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Ten geleide
Voor de derde keer [1] besteedt dit tijdschrift speciaal 
aandacht aan fytotherapie bij dieren. Het is de bedoe-
ling van de redactie om hiervan een jaarlijks terugke-
rend thema te maken. Binnen de NVF wordt het aantal 
leden dat actief is in deze sector steeds groter. Ook 
maatschappelijk is er grote belangstelling voor de poten-
tie van fytotherapie, met name nu het probleem van an-
tibiotica-resistente micro-organismen zich meer en meer 
aandient en de veehouderijsector onder druk komt te 
staan om te zoeken naar vervanging van antibiotica [2]. 
Er worden dan ook financiële middelen voor onderzoek 
naar fytotherapie bij vee vrijgemaakt; het is boeiend om 
te zien langs welke onverwachte en voor de fytotherapie 
onbekende wegen die geldstromen gaan lopen. In deze 
editie zijn hiervan diverse voorbeelden te vinden.

In Nederland is na het succesvolle Fyto-V-project, op 
aandringen van de Tweede Kamer, door de overheid in 
2009 circa een miljoen euro uitgetrokken voor onder-
zoek naar fytotherapie. Minister Verburg meende er 
goed aan te doen dit geld ter beschikking te stellen aan 
Immuno Valley, een consortium van farmaceutische 
industrie en afdelingen van de Universiteit Utrecht en 
Wageningen UR. Hierbij ging een belangrijk aspect van 
de fytotherapie verloren, namelijk dat zij juist door haar 
complexiteit een multi-target aanpak van gezondheids-
problemen biedt, omdat het consortium ervoor koos om 
haar onderzoek vooral te richten op patenteerbare ge-
isoleerde plantenstoffen en dus niet op fytotherapeutica. 
Hiertoe werd de overheidsopdracht ‘Fyto-Farmaceutica 
als Alternatief voor Antibiotica’ uitgevoerd als ‘Modu-
lation with Immune-stimulating Phytochemicals’. Het 
betreffende onderzoek is waarschijnlijk erg interessant, 
maar vanwege octrooibelangen wordt er voorlopig niets 
van gepubliceerd. 

Omdat het Europees Parlement heeft gezegd dat er 
alternatieven moeten worden gezocht voor het antibio-
ticagebruik in de veehouderij, heeft het DG AGRI (EU-
commissie afdeling landbouw) op 30 augustus 2011 
twee miljoen euro in haar budget voor 2012 opgenomen 
voor onderzoek naar homeopathie en fytotherapie. Dit 
heeft tot grote onrust geleid bij conservatieve politici en 
dierenartsen in het Verenigd Koninkrijk, die oordelen 
dat geld voor homeopathie-onderzoek weggegooid geld 

is. Nog steeds echter – en dit blijkt ook weer uit een 
onderzoek onder medische studenten in Nederland dat 
wordt samengevat in de rubriek ‘Korte berichten’ – is 
homeopathie bekender en populairder dan fytotherapie, 
en het is daarom niet zeker dat fytotherapie in dit pro-
gramma de aandacht gaat krijgen die zij verdient. 

Het project ‘Stalboekjes Natuurlijk Gezond’, opvolger 
van het Fyto-V-project, wordt in dit tijdschrift door de 
coördinator Groot toegelicht. Daarnaast ontvingen we 
twee bijdragen uit de veterinaire praktijk. Koning en 
Visée, de laatste geïnterviewd door Halkes, laten zien 
dat ook in Nederland steeds meer dierenartsen proberen 
de fytotherapie verantwoord toe te passen. De boekbe-
sprekingen in dit nummer, maar ook in de vorige edities 
[3], geven aan dat het studiemateriaal op dit gebied in 
kwantiteit en kwaliteit toeneemt.

Nederlands onderzoeksnieuws op het gebied van fyto-
therapie in de veehouderij komt onder meer uit Wage-
ningen. Becker doet verslag van een onderzoek naar de 
inzet van knoflook ter preventie van eenzijdige longont-
steking bij varkens. Omdat het antibioticagebruik in de 
veehouderij in Nederland nog steeds erg hoog is, onder 
meer doordat koppels soms preventief worden behan-
deld wanneer er enkele dieren ziek zijn, zijn dergelijke 
toepassingen zeer belangrijk voor het terugdringen van 
het antibioticagebruik.
In de nieuwsrubriek wordt een Utrechts onderzoek naar 
de inzet van knoflook samengevat, hier gaat het om de 
bestrijding van wormen bij kippen. Net zo min als bij de 
toepassing van fytotherapie bij wormbesmettingen bij 
varkens werden hier echter doorslaggevende successen 
geboekt. Op deze materie moet nog eens goed gestu-
deerd worden. Onderzoekers moeten hierbij zorgvuldig 
te werk gaan en niet te snel opgeven. Mogelijk moet 
de sector – en veel biologische veehouders doen dat al 
– kiezen voor minder drastische uitroeiing van patho-
genen en meer inzetten op robuuste dieren met meer 
weerstand. Langs beide lijnen kunnen kruidenprepara-
ten nuttig zijn.
 
Aanvullend op de vorige editie, waarin toepassingen van 
honing werden belicht, bespreekt Halkes in dit nummer 
een proef met een honingzalf bij paarden.
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Uiteraard wordt in dit tijdschrift ook deze keer naast 
het hoofdthema aandacht besteed aan actuele zaken. Bij 
de boekbesprekingen is dat een nieuw boek van de Bel-
gische professor Jan Geuns, een voor iedereen toegan-
kelijk geschreven overzicht over de ontwikkelingen en 
verwikkelingen rond Stevia en steviosiden. In de rubriek 
‘Korte berichten’ vindt u naast berichten over fytothera-
pie bij dieren onder meer de uitslag van een studie naar 
de preventieve werking van een cranberry-voedingssup-
plement bij blaasontsteking. Hier klinkt dezelfde bood-
schap die ook steeds weer uit het onderzoek van kruiden 
als vervanging voor antibiotica in de veehouderij naar 
voren komt: het kruidensupplement doet zeker wel wat, 
het werkt niet zo krachtig en drastisch als de gangbare 
antibiotica, maar in een aantal gevallen is het alleszins 
bevredigend en het levert minder problemen op zoals 
resistente darmbacteriën of residuen in de mest. Wellicht 
kan door een kruidenexpert naast de zelfzorg met een 
cranberry voedingssupplement aanvullend met fytothe-
rapeutica worden gewerkt om het resultaat nog te ver-
beteren. Ook de potentie van een dergelijke uitbreiding 
zou door onderzoek verkend moeten worden.

De toegenomen belangstelling voor onderzoek naar de 
werkzaamheid van natuurproducten is met name zicht-
baar in het hoger beroepsonderwijs, dat immers scha-
kelt tussen wetenschappelijke kennis en de vragen uit de 

praktijk, in dit geval het bedrijfsleven. Een interessant 
project op dit gebied is NAT-TEST. Het wordt toege-
licht door onder andere Pieters en Krul, lectoren van de 
Hogeschool Utrecht. 
Een verslag, opgetekend door ondergetekende, van het 
CIPAM-congres in Cagliari waarbij teelt en onderzoek 
naar aromatische planten centraal stond, completeert dit 
gevarieerde najaarsnummer.

De redactie wenst u veel leesplezier in een mooie nazo-
mer.

Drs. A.G.M. (Tedje) van Asseldonk, thema-coördinator. 

1 Eerdere edities met als thema fytotherapie bij dieren waren er in de herfst 

van 2005 (jaargang 18, nummer 3) en in januari 2007 (jaargang19, num-

mer 4). Verder is het thema in actuele artikelen regelmatig teruggekomen.

2 Op 31 augustus 2011 presenteerde de Gezondheidsraad advies nr 2011/16 

‘Antibiotica in de veeteelt en resistente bacteriën bij mensen, dat er onder 

meer voor pleit dat bepaalde antibiotica voor mensen gereserveerd dienen 

te worden en dus niet meer toegepast moeten worden in de veehouderij.

3 In 2005 (jaargang 18, nummer 3, pagina 13) werd het farmacognostisch 

georiënteerde Heilpflanzenkunde für Tierärzte van Reichling en medeau-

teurs besproken en in 2007 (jaargang20, nummer 3, pagina 21) het op 

klinische toepassing gerichte boek Veterinary Herbal Medicine van Wynn 

en Fougère.
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Stalboekjes Natuurlijk Gezond voor  
melkvee, varkens en pluimvee
M.J. Groot

Vorig jaar zijn op de BIOVAK-beurs (2010) de stalboekjes van de projectgroep Natuurlijk Gezond gepre-

senteerd. Er zijn drie versies van gemaakt voor drie verschillende diersoorten. De uitgaven bestaan uit een 

algemeen deel over het werken met natuurproducten, preventie, hoe de producten toe te passen, de rol van 

natuurproducten binnen het management, wettelijke regels (SKAL) en een literatuurlijst. In hoofdstuk twee 

worden per aandoening – vaak gerelateerd aan de leeftijd of fysiologische status van de dieren – eerst de 

managementfactoren genoemd die in dat kader van belang zijn en daarna wordt een lijst gegeven van be-

schikbare preparaten met een beknopte uitleg over de kruiden in de preparaten. Behalve aandoeningen is er 

ook aandacht voor de omgeving, middelen voor inkuilen, vliegenbestrijding en kruiden in de wei of uitloop. 

Behalve aan kruiden wordt aandacht geschonken aan andere natuurproducten zoals kleipreparaten, honing, 

sluipwespen en effectieve micro-organismen. De tekst is beknopt gehouden, de bijlagen geven nadere details.

In bijlage 1 worden de leveranciers en hun contactge-
gevens genoemd. Bijlage 2 geeft achtergrondinformatie 
over natuurproducten, de verschillende manieren om 
er tegenaan te kijken en de verschillende groepen na-
tuurproducten. In bijlage 3 staat een alfabetische lijst 
met kruiden, de gebruikte delen, hun inhoudstoffen, in 
welke preparaten de kruiden zijn verwerkt en de wer-
king. In bijlage 4 wordt per preparaat een omschrijving 
gegeven onder verwijzing naar de beschikbare literatuur.

Het project Natuurlijk Gezond was een klein vervolg 
op het Fyto-V-project en had als doel handzame naslag-
werken voor veehouders samen te stellen. De boekjes 
hebben een A4-formaat en passen in een verzamelband 
(klapper) waardoor aanvullende (zelf) geprinte tekst 
makkelijk ingevoegd kan worden. Ze zijn in digitale 
vorm gratis te downloaden op de website www.fyto-v.
nl. De boekjes leggen de nadruk op het inpassen van het 
gebruik van natuurlijke middelen binnen het algemene 
management en het bewust maken van de veehouder 
dat hij zelf mogelijkheden heeft om de dieren gezond 
te houden. De beschreven middelen kunnen dieren net 
dat zetje in de rug geven waardoor ze gezond blijven en 
beter om kunnen gaan met stress door voerwisseling, 
verplaatsen, of fysiologische veranderingen. Er wordt 
vooral ingegaan op preventief en ondersteunend gebruik 
van deze middelen. 

In het najaar van 2010 is een enquête gehouden bij vee-
houders over het gebruik van het boekje. Dit gebeurde 

deels door mensen te bellen en deels door een vragen-
lijst rond te sturen. Uit de reacties zijn drie BioKennis-
berichten samengesteld. Verschillende veehouders, maar 
ook enkele dierenartsen, gebruiken het boekje en heb-
ben soms goede resultaten. Er is echter nog terughou-
dendheid bij veehouders om onbekende middelen te ge-
bruiken. Het liefst zouden ze hier begeleiding bij krijgen 
of ervaringen van andere veehouders horen. Helaas is 
er geen geld meer voor voortgezette begeleiding. En dat 
is erg jammer, helemaal in deze tijd waarin er een grote 
maatschappelijke behoefte is om het antibioticagebruik 
terug te dringen. Juist nu zou er geld moeten zijn voor 
nader onderzoek van de werkzaamheid van preparaten 
onder praktijkomstandigheden en voor de begeleiding 
van veehouders.

In 2010 zijn de boekjes verder uitgewerkt en in 2011 
konden de herziene versies worden gepresenteerd op de 
BIOVAK-beurs. In 2011 zijn de boekjes vertaald in het 
Engels, onder de titel: Natural Dairy/Poultry/Pig health, 
guide to keeping your animals healthy with herbs and 
other natural products. Dit najaar worden deze boekjes 
gepresenteerd op de conferentie Herban in Antalya die 
specifiek over kruiden voor dieren gaat en direct op het 
congres van de Gesellschaft für Arzneipflanzen- und 
Naturstoff-forschung aansluit. Daarna is ook de Engelse 
versie te downloaden via de Fyto-V-website. 

Aan de stalboekjes werkten mee: Tedje van Asseldonk, 
Gerdien Kleijer-Ligtenberg en Ineke Puls (allen Instituut 

Omslagfoto stalboekje pluimvee (M. Bestman)      Omslagfoto stalboekje varkens (Fam. Sloetjes)     Omslagfoto stalboekje melkvee (M. Groot)
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voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie), Hanneke 
Hansma (KoeNatuurlijk) en Maria Groot (RIKILT, 
onderdeel van Wageningen UR, projectleider) met on-
dersteuning van Johanna Fink-Gremmels, Wiepke den 
Hertog en Heleen Klinkert (Universiteit Utrecht), Gidi 
Smolders en Zwier van de Vegte (Livestock Research, 
onderdeel van Wageningen UR), Monique Bestman 
(Louis Bolk Instituut) en Aleksandar Ristanovic  
(RIKILT).

Auteursgegevens 
Dr. M.J. (Maria) Groot is als dierenarts en onderzoeker werkzaam op het RIK-

ILT (Instituut voor voedselveiligheid), dat onderdeel uitmaakt van Wageningen 

Universiteit en Research (WUR). Zij coördineerde zowel het Fyto-V-project als 

het Natuurlijk Gezond (stalboekjes) project. E-mail: maria.groot@wur.nl.

referentie 
De hier besproken stalboekjes zijn te downloaden op www.fyto-v.nl > natuurlijk 

gezond > stalboekjes.     

Diergeneeskundige casus: hoestende hond
T. Koning

In de zomer van 2010 werd door de Stichting Educatie Holistische Dierenartsen (STEHD) aan 12 dierenartsen een 

introductiecursus fytotherapie gegeven, georganiseerd door het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacogno-

sie (IEZ) met medewerking van verschillende leden van de NVF-studiegroep Dier en Kruid. Verplichte studieboe-

ken waren Herbal constituents, foundations of phytochemistry van Ganora [1] en Veterinary herbal medicine van Wynn 

en Fougère [2]. Tijdens deze cursus werd casuïstiek uit de eigen praktijk uitgewerkt en gepresenteerd. Onder-

staand een voorbeeld van een dergelijke casus, waarbij kennis over westerse fytotherapeutica werd geïntegreerd 

in een praktijk voor Chinese diergeneeskunde. De casus betreft een hond (Lotte) met ademhalingsklachten.

Probleemstelling
Tijdens het eerste consult op 24 september 2010 werden 
de volgende gegevens genoteerd: “Lotte is een 10 jaar 
oud Labrador Retriever-teefje, gesteriliseerd. Ze loopt 
bij een homeopathisch therapeut voor allerlei klachten 
maar komt bij mij omdat ze snel hijgt en kortademig is. 
Ze heeft een schraperige, droge hoest (niet bij inspan-
ning). De betreffende therapeut dacht aan vocht achter 
de longen en wilde haar gecontroleerd hebben door een 
dierenarts. Voor zover te beluisteren valt zijn hart en 
longen in orde. Lotte heeft behoorlijk overgewicht sinds 
de sterilisatie en ik vermoed dat daar de kortademigheid 
vandaan komt. De hoest lijkt voornamelijk uit de keel 
te komen. Ze is gevoelig voor aanraking en hoest veel 
’s ochtends bij het wakker worden.” Het beeld leek in 

mijn ogen het meest op een chronische laryngitis/bron-
chitis zoals ik ze vaker zie bij oudere honden. Bij deze 
aandoening heb ik met Chinese kruiden en homeopathie 
nooit veel succes geboekt, dus ik besloot om westerse 
kruiden te proberen die tijdens de cursus besproken zijn.

AAnPAk
Het grootste probleem van Lotte was het hoesten, dus 
de kruiden moesten allemaal gericht zijn op de ademha-
lingswegen. Daarnaast was er sprake van een chronische 
ontsteking, dus aanvullend werden ontstekingsrem-
mende kruiden gekozen. Omdat dit soort hoest vaker 
optreedt bij stress moest er ook een kalmerend aspect, 
zowel mentaal als voor de luchtwegen, in het recept 
meegenomen worden.

Stalboekjes geven de inzet van natuurproducten een plaats in 
de veehouderij.
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Recept:
Plantago major, herba  1
Hedera helix, folia  2
Ballota nigra, herba  1
Glechoma hederaca, herba  1
Thymus vulgaris, folia  0,5
Mfs tinctura  (100 ml)

Dosering: tweemaal daags 1 ml tinctuur.

toelichting oP de gekozen kruiden
Plantago major ((grote) weegbree)
Temperatuur: koel. Smaak: zuur, bitter [3]. Dit kruid 
wordt door Ross beschreven in de terminologie van 
Traditioneel Chinese Geneeskunde (TCG) als werkzaam 
tegen longflegma en hitte [3]. De indicatie volgens de 
Duitse Kommission E monografie is catarre van de 
luchtwegen en ontstekingen van mondholte en keel 
[4,5]. Volgens Weiss en Fintelmann is alleen Plantago 
lanceolata geschikt voor gebruik bij bronchitis en zou 
Plantago major meer voor topicale toepassingen zijn 
[6]. Van Hellemont noemt P. major vooral een diureti-
cum; alhoewel volgens hem beide soorten expectorerend 
werken, verdient P. lanceolata de voorkeur [7]. Het 
kruid als tinctuur werkt meer antibacterieel en ontste-
kingsremmend dan hoestonderdrukkend en verstoort 
daardoor niet het proces van eliminatie van bronchiale 
secreties. Volgens Wynn en Fougère is het kruid spasmo-
lytisch, wondgenezend, zwak antibacterieel, ontstekings-
remmend en immuunmodulerend [2].
Actieve componenten die in verband worden gebracht 
met bovengenoemde effecten zijn mucopolysacchariden 
(deze komen echter in de tinctuur niet zo naar voren), 
aucubin en catalpol (iridoïdglycosiden), flavonoïden, 
gecondenseerde looistoffen en kiezelzuur.

Hedera helix (klimop)
Temperatuur: neutraal. Smaak: bitter, scherp [3]. Ross 
noemt dit kruid voor hoest met dik slijm, chronische 
ontsteking van de bronchiën en hoestkrampen. De Kom-
mission E noemt catarre van de luchtwegen en symp-
tomatische behandeling van chronische ontstekingen 
van de bronchiën [5]. Volgens Weiss en Fintelmann is 
het voornamelijk een krampstillend kruid dat gebruikt 
wordt bij droge hoest. Ook is een emetisch effect gerap-
porteerd dat zorgt voor een vagusreflex en via die weg 
wordt er slijm geproduceerd in de alveoli [6]. Wynn en 
Fougère halen een meta-analyse aan over vijf onderzoe-
ken die gedaan zijn bij mensen met chronische bronchi-
tis, waarvan er drie goed genoeg werden bevonden om 
de werking van Hedera helix te bevestigen bij kinderen 
met chronische bronchitis [2].
Actieve bestanddelen in deze plant zijn vooral de triter-
peensaponinen.

Ballota nigra (stinkende ballote)
Temperatuur: neutraal. Smaak: bitter, zuur [3]. Deze 
plant wordt vaker voor psychische klachten gebruikt 
maar werkt ook tegen hoest. Wynn en Fougère noemen 
Ballota nigra als middel tegen misselijkheid. Het werkt 
daarnaast nog sederend en mild adstringerend [2]. Het 
kruid werkt spasmolytisch op darmen, galblaas en 
luchtwegen en is tevens anxiolytisch [7].
Ballota bevat onder meer fenylpropanoïden zoals koffie-
zuur met een ontstekingsremmende werking [7].

Glechoma hederacea (hondsdraf)
Temperatuur: neutraal/koel. Smaak: bitter, licht scherp [3]. 
Glechoma hederacea is een volksgeneesmiddel bij bron-
chitis en chronische hoest [7]. Weiss en Fintelmann melden 
dat er weinig bewijs is voor werking tegen hoest [6]. 
Het kruid bevat onder meer flavonoïden, gecondenseer-
de looistoffen, vluchtige olie en triterpeensaponinen [7].
 
Thymus vulgaris (echte tijm)
Temperatuur: warm. Smaak: aromatisch, scherp, licht 
bitter [3]. Thymus vulgaris is een bekend middel tegen 
slijmophoping in bronchiën en longen, het helpt bij moei-
lijk ademhalen en piepen. Verder is het opwekkend en 
kalmerend bij nervositeit. Indicaties zijn bronchitis, kink-
hoest en catarre van de bovenste luchtwegen [4,5]. Vol-
gens Weiss en Fintelmann is alleen de wilde tijm uit het 
Mediterrane gebied als medicijn te gebruiken. De gewone 
tuintijm kan als specerij worden gebruikt maar voldoet 
vaak niet voor medicinaal gebruik. De thymol is het 
meest actieve ingrediënt: het werkt secretolytisch, bron-
chiolytisch en mild antibacterieel. De olie wordt via de 
longen uit het lichaam verwijderd en daardoor ontstaat er 
een hoge concentratie in de longen. Vooral de spasmolyti-
sche werking is belangrijk bij longklachten [7].
T. vulgaris bevat vluchtige oliën, waaronder de feno-
lische monoterpenoïden thymol en carvacrol die een 
antibacteriële en fungicide werking hebben. Daarnaast 
bevat T. vulgaris rosmarijnzuur met antivirale en ontste-
kingsremmende (antioxidant)eigenschappen. De flavo-
nen cirsilineol en thymonin werken spasmolytisch.

Tabel 1: Temperatuur en smaak van de gekozen kruidenfor-
mule volgens inzichten uit de traditionele Chinese genees-
kunde.

Kruid: Temperatuur: Smaak:
Plantago major ((grote) 
weegbree) koel zuur/bitter

Hedera helix (klimop) neutraal bitter/scherp
Ballota nigra (stinkende 
ballote) neutraal bitter/zuur

Glechoma hederacea 
(hondsdraf) neutraal/koel bitter/scherp

Thymus vulgaris (echte 
tijm) warm aromatisch/

scherp/bitter

temPerAtuur en smAAk
Volgens de TCG zorgen de temperatuur en de smaak 
voor het effect van de kruiden. Een combinatie die 
ontstekingen moet remmen moet koud zijn, maar als 
het middel langere tijd gebruikt moet worden, zoals bij 
chronische problemen, dan mag het niet té koud zijn. 
Dit omdat koude te veel energie vraagt van het systeem 
en dan weer andere klachten kan geven. Een uitgebalan-
ceerde combinatie bevat alle smaken maar de smaken 
die het effect van de combinatie moeten veroorzaken, 
moeten meer aanwezig zijn. De temperatuur van de 
gekozen kruidenformule is iets koeler dan neutraal om 
licht ontstekingsremmend te zijn (tabel 1). De echte tijm 
geeft nog een beetje warmte om het geheel niet te koud 
te maken. Deze combinatie kan langere tijd gegeven 
worden als dat nodig mocht zijn. De smaak is overwe-
gend bitter (tabel 1). Dat werkt volgens de TCG tegen 
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slijmophopingen in de longen en tegen ontstekingen. 
Verder zijn alle smaken behalve zoet aanwezig om enigs-
zins een balans te maken. Zoet wekt vocht/flegma op en 
is dus niet gewenst in dit geval. Zeker ook niet gezien 
het overgewicht van deze hond.

resultAAt
Tijdens een telefonisch consult op 20 oktober 2010 
bleek dat het met Lotte goed ging, de hoest was flink 
afgenomen. Op 2 november werd gemeld dat de klacht 
over was en kon de medicatie worden afgebouwd. De 
klacht is in lichte mate teruggekomen in de zomer van 
2011. Toen is nogmaals een flesje opgestuurd. Een 
maand later werd gemeld dat de klacht goed was over-
gegaan.
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Wat heeft je doen besluiten om een eigen praktijk voor 
complementaire diergeneeskundige zorg te starten?
In de praktijk kwam ik veel patiënten tegen met chro-
nische aandoeningen die ik tot mijn frustratie slecht 
kon helpen met reguliere diergeneesmiddelen. Dan had 
je bijvoorbeeld een hond met huidproblemen waarvoor 
een prednisonbehandeling wellicht uitkomst zou kunnen 
bieden maar je wist tegelijkertijd ook dat de kans heel 
groot was dat je deze patiënt zou terugzien vanwege de 
bijwerkingen van deze therapie. Daarom was ik al vroeg 
geïnteresseerd in mogelijke alternatieven en ben ik, zelfs 
al tijdens mijn studietijd, in eerste instantie terechtge-
komen bij de Groep Homeopathisch werkende Dieren-
artsen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij 
voor Diergeneeskunde (tegenwoordig de Studiegroep 
Complementair werkende Dierenartsen). Naast de regu-
liere diergeneesmiddelen ben ik toen ook gebruik gaan 
maken van homeopathische middelen. Voor een goede 
keuze van mijn homeopathische middelen was ik echter 
heel sterk afhankelijk van de waarnemingen van de ei-
genaar van het dier. En deze waarnemingen waren niet 
altijd heel adequaat: ik heb wel meegemaakt dat een 
echtpaar bij mij kwam en dat de man en vrouw elkaar 
gewoon tegenspraken wat betreft de klachten en symp-

tomen van de hond! Voor mij was het dan heel moeilijk 
om juiste en objectieve informatie te verkrijgen. Daarom 
kreeg ik steeds meer de behoefte om te gaan werken 
naar eigen waarneming en zelf meer aan diagnostiek te 
doen. Hierdoor ben ik terechtgekomen bij de TCG.

In je praktijk gebruik je veel verschillende complemen-
taire behandelmethoden. Heb je hier aanvullende oplei-
dingen en/of cursussen voor gevolgd?
Ja, ik heb in eerste instantie de basisopleiding van de 
Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging gevolgd, 
dus de humane tak. Daarna heb ik in België ook nog 
cursussen voor veterinaire acupunctuur gevolgd via 
de International Veterinary Acupuncture Society. In 
diezelfde periode heb ik in Duitsland ook de opleiding 
van BackBone - Academy for Veterinary Chiropractic 
and Healing Arts gevolgd. Dit is een postacademische 
chiropractieopleiding voor dierenartsen die is toegespitst 
op hond en paard. Omdat mijn hart niet zozeer bij het 
paard ligt maar toch vooral bij de hond, ben ik drie jaar 
geleden gestopt met chiropractie bij paarden. Bij hon-
den voer ik nog steeds chiropractische behandelingen 
uit, vaak in combinatie met acupunctuur en/of Chinese 
kruidenformuleringen. Wat dit laatste betreft, de Chi-

Traditionele Chinese geneeskunde bij 
dieren; een interview
S.B.A. Halkes

Leida Visée is dierenarts en heeft – na jarenlang werkzaam te zijn geweest in een reguliere prak-

tijk voor kleine huisdieren – sinds acht jaar een eigen praktijk voor complementaire diergenees-

kundige zorg in Zeist (zie: www.chironzeist.nl). In haar praktijk behandelt ze met name honden 

en katten, waarbij ze gebruik maakt van acupunctuur, traditionele Chinese kruidengeneeskunde, 

chiropractie, homeopathie, homotoxicologie en voedingsadviezen. In dit interview vertelt zij over 

haar ervaringen met de traditionele Chinese geneeskunde (TCG) voor de behandeling van dieren.
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nese kruidengeneeskunde, heb ik ook veel geleerd van 
de cursussen van het College of Integrative Veterinary 
Therapies die je via internet kunt volgen.

Je maakt bij de behandeling van je patiënten veel ge-
bruik van acupunctuur en Chinese kruidenformules. 
Waarom hebben deze behandelmethoden je voorkeur?
Ik kan goed uit de voeten met de acupunctuur en de 
Chinese kruidengeneeskunde en boek ook mooie re-
sultaten met beide behandelmethoden. Wat voor mij 
vooral belangrijk is, is dat ik nu mijn eigen diagnostiek 
kan doen. Door de gevoeligheid van de diverse acupunc-
tuurpunten te bepalen en door tong- en polsdiagnostiek 
kan ik nu zelf vaststellen hoe een dier er voorstaat, on-
afhankelijk van wat de eigenaar me vertelt. Ik gebruik 
overigens ook nog steeds chiropractie om mijn patiënten 
te behandelen en het is mijn indruk dat acupunctuur/
Chinese kruidengeneeskunde enerzijds en chiropractie 
anderzijds goed samengaan en elkaar qua therapeutisch 
effect kunnen aanvullen en versterken. Zo beklijft een 
chiropractische behandeling voor mijn gevoel langer als 
ook kruidenformules worden gegeven. En met chiro-
practie beïnvloed je natuurlijk ook meridiaanbanen die 
voor de acupunctuur belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld 
het langs de ruggengraat gelegen Gouverneursvat.

Wat de kruidenpreparaten betreft, maak je veel gebruik 
van standaardformuleringen. Waarom heb je hiervoor ge-
kozen en beperkt dit je mogelijkheden om je voorschrift 
aan te passen aan de specifieke behoeften van je patiënt 
niet te veel?
In de periode dat ik nog niet zo heel veel ervaring had 
met de TCG heb ik inderdaad veel gebruikgemaakt van 
standaard kruidenformules. Het gaat bij de diagnostiek 
toch vooral om het herkenen van bepaalde patronen van 
symptomen. Veel van de grote kruidenformuleringen zijn 
samengesteld voor de behandeling van dit soort patronen 
en hebben hun effectiviteit over de jaren inmiddels be-
wezen, zijn tried and trusted. Nu ik de TCG meer in de 
vingers heb, pas ik de kruidenformules soms ook aan om 
ze nog meer toe te spitsen op de individuele behoefte van 
mijn patiënten. 

Worden in de formuleringen die je voorschrijft gepoeder-
de kruiden of extracten gebruikt en wat zijn de voordelen 
hiervan?
Ik maak vooral gebruik van extracten (in de vorm van 
granulaten). Mijn belangrijkste reden hiervoor is dat de 
extracten veel geconcentreerder gegeven kunnen worden 
dan de kruiden zelf. Je kunt dus volstaan met een klei-
nere dosering en dit vergroot de acceptatie door mijn 
patiënten. Je hebt natuurlijk altijd dieren die de medicatie 
zonder probleem slikken – met de labrador-achtigen als 
prototype – maar sommige dieren, vooral katten, zijn 
kieskeuriger en dan is het lastiger. Het is mijn ervaring 
dat in deze gevallen hydrofiele concentraten vaak uit-
komst kunnen bieden. In deze bereidingen zit geen alco-
hol en door de vloeibare vorm kunnen ze gemakkelijk 
over het voer worden gedruppeld. Op deze manier zijn de 
extracten vaak gemakkelijker toe te dienen dan wanneer 
er capsules worden gebruikt. Waar het geen problemen 
geeft, schrijf ik overigens wel extracten in capsulevorm 
voor want dit bevordert de uniformiteit van dosering; een 
afgestreken theelepel los granulaat door het voer is vaak 
toch voor meerdere uitleg vatbaar gebleken.

Zijn er in jouw ervaring ziekten of aandoeningen die bij 
uitstek geschikt zijn, of juist niet, om te behandelen met 
acupunctuur en/of Chinese kruidenformules?
Om met het laatste te beginnen. De reguliere dierge-
neeskunde is heel geschikt voor de behandeling van 
traumata en acute situaties zoals een maagtorsie. Onder 
acute situaties versta ik overigens ook ernstige vormen 
van diabetes, waarbij toediening van insuline levensred-
dend is of schildklieraandoeningen die in eerste instantie 
behandeld moeten worden met schildklierhormonen om 
de ziekte te stabiliseren. In dit soort gevallen denk ik dat 
de reguliere geneeskunde dan ook de voorkeur verdient 
boven alternatieven zoals de TCG. Overigens kunnen 
dieren die regulier goed zijn ingesteld met bijvoorbeeld 
insuline of schildklierhormonen in een later stadium wel 
gebaat zijn bij een alternatieve behandeling of een dieet 
dat dan vooral ter ondersteuning dient. Primair gebruik 
ik de TCG echter voor de behandeling van chronische 
aandoeningen en ik heb vooral veel ervaring met huid-
klachten en allergieën, darm- en spijsverteringsklachten 
en aandoeningen aan het bewegingsapparaat (artrose 
en gewrichtsontstekingen). In sommige gevallen kunnen 
dieren met gedragsproblemen ook geholpen worden, 
waarbij de TCG-behandeling naar mijn ervaring niet 
direct gedragsveranderingen induceert maar het dier ont-
vankelijker maakt voor correctie door de eigenaar. Ten 
slotte krijg ik de laatste tijd ook meer kankerpatiënten in 
mijn spreekkamer. Als de tumoren operabel zijn, vind ik 
dat de behandeling primair regulier moet worden gezocht 
maar als dit niet het geval is, of als sprake is van recidie-
ven, dan kan de TCG als ondersteunende therapie wor-
den toegepast om bijwerkingen van andere medicatie te 
verminderen of om de kwaliteit van leven te verhogen.

Zijn Chinese kruidenformules ook geschikt voor katten, 
die toch pure carnivoren zijn?
Katten zijn, in tegenstelling tot honden, obligate carni-
voren. Dit wil zeggen dat katten eiwitten van dierlijke 
oorsprong in hun dieet nodig hebben. Eiwitten van 
plantaardige oorsprong kunnen door katten niet zo ef-
fectief worden benut doordat hun stofwisseling daar niet 
op ingesteld is. Dit wil overigens niet zeggen dat katten 

Figuur 1: Voorbeeld van een acupunctuurbehandeling bij 
een hond. De naald wordt geplaatst in meridiaanpunt Blaas 
20. Naalden zijn al geplaatst in hetzelfde punt aan de linker-
zijde en de meridiaanpunten Ba hui (dit is een extra punt op 
het Gouverneursvat dat meer veterinair wordt gebruikt dan 
humaan (ter hoogte van het darmbeen)) en Blaas 35 (bij de 
staartaanzet). 
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alleen maar dierlijk voer kunnen eten en ik gebruik dan 
ook gewoon Chinese kruidenformuleringen – in de vorm 
van hydrofiele concentraten – voor de behandeling van 
katten. Ik gebruik echter nooit vluchtige oliën bij katten, 
niet inwendig maar ook niet lokaal op de huid. Vooral 
omdat ik geen expertise heb in de toepassing van aroma-
therapie maar ook vanwege de grotere gevoeligheid van 
katten voor schadelijke effecten van vluchtige oliën.

Kun je tot slot van dit interview enkele voorbeelden geven 
van casussen die een goed inzicht geven in je werkwijze?
Ik heb twee casussen die mijn werkwijze toelichten. De 
eerste casus betreft Torak, een Siberische Husky-reu van 
12 jaar oud. Torak heeft al meer dan twee jaar huid-
klachten: jeuk en een doffe en stugge vacht met stro-
achtig haar en plaatselijk erg dun behaard. Ook is er een 
fijne schilfering van de huid over de gehele rug. De huid 
is niet rood en de klachten zijn niet seizoensgebonden. 
Onderzoek in de reguliere dierenartsenpraktijk, onder 
andere op mijten, heeft niets opgeleverd. Prednison heeft 
een marginaal effect maar Torak wordt er sloom van en 
deze behandeling is daarom niet gecontinueerd. Regulier 
gezien is er geen diagnose gesteld maar de veterinaire 
TCG-diagnose luidt in ieder geval Bloed Deficiëntie, met 
mogelijk – mede gezien de leeftijd – wat Nier Qi Defi-
ciëntie. 

Er werd voor gekozen om onder andere acupunctuurpun-
ten te behandelen die Bloed stimuleren en in beweging 
brengen (Milt 10, Blaas 17) en die Wind verwijderen 
(Galblaas 20) en punten ter ondersteuning van Milt en 
Nier Qi. Bloed Deficiëntie en Wind worden in de TCG 
beiden geassocieerd met atopisch eczeem en (allergische) 
dermatitis (in het TCG-concept voedt Bloed het lichaams-
oppervlak en bij Bloed Deficiëntie wordt de huid/vacht 
droog. Bloed Deficiëntie kan daarnaast leiden tot een 
overmaat aan Wind, wat jeuk veroorzaakt). Als kruiden-
formule werd gekozen voor Yang Xue Xi Feng, dat geïn-
diceerd is bij pruritis en droge, jeukende huid. Yang Xue 
Xi Feng bevat de kruiden Bai Shao (Paeonia lactiflora), 
Chuan Xiong (Ligusticum chuaxiong), Dang Gui (Ange-
lica sinensis), Fang Feng (Ledebouriella divaricata), Hong 
Hua (Carthamus tinctorius), Huang Qi (Astragalus mem-
branaceus), Jing Jie (Schizonepeta tenuifolia) en Xuan 
Shen (Scrophularia ningpoensis). 

Na zes weken (drie acupunctuurbehandelingen) was de 
jeuk verdwenen en de schilfering al veel minder. Besloten 
werd alleen met de kruiden door te gaan en na nog eens 
zes weken was ook de schilfering verdwenen. Ik had ook 
graag de voeding aangepast (Torak kreeg brokvoeding) 
zodat de vorming van Bloed van daaruit ondersteund had 
kunnen worden, maar dat was voor de eigenaars helaas 
geen optie. Torak is uiteindelijk op ruim 13-jarige leeftijd 
vredig in zijn slaap overleden en tot die tijd klinisch vol-
ledig goed gebleven zolang hij de kruiden kreeg.

De tweede casus is Kita, een Berner Sennenhond, ex-teef 
van vijf jaar oud. Kita heeft al bijna twee jaar diarreeklach-
ten, meestal brijig, soms waterig, zelden bloederig. Ze heeft 
een slechte eetlust, is vermagerd, sloom, slap en depressief. 
Ze toont af en toe misselijkheid en braken. Ze at aanvan-
kelijk een voeding van vers vlees en er is geprobeerd met 
het geven van meer bot de ontlasting te verstevigen. Dit 
hielp niet. Er zijn ook wisselende menu’s en eliminatiedië-

ten geprobeerd, meestal met een aanvankelijke verbetering 
maar na twee weken weer terugkerende diarree. Antibio-
tica hielpen ook slechts tijdelijk maar prednison verergerde 
de situatie. Onderzoek van de ontlasting leverde niets op, 
bloed-, röntgen- en echo-onderzoek ook niet. Kita kreeg 
ten tijde van het eerste consult hypoallergene brokken 
te eten, wat ook niet hielp. De reguliere diagnose luidde 
chronische darmontsteking. Op basis van mijn eigen diag-
nostiek kwam ik uit op een Milt Qi Deficiëntie met Vocht 
in de darm (Milt Qi Deficiëntie is in de TCG gerelateerd 
aan verteringsproblemen, meestal met diarree en vaak met 
slijm. Vaak zijn bij Milt Qi Deficiëntie ook anorexia en een 
slecht uithoudingsvermogen manifest). Het feit dat pred-
nison de darmproblemen van Kita verergerde, is hiermee 
vanuit een TCG-standpunt in overeenstemming; prednison 
heeft ‘bevochtigende’ en ‘verkoelende’ eigenschappen en 
vergroot dus het Vocht-probleem. 

Bij de acupunctuurbehandeling werd onder andere geko-
zen voor de rugpunten voor Maag en Milt (Bl 20 en Bl 21) 
op de blaasmeridiaan, voor punt Maag 36 om zowel Maag 
als Milt en de Qi te ondersteunen, voor punt Dikke Darm 
10 voor Qi-tonificatie en diarree en voor punt Milt 9 voor 
de ondersteuning van Milt en de diarree. Aangezien de hy-
poallergene brokken niet werken, wordt het menu aange-
past en wordt geadviseerd gekookte kip met gekookte zoe-
te aardappel, iets koriander en een klein beetje pompoen 
te geven. Gekookte voeding vraagt minder energie om te 
verteren en zoete aardappel en pompoen ondersteunen de 
Milt-functie. Koriander is gekozen voor het laten afdalen 
van Maag Qi en het opwekken van de eetlust. 

Bij het vervolgconsult drie weken later melden de eige-
naars dat Kita veel vrolijker is en heel goed eet, ze vindt 
het nieuwe menu heerlijk! Ze heeft nog wel diarree maar 
er is geen braken meer gezien. Naast acupunctuur wordt 
nu de kruidenformule Shen Ling Bai Zhu ingezet voor 
Milt- en Qi-tonificatie en om het Vocht te draineren. Shen 
Ling Bai Zhu bevat de planten Bai Zhu (Atractylodes 
macrocephala), Bian Dou (Dolichoris lablab), Dang Shen 
(Codonopsis pilosula), Fu Ling (Wolfiporia extensa of 
Poria cocos), Gan Cao (Glycyrrhiza uralensis), Jie Geng 
(Platycodon grandiflorum), Lian Zi (Nelumbo nucifera), 
Sha Ren Guang (Amomum villosum), Shan Yao (Di-
oscorea opposita) en Yi Yi Ren (Coix lacryma jobi). Drie 
weken later is er een verdere verbetering zichtbaar: Kita 
is vrolijk en kan veel langer lopen buiten en komt weer 
met speeltjes aan. De ontlasting is al een paar keer zo 
gevormd geweest dat de eigenaars het konden oppakken. 
De vacht wordt ook zachter en glanst meer. Nu worden 
een voor een supplementen toegevoegd om het menu uit 
te balanceren volgens de normen van de National Re-
search Council in de Verenigde Staten. Twee maanden 
later gaat het nog steeds goed, Kita is aangekomen en ze 
verdraagt alle supplementen goed. Weer vier maanden 
later zijn de kruiden afgebouwd en is Kita beter in condi-
tie dan ze ooit geweest is. Eigenaars blijven wel zelf voor 
haar koken en kunnen inmiddels ook wat variatie in het 
menu aanbrengen.
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Hyperiplant tabletten. Samenstelling: Per filmomhulde tablet: 300 mg droog 
extract van Hypericum perforatum L.[Sint Janskruid] (3-7:1), overeenkomend met 
0,36 mg tot 0,84 mg hypericine en 9-18 mg hyperforine. Extractiemiddel: 80 % 
methanol (v/v). Indicatie: Bij milde tot matige depressieve klachten. Dosering: 
3 maal daags 1 tablet. De tabletten kunnen het best ´s morgens, ´s middags en 
´s avonds met een glas water, in hun geheel, dus zonder te kauwen worden in-
genomen. Het innametijdstip is onafhankelijk van maaltijden. Het kan 4-6 weken 
duren alvorens een duidelijke verbetering van de symptomen optreedt. Indien na 
deze periode geen merkbare verbetering is opgetreden, heeft verdere behande-
ling geen zin. Het is niet aangetoond dat langer behandelen dan 6 weken effec-
tief is.Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van 
het product of een bestaande lichtovergevoeligheid. Niet gebruiken bij kinderen 
onder de 12 jaar. Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen: zie Interacties. 
Interacties:  Hypericum perforatum extract versterkt de werking van het lever-
enzym cytochroom P450 en van de P-glycoproteinepomp. Waargenomen is dat 
geneesmiddelen met Hypericum perforatum extract de werking van de volgende 
geneesmiddelen kunnen verminderen: antidepressiva zoals nortriptyline en ami-
triptyline; benzodiazepinen toegepast als hypnotica zoals midazolam; diverse trip-
tanen voor neurologische aandoeningen; remmers van het immuunsysteem bij-
voorbeeld ciclosporine, tacrolimus; antistollingsmiddelen van het coumarinetype, 
zoals acenocoumarol en fenprocoumon; anti-epileptica: fenobarbital, fenytoïne 
en carbamazepine; luchtwegverwijders: theofylline; hartglycosiden bij hartfalen en 
hartritmestoornissen: digoxine; remmers van het HIV-virus: dit geldt voor zowel de 
protease remmers, zoals bijvoorbeeld indinavir, als voor non-nucleotide reverse 
transcriptase remmers zoals efavirenz en nevirapine; simvastatine; oncolytica zo-
als imatinib en irinotecan. Gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen tegen depres-
siviteit van het SSRI-type wordt afgeraden, vanwege een mogelijk ontstaan van 
het serotoninesyndroom. Bij gelijktijdig gebruik van Hypericum perforatum extract 
en de orale anticonceptiepil, kan er sprake zijn van een verminderde bescherming 
tegen zwangerschap. Dit is gebaseerd op meldingen van doorbraakbloedingen en 
zeer incidenteel van gevallen van zwangerschap. Zwangerschap en lactatie:  Er 
zijn onvoldoende gegevens bekend voor gebruik tijdens zwangerschap en lacta-
tie. Hyperiplant behoort niet te worden gebruikt tijdens zwangerschap en gebruik 
tijdens lactatie wordt afgeraden. Bijwerkingen: Fotosensibilisatie kan optreden, 
in het bijzonder bij personen met een gevoelige huid. Gastro-intestinale klachten, 
allergische huidreacties, moeheid of rusteloosheid kunnen in zeldzame gevallen 
optreden. Afleverstatus: U.A.; RVG 32887 Verkorte productinformatie 201105. 
Raadpleeg voor meer informatie de geregistreerde productinformatie van VSM 
Geneesmiddelen bv, Postbus 9321, 1800 GH Alkmaar. www.vsm.nl. 

I love you Honey!

Huidzalf met boekweithoning 
en kruiden voor mens en dier

met cardiospermum

www.phytotreat.com
      Kraaijenbergsestraat 27     T.  06 54 944 773
     4851 RG Ulvenhout            F.  076 88 75 120

 info@phytotreat.nl

als het natuurlijk beter kan

Geregistreerd Geneesmiddel

In 2010 werd Iberogast door het 
CBG erkend als geneesmiddel.

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

In te zetten bij: 
 • Maagpijn
 • Maagzuur
 • Een vol gevoel
 • Maag-darmkrampen 
 • Misselijkheid

Het middel waar je in 
2011 niet omheen kan.

Iberogast: 
werkt snel, plantaardig
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App treft varkens van alle leeftijden en veroorzaakt 
aanzienlijke economische verliezen wereldwijd. De acute 
vorm van App gaat gepaard met een zware ademha-
ling, hoge koorts en plotselinge sterfte. Bij de chronische 
vorm hebben varkens last van hoesten in verband met 
longlesies, verminderde eetlust en groeivertraging. Naast 
vaccins worden antibiotica toegepast om de ziekte te 
bestrijden. Vanwege toenemende bezwaren tegen het 
gebruik van antibiotica zijn echter alternatieve middelen 
noodzakelijk.

In de fytotherapie staat knoflook bekend om zijn im-
muunstimulerende en antibacteriële eigenschappen 
[1-3]. In knoflookextracten werden tal van zwavelhou-
dende verbindingen aangetoond [4]. Veel van deze ver-
bindingen zijn in verband gebracht met gezondheidsbe-
vorderende eigenschappen [5,6]. In het lichaam worden 
zwavelbevattende verteringsproducten van knoflook 
onder andere uitgescheiden via de longen [4]. Dergelijke 
vluchtige afbraakproducten van knoflook zouden van-
wege hun longpassage een effect kunnen hebben op het 
verloop van App in varkens. De doelstellingen van ons 
onderzoek waren daarom tweeërlei:
(1) het testen van de gevoeligheid van de varkenspatho-
geen A. pleuropneumoniae voor knoflook in vitro en 
(2) het bepalen van het effect van knoflook op klinische 
en pathologische symptomen in de longen van experi-
menteel met A. pleuropneumoniae geïnfecteerde var-
kens.

In vItro-onderzoek
Een probleem waar we tijdens de planning van de in 
vitro-experimenten tegenaan liepen was dat knoflook 
pas na vertering de longen bereikt en dus slechts af-
braakproducten van knoflookingrediënten in vivo een 
effect op de bacterie A. pleuropneumoniae zouden 
kunnen hebben. Het was dus uit den boze om het ef-
fect van knoflook zelf in vitro te testen. Uit een litera-
tuurstudie kwam naar voren dat de zwavelverbinding 
allylmethylsulfide (AMS) een stabiel afbraakproduct van 
knoflook is, dat in alveoli en de ademlucht van de mens 
aangetoond werd [6]. AMS is echter vluchtig en vereist 
daarom het werken met gesloten incubatieflessen. Voor 
het testen van het effect van AMS op de groei van A. 
pleuropneumoniae serotype 9 werd dus gebruikgemaakt 
van gesloten flessen die voorzien waren van een glazen 
fotometerbuisje. De flessen werden geïncubeerd bij 37°C 
en de groei van A. pleuropneumoniae werd gevolgd 

door de optische dichtheid (troebelheid) van het vloei-
bare medium bij een golflengte van 600 nm als functie 
van de tijd te meten. Dit heeft Piet van Wikselaar van 
Wageningen UR Livestock Research in Lelystad voor 
zijn rekening genomen. Bij de evaluatie van de meetge-
gevens maakten we gebruik van een recentelijk door ons 
beschreven samenhang [7]. Als bacteriële groei bepaald 
wordt met behulp van fotometrische metingen gaat er 
een bepaalde tijdsduur overheen voordat de groei een 
meetbare drempelwaarde van de optische dichtheid 
bereikt. Heel lage celconcentraties kunnen niet worden 
waargenomen door de meetapparatuur. De tijdsduur 
voor het bereiken van een bepaalde optische dichtheids-
waarde is omgekeerd evenredig met de celconcentratie 
van de testcultuur op het tijdstip nul. Met behulp van 
dit principe kan zowel het aantal micro-organismen 
worden bepaald dat aan voeder- of voedselingrediënten 
bindt [8,9] als ook het effect van antimicrobiële midde-
len op de bacteriële groei [10].

In de in vitro-experimenten werd voor het eerst aan-
getoond dat AMS een antibacteriële werking heeft, 
namelijk tegen A. pleuropneumoniae serotype 9. Met 
1,1 mM AMS verminderde de groei van A. pleuropneu-
moniae met 8% ten opzichte van een controle zonder 
AMS. Alhoewel AMS een vertraging van de groei van A. 
pleuropneumoniae veroorzaakte, werd de totale celop-

Knoflook bij App in varkens
P.M. Becker

Eenzijdige longontsteking veroorzaakt door de bacterie Actinobacillus pleuropneumoniae (App) is een veelvoor-

komend probleem bij varkens. Op zoek naar een kruid dat verstrekt via het voer verlichting zou kunnen geven, 

kwamen we uit bij knoflook. Knoflook staat bekend om zijn antibacteriële werking en, meest belangrijk, wordt 

ook als ‘knoflookadem’ uitgescheiden. Omdat werkzame knoflookingrediënten dus mogelijk de longen berei-

ken, werd door Livestock Research en het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR onderzoek gedaan 

naar het effect van knoflook op de veroorzakende bacterie en bij experimentele pleuropneumonie in het varken.

Allium sativum L. (knoflook)
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brengst in de stationaire fase van de groeicurve van A. 
pleuropneumoniae niet verlaagd [10].

Ondanks dat het antibacteriële effect van AMS op A. 
pleuropneumoniae vrij laag was, was de bevinding van 
een groeiremming toch aanleiding voor ons om ook eens 
naar het in vivo-effect van knoflook te kijken. Knoflook-
ingrediënten worden in het lichaam tenslotte omgezet in 
een overvloed aan verschillende verbindingen die zowel 
antibacterieel als ook immuunstimulerend kunnen wer-
ken en elkaar ook nog eens zouden kunnen aanvullen in 
hun gezondheidsbevorderende werking. 

In vIvo-onderzoek
Monique Mul van Wageningen UR Livestock Research 
in Lelystad heeft vervolgens in vivo pilot-proeven uit-
gevoerd om de opnamecapaciteit van varkens voor een 
commercieel knoflookproduct (gevriesdroogde knof-
lookcomponent van Enteroguard, Orffa) te bepalen. 
Naar aanleiding van de resultaten van haar proeven 
werd uiteindelijk 5% knoflookpreparaat in het rantsoen 
aan varkens verstrekt.

In een in vivo challenge-studie werden vervolgens15 var-
kens van zeven weken oud, die een rantsoen kregen met 
5% van het knoflookpreparaat, en een controlegroep 
van 15 varkens op een rantsoen zonder knoflook, geïn-
fecteerd met A. pleuropneumoniae serotype 2 met be-
hulp van een aerosol volgens Boekema et al. [11]. Deze 
proeven werden onder leiding van Norbert Stockhofe 
van Wageningen UR Centraal Veterinair Instituut in Le-
lystad uitgevoerd. De varkens werden na het toedienen 
van de pathogeen gedurende vier dagen gevolgd. 
Voor een AMS-analyse werden bloedmonsters genomen 
op de dag van de challenge. Arjan Pol, microbioloog 
van de Radboud Universiteit Nijmegen met veel erva-
ring op het gebied van de bepaling van zwavelverbin-
dingen, heeft een methodiek ontwikkeld en ingezet om 
AMS te bepalen in het bloed van de varkens die knof-
look in het rantsoen verstrekt kregen. Door Arjan Pol 
werd in het kader van de beschreven proeven voor het 
eerst AMS in het bloed van een zoogdier na de opname 
van knoflook aangetoond [10]. In het in vivo challenge-
experiment bedroeg het gehalte aan AMS in het bloed in 
de met knoflook gevoede groep 0,32 ± 0.13 µM op de 
dag van de challenge, terwijl in de controlegroep geen 
AMS werd gedetecteerd.

Het klinische ziektebeeld van de dieren werd door Henk 
Wisselink van Wageningen UR Centraal Veterinair 
Instituut beschreven. Beide groepen vertoonden in on-
geveer gelijke mate respiratoire klachten. Aan het einde 
van de proef werden de varkens gedood en de patho-
logische bevindingen door Norbert Stockhofe in kaart 
gebracht. Daarbij werd het voorkomen van karakteris-
tieke pleuropneumonie lesies in 47% van de longen van 
de controlegroep en in 27% van de longen van de met 
knoflook gevoede groep vastgesteld, in combinatie met 
een bijna significant (p = 0,06) lager relatief longgewicht 
(gerelateerd aan een verminderde vochtophoping) in de 
met knoflook gevoede groep. Deze waarnemingen dui-
den op een positief en verzachtend effect van knoflook 
op het verloop en de ernst van een A. pleuropneumoni-
ae-infectie [10].
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Secundaire (bacteriële) infecties komen vaak voor als 
complicerende factor en kunnen de ontstekingsreactie 
verergeren. Bij de chronische vorm van mok kunnen 
wratachtige vergroeiingen ontstaan, kunnen lymfbanen 
worden geblokkeerd – met oedeem van het gehele (on-
der)been tot gevolg – en kan het paard kreupel worden. 
Meerdere oorzaken voor het ontstaan van mok zijn 
beschreven, waaronder slechte hygiëne, infecties met 
bacteriën, schimmels of schurftmijten, vasculitis, der-
matitis, zonnebrand en voeding of combinaties hiervan, 
maar de exacte etiologie en pathogenese zijn nog steeds 
onopgehelderd. Bij de behandeling wordt geadviseerd 
een goede hygiëne in acht te nemen (wassen van het 
onderbeen en verwijdering van overmatige beharing 
(vetlok en beenbehang), eventueel in combinatie met 
het gebruik van antiseptische/antimicrobiële middelen 
en kunnen waar nodig lokaal of systemisch toegediende 
antibiotica en/of corticosteroïden worden ingezet. [1,2]. 
Bij sommige vormen van mok biedt behandeling slechts 
tijdelijk verlichting of is de reguliere therapie zelfs hele-
maal niet effectief [1]. Alternatieve behandelmethoden 
met een bewezen effectiviteit zijn daarom zeer gewenst. 
In dit artikel worden de resultaten van een placebo-ge-
controleerde studie met honingzalf voor de behandeling 
van mok beschreven.

gebruikte onderzoeksmethoden
In de placebogecontroleerde klinische studie werden 
oorspronkelijk 15 paarden met mok geïncludeerd. Om-
dat van zes paardeneigenaren geen vragenformulieren 
werden terugontvangen, zijn uiteindelijk de onder-
zoeksresultaten van negen paarden (Haflingers, Tinkers, 
Shire horse, KWPN-paard) geëvalueerd. De gemiddelde 
leeftijd van deze paarden was 9,1 jaar (4-17 jaar). De 
mokklachten waren over het algemeen al meer dan een 
jaar aanwezig en in een aantal gevallen seizoensgebon-
den. De mok was door verschillende paardeneigenaren 
in een eerder stadium behandeld met jodiumoplossing, 
teerzalf, diverse mokzalven (op basis van zink/zwavel of 
kruiden), antibiotica (zalf en injecties) en/of corticoste-
roïden, in de meeste gevallen met weinig effect.

Paardeneigenaren die aan de klinische studie deelnamen, 
ontvingen tubes met vette zalf op basis van arachide-olie 
en monoleïne (placebo) of 25 of 50% (g/g) Manuka-
honing (afkomstig van bijen die nectar verzamelen op 
de Nieuw-Zeelandse Manuka-struik [Leptospermum 
scoparium]) in dezelfde zalfbasis. De eigenaren waren 
niet op de hoogte van de samenstelling van de zalf die 

zij hadden ontvangen. De paardeneigenaren werd ge-
vraagd bij de start van de proef de mokplekken te was-
sen met lauwwarm water om vuil en loszittende korsten 
te verwijderen. Aan de hand van een vragenlijst (visu-
eel-analoge schaal [VAS]) werd de ernst van de mok-
klachten door de paardeneigenaren zelf beoordeeld op 
roodheid, aanwezigheid van schilfers, korstjes/kloofjes, 
oedeem, wondvocht/pus of wratachtige zwellingen, jeuk 
en kreupelheid. Ook werd de oppervlakte van de door 
mok aangedane huid geschat met behulp van malletjes 
van een bepaalde diameter. Na deze nulmeting werden 
de mokplekken behandeld met zalf. Behandeling werd 
gedurende maximaal drie weken dagelijks herhaald, 
waarbij ook weer de ernst van de symptomen werd ge-
scoord en de grootte van de mokplekken werd bepaald. 
Paardeneigenaren werd gevraagd de vragenlijsten weke-
lijks terug te sturen in de verstrekte retourenvelop.

Van de geretourneerde vragenlijsten werd een totale 
symptoomscore per dag berekend door sommatie van 
de VAS-score van alle afzonderlijke symptomen. De 
totale symptoomscore van de nulmeting werd op 100% 
gesteld om interindividuele variatie tussen de paarden 
te ondervangen. De totale symptoomscore van de daar-
opvolgende dagen werd berekend als percentage van de 
score op dag nul. Het effect van de behandeling werd 
gemeten als het verschil van de totale symptoomscore 
op de eerste en de laatste behandeldag en als richtings-
coefficiënt van de trendlijn van de totale symptoomscore 
versus tijd grafiek. Het totale oppervlak van de door 
mok aangedane huid werd ook uitgezet in een op-
pervlakte versus tijd grafiek. De verschillen tussen de 
behandelgroepen werden geanalyseerd op statistische 
significantie met behulp van de Student’s t-test.

resultAten
Aanwezigheid van schilfers, korstjes/kloofjes, oedeem 
en/of wondvocht/pus werd door alle paardeneigenaren 
genoemd als belangrijkste symptomen van de mok. Bij 
enkele paarden werd ook jeuk gerapporteerd als klacht. 
Bij geen van de paarden leek sprake te zijn van een 
chronische vorm van mok met wratachtige zwellingen. 
Kreupelheid ten gevolge van de mok werd door één 
paardeneigenaar gemeld. 

In de placebobehandelde groep werd geen enkele ver-
betering van de klachten waargenomen gedurende de 
behandelperiode (figuren 1 en 2). Bij geen van de paar-
den in deze groep werd de behandeling van drie weken 

Honing voor de lokale behandeling van 
paarden met mok
S.B.A. Halkes, C.J. Beukelman, R. Vrolijk, A.J.J. van den Berg

Mok (Engels: Equine (chronic) pastern dermatitis) is een huidaandoening aan de (onder)benen – 

met name de kootholte, de holte aan de achterzijde van het been, net boven de hoef – bij paar-

den. De symptomen zijn divers. In eerste instantie wordt mok gekenmerkt door roodheid en schilfe-

ring van de huid, kloofjes, lokale zwelling en/of vochtig eczeem. De huid kan ook pijnlijk zijn of jeuken.
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volgemaakt; behandeling werd na één (n = 1) of twee 
weken (n = 2) gestaakt (figuur 1). In de met honing-
zalf behandelde groepen werd daarentegen gedurende 
de behandelperiode een duidelijke afname in de totale 
symptoomscore gezien (figuur 1 en 2). Als werd gekeken 
naar het verschil tussen de begin- en eindscore was deze 
afname voor beide honingconcentraties ongeveer gelijk; 
-61,5 ± 29,9% en -52,9 ± 16,7% voor respectievelijk 
de 25% honingzalf en 50% honingzalf (figuur 2). Het 
verschil met de placebo-behandelde groep was (net) niet 
significant (p = 0,2505 en p = 0,0508 voor respectie-
velijk de 25% honingzalf en 50% honingzalf). Als de 
totale symptoomscore van alle dagen in beschouwing 
werd genomen (richtingscoefficiënt van de trendlijn 
door alle meetpunten) werd wel een miniem dosisafhan-
kelijk effect waargenomen en leek de 50% honingzalf 
iets beter te werken dan de 25% honingzalf (figuur 3). 
In beide gevallen was het effect van de honing niet sig-
nificant verschillend van de placebobehandelde groep 
(p = 0,1280 en p = 0,1231 voor respectievelijk de 25% 
honingzalf en 50% honingzalf). 

Bij de met honingzalf behandelde paarden werd de 
maximale behandelperiode van drie weken over het 
algemeen volbracht. Bij twee met 50% honingzalf be-
handelde paarden werd de behandeling na één week 

Figuur 1: Het effect van placebobehandeling en behandeling met een 25% honingzalf en een 50% honingzalf op de symptomen 
van mok bij paarden. De ernst van de mokklachten werd door de paardeneigenaren zelf beoordeeld aan de hand van een vragen-
lijst (visueel-analoge schaal (VAS)). De totale symptoomscore per dag werd berekend door sommatie van de VAS-score van alle 
afzonderlijke symptomen. De totale symptoomscore van de nulmeting werd op 100% gesteld om interindividuele variatie tussen 
de paarden te ondervangen. De totale symptoomscore van de daaropvolgende dagen werd berekend als percentage van de score op 
dag nul. De totale symptoomscore van ieder paard (dunne lijnen) en de gemiddelde totale symptoomscore per behandelde groep 
(dikke lijnen) zijn weergegeven.

Figuur 2: Het verschil tussen de begin- en eindscore van de 
mok-gerelateerde symptomen na placebobehandeling en be-
handeling met een 25% honingzalf en een 50% honingzalf. 
De totale symptoomscore van de nulmeting werd op 100% 
gesteld om interindividuele variatie tussen de paarden te on-
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gestaakt, een keer omdat de behandeling niet aansloeg 
en een keer omdat volledige genezing was opgetreden 
(figuur 1). Een duidelijke verandering in het totale op-
pervlak van de door mok aangedane huid bleek in deze 
studie voor geen van de geteste zalven waarneembaar 
(data niet getoond).

Door geen van de paardeneigenaren werden bijwerkin-
gen gerapporteerd. In één geval waren er echter aanwij-
zingen dat het aanbrengen van de 50% honingzalf als 
pijnlijk werd ervaren. 

conclusies en discussie
De laatste jaren staan de geneeskrachtige en wondhe-
lende eigenschappen van honing volop in de belangstel-
ling. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 
(medicinale) honing een antibacteriële werking heeft en 
geïnfecteerde wonden snel weer bacterievrij kan maken. 
Daarnaast wordt ook het wondgenezingsproces positief 
beïnvloed. Medicinale honing in de vorm van zalven 
en geïmpregneerde verbandgazen wordt daarom steeds 
meer ingezet bij (chronische) wonden bij de mens (zie 
het voorgaande themanummer over honing van dit tijd-
schrift; Ned Tijdschr Fytother 2011;24(3)). Ook in de 
veterinaire praktijk begint het gebruik van honingzalven 

voor de behandeling van wonden nu langzaam voet aan 
de grond te krijgen [3-7]. Hoewel de ervaringen met 
het gebruik van honingzalf bij dieren over het algemeen 
positief zijn [3], berust het bewijs voor therapeutische 
werkzaamheid vooralsnog uitsluitend op casuïstiek 
[3,6,7] of niet-vergelijkend onderzoek [5]. Wetenschap-
pelijke onderbouwing op basis van placebo-gecontro-
leerde studies zoals beschreven in dit artikel is naar ons 
weten nog niet beschikbaar.

Er werd een duidelijk behandeleffect van de honingzal-
ven ten opzichte van de placebozalf waargenomen hoe-
wel de onderlinge verschillen door de geringe groeps-
grootte van de behandelgroepen (net) niet significant 
waren. Deze resultaten verdienen het om de klinische 
studie te herhalen met een groter aantal paarden.

Dat geen effecten werden gezien op het totale opper-
vlak van de door mok aangedane huid kan te maken 
hebben met de gebruikte meetmethode; omdat bij de 
maximale behandelduur in de meeste gevallen nog geen 
volledig herstel van de huid had plaatsgevonden, lijkt 
deze meetparameter niet discriminerend genoeg te zijn 
geweest (mokplekken die deels al hersteld waren – waar 
huid met kloofjes en pus na drie weken behandeling 
was overgegaan in gezonde huid met alleen nog rood-
heid – kunnen bij meting van het oppervlakte van de 
aangedane huid toch nog dezelfde waarden geven omdat 
hierbij geen onderscheid werd gemaakt in de aard van 
de symptomen). Alleen in die gevallen waarin de huid 
gedurende de behandelperiode volledig genas, werd ook 
een duidelijke afname in grootte van de mokplekken 
waargenomen.

Dat het aanbrengen van honingzalf op (open) wonden 
pijnlijk kan zijn, is in de literatuur eerder gerapporteerd 
[5]. Dit effect werd door de auteurs toegeschreven aan 
een staat van hyperalgesie bij de betreffende hond met 
brandwonden. In onze studie lijkt geen sprake van een 
overmatige pijnreactie en kan een rol van de honingbe-
handeling zelf niet worden uitgesloten. Mogelijk was 
de dosering van de honing te hoog (50% honing in 
vette zalfbasis). Ook kan de aanwezigheid van methyl-
glyoxaal in de gebruikte honing een negatieve bijdrage 
hebben geleverd, want voor dit degradatieproduct van 
glucose is eerder een cytotoxische werking beschreven 
(zie bijvoorbeeld [8]).

Op basis van de bevindingen in deze kleine klinische 
studie is de samenstelling van de honingzalf enigzins 
aangepast. Om eventuele negatieve reacties te voorko-
men, is gekozen voor een andere honingsoort – don-
kergekleurde Amerikaanse boekweithoning – die niet 
bekend staat om zijn hoge gehalte aan methylglyoxaal 
(zoals Manuka-honing) maar wel sterke antioxidant- en 
ontstekingsremmende eigenschappen bezit [9].Ook is 
aan de zalfbasis kruidnagelolie (Syzygium aromaticum 
(L.) Merrill et L.M. Perry [Myrtaceae]) en tea tree-olie 
(Melaleuca alternifolia (Maiden and Betche) Cheel 
[Myrtaceae]) toegevoegd vanwege de pijnstillende en an-
timicrobiële werking [10-12]. Deze herziene receptuur is 
verwerkt in een mokzalf die sinds kort op de markt is.*

* Equi-Leg, een product van PhytoTreat BV, www.
phytotreat.nl. 

dervangen. De hier weergegeven toe- of afname in symptoom-
score op het laatste meetmoment werd berekend als percenta-
ge van de score op dag nul. Het verschil tussen de met placebo 
behandelde groep en de met honingzalf behandelde groep was 
(net) niet significant (p = 0,2505 en p = 0,0508 voor respectie-
velijk de 25% honingzalf en 50% honingzalf).

Figuur 3: Het effect van placebobehandeling en behande-
ling met een 25% honingzalf en een 50% honingzalf op 
de mok-gerelateerde symptomen waarbij het verloop in de 
totale symptoomscore over alle dagen in beschouwing werd 
genomen (richtingscoefficiënt van de trendlijn door alle meet-
punten). De totale symptoomscore van de nulmeting werd op 
100% gesteld om interindividuele variatie tussen de paarden 
te ondervangen. Het verschil tussen de met placebo behan-
delde groep en de met honingzalf behandelde groep was (net) 
niet significant (p = 0,1280 en p = 0,1231 voor respectievelijk 
de 25% honingzalf en 50% honingzalf). Het verloop in de 
totale symptoomscore van ieder paard afzonderlijk (dunne 
lijnen) en het gemiddelde per behandelde groep (dikke lijnen) 
zijn weergegeven.
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Korte berichten 
meloenPulP voor dArmgezondheid vAn gesPeende big
Franse onderzoekers testten een meloenpulp concentraat 
(MPC, afkomstig van Cucumis melo LC. [= Promutase 
200]) dat rijk is aan superoxide dismutase (SOD) in een 
varkensmodel op de mogelijke invloed op de vorming 
van stresseiwitten in het maagdarmkanaal. Uit zes wor-
pen werden 36 biggen van 21 dagen oud geselecteerd en 
over drie proefgroepen verdeeld. Na twee dagen vasten, 
kregen deze biggen gelijke hoeveelheden controlevoer, 
MPC1-voer en MPC2-voer toegediend dat respectieve-
lijk 0, 12,5 en 50 IE per kg aan SOD bevatte (overeen-
komend met respectievelijk 0 gram, 1 gram en 4 gram 
MPC per kg). Een derde van de biggen werd op dag 7, 
en een tweede groep op dag 14 na spenen geslacht. En-
zymmetingen (SOD, catalase en spijsverteringsenzymen) 
werden uitgevoerd en de stresseiwitproductie werd door 
middel van de western blot test bepaald.
MPC gaf op dag 14 een significante dosis-afhankelijke 
SOD toename in het plasma (p < 0,05). Het slijmvliesge-
wicht in de dunne darm was op dat moment lager en het 
gewicht van het cecum was hoger. Ook was de sucrase-
activiteit in de slijmvliezen van het onderste deel van de 
van de dunne darm lager in de MPC2-voergroep. Ten 
slotte waren er eveneens significant minder stresseiwit-
ten aanwezig in de maag (alle typen), het middelste deel 
van de dunne darm (hsp-27 en neuronaal stikstofoxide 
synthase, nNOS) en in het colon (hsp-70 en nNOS).

Bron: Lalles JP, Lacan D, David JC. A melon pulp con-
centrate rich in superoxide dismutase reduces stress pro-
teins along the gastrointestinal tract of pigs. Nutrition 
2011;27(3):358-63. 

knoflookProduct gAf weinig vermindering vAn wor-
men bij kiPPen
Onderzoekers van de Faculteit Diergeneeskunde van de 
Universiteit Utrecht hebben samen met de Gezondheids-

dienst voor Dieren te Deventer (GD) een onderzoek ver-
richt naar een toepassing van een knoflookproduct (Al-
lium sativum) om wormen bij kippen te bestrijden. Het 
is een bekend huismiddel voor boeren in verschillende 
Europese landen, maar was tot nu toe nog niet hierop 
onderzocht. De onderzoekers testten het effect van een 
commercieel verkrijgbaar product met een hoog gehalte 
aan allicin in een dierproef waarbij 450 Lohman-LSL-
Classic jonge hanen werden gebruikt. Er bleven 50 die-
ren onbehandeld (groep 1) en ongeïnfecteerd, de overige 
dieren werden op de leeftijd van 6 weken geïnoculeerd 
met 300 eieren van Ascaridia galli per dier. Daarvan 
kregen 100 dieren geen behandeling (groep 2, controle), 
100 dieren kregen in week 13 en 14 de aanbevolen dosis 
van een allicin-oplossing, overeenkomend met 1,5 ml/
liter drinkwater (groep 3) en 100 dieren het 10-voudige 
hiervan (groep 4). De laatste 100 dieren (groep 5) wer-
den in week 13 behandeld met flubendazol (10 mg/kg 
lichaamsgewicht) en in week 14 met water. Wekelijks 
werden vanaf week 13 t/m 16 van elke groep 20 dieren 
gedood en bekeken op aanwezigheid van wormen. In 
groep 1 en in groep 5 (vanaf week 14) werd niets gevon-
den terwijl alle andere groepen wormen werden aange-
troffen. Het aantal wormen in de onbehandelde groep 
(groep 2) verschilde niet significant van de aantallen in 
groep 3 en 4. Het gevonden aantal wormen (met stan-
daarddeviatie) staat vermeld in onderstaande tabel.

Week
Groep 2
(onbehandeld)

Groep 3
(1,5 ml/l allicin)

Groep 4
(15 ml/l allicin)

Groep 5
(flubendazol)

13 13,8 (12,0) 12,9 (10,1) 15,0 (11,2) 22,5 (14,8)

14 12,8 (9,9) 11,4 (12,6) 13,5 (11,0) 0

15 12,9 (9,2) 8,1 (6,7)* 8,9 (6,6)** 0

16 11,9 (10,8) 12,3 (11,8) 10,8 (9,2) 0

Op geen enkele moment was het aantal wormen in 
groep 2, 3 of 4 significant verschillend (p < 0,05) maar 
trendmatig leek in week 15 de wormlast iets lager te zijn 
in de allicin-groepen (* p=0,11; **p=0,07). De onder-
zoekers concluderen dat dit allicinproduct geen alterna-
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tief biedt voor flubendazol in de wormbestrijding.
Het aantal tijdens het experiment overleden dieren was 
13, meestal als gevolg van kannibalisme, en dit had geen 
relatie met de worminfectie of de behandelingen.

Bron: Velkers FC, Dieho K, Pecher FWM, Vernooij JCM, 
Van Eck JJH, Landman WJM. Efficacy of allicin from 
garlic against Ascaridia galli infection in chickens. Poultry 
Sci 2011(90):364-8; doi: 10.3382/ps.2010-01090.

fytotherAPie voor vArkens met AscArIs suum: geen 
AAnvullende resultAten
Eerder werd in dit tijdschrift bericht over de inzet van een 
mengsel van zonnehoed, tijm en citroenmelisse (5% door 
het voer) dat veelbelovend werkzaam leek tegen spoel-
wormen bij varkens. Bij een herhaling met 1% van deze 
kruiden in het voer was er geen effect zichtbaar. Het ging 
hierbij echter om twee niet geheel vergelijkbare praktijk-
proeven. Met de inzet van hetzelfde mengsel in een geva-
lideerd diermodel van Wageningen Universiteit (WUR) 
hoopte de vakgroep Livestock Research (Van Krimpen et 
al.) meer duidelijkheid te scheppen. Er werd nu 3% van 
dit mengsel in het voer gedaan en daarnaast werd een 4% 
variant getest, waarbij zwarte thee (1%) was toegevoegd. 
Het eerste recept leek in dit model van 4 x 8 biggen wat 
betreft het aantal aangetroffen wormen een tussenpositie 
in te nemen tussen de met flubendazol behandelde en de 
onbehandelde dieren (van geen van beiden significant ver-
schillend). Het laatste recept had geen effect op de wor-
men, er werden evenveel wormen gevonden in deze groep 
als in de onbehandelde controle. 

In een tweede studie met hetzelfde diermodel werden 
1% papajavrucht, boldoblad en bijvoetplant getest in 
vergelijking met alleen een onbehandelde controle. Door 
geen van deze voederaanvullingen bleek de wormlast 
significant verminderd te worden. Hierbij dient aan-
getekend te worden dat dit model slechts 8 biggen per 
behandelgroep heeft zodat het wel goed in staat is om 
significante resultaten te geven bij middelen die (vrijwel) 
alle wormen afdoden, maar geen significant resultaat 
oplevert bij middelen die ongeveer half zo sterk werk-
zaam zijn (onbehandeld: 21 ± 40; papajavrucht: 13 ± 
20; boldoblad: 4 ± 5; bijvoet: 58 ± 76 wormen per dier).

Als reactie op deze studies schreef Lans, één van de door 
Van Krimpen geciteerde auteurs, dat er zorgvuldiger 
omgegaan moet worden met de etnoveterinaire data die 
zij en anderen hebben gepubliceerd. De keuze om een 
succesvol experiment (het eerste, met het 5% mengsel) 
te herhalen met lagere kruidenconcentraties wordt door 
haar bekritiseerd. Ook het gebruik van de papajavrucht 
in plaats van de etnoveterinair gedocumenteerde papaja-
latex en van Artemisia vulgaris (bijvoet) in plaats van het 
gedocumenteerde A. sieberi met daarnaast nog het niet 
met literatuur onderbouwde boldoblad, samen met het 
arbitrair kiezen voor een dosering, zijn zeer aanvechtbare 
keuzes van de Wageningse onderzoekers volgens Lans. 
Dit alles heeft geleid tot verspilling van het slechts mond-
jesmaat voor dit thema beschikbare onderzoeksgeld. 

Bronnen: Van Krimpen MM, Binnendijk GP, Borgsteede 
FH, Gaasenbeek CP. Anthelmintic effects of phytogenic 
feed additives in Ascaris suum inoculated pigs. Vet Para-

sitol 2010;168:269-77. Lans C. Validation of ethnovet-
erinary medicinal treatments - letter to the editor. Vet 
Parasitol 2011;178:389-90.

crAnberrystudie nAAr de Preventie vAn cystitis Afgerond
Wanneer een blaasontsteking minstens drie keer per 
jaar terugkomt, kan een lage dosis antibioticum voor-
geschreven worden om nieuwe klachten te voorkomen. 
Dit heeft als nadeel dat de bacteriën resistent kunnen 
raken. Kunnen cranberries (veenbessen) de lage dosis 
antibiotica vervangen? Dat onderzochten Geerlings en 
Beerepoot in de NAPRUTI-studie van het Academisch 
Medisch Centrum (AMC) in samenwerking met het 
Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM). NAPRUTI 
staat voor Non-antibiotic versus Antibiotic Prophylaxis 
for Recurrent Urinary Tract Infections en deze studie is 
in 2006 (jaargang 19, nummer 1, pagina 7-9) in dit tijd-
schrift uitgebreid toegelicht.

Er deden twee groepen vrouwen mee aan het onderzoek. 
De ene groep van 110 vrouwen kreeg het antibioticum co-
trimoxazol, de andere groep van 111 vrouwen slikte twee 
keer per dag één cranberrycapsule. Uit de studie bleek dat 
de vrouwen die cranberrycapsules slikten geen last had-
den van resistente darmbacteriën. Maar van de vrouwen 
die co-trimoxazol slikten, werd negentig procent al na één 
maand resistent. Niet alleen tegen co-trimoxazol maar 
ook tegen andere antibiotica. Deze resistentie hield na het 
staken van het antibioticum nog zeker drie maanden aan. 
Helaas bleken de cranberrycapsules veel minder werkzaam 
tegen blaasontstekingen dan co-trimoxazol. In de cranber-
rygroep duurde het gemiddeld vier maanden voordat de 
ontsteking weer doorbrak, in de co-trimoxazolgroep was 
dat acht maanden. De vrouwen in de cranberrygroep kre-
gen gemiddeld vier blaasontstekingen, tegen zeven in het 
jaar ervoor. Dat is zeker een afname, maar de reductie is 
lang niet zo sterk als die van de vrouwen met antibiotica. 
Zij kregen gemiddeld 1,8 blaasontstekingen, tegen zes het 
jaar ervoor. Er waren dan ook relatief veel uitvallers in de 
cranberrygroep. De optimale dosis cranberries moet nog 
onderzocht worden, maar er is een Franse studie die 36 mg 
werkzame stof noemt. De onderzoekers wilden daar in ie-
der geval ruim boven zitten, met het liefst minstens 100 mg 
werkzame stof per dag. Helaas bleek dat er capsules waren 
geleverd met minder dan 36 mg. Het duurde bijna drie jaar 
om genoeg data te verzamelen. Het was moeilijk om vrou-
wen te laten deelnemen aan het onderzoek, ook al werkten 
tien centra mee om voldoende patiënten te krijgen. Con-
cluderend stellen de onderzoekers dat de cranberrycapsules 
in ieder geval een aanvulling op medicijnen kunnen zijn en 
voor vrouwen die geen antibiotica willen slikken een goed 
alternatief.

Bronnen: Persbericht AMC 26.07.2011: Besjes voor de 
blaas. Beerepoot MAJ, Ter Riet G, Nys S, Van der Wal 
WM, de Borgie ACJM, De Reijke TM, Prins JM, Koeijers 
J, Verbon A, Stobberingh E, Geerlings SE. Cranberries 
vs antibiotics to prevent urinary tract infections; a rand-
omized double-blind noninferiority trial in premenopau-
sal women. Arch Intern Med 2011;171(14):1270-8.
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Boekbesprekingen

ethnoveterinAry botAnicAl medicine – 
herbAl medicines for AnimAl heAlth
David R. Katerere en Dibungi Luseba (redactie).
ISBN: 978-1-4200-4560-4 
CRC Press, Boca Raton (Verenigde Staten), 2010. Hard-Hard-
cover, 434 pagina’s, € 140,- (catalogusprijs).

De term ethnoveterinary botanical medicine die in de 
titel van dit boek gebruikt wordt geeft slechts gedeelte-
lijk aan waar het boek over gaat. In de ware zin van het 
woord verwijst ‘ethnoveterinary’ naar het geheel van ve-
terinaire praktijken en het gebruik van kruidenbereidin-
gen (botanicals), geworteld in de kennis van traditionele 
boeren. Het materiaal dat in dit boek is opgenomen is 
echter breder dan dat. Het omvat bijvoorbeeld een over-
zicht van chemische analysemethoden; richtlijnen voor 
het (pre-)klinisch testen van geneeskrachtige kruiden; en 
sociologische aspecten die gelinkt worden aan toegang 
tot, en exploitatie van, botanicals uit kwetsbare natuur-
lijke bronnen. In wezen is dit boek een poging om alle 
feitelijke informatie te bundelen die verwant is aan het 
onderwerp medicinale kruiden voor dieren, en het slaagt 
in vele opzichten in deze opzet. 
Zo bevat het zeer interessante tabellen waarin botani-
cals zijn opgenomen die over de hele wereld voor ver-
schillende aandoeningen worden gebruikt. Het op een 
bruikbare manier opsommen van deze botanicals is een 
haast onmogelijke opgave vanwege de heel verschillende 
benaderingen van verscheidene veterinaire aandoeningen. 
De tabellen in dit boek zijn een waardevolle bijdrage voor 
zowel de wetenschapper als de hobbyist. De lijsten bevat-
ten echter geen exacte aanwijzingen voor dosering en 
wijze van toediening en vormen dan ook geen geschikte 
richtlijn voor het gebruik van deze middelen. 
Er worden geografisch nauwkeurige voorbeelden van 
het gebruik van kruidenmiddelen voor dieren opgesomd 
en beschreven, zoals hoofdstukken over Noord– en 
Zuid-Amerika en ervaringen in zuidelijk Afrika. Ook 
hier worden wel de algemene aanwijzingen gegeven, 
maar slagen de auteurs er niet in om nauwkeurige in-
structies te geven over de aanbevolen doseringen. Je zou 
kunnen stellen dat het geven van dosering en indicatie 
een risicovolle onderneming is zolang er geen klinische 
studies beschikbaar zijn over een specifiek kruid. Aan 

de andere kant zou de bibliografische bronvermelding 
van de betreffende indicaties voldoende moeten zijn om 
de uitspraken van de auteurs te waarborgen, dus dit 
gebrek aan volledigheid is een teleurstellend aspect van 
het boek.

De hoofdstukken waarin case studies besproken wor-
den, zoals de Zuidoost-Aziatische en Europese scena-
rio’s over etnobotanische toepassingen van diergenees-
kunde, zijn van een andere orde. Beide hoofdstukken 
leveren een interessant overzicht van zowel de feiten als 
het debat rondom het onderwerp in verschillende landen 
(elf in Azië en één in Nederland) binnen de wetenschap-
pelijke en sociale wetenschappen. Het is bemoedigend 
om te lezen dat er een samenwerkingsverband bestaat 
van verschillende sectoren in de maatschappij op het 
belangrijke gebied van diergezondheid: alle auteurs van 
deze hoofdstukken zijn het erover eens dat deze weder-
zijdse hulp de gewenste route is voor de validatie van 
etnoveterinaire praktijken op medisch niveau.

Veel ruimte is er in het boek ingeruimd voor etnoveteri-
naire praktijken als middel om om te gaan met dierziek-
tes in arme gebieden wereldwijd. Dat is een belangrijk 
punt omdat het de nadruk legt op de mogelijkheden van 
botanicals binnen preventie en management van ziekte, 
terwijl het tegelijkertijd het idee versterkt dat er behoefte 
is aan lokale kennis bij lokale problemen. Hiermee 
willen de auteurs geenszins externe oplossingen zoals 
synthetische antibiotica demoniseren. Antibiotica kun-
nen tenslotte  een belangrijke hulpbron zijn wanneer ze 
correct gebruikt worden en economisch haalbaar zijn. 
In dit boek echter verdedigen de auteurs – terecht – het 
enorme culturele en biologische voordeel van het gebruik 
van plantaardige geneesmiddelen voor dieren (en men-
sen). Fytotherapie speelt nog altijd een belangrijke rol in 
het merendeel van de landelijke gebieden in de wereld, 
en dat zou niet genegeerd moeten worden. Wanneer 
Westerse geneesmiddelenstudies werkingsmechanismen 
van traditionele geneesmiddelen aan het licht proberen 
te brengen, zouden ze ervoor moeten zorgen hun onder-
zoek te richten op een gebied dat breder kan zijn dan 
alleen het symptomatische. Zo kunnen ze de medische 
praktijken die geworteld zijn in een ander filosofisch 
begrip van de wereld in het onderzoek betrekken. Zoals 
uit het voorbeeld van de traditionele Chinese genees-
kunde (TCG) in het boek duidelijk wordt, is het voor een 
TCG-deskundige vaak ingewikkeld om aan een Westers 
getrainde medicus duidelijk te maken wat de grondslag 
van een bepaalde behandeling is wanneer die beschreven 
wordt met Chinese medische termen. Beiden kunnen zich 
baseren op een geheel ander begrip van de etiologie van 
dezelfde aandoening. Toch hoeft dit niet te betekenen dat 
effectieve behandelingen uit het veterinaire spectrum wor-
den verbannen. In plaats daarvan zou verder onderzoek 
van dergelijke disciplines in gang kunnen worden gezet 
om zo een breder begrip voor verschillende therapieën te 
creëren, zoals de meeste auteurs van dit boek aanbevelen.

Alles bij elkaar lijkt het ambitieuze doel om in één boek 
een veelomvattend vakgebied als etnobotanie voor dier-
gezondheid te presenteren voor ten minste een groot 
deel behaald. Wellicht dat een boek over beleid en een 
ander over praktische behandelrichtlijnen voor dieren 
logische opvolgers zijn voor de vragen die naar aanlei-
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ding van dit boek opkomen over deze in het oog sprin-
gende aspecten van moderne diergeneeskunde.

Sibilla Laldi (vertaald door MN Zijlstra)

S. Laldi BSc is erborista (faculteit Farmacie Urbino, 
Italië) en volgt de MSc opleiding in biologische bedrijfs-
systemen aan de WUR (Universiteit Wageningen)

kräuter für nutz- und heimtiere. rAtgeber für die 
Anwendung Ausgewählter heil- und gewürzPflAnzen
ISBN-10:3-200-00663-3, ISBN-13:978-3-200-00663-8.
Uitgegeven door Die Arbeitsgruppe Kräuter und Ge-
würze für Nutz- und Heimtiere (o.a. Elisabeth Stöger 
van het Forschungsinstitut für biologischen Landbau), 
Frankfurt am Main (Duitsland), 2006. 160 pagina’s, 
circa € 15,- (Amazon, tweedehands).

Het hier besproken kruidenboek voor dieren is een mooi 
geïllustreerd, kleurig en handzaam naslagwerk. De kaft 
bevat een uitklapbaar gedeelte, waarbij voorin het boek 
een lijst is opgenomen waar op te vinden is welke plant 
op welk orgaansysteem werkt. Achterin is de index op 
planten eveneens uitklapbaar. 
Het boek bestaat uit een algemeen deel, met uitleg over 
planten, de verschillende secundaire metabolieten, hun 
werking, voorbeelden van kruidengeneesmiddelen zoals 
die van dr Schätte, het zelf maken van kruidenprepara-
ten en hun verschillende bereidingswijzen. Er staat een 
stuk in over de eisen voor de biologische veehouderij en 
een disclaimer met betrekking tot ernstig zieke dieren: 
dat in zo’n geval direct de dierenarts gewaarschuwd 
dient te worden. Bij voorkeur dient in samenspraak met 
de dierenarts de therapie te worden ingezet. Hier in Ne-
derland is dit helaas vaak nog toekomstmuziek.

In het volgende deel worden plantenportretten beschre-
ven, alfabetisch op de Duitse naam. Per plant wordt 
vermeld: de gangbare naam, de botanische naam, sy-
noniemen, familie, de gebruikte delen en een korte be-
schrijving van de plant, groeiplaats, teeltwijze en oogst-
tijdstip. Daarnaast worden de belangrijkste inhoudstof-
fen genoemd. In een korte kolom staat aangegeven voor 
welk orgaansysteem de plant gebruikt kan worden 
(spijsverteringsstelsel, zenuwstelsel, bewegingsapparaat, 
ademhalingsorganen, huid, bloedsomloop, immuunsy-
steem of het urogenitaalstelsel).
Na een opsomming van  de belangrijkste farmacolo-
gische effecten (zoals antiflogistische of spasmolytische 
werking) wordt een onderscheid gemaakt tussen toepas-

singen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en traditi-
onele toepassingen. Daarna worden er voorbeelden van 
toepassing bij diverse diersoorten gegeven, de contra-
indicaties, en nog wat wetenswaardigheden. Bij giftige 
planten of planten die met giftige planten verwisseld 
kunnen worden staat een duidelijke waarschuwing.
Bij elke plant staat een foto van de gebruikte delen bo-
ven het hoofdstuk en een tekening van de plant.

Een groot aantal bijlagen completeert het werk: een ver-
klarende woordenlijst, het register op steekwoorden,een 
aantal advertenties, de lijsten met de gebruikte litera-
tuur, de negen deskundige auteurs met foto en toelich-
ting, de herkomst van de illustraties, en tot slot de reeds 
genoemde plantenindex op de omslag.

Voordeel van dit boek is dat er voor elke toepassing een 
duidelijke dosering is aangegeven, vaak gespecificeerd 
naar diersoort, zodat de geïnteresseerde dierhouder 
direct zelf aan de slag kan. Nadeel is dat dit boek niet 
ingaat op oorzaken van de kwalen en management zoals 
voeding, hygiëne, hokbezetting, klimaat etc. niet wor-
den besproken en ook specifieke ziektebeelden niet kun-
nen worden gevonden. De literatuurlijst is beperkt tot 
Duitse uitgaven, maar dat zal te maken hebben met de 
doelgroep voor dit boek.

Maria Groot

Dr. M. J. Groot is dierenarts en lid van de redactie van 
dit tijdschrift

the bArn guide to treAting dAiry cows nAturAlly – 
90+ reAl world cAses
Hubert J. Karreman.
ISBN 978-1-60173-023-7.
Acres, Austin (Verenigde Staten), 2011. 192 pagina’s, $ 40,-.

Eerder werd in dit tijdschrift (2007, jg 20 nr 3, p.28) het 
dikke naslagwerk Treating Dairy Cows Naturally van de-
zelfde auteur besproken. Deze wat dunnere uitgave op A4 
formaat is een aanvulling hierop, met veel voorbeelden van 
aandoeningen bij melkvee, rijk geïllustreerd met kleurenfo-
to’s. Het werk is bedoeld als een hands-on gids voor vee-
houders, om op eenvoudige wijze te bepalen of en wat er 
loos is met een koe en wat gedaan kan worden. Het boek 
start met uitleg over welke belangrijke uiterlijke kenmer-
ken zijn waar te nemen en welke zelf te verrichten diagnos-
tische handelingen mogelijk zijn om tot een eerste staldi-
agnose te komen. Vervolgens wordt per orgaan(systeem) 
nadere toelichting gegeven, ook over de oplossing van het 
probleem, door middel van onder meer fytotherapeutica. 
Karreman was eerst zelf melkveehouder en werd pas later 
dierenarts; hierdoor is hij een van de weinigen die zo een 
werk heel toegankelijk kunnen maken. Het boek werkt de 
indruk dat zelf dokteren bij Amerikaanse biologische vee-
houders meer aan de orde is dan in Nederland. 

Tedje van Asseldonk

Drs. A.G.M. van Asseldonk is bioloog en lid van de 
redactie van dit tijdschrift
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steviA en steviolglycosiden – de nAAkte wAArheid 
over steviA of de Politiek in zijn blootje
Jan M.C. Geuns.
ISBN 9789074253147
Euprint, Heverlee (België), 2011. 108 pagina’s, € 20,-. 
Ook in een Engels- en Franstalige editie.

steviA And steviol glycosides – ProPerties, techni-
ques, uses, exPosure, toxicology, PhArmAcologicAl 
effects
Jan M.C. Geuns.
ISBN 9789074253116
Euprint, Heverlee (België), 2010. 307 pagina’s, € 75,-. 
Ook in een Frans- en Spaanstalige editie.

Beide uitgaven zijn te bestellen via www.euprint.be.

De meeste NVF-leden kennen Prof. Dr. Geuns van en-
kele NVF-symposia en van de artikelen in ons tijdschrift 
en weten zodoende dat hij zich vanuit zijn werk, plan-
tenfysiologie aan de Universiteit Leuven, al vele jaren 
bezighoudt met de bestudering van de plant Stevia re-
baudiana. Tot zijn grote verbazing werd aanvankelijk de 
toepassing – de (her)introductie van de plant Stevia en 
haar zoetstoffen (de steviolglycosiden, alle bestaand uit 
een stevioleenheid met een of meerdere suikergroepen 
daaraan) – van zijn levenswerk gedwarsboomd door 
een negatieve beslissing van het Europees comité voor 
de voeding. Steviablaadjes werden in 1997 als novel 
food bestempeld en vervolgens werd het hieromtrent 
ingediende dossier in 2000 afgekeurd door dit comité. 
Dit terwijl Stevia door de lokale bevolking in onder 
meer Paraguay al eeuwenlang in de thee wordt gebruikt 
en het blad ook (zoals Geuns in zijn boek aantoont) 
minimaal vanaf 1989 in België in significante mate in de 
handel was als voedingsmiddel.

Voor de vakgenoten van Geuns verscheen in 2010 
een dik naslagwerk waarin Geuns al zijn opgebouwde 
kennis over Stevia samenvat. Die kennis is bijzonder 
uitgebreid en omvat behalve botanie, fytochemie en fy-
siologie ook samenvattingen van alle toxicologische en 
farmacologische literatuur over deze fascinerende plant 
en haar zeer zoet smakende inhoudsstoffen. Een deel 
van het boek bestaat uit het door de stichting Eustas 
(www.eustas.org) bij de EFSA ingediende dossier over 
steviaglycosiden.

Onlangs verscheen een meer beknopte uitgave die op 
didactisch verantwoorde wijze ook (relatieve) leken 
inwijdt in alle kennis over Stevia, en daarenboven klip 
en klaar uitleg geeft over de moeilijkheden die Geuns 
en zijn stichting Eustas hadden met de Europese toela-
tingsautoriteiten. Het is met name dit laatste aspect dat 
dit boek tot een bijzonder historisch document maakt. 
Eigenlijk zou het verplichte kost moeten zijn voor alle 
politici. Men ziet hier namelijk stap voor stap uitgelegd 
hoe belangrijke Europese advies- en beslisorganen we-
tenschappelijk gezien enorme fouten kunnen begaan en 
tot welke excessen dit kan leiden (zoals het vernietigen 
van alle Stevia-plantjes in 42 tuincentra door de Belgi-
sche voedselinspectie, soms door ze met bleekwater te 
overgieten en dit geheel daarna in de natuur te lozen). 
Daarna was het een heel lange en moeizame weg die 
begaan moest worden om alle fouten weer recht te zet-
ten. Geuns is die weg gegaan, omdat hij het belangrijk 
vindt dat de consument goed voorgelicht wordt over 
de voor- en nadelen van suikers en suikervervangende 
producten en een gezonde keuze kan maken. Alle moge-
lijkheden (en beperkingen) op dit gebied worden helder 
naast elkaar gezet.

Het ligt nu in de verwachting dat in de nabije toekomst 
Stevia eindelijk haar plaats als volwaardig voedings-
ingrediënt en mogelijk ook als fytotherapeuticum gaat 
krijgen. Geuns legt in zijn boek uit dat de veredeling 
voor deze twee toepassingen verschillend dient te zijn, 
omdat voor de smaak variëteiten met extra rebaudioside 
A meer gewaardeerd worden, terwijl tot nu toe voor de 
farmacologische effecten (waarbij veel hogere concen-
traties worden toegediend) de stevioside het meest be-
langrijk lijkt. De stichting Eustas zal een kwaliteitslabel 
ontwikkelen waarvoor een aantal testen vereist zullen 
worden met betrekking tot zuiverheid, samenstelling, 
microbiologie, zware metalen en residuen.

De steviolglycosiden worden niet opgenomen en men 
vroeg zich dus af waarop de vastgestelde farmacolo-
gische effecten berusten die werden vastgesteld inzake 
bloedsuikerwaarde, kankercellen, bloeddruk en arterios-
clerose. Echter, dankzij proeven met vrijwilligers stelde 
Geuns in 2006 vast dat er bij inname van een hoge 
dosis (750 mg stevioside per dag) een kleine hoeveel-
heid steviolglucuronide in het bloed voorkomt (21,3 
mg SVeq/l) en dit is een stof die in staat bleek veel vrije 
radicalen weg te vangen. Overigens bezitten ook de 
steviolglycosiden deze eigenschap, maar dat zal hooguit 
een secundair effect kunnen hebben via het effect op 
andere voedingsmiddelen of op de slijmvliezen van het 
maag-darmkanaal.

In dit bestek konden slechts enkele van de vele wetens-
waardigheden die in deze boeken staan, worden toe-
gelicht. Natuurlijk, het werk uit 2011 draagt een voor 
wetenschappers ongebruikelijke stellige politieke visie 
uit. Maar de auteur blijft feitelijk in zijn argumentatie, 
behalve wellicht in zijn beoordeling van de typische Ste-
via-smaak, die niet iedereen zo lekker vindt. Maar over 
smaak kan men altijd gemoedelijk nog twisten.

Tedje van Asseldonk
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Voor de registratie en de onderbouwing van een natuur-
lijke stof als geneesmiddel of gezondheidsbevorderend 
product moeten de veiligheid en de werkzaamheid be-
kend zijn, liefst op basis van onderzoek in de mens. Dat 
laatste kan, net als voor de gangbare medicijnontwikke-
ling, niet altijd zonder eerst een aantal toxiciteitstudies 
in dieren gedaan te hebben. Dierproeven zijn echter 
kostbaar, veroorzaken vaak ongerief bij de proefdieren 
en zijn zeker niet altijd goed voorspellend. Er is dus een 
groeiende behoefte aan goedkopere, snellere en dier-
proefvrije methoden waarvan de resultaten beter voor-
spellend zijn voor de effecten in de mens. Er is echter 
nog maar weinig kennis over alternatieve modellen en 
hoe goed voorspellend ze zijn. Vandaar dat bij de Ho-
geschool Utrecht (HU), samen met een consortium van 
bedrijven en kennisinstellingen (tabel 1) een onderzoeks-
project gestart is met als doel proefdiervrije methoden te 
optimaliseren en te valideren voor het vaststellen van de 
veiligheid en werking van natuurlijke stoffen die kunnen 
bijdragen aan de volksgezondheid. Het project, met als 
acroniem NAT-TEST en gefinancierd door SIA-RAAK, 
is eind 2010 van start gegaan en loopt tot eind 2014. 
Aan dit project is een zogenaamd Branche-Investerings-
Contract (BIC) tussen TNO en de branchevereniging 
voor Natuur- en gezondheidsProducten Nederland 
(NPN) gekoppeld, waarin specifieke vragen vanuit de 
branche onderzocht worden.

vAststellen vAn de veiligheid en werkzAAmheid vAn 
medicijnen
Medicijnontwikkeling is een kostbaar en langdurig 
proces dat wel tien jaar kan duren, waarin zowel prekli-
nisch als klinisch onderzoek wordt uitgevoerd, en ook 
nog eens de meeste “kandidaat medicijnen” sneuvelen. 
Belangrijke oorzaken daarvan zijn toxiciteit (in 30% 
van de gevallen) of gebrekkige of falende werkzaamheid 
(ook ongeveer 30%). Dit geeft eigenlijk aan dat deze 
klassieke wijze van medicijnontwikkeling inefficiënt is. 
Een reden daarvoor kan zijn dat veel van de nieuwe me-
dicijnen steeds specifieker werkzaam zijn, waardoor ook 
toxiciteit specifieker wordt, inclusief meer effecten die 
slechts bij een specifieke groep individuen optreden. Dit 
laatste geldt bijvoorbeeld voor medicijnallergie die vaak 
maar in een heel beperkt deel van de populatie optreedt, 
maar er wel voor kan zorgen dat het medicijn niet op de 
markt wordt gebracht of van de markt wordt gehaald.

Een paar jaar geleden heeft Allen Roses [1] een alterna-
tief ontwikkelingsmodel voor medicijnen voorgesteld 
waarbij een medicijn eerder wordt getest in de mens, 
maar dan wel in een meer specifieke patiëntgroep. Na 
een beperkte introductie in mensen, waarbij sprake 
moet zijn van nauwkeurig volgen en ook genetisch 
screenen van de patiënten, zou het medicijn geleidelijk 
aan meer personen voorgeschreven kunnen worden. 
Maar dan steeds in combinatie met uitvoerig post-mar-
keting-onderzoek. 

Alternatieve testbatterij voor veiligheid en 
werking van natuurlijke stoffen (NAT-TEST)
R. Pieters, M.C. Chamorro Pérez, R.J. Veldman, J.P. Ten Klooster, C.A. Krul

Veel mensen denken dat stoffen van natuurlijke oorsprong, zoals fytochemicaliën, per definitie vei-

lig en gezond zijn. Ze realiseren zich daarbij vaak niet dat planten ook giftig kunnen zijn en chemi-

sche verbindingen bevatten. Zowel de werkzaamheid als de veiligheid hangen af van de dosering, en 

in het geval van veel fytotherapeutica, ook van de samenstelling. De meeste lezers van dit blad we-

ten dat er een enorme diversiteit aan natuurlijke gezonde stoffen in ons voedsel zit en dat veel me-

dicijnen gewonnen worden uit bronnen van natuurlijke oorsprong zoals geneeskrachtige kruiden.

Tabel 1: De bij NAT-TEST betrokken bedrijven en kennisinstellingen.

Bedrijven Kennis- en/of onderwijsinstellingen Brancheverenigingen, belangenverenigingen
PhytoGeniX BV

Fytagoras BV

Biqualys BV

Biodetection System BV (BDS)

Danone Research

ORAC BV

Ostendum

TNO

Wageningen UR Humane Voeding
Wageningen UR Food & Biobased Research

Universiteit Utrecht-Institute for Risk 
Assessment Sciences (IRAS)

Christelijke Agrarische Hogeschool (Dronten)

HAS Den Bosch

SIA-RAAK-IKVG

Natuur- en gezondheidsProducten Nederland 

Immuno Valley (een netwerk van 27 
organisaties waaronder universitaire afdelingen 
in Utrecht en Wageningen, farmaceutische 
en onderzoeksbedrijven en lokale/regionale 
overheden)
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In de preklinische fase moet bijvoorbeeld onderzocht 
worden hoe een nieuw medicijn in de mens omgezet 
(gemetaboliseerd) wordt en daardoor qua werkzaam-
heid en toxiciteit verandert, of het kankerverwekkend 
kan zijn en in hoeverre het in staat is een allergische 
reactie te veroorzaken. Doel van het project is te onder-
zoeken of deze effecten (op termijn) bij voorkeur met 
in vitro-methoden (of eventueel met heel gerichte en 
beperkte dierproeven) voorspeld kunnen worden. Voor 
het onderzoek in mensen is het noodzakelijk relevante 
biomarkers te ontwikkelen die het mogelijk maken ef-
fecten en gevoeligheden in personen vast te stellen. De 
door Roses voorgestelde aanpak zou goedkoper en snel-
ler tot resultaat kunnen leiden en zou natuurlijk net zo 
goed toegepast kunnen worden voor onderzoek naar de 
werkzaamheid en veiligheid van natuurlijke stoffen. Dit 
idee ligt aan de basis voor het NAT-TEST-project (zie 
figuur 1).

het nAt-test-Project
Methoden voor werkzaamheid en veiligheid
In RAAK-PRO-projecten vindt de vraagsturing plaats 
door het beroepsveld. Dat wil zeggen dat de projectpart-Dat wil zeggen dat de projectpart-
ners uit bedrijven of publieke kennisinstellingen aange-
ven waar ze behoefte aan hebben en wat ze onderzocht 
willen hebben. Bovendien moeten RAAK-projecten 
bijdragen aan de kennisontwikkeling bij hogescholen. 
Hierbij gaat het er ook om dat docenten de mogelijk-
heid krijgen hun onderzoeksvaardigheden up to date te 
houden of uit te breiden zodat deze toegepaste kennis 
voor de praktisch ingestelde hbo-opleidingen beschik-
baar komt en blijft. De vragen van de partners van het 
NAT-TEST-project betreffen de validatie en ontwikke-
ling van methoden (een testbatterij) voor het vaststellen 
van effecten van stoffen op oxidatieve stress, mutageni-
teit en carcinogeniteit. Dit betreft effecten op darmepi-Dit betreft effecten op darmepi-
theelcellen en vetcellen, liefst in combinatie met cellen 

van het afweersysteem. Daarnaast is er vraag naar de 
mogelijkheid om stoffen en metabolieten in complexe 
matrices te detecteren en naar een methode om meer-
dere cellulaire parameters snel te kunnen bepalen. 

In figuur 1 is het project schematisch weergegeven. Het 
is nadrukkelijk de bedoeling dat het uiteindelijke geheel 
aan testen:
- bijdraagt aan vertaling van effecten van cel naar orga-

overzicht vAn werkPAkketten en doelen vAn 
onderzoek
WP 1 Algemene werking en veiligheid van stoffen
WP1.1 Testen voor de anti-oxidant werking en inter-
actie van antioxidanten
Doel 1 - optimalisatie en validatie van testen om de 
algemene biologische activiteit van stoffen te “scree-
nen”, onder andere op antioxidantwerking (Phyto-
GeniX BV/ORAC BV).
Doel 2 - methoden ontwikkelen om de interacties van 
stoffen met betrekking tot een anti-oxidant werking 
vast te stellen (TNO/NPN-aangesloten bedrijven).

WP1.2 Reportercellijnen voor mutagenese en carcino-
genese
Doel 3 - optimalisatie en validatie van methoden om 
mutagene en carcinogene activiteit of chemopreven-
tieve (bescherming tegen DNA-schade) werking van 
natuurlijke stoffen vast te stellen (BDS BV).

WP 2 Immunologische werking van stoffen: ontste-
kingsreacties en darmgezondheid.
WP2.1 In vitro darmmodel 
Doel 4 - optimalisatie en validatie van darmepitheel-
celkweken om immunologische effecten van stoffen 
vast te stellen (Danone Research).
Doel 5 - optimalisatie en validatie van methoden om 
antibacteriële werking op het niveau van het darme-
pitheel vast te stellen (Danone Research).

WP2.2 In vitro model om de invloed van vetcellen 
op andere cellen (darmepitheel- en immuuncellen) te 
meten
Doel 6 - optimalisatie en validatie van methoden om 
effecten van stoffen op vetcellen in relatie tot ontste-
kingen vast te stellen (Fytagoras BV).

WP2.3 Mestceltest 
Doel 7 - validatie van een mestceltest om de allergier-
emmende en hypoallergene werking van stoffen vast 
te stellen (Danone Research).
 
WP 3 Innovatieve bepaling van concentratie en aard 
van natuurlijke stoffen in verschillende matrices in 
relatie tot biologische parameters
Doel 8 - toepassing van methoden om de chemische 
samenstelling van natuurlijke extracten en producten 
te meten in relatie tot de biologische activiteit (TNO/
NPN-aangesloten bedrijven, Biqualys BV).
Doel 9 - vaststelling in hoeverre de lab-on-a chip 
detectiemethode ontwikkeld door Ostendum BV 
toepasbaar is voor het gecombineerd analyseren van 
verschillende biomarkers (Ostendum BV).

Figuur 1: Een schematische weergave van het principe achter 
de testbatterij, uitgaande van de te onderzoeken stof c.q. het 
extract en eventuele metabolieten. In de algemene screening 
wordt duidelijk welke concentratie toxisch is voor de cellen 
en welke concentraties geschikt zijn in de testen die specifiek 
gericht zijn op een orgaansysteem of een anderszins specifiek 
effect zoals carcinogenese. De met * aangeduide testen wor-
den in NAT-TEST onderzocht. Voor de andere effecten zijn al 
testen aanwezig of daar wordt in andere projecten bij de Ho-
geschool Utrecht aan gewerkt.



NEDERLANDS TI JDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE,  24e JAARGANG, NR 4,  her fs t  2011,  22 NEDERLANDS TI JDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE,  24e JAARGANG, NR 4,  her fs t  2011,  23

nisme (meestal de mens),
- flexibel is, en
- de mogelijkheid biedt aspecten van zowel werkzaam-
heid als veiligheid vast te stellen. 

ProjectorgAnisAtie
Het onderzoek is georganiseerd in drie werkpakketten 
en sub-werkpakketten met concrete doelen. De werk-
pakketten worden gecoördineerd en deels uitgevoerd 
door ervaren gepromoveerde docent-onderzoekers (Cris-
tina Chamorro Pérez, Robert Jan Veldman en Jean Paul 
Ten Klooster) aan de HU, die ook een onderwijstaak 
hebben, onder andere als begeleider van studenten die 
aan het project werken. Daarnaast zullen de verschillen-
de partners ook meewerken aan het project, als adviseur 
maar ook als onderzoeker in het lab en als begeleider 
van studenten tijdens stage of afstudeerfase. Het doel 
daarbij is naast het behalen van resultaten, van elkaar 
te leren en tevens bij te dragen aan de eerder genoemde 
professionalisering van docenten en studenten.

In het overzicht van werkpakketten (zie kadertekst) zijn 
de verschillende doelen die toepassingsgericht zijn terug 
te vinden. Uiteindelijk moet deze aanpak bijdragen aan 
de optimalisatie van chemische analysemethoden en de 
ontwikkeling en standaardisatie van in vitro testen die 
geschikt zijn om vragen uit het beroepenveld te beant-
woorden.

nA één jAAr...
Nu het project bijna een jaar bezig is, komen de eerste 
resultaten op tafel die ook mede richting geven aan 
vervolgstappen in het project. Op 30 juni jongstleden 
hebben werkpakketleiders hun resultaten gepresenteerd 
voor de partners. In werkpakket 1 zijn de antioxidant-
testen geselecteerd voor verdere evaluatie en geïmple-
menteerd bij de partners. Het bleek dat in het geval van 
de detectie van oxidatieve stress op cellulair niveau de 
reportercellijn U2-OS Nrf2-Luc geschikt is. Bij vervolg-
experimenten zullen enzymsystemen betrokken worden 
die van belang zijn voor het humane metabolisme, zoals 
cytochroom P450 dat een rol speelt bij het verwerken 
van giftige stoffen.In werkpakket 2 is een IL8-GFP re-
portercellijn gemaakt uit humane darmcellen (HT29). 
IL8 is een belangrijk chemokine dat ontstekingscellen 
aantrekt en remming van IL8-expressie zou kunnen dui-
den op ontstekingsremmende potentie. Ook is een begin 
gemaakt met een driedimensionale kweekmethode van 
vetcellen (adipocyten) met macrofagen. Dit biedt moge-
lijkheden om effecten van stoffen op vetcel-afhankelijke 
ontstekingsreacties te bestuderen. Werkpakket 3 heeft 
een overzicht van plantenextracten en -stoffen opgele-
verd die gebruikt kunnen gaan worden om de toepas-
baarheid van verschillende extractie- en zuiveringsme-
thoden verder te onderzoeken. Naast suikermoleculen 
worden extracten en stoffen uit tomaat, groene thee, 
cranberry en oregano gebruikt.

Op onderwijsgebied heeft het RAAK-project al geleid 
tot een nieuwe minor-cursus Food & Pharma die ook 
toegankelijk is voor studenten van buiten de HU.

Het zal duidelijk zijn dat het project pas aan het begin 
staat. In het komende jaar zullen meer nieuwe resultaten 
geboekt worden, bij de HU en bij de partners. Halver-

wege 2012 zullen de resultaten gepresenteerd worden 
tijdens een HU-kennisconferentie, waarbij naast de pro-
jectpartners ook andere geïnteresseerden (uit het be-
drijfsleven en kennisinstellingen) van harte welkom zijn. 
Dit zal bijdragen aan de gewenste kennisdisseminatie.

De inzet is om middels initiatieven als deze, in combina-
tie met soortgelijke initiatieven bij de Christelijke Hoge-
school in Dronten (IKVG-project, eerder beschreven in 
dit tijdschrift [2]) maar ook bij andere hogescholen, een 
stevig Nederlands consortium van kennisinstellingen en 
bedrijfsleven op te zetten voor toegepast gezondheidson-
derzoek op het gebied van natuurlijke stoffen uit plan-
ten en kruiden.

dAnkbetuiging:
Het RAAK-PR- project NAT-TEST is mogelijk door 
steun van Stichting Innovatie Alliantie (SIA), en in-kind 
bijdrage van verschillende partners. Danone levert een 
financiële bijdrage aan het project en TNO en NPN 
hebben gezamenlijk gezorgd voor extra steun via een 
Branche Innovatie Contract (ondersteund door het 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en In-
novatie).
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Korte berichten 
enquête nederlAndse medische studenten over 
comPlementAire geneeswijzen
Enkele onderzoekers van de Radboud universiteit en 
private instellingen onderzochten kennis van en houding 
ten opzichte van complementaire geneeswijzen (Comple-
mentary and Alternative Medicine [CAM]) onder me-
dische studenten. Hiertoe werden 10.532 student-leden 
van de artsenfederatie KNMG benaderd per e-mail (in 
totaal waren er in het jaar van de studie 2007-2008 in 
Nederland 18.563 medische studenten). Met name werd 
gevraagd naar hun mening omtrent de plaats van CAM 
in het medisch curriculum.

Er werden circa 2000 vragenlijsten ingevuld, gelijk-
matig over alle instellingen verdeeld. De gemiddelde 
leeftijd van de respondenten was 22 (± 3) jaar. 72,4% 
was vrouw. 13,4% van de studenten had zelf in de af-
gelopen drie jaar persoonlijke ervaring opgedaan met 
een CAM-therapie en 45,7% gebruikte zelf af en toe 
zelfzorgmiddelen uit het CAM-domein. De bekendheid 
met acupunctuur en homeopathie was het grootst (meer 
dan 90%) en fytotherapie kwam met ongeveer 50% 
op de derde plaats. 54,1% van de respondenten gaf 
aan zelf af en toe informatie te zoeken over CAM, over 
het algemeen in de wetenschappelijke literatuur. Circa 
driekwart van de respondenten vindt het belangrijk dat 
CAM in het medisch curriculum een plaats heeft en dat 
artsen hier kennis van dienen te hebben, een derde vindt 
dat het bij de verplichte vakken thuishoort. Artsen zou-
den hun patiënten objectief moeten kunnen informeren 
over CAM, antwoordde 83% en 70% pleitte voor meer 
onderzoek naar veiligheid en effectiviteit van CAM. De 
onderzoekers merken op dat er meerdere redenen zijn 
om voorlichting over CAM een plaats te geven in het 
medisch curriculum.

Bron: Kolkman E, Visser A, Vink AM, Dekkers W. 
CAM-education in the medical curriculum: Attitude 
towards and knowledge of CAM among Dutch medical 
students. Eur J Integrative Med 2011;3(1):17-22.

AAntAl geregistreerde kruidenmiddelen in de euroPese 
unie stijgt 
De European Medicines Agency (EMA) gaat regelmatig 
rapporten publiceren over de registratie van traditionele 
kruidenmiddelen in landen van de Europese Unie. Zo-
wel de aanvragen voor registratie als de bestaande regi-
straties werden per land verzameld, met informatie over 
de datum van registratie, het werkzame bestanddeel en 
waar het middel voor wordt gebruikt. Uit de gegevens 
blijkt dat er in 2009 en vooral 2010 een enorme toe-
name te zien is in het aantal registraties; van één regi-
stratie in 2005 naar 95 (in 2009) en 202 (in 2010). De 
verwachting is dat het volgende rapport dat dit najaar 
wordt verwacht, een nog verdere stijging zal laten zien 
aangezien daar ook de registraties op basis van well-es-
tablished use in verwerkt zullen worden. Bovendien zal 
het volgende rapport ook de registraties van de eerste 
helft van 2011 laten zien en dus de laatste registraties 
van de overgangsperiode die eindigde op 30 april jl.

Het rapport geeft inzicht in de landen waar de fytothe-
rapeutica geregistreerd worden. Duitsland loopt – niet 

helemaal onverwacht – op kop met 384 registratie-aan-
vragen maar verrassende tweede is Polen met ruim 200 
aanvragen. Nederland staat op een treurige tiende plaats 
met slechts 27 aanvragen waarvan er ten tijde van het 
rapport 11 goedgekeurd waren. Verder is het verschil 
tussen de registratie van enkelvoudige (mono)prepara-
ten en middelen met een gecombineerde samenstelling 
(complexen) in de diverse landen opvallend. Engeland 
en Polen registreren vooral enkelvoudige middelen en 
in Nederland en Spanje bestaan zelfs alle registraties 
uit monopreparaten (dit komt ook doordat het well-
established use complexpreparaat met Iberis amara niet 
meetelt en ook de oude registraties met senna en carmi-
nativa en/of vlozaad niet). In Duitsland en Oostenrijk 
daarentegen is de verdeling ongeveer gelijk en in landen 
als Slovenië, Estland en Zweden worden (zo goed als) 
alleen maar complexe preparaten geregistreerd. De 
meeste van deze combinaties bestaan uit twee tot drie 
kruiden en middelen met meer dan 10 kruiden komen 
zelden voor. In totaal zijn nu 85 plantensoorten betrok-
ken bij de registraties; in de Tabel zijn de kruiden met de 
meeste registraties opgenomen.

Registraties als Traditioneel Kruidengeneesmiddel (TK) 
in de Europese Unie op 31 december 2010 voor enkel-
voudige kruidenmiddelen (minimaal vier registraties).

Kruid1 TK2

Totaal (85) 260
Pelargonii radix 29
Hyperici herba 18
Harpagophyti radix 18
Valerianae radix 13
Passiflorae herba 9
Visci albi herba 9
Echinaceae purpureae radix 8
Salviae folium 8
Rhodiolae rosae rhizoma 7
Cimicifugae rhizoma 6
Echinaceae purpureae herba 6
Hippocastani semen 5
Melissae folium 5
Thymi herba 5
Arnicae flos 4
Crataegi folium cum flore 4
Equiseti herba 4
Sabalis serrulatae fructus 4
Tanaceti parthenii herba 4

Bron: www.ema.europa.eu.

1   Kruiden of -extracten, gebruikt als enkelvoudig actief 
bestanddeel in TK-producten.

2   Mogelijk zijn er verscheidene TK’s in verschillende EU-
staten voor hetzelfde product
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NVF-nieuws
nAjAArsconferentie en nvf-ledenvergAdering

De openbare bestuursvergadering (tevens najaars-
Algemene Ledenvergadering) van de NVF vindt op 22 
november plaats van 9.30-10.30 uur op de Christelijke 
Agrarische Hogeschool Dronten (De Drieslag 1, 8251 
JZ Dronten), voorafgaand aan de hieronder beschre-
ven conferentie. Op de agenda staan de begroting voor 
2012, bestuurs(her)verkiezing van reglementair terug-
tredende bestuursleden en algemene beleidszaken.Wilt u 
de vergaderstukken ontvangen, stuur dan een mail naar: 
nvf@fyto.nl.

jonge onderzoekers fytotherAPie
Graag roept de NVF deelnemers op aan de derde 
Young Researcher Meeting op 2 en 3 maart 2012 op 
het Instituut voor farmaceutische biologie in Münster 
(Duitsland) met als titel: ‘Actueel onderzoek aan fyto-
therapeutica: fytochemie, farmacologie en klinische toe-
passingen’. Zowel analytisch als farmacologisch, toxi-
cologisch of klinisch onderzoek kan daar gepresenteerd 
worden door middel van een voordracht of een poster. 
Deelnemers uit Nederland (tot 35 jaar) zijn welkom. De 
deadline voor de aanmelding van bijdragen is 15 januari 
2012; voor deelname is de deadline 24 februari 2012. 
Voor meer informatie, ook over een eventuele bijdrage 
in de kosten vanuit het Labadiefonds, stuurt u een mail 
naar nvf@fyto.nl.

Conferentie CAH/NVF/PGA 22 november 2011: 
Global opportunities for PLANTS & HEALTH in the 21st century 

Dronten (CAH), 11.00-20.00 uur

Op 22 november 2011 vindt op de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) te Dronten de werkconferentie 
plaats van het project Innovatieve Ketens voor Voeding en Gezondheid (IKVG) [1]. De organisatie van deze con-
ferentie op de CAH is een gezamenlijk initiatief van de projectgroep IKVG, de NVF en innovatieplatform Phyto 
Glasshouse Applications (PGA). Het project richtte zich tijdens de eerste fase op teeltmethoden en standaardisatie 
van medicinale planten. De afsluitende conferentie is tevens de aftrap voor vervolgactiviteiten met alle geïnteres-
seerde partijen in de kwaliteitsborging ‘van land tot consument’ voor medicinale planten. 

De werkconferentie met als titel: Global opportunities for PLANTS & HEALTH in the 21st century duurt van 
11.00 tot 20.00 uur (inclusief het afsluitend diner) en wordt voorgezeten door Prof. Dr. R.F. Witkamp (leerstoel 
Food and Pharma, WUR). De taal is Nederlands met een simultaanvertaling (Engels) voor buitenlandse gasten.
Het (voorlopige) programma is als volgt:

11.00 – 11.30:  Registratie, koffie/thee, film over etnofarmacologie
11.35 – 11.45:  Welkomstwoord: projectleider Egbert Limburg (CAH) en dagvoorzitter
                         professor Renger Witkamp (Wageningen UR).
11.45 - 12.15:   Systeembiologie en kruidengeneeskunde
                         Prof. dr. Jan van der Greef (TNO en Universiteit Leiden)
12.15 – 12.35:  Cultivating Picrorrhiza kurrua, an endangered medicinal plant from the Ayurvedic tradition: 
 A work in progress 
                         Dr. Nicholas Larkins, BVSc DSc MRCVS, onderzoeker medicinale planten
12.35 – 12.40:  Vragen en discussie  
12.40 - 13.50:   Kruidige lunch met geneesplanten; bezoek aan het kassencomplex met planten uit het IKVG- 

project 
13.50 - 14.05:  Opzet inlandse productieketen oreganoteelt, -verwerking en –toepassing in feed en food. 
                         Hans van de Mheen (kruidenteeltdeskundige) en Paul Mensink (Ropapharm feed ingredients)
14.05 - 14.25:   Snelle, goedkope en diervriendelijke testen om de veiligheid en werking van natuurproducten 

vast te stellen
                         Dr. Raymond Pieters (HU; RaakPro project Nat-Test)
14.25 – 14.50:   De weg naar plantaardige grondstoffen voor nieuwe medicijnen: resultaten van het IKVG- 

project
                         Dr. Henri Korthout (Fytagoras bv, Leiden)
14.50 – 15.00:  Vragen en discussie 
15.00 – 15.30:  Theepauze
15.30 – 15.40:   Innovaties in de Groene Economie: biobased en sensortechnologie 

Jolanda Heistek (Cropeye / PhytoGlasshouse Applications)
15.40 - 16.00:  Veterinary herbal medicines or feed ingredients? Registration choices
                         Dr. Gerd Riedel-Caspari: dir Almapharm (D); onderzoeker botanicals.
16.00 – 16.15:  Vragen en discussie 
16.15 – 16.30:  Introductie vervolgproject IKVG 
                         Egbert Limburg, CAH
16.30 - 17.30     Borrel en kruidencocktailbar (performance)
18.00 – 20.00:   Diner

Aanvullende en actuele informatie kunt u opvragen bij Monique de Soet van de CAH Dronten (m.de.soet@cah.nl) 
en hier kunt u zich ook aanmelden voor het congres.
Deelnamekosten (exclusief diner): € 85,-. Entree met korting: € 10,- (studenten met collegekaart); € 55,- (leden 
NVF en LTO). Diner: apart afrekenen, kosten: + € 25,-.

1 Een toelichting op het IKVG project is te lezen in de najaarseditie 2010 van dit tijdschrift (Korthout en Limburg: Standaardiseren van de teelt van medicinale 
planten; weten hoe en waarop. Ned Tijdschr Fytother 2010;23(4):18-20. 
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Het multidisciplinaire CIPAM-congres wilde een over-
zicht geven van zowel teeltgerelateerd als toepassings-
gerelateerd onderzoek naar aromatische en medicinale 
planten (AMPs). In het programma was als doelstelling 
uitdrukkelijk ook de bevordering van internationale 
netwerken rond de promotie van onderzoek naar en 
gebruik van AMPs opgenomen. De te bespreken onder-
werpen waren breed gekozen; onderwerpen gerelateerd 
aan etnobotanie, biodiversiteit(sbehoud) en teelt van 
AMPs, biologische activiteit en toxiciteit van AMPs, 
biotechnologische en productiegerelateerde onderwer-
pen (vluchtige-olie-extractie), algemene fytochemie, 
kwaliteitscontrole van AMP-producten, socio-economi-
sche onderwerpen en de medische betekenis van AMPs 
kwamen aan bod.

Van de auteurs en sprekers van de meer dan 200 inge-
diende posters en meer dan 130 aangekondigde lezingen 
kwam slechts ongeveer de helft opdagen. Dit storende 
fenomeen doet zich steeds meer voor op wetenschap-
pelijke conferenties, maar het spande hier wel de kroon. 
Een bijkomend voordeel was dat de rommelige organi-
satie, die aanleiding gaf tot enorme vertragingen, minder 
opviel doordat de tijdsoverschrijdingen werden gecom-
penseerd door het ontbreken van sprekers. Gelukkig 
waren er nog genoeg bijdragen over om het nodige op te 
steken over (vooral) aromatische planten.
Op Corsica en Sardinië groeien, dank zij een enorme 
diversiteit in het landschap, meer dan 2000 soorten 
wilde planten, waaronder vele AMPs die een belang-
rijke economische betekenis hebben. Grote laboratoria 
zoals in Ajaccio en Cagliari onderzoeken de chemische 
samenstelling van extracten, harsen en vluchtige oliën. 
Hierover ging een groot aantal van de lezingen. 

innovAtief onderzoek
De Japanner Asakawa uit Tokushima besprak met aan-
stekelijk enthousiasme de in de westerse fytotherapie 
minder bekende levermossen (Marchantiophyta) als 
bron van medicinale verbindingen. Er zijn ongeveer 
6000 soorten levermossen en de laatste jaren zijn hierin 
honderden nieuwe verbindingen gevonden, waaronder 
ruim 40 nieuwe terpenoïden en fenolen. Interessant is 
dat de meeste sesqui- en diterpenoïden enantiomeren 

zijn van de in hogere planten gevonden verbindingen. 
Zijn laboratorium heeft er vele onderzocht en gepaten-
teerd, onder meer met activiteit tegen cariës, obesitas, 
tumoren, vasopressine. Er zijn ook plantengroeiremmers 
en vele andere toxische verbindingen vastgesteld in deze 
planten. 

Enkele interessante 
bijdragen leverden pro-
fessor William Setzer 
van de Universiteit van 
Alabama met twee stu-
denten. Zij doen veld-
werk in het regenwoud 
op de Montoverde in 
Costa Rica en tijdens 
hun werk bevinden zij 
zich vaak letterlijk in 
de wolken. Het voor-
bereidend analytisch 
werk wordt deels daar 
ter plekke gedaan (bast 

pellen, drogen, destillatie, extractie); de screening van 
apolaire en polaire extracten op bioactiviteit vindt ver-
volgens plaats in Alabama. Dit betreft het in petrischa-
len vaststellen van bactericide en fungicide activiteit; in 
vitro worden diverse enzymremmende capaciteiten en de 
celtoxiciteit gemeten. Door fractioneren worden actieve 
componenten bepaald; HPLC- en NMR-methoden wor-
den hiervoor ingezet. Ook molecular docking wordt in-
gezet. Zo heeft dit laboratorium onder meer vastgesteld 
dat chloroformextracten van de bladeren van Alchornea 
latifolia krachtige topoisomerase-2-remmers zijn zonder 
het DNA kapot te maken, namelijk doordat ze min of 
meer het betrokken stuk DNA ‘omarmen’. De verbin-
dingen die dit doen zijn triterpenoïden met geopende 
A-ring (seco-3,4-friedelin en seco-3,4-taraxeron). Veel 
andere plantextracten zijn beschreven die een specifieke 
cytotoxische werking hebben op tumorcellen, maar ge-
zonde cellen in tact laten bij levertumoren van ratten. 
De actieve componenten die hiervoor verantwoordelijk 
zijn, werden beschreven. Een ander onderzoek betrof de 
remming van diubiquitine-productie (door het enzym 
E2-25K) door een extract van Byrsonima crassifolia. 

CIPAM 2011 in Cagliari  
Een beknopte impressie

A.G.M. van Asseldonk

Het derde International Congress on Aromatic and Medicinal Plants (CIPAM 2011) werd van 12 tot 15 april 2011 op 

Sardinië gehouden. Het werd gezamenlijk georganiseerd door Reseau Euro-Maghrebin des Plantes Aromatiques et 

Medicinales (REMAPAM) uit Marokko en de afdeling Chemische Wetenschappen van de Universiteit van Cagliari. 

In de praktijk waren er vooral wetenschappers uit Italië/Sardinië, Frankrijk/Corsica en diverse Noord-Afrikaanse 

landen aanwezig. Het congres kende twee parallelle sessies. Hieronder volgt een korte impressie. Voor de meer 

uitgebreide details wordt verwezen naar het wetenschappelijke tijdschrift Natural Product Communications, 

dat in een speciale editie verschillende onderzoeken zal publiceren die op dit congres werden gepresenteerd.

Figuur 1: Professor William Setzer
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De actieve component hierin bleek vitexin te zijn. In 
verband met het probleem van antibioticaresistente 
bacteriën werden ook veel extracten getest op activiteit 
tegen het enzym peptidyl-tRNA hydrolase. Hierbij bleek 
een methanolextract van de bast van Syzygium johnso-
nii heel werkzaam, maar de actieve componenten hierin 
moeten nog worden vastgesteld.

lAndbouwkundig onderzoek en voedingstechnologie
Behalve analytische studies rond planten die in de hu-
mane geneeskunde gebruikt werden (zoals diverse Hype-
ricum-soorten en variëteiten) kwamen ook toepassingen 
van planten voor planten aan de orde, zoals herbiciden 
(Zygophyllum album), fungiciden (Mentha pulegium; 
Pistacia-soorten), pesticiden (Cedrus atlantica, Allium 
tuberosum) en fytoremediatie (bodemreiniging van 
zware metalen door Ocimum basilicum). 
Uiteraard was het onderzoek naar geuren, smaken, an-
tioxidantactiviteit en antibiotische effecten vaak gekop-
peld aan toepassingen in de levensmiddelenindustrie. 
Veel lezingen hadden de titel: ‘fytochemische en biolo-
gische karakteristiek van de vluchtige olie uit plant X’. 
Onderlinge kritiek was er in verband met het gebruik 
van (on)juiste testen en/of het ontbreken van controles 
(bijvoorbeeld met synthetische antibiotica).

Wat betreft de teelt werden, naast de gebruikelijke 
teeltproeven over plant- en oogsttijdstip en dergelijke, 
ook enkele onderzoeken getoond naar stressoren zoals 
arsenicum- of zoutconcentraties, die invloed hebben op 
het profiel aan aromatische stoffen of antioxidanten. De 
vraag die hier vanuit de congresdeelnemers naar voren 
kwam, was die naar de maatschappelijke relevantie van 

dit onderzoek. Uiteraard is de industrie gebaat bij zo 
groot mogelijke opbrengst van vluchtige olie uit een zo 
klein mogelijke hoeveelheid biomassa, en is het voor 
wetenschappers interessant om de (veranderde) samen-
stelling van de opbrengst te beschrijven, maar op geen 
enkele wijze draagt dit bij aan de ontwikkeling van de 
lokale arme boeren, zo werd naar voren gebracht.

Het recent geprivatiseerde Spaanse voedingstechnisch 
centrum CTAEX deed onderzoek aan speciale coatings 
voor zaden van Artemisia annua waardoor deze zouden 
kunnen overleven in de regio Extremadura, waar deze 
teelt wordt opgezet. Veel water en bemesting is hiervoor 
nodig. Vanuit de zaal kwam de vraag waarom dergelijke 
kunstgrepen worden uitgehaald (eerder hadden andere 
sprekers gemeld dat er juist zoveel interessante medi-
cinale planten zijn die zich thuisvoelen onder schrale 
condities). Dat dergelijke projecten ruimhartig subsidie 
krijgen garandeert niet altijd een praktische toepassing, 
maar wetenschappelijk gezien zijn ze altijd heel interes-
sant.

Figuur 2: Typha domingensis (links; foto van Wiki commons: 
Stan Shebs) en Centella asiatica (rechts, foto van Wiki com-
mons: Forest en Kim Starr).

Voor die twaalf
miljoen andere 

varkens.
Zij zitten op elkaar 
gepropt in donkere, 

krappe stallen.
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Het congres werd gesponsord door een grote fabrikant 
van destillatie- en andere verwerkingsapparatuur en er 
was dan ook veel aandacht voor nieuwe bereidings- en 
analytische methoden. Zo beschreef Hertzt uit Gabès 
(Tunesië) die samenwerkt met een chemisch laborato-
rium in Toulouse, ongewenste milieu-effecten (CO2-
productie, waterverbruik) bij de winning van lavendel-
olie door stoomdestillatie in Frankrijk. Zij extraheerden 
Cypress-olie daarom eveneens met behulp van mag-
netron- en waterdestillatie en vergeleken de resultaten 
hiervan met de klassieke werkwijze. Omdat elk procédé 
een heel andere samenstelling van de vluchtige olie op-
leverde, leidde dit tot de conclusie dat nog veel nieuw 
onderzoek nodig is voordat tot een (mogelijke) toepas-
sing kan worden gekomen. 

klinische toePAssingen
Een voor mij onbekende toepassing van Typha domin-
gensis (de bekende rietsigaren [figuur 2]) werd bespro-
ken door Süntar uit Turkije. In de volksgeneeskunde 
worden deze sigaren voor wondgenezing (ook bij ver-
branding) gebruikt. Vanuit de mannelijke en vrouwe-
lijke bloeiwijzen werden zalven gemaakt en getest in een 
diermodel met ratten en muizen. Vervolgens werden van 
de vrouwelijke bloeiwijzen extracties in oplosmiddelen 
van verschillende polariteit gemaakt en de effectiviteit 
hiervan vergeleken. De polaire extracten (water en me-
thanol) waren heel effectief. Als referentiezalf werd Ma-
decassol© gebruikt (dit bevat 1% Centella asiatica.
Vanuit dezelfde farmacognosie-afdeling van de Gazi-
universiteit te Ankara kwam Koca met een interessant 
verhaal over Cuscuta arvensis (duivelsnaaigaren). De 
pijnstillende en ontstekingsremmende werking werden 
vastgesteld en bevestigden de rationaliteit van het volks-
gebruik van deze plant als thee: de apolaire extracten 
vertoonden vrijwel geen effectiviteit, de polaire wel.
Gavanji van de universiteit van Isfahan in Iran testte een 
mix van Rosa damascena, Melissa officinalis en Quer-
cus robur in een gerandomiseerde dubbelblinde studie 
met 38 patiënten met minor recurrent apthous stoma-
titis, chronische aften, en vond hiervan een goed effect. 
Zahedpasha (Babol, Iran) deed een vergelijkbare studie 
met 28 deelnemers en vond een positief effect van de 
vluchtige olie van Zataria multiflora op de genezing van 
de lesies, maar de aandoening zelf was na zes maanden 
niet verdwenen.

Hakkou van het etnofarmacologisch laboratorium van 
de universiteit Oujda in Marokko onderzocht samen 
met een groep binnen het Institut national de la santé et 
de la recherche médicale (INSERM, faculteit farmacie, 
Parijs) het bloeddrukverlagend effect van een metha-
nolextract van Inula viscosa in een model met ratten 
waarbij met een remmer van stikstofoxidesynthase (Nω-
nitro-L-arginine-methyl ester, NAME) een verhoogde 
bloeddruk was opgewekt. De bloeddruk stijgt daardoor 
van 123 naar 160, tenzij enalapril wordt toegediend 

(positieve controle). Ook het geteste bladextract (40 mg/
kg/dag) voorkwam een stijging van de bloeddruk gedu-
rende de vier weken die de studie duurde. Waarschijnlijk 
zijn fenolische verbindingen in het extract, zoals cynarin 
en chlorogeenzuur, (mede)verantwoordelijk voor dit 
effect. Ook dit is weer een voorbeeld van een plant die 
zich in extreem droge en schrale condities weet te hand-
haven en daardoor, net als veel halophyten, vol antioxi-
danten zit.

Baananou, een farmacologe uit Monastir, Tunesië, testte 
eveneens in een rattenmodel de uit de volksgeneeskunde 
inmiddels bekende anti-ulcerogene effecten van verschil-
lende Apium graveolens extracten. Maagslijmvlies werd 
beschadigd door een combinatie van zoutzuur en etha-
nol te geven. Omdat in de volksgeneeskunde thee van de 
zaden en bovengrondse delen worden gebruikt, werden 
waterextracten van de zaden en van de bovengrondse 
delen apart in drie verschillende doseringen (100, 200 
en 300 mg/kg), evenals een alcoholextract (300 mg/
kg) van de bovengrondse delen en omeprazol (30 mg/
kg, positieve controle) getest en vergeleken met een on-
behandelde groep. Het waterextract van de zaden (300 
mg/kg) presteerde het beste, met 95% remming van de 
beschadigingen zelfs nog iets beter dan omeprazol. Het 
effect was dosisafhankelijk; bij de extracten van de bo-
vengrondse delen liep het van 53% remming via 62% 
remming naar 76% (voor respectievelijk de 100, 200 en 
300 mg/kg doseringen).

Op de twee bovengenoemde dierstudies kwam veel kri-
tiek van collega-onderzoeksters uit Noord-Afrika; dit 
betrof met name het gebruik van de alcoholische extrac-
ten.

Posters 
Zoals doorgaans het geval is op internationale congres-
sen bood de postersessie een caleidoscoop van onder-
werpen die door met name jonge onderzoekers met veel 
enthousiasme werden toegelicht. Dit waren er te veel om 
op te noemen; om een indruk te geven hierbij enkele ti-
tels: Perilla frutescens, an interesting new medicinal and 
melliferous plant in Italy; Herbicidal activity of Tagetes 
lemmonii essential oil from Sicily; Variability of flavonoid 
content in some Lythrum salicaria populations; Traditional 
use of medicinal plants for respiratory diseases in Transyl-
vania en Variation from four years of the composition of 
Asarum canadensis essential oil cultivated under forest ca-
nopy. Een Nederlandse bijdrage was er van de Fyto-V-groep 
(zowel een lezing door auteur dezes als een poster).
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