weliswaar een werkzaamheid kon worden
toegeschreven, maar dat het desondanks een “smeerboel” was, hetgeen een wezenlijke beperking in het gebruik ervan zou betekenen [3]. Zes jaar nadien, in 2002,
is HoneySoft® als eerste in Nederland geproduceerde en
CE-gecertificeerde honingproduct beschikbaar gekomen.
De in dit honingverbandgaas verwerkte honing is een
multiflorale honing afkomstig uit de pre-Andes in Chili.
De pre-Andes kent grote hoogteverschillen, waardoor
de bijen elk jaargetijde een andere bloemen- en plantenpopulatie kunnen aanvliegen. Hierdoor ontstaat een
rijke honing met veel variatie in de herkomst van de
nectar, hetgeen voordelig kan zijn voor het antibacteriële karakter van de honing. Immers, de herkomst van de
nectar is bepalend voor het asgehalte (met name kalium)
en de zuurgraad en hiermee de elektrische geleidbaarheid van de honing [4]. De elektrische geleidbaarheid
–mogelijk door een beïnvloeding van het transport van
vrije radicalen– is gecorreleerd met de antibacteriële
werking van honing; met name honing van multiflorale
herkomst, met een hoge elektrische geleidbaarheid, is
sterk antibacterieel werkzaam [5]. Dit geeft ook precies
aan waarom een medicinale honing bij voorkeur van
“gecontroleerde herkomstbenaming” moet zijn. Slechts

een vage aanduiding als “een speciaal geprepareerde
honing” of “geproduceerd onder geconditioneerde omstandigheden in kassen” zegt weinig over de herkomst
of samenstelling van de honing.
Overigens wordt de multiflorale honing speciaal geselecteerd op aanwezigheid van hoge gehaltes glucoseoxidase, fructose, fenolen en andere antibacteriële fytochemische bestanddelen. De honing is vrij van zware metalen,
antibiotica uit de landbouw, pesticiden, insecticiden en
het mogelijk (cyto)toxische methylglyoxaal.

(Pre)klinisch gebruik

In 2003 werd verbandgaas met multiflorale honing voor
de eerste maal toegepast in het brandwondencentrum
van het Universitair Ziekenhuis in Gent bij twee ernstig
verbrande patiënten van wie de brandwonden na drie
maanden behandeling nog voor een derde deel niet waren genezen. De wondoppervlakken waren uitgebreid
gekoloniseerd met resistente pathogenen, waaronder
Pseudomonas aeruginosa, die niet (meer) reageerden
op de gebruikelijke antimicrobiële therapie en antiseptica. Dergelijk probleempatiënten overleven over het
algemeen het brandwondentrauma niet. Destijds werd
uit therapeutische “armoede” begonnen met het behandelen van de wonden met verbandgaas met multiflorale
honing. Het resultaat van deze behandeling was opzienbarend; de defecten waren binnen ongeveer vier weken
voor het grootste deel genezen (met epitheel bedekt),
waarbij opvallend weinig littekenvorming werd waargenomen. Ook opvallend was de stabiele hechting van het
uitgegroeide epitheel aan de wondbodem zonder enige
blaarvorming.
Ondanks deze eerste positieve resultaten bleek het een
groot probleem deze behandeling geaccepteerd te krijgen binnen de medische wereld. De boodschap dat de
meest moeilijk te behandelen wonden met een “niet
wetenschappelijk bewezen” methode tot genezing waren
gebracht, bleek moeilijk over te brengen. In dit opzicht
heeft in Nederland de plastisch chirurg Refaat Karim,
verbonden aan het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in
Amsterdam en pionier in de specialistische behandeling van wonden met honing [6], een belangrijke rol
gespeeld. Pas veel later, in 2010, is onder andere door
middel van een zogenaamde Klinische Anwendungs
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Beobachtung (KAB) die in Duitsland werd uitgevoerd,
getracht een betere indruk te krijgen van de potentie van
honing voor de algemene wondbehandeling in de eerste lijn in plaats van de vaak te overmatig en langdurig
toegepaste topicale antiseptica. Er werden in deze KAB
tot nu toe 23 patiënten met verbandgaas met multiflorale honing behandeld, 13 mannen en 10 vrouwen,
met een gemiddelde leeftijd van 64 jaar (20-93 jaar). Er
waren zes patiënten met een traumatische wond, twee
met een brandwond en één met injectieletsel. Verder 12
patiënten met een ulcus cruris en twee met een diabetische voetwond. Alle wonden waren in de beginfase
van ontwikkeling, zonder specifieke diagnostiek of specialistische interventie. In 41,3% van de gevallen werd
na de start van de behandeling met verbandgaas met
multiflorale honing direct een verbetering waargenomen
wat betreft debridement en primaire genezingstendens.
Werden de wonden beoordeeld op het oplossen van necrotisch weefsel of beslag, vermindering van ontsteking,
afname van wondexsudaat, verbetering van de geur,
toename van granulatieweefsel en tekenen van epithelisatie, dan werd zelfs in 72% van de gevallen verbetering
waargenomen. In 13,8% werd geen verandering gezien,
in slechts 4,3% was er sprake van een achteruitgang en
in 9,4% kon geen oordeel worden gegeven. Bij 20 van
de 23 behandelde patiënten werden geen bijwerkingen
waargenomen. In één geval was sprake van minimale
pijn (prikkelende sensatie), bij één patiënt van sterke
pijn (waardoor de behandeling slechts twee dagen heeft
geduurd) en in één geval van lichte irritatie van de omgevende huid. De gemiddelde behandelingsduur bedroeg
4,7 weken (variërend van één dag tot 11 weken). Bij
wonden in de initiële fase van de ontwikkeling werd dus
in bijna driekwart van de gevallen verbetering geboekt,
zonder toepassing van antiseptica.

In vitro studie

Hoewel honing in een experimenteel model voor brandwonden in antimicrobieel opzicht minder effectief bleek
dan zilversulfadiazine, heeft honing wel degelijk ook
antibacteriële eigenschappen. Zo is in een in vitro studie van Henriques, Burton en Cooper [7] bijvoorbeeld
aangetoond dat met multiflorale honing een snelle afname van het aantal Staphylococcus aureus kolonies
kan worden bereikt. De multiflorale honing was in dit
opzicht effectiever dan andere in verbandgaas verwerkte
honingsoorten zoals Manuka-honing (in de producten
Advancis en Apinate). De resultaten van dit onderzoek
tonen het belang aan van vergelijkend onderzoek van

verschillende soorten honing in relatie tot hun toedieningsvorm om allerhande claims van fabrikanten ten
aanzien van de antibacteriële werking van medicinale
honingsoorten op hun juistheid te kunnen beoordelen.

Figuur 1: Vergelijking van verschillende honingsoorten in medicinale honingverbanden ten aanzien van de in vitro antibacteriële activiteit op Staphylococcus aureus [7].

Conclusie

Het toepassen van medicinale honing zal kunnen bijdragen aan het verminderen van het gebruik van antiseptica en daarmee samenhangend aan de beteugeling
van resistentievorming en biofilmvorming. Met name dit
laatste fenomeen –waarbij bacteriën zich in een beschermend slijmkapsel inbouwen– vormt een steeds groter
probleem bij de wondbehandeling omdat hierbij de gevoeligheid voor antibacteriële therapie afneemt. Door de
behandeling met verbandgaas met multiflorale honing
kan onnodige antiseptische therapie worden vermeden
terwijl het bacteriologische evenwicht in de wond beter
kan worden gehandhaafd door te voorkomen dat bacteriën zich hechten en een biofilm kunnen vormen [8].
Het optreden van huidirritatie wordt soms waarge-

Tabel 1: Vergelijking van verschillende honingsoorten in medicinale honingverbanden ten aanzien van de in vitro antibacteriële
activiteit op Staphylococcus aureus [7].
Multiflorale honing
(HoneySoft®)

0 uur
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur

Manuka-honing (Advancis)

Manuka-honing (Apinate)

Aantal kolonies (%)

SD*

Aantal kolonies (%)

SD*

Aantal kolonies (%)

SD*

100
0,6
0,2
0
0

0
0,6
0,2
0
0

100
1,4
0,2
< 0,1
0

0
1,2
0,3
< 0,1
0

100
38,2
14,8
14,5
0,6

0
53,6
24,3
23,8
0,9

* SD = standaarddeviatie
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nomen en is over het algemeen van korte duur. Pijnklachten als gevolg van het hygroscopische karakter
van honing komen zeer zelden voor bij de behandeling
met dit honingverbandgaas. Overmatige pijn gaat vaak
gepaard met arteriële doorbloedingsstoornissen en deze
vragen om een andere aanpak dan alleen de keuze voor
de juiste wondbehandeling. Daarnaast leidt gewenning
aan de initiële honingbehandeling ook meestal tot een
afname van de lichte pijnklachten. Het verbandgaas met
multiflorale honing lijkt daarom een uitstekende vervanger te zijn van topicale antiseptica.
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Honingverband en wondgenezing
–klinische ervaring met boekweithoning
E. Valk
Altijd was verband zacht, wit, had een gaasstructuur en bedekte het probleem op elegante wijze.
Met de opkomst van moderne, bio-actieve componenten in speciaal ontwikkelde dragers ziet verband er tegenwoordig soms heel anders uit. Het verband bedekt de wond nog steeds maar beïnvloedt nu ook actief processen in het wondbed en draagt zo bij aan het genezingsproces.
De ontregeling van fysiologische processen in het wondbed is een van de belangrijkste kenmerken van chronische wonden. Een onderliggende pathologie (bijvoorbeeld diabetes mellitus) of een infectie kan de verstoorde
wondgenezing veroorzaken. Modern wondverband
worden daarom vaak geïmpregneerd met bioactieve
stoffen van diverse aard die opgenomen worden in het
wondbed, de weefsellaag waar opgeruimd en gebouwd
wordt. Herstel van microbiologisch evenwicht en bestrijding van infectie is de voornaamste taak van deze
stoffen. Door de bioactieve stoffen ook nog te mengen
met medicinale honing ontstaat een oud, effectief middel in een nieuwe jas. In dit artikel worden kort de resultaten besproken van drie afzonderlijke onderzoeken
die betrekking hebben op de behandeling van diverse
soorten wonden met een combinatie van speciaal geselecteerde en verwerkte donkere boekweithoning en
andere toegevoegde sporenelementen ((metaal)-ionen).
De boekweithoning is geselecteerd op basis van antibacteriële potentie en ontstekingsremmende werking [1] en
wordt gecontroleerd op zuurgraad, sucrosegehalte en de
aanwezigheid van eventuele contaminatie (onder andere
sulfonamiden, pesticiden en zware metalen). Verwerking
van de honing tot geïmpregneerde verbandgazen vindt

plaats onder gecontroleerde omstandigheden in een zogenaamde cleanroom en het in folie verpakte gaas wordt
daarna gamma-gesteriliseerd (MelMax; Figuur 1).

Klinisch ervaringen

In de hieronder beschreven studies is gebruikgemaakt van
gestandaardiseerde protocollen, case report forms en inclusie- en exclusiecriteria (in de studies bij brandwonden
en vasculaire ulcers). Naast klinische beoordeling werd
gebruikgemaakt van meetinstrumenten om het wondoppervlak en de diepte van wonden te bepalen. In de studies
bij brandwonden en de verpleeghuis-casuïstiek werd gebruikgemaakt van Laser-Doppler-techniek om inzicht te
verkrijgen in respectievelijk de diepte van de verbranding
en de circulatie van de onderste extremiteit. Daarnaast
werden standaard digitale foto’s genomen van de wonden. Behandeling vond plaats tot wondsluiting, of ten
minste gedurende een periode van zes weken.
Brandwonden
In een studie uitgevoerd in het universitair ziekenhuis
te Gent, België, werden 21 patiënten behandeld met
honingverband [2]. De onderzoeksgroep bestond voor-
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namelijk uit slachtoffers van een industriële gasexplosie.
Het doel van deze studie was het vaststellen van de veiligheid en werking van dit type honingverband. Bij verbrandingen is vaak een groot huidoppervlak aangedaan.
Wondinfecties komen veelvuldig voor en de eerste taak
van een verband is dan ook het voorkomen/bestrijden
hiervan te ondersteunen. Daarnaast gaat het bij wondsluiting bij brandwonden vooral ook om restverschijnselen. Omdat de soepelheid van de huid na genezing en de
vorming van littekens belangrijke criteria voor de succesvolle behandeling van brandwonden zijn, werd ook
gekeken naar de effecten van het wondverband hierop.
De behandeling van in totaal 35 bij de patiënten voorkomende en in de studie geïncludeerde wonden gaf de
volgende resultaten. Bacteriologische analyse van het
wondbed toonde aan dat aanwezige infecties onder
controle werden gebracht, waarbij de microbiologische
belasting en de soorten aanwezige bacteriën als maatgevend werden gezien. Gedurende de behandeling nam de
productie van wondvocht af en werd het ontstaan van
granulatieweefsel en progressieve epithelialisatie van de
wondranden waargenomen. Wondsluiting vond plaats
bij 94% van de wonden, gemiddeld na 25,6 dagen na de
start van de behandeling.

met actief zilver en koolstof bevattend verband tegen
36,7% voor de groep behandeld met honingverband. De
afname in de productie van wondvocht (exsudaat) –een
belangrijke indicator voor de mate van contaminatie en/
of infectie– was nagenoeg gelijk in beide groepen. Verder werd een interessant verschil gevonden ten aanzien
van de hoeveelheid toegediende systemische antibiotica
in beide groepen. Vooraf werden in totaal 15 patiënten
geïdentificeerd bij wie ondersteunende behandeling met
antibiotica noodzakelijk was, negen in de groep met
honingverband en zes in de groep met actief zilver en
koolstof bevattend verband. Aan het einde van de studieperiode was dit aantal respectievelijk één en zes.

A

B

Figuur 2: Patiënt GB 06-S1, Universitair Ziekenhuis Gent;
brandwond na een industriële gasexplosie. Totaal verbrand
lichaamsoppervlak = 31%, derde-graads verbranding = 31%.
Foto A: bij aanvang van behandeling op 24-8-2004; foto B: na
zeven weken behandeling.

A

B

Figuur 1: Met boekweithoning geïmpregneerd wondgaas.

Vasculaire ulcers
Een vergelijkende studie werd uitgevoerd in het dermatologisch centrum van het universitair ziekenhuis te
Ljubljana, Slovenië [3]. De behandelde wonden waren
als therapie-resistent geclassificeerde vasculaire ulcera
(wonden ontstaan door stoornissen in de bloedcirculatie). De 60 deelnemende patiënten werden gerandomiseerd verdeeld in twee groepen die werden behandeld
met honingverband (n = 30) of met een actief zilver en
koolstof bevattend verband (n = 30). Zowel zilver als
koolstof worden algemeen ingezet ter bestrijding van
wondcontaminatie en -infectie [4].

Figuur 3: Patiënt GB 11-S1, Universitair Ziekenhuis Gent;
brandwond na een industriële gasexplosie. Totaal verbrand
lichaamsoppervlak = 12%, derde-graads verbranding = 2%,
tweede-graads verbranding = 10%. Foto A: dorsale vlak bij
elleboog bij aanvang van behandeling op 3-9-2004; foto B:
volledige genezing na 7,5 weken behandeling.

Op basis van een vergelijking van de afname van de absolute wondgrootte bij beide groepen werd een sterkere
genezingstendens gezien na behandeling met honingverband; de afname van het wondoppervlak gedurende de
observatieperiode was 0,4% voor de groep behandeld

Chronische wonden
In een derde studie werd gedurende 42 dagen het effect
van honingverband bij verschillende chronische wonden
zoals die typisch voorkomen in een (in dit geval Engels)
verpleeghuis geobserveerd [5]. Deze casuïstiek omvat
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Figuur 4: Het effect van behandeling met honingverband van
chronische wonden zoals die typisch voorkomen in een (Engels) verpleeghuis [5]; verandering van het totale oppervlak
van alle wonden (in cm2) gedurende de observatieperiode (42
dagen).
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31 patiënten met wonden die ten minste drie maanden
aanwezig waren, geen tekenen vertoonden van normale
progressie en dus als recalcitrant aangemerkt kunnen
worden. Verandering van de wondgrootte (oppervlaktemetingen), genezingstendens (visuele inspectie van weefsel), productie van wondvocht en wondgeur (vragenlijst)
werden onderzocht als parameters om het klinische
effect van het honingverband uit te drukken (Figuren
4, 5 en 6). In samenhang met de klinische effecten werd
ook gekeken naar de kosteneffectiviteit van behandeling
met honingverband. Terwijl in het begin van de observatieperiode de verbandwissels elke één tot drie dagen
plaatsvonden (bij 67% van de wonden), was dit tegen
het einde van de observatieperiode gedaald tot eens per
vier tot zeven dagen (bij 78% van de wonden). Dit betekende een kostenreductie van 44% in materiaalgebruik.
De tijdbesparing voor het verzorgend personeel (£22,per 15 minuten voor zogenaamde practice nurses en
gemiddeld £51,- voor een consult van een district nurse)
betekende gezamenlijk ook een aanzienlijke besparing
voor de National Health Service.
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Figuur 6: Het effect van behandeling met honingverband van
chronische wonden zoals die typisch voorkomen in een (Engels) verpleeghuis [5]; verandering in wondvocht gedurende de
observatieperiode (42 dagen).

Conclusie

Bacteriële resistentie door overmatig gebruik van antibiotica heeft geleid tot de introductie van moderne wondverbanden waaronder met honing geïmpregneerd verbandgaas. Deze wondverbanden worden over het algemeen op
de markt gebracht als medisch hulpmiddel (CE klasse 2B
verbandmiddelen). Door deze status zijn fabrikanten verplicht tot een jaarlijkse rapportage van een gedetailleerde
post-market surveillance waarbij het gebruik van het honingverband in de praktijk wordt geëvalueerd. Incidenten
en negatieve klinische ervaringen worden bijgehouden in
een register en moeten worden gemeld tijdens de inspecties voor de CE-keur. Het in dit artikel besproken honingverband wordt sinds 2005 zonder klachten in Europa gevoerd. Er zijn geen klinische bijwerkingen aangetoond bij
het gebruik van verband op basis van honing. Dit geldt in
algemene zin voor alle honingproducten. Daarnaast laten
de resultaten van drie studies zien dat positieve klinische
effecten zijn te bereiken met honingverband en maken ze
aannemelijk dat ook honing op deze manier een brede en
krachtige antibacteriële werking heeft.
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Ontrafeling van de antibacteriële werking
van medical-grade honing
P.H.S. Kwakman, S.A.J. Zaat
Antibioticaresistentie is een ernstig probleem: de percentages ziekteverwekkende bacteriën die resistent zijn
tegen verschillende antibiotica nemen steeds verder toe terwijl er nauwelijks nieuwe antibiotica beschikbaar komen [1-4]. De noodzaak voor nieuwe antimicrobiële strategieën wordt dan ook steeds urgenter.
Honing wordt al sinds de tijd van de oude Egyptenaren
gebruikt voor behandeling van wonden en de directe antibacteriële werking van honing werd reeds eind negentiende eeuw beschreven [5]. De effectiviteit van honing
tegen antibioticaresistente bacteriën heeft geleid tot een
toename van interesse in dit oude antimicrobiële middel vanuit de moderne geneeskunde. Onvolledige kennis
van het werkingsmechanisme en de variatie in antibacteriële activiteit zijn echter obstakels voor de toepasbaarheid van honing in de moderne geneeskunde.
Omdat honing van nature bacteriële sporen kan bevatten die een potentieel probleem zijn bij gebruik op wonden, worden honingen bestemd voor medische toepassing gesteriliseerd om de mogelijk aanwezige sporen te
doden. Momenteel zijn onder andere gamma-bestraalde
Revamil® (geproduceerd door Bfactory in Rhenen) en
verschillende Manuka-honingen (onder andere Medihoney® en Active Manuka®) goedgekeurd als medical-grade honing voor toepassing op wonden. De eerstgenoemde medical-grade honing wordt onder gecontroleerde
omstandigheden in kassen geproduceerd, waarbij het
proces gericht is op een hoge H2O2-productiecapaciteit
van de honing, terwijl Manuka-honing uit zijn natuurlijke habitat verkregen wordt en juist bekend staat om
zijn sterke niet-peroxide antibacteriële activiteit [6,7].

Antibacteriële activiteit van medical-grade honing

Om de reproduceerbaarheid van de bactericide activiteit
van de onder gecontroleerde omstandigheden in kassen geproduceerde honing (hierna kortweg aangeduid
als kas-honing) te bepalen, hebben we 11 verschillende
batches van deze honing getest tegen Bacillus subtilis,
een bacterie met een hoge gevoeligheid voor honing.
De 11 geteste batches bleken minder dan tweevoudige
spreiding in bactericide concentratie te vertonen, wat
aangeeft dat deze honing goede reproduceerbare antibacteriële activiteit heeft [8]. Daarnaast heeft deze honing potente activiteit tegen de belangrijke wondpathogenen methicillineresistente Staphylococcus aureus (de
ziekenhuisbacterie MRSA) en ESBL (extended-spectrum
beta-lactamase) producerende Escherichia coli.
Als model voor een mogelijke topicale klinische toepassing hebben we onderzocht in welke mate deze honing
de huidkolonisatie van gezonde vrijwilligers kon verminderen. Na 48 uur applicatie van honing op de huid
van de onderarm van gezonde vrijwilligers bleek de
mate van microbiële kolonisatie honderdvoudig afgenomen ten opzichte van de controlegroep zonder honing

(p<0,0001) [8]. Het percentage positieve kweken was
verminderd van 79% voor de controles naar 19% voor
de met honing behandelde huid (p<0,0001).
De reproduceerbare, breed-spectrum in vitro antimicrobiële activiteit en de effectieve antimicrobiële werking
op humane huid geven aan dat deze honing potentie
heeft voor klinische topicale toepassingen. Op dit moment werken we met de Intensive Care afdeling van het
Academisch Medisch Centrum aan een studie naar de
effectiviteit van deze medical-grade honing voor reductie
van microbiële kolonisatie van de huid rondom katheterinsteekopeningen bij intensive care-patiënten. Bacteriën afkomstig van de huid zijn in grote mate verantwoordelijk voor kathetergerelateerde bloedbaaninfecties.
Dergelijke infecties leiden tot een verhoogde ziektelast
van toch al ernstig zieke patiënten en een toename van
medische kosten. Verhindering van kolonisatie van de
katheterinsteekopening zou kunnen leiden tot een verlaging van de kans op kathetergerelateerde infecties.

Ontrafeling van de antibacteriële werking van
kashoning

De hoge suikerconcentratie en de productie van H2O2
zijn de meest bekende antimicrobiële componenten in
honing. Meer recent is methylglyoxaal (MGO) beschreven als een antimicrobiële component die in hoge concentraties voorkomt in Manuka-honing [9,10]. MGO
wordt tijdens de rijping van honing gevormd via een
niet-enzymatisch proces uit dihydroxyaceton, een stof
die in hoge concentraties aanwezig is in nectar van de
Manuka-plant (Leptospermum scoparium) [11]. De
reden dat zulke hoge concentraties dihydroxyaceton
specifiek in de nectar van Manuka-planten voorkomen
is echter nog onduidelijk.
De mate waarin deze bovenstaande componenten en
mogelijke additionele factoren bijdragen aan de bactericide activiteit van honing is nog grotendeels onbekend.
Om de rol van reeds bekende antibacteriële componenten voor de activiteit van honing te bepalen en om
aanwijzingen te vinden voor eventueel aanwezige additionele factoren hebben we een methode ontwikkeld
waarin H2O2 en MGO specifiek geneutraliseerd konden
worden in kashoning. Na neutralisatie van H2O2 door
toevoeging van catalase behield de niet-gamma gesteriliseerde bron van kashoning beduidend meer bactericide
activiteit dan een oplossing die qua suikerconcentratie
equivalent was aan kashoning [12]. De sterke activiteit
van honing tegen B. subtilis nam zelfs helemaal niet
af na neutralisatie van H2O2. B. subtilis is vervolgens
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gebruikt als indicator voor identificatie van additionele
componenten in de kashoning. Enzymatische neutralisatie van MGO leidde wel tot enige reductie in activiteit
van kashoning tegen B. subtilis – wat aangeeft dat deze
component betrokken is bij de bactericide activiteit
–maar ook na neutralisatie van MGO behield kashoning
sterke activiteit [12].
Om componenten te identificeren die bijdragen aan de
nog aanwezige activiteit werden verschillende fractioneringen uitgevoerd en is het kationische antimicrobiële
peptide bee defensin-1 in kashoning aangetoond. Dit
peptide (ook wel royalisin genoemd) is een bekend onderdeel van het immuunsysteem van bijen [13-16] maar
was nooit eerder in honing aangetoond. Door specifieke
neutralisatie met behulp van antilichamen hebben we
aangetoond dat bee defensin-1 het enige antimicrobiële
peptide in kashoning is, en dat dit peptide een zeer aanzienlijke bijdrage levert aan de resterende bactericide
activiteit van deze honing tegen B. subtilis [12]. Neutralisatie van H2O2, MGO en bee defensin-1, gecombineerd
met titratie van honing van pH 3.4 naar pH 7, resulteerde in reductie van de activiteit tegen B. subtilis tot
het niveau van een honing-equivalente suikeroplossing.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat alle factoren
betrokken bij activiteit van kashoning tegen B. subtilis
gekarakteriseerd zijn. De gekarakteriseerde componenten bleken tevens volledig verantwoordelijk te zijn voor
de activiteit van de honing tegen alle andere geteste bacteriën. Dit is de eerste keer dat de antibacteriële werking
van een honing volledig is ontrafeld.

Bijdrage van geïdentificeerde factoren voor de antibacteriële activiteit van Manuka-honing

Vervolgens hebben we onderzocht in welke mate de
gekarakteriseerde factoren bijdragen aan de activiteit
van een batch Manuka-honing met sterke niet-peroxide
activiteit. De onderzochte Manuka-honing bevatte een
veertig keer hogere concentratie MGO dan kashoning,
terwijl H2O2 en bee defensin-1 niet gedetecteerd werden
in deze honing [17]. Neutralisatie van MGO leidde tot
een aanzienlijke verlaging van de activiteit van Manukahoning tegen S. aureus and B. subtilis, waarmee voor
het eerst direct bewijs is geleverd voor de rol van MGO
voor de activiteit van Manuka-honing. Na neutralisatie
van MGO behield Manuka-honing echter activiteit tegen alle geteste bacteriën. Neutralisatie van de pH leidde
tot verdere verlaging van activiteit, maar na neutralisatie
van alle beschreven componenten behield Manuka-honing activiteit tegen B. subtilis, E. coli en Pseudomonas
aeruginosa. Deze activiteit werd slechts ten dele geneutraliseerd door kationische componenten weg te vangen.
Dit betekent dat meerdere typen – zowel kationische als
niet-kationische – onbekende componenten bijdragen
aan de antibacteriële activiteit van Manuka- honing.

Honing als een bron van nieuwe antimicrobiële
middelen

variatie in zowel type als hoeveelheid antibacteriële
componenten in verschillende honingen te verwachten
valt. Kennis van de antibacteriële activiteit van verschillende honingen zou op termijn ook kunnen bijdragen
tot het maken van rationele keuzes voor het gebruik van
bepaalde honing voor specifieke klinische toepassingen
of voor het produceren van menghoning met gestandaardiseerde samenstelling en antibacteriële activiteit.
Door de variatie in florale afkomst, geografische locatie
en bijen-subspecies is er een nagenoeg onuitputtelijke
variatie in honingsoorten. Met de beschreven aanpak
van karakterisatie en sequentiële neutralisatie van componenten in honing kan in een breed scala van honingen
gezocht worden naar interessante, additionele antimicrobiële componenten. Wellicht kunnen dergelijke componenten gebruikt worden voor de ontwikkeling van
nieuwe antimicrobiële middelen.
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Wat is, wil en doet
de NVF?
De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF)
werd opgericht in 1988. Haar doelstelling is het bevorderen van de kwaliteit van fytotherapie en fytotherapeutica en een verantwoorde voorlichting daarover aan
alle belangengroepen. De NVF is geen beroepsvereniging maar een wetenschappelijke vereniging met een
omvangrijk netwerk, de NVF. De statuten van de NVF
staan op de website www.fyto.nl (zie “Vereniging”).
De NVF is aangesloten bij de Nederlandse FMWV (Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen).
Op Europees niveau vertegenwoordigen NVF-leden
Nederland in de ESCOP® (European Scientific Cooperative on Phytotherapy). Het werk van de ESCOP
(o.a. de productie en uitgave van SPC’s) werd meerdere
keren gehonoreerd met subsidies van de EU. Ook in
Nederland participeert de NVF in verschillende overheidsgesubsidieerde projecten op gebied van onderwijs
en onderzoek.

Activiteiten

Activiteiten die de NVF in Nederland heeft ondernomen
en (deels) continueert zijn o.a.:
* De uitgave van het “Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie”.
* De organisatie van studiedagen, wetenschappelijke
symposia en klinische avonden.
* Het stimuleren van onderzoek naar fytotherapie en
fytotherapeutica en van de publicatie en verspreiding
van onderzoeksresultaten. Onder meer is een pilotstudie naar Chinese kruiden bij menopauzale klachten
gerealiseerd.
* De oprichting van het “R.P. Labadiefonds”, dat
onder meer scriptie- en posterprijzen toekent en subsidies verleent.
* Het geven van voorlichting en gastcolleges aan diverse
(onderwijs)instellingen en organisaties.
* De instelling van de bijzondere leerstoel “Immunologie van plantenstoffen” aan de Universiteit Utrecht
(later door de Universiteit overgenomen).
* De oprichting van de “Commissie Toetsing Fytotherapeutica” (CTF), ondergebracht in een zelfstandige

stichting (STF) die preparaten toetst op kwaliteit,
veiligheid en werkzaamheid; inmiddels is de CTF opgeheven en functioneert onder de STF een CKF (Commissie Keuring Fytoproducten).
* Het inventariseren en adviseren betreffende opleidingsmogelijkheden in de fytotherapie.
* Het participeren in onderwijs- en onderzoeksprojecten
(opleiding Voeding en Gezondheid, opleiding CAM
therapeut, Fyto-V, Natuurlijk Gezond e.a.).
* Het geven van feedback op (aangekondigd) overheidsbeleid.
* Het kritisch volgen van en zelf naar voren treden in
publieksmedia betreffende fytotherapie en fytotherapeutica.
De activiteiten worden verricht door de NVF-leden die
in diverse commissies, redactie, studie- en werkgroepen
participeren en professioneel ondersteund door het
NVF-bureau.

Lidmaatschap NVF

Leden van de NVF zijn universitair of hbo-opgeleiden
die een professionele relatie tot de fytotherapie hebben. Van de ongeveer 330 leden is ongeveer een kwart
officine apotheker, de overige leden zijn artsen, farmacognosten, biologen, hbo-opgeleide fytotherapeuten en
academici uit de handel-, industrie- of overige sectoren.
Toetreding loopt via de Toelatingscommissie. De contributie voor 2010 bedraagt € 73,04 inclusief BTW (hoog
tarief), contributie ESCOP, FMWV (abonnement Mediator) en abonnement op het NTvF. Aan studenten en
senioren kan desgevraagd 50% reductie op de geldende
contributiebedragen worden verleend.

Donaties

Giften aan de NVF, alsmede stortingen in het door de
NVF beheerde R.P. Labadiefonds, zijn fiscaal aftrekbaar.
Overmaken naar gironummer 1271388 ten name van
NVF, Beek-Ubbergen, met vermelding “Gift NVF” of
“R.P. Labadiefonds” volstaat.

Aanmeldingsformulieren en nadere informatie bij:

Drs A.G.M. van Asseldonk, NVF-bureau, Rijksstraatweg 158, 6573 DG Beek, tel. 024-6844301, fax 0246843939, e-mail: nvf@fyto.nl website:
http://www.fyto.nl
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Antibacteriële activiteit van de honing van
angelloze bijen uit Costa Rica
L.G. Zamora, S.B.A. Halkes, C.J. Beukelman, A.J.J. van den Berg, M.L. Arias, E. Umaña en I. Aguilar
Bijen van de stam Meliponini (familie van de Apidae) komen voor in de (zuid-)tropische delen van de wereld. Er
zijn meer dan 600 soorten in 56 geslachten beschreven. Deze bijen zijn sociale, in de vorm van kolonies samenlevende insecten en worden angelloze bijen genoemd omdat –in tegenstelling tot de gewone honingbij (Apis
mellifera)– bij de Meliponini een functionele angel ontbreekt die als verdedigingswapen kan worden gebruikt.

De Meliponini-bijen zijn van groot belang voor de bestuiving van zowel de wilde tropische flora als gecultiveerde gewassen [1,2]. Daarnaast hebben de Meliponini
een belangrijke plaats in de medisch-farmaceutische
geschiedenis die teruggaat tot de tijd van de MesoAmerikaanse beschavingen van de Maya’s en Azteken.
De medicinale eigenschappen van Meliponini worden
eveneens beschreven in de vroegste Zuid-Amerikaanse,
Afrikaanse, Aziatische en Australische samenlevingen
[3,4]. Binnen de Mayacultuur is het houden van angelloze bijen in bijenkorven (meliponicultuur) begonnen en
werd de honing en was gewonnen als voedingsmiddel
en medicijn maar ook voor religieuze toepassingen [3];
de bijen werden als heilig beschouwd en er bestonden
goden voor honing (Ah Mucen Kab) en voor de bijenkorf (Balam Cab) [5]. Dat deze bijen een centrale plaats
hebben in de Mayacultuur blijkt duidelijk uit de Mayacodices, oude geschriften waarin astronomische waarnemingen, rituelen en voorspellingen werden beschreven.
Zo is in de zogenaamde Codex Tro-Cortesianus of
Madridcodex een hoofdstuk gewijd aan de verzorging
van angelloze bijen [6]. Het medicinale gebruik van de
honing van angelloze bijen zoals vermeld in de Mayafarmacopees omvat onder andere de toepassing als wondverband en voor de (lokale) behandeling van spijsverteringsklachten, staar en conjunctivitis. Deze toepassingen
worden ook genoemd in de traditionele geneeskundige
systemen van de Meso-Amerikaanse regio waar meliponicultuur een gewoonte is [5,7,8].
Costa Rica is een land dat bekendstaat om zijn grote
biodiversiteit en dat geldt ook voor de angelloze bijen;
ongeveer 10% van de bekende soorten angelloze bijen
komen hier voor. De angelloze bijen worden in het hele
land gehouden; de regio’s Nicoya en Santa Cruz in de
provincie Guanacaste, Miramar in de provincie Puntarenas en Atenas at Alajuela en Perez Zeledón in de provincie San José zijn voorbeelden van gebieden waar de
meliponicultuur plaatsvindt. Over het algemeen wordt
de kennis over deze vorm van bijenhouderij van mond
tot mond overgedragen. Bijenkorven blijven vaak generatieslang in dezelfde familie en de bijenvolken worden
als een kostbaar bezit en als onderdeel van de traditie
en cultuur beschouwd [3,9,10]. De honing van angelloze bijen wordt voor veel meer geld verkocht dan de
gewone honing van Apis mellifera en wordt nog steeds
gewaardeerd vanwege de hieraan toegeschreven medicinale kwaliteiten [3,7,9].

In Costa Rica zijn vooral de soorten Tetragonisca angustula en Melipona beecheii –plaatselijk bekend als
respectievelijk ‘mariola’ en ‘jicote gato’– gedomesticeerd en van commercieel belang (Figuur 1; [3,6,10]).
Momenteel is nog weinig onderzoek gedaan naar de
samenstelling en biologische activiteit van de honing
van angelloze bijen. Er zijn geen officiële kwaliteitsstandaarden en de honing wordt nog steeds verkregen
met primitieve, eigengemaakte gereedschappen die de
microbiële veiligheid niet ten goede komen. Dit laatste
aspect is vooral belangrijk omdat deze honingsoorten
vaak worden verkocht voor de lokale behandeling van
(brand)wonden, staar en conjunctivitis [3,11,12]. Het
doel van het hier beschreven onderzoek was dan ook de
potentiële gezondheidsrisico’s van het gebruik van de
honing van angelloze bijen te inventariseren. Daarnaast
is de antibacteriële activiteit ten opzichte van enkele
veelvoorkomende (brand)wondpathogenen onderzocht
en vergeleken met uit Nieuw-Zeeland afkomstige Manuka-honing (afkomstig van de plant Leptospermum scoparium). Manuka-honing wordt onder meer verwerkt
in het product Medihoney® (Derma Sciences, Inc) dat
onlangs door de Food and Drug Administration in de
Verenigde Staten is toegelaten als honingverband [13].

Figuur 1: De angelloze bijen Tetragonisca angustula, vliegend (links) en Melipona beecheii, bij de ingang van het nest
(rechts). Foto’s van Drs. Reichle van Ulm Universität, Ulm,
Duitsland.

Gebruikte onderzoeksmethoden

Honingmonsters (n = 65) van de angelloze bijensoorten
T. angustula and M. beecheii afkomstig uit Costa Rica
werden verzameld en vergeleken met Manuka-honing
als referentie (Active Manuka UMF 16+). De microbiële
veiligheid van de honingmonsters werd vastgesteld aan
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de hand van metingen van het totale aantal aerobe bacteriën, het totale aantal gisten en schimmels en het totale
en fecale aantal coliforme bacteriën (Escherichia coli als
indicator) volgens de methode van de American Public
Health Association [14]. Om het risico op de aanwezigheid van de sporen van Clostridium botulinum in te
schatten, werd een polymerase chain reaction (PCR) test
uitgevoerd met primers voor de C. botulinum-serotypen
A, B, E en F [15].
De antibacteriële activiteit van de honingmonsters werd
bepaald in een microtiterplaattest aan de hand van de
minimale inhiberende concentratie (MIC-waarde [16]).
Deze test werd uitgevoerd met geselecteerde en getypeerde Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriestammen
(American Type Culture Collection, ATCC) die veel
voorkomen bij geïnfecteerde (brand)wonden: Staphylococcus aureus (ATCC 25923), St. epidermidis (klinisch
isolaat), Listeria monocytogenes (ATCC 19116), E. coli
(ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027)
en Salmonella enteritidis (ATCC 13076). Bepaling van
de normaal distributie en beschrijvende statistiek werden uitgevoerd met InfoStat software (InfoStat, Universidad Nacional de Córdoba, Argentinië).

De honingmonsters hadden alle een antibacteriële activiteit tegen de onderzochte bacteriestammen. Meer dan
50% van de honingsoorten had bovendien een sterker
antibacterieel effect dan de Manuka-honing tegen St.
aureus, L. monocytogenes, E. coli, P. aeruginosa en S.
enteritidis (Tabel 1). Voor de bacteriestammen St. epidermidis en S. enteritidis gold dit voor meer dan 30%
van de honingsoorten (Tabel 1). Deze resultaten tonen
aan dat honing van de angelloze bijensoorten T. angustula en M. beecheii afkomstig uit Costa Rica een veelbelovend alternatief kan zijn voor Manuka-honing bij de
behandeling van geïnfecteerde (brand)wonden.

Auteursgegevens:
Drs. L.G. (Gabriel) Zamora werkt bij het Centro de Investigaciones Apícolas
Tropicales (CINAT), Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar van de Universidad Nacional (UNA), Heredia, Costa Rica. Het in dit artikel beschreven onderzoek is onderdeel van zijn promotie-project bij de Disciplinegroep Medicinal
Chemistry & Chemical Biology, Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit
Utrecht. Dr. S.B.A. (Bart) Halkes, Dr. C.J. (Kees) Beukelman en Dr. A.J.J. (Bert)
van den Berg zijn verbonden aan de Disciplinegroep Medicinal Chemistry &
Chemical Biology, Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Utrecht en daarnaast werkzaam bij PhytoGeniX, een bedrijf dat zich richt op het wetenschappelijk onderzoek aan bestaande fytotherapeutica en de ontwikkeling van nieuwe

Resultaten en conclusies

plantaardige geneesmiddelen. Dr. M.L. (María Laura) Arias is werkzaam bij het

Alle onderzochte honingmonsters van de angelloze
bijensoorten T. angustula en M. beecheii afkomstig uit
Costa Rica vertoonden een laag totaal aantal aerobe
bacteriën (<1,0 x 101 colony-forming units (cfu) per
gram honing) en een laag aantal gisten en schimmels
(<1,0 x 101 cfu/g). E. coli bacteriën waren niet aanwezig in de honing (<3 most probable number (MPN) per
gram honing). Met PCR-analyse kon de aanwezigheid
van C. botulinum sporen van de serotypen A, B, E en
F worden uitgesloten. De microbiële veiligheid van de
onderzochte honing van angelloze bijen is dus goed en
deze kan zonder risico voor de volksgezondheid worden
gebruikt voor het genezen van (brand)wonden.
De MIC-waarden van de honingmonsters tegen de geteste bacteriestammen werden in eerste instantie geanalyseerd met de Modified Shapiro-Wilks test om vast te
stellen of de resultaten een normaal distributie vertoonden. Omdat geen van de MIC-waarden een normaal
distributie lieten zien (P < 0,0001), werd beschrijvende
statistiek gebruikt om de resultaten te presenteren.

Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales (CIET), Facultad de Microbiología van de Universidad de Costa Rica (UCR), San José, Costa Rica. Dr.
E. (Eduardo) Umaña en Dr. I. (Ingrid) Aguilar zijn verbonden aan het Centro de
Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT), Facultad de Ciencias de la Tierra
y el Mar van de Universidad Nacional (UNA), Heredia, Costa Rica.
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Vezels uit fenegriek als veilig en doeltreffend alternatief bij brandend maagzuur
R. Simons, M.A. Verbruggen
Gastro-oesofagale reflux (Engels: gastroesophageal reflux disease) is een veelvoorkomende conditie waarbij een deel van het maagzuur de slokdarm instroomt. Het maagzuur kan hierbij het slijmvlies van de slokdarm irriteren of beschadigen, wat leidt tot een onaangenaam branderig gevoel in de slokdarm. Bekende symptomen van oesofagale reflux zijn brandend maagzuur, pijn of
slikproblemen. Oesofagale reflux is niet alleen vervelend, het kan over een lange periode ook schade berokkenen aan de gezondheid door bijvoorbeeld de verhoging van het risico op slokdarmkanker [1-3].
Oesofagale reflux komt voor bij 10-20% van de westerse
bevolking [4]. Er bestaan al langer vermoedens bij artsen
en medisch specialisten dat er sprake is van een toenemende trend in de prevalentie van oesafagale reflux. Deze
signalen werden onlangs bevestigd door een overzichtsartikel dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijke
tijdschrift Clinical Gastroenterology and Hepatology. In
dit artikel werd een significante toename aangetoond in
de prevalentie van oesofagale reflux in Europa en NoordAmerika in de afgelopen 20 jaar [5]. De kosten van
doktersconsulten, doorverwijzingen en behandelingen in
de Verenigde Staten worden geschat op bijna één miljard
dollar per jaar [6,7]. Hierin zijn indirecte kosten zoals
verminderde arbeidsproductiviteit niet inbegrepen.

Behandeling

De voornaamste oorzaak van brandend maagzuur is het
niet volledig sluiten van de sluitspier tussen maag en slokdarm. Dit komt relatief vaker voor bij zwangere vrouwen
en personen met overgewicht, omdat de druk in de buik
groter is dan gemiddeld. Er is een grote verscheidenheid
aan medicijnen op de markt die helpen de symptomen
van brandend maagzuur te verminderen. Deze medicijnen
zijn veelal zonder recept verkrijgbaar en werken enerzijds
door het maagzuur te binden met neutraliserende stoffen
(zoals calciumcarbonaat) en anderzijds door de productie en uitscheiding van maagzuur te remmen (met onder
meer protonenpompremmers en H2-antagonisten). Een
derde categorie medicijnen brengt juist een beschermend
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laagje aan op het slijmvlies van de slokdarm en maag.
Maagzuurremmers vormen een van de grootste kostenposten in de Nederlandse zorg [8].

Behandeling met natuurlijk alternatief

Chronische behanding van oesofagale reflux met maagzuurremmers wordt in verband gebracht met bepaalde
bijwerkingen zoals een verminderde bescherming tegen
bacteriële infecties [3]. Mede hierdoor zijn steeds meer
mensen op zoek naar natuurlijke alternatieven. Helaas
zijn de bewijzen voor (klinische) effectiviteit van veel van
dit soort alternatieven vaak beperkt.
Voedingsvezels worden als een mogelijk natuurlijk alternatief gezien. Er is al aangetoond dat een vezelrijk dieet
geassocieerd wordt met een verminderde prevalentie
van brandend maagzuur [9,10]. De voedingsvezels uit
de zaden van fenegriek (Trigonella foenum-graecum)
worden al langer toegepast als middel ter ondersteuning
bij programma’s ter bevordering van gewichtsverlies en
ter ondersteuning van de controle van bloedsuikerspiegels. Daarnaast is er een verband aangetoond tussen het
gebruik van fenegriekvezels en een verminderde kans op
maagzweren [11]. In de hier beschreven studie werd onderzocht of voedingsvezels uit fenegriek ook als alternatief gebruikt kunnen worden tegen brandend maagzuur.

brandend maagzuur bevestigd [12]. In deze studie kregen drie groepen van elk 15 proefpersonen een placebo
(zetmeel in vier capsules per dag), fenegriekvezelextract
(vier capsules van 500 mg fenegriekvezel (FenuLife®) per
dag) of een positieve controle (ranitidine (Zantac 75 ®);
tweemaal daags twee capsules van 75 mg per dag. Voor
deze studie werden gezonde mannen (n=21) en vrouwen
(n=24) geselecteerd tussen de 32 en 62 jaar die drie tot
acht maal per dag last hadden van brandend maagzuur
en daar geen medicijnen voor gebruikten. De placebogroep en de fenegriekgroep werden geblindeerd; alleen
de individuen uit de ranitidine-groep wisten dat ze tot de
positieve controlegroep behoorden.
De eerste week van de studie fungeerde als controleweek
(nulmeting) en werd gevolgd door twee weken interventie. Tijdens de hele studie hielden alle proefpersonen een
dagboek bij waarin zowel de incidentie van brandend
maagzuur werd bijgehouden als ook de hevigheid ervan.
De proefpersonen kregen de opdracht twee zwaardere en
één lichte maaltijd per dag te eten. Tijdens week twee en
drie kregen de proefpersonen de opdracht twee capsules
met het toegekende product (placebo, fenegriekvezels of
ranitidine) 30 minuten voor de zwaardere maaltijd in te
nemen. Tijdens de hele studie waren er kauwtabletten
met calciumcarbonaat ter beschikking (TUMS E-X®)
als noodoplossing voor ernstige gevallen van brandend
maagzuur.

Resultaten humane studie

Figuur 1: Hevigheid van brandend maagzuur bij drie groepen
patiënten na behandeling met placebo, fenegriekextract of ranitidine [12]. De getallen geven de som van de totale ernst van de
klachten weer (op basis van een subjectieve score van de klachten) en zijn uitgedrukt als het gemiddelde ± standaardafwijking.

De hevigheid van het brandend maagzuur bleek in week
twee en drie significant te verminderen voor de groep
die fenegriekextract kreeg en de positieve controlegroep
(Figuur 1). Daarnaast was er een significante afname
in het aantal gevallen van brandend maagzuur in de
fenegriek- en ranitidinegroep (Figuur 2). Ondanks het
placebo-effect voor zowel hevigheid als frequentie van
brandend maagzuur, bleek de mate van verdere afname
van beide parameters voor de fenegriekgroep significant.
Uit Figuur 1 en 2 is verder af te leiden dat het fenegriek
extract even effectief is als de positieve controle in de
vermindering van de incidentie en hevigheid van brandend maagzuur.
Er werd ook gekeken naar het aantal symptoomvrije dagen aan het einde van de derde week (Tabel 1). De placebogroep scoorde 0,72 symptoomvrije dagen, in tegenstelTabel 1: Aantal symptoomvrije dagen bij drie groepen patiënten na de derde week van behandeling met placebo, fenegriekextract of ranitidine [12].De waarden vertegenwoordigen het
gemiddelde ± standaardafwijking.

Figuur 2: Frequentie van brandend maagzuur bij drie groepen
patiënten na behandeling met placebo, fenegriekextract of ranitidine [12]. De getallen geven het aantal dagen met klachten
van brandend maagzuur weer en zijn uitgedrukt als het gemiddelde ± standaardafwijking.

Humane studie met vezelrijk fenegriek extract

DiSilvestro et al. hebben recentelijk het verband tussen
het gebruik van fenegriekvezels en de vermindering van

Placebo

0,73 ± 0,33

Fenegriek extract

1,87 ± 0,52

Ranitidine

2,21 ± 1,09

ling tot 1,87 en 2,21 symptoomvrij dagen voor respectievelijk de fenegriekgroep en de ranitidinegroep. Alleen het
aantal symptoomvrije dagen voor de fenegriekgroep verschilde significant van de placebogroep. De spreiding in
de resultaten in de ranitidinegroep bleek zodanig groot,
dat het verschil met de placebogroep niet groot genoeg
meer was voor statistische significantie. Verder blijkt ook
dat de effecten van de fenegriek- en ranitidinebehandeling
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niet significant van elkaar verschillen, wat impliceert dat
fenegriek en ranitidine een vergelijkbare verhoging van
het aantal symptoomvrije dagen tot gevolg hebben.
Zowel fenegriek als ranitidine bleken ook een gunstig
effect te hebben op het gebruik van noodmedicatie in
geval van ernstig brandend maagzuur. Figuur 3 laat
het aantal tabletten zien dat gebruikt werd binnen elke
groep tijdens de hele studie*. Ondanks dat er ook in
de placebo-groep minder tabletten werden gebruikt in
week twee en drie, in vergelijking tot week één, was het
verschil tussen de placebo en fenegriekextract, en tussen
placebo en ranitidine significant.

Figuur 3: Aantal kauwtabletten calciumcarbonaat dat als
noodmedicijn werd gebruikt door de drie groepen patiënten
na behandeling met placebo, fenegriekextract of ranitidine
[12]. De getallen vertegenwoordigen het gemiddelde ± standaarddeviatie.

Samenvattend, in alle opzichten liet het vezelrijke fenegriekextract dezelfde significante verbetering zien als
de conventionele maagzuurremmer ranitidine. Zowel
de frequentie als de hevigheid van brandend maagzuur
werden significant verminderd bij het gebruik van het
fenegriekextract. Daarnaast steeg het aantal symptoomvrije dagen significant tot circa twee dagen. Hieruit kan
worden geconcludeerd dat fenegriek een gelijkwaardig
alternatief voor conventionele maagzuurremmers zou
kunnen zijn. Gelet op het voorgestelde mechanisme,
lijken fenegriek vezels acuut op een fysische en directe
manier te werken. Echter met het oog op het gebruik
van fenegriek voor langere termijn verwachten de onderzoekers een verdere verbetering van resultaten. Deze
verwachting is gebaseerd op een eerdere studie naar de
effectiviteit van ranitidine, die een constante verbetering
laat zien over een periode van 12 weken [13].

Effectiviteit van vezelrijk fenegriekextract voor
maag-darmgerelateerde klachten

De resultaten uit deze studie laten duidelijk zien dat de
vezels uit fenegriek in staat zijn tot een effectieve vermindering van brandend maagzuur, een van de symptomen van oesofagale reflux. Twee eerdere studies naar de
effecten van een specifiek vezelrijk fenegriekextract op
het maag-darmkanaal lieten zien dat de onverteerbare
oplosbare vezels een gunstig effect hebben op de bloedsuikerwaarden na inname van glucose. In patiënten met
een milde vorm van diabetes mellitus type II zorgde dit
specifieke vezelrijke fenegriekextract (vier gram per dag,
gedurende acht weken) voor een significante verlaging
van de bloedsuiker in vergelijking met de placebo [14].
De dosering kon vervolgens gehalveerd worden om het

dan behaalde bloedsuikerniveau vast te houden. Daarnaast bleek dat het gebruik van het specifieke vezelrijke
fenegriekextract in combinatie met conventionele medicatie in ernstige diabetes patiënten een additioneel effect
had op de bloedsuikerspiegel. In een andere studie werd
in een gezonde groep jonge vrijwilligers het effect van
ditzelfde fenegriekextract op de bloedsuikerwaarden onderzocht in vergelijking met andere vezelrijke extracten
(weegbreezemelen en vezels uit haver) [15]. Alleen het
specifieke vezelrijke fenegriekextract was in staat tot een
significante verlaging van de bloedsuikerwaarden.
Het mechanisme achter de gunstige werking op de
bloedsuikerwaarden en brandend maagzuur komen
waarschijnlijk voort uit het waterbindend vermogen van
de oplosbare onverteerbare vezels uit fenegriek. Wanneer oplosbare vezels in contact komen met vloeistoffen zwellen deze tot een visceuze oplossing. Enerzijds
voorkomt deze gel-achtige substantie dat het maagzuur
oprispt in de slokdarm en anderzijds lijkt ze de opname
van glucose door de maagwand te vertragen [11]. De
vorming van deze gel blijkt ook van invloed op het
hongergevoel. Mathern et al. (2009) lieten zien dat het
fenegriekextract een zodanig significante onderdrukking
van het hongergevoel geeft dat het kan leiden tot een
verminderde energie-inname tijdens de volgende maaltijd [16].
Het gebruik van een specifiek vezelrijk fenegriekextract
lijkt dus een goed en natuurlijk alternatief voor het
gebruik van maag-darmklachten zoals het veelvoorkomende brandend maagzuur. Daarnaast lijkt het ook
een gunstig effect op de bloedsuikerspiegel te hebben en
hongergevoel te verminderen. Voorzover bekend zijn er
geen bijwerkingen als gevolg van inname van dit specifieke vezelrijke fenegriek extract.
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Korte berichten
Natuurlijke stoffen mogelijk effectief tegen kanker

Natuurlijke stoffen die voorkomen in groente, fruit en
planten kunnen wellicht helpen in de bestrijding van
kanker. Dat blijkt uit het celbiologisch promotieonderzoek van Roberta Ruela de Sousa, die op 20 juni j.l.
promoveerde aan de RijksUniversiteit Groningen. Ze
toonde aan dat de stoffen fisetin, apigenin en ferruginol
in staat zijn tumorcelgroei te remmen door de celcyclus
te blokkeren en kankercellen te laten afsterven. Verder is
relevant dat in haar onderzoek apigenin de effectiviteit
van het veelgebruikte kankermedicijn vincristine lijkt te
verminderen. Ruela de Sousa laat zien dat de werkzaamheid van de natuurlijke stoffen schuilt in verschillende
moleculaire mechanismen. Bij alle onderzochte stoffen
lijken fosfatasen, een familie van eiwitten waarvan het
belang in kanker tot dusver onderbelicht bleef, een rol te
spelen. Maar naar de precieze manier waarop de stoffen
hun effect uitoefenen moet nog veel nader onderzoek
worden gedaan.
Bron: Persbericht RUG (www.rug.nl/corporate/nieuws/
archief/archief2011/promoties_oraties/24_DeSousa).

Master-opleiding complementaire en alternatieve
geneeswijzen in Milaan

De faculteit Sociologie van de universiteit Milano-Bicocca is in samenwerking met andere faculteiten en universiteiten gestart met de masteropleiding Health Systems,
Traditional and Non Conventional Medicine. De nadruk ligt hierbij vooral op de integratie van complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAM) in internationale gezondheidszorgsystemen en de omslag naar een
meer vraaggestuurd aanbod van gezondheidszorg in de
toekomst. Met het oog op de overal toenemende vraag
naar CAM wordt de Italiaanse cursus aangeboden aan
(dieren)artsen, (CAM-)therapeuten, apothekers, gezondheidszorgmanagers (bijvoorbeeld van ziekenhuizen en
verzekeraars) en andere BSc- of MSc-opgeleiden in de
sfeer van de gezondheidszorg.
Bron: Persbericht universiteit Milaan (www.mastersistemisanitari-medicinenonconvenzionali.org).

Knoflook in combinatie met captopril

Indiase onderzoekers hebben een homogenaat van verse
knoflook (Allium sativum) en het bioactieve bestanddeel

S-allyl cysteïne sulfoxide (SACS) onderzocht, waarbij
het erom ging of dit de effectiviteit van captopril zou
kunnen versterken. Bij ratten werd hypertensie opgewekt door ze drie weken lang een 10% fructoseoplossing te geven. Vervolgens werd, terwijl de fructosetoediening doorging, drie weken lang knoflookhomogenaat
(125 en 250mg/kg/dag, oraal) of de hiermee overeenkomstige hoeveelheid SACS (0,111 en 0,222mg/kg/dag,
oraal) gegeven. In de alleen met captopril en de met een
combinatie van captopril en het homogenaat of SACS
behandelde groepen, werd captopril in de zesde week
gegeven in een dosering van 30 mg/kg. Ook werden
verschillende doseringen van de combinatie van SACS
en CAP (in een 4:1 verhouding) getest.
Zowel captopril als de beide doseringen van het knoflookhomogenaat, los of in combinatie, lieten een afname zien van de vloeistofinname door de ratten en van
hun lichaamsgewicht. De combinatie van knoflookhomogenaat (250mg/kg) en captopril was hierbij effectiever wat betreft het reduceren van de systolische bloeddruk en het cholesterol-, triglyceriden- en glucosegehalte
van het bloed.
Omdat het knoflookhomogenaat, al dan niet met captopril, effectiever bleek te zijn dan SACS, lijkt het erop dat
nog andere bioactieve bestanddelen van de knoflook bij
deze effecten een rol spelen. Omdat de combinatie van
SACS met CAP een synergistische werking liet zien wat
betreft het dalen van de bloeddruk en de remming van
het enzym angiotensin-converting enzym, waarschuwen
de auteurs voor interacties bij gelijktijdig gebruik van
knoflook of SACS met captopril.
Bron: Asdaq SM, Inamdar MN. Potential of garlic and
its active constituent, S-allyl cysteine, as antihypertensive and cardioprotective in presence of captopril.
Phytomedicine 2010;17(13):1016-26.

Moerbeiblad bij dyslipidemie

Een kliniek in Thailand voerde een observationele studie
uit met 23 non-diabetische patiënten met een milde dyslipidemie. De deelnemers voldeden aan de criteria voor
dyslipidemi van het National Cholesterol Education
Program Adult Treatment Panel uit de Verenigde Staten
en vier weken dieet waren bij deze mensen niet succesvol geweest. De deelnemers namen 12 weken lang driemaal daags voor de maaltijd drie tabletten met 254,8
mg extract van moerbeiblad (Morus alba L.; overeenkomend met 0,367 mg 1-deoxynojirimycine). Elke vier
weken werden bloedmonsters afgenomen, die werden
onderzocht op lipidengehalte en en leverfunctie. Na vier
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en acht weken therapie was het triglyceridengehalte van
het bloed significant gedaald met respectievelijk 10.2%
(p < 0.05) en 12.5% (p < 0.05). Na 12 weken was het
totaal cholesterol verlaagd met 4.9% (p < 0.05), het
tryglyceridengehalte met 14.1% (p < 0.05) en het LDLgehalte met 5.6% (p < 0.05). Het HDL-gehalte was verhoogd met 19.7% (p < 0.05).
Er werden enkele bijwerkingen gerapporteerd waaronder milde diarree (26%), duizeligheid (8.7%) en constipatie/opgeblazen gevoel (4.3%). In het algemeen wordt
de therapie als werkzaam en veilig beoordeeld door de
auteurs alhoewel de resultaten iets minder waren dan
die van een eerdere studie.
Bron: Aramwit P, Petcharat K, Supasyndh O. Efficacy of
mulberry leaf tablets in patients with mild dyslipidemia.
Phytother Res 2011;25(3):365-9.

Hibiscus bij hypertensie: veel vragen

Van Hibiscus sabdariffa L. wordt in veel landen zowel
thee als limonade gemaakt. In deze landen is deze plant

NVF-nieuws
Congres CAH/NVF 22 november 2011:
Global opportunities for PLANTS & HEALTH in the
21st century

Over het SIA-RAAK project Innovatieve Ketens voor
Voeding en Gezondheid (IKVG) van de Christelijke
Agrarische Hogeschool Dronten (CAH) is najaar 2010
in dit tijdschrift geschreven door Limburg en Korthout.
Dit project richt zich op teeltmethodes en standaardisatie van medicinale planten. Het wil daarbij de hele keten
betrekken, vanaf de etnobotanische oorsprong tot en
met de consumentenverpakking.
De afsluitende conferentie van dit project zal op 22
november a.s. plaatsvinden op de CAH in Dronten. In
een gezamenlijke bijeenkomst van CAH, NVF en andere
partijen zullen sprekers uit diverse Europese landen de
perspectieven schetsen van de teelt van geneesplanten,
en gezamenlijk de mogelijke kwaliteit- en werkzaamheidgaranties bespreken. Het is de bedoeling dat deze
werkconferentie tevens de aftrap vormt voor vervolgactiviteiten met alle geïnteresseerde partijen in de kwaliteitsborging ‘van land tot consument’ voor medicinale
planten.
Meer informatie kunt u opvragen bij het NVF-bureau
(NVF@fyto.nl) .

Onderzoek Westerse fytotherapie

Hebt u zich ook wel eens afgevraagd waarom de NVF
geen werkgroep Westerse fytotherapie kent terwijl er
wel veel leden in dat veld actief zijn en het onderwerp
binnen de NVF meer aandacht zou verdienen? De NVF
is toch de wetenschappelijke vereniging die onder meer
tot doel heeft wetenschappelijk onderzoek naar de aard,
werkzaamheid en veilig gebruik van fytotherapeutica te
bevorderen. Veel leden zetten zich op vrijwillige basis in
om fytotherapie meer bekendheid te geven. Denk daarbij aan de werkgroep Oost-West, de studiegroep Dier
& Kruid, het tijdschrift NTvF en de periodieke bijeen-

doorgaans ook in de volksgeneeskunde populair en zou
tegen vele kwaaltjes helpen, waaronder hypertensie.
De auteurs zochten in alle relevante literatuurbestanden naar publicaties over onderzoek dat deze plant in
verband brengt met hypertensie. Van de 523 gevonden
studies zijn er vier geselecteerd voor inclusie in een
meta-analyse, maar drie van deze vier waren slecht van
kwaliteit. Zo werd in twee gevallen de bereidingswijze
voor de thee niet vermeld, laat staan dat er sprake was
van een gestandaardiseerde bereidingswijze. Uiteindelijk
bleek het dus niet mogelijk een meta-analyse te maken.
De auteurs concluderen dat op basis van de nu beschikbare studies geen aanbeveling kan worden opgesteld
voor het drinken van deze thee bij hypertensie.
Bron: Wahabi HA, Alansary LA, Al-Sabban AH, Glasziuo P. The effectiveness of Hibiscus sabdariffa in the
treatment of hypertension: a systematic review. Phytomedicine 2010;17:83-6.

komsten. Het bestuur wil daar graag een onderzoekswerkgroep Westerse Fytotherapie aan toevoegen en
roept leden op zich daar voor op te geven. Het bestuur
realiseert zich heel goed dat iedereen het al heel druk
heeft en dat zo’n werkgroep ook echt een toegevoegde
waarde moet hebben. Wij denken dat het doel van de
werkgroep zou moeten liggen in kennisoverdracht en
informatie-uitwisseling over (lopend) onderzoek naar
westerse fytotherapie, primair tussen de leden van de
werkgroep met mogelijkheden tot verbreding. Wij horen
ook graag van de leden zelf wat voor hen een reden zou
kunnen zijn om lid te worden van deze werkgroep. Wij
stellen ons voor te beginnen met het in kaart brengen
van lopend onderzoek en daarover informatie uitwisselen. Dat hoeft niet altijd op een bijeenkomst, maar
kan daarnaast ook digitaal. Dr. Willem Kramers en dr.
Marij Schüsler zijn bereid de kar te trekken. Belangstellenden kunnen zich bij Marij opgeven: marijschusler@
soffos.nl

Bestuursverkiezing

Op de ALV van 22 november 2011 zijn dr. Kees Beukelman en drs. Kiauw de Munck-Khoe reglementair
aan de beurt om af te treden; zij hebben zich beiden
herkiesbaar gesteld. Er is daarnaast een (niet obligaat op
te vullen) plek in het bestuur vacant, bij voorkeur voor
een (dieren)arts. NVF-leden die zich kandidaat voor het
bestuur willen stellen wordt verzocht zich op korte termijn te melden bij het NVF-bureau.

Richtlijn Traditionele Kruidengeneesmiddelen geeft
aanleiding tot media-aandacht voor fytotherapeutica

Dit tijdschrift heeft diverse keren, onder meer in interviews met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, aandacht besteed aan de EU-richtlijnen voor
traditionele en innovatieve kruidengeneesmiddelen.
Gedurende de hele maand april werd het NVF-bureau
door verschillende media benaderd voor informatie hierover. Berichten verschenen uiteindelijk in de Volkskrant
(30 april), Grasduinen (juni) en op de Boeddhistische
omroep (11 juni). Daarnaast werd op de publiekssite
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www.infofyto.nl door de NVF al eerder antwoord gegeven op de vele paniekverhalen rond de implementatie
van de Traditional Herbal Medicinal Products Directive
per 1 mei 2011.
De vakbladen Pharmaceutisch Weekblad (PW) en Medisch Contact (MC) zagen een aanleiding om de Vereniging tegen Kwakzalverij (VTdK) een en ander te laten
toelichten over kruidengeneesmiddelen in het algemeen
en traditioneel-Chinese kruiden in het bijzonder. Omdat
veel lezers van dit tijdschrift bovengenoemde bladen ook
lezen lijkt het nuttig enkele kanttekeningen te maken.
Het PW plaatste op 22 april 2011 een artikel van Van
Zwieten en Kieft, dat vrijwel letterlijk een herhaling was
van een artikel van dezelfde auteurs dat gepubliceerd
werd in het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij van september 2010. In dit artikel wordt een artikel
van Zeng en Jiang (Analysis of the adverse reactions induced by natural product-derived drugs. Br J Pharmacol
2010;159:1374-91) aangehaald om de hele sector natuurproducten in een kwaad daglicht te stellen. Het betreffende artikel handelt over de situatie in China, waar
zeer veel en vaak intraveneus kruidenpreparaten worden
toegediend in ziekenhuizen, en probeert een inschatting
te maken van de risico’s hiervan. Met de situatie rond
de toepassing van de Traditionele Chinese Geneeskunde
of de verkoop van kruidengeneesmiddelen in Nederland
heeft dit niets te maken, maar toch werden in het PW
alle incidentele ongelukken met kruiden (zoals de dodelijke cocktail van reguliere middelen en ongecontroleerde kruiden die Belgische artsen in de vorige eeuw in
een vermageringskliniek hebben toegepast, waarbij pati-

ënten zijn gestorven) als afschrikwekkende voorbeelden
van de analyse van Zeng en Jiang aangehaald.
Feitelijke en genuanceerde informatie over veiligheid
en farmacovigilantie is te vinden in eerdere edities van
dit tijdschrift met onder meer een toelichting op de
database voor kruiden van het bijwerkingcentrum van
de Wereld Gezondheids Organisatie (De Boer HJ, Meyboom R, Ericsson J, Farah M. Farmacovigilantie van
fytotherapeutica door het Uppsala Monitoring Centre.
Ned Tijdschr Fytother 2004/2005;17(4):2-4) en van
het Lareb (Van Hunsel FPAM. Farmacovigilantie bij
fytotherapeutica. Ned Tijdschr Fytother 2007;20(2):202 (beschikbaar via: www.lareb.nl/documents/
fyto2007_2419.pdf)).
In MC van 3 juni 2011 schrijft Catherine de Jong, anesthesioloog en bestuurslid van de VtdK over de datum
1 mei 2011: “In Nederland hebben twaalf van deze
middelen een registratie gekregen. De rest is vanaf nu
in de ban. Volkomen terecht.’’ Het artikel wordt opgesmukt met de kop “Achttien vrouwen hebben nier- of
blaaskanker door het innemen van kruiden’’. In het artikel wordt de term kruidengeneesmiddel als synoniem
gebruikt voor onbewezen werkzaamheid; de registratie
van enkele innovatieve bewezen werkzame kruidengeneesmiddelen wordt verzwegen. Naast de weinig objectieve toonzetting is de informatie onjuist: er verandert
op 1 mei helemaal niets voor (nog) niet geregistreerde
middelen, ze blijven als voorheen in de warenwet. Zie
voor een nadere toelichting op de “1 mei verwarring”
de vorige editie van dit tijdschrift.

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 24e JAARGANG, NR 3, Juli 2011, 24

