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Ten geleide
De laatste decennia staat het mediterrane dieet behalve om culinaire redenen ook om gezondheidsredenen volop in de
aandacht. Resveratrol, een stilbeen dat onder meer veel in rode wijn zit, lijkt een belangrijke bijdrage te leveren aan de
gezondheid van de bevolking in de ‘knoflooklanden’. De Jong vertaalde een overzicht van recent onderzoek naar deze
stof.
Als het gaat om de mediterrane cultuur neemt Italië letterlijk en figuurlijk een centrale plaats in; het belang van
kwalitatief goede voeding voor de gezondheid wordt waarschijnlijk nergens zo serieus genomen als daar. Van
Asseldonk maakte een overzicht van Italiaanse activiteiten op het gebied van CAM en fytotherapie en hield voor deze
editie een interview met professor Pieroni, farmacognost en etnobotanicus, coördinator van de masteropleidingen
aan de Universiteit voor Gastronomische Wetenschappen in Pollenza/Bra (Alba, Piemonte). Zijn eigenzinnige ideeën
over de rol van apothekers sluiten aan bij het op 15 juni georganiseerde NVF/NVGO-congres, waarin ook de
fytotherapeutische zorgverlening door de apotheker belicht wordt. U treft het programma van deze nascholingsdag
voor apothekers aan op de middenpagina’s.
In de rubriek boekbesprekingen wordt het boek Ethnobotany in the New Europe besproken door Van Asseldonk en
gaat Halkes in op de nieuwe editie van het WHO-rapport over methoden voor kwaliteitscontrole bij kruiden.
Vervolgens treft u in deze editie het door Tode-Gottenbos geschreven verslag aan van het op 22 november 2011
door de NVF samen met de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten (CAH) georganiseerde congres Global
Opportunities for Plants & Health in the 21st Century. Het is verheugend dat de activiteiten van de CAH op het
gebied van medicinale planten(teelt) en gezondheidsbevorderende voeding meer impact en continuïteit lijken te krijgen
door samenwerking met lectoraten van andere hogescholen.
De NVF neemt sinds 2001 deel aan het Regulier Overleg Warenwet met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, waar met name regelgeving rond kruidenpreparaten in de warenwet wordt besproken. In het NVF-nieuws
treft u het verslag aan van een recente bijeenkomst met als onderwerp de uitbreiding van de lijst met verboden planten
in het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten met diverse planten, onder meer Citrus aurantium. Daarnaast worden in
de rubriek Korte Berichten enkele actuele zaken besproken zoals de nieuwste registraties van kruidengeneesmiddeen.
De redactie wenst u een mild voorjaar met volop inspiratie en veel leesplezier.
Tedje van Asseldonk en Maaike de Jong, coördinatoren van deze editie.

Resveratrol en gezondheid
Een beknopt overzicht van humaan klinisch onderzoek
M.R. de Jong
Dit artikel is een bewerkte samenvatting van Smoglia JM, Baur JA, Hausenblas HA. Resveratrol and health – a comprehensive review of human clinical trials. Mol Nutr Food Res 2011;55:1129-41 [1].
De afgelopen tien jaar heeft de polyfenol resveratrol veel aandacht gekregen vanwege de potentie om als
therapeutisch of preventief middel bij verschillende ziekten te worden ingezet. In vitro-studies en studies met
proefdieren leverden aanwijzingen op dat resveratrol eigenschappen heeft die veroudering en ontsteking
zouden kunnen remmen en dat het een anticarcinogene en antioxidatieve werking heeft. Deze eigenschappen zouden relevant kunnen zijn voor de behandeling van chronische ziekten bij de mens. Hoewel er nog
maar weinig klinische studies verricht zijn met reseveratrol, gebruiken veel mensen toch resveratrol bevattende supplementen vanwege de aandacht die resveratrol in de media heeft gehad in verband met vermeende positieve effecten. De beschikbare klinische studies zijn vooral gericht op de veiligheid en biologische
beschikbaarheid. Hieruit kan geconcludeerd worden dat resveratrol over het algemeen goed verdragen wordt
maar dat de biologische beschikbaarheid zeer laag is. Slechts een gering aantal studies heeft zich gericht op
de fysiologische effecten in mensen; er is echter met dit doel in 2011 wel een aantal klinische studies gestart.
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Resveratrol (3,5,4’-trihydroxystilbeen, fig.1) is een polyfenol
dat voorkomt in druiven (Vitis vinifera), bessen, pinda’s
en een aantal kruiden, zoals de Japanse duizendknoop
(Polygonum cuspidatum). Ook in rode wijn komt resveratrol voor. De wijn is mogelijk een belangrijke factor binnen
de ‘Franse paradox’. Deze paradox beschrijft dat Fransen
over het algemeen veel verzadigde vetten eten maar dat
Frankrijk een lage incidentie kent van hart- en vaatziekten.
Sinds in 1997 de tumorremmende werking van resveratrol
in muizen werd aangetoond, is er veel onderzoek gedaan
naar de anti-inflammatoire, tumorremmende en antioxidatieve eigenschappen van deze verbinding. Ook heeft onderzoek zich gericht op het effect op de levensduur en algemene
gezondheid in dieren. Recente data hebben aangetoond dat
resveratrol de levensduur van gezonde muizen niet verlengt
maar wel een effect heeft op leeftijdgerelateerde veranderingen en op vroegtijdig overlijden bij obese muizen.
Resveratrol beïnvloedt het lichaam via meerdere mechanismen. Net zoals de meeste polyfenolen heeft het een
intrinsieke antioxidantwerking maar hiernaast zorgt het
ook voor de expressie van een aantal antioxidatief werkende enzymen. Dit maakt het moeilijk om de bijdrage
van elk mechanisme afzonderlijk te benoemen. Verder
interacteert resveratrol met een aantal receptoren, kinasen en andere enzymen die mogelijk ook een grote invloed hebben op de effecten. Daarnaast heeft resveratrol
een remmende werking op cyclo-oxygenase en zou dus
een op acetyl-salicylzuur gelijkend effect kunnen hebben. Gegeven dit veelvoud aan biologische activiteiten
blijkt het lastig te bepalen wat het exacte werkingsmechanisme van resveratrol is, ook omdat verschillende
weefsels anders blijken te reageren op resveratrol.

Biologische beschikbaarheid van resveratrol

Een aantal studies heeft laten zien dat resveratrol, evenals
andere polyfenolen, een lage biologische beschikbaarheid heeft. Door deze lage biologische beschikbaarheid
is het de vraag of de resultaten van in vitro-studies zijn
te extrapoleren naar de in vivo-situatie of de mens. Meer
studies zijn nodig om te onderzoeken wat de (gewenste)
maximum of gemiddelde in vivo-concentraties (respectievelijk Cmax en Cavg) van resveratrol in plasma en weefsel
zijn. Ook is er nog maar weinig bekend over de tijdsafhankelijke beschikbaarheid van variabelen die gerelateerd
zijn aan het werkingsmechanisme, de activiteit van de
metabolieten van resveratrol of het verschil in effect op
verschillende weefsels. In het artikel van Smoglia et al.
wordt verwezen naar een recent overzichtsartikel van
Patel et al. [2], dat meer details geeft over de farmacokinetiek, veiligheid en metabole aspecten van de biologische
beschikbaarheid van resveratrol.

Biologische beschikbaarheid van resveratrol uit
supplementen

Bij inname van resveratrol bevattende supplementen blijkt
er sprake te zijn van een dosis-afhankelijke respons tussen
resveratrolinname en de Cmax. Tussen verschillende studies
blijkt echter vaak verschil te zitten in de plasmaconcentratie bij dezelfde dosering. De hoogste plasma-trans-resveratrolconcentraties zijn gevonden in studies van Boocock
et al. [3] en Brown et al. [4]. De studie van Boocock maakte gebruik van supplementen met trans-resveratrol tot een
dosering van 5 g. Deze (eenmalige) dosering resulteerde in
een plasmaconcentratie van 51,9 μg/l 24 uur na inname.
De Cmax was 538,8 μg/l en werd 1,5 uur na inname bereikt.

De laagste dosering in de studie (0,5 g) resulteerde in een
24 uurs plasmaconcentratie van 8,36 μg/l met een Cmax van
72,6 μg/l na 0,83 uur. De coëfficiënt van de variatie (CV)
voor Cmax varieerde van 48,9 tot 73,1% wat aangeeft dat
er een grote spreiding en variatie is in metabolisme tussen
de verschillende proefpersonen. Ook de studie van Chow
et al. [5] liet een grote spreiding in plasmaconcentraties
zien na inname van 1 g resveratrol (8,3-404,4 μg/l, één
uur na inname). Het is gebleken dat de Cmax verhoogd kan
worden door supplementen meerdere dagen achtereen in te
nemen. De studie van Brown et al. illustreert dit. Na inname van 5 g trans-resveratrol gedurende 29 dagen bleek de
plasma Cmax 958,6 μg/l te zijn. Dit is vele malen hoger dan
de waarden die werden gevonden na eenmalige inname.
Klinisch onderzoek heeft ook laten zien dat resveratrol
en haar metabolieten accumuleren in menselijke cellen en
dat dit weefselspecifiek gebeurt. Deze accumulatie blijkt
mede afhankelijk te zijn van de dosering. Wat de optimale
concentratie van resveratrol voor ieder weefsel is, is echter
nog onduidelijk. Ook blijkt er sprake te zijn van een grote
spreiding van de data. De spreiding in weefselconcentraties
die werden gevonden, is consistent met die in het plasma
en benadrukt nogmaals de interindividuele verschillen in
biologische beschikbaarheid.

Biologische beschikbaarheid van resveratrol uit wijn en
druivensap

Bij het beoordelen van studies die gebruikmaken van wijn
is het belangrijk in acht te nemen dat de resveratrolconcentraties in wijnen over het algemeen zeer verschillend zijn.
Zelfs bij hetzelfde soort druiven uit dezelfde regio kan de
hoeveelheid resveratrol al aanzienlijk verschillen. Gresele et
al. [6] stelde vast dat het drinken van 300 ml wijn iedere dag
gedurende 15 dagen de plasmaconcentratie van resveratrol
verhoogde. Bij rode wijn werd de plasmaconcentratie met
1,0 μmol/l verhoogd, terwijl dit voor witte wijn 0,6 μmol/l
was. Bij het begin van de studie hadden de proefpersonen
overigens al gemiddelde waarden van resveratrol (0,71-0,72
μmol/l) in hun plasma hoewel ze gedurende een week voor
de start van de studie geen wijn meer gedronken hadden. De
halfwaardetijd (t½) van trans-resveratrol in plasma is strijdig
met de retentie van de plasmaconcentraties na één week,
zodat de mogelijkheid bestaat dat andere voedingsmiddelen
die resveratrol bevatten ook een effect hebben op de plasmawaarde of dat metabolieten opgeslagen worden in verschillende weefsels om vervolgens weer in het bloed terecht te
komen.
Voeding kan dus ook de resveratrolconcentratie in het
plasma beïnvloeden en dit kan erg verschillen tussen individuen. De studie van Vitaglione et al. [7] concludeerde dat de
wijde spreiding in reacties bij proefpersonen, gecombineerd
met de lage biologische beschikbaarheid suggereert dat het
vooral de combinatie van polyfenolen is die verantwoordelijk is voor de ‘Franse paradox’ in plaats van resveratrol
alleen. Ook is er bewijs dat de matrix waarin resveratrol
wordt gegeven de beschikbaarheid beïnvloedt. De studie van
Goldberg et al. [8] onderzocht een oplossing van trans-resveratrol in groentesap, witte wijn of witte druivensap. Het
bleek dat de plasmaconcentratie van resveratrol het snelste
verminderde in de groep van het groentesap en dat de resveratrol het langst in het plasma bleef in de groep waarin het
resveratrol was opgelost in druivensap. Echter dit is tot nu
toe de enige studie die zich heeft gericht op dit onderwerp
en er was sprake van een erg kleine onderzoeksgroep, waardoor conclusies lastig te trekken zijn.
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Beperkingen van het onderzoek naar de biologische
beschikbaarheid

Over het geheel genomen laten de studies zien dat verhoogde plasmaconcentraties van resveratrol te bereiken
zijn door hoog gedoseerde supplementen. Deze dosering ligt veel hoger dan de dosis die door het drinken
van wijn bereikt kan worden. Zoals eerder beschreven
blijkt er ook veel individuele variatie te zijn. Daarnaast
is nog niet duidelijk wat de precieze functie is van de
verschillende metabolieten van resveratrol. Ook zijn de
rapportages van plasmaresveratrolmetingen verschillend
doordat er veelal gebruik wordt gemaakt van verschillende analytische technieken en worden concentraties
van resveratrol en haar metabolieten verschillend vermeld, waardoor het lastig is resultaten uit onderzoeken
te vergelijken. Daarnaast is het nog onduidelijk of lage
doseringen op regelmatige basis (bijvoorbeeld jaren van
wijnconsumptie) dezelfde fysiologische effecten hebben
als de hoge Cmax gevonden bij (kortdurende) suppletie.

Oxidatieve stress en ontsteking

Verscheidene studies hebben laten zien dat resveratrol
oxidatieve stress en ontstekingen kan verminderen. Dit
mechanisme zou verantwoordelijk kunnen zijn voor
de vele positieve effecten op de gezondheid. Een aantal
chronische ziekten die geassocieerd zijn met door oxidatieve stress geïnduceerde chronische ontsteking zijn
onder andere atherosclerose, diabetes mellitus, chronisch
obstructieve longziekten en kanker. Laboratoriumstudies
hebben laten zien dat deze ziekten kunnen worden voorkomen, behandeld of genezen door het verminderen van
reactieve zuurstofmetabolieten. Dit zou in theorie ook
bereikt kunnen worden door resveratrol. Echter, klinische
studies op dit gebied zijn er maar weinig. De werking
als antioxidant zou ook de oxidatie van LDL kunnen
stoppen en op deze manier endotheelbeschadigingen, die
verband houden met cardiovasculaire problemen, kunnen
verminderen. Dit is wel waargenomen in klinische studies
die gebruikmaakten van rode wijn, maar het is nog niet
direct gemeten na resveratrolsuppletie.

Obesitas en diabetes

Er is veel gespeculeerd over de potentie van resveratrol
als antidiabeticum bij mensen, daar studies met obese
dieren een positief effect van resveratrol op de insulinegevoeligheid en het lichaamsgewicht hebben laten zien. In
tegenstelling tot populaire aannames zijn de effecten van
gewichtsverlies en verbeteren van de insulinegevoeligheid
echter niet sterk aan elkaar gerelateerd. Er is namelijk
om gewichtsverlies te bewerkstelligen een veel hogere
dosering nodig dan de dosering die nodig is om de glucosetolerantie te verbeteren. Recent is er een studie met primaten (Microcebus murinus) geweest die gedurende een
jaar 200 mg/kg per dag kregen. Hier was het resultaat dat
het basaalmetabolisme verhoogd was, evenals het totale
dagelijkse energieverbruik. Dit zou ook voor mensen
kunnen betekenen dat resveratrol een effectieve manier is
om het energieverbruik te verhogen en/of gewichtsverlies
te bewerkstelligen. Er zijn echter nog geen klinische placebo-gecontroleerde studies verricht. Meerdere mechanismen voor de verbetering van de insulinegevoeligheid zijn
voorgesteld, maar helaas zijn er ook op dit gebied maar
weinig klinische studies verricht. In de weinige studies die
er zijn, werd geconstateerd dat de glucosetolerantie verbeterde bij type II diabetici, zonder dat er sprake was van

(ernstige) bijwerkingen zoals hypoglykemie. Bij gezonde
personen werd overigens geen verschil gezien. Dit zou
resveratrol tot een aantrekkelijke keuze maken voor de
behandeling van diabetes, mits de effectiviteit vergelijkbaar is met de huidige, reguliere medicatie.

Cardiovasculaire effecten

De veronderstelde relatie tussen resveratrol en de ‘Franse
paradox’ heeft ervoor gezorgd dat er veel onderzoek gedaan
is en wordt naar het effect van resveratrol op de cardiovasculaire gezondheid. Eén van de belangrijkste mechanismen
blijkt te zijn dat resveratrol het vermogen heeft om endotheliaal stikstofoxide synthase (eNOS) te induceren. Dit zorgt
op zijn beurt voor een verhoging van de door stikstofoxide
gemedieerde vasodilatatie en een verhoogde bloedtoevoer.
Ook op bloedplaatjes heeft resveratrol dit effect en zorgt
het voor verminderde plaatjesactivatie. Hoewel er bewijs is
dat resveratrol de sterkste polyfenol in de druivenschil is die
eNOS kan induceren, kan het op zichzelf niet zorgen voor
alle verhoging die veroorzaakt wordt door het gebruik van
rode wijn, hetgeen het synergisme tussen de bestanddelen in
de druivenschil accentueert.

Figuur 1: Moleculaire structuur van resveratrol (bron: National
Center for Biotechnology Information, PubChem database).

Metabolisme door de lever

Onderzoek heeft laten zien dat resveratrol de activiteit
van cytochroom P450 (CYP) enzymen kan beïnvloeden.
Dit kan in theorie zowel een effect hebben op het metabolisme van andere medicatie, als ook op de activatie en
detoxificatie van carcinogenen. Ook hier is slechts één
klinische studie naar verricht. Chow et al. [5] stelden vast
dat dagelijkse inname van 1 g resveratrol gedurende vier
weken CYP1A2 verhoogde en de activiteit van CYP3A4,
CYP2D6 en CYP2C9 verlaagde. Voornamelijk de verlaging van de activiteit van CYP3A4, CYP2D6 en CYP2C9
zou de werking van medicijnen, die door deze CYP’s worden gemetaboliseerd, kunnen beïnvloeden. De effecten
van resveratrol zijn naar alle waarschijnlijkheid niet universeel, maar zijn afhankelijk van de fysiologische status
van een individu en mogelijk van zijn/haar genotype.

Beperkingen bij de klinische studies die verricht zijn

Het is verbazingwekkend dat er in vergelijking met de
duizenden laboratoriumstudies maar zo weinig klinische
studies zijn gepubliceerd. Als eerste zou dit te maken kunnen hebben met een publicatie-bias, waarvan de omvang
niet bekend is. Ook geven de auteurs aan dat het deels te
maken zou kunnen hebben met de weerzin van de farmaceutische industrie om resveratrol aan te prijzen voor de
behandeling van chronische ziekten, daar deze ook met
meer winstgevende medicatie behandeld kunnen worden.
Hoewel er al weinig data beschikbaar zijn over de effectiviteit van resveratrol bij de behandeling van chronische
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ziekten, schitteren klinische onderzoeken naar het effect bij
kanker geheel door afwezigheid. Er zijn op dit gebied zorgen
om het pro-oxidant effect van resveratrol, voornamelijk in
aanwezigheid van koper. Een recente studie bij dieren heeft
laten zien dat resveratrol de aanwezige hepatocarcinomen
verkleinde, maar de kans op lymfomen en solide tumoren
verhoogde. Om deze reden doen de auteurs de aanbeveling
dat er meer onderzoek plaats zou moeten vinden naar het
effect van resveratrol bij carcinomen, met specifieke aandacht voor de karakteristieken van de carcinomen.
Een nadeel van de klinische onderzoeken is dat deze tot
op heden niet langer dan zes weken geduurd hebben.
Hierdoor is onduidelijk of de gevonden positieve resultaten
ook op lange termijn blijven voortduren.
Eén van de meest uitdagende aspecten van het beoordelen van onderzoek naar resveratrol is de variatie in preparaten die gebruikt worden in de studies. De klinische
onderzoeken gebruiken tussen de 5 mg en 5 g (trans-)
resveratrol waarbij sommige supplementen extra bestanddelen bevatten vanwege een vermeend synergistisch effect.
Verschillende doseringen, synergistische bestanddelen,
moment van inname en duur van de suppletie kunnen alle
hun invloed hebben op de resultaten, maar de relatieve
bijdragen van deze factoren zijn onbekend.
De klinische studies zijn momenteel gericht op het verkrijgen van positieve fysiologische effecten in het menselijk
lichaam. Dit is van groot belang, maar het is ook belangrijk om de efficiëntie te evalueren in vergelijking met andere voedingsbestanddelen en medicatie. Daarnaast is het
belangrijk in acht te nemen dat studies met gezonde personen mogelijk niet het volledige potentieel van resveratrol
laten zien. Dit komt naar voren uit bijvoorbeeld de studie
van Chow et al. [5], die liet zien dat de proefpersonen aan
de ‘ongezonde’ kant van het spectrum een verbetering in
meerdere parameters lieten zien, in tegenstelling tot de
gezonde proefpersonen, die geen verschil lieten zien. Deze
studie laat, zij het in een kleine onderzoeksgroep, het nut
zien van resveratrol voor de preventie van een aantal chronische ziekten en voor het verbeteren van de gezondheid
van mensen met bepaalde chronische ziekten.

Druiven zijn de bekendste bron van resveratrol

op de gezondheid te hebben, voornamelijk in de klinische
populatie waar er sprake is van gezondheidsproblemen.
Echter het is nog niet duidelijk of het effect blijvend is bij
gebruik van supplementen op de lange termijn. Om dit
effect bij zowel gezonde als zieke mensen te onderzoeken
zijn meer studies nodig.
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Brown VA, Patel KR, Viskaduraki M, Crowell JA, Perloff M, Booth TD, Vasilinin G, Sen A, Schinas AM, Piccirilli G, Brown K, Steward WP, Gescher AJ,
Brenner DE. Repeat dose study of the cancer chemopreventive agent resveratrol
in healthy volunteers: safety, pharmacokinetics, and effect on the insulin-like
growth factor axis. Cancer Res 2010;70:9003-11.

5.

Chow HH, Garland LL, Hsu CH, Vining DR, Chew WM, Miller JA, Perloff M,
Crowell JA, Alberts DS. Resveratrol modulates drug- and carcinogen-metabolizing enzymes in a healthy volunteer study. Cancer Prev Res 2010;3:1168-75.

6.

Gresele P, Pignatelli P, Guglielmini G, Carnevale R, Mezzasoma AM, Ghiselli
A, Momi S, Violo F. Resveratrol, at concentrations attainable with moderate
wine consumption, stimulates human platelet nitric oxide production. J Nutr
2008;138:1602-8.

7.

Vitaglione P, Sforza S, Galaverna G, Ghidini C, Caporaso N, Vescovi PP, Fogliano V, Marchelli R. Bioavailability of trans-resveratrol from red wine in humans.
Mol Nutr Food Res 2005;49:495-504.

8.

Goldberg DM, Yan J, Soleas GJ. Absorption of three wine-related polyphenols in
three different matrices by healthy subjects. Clin Biochem 2003;36:79-87.

9.

ClinicalTrials.gov. Beschikbaar via: http://www.clinicaltrials.gov/ [bezocht op
10-2-2012].

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 25e JAARGANG, NR 2, april 2012, 5

Complementaire geneeswijzen en
fytotherapie in Italië
A.G.M. van Asseldonk
Alleen artsen en tandartsen mogen geneeskunde bedrijven in Italië, zo staat het in de beroepscode van de
medici. Niet-conventionele praktijken behoren onverminderd tot de beroepsmatige verantwoordelijkheid van
de arts; de burger mag geen specifieke wetenschappelijk onderbouwde behandeling worden onthouden, hij
moet goed geïnformeerd zijn en toestemming hiervoor geven. Het is artsen verboden om in de sector van de
niet-conventionele geneeskunde op enigerlei wijze samen te werken met derden die geen arts zijn [1]. Er is
dus volgens medici geen plaats voor diëtisten-fytotherapeuten, fysiotherapeut-acupuncturisten, enzovoorts.
Over deze strikte regulering is veel discussie gaande onder invloed van de eenwording van Europa. Fytotherapeutica hebben in Italië van oudsher nog steeds de aandacht van de faculteiten Farmacie, waar farmacognosie nog overal een verplicht vak is. Dat is ook de reden waarom veel apotheken op hun gevel erboristeria
hebben staan. De specifieke herboristenopleiding heeft – in tegenstelling tot België waar deze bestaat als
mbo-opleiding – in Italië een (drie-jarig) bachelor-niveau en werd tot voor kort op 25 universiteiten verzorgd
door de farmaceutische faculteiten. Na een verplichte onderwijshervorming twee jaar geleden moesten veel
universiteiten deze richting schrappen en nu is zij nog slechts op negen universiteiten te volgen. Herboristen
hebben wel titelbescherming, maar om dit beroep uit te oefenen – dus een erboristeria te openen – is geen
diploma nodig, slechts de toestemming van de gemeente. Het vak wordt dus ook door leken uitgeoefend.
Ook de natuurgeneeskunde kent diverse leken-beoefenaars. En zo zijn in Italië veel regels multi-interpretabel.

ESCOP in Italië

De Italiaanse vereniging die net als de NVF door
ESCOP vertegenwoordigd wordt op Europees niveau is
de Societa Italiana di Fitochemica (SIF; www.phytosif.
org); zoals de naam al aangeeft een sterk fytochemisch
en minder (dan de NVF) klinisch gerichte vereniging. Zij
heeft ongeveer 120 leden, allen uit de hoek van de biologie en farmacie. Er is geen eigen tijdschrift; sommigen
publiceren wel in Fitoterapia, maar nog vaker elders, in
de Italiaanse taal.
Een vereniging die meer op de NVF lijkt qua samenstelling en activiteiten is de Societa Italiana di
Fitoterapia (SIFIT; www.sifit.org). Deze vereniging is in
1992 opgericht, telt 150 leden en geeft het tijdschrift
Phytotherapy Reviews uit Deze vereniging heeft ook
ESCOP-lidmaatschap aangevraagd. Voorzitter is professor Giachetti, farmaceutisch bioloog aan de Universiteit
van Siena. Zij startte twaalf jaar geleden met een masteropleiding fytotherapie voor artsen, apothekers en
wetenschappers aan de Universiteit van Siena (alleen
toegankelijk voor laureati, dat zijn afgestudeerden met
een vijf-jarige universitaire opleiding) en deze opleiding
loopt nog steeds.
De herboristen hebben met professor Capasso een eigen
wetenschappelijke vereniging, de Società Italiana delle
Scienze e delle Tecniche Erboristiche (SISTE; www.sisteweb.it) en deze is op Europees niveau betrokken bij het
European Botanical Forum (www.botanicalforum.eu).

Kruidenpreparaten in de warenwet

Wat betreft de verkrijgbaarheid van fytotherapeutica in
Italië lijkt er oppervlakkig, gezien de vele erboristeria

– ook in apotheken – niets aan de hand, maar het implementeren van de Europese richtlijn voor Traditionele
Kruidengeneesmiddelen gaat heel traag. Er is pas in
2011 gestart met registraties en dat leverde slechts drie
preparaten op. Zowel SIF als SIFIT vinden het jammer,
maar meer nog dan in Nederland ressorteren de meeste
kruidenpreparaten in de handel onder de warenwet, besluit 169/2004 inhoudende EU-richtlijn 2002/46/EC [2].
Hierbij hoort een positieve lijst van circa 1200 planten.
Deze lijst bevat de botanische naam, volksnaam en het
gebruikte deel. Daarnaast soms extra toevoegingen zoals
‘niet te gebruiken bij zwangerschap en lactatie’ of een
maximaal gehalte aan synefrine, silymarin of hypericin.
Tot maart 2009 waren er 41.000 producten aangemeld,
waarvan er 24.000 in het register van voedingssupplementen werden ingeschreven (circa de helft betreft
kruidenpreparaten). Er is ook een zeer lange negatieve
lijst met plant(delen) die als waar verboden zijn. Alleen
al de letter A bevat meer dan 50 planten waaronder zes
Aconitum en negen Aristolochia species en bijvoorbeeld
Acorus calamus rhizoma (geen Beerenburg voor de
Italianen dus). Het is echter in Italië nog heel gebruikelijk om zelf in het wild paddenstoelen en eetbare planten
te verzamelen en ook op streekmarkten waar lokale
delicatessen worden verkocht gaat niemand eerst deze
lijsten nakijken.

Artsen: van fytotherapie naar complementaire geneeswijzen

Wat betreft de klinische fytotherapie hebben Fabio
Firenzuoli en Luigi Gori van het S.Guiseppe ziekenhuis
in Empoli (Toscana) de afgelopen jaren een voortrek-
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kersrol gespeeld. Behalve met het inzetten van fytotherapie in hun ziekenhuis, waarbij ook een erborista wordt
betrokken, houden zij zich veel bezig met farmacovigilantie. Zij publiceren actief over bijwerkingen (zoals
een case report over leverschade bij gebruik van een
sabalpreparaat), vervalsingen (van een kruidenpijnstiller met het medicijn nimesulide) en reageerden op de
waarschuwing van de European Medicines Agency ten
aanzien van Cimicifuga met een inventarisatie onder
107 van hun (ex)patiënten die langer dan 12 maanden
een Cimicifuga-preparaat gebruikten. Ze waarschuwen
voor onveilige kruidenbereidingen en geven voorlichting
aan collega’s en publiek over ongewenste interacties
met geneesmiddelen en over kruiden die je niet rond een
operatie moet gebruiken [3, 4, 5, 6]. Firenzuoli heeft
ervoor gezorgd dat er ook bij de artsenopleiding aan
de Universiteit van Florence een masterspecialisatie in
fytotherapie mogelijk werd. Omdat op de stageplaats
in Empoli de rol van onder meer Traditionele Chinese
Geneeskunde (TCG) steeds belangrijker werd, is deze
opleiding verbreed tot een opleiding voor complementaire geneeswijzen (Complementary and Alternative
Medicine, CAM). Ook heeft Firenzuoli in 1998 een vereniging van artsen opgericht, de Associazione Nazionale
Medici Fitoterapeuti (ANMFit). Deze is veel kleiner
dan de SIFIT, heeft geen eigen website en alhoewel de
verhoudingen tussen de vier genoemde verenigingen niet
vijandig zijn, wordt er in de praktijk weinig gezamenlijk
gecongresseerd of ondernomen.

plaatsvindt. In Italië wordt op verschillende universiteiten etnobotanisch onderzoek verricht waarbij met
name culinaire en fytotherapeutische tradities worden
gedocumenteerd, zoals in Florence, Rome 3 en Cagliari.
Er is een particuliere, overheidsgeaccrediteerde universiteit voor gastronomische wetenschappen gevestigd in
Piemonte waar etnobotanie één van de hoofdvakken is;
hierover leest u elders in deze editie meer (interview met
Andrea Pieroni).
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Italiaanse situatie rond complementaire geneeswijzen

Paolo Roberto di Sarsina is als lid van de Italiaanse
Gezondheidsraad werkzaam op het Ministerie van
Volksgezondheid in Rome. Hij meldt dat in 2005 is
vastgesteld dat in de drie voorafgaande jaren 8 miljoen
mensen in Italië gebruik hebben gemaakt van nietconventionele geneeswijzen. Net als in Nederland gaat
het hierbij vooral om hoogopgeleide vrouwen in de leeftijdsgroep van 35 tot 44 jaar, zijn de ervaringen ermee
positief en zijn de meest bekende geneeswijzen homeopathie, acupunctuur, kruidengeneeskunde, antroposofische geneeskunde en chiropraxie.
Maar, evenals in andere Europese landen, wordt de
emancipatie van de niet-conventionele geneeswijzen
gehinderd door het ontbreken van nationale wetgeving
die de opleiding, praktijkvoering en toegankelijkheid
regelt en een gebrek aan overheidsstimulering van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied, aldus Roberto
di Sarsina [1].
In Italië, met name ook in Milaan waar vanuit de faculteit voor Sociale Wetenschappen een masteropleiding in
CAM-onderzoek gestart is, wordt veel gediscussieerd
over persoonsspecifieke prescriptie, niet alleen in het
kader van TCG maar ook in het kader van de ayurveda,
die sterk in opkomst is [1, 7]. Hier wordt de opkomst
van CAM opgevat als een signaal voor de gezondheidszorg dat een transitie nodig is van de traditionele aanpak bij ziekte naar een meer gerichte gezondheidsbevordering. Ook wordt er actief gezocht naar verrijkingsmogelijkheden van zowel reguliere gezondheidswetenschap
als CAM [8, 9, 10].
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10. Roberti di Sarsina P, Iseppato I. Traditional and non-conventional medicines: the socio-anthropological and bioethical paradigms for person-centered
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Etnobotanie

Italië, Spanje en Turkije zijn de drie landen waarin het
leeuwendeel van het Europees etnobotanisch onderzoek
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Farmacie, etnobotanie en gastronomische
wetenschappen
Een interview met Andrea Pieroni
A.G.M. Van Asseldonk
Andrea Pieroni (1967, Toscana) studeerde farmacie in Pisa en Antwerpen. Hij promoveerde in Bonn. Van 2000 tot 2009 werkte hij in het Verenigd Koninkrijk, eerst
als een post-doc onderzoeker in Londen en daarna als senior-docent aan de universiteit van Bradford. Sinds 2009 is hij universitair hoofddocent in Food, Botany,
and Ethnobotany (Environmental and Applied Botany), aan de Universiteit voor
Gastronomische Wetenschappen in Pollenzo, Italië (zie kadertekst 2) waar hij de
masterprogramma’s coördineert. Zijn onderzoeksinteresse is heel breed en bestrijkt
het hele terrein van geneesplanten, (historische en ecologische) etnobotanie en etnoveterinaire wetenschappen. Verschillende internationale onderzoeken werden
door hem verricht of geïnitieerd, zoals het door de Europese Unie gefinancierde
RUBIA-project (2003-2006) dat een inventarisatie heeft gemaakt van de CircumMediterranean etnobotanische en etnografische erfenis van traditionele technieken,
gereedschappen, en gebruik van wilde of vergeten planten voor (dier)voeding, geneeskunde, textiel, kleurstof of werktuigbouw.
Hij is bestuurslid van diverse wetenschappelijke verenigingen en conferenties; zit in de redactie van meerdere tijdschriften en is sinds 2005 hoofdredacteur van het Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine (BioMed Central,
Verenigd Koninkrijk). Ongeveer 70 wetenschappelijke artikelen in internationale peer-reviewed tijdschriften en 20
hoofdstukken van boeken staan (mede) op zijn naam. Vrijwel alle publicaties staan op de website
www.andreapieroni.eu.
Als ik het me goed herinner, was u een van de eerste wetenschappers die wees op het belang van zelf verzamelde
wilde groente en kruiden voor het Mediterrane dieet, en
u liet zien dat deze planten zeer rijk zijn aan antioxidanten. Na dit onderzoek heeft u de aandacht verlegd van
farmacognosie naar etnobotanie. Wat was hiervoor de
reden?

Lokale kennissystemen

Dit antioxidantonderzoek deed ik in Londen en anderen
van de groep van professor Heinrich hebben dit werk
voortgezet. Ik ben aan de universiteit van Bradford gaan
werken bij de faculteit voor Sociale Wetenschappen.
De reden waarom ik ervoor gekozen heb om zoveel
energie in de etnobiologie te steken, is dat ik in mijn
eerdere werk (etnofarmacologie en farmacognosie) het
gevoel kreeg dat de etnobiologie een soort bijwagen was
bij de andere wetenschappen. Wetenschappers leken
vooral geïnteresseerd in traditioneel gebruik vanwege de
aanwezigheid van een mogelijk voor een geneesmiddel
bruikbare stof. Bioprospecting als doel dus. Maar dat
is niet wat we zouden moeten doen als wetenschappers,
want dan missen we juist wat we moeten ontdekken: de
ecologie van de mens. Wat we zouden moeten proberen
te begrijpen, is dit: wat zijn de culturele veranderingen
in plaats en tijd die de mensen in staat stellen te adapteren aan hun steeds veranderende omgeving? Wat doen
mensen met planten in dit verband en hoe pakt dit uit?
De evaluatie van de plantaardige geneesmiddelen moet
je niet zozeer in het laboratorium zoeken maar meer in
de sociologie.

Zeker niet, lokale voedings- en kruidentradities zijn erg
belangrijk en vormen op dit moment hot topics in Italië
en elders. Wat ik wel zie, is de neiging van de slow food
beweging om de oude recepten te veel te benadrukken.
Het is echt niet zo dat de oude gebruiken zaligmakend
zijn voor wat betreft lekker en gezond eten en dat we
dus niets moeten veranderen. Juist omdat de wereld
steeds verandert, moeten ook tradities veranderen.
Oscar Wilde heeft gezegd: “Traditie is een succesvolle
uitvinding”. Het belang ligt ook hier weer in de ecologische benadering. Dat is wat waardevol is in deze kennissystemen, niet de traditie om de traditie.

Lokale kennissystemen was het onderwerp van het
themanummer dat het Journal of Ethnobiology and
Ethnomedicine uitbracht in november 2011. Waarom
zijn deze kennissystemen van belang in de huidige tijd?
Is dit niet een veel te conservatieve benadering, die niet
relevant is voor de toekomst van Europa?

Anderzijds, wanneer wetenschappers lokale kennissystemen gaan evalueren, bent u dan niet van mening dat
ze vaak nog sneller verdwijnen dan wanneer ze met rust
waren gelaten? Wat is dan het beste om te doen?
Het is waar dat de etnofarmacologische wetenschap maar
heel weinig heeft gedaan voor de mensen die zij bestudeert
en die haar bron van kennis vormen. Zie ook de kritiek die
Etkin en Elisabethsky hierop hebben geuit in het 30-jarig
jubileumnummer van het Journal of Ethnopharmacology
in 2005. De gedachte dat planten alleen nut hebben voor
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Atrosan Spier- en Gewrichtsgel heeft een pijnstillende en
ontstekingsremmende invloed op spierpijn, stijve spieren
en gewrichten en kneuzingen. Eén gram gel bevat maar liefst
500 mg Arnica extract van verse Arnica-bloemen. De krachtige
invloed van Atrosan Spier- en Gewrichtsgel is bewezen in
klinisch onderzoek.
Spierpijn, pijnlijke gewrichten, stijfheid… iedereen heeft er wel eens last van. Zo’n kwart van
de Nederlanders zelfs bijna dagelijks, blijkt uit onderzoek. Het wordt vaak veroorzaakt door een
ophoping van afvalstoffen, een slechte doorbloeding of beschadigd weefsel. Atrosan Spier- en
Gewrichtsgel (met ruim 50% Arnica) stimuleert de lokale doorbloeding waardoor afvalstoffen
sneller worden afgevoerd, ontstekingen worden geremd en zwellingen verminderen. Beschadigd
weefsel herstelt en wordt aangezet tot het vormen van nieuw weefsel. De pijn verlicht zo op
natuurlijke wijze en het herstel versnelt.

A.Vogel Atrosan
Spier- en Gewrichtsgel
Te adviseren bij:
• stijve en pijnlijke spieren
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• stijve gewrichten
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die gepaard gaan met beschadigd
(onderhuids) weefsel en zwellingen
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het zoeken naar dat ene wonderbaarlijke stofje dat ons allemaal 200 jaar oud zal gaan maken, is ouderwets en moet
worden verlaten. Daarom geef ik ook geen farmacognosielessen meer aan apothekers. Maar, op dit moment zitten we in de situatie dat we slechts tien, of met een beetje
geluk twintig jaar over hebben om de volksgeneeskundige
plantentradities van Europa te documenteren. Als we dit
nu niet doen dan is het straks allemaal verdwenen, nog
voordat iemand het heeft vastgelegd.
Het documenteren van tradities rond het verzamelen van
wilde planten is een van uw specialismen. Dit gebeurt
steeds meer, evenals het gebruik van zelf gekweekte of geïmporteerde exotische planten. Hoe schat u de toxicologische risico’s hierbij in? Moeten apothekers een rol spelen
bij het bewaken van de veiligheid van deze gebruiken?
Zeer zeker moet de officine apotheker hier een rol in spelen; met name op het gebied van toxicologie van planten,
maar ook dient deze expert te zijn op het gebied van de
interactie van kruiden-, voedings- en geneesmiddelen. In
Bradford gaf ik een cursus van 10 ECTS-studiepunten
(ECTS = European Credit Transfer and Accumulation
System) hierover aan de apothekersopleiding en dit waardeerden de studenten zeer. Aan interesse bij studenten
mankeert het niet maar de meeste farmaciefaculteiten
zijn conservatief, met name in continentaal Europa (en
zeker ook in Italië). We moeten ons realiseren dat de
gezondheidszorgconsument aan het veranderen is en dit
gaat veel sneller dan de meeste apothekers denken. Dus,
in plaats van te gaan klagen dat de internetfarmacie de
handel kapot maakt, moet de apotheker zorgen dat hij
de expert is op het gebied van geneesmiddelen en kruiden
die het publiek juist zo hard nodig heeft in deze tijd van
verwarrend veel aanbod en reclame. De apotheker moet
juiste en degelijke adviezen geven over mogelijkheden
en risico’s van kruiden. Zij moeten er bijvoorbeeld heel
zeker van zijn welke Hypericum-producten een goede
kwaliteit hebben en welke niet. De apotheker moet actief
geïnteresseerd zijn in multiculturele traditionele geneessystemen. Per slot van rekening gaat iemand die zich niet
lekker voelt vaker nog eerst naar de apotheek om iets te
kopen dan naar de dokter (dit geldt niet zo sterk voor
Nederland waar de drogist ook een rol heeft, red.). Of
de zieke raadpleegt internet, dat gebeurt natuurlijk steeds
vaker. Ook op internet moet je zorgen dat je de patiënt
bereikt en helpt. Apothekers moeten les krijgen over de
in populariteit groeiende complementaire geneeswijzen
(Complementary and Alternative Medicine, CAM) en het
specifieke voedings- en geneesmiddelgebruik daarbinnen,
en je moet ze niet lastigvallen met plantenanatomie of
fytochemische verbindingen. Planten bestaan niet alleen
om er chemische stoffen uit te halen. Dat is wel één van
de gebruiksmogelijkheden van planten maar echt niet de
meest interessante.

RUBIA-project

In het RUBIA-project heeft u met uw projectpartners
een enorme inspanning verricht bij het inventariseren
van etnobotanisch en etnoveterinair gebruik van planten in de mediterrane regio. Bent u van mening dat
het belang van dit project voor de Noord-Europese
landen (Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland,
enzovoorts) erin ligt dat mediterrane planten sinds de
Romeinse tijd een centrale rol spelen in de fytotherapie

van deze landen? En is veel van deze traditie te herleiden tot de Griekse traditie, zoals die onder andere door
Dioscorides is gedocumenteerd?
Alhoewel er in Europa veel kan worden herleid tot
Dioscorides, moet je ook dit niet al te dogmatisch zien.
Een van de belangrijkste bevindingen in het RUBIAproject was juist dat mensen ons zeer veel planten
wisten te noemen die helemaal niet voorkomen in de
klassieke kruidenboeken. Daarnaast zien we ook dat in
verschillende landen voor dezelfde planten heel andere
toepassingen bestaan.
Het is fascinerend dat u dit project heeft gecoördineerd
terwijl u werkzaam was bij het Wageningen University
& Research Centre (WUR). Misschien is het u opgevallen dat het wetenschappelijk klimaat in Nederland
niet erg gunstig is voor kruidengeneeskunde. Zo
probeerde bijvoorbeeld onlangs de Vereniging tegen
Kwakzalverij met een brief aan de Rector Magnificus
van de Universiteit Leiden te voorkomen dat professor
Verpoorte een congres over Chinese kruiden (www.gptcm-congress.nl) hield op zijn universiteit. Ondervond u
dergelijke hinder ook tijdens uw project?
Nee, we hadden wat dat betreft geen problemen.
Waarschijnlijk heeft dit er ook mee te maken dat dit
project liep op de faculteit van de sociale wetenschappen
en daarom niet de aandacht trok van sceptici die zich
meestal vooral op biomedisch werk richten. Het is wel
zo dat het etnobotanisch onderzoek op de WUR stopt
met het vertrek van Lisa Price naar de Verenigde Staten.

Het boek Ethnobotany in the new Europe

U bent mederedacteur van het recent verschenen boek
Ethnobotany in the new Europe. Wat betekent in dit
verband ‘new’? Gaat dit over nieuw toegetreden landen
of is het nieuw in tegenstelling tot oude boeken en teksten zoals die van Fuchs, enzovoort?
Inderdaad zijn veel recent tot de Europese Unie (EU)
toegetreden landen bij dit boek betrokken, maar we
hebben eigenlijk vooral willen aangeven dat we Europa
zien als een cultuur met een grote diversiteit die in een
transitieperiode zit. We kijken daarbij naar de toekomst
en niet (alleen) naar het verleden. Nu de maatschappij snel aan het veranderen is, zoeken mensen naar
nieuwe oplossingen voor problemen met betrekking tot
hun gezondheid, maar ook op andere gebieden zoals
werken en eten. De Duits/continentale benadering van
de kruidengeneeskunde, die ook heel prominent in de
EU-wetgeving naar voren komt, kan de huidige snelheid
van de veranderingen in de maatschappij helemaal niet
bijhouden.
Als ik dit boek lees, komt het me voor dat etnobotanici
zich sterk richten op emigranten van buiten Europa en
op erg afgelegen gebieden binnen Europa. Het belang
van kruiden en planten voor het leven van de gemiddelde 21te-eeuwse Europese burger en de praktijken
van modern opgeleide fytotherapeuten lijken buiten
beschouwing te blijven, klopt dat?
De meeste etnobotanische studies zijn nogal academisch
en inderdaad zou de relatie tot de CAM-praktijk veel
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prominenter en sterker kunnen. In Italië vind ik het werk
van Firenzuoli bijvoorbeeld heel belangrijk: hij brengt in
het belang van de patiënt alle groepen bij elkaar: artsen,
verpleegkundigen, erborista, specialisten, acupuncturisten
en apothekers. Dat is de weg naar voren. We moeten ophouden energie te stoppen in die eindeloze chemisch farmacologische studies naar fytotherapeutica. Pluralistische
gezondheidszorg heeft de toekomst. Wij moeten zorgen
dat de mensen toegang hebben tot veilige en effectieve
kruidengeneesmiddelen. Om dit te bereiken zullen we als
wetenschappers meer moeten samenwerken met therapeuten. Maar vooral zullen de opvattingen moeten veranderen over wat artsen en apothekers in hun mars moeten
hebben om hun patiënten goed te kunnen helpen. Die
opleidingen moeten veranderen.

Universiteit voor Gastronomische Wetenschappen

U bent de coördinator van de masteropleidingen aan de
Universiteit voor Gastronomische Wetenschappen (zie
voor details de kadertekst 2). Welke onderzoeksprojecten voeren uw studenten zoal uit?
De studenten komen uit heel verschillende landen en
hebben heel verschillende achtergronden. Zo komen er
uit Frankrijk (vanwege een onderzoekssamenwerking)
veel historici en vanuit de Verenigde Staten komen er
veel biologen en filosofen. Er bestaat een docenten- en
studentenuitwisselingsprogramma met New Hampshire
in de Verenigde Staten en ook met een masterprogramma voor duurzame landbouw in Noorwegen. Met
een Duitse universiteit wordt veel samengewerkt op het
gebied van moleculaire gastronomie (smaakmoleculen).
Onderwerpen van scripties hangen vaak samen met die
verschillende achtergronden en komen onder meer uit
het domein van voedingswetenschap of -techniek, zoals
sensory analysis of consumers’ approaches, maar er
worden ook onderwerpen uit de sociale wetenschappen
en humanities opgepakt (antropologie, geschiedenis).
In Nederland hebben naast de mediterrane kruiden ook
kruiden uit de koloniën zoals Curcuma spp (geelwortel),
Orthosiphon stameus (kattensnor), gember en kruidnagel
zowel culinair als medisch een plaats gekregen in de cultuur. Was dat minder in Italië en eten mensen daar traditioneler?
In Italië heeft de fascistische periode geleid tot de introductie van de hibiscusthee uit Ethiopië. Verder had Italië
geen koloniën en inderdaad zijn er weinig exotische
kruiden en specerijen in gebruik geraakt. Pas de laatste
twintig jaar wordt ook Italië een beetje een multicultureel land. Italianen zijn heel conservatief in hun eetvoorkeuren. Het is een mythe dat lokaal en traditioneel beter
is, maar spaghetti komt uit China en de tomaten uit
Peru, dus wat denken we eigenlijk?
Wat is volgens u het geheim van het mediterrane dieet
of de Franse paradox? Is het resveratrol/antioxidanten?
Is het de zon? Is het de afwezigheid van stress en/of producten als margarine?
De definitie van het mediterrane dieet is nog niet helder. Het
is begonnen met wetenschappers in de Verenigde Staten die
gezondheidseffecten vaststelden van een dieet dat in feite
alleen door een paar mensen op Kreta wordt gegeten. De
meeste Italianen eten echt niet zoveel groente en fruit en

wat ze wel eten – en zeker niet zo gezond is – is veel varkensvlees. Zeker lijkt me dat het gezondheidsbevorderende
effect van een dieet niet in één of twee componenten zit,
zoals bijvoorbeeld olijfolie. Gezondheid moet altijd in een
bredere context worden bekeken. Zo is de consumptie van
zelf verbouwde of in het wild verzamelde groente niet los
te zien van de zeer belangrijke begeleidende aspecten van
betrokkenheid, zelfredzaamheid en fysieke activiteit. En de
sociale context van het eten, de maaltijd, moet er altijd bij
worden betrokken. En zoals u zei, de afwezigheid van bepaalde ongezonde factoren kan minstens zo belangrijk zijn.
Op dit moment kampt Italië zoals de Verenigde Staten en
de meeste landen in Europa met het probleem dat met het
stijgend aantal obese kinderen nu al te voorzien is dat straks
diabetes en hart- en vaatziekten enorm hoge kosten gaan
geven. Naar mijn mening speelt het hierbij een grote rol dat
vrouwen en grootmoeders steeds vaker werken en er dus
niemand meer in het gezin is die de tijd neemt de gezonde
gewoonten in stand te houden en over te dragen. In plaats
van naar fast food te grijpen zouden mensen moeten leren
kwalitatieve en duurzame oplossingen te zoeken voor de
nieuwe situatie. Zo zouden ook de mannen zich meer met
telen, verzamelen en koken van groenten bezig moeten gaan
houden. Hoe kunnen deze huishoudens gezonder en duurzamer functioneren? Dat is een belangrijke vraag. Maar in
Italië zijn gezondheidsvoorlichting en preventie non-issues.
En niemand wil het op zich nemen om voeding, een bron
van veel plezier, als een probleem te gaan kenschetsen. Het
zou kunnen dat het mediterrane dieet, als het eenmaal goed
gedefinieerd is, een van de voorbeelden voor gezonde voeding zou kunnen zijn, maar voor het zover is moet er nog
veel onderzoekswerk verzet worden.

Auteursgegevens
Drs. A.G.M. (Tedje) van Asseldonk is bioloog, docent fytotherapie, directeur
van het IEZ (Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie) in Beek en
redacteur van dit tijdschrift.

De Universiteit voor Gastronomische
Wetenschappen

In Pollenza (in de provincie Cuneo in Noordwest
Italië) is in een groot kasteel de particuliere kleinschalige (maar wel geaccrediteerde) universiteit voor
gastronomische wetenschappen gevestigd. Zij leidt op
tot gastronoom, dat is een voedingsprofessional gespecialiseerd in de productie, distributie, promotie en
communicatie inzake kwalitatief hoogwaardige voeding. Antropologie, ecologie, geschiedenis, filosofie
en ethiek zijn belangrijke vakken, daarnaast uiteraard
voedingstechnologie en economie. De universiteit
kent naast de driejarige bacheloropleiding vier masteropleidingen. Drie daarvan zijn intensieve opleidingen (90 ECTS) in het Engels, ze duren één jaar en zijn
toegespitst op respectievelijk media en communicatie
van voedselkwaliteit, lokale voeding en identiteit en
humane ecologie en duurzaamheid. De vierde richting
is in het Italiaans (twee jaar, 120 ECTS) met de nadruk op gastronomie en toerisme. Van 2004 tot 2011
zijn ruim 1000 studenten opgeleid waarvan ongeveer
de helft van buitenlandse komaf (vooral afkomstig
uit de Verenigde Staten). Ook wordt er veel onderzoek samen met buitenlandse universiteiten verricht.
Van de afgestudeerden vond circa 60% binnen twee
maanden werk en 18% ging verder studeren.
Meer informatie op www.unisg.it.
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NVF-nieuws
Gezamenlijk congres van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF)
en de Nederlandse Vereniging voor GeneeskruidenOnderzoek (NVGO)
in samenwerking met PAO Farmacie
15 juni 2012

UTRECHT
FYTOTHERAPIE – kruidenpreparaten in farmacie en voedingssuppletie
Introductie

Traditionele en well established use kruidengeneesmiddelen vormen nieuwe categorieën geregistreerde geneesmiddelen
in Nederland. De meeste zijn gekanaliseerd via drogist en apotheek, enkele zijn uitsluitend apotheek (UA)
geregistreerd. Geregistreerde kruidengeneesmiddelen kunnen met een enkele uitzondering zonder tussenkomst van een
voorschrijver worden verstrekt. Daarnaast is een groeiende groep zorgverleners in Nederland actief, werkend vanuit
verschillende geneessystemen waarin patiënten traditioneel worden behandeld met kruiden. Hierbij gaat het veelal om
recepten en producten die onder de warenwet vallen.
Tijdens deze cursusdag, bestaande uit een gezamenlijk congres van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie
(NVF) en de Nederlandse Vereniging voor GeneeskruidenOnderzoek (NVGO), wordt ingegaan op de regelgeving
omtrent veiligheid, op aspecten van kwaliteit en patiëntenzorg, en op wetenschappelijk onderzoek naar
kruidenpreparaten. Binnen- en buitenlandse sprekers afkomstig uit universiteiten, het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (CBG), de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), het Kruidencomité van de Belgische
overheid, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en uit de apothekerspraktijk zullen de mogelijkheden voor
verantwoorde patiëntenzorg op dit terrein toelichten. Hete hangijzers worden niet uit de weg gegaan.
Vragen die worden behandeld op dit congres zijn onder andere:
Hoe om te gaan met deze nieuwe farmaceutische kolom en de vraag van cliënten naar informatie hierover? Wat
is de rol van de apotheker? Welke systemen voor farmacovigilantie bestaan er? Waar is betrouwbare informatie,
bijvoorbeeld over interacties, te vinden? Wat is de meerwaarde en/of toegevoegde waarde van deze producten voor de
gezondheidszorg?

Cursusleiding

Dr. Cees J. Beukelman, voorzitter van de NVF (Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie) is medisch bioloog; hij
is werkzaam bij de afdeling Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht en bij onderzoeksbedrijf
PhytoGeniX.

Leerdoelen
Vergroten van kennis op het gebied van kruidengeneesmiddelen: verschillende typen geneesmiddelenregistraties en de warenwetpreparaten, veiligheidsborging, farmacovigilantie, wetenschappelijke onderbouwing, ervaringen delen vanuit de apotheek.
Doelgroepen
Openbaar apothekers, leden van NVF en NVGO, overige (para)medische zorgverleners.
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PROGRAMMA (kleine wijzigingen voorbehouden)
09:00
09:25
09:30
10:00
10:30

09:25
09:30
10:00
10:30
11:00

PAO farmacie
dr. Cees J. Beukelman (UU)
Prof. dr. Rob Verpoorte (UL)
Dr. Burt H. Kroes (CBG)
Dr. Mohamed Farah (WHO)

11:00
11:15
11:30

11:15
11:30
12:00

Discussie n.a.v. voordrachten
Koffiepauze
Apr Solange Vynckier (B)

12:00

12:30

12:30
12:45
13:30

12:45
13:30
14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00
15:20

15:20
16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00
17:10

17:10
18:00

Ontvangst en inschrijving
Welkom namens NVF en NVGO
Planten, gezondheid, cultuur en (on)geloof
Registratie van kruidengeneesmiddelen
Farmacovigilance of herbal medicines: examples
from the WHO monitoring office in Uppsala

Borging van veiligheid en werkzaamheid van
kruidenpreparaten in de EU
Dr. ir. Martijn J. Martena ERT (NVWA) Kruidenpreparaten onder de Warenwet:
regelgeving, toezicht en veiligheid
Drs. S. Garritsen, apotheker
Betekenis en werk van de NVGO
Lunch
Dr. Cees J. Beukelman /panel
Antwoorden op vragen en opmerkingen van
congresdeelnemers
Dr. Bart van den Bemt, apotheker
Rationeel gebruik van kruidenpreparaten bij
Maartenskliniek
reuma- en artrosepatiënten
Drs. Herman van Wietmarschen (UL)
Building a bridge between Chinese and Western
medicine
Theepauze
Dr. Andreas G. Schapowal, arts (CH)
Treatment of allergic, acute and chronic sinusitus
with herbal preparations
Drs. Charles Wauters, apotheker
Fytotherapeutische patiëntenzorg
NatuurApotheek
Dr. Cees J. Beukelman (UU)
NVF projecten ten behoeve van betrouwbare
informatie over kruidenpreparaten
Drs. S. Garritsen, apotheker
Afsluiting plenaire deel, dankwoord.
Excursie naar de Botanische Tuin
Expositie: Komt een plant bij de dokter

Organisatie en inschrijving via www.paofarmacie.nl
PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum 15 juni 2012
Tijd: 9.00 – 18.00 uur
Accreditatie aangevraagd bij KNMP, ABNG, MBOG, NAAV, NWP.
Locatie: Ruppertgebouw en Botanische Tuin, Universiteit Utrecht
Kosten (incl/excl BTW):
. leden NVF/NVGO € 80,-/ € 67,23
. overigen € 195,-/ € 163,87
Ledenvergadering NVF 15 juni
NVF-leden die de openbare bestuursvergadering op 15 juni a.s. willen bijwonen, die na afloop van het congres wordt
gehouden, worden verzocht dit te melden bij het NVF-bureau, dan ontvangen ze de vergaderstukken. Bij voorkeur
aanmelden per mail (nvf@fyto.nl) . De vergadering wordt tussen 18.00 en 19.00 uur gehouden op de botanische tuin.
Daarna is er gelegenheid om te dineren (prijs op dit moment nog niet bekend).
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Boekbespreking

Quality control methods for herbal materials.
World Health Organization
ISBN: 978-92-4-150073 9
WHO Press, Genève (Zwitserland), 2011. 187 pagina’s,
beschikbaar via: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241500739_eng.pdf.
In 1998 is door de World Health Organization (WHO)
een eerste uitgave van Quality control methods for medicinal plant materials gepubliceerd met hierin standaarden en eisen voor de kwaliteit van plantaardige materialen. Deze publicatie had tot doel de kwaliteitsborging en
controle van medicinale kruiden en kruidengeneesmiddelen op een hoger niveau te brengen omdat veel van de
voor kruiden(geneesmiddelen) gerapporteerde bijwerkingen het gevolg bleken te zijn van kwalitatief slechte
(of slecht gecontroleerde) producten. In 2007 kwamen
ook richtlijnen voor het bepalen van verontreinigingen
en residuen in kruiden beschikbaar (WHO guidelines on
assessing quality of herbal medicines with reference to
contaminants and residues). In deze vernieuwde uitgave
van Quality control methods for medicinal plant materials zijn deze analysemethoden voor verontreinigingen
en residuen in de relevante hoofdstukken verwerkt. Aan
deze vernieuwde uitgave hebben zo’n 260 experts meegewerkt, onder wie leden van de WHO Expert Advisory
Panel on Traditional Medicine, de WHO Expert
Advisory Panel on the International Pharmacopoeia
and Pharmaceutical Preparations, het WHO Expert
Committee on Specifications for Pharmaceutical
Preparations en de WHO Collaborating Centres for
Traditional Medicine, maar ook nationale autoriteiten
uit meer dan 114 landen.

(bepaling van vreemde bestanddelen, macroscopische
en microscopische kenmerken, dunnelaagchromatografie) als kwantitatieve analyse (asrest, extraheerbaar
materiaal, watergehalte en het gehalte aan vluchtige
oliën en looistoffen) van geneeskrachtige planten worden beschreven. Ook worden bepalingsmethoden voor
meer fysiologische eigenschappen van planten(stoffen)
beschreven zoals bitterheid (bitterstoffen), hemolytische activiteit (saponinen), zwellingsindex (slijmstoffen
en andere polymere verbindingen) en schuimvormend
vermogen (saponinen). Ook methoden voor de (gehalte)bepaling van pesticiden, arseen, zware metalen,
micro-organismen, aflatoxinen en radioactiviteit worden
beschreven. Ten slotte worden er praktische richtlijnen gegeven met betrekking tot good practices (good
laboratory practice en good manufacturing practice)
voor laboratoria die medicinale kruiden analyseren.
Managementaspecten, te gebruiken apparatuur en onderzoeksmethodieken worden uitgebreid besproken en
hebben tot doel de betreffende laboratoria op een hoger
kwaliteitsniveau te brengen.
Het voordeel van Quality control methods for medicinal
plant materials is dat de gebruikte methodieken veelal
tot in detail worden uitgelegd en deze publicatie dus
ook kan worden gebruikt als praktisch handboek. De
beschreven methoden zijn echter niet altijd de meest moderne en state-of-the-art. Hiervoor is nadrukkelijk gekozen om in landen waar de technologische en financiële
middelen relatief beperkt zijn, toch een bepaalde vorm
van kwaliteitscontrole mogelijk te maken. Consequentie
is wel dat sommige methoden - zoals bijvoorbeeld het
vervaardigen van zelfgetrokken platen voor dunnelaagchromatografie - voor westerse begrippen antiek en niet
meer van deze tijd zijn. Quality control methods for
medicinal plant materials is vooral gericht op algemene
onderzoeksmethodieken en voor kwaliteitscontrole en
identiteitsbepaling van specifieke medicinale planten is
geen plaats ingeruimd. In dit opzicht kan deze publicatie
dus geen vervanging zijn voor de (Europese) farmacopee.
S.B.A. Halkes

Auteursgegevens:
Dr. S.B.A. (Bart) Halkes is werkzaam bij PhytoGeniX, een bedrijf dat zich
richt op het wetenschappelijk onderzoek aan bestaande fytotherapeutica en de
ontwikkeling van nieuwe plantaardige geneesmiddelen. Daarnaast is hij (eind)
redacteur van dit tijdschrift.

In Quality control methods for medicinal plant materials wordt een groot aantal testen beschreven voor het
vaststellen van de kwaliteit van plantaardig materiaal
in het algemeen. Methoden voor zowel de kwalitatieve
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Ethnobotany in the new
Europe – people, health
and wild plant resources.
Pardo-de-Santayana M,
Pieroni A, Puri RK (red.)
Deel 14 van Studies
in Environmental
Anthropology and
Ethnobiology (serie uitgever Ellen R)
ISBN 978-1-84545-456-2.
Berghahn Books, New
York/Oxford (Verenigde
Staten, Verenigd
Koninkrijk), 2010. 394
pagina’s, € 83,In deze uitgave wordt voor het eerst verslag gedaan van
het werk van etnobotanici die hun thuisbasis, Europa,
als onderzoeksterrein hebben gekozen. Aangezien in
verschillende Europese landen de fytotherapie een nog
altijd levende traditie is, had ik verwacht hierover iets
aan te treffen in dit boek. Al was het maar een vermelding van het project ‘Remembered Remedies’ dat Kew
Gardens samen met de National Institute of Medical
Herbalists (de beroepsvereniging van Engelse fytotherapeuten) uitvoert [1]. De uitgave wordt echter gekenmerkt door precies dezelfde sfeer als de etnobotanische
studies die door Europeanen en Noord-Amerikanen
worden verricht in de derde wereld. Het boek bespreekt in hoofdzaak volksgeneeskundige tradities wat
betreft verzamelen en toepassen (zowel culinair als
medisch) van wilde planten in rurale perifere streken
in Europa, zoals in een Albanees dorp (Pieroni), op
het Oostenrijkse platteland (Christanell/Vogl), Malta
(Tabone), Bulgarije (De Boer) en afgelegen streken in
Portugal (Carvalho/Morales en Baraho/Dias), ZuidItalië (Nebel/Heinrich) en Spanje (Tardio).
Daarnaast is er aandacht voor volksnamen en symboliek
van één of enkele plantensoorten (Pardo-de-Santayana/
Morales in Spanje, Van den Eynden in Schotland,
Alm/Iversen in Noorwegen en Seskauskaité/Gliwa in
Litouwen). Anders dan bij het Nederlandse project
Pland van het Meertens Instituut waar men een groot
aantal volksnamen voor planten zonder nadere connotaties heeft samengebracht [2], wordt in deze studies
steeds gezocht naar een verband met de actuele levende
volkspraktijken van het gebruik (medisch of ritueel) van
de betreffende planten.
Met het werk van De Boer in Bulgarije en studies van
Wildhaber en McCune in het Verenigd Koninkrijk
wordt het thema biodiversiteitsbehoud aangeroerd. De
Boer heeft gekeken of er onder dorpsbewoners in een
natuurreservaat die in het wild medicinale planten verzamelen het besef leeft dat een aantal van de geoogste
soorten (inmiddels) minder beschikbaar is in het wild.
Dat besef was er slechts bij één van de verzamelaars; wel
werd inmiddels een aantal soorten (waaronder enkele
bedreigde) in de tuinen verbouwd. De bedreigingen voor
de biodiversiteit komen van de commerciële plukkers,
niet van de dorpen waar inmiddels de jeugd afwezig is
of de medicinale planten niet meer kent.
Wildhaber vergeleek de diversiteit in soorten en een aan-

tal antropologische gegevens tussen moestuincomplexen
in de stad en in het platteland. Studies naar volkstuintjes
zijn ook door Vogl-Lukasser veel gedaan, het belang
hiervan voor biodiversiteit wordt steeds meer gezien.
McCunes onderzoek naar biodiversiteit in oud grasland
en de perceptie van veehouders op dit gebied laat weer
een heel andere benadering zien. Alhoewel de soortenkennis van veehouders doorgaans beperkt blijft tot
enkele opvallende en ingezaaide soorten zoals klaver
en zuring, lijken veehouders welwillend te staan tegenover inspanningen om zeldzame soorten te handhaven.
Echter de strikte regels die hiervoor worden opgelegd,
passen niet bij de landbouwpraktijk die altijd rekening
moet houden met de grilligheid van de seizoenen.
Alhoewel in deel 7 van deze serie het thema etnobotanie
van migranten uitgebreid is behandeld [3], bevat ook
deze editie weer een hoofdstuk (Pieroni et al: ‘My doctor doesn’t understand why I use them’) dat ingaat op
het gebruik van Aziatische kruiden door immigranten
uit Bangladesh die in Yorkshire (Verenigd Koninkrijk)
wonen. Dit is het enige hoofdstuk dat een link heeft
naar de betekenis van de traditionele behandelwijze binnen het totaal van de gezondheidszorg. De immigranten
gebruiken tweemaal zoveel traditionele (vooral kruiden-)geneesmiddelen als biomedische middelen, voor
uiteenlopende klachten zoals spijsverteringsstoornissen,
hartkwalen, reuma en diabetes.
Mijn voorlopige conclusie is dat als interdisciplinaire
wetenschap tussen antropologie en botanie de etnobotanie in Europa zeker interessante onderzoeksterreinen
verkent; echter de samenwerking met de hieraan gerelateerde deelgebieden uit de farmacie (met name die zijn
betrokken bij de klinische fytotherapie), evengoed als
de relatie tot de actuele, in populariteit groeiende, culinaire praktijken rond wilde planten, komt in dit overzichtswerk nog niet goed uit de verf. De pretentie –zoals
verwoord in de inleiding– dat dit boek laat zien hoe de
bevolking van een van de biocultureel meest dynamische
plekken op aarde in de 21ste eeuw een veranderende
mens-plant-relatie beleeft, wordt hierdoor maar ten dele
waargemaakt. Niettemin, juist door het caleidoscopisch
karakter van dit werk geeft het een goed overzicht van
de actuele methoden uit de etnobotanie zoals free listing
(methode om vast te stellen welke kennis het meest prominent en welke latent aanwezig is) en diverse manieren
om biodiversiteit vast te stellen.
A.G.M. van Asseldonk
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redacteur van dit tijdschrift.
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Symposiumverslag Global Opportunities for
Plants and Health in the 21st Century
N. Tode-Gottenbos
Op 22 november 2011 werd het tweejarige project van de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) Dronten Innovatieve Ketens in Voeding en Gezondheid (IKV&G) afgesloten met het symposium Global Opportunities for Plants & Health in the 21st Century. De werkconferentie, onder voorzitterschap van professor Witkamp, trok ruim 80 enthousiaste deelnemers. De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie en
Fytagoras, als kennispartners van de CAH, waren mede-organisatoren van deze bijeenkomst. Namens
de CAH waren projectcoördinator Egbert Limburg en directielid Wil Bekkering gastheer en gastvrouw.
Prof. dr. Jan van der Greef, werkzaam bij TNO, SU
Biomedicine en de Universiteit van Leiden verzorgde
de eerste lezing met een inleiding op de systeembiologie in relatie tot de kruidengeneeskunde. Hij vestigde
de aandacht op zelforganiserende systemen, zoals een
wolk spreeuwen die met duizenden individuele vogels
toch reageert als één ‘systeem’ op invloeden van buitenaf. De aanval van een roofvogel geeft een verandering van richting van de hele zwerm, ook van vogels in
een heel ander deel van de zwerm. Het principe van de
onderlinge verbinding tussen verschillende individuele
componenten – niet alleen vogels maar ook cellen in
het lichaam of moleculen in een cel – staat aan de basis
van het systeemdenken. De Traditioneel Chinese geneeskunde (TCG) is hier veel meer aan gewend dan de
westerse wetenschap en heeft een andere wetenschappelijke benadering, waarbij de nadruk meer ligt op het
ontdekken van nieuwe informatie dan op het zoeken
naar het bewijs voor hypothesen. Er ontstaan nu samenwerkingsverbanden waarbij er met westerse technieken
geprobeerd wordt Chinese diagnostische methodieken te
begrijpen. Bewijs uit de praktijk wordt op deze manier
ondersteund door wetenschappelijk bewijs, zodat men
kan komen tot nieuwe diagnostische inzichten en nieuwe kansen voor medische interventie. Twee promovendi
(Xu en van Wietmarschen) werken bij TNO aan het
valideren van de patiënt-specifieke TCG diagnose.
Dr. Nicholas Larkins, BVSc DSc MRCVS is onderzoeker
naar medicinale planten. Hij sprak over de cultivatie
van Picrorrhiza kurroa, een hepatoprotectief en antioxidatief adaptogeen uit de ayurvedische fytotherapie.
Het actieve ingrediënt in de wortel en de wortelstok is
kutkin, dat wordt verkregen door middel van kristallisatie en bestaat uit een complex van kutkosid en andere
iridoïdglycosiden (picrosiden I, II en III). Een belangrijk
bestanddeel is ook apocynin, een stof met aangetoonde
anti-inflammatoire eigenschappen die de vorming van
vrije radicalen in het lichaam remt. Deze plant, die van
origine in de Himalaya groeit, wordt met uitsterven
bedreigd door overmatig oogsten. Het kweken van de
plant is echter lastig en vraagt specifieke teeltomstandigheden, waarbij onder andere de hoogte en microbiologie
van de bodem een rol lijken te spelen. De kennis over de
ideale teeltomstandigheden is nog niet geheel ontsloten.
Toch is het doel het opzetten van duurzame teelten, die

zowel de natuur als de lokale bevolking ten goede komen.

Henrie Korthout in gesprek met congresdeelnemers

De bijzondere lunch werd verzorgd door kokend kunstenaarscollectief Goede Bodem. Ook kon men tijdens
de lunch de kas van de CAH bezoeken, waar onder
andere de plant Sempervivum tectorum bezichtigd kon
worden. Deze plant is geselecteerd uit 600 planten om
als model te dienen voor het IKV&G-project. De kennis
over onder andere de anti-inflammatoire eigenschappen
van bepaalde Sempervivum-variëteiten die gedurende
het project is verzameld, wordt vrijgegeven voor het
onderwijs en de bedrijven die geïnteresseerd zijn in het
vermarkten van een product op basis van deze plant.
Na de lunch vertelde kruidenteelttechnisch adviseur Hans
van der Mheen over het onderzoek naar en de teelt van
oregano. De teelt moet aan specifieke eisen voldoen (namelijk de opbrengst van een traceerbare etherische olie
met meer dan 60% carvacrol), waarvoor de Nederlandse
akkerbouwmatige productie mogelijkheden biedt, maar
ook beperkingen. De keuze voor zaadvermeerdering (in
tegenstelling tot vermeerdering door klonen) brengt lagere kosten met zich mee, maar ook het probleem dat
oregano een sterk heterogene soort is, die ondersoorten
kent met hogere en lagere carvacrolgehalten. Door teelt
en selectie is geprobeerd een zo homogeen mogelijk ras te
verkrijgen. In combinatie met het optimale oogsttijdstip
(de eerste fase van de bloei) en optimale verwerking, ver-
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krijgt men een olie van de gewenste kwaliteit, die vooral
ingezet wordt in diervoederadditieven ter verbetering van
de darmgezondheid en de voederconversie. Interessant is
dat ook de restproducten gebruikt kunnen worden; het
plantmateriaal dat overblijft na de olie-extractie bevat
nog sterk antioxidatieve fenolverbindingen, die als natuurlijk en vooral smaakneutraal conserveermiddel van
grote waarde kunnen zijn voor de voedingsindustrie.
Ook is dit residu inzetbaar als herstelondersteunend middel in cosmetica. Het hydrolaat (het water dat gebruikt
is voor de destillatie van de vluchtige olie) heeft mogelijk
interessante eigenschappen, die momenteel nog worden
onderzocht.
Dr. Raymond Pieters is medisch bioloog en professor in
Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry binnen het kenniscentrum Technology & Innovation van
de Hogeschool Utrecht. In samenwerking met lector dr.
Cyrille Krul doet hij onderzoek naar en met diervriendelijke test-systemen. Over dit project, NAT-TEST, werd
uitgebreid bericht in het laatste herfstnummer van dit
tijdschrift. Zij maken gebruik van in vitro-systemen met
menselijke cellen, waarbij de uitkomsten vertaald worden naar de humane in vivo-situatie.
Dr. Henrie Korthout presenteerde de resultaten van het
IKV&G-project. De kwaliteit van planten en planteninhoudsstoffen staat in de teelt van geneeskrachtige
kruiden nog niet altijd centraal. Toch is het belangrijk
te ontdekken welke (combinaties van) inhoudsstoffen
verantwoordelijk zijn voor de werking van de plant,
zodat de teelt en verwerking geoptimaliseerd kunnen
worden op die inhoudsstoffen en werking. Het is interessant om te onderzoeken welke metabolieten onder
welke omstandigheden in de plant aanwezig zijn. Een
bekend voorbeeld is de Ginkgo biloba, waarbij bladeren
van dezelfde boom verschillende componenten kunnen
vertonen al naar gelang het oogsttijdstip (’s ochtends of
’s avonds). Deze verschillen in inhoudsstoffen zouden
tevens een verklaring kunnen zijn voor het feit dat wetenschappelijk onderzoek vaak verschillende uitkomsten geeft onder schijnbaar dezelfde omstandigheden.
Herhalen van onderzoek waarbij gebruikgemaakt wordt
van verschillende preparaten geeft dan logischerwijs
geen herhaling van resultaat. Het gaat er dus om het
metabolietenprofiel te koppelen aan het biologisch activiteitenprofiel. Naast de bekende chromatografische
technieken (dunnelaagchromatografie, gaschromatografie) wordt ook gebruikgemaakt van comprehensive

Raymond Pieters

extraction: hierbij wordt simultaan geëxtraheerd en
gefractioneerd. Hierdoor ontstaat slechts een partiële
scheiding van de polaire en niet-polaire componenten;
iedere fractie bevat alle metabolieten, echter in verschillende verhoudingen. Door de samenstelling van de fracties te koppelen aan de biologische activiteit kan worden afgeleid welke metabolieten noodzakelijk zijn voor
de biologische activiteit. Ook kan hiermee de invloed
van onder andere de teelt en het oogsttijdstip op de verschillende gehalten van metabolieten worden bepaald.
Bekend is dat veel farmaceutisch werkzame stoffen
onder invloed van stress (extra) gevormd worden en dit
biedt kansen om de teelt te optimaliseren. De resultaten
behaald met Sempervivum volgens deze procedure werden getoond als voorbeeld van hoe een dergelijk protocol er uit ziet. Wat hierbij opviel was dat UV-stress (teelt
onder ultravioletlicht) de hoeveelheid biologisch actieve
inhoudsstoffen met ontstekingsremmende werking sterk
vergroot. Uiteindelijk zal aanvullend onderzoek leiden
tot een teelthandleiding voor Sempervivum als farmaceutische grondstof van hoge en constante kwaliteit.
Jolanda Heistek legde een verbinding tussen de tuinbouw en de verwerkende industrie. Het sluiten van
ketens is noodzakelijk omdat ook in de teelt van geneeskrachtige planten geen ondernemer zal starten zonder
de zekerheid op afzet van zijn geteelde product. Door
vraag, verwerking en teelt aan elkaar te koppelen, ontstaan bovendien mogelijkheden voor de productie van
kruiden met een hoge kwaliteit. Nederlandse tuinders
zijn immers zeer bedreven in het optimaliseren van
teelten op bepaalde planteneigenschappen (opbrengst,
smaak, inhoudsstoffen) en kunnen deze vaardigheden
inzetten voor het telen van het product dat, met een
juiste verwerking, voldoet aan de specificaties van de
afnemer. Door middel van het monitoren met sensortechnologie kan de productie van geneeskrachtige planten in de kas kostenefficiënt, duurzaam en gecontroleerd
plaatsvinden.
De laatste spreker op deze dag was dr. Gerd RiedelCaspari, die het wetgevingsaspect van de registratie van
diervoederingrediënten, -additieven en diergeneesmiddelen besprak. Secundaire plantenmetabolieten worden
nog niet zo lang geaccepteerd als biostimulerende inhoudsstoffen voor diervoeders, hoewel het gebruik ervan al duizenden jaren oud is. Hoewel in werkelijkheid
het onderscheid tussen diervoeding en diermedicatie niet
altijd helder is, vraagt de wetgeving toch om een duide-

Jolanda Heistek en Gerd Riedel-Caspari

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 25e JAARGANG, NR 2, april 2012, 18

lijke scheidslijn. De belangrijkste keuze bij het registreren van een (fytotherapeutisch) diervoederproduct is die
voor medicijn of voedingsmiddel. Maar ook binnen de
voedingsmiddelen zijn er keuzes te maken zoals die voor
diervoederadditief of voedingsbestanddeel (feed additive
of feed material). Beide wegen bieden zowel voor- als
nadelen. In het algemeen lijkt het registreren van fytotherapeutische producten voor de diergezondheidssector
op de registratie in de humane sector, in die zin dat de
registratie als geneesmiddel zwaarder onderbouwd dient
te worden maar ook meer claims toelaat dan de lichtere registratie als voedingsmiddel, waarbij veel minder
claims gemaakt mogen worden.

keting van plantaardige medicijnen is belangrijker dan
het aantonen van de werking” of “uiteindelijk zullen
die grondstoffen in ‘lagelonenlanden’ worden geteeld”.
De geanimeerde discussie over deze stellingen leverde
input voor het door de CAH aan te vragen vervolgproject voor IKV&G. Na een korte uitleg over dit project,
genaamd Green Health Technology Center, konden
de deelnemers genieten van de kruidencocktailbar van
Evava en een afsluitend diner bij de Warmonderhof.

De dag werd afgesloten met een aantal stellingen die in
groepen door de deelnemers werden besproken. Ze waren enigszins prikkelend geformuleerd, zoals “de mar-
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Korte berichten
Fraude binnen resveratrolonderzoek Verenigde
Staten

Fraude met gegevens voor wetenschappelijke onderzoeken is erg verleidelijk. Onderzoeken met niet-significante
of negatieve resultaten worden immers veelal niet gepubliceerd. Afgelopen jaar werd in Nederland bekend
dat een hoogleraar veel data had ‘verzonnen’. Begin
dit jaar werd duidelijk dat het ook in de Verenigde
Staten gebeurt [1]. In januari heeft de Universiteit van
Connecticut, na drie jaar uitgebreid onderzoek, openbaar gemaakt dat het werk van professor D. K. Das
deels gebaseerd is op gefingeerde data [2]. Professor Das
maakte deel uit van de afdeling Chirurgie en was hoofd
van het Cardiovasculaire Onderzoekscentrum. Binnen
dit centrum deed hij veel onderzoek naar het effect van
resveratrol op de gezondheid.
Er zijn vele studies gedaan naar het effect van resveratrol op de gezondheid. Slechts een klein deel hiervan
blijkt gebaseerd op gefingeerde data; dit beïnvloedt niet
het totale beeld zoals beschreven in de samenvatting van
Smoglia et al., elders in deze editie.
Bronnen:
1. Redactie. Wetenschappelijke fraude komt vaker voor,
9-9-2011. Beschikbaar via: www.trouw.nl/tr/nl/6700/
Wetenschap/article/detail/2897662/2011/09/09/
Wetenschappelijke-fraude-komt-vaker-voor.dhtml
[bezocht op 3-2-2012].
2. DeFranscesco C. Scientific journals notified following research misconduct investigation, 11-12012. Beschikbaar via: http://today.uconn.edu/
blog/2012/01/scientific-journals-notified-followingresearch-misconduct-investigation/ [bezocht op 3-22012].

Waarschuwing afslankproducten

Bij het Lareb zijn in 2011 tweemaal bijwerkingen
gemeld die zijn opgetreden na gebruik van het op
internet verkochte afslankpreparaat Green Coffee
800. Kruidenpreparaten die niet bij het College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen geregistreerd zijn, vallen onder het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten. De
Warenwet vereist dat deze producten veilig zijn maar er
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vindt geen verplichte veiligheidstoetsing plaats voordat
ze op de markt komen. Meldingen over ongeregistreerde
preparaten die onder de Warenwet vallen worden door
Lareb anoniem doorgegeven aan de Voedsel en Waren
Autoriteit (VWA). Uit onderzoek door de VWA in
2010 bleek Green Coffee 800 sibutramine te bevatten, hetgeen niet op het etiket vermeld stond. Op het
etiket staan als ingrediënten calcium (70 mg), chroompicolinaat (250 μg) en ‘eigen kruidenmix’ (700 mg,
bestaande uit groene thee-extract met 50 mg natuurlijk
aanwezige coffeïne en Aziatische Panax ginseng-wortel).
Sibutramine is als geneesmiddel tegen obesitas geschorst vanwege cardiovasculaire bijwerkingen. Ook de
Inspectie voor de Gezondheidszorg waarschuwde al in
2010 voor dit product.
Daarnaast zijn er bijwerkingen gemeld van populaire
afslankmiddelen. Alleen in januari van dit jaar zijn er al
27 meldingen gedaan. In vijf van de gevallen leidde de
bijwerking tot een ziekenhuisopname. In de afslankproducten zit een breed scala aan ingrediënten, waaronder
stimulantia zoals Ephedra-species (verboden ingrediënt
in waren in Nederland), coffeïne of coffeïne bevattende
plantenextracten. De preparaten met een combinatie
van deze bestanddelen hebben in een aantal gevallen
geleid tot hartkloppingen, stress, hyperventilatie, hoofdpijn en hypertensie. Daarnaast is eenmaal een acute
hartstilstand in verband gebracht met een dergelijk
afslankproduct. Ook worden er vaak kruiden met een
laxerende werking in preparaten verwerkt. Het betreft
over het algemeen antrachinon bevattende laxeermiddelen, die kunnen leiden tot buikpijn, diarree en elektrolytstoornissen. Ook zijn interacties met reguliere
geneesmiddelen een bron van zorg, waarbij Ephedrapreparaten met andere stimulatia in combinatie met
monoamineoxidase(MAO)-remmers kunnen leiden tot
cardiale klachten. Antrachinon bevattende laxeermiddelen kunnen in combinatie met niet-steroïde ontstekingsremmers leiden tot nefrotoxiciteit en in combinatie
met diuretica of corticosteroïden tot een hypokaliëmie.
Daarnaast zijn ook in afslankproducten vervuilingen
gevonden met sibutramine zoals in de Green Coffeepreparaten, naast de in het verleden gemelde vervuilingen met thyreoïdum, diazepam en amfetamine(achtige)
stoffen.
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Deze gevallen illustreren eens te meer de noodzaak om
supplementen alleen via een bonafide leverancier te betrekken en voor de zorgverlener om op de hoogte te zijn
van alle preparaten die een patiënt tot zich neemt. Op
14 maart j.l. heeft R. Coolen van Brakel, directeur van
het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, om
deze reden voorgesteld dat erectie- en afslankmiddelen
zonder recept te koop zouden moeten zijn in de apotheek om zo de veiligheid van de middelen te waarborgen en het gebruik van nepmedicijnen terug te dringen.
Bronnen:
Van Hunsel F, Van Grootheest K. Ned Tijdschr
Geneeskd 2011;155:A3695.
Van Hunsel F, Van den Koppel S. Lareb: regelmatig meldingen van bijwerkingen. Pharm Weekbl 2-3-2012.
IVM: erectiepillen zonder recept in de apotheek.
Beschikbaar via: www.pw.nl/nieuws/nieuwsberichten/
ivm-erectiepillen-zonder-recept-in-de-apotheek [bezocht
op 15-3-2012].

Registratie eerste traditionele kruidengeneesmiddel
van buiten de Europese Unie

Op 14 maart 2012 heeft het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (CBG) voor het eerst een traditioneel
kruidengeneesmiddel geregistreerd (als zelfzorgmiddel) dat afkomstig is van buiten de Europese Unie. Het
betreft het kruidengeneesmiddel Diao Xin Xue Kang,
van Diao Chengdu Pharmaceuticals China. De capsules
bevatten een droogextract van de wortelstokken van
Dioscorea nipponica Makino (behorende tot de Yamplanten). De indicatie voor Diao Xin Xue Kang capsules
luidt: “Traditioneel kruidengeneesmiddel toegepast ter
verlichting van hoofdpijn en bij spierpijn en spierkrampen in nek, rug en benen.” Deze indicatie is gebaseerd
op traditioneel gebruik. Er zijn geen klinische gegevens
beoordeeld. De registratiehouder (importeur) is SU
Biomedicine, een innovatief bedrijf van Jan van der
Greef en Mei Wang.
Het CBG heeft de aanvraag nauwkeurig beoordeeld
op kwaliteit, veiligheid en de onderbouwing van het
traditioneel gebruik. Hiermee is aangetoond dat ook
dit soort geneesmiddelen kan voldoen aan de strikte
Europese eisen. Het CBG schrijft op haar website dat
de beoordeling van dit middel voor haar niet eenvoudig
is geweest: “Enerzijds is er de beoordeling van wat wettelijk noodzakelijk is aan wetenschappelijke bewijsvoering voor de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid, en
anderzijds de realiteit van het aanbod van ook dit soort
kruidenproducten, die buiten Europa worden gemaakt.”
Het College stelt dat de duidelijkheid die nu wordt
geschapen belangrijk is voor patiënten en consumenten
die een dergelijk kruidengeneesmiddel willen gebruiken.
Zij weten nu dat er binnen een Europees wettelijk kader
goed naar is gekeken wat betreft kwaliteit, en baten en
risico’s.

Het effect van bewerking op antioxidanten in
tomaten

Tomaat is een belangrijke component van het zogenaamde ‘mediterrane dieet’, een dieet dat in verband
wordt gebracht met een gezond gewicht en het positieve
effect op de cardiovasculaire gezondheid, diabetes en
kanker. Tomaten zijn een bron van belangrijke antioxidanten zoals lycopeen, vitamine C en een scala aan

polyfenolen. Vanwege de potentiële beschermende effecten van deze antioxidanten wordt er veel onderzoek
gedaan naar tomaten, hun bestanddelen en het effect
ervan op de gezondheid. Er zijn echter met betrekking
tot het vinden van een optimale verwerkingsmethode
vele ogenschijnlijke tegenstrijdige resultaten gerapporteerd. Onderzoekers concluderen in een recente
literatuurstudie dat het uitgangspunt voor het behoud
van de voedingswaarde, de kwaliteit van de vruchten,
de grootste invloed heeft op de kwaliteit van het uiteindelijke product. Zoals te verwachten valt, is echter ook
de manier van verwerken van invloed op de kwaliteit
van het eindproduct. De hoeveelheid verlies (of winst)
aan antioxidanten varieert sterk afhankelijk van het
type verwerking, de omstandigheden en de variëteit en
teeltwijze van de vruchten. Zo heeft bakken, koken of
opwarmen in de magnetron een negatief effect op het
quercetingehalte maar wordt er in tomatensap en puree
een hogere concentratie quercetin gevonden dan in de
tomaat zelf. De resultaten van de verschillende studies
zijn echter lastig te interpreteren vanwege het verschil in
onderzoeks- en analysemethoden en er kunnen dan ook
vooralsnog geen duidelijke conclusies worden getrokken.
Bron:
Capanoglu E, Beekwilder J, Boyacioglu D, De Vos
RCH, Hall RD. The effect of industrial food processing
on potentially health-beneficial tomato antioxidants.
Critical Rev Food Sci Nutr 2010; 50:919-30.

Verkorte productinformatie Hyperiplant
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 ingenomen. 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 behandeling geen zin. Het is niet aangetoond dat langer behandelen dan 6 weken effectief
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 leverenzym 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 amitriptyline; benzodiazepinen
toegepast als hypnotica zoals midazolam; diverse triptanen voor neurologische aandoeningen; remmers van het immuunsysteem bijvoorbeeld 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 zoals imatinib en irinotecan. Gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen tegen depressiviteit 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 lactatie. 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.
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Lycopeen voor hoge bloeddruk en hoog cholesterol

Cardiovasculaire ziekten worden geassocieerd met oxidatieve stress, ontstekingen en vasculaire dysfunctie.
Lycopeen, een carotenoïd in tomaten, is een antioxidant met een beschermend effect op de peroxidatie
van lipiden en met een anti-atherosclerotisch effect. In
een meta-analyse is gekeken naar interventiestudies die
het effect van lycopeen op lipiden of op de bloeddruk
onderzocht hebben en die verricht zijn tussen 1955 en
2010. Er werden twaalf studies gevonden die voldeden
aan de inclusiecriteria voor het effect van lycopeen op
serumlipiden en vier studies die voldeden aan de inclusiecriteria die werden gesteld om het effect van lycopeen
op de bloeddruk te beoordelen.
Meta-analyse van de studies met betrekking tot het effect van lycopeen op de serumlipiden liet zien dat er
sprake is van een significant cholesterol verlagend effect
voor het totale serumcholesterol (gemiddelde verandering ± SD: -7,55 ± 6,15 mg/dl, p = 0,02) en low-densitylipoproteïne (LDL) cholesterol (gemiddelde verandering
± SD: -10,35 ± 5,64 mg/dl, p = 0,0003) in de subgroep
van de onderzoeken die doseringen van meer dan 25 mg
per dag gebruikten. De meta-analyse van de subgroep
die minder dan 25 mg per dag nam, liet geen significante invloed hiervan zien op het serumcholesterol.
Meta-analyse van het effect van lycopeen op de systolische bloeddruk liet in alle subgroepen een significante
verlaging van de systolische bloeddruk zien (gemiddelde
verandering ± SD: -5,60 ± 5,26 mmHg, p = 0,04).

De onderzoekers concluderen dat doseringen van meer
dan 25 mg lycopeen per dag effectief zijn in het verminderen van LDL-cholesterol met ongeveer 10%. Dit is
vergelijkbaar met het effect van een lage dosering statinen in patiënten met een licht verhoogd serumcholesterolgehalte. Er is echter meer onderzoek nodig om het
effect op de systolische bloeddruk te bevestigen en om
te onderzoeken of hogere doseringen van lycopeen een
groter effect op het cholesterol hebben.
Bron:
Ried K, Fakler P. Protective effect of lycopene on serum
cholesterol and blood pressure: meta-analyses of intervention trials. Maturitas 2011;68:299-310.

Nieuwe registraties traditionele kruidengeneesmiddelen.

Het CBG leverde het onderstaande overzicht van nieuwe inschrijvingen (na 1 juli 2010) van traditionele kruidengeneesmiddelen in het geneesmiddelenregister van
het CBG. Met de in dit tijdschrift eerder (editie van juli
2010) genoemde 14 traditionele en vier well established use kruidengeneesmiddelen komt het totaal op 23;
daarnaast bestaat er nog een aantal oude registraties. Op
www.infofyto.nl zijn de bijsluiters van de producten en
de rapporten van de European Medicines Agency van de
simplicia te vinden.

Productnaam en RVG nummer Indicatie

Actieve component

De Tuinen Echinacea, capsules Traditioneel kruidengeneesmiddel
RVG 108003
ter verlichting van symptomen bij
griep en verkoudheid. De toepassing
berust uitsluitend op langdurige
gebruikservaring en niet op klinisch
bewijs.
De Tuinen Citroenmelisse,
Traditioneel kruidengeneesmiddel
capsules
ter verlichting van de klachten van
RVG 107899
nerveuze spanning en ter bevordering
van de slaap. Ter verlichting van de
klachten van kortdurende maag- en
darmstoornissen, bij een opgeblazen
gevoel en winderigheid. De toepassing
berust uitsluitend op langdurige
gebruikservaring en niet op klinisch
bewijs.
De Tuinen Duivelsklauw,
Traditioneel kruidengeneesmiddel ter
capsules
verlichting van milde gewrichtspijn en
RVG 108110
reumatische pijn, en ter verlichting van
milde spijsverteringsklachten, zoals een
opgeblazen gevoel en winderigheid.
De toepassing berust uitsluitend op
langdurige gebruikservaring en niet op
klinisch bewijs.
Nisyleen (VSM) Echinacea,
Traditioneel kruidengeneesmiddel ter
bruistabletten
verlichting van de symptomen van
RVG 109091
griep. De toepassing is uitsluitend
gebaseerd op traditioneel gebruik en
niet op klinisch bewijs.
Diao Xin Xue Kang, capsules Traditioneel kruidengeneesmiddel
RVG 102142
toegepast ter verlichting van hoofdpijn
en bij spierpijn en spierkrampen in
nek, rug en benen. De toepassing is
uitsluitend gebaseerd op traditioneel
gebruik en niet op klinisch bewijs.

140 mg droog extract van de wortel
van rode zonnehoed (Echinacea
purpurea (L.) Moench) (6-8:1),
extractiemiddel: ethanol 75% (v/v)
171 mg droog extract van
citroenmelisseblad (Melissa officinalis
L.) (4-6:1), extractiemiddel: ethanol
50% (v/v)

Datum van
inschrijving
02-09-2011

21-11-2011

427 mg droog extract van de wortel
20-12-2011
van duivelsklauw (Harpagophytum
procumbens DC en/of Harpagophytum
zeyheri Decne) (3.5-5:1),
extractiemiddel: ethanol 60% (v/v)

176 mg gedroogd perssap van verse
bloeiende bovengrondse delen van
Echinacea purpurea (L.) Moench (2028:1).

08-02-2012

100 mg droog extract van de
14-03-2012
wortelstokken van Dioscorea nipponica
Makino (50.0-66.7:1), extractiemiddel:
water 100% (v/v)
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NVF-nieuws
Regulier Overleg Warenwet in discussie over wijzigingen
in het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten
Sinds 2001 bestaat er binnen de Nederlandse Warenwet
het Besluit Kruidenpreparaten. Ontwikkelingen
dienaangaande worden met het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besproken in
het Regulier Overleg Warenwet – Deskundigenoverleg
Gezondheidsbevorderende Levensmiddelen (ROWDGL), waar vanaf 2001 ook de NVF aan deelneemt.
Medio oktober 2011 werd aan de deelnemers van het
ROW-DGL bekendgemaakt dat VWS voornemens was
het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten aan te passen.
Als reden hiervoor gaf VWS onder meer enkele uitspraken van het Europese Hof van Justitie over zaken van
fabrikanten van supplementen met rode rijst en wierooktabletten. Hierbij bleek dat generalisatie niet is toegestaan; van geval tot geval moet per preparaat worden
bekeken of het wel of niet een geneesmiddel is, waarbij
ook de dagelijkse dosis een rol speelt.
Achterliggende documenten voor de voorgestelde wijziging vormden een aantal risico-beoordelingen die het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
had opgesteld in de periode van 2005 tot 2011, betreffende kruidenpreparaten met synefrine al dan niet in combinatie met coffeïne en/of wilgenbast, Chinese monnikskapsoorten, Pilocarpus jaborandi, ricinusolie, de verboden
kruidenlijst in het algemeen en van een aantal specifieke
stoffen die in kruidenpreparaten kunnen voorkomen.

-

-

Concreet werden in de door VWS voorgestelde wijziging in een aantal gevallen zowel bepaalde stoffen
(bijvoorbeeld aconitine, synefrine, colchicine) met hun
derivaten, als de planten waarin zij voorkomen (zoals
diverse Aconitum-soorten, Citrus aurantium, Colchicum
autumnale) verboden in waren. Daarnaast wordt absintolie verboden (maar niet de absintdranken) en ricinusolie toegestaan (maximaal 0,4 g/dag).
Op de voorstellen werd gereageerd door de NVF, de Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurgeneeskunde (NWP), de NPN en Neprofarm (brancheverenigingen voor respectievelijk voedingssupplementen en zelfzorggeneesmiddelen). Al deze partijen wensten uitdrukkelijk overleg over de voorgenomen wijzigingen. Daarnaast
had het Nederlands Genootschap voor Orthomoleculaire
Oncologie (NGOO) al eerder een reactie ingezonden op
de evaluatie van het Besluit door het RIVM.

-

Hieronder volgt een citaat uit de brief van de NVF aan
VWS op 12 november 2011, daarna een verslag van de
reactie van het ministerie VWS en enkele impressies van
het overleg dat op 23 maart 2012 plaatsvond.
-

Een verbod zou volgens de NVF niet uit dienen
te gaan van een plantennaam maar van bepaalde
bereidingen en doseringen. Vanuit bijvoorbeeld
de aardappelplant zijn zowel gevaarlijke als
medicinale en niet-gevaarlijke bereidingen te
maken. Steeds meer gewone, gezonde levensmiddelen (zoals broccoli en granaatappel) blijken
medicinaal interessante verbindingen te bevatten.

-

Een strikte scheiding tussen voedingsmiddelen
en geneesmiddelen is op basis van de plantnaam
niet mogelijk. De NVF ziet dit ook bevestigd in
de reeds in het ROW besproken EFSA-tools die
aandachtspunten omschrijven voor ongeveer
1200 botanicals, waaronder vele ‘normale’ voedingsmiddelen.
De mogelijkheid om zowel geregistreerde
Traditionele kruidengeneesmiddelen als Well established use kruidengeneesmiddelen te kunnen
kopen, is voor de consument een gunstige ontwikkeling; bij deze middelen is veel duidelijkheid
over veiligheid, kwaliteit en te verwachten effect.
De NVF is er voorstander van dat professionele
zorgverleners (en ook anderen) zoveel mogelijk
gebruik maken van deze middelen. Het is echter
een feit dat er nog maar een klein aantal preparaten op deze wijze voor de Nederlandse zorgverleners ter beschikking staat; dit aantal is zelfs
nul als het specifiek om de traditioneel Chinese
en Ayurvedische preparaten gaat (noot redactie:
het aantal is onlangs van nul naar één gestegen,
zie bericht elders in deze editie).
De mogelijkheid tot registratie van kruidengeneesmiddelen laat onverlet dat de beroepsgroepen van natuurgeneeskundig fytotherapeuten
en kruidenexperts in de traditioneel Chinese geneeskunde (TCG) en Ayurvedische geneeskunde
voor hun cliënten genezing en/of gezondheidsbevordering nastreven met planten die (nu) tot
het voedingsdomein behoren. In alle landen van
de wereld wordt een groot aantal planten in de
warenwet gebruikt zowel om de geneeskrachtige
dan wel gezondheidsbevorderende, als om de
voedingstechnische (smaakverbeterende) kwaliteiten. Het mediterrane dieet kent hiervan veel
voorbeelden zoals knoflook, salie, artisjok en
diverse fruitsoorten. Maar ook Aziatische producten zoals kaneelbast, nootmuskaat, kruidnagel, boksdoornbessen, geelwortel, fenegriekzaad,
jujubes enzovoorts hebben deze dubbelfunctie.
Over de therapeutische mogelijkheden van een
en ander verschillen deskundigen wel eens van
mening, maar dit is geen reden om beroepen
die al zeer lang tot tevredenheid van de patiënt
worden uitgeoefend en geen schade toebrengen
aan de volksgezondheid het werk lastig te maken
vanuit de (onterechte) aanname dat wat voedt of
lekker smaakt niet kan of mag genezen.
Nu de wetgever de UA-kanalisatie voor bepaalde
geneesmiddelen weer heeft ingesteld, lijkt er een
uitstekend kanaal te bestaan om het gebruik
van mogelijk in de zelfzorgsfeer risicovolle kruidenbereidingen op advies van voldoende opgeleide voorschrijvers te continueren. Immers de
kruidenlijst in het Besluit is voor een groot deel
gestoeld op de oude UA lijst. (vergelijk ook de
situatie in het Verenigd Koninkrijk).
De NVF vond de eerste opzet van de lijst in het
Besluit met ongeveer 40 planten die werden verboden onvoldoende onderbouwd met argumenten; bovendien was het in een laat stadium opgevraagde advies van de CTF (Commissie Toetsing
Fytotherapeutica) niet gehonoreerd.
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Op basis van de discussies die gevoerd zijn na het invoeren van het Besluit, in het ROW en daarbuiten, zijn
een drietal planten (waaronder voornoemde boksdoorn)
geschrapt uit de lijst. Tevens zijn in de loop der tijd verschillende planten toegevoegd. In dit kader krijgen we er
nu weer een aantal voorgelegd. Ook is er gediscussieerd
over een eventuele systematisch te hanteren toetssteen
voor het al dan niet plaatsen van planten(bereidingen)
in de bijlage van het Besluit.
De NVF waardeert de pogingen die door VWS worden
ondernomen om tot een rationele verantwoording te
komen bij het plaatsen van planten in genoemde bijlage.
Echter, het hier voorgelegde concept roept bij de NVF
een aantal vragen op:
- Art 4, lid 1: Het stellen van een norm (in dit geval 1
ug/kg of liter) voor PA is te verkiezen boven het verbieden van planten bij namen; maar is deze grens niet
erg strikt genomen? Eigenlijk zou er geen onderscheid
tussen lid 1 en lid 2 nodig zijn, omdat bij elke stof een
(on)veilige dosis hoort. Zie opmerkingen bij lid 2.
- Art 4 lid 2, Algemeen:
Het onderbrengen van planten in groepen, waarbij
aanwijzingen worden gegeven over een bepaalde stof
die niet in het preparaat mag zitten is een vooruitgang in de zin van een meer rationele onderbouwing
van het verbod op bepaalde planten als ingrediënt
van een levensmiddel. Deze exercitie heeft echter enkel zin als ze kwantitatief is, dus een (on)veilige dagdosis vaststelt. De realiteit gaat anders op veel plaatsen opspelen. Zo zagen we bij de PA’s het probleem
dat vrijwel alle honing verboden moet worden door
de extreem lage normstelling (vrijwel kwalitatief).
Het verbieden van stoffen zonder een dagdosis daarbij te noemen lijkt ons niet realistisch. Immers de
dosis bepaalt de giftigheid, en veel planten bevatten
een kleine hoeveelheid toxische stoffen. Daar komt
bij dat steeds vaker blijkt dat dit aspect juist voor
een deel het gezonde van groenten en fruit verklaart.
Zie bijvoorbeeld: Hormesis als fundamenteel dosisresponsmodel of de zoektocht naar een veiliger wereld door J.C. Hanekamp en A. Bast in het Ned Tijd
Fytoth jg 21 (2008) nr 4.
- Aconitine
Indien de toxische inhoudsstof verboden wordt en
daarnaast ook nog de plant zelf, gaan sommige planten dubbel verboden worden. Is dit de bedoeling?
Realiseert VWS zich wel dat dit innovatieve ontwikkelingen in de weg staat in de teelt- en bereidingswijzen?
Bedoeld worden hier innovaties die planten door het
reduceren van een toxische component (met behulp
van teelt- of bereidingswijze) weer wel geschikt maken
als botanical of kruidengeneesmiddel, zoals dat bij
Tussilago en Symphytum species gebeurd is door PAvrije bereidingen; zoals er aconitine-vrije bereidingen
van diverse Aconitum spp bestaan.
- Synefrine.
Gezien de verwerking van Citrus aurantium in theesoorten, marmelades, likeuren enzovoort, is een kwalitatief verbod van synefrine dan niet een onlogische en
praktisch onhaalbare keus, zou dit niet kwantitatief
moeten zijn? In diverse bronnen worden kwantitatieve
dagdoseringen genoemd.
Bijvoorbeeld in Italië geldt een dagdosis van 30 mg:
Citrus aurantium. - L’apporto giornaliero di sinefrina

-

-

-

-

con le quantità d’uso indicate non deve essere superiore a 30 mg corrispondenti a circa 800 mg di citrus
aurantium con un titolo del 4% di tale sostanza.
Gerevini et al., 2005 referentie naar: Italia. Circolare
n. 3, 18 luglio 2002. Applicazione della procedura di
notifica di etichetta di cui all’art. 7 del Decreto legislativo n. 111/1992, ai prodotti a base di piante e derivat
aventi finalità salutistiche. Gazzetta Ufficiale n. 188,
12 agosto 2002.
De evaluatie door het RIVM geeft aan dat problemen
vooral ontstaan in combinatiepreparaten met efedrine
(niet meer relevant) en coffeïne/wilgenbast. Veel van
de aangehaalde internetbronnen (wicca-websites en
dergelijke) zijn overigens niet erg overtuigend. Al bij
al geen reden voor een totaalverbod op synefrine,
mede gezien de grote maatschappelijke gevolgen.
Pilocarpine
Ook hierbij zou een acceptabele dagdosis moeten
worden vastgesteld en het daarnaast in de bijlage opnemen van de plant is dubbelop. Wat is nu het echte
risico? Parasympaticomimetische alkaloïden zitten
in vrijwel alle planten, van andijvie en kool tot worteltjes. Ongewenste (onnatuurlijke) concentratie van
deze stoffen in supplementen kan ook via de Novel
Food-verordening aangepakt worden.
Olie uit absint
Welk product wordt precies bedoeld? Welk risico is
hiermee gemoeid? En als er EU-richtlijnen zijn voor
de hoeveelheid thujon, wat is dan de aanleiding om
hier iets extra’s te willen doen?
Art. 4 lid 4 (nieuw): Ricinus: op de problematiek
rond wonderolie heeft de NVF al eerder gewezen.
Echter ook dit extra lid is niet nodig indien men bij
het tweede lid kwantitatieve gegevens toevoegt, ricine kan vanaf zeer lage doses verboden zijn, daarover
is de literatuur genoeg; voor de ricine-vrije olie uit
ricinuszaad kan, zoals RIVM deed, desgewenst een
maximale dagdosis bepaald worden. Een verplichte
waarschuwing op de verpakking is misschien geen
slecht idee.
Art. 5: Betekent het vervallen van artikel 5 dat therapeuten en artsen die in het kader van een therapie
voedingssupplementen, botanicals of kruiden in de
voeding adviseren dat zij dit gewoon (weer) kunnen
(blijven) doen?
Zoals ook verwoord op
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/traditional_herbal_medicinal_products_en.pdf: “Will all
alternative therapies, plants and books on plants be
banned after 30 April 2011 in the European Union?
No. The Herbal Directive regulates traditional herbal
medicinal products by allowing a simple and light
registration procedure. It does not apply to alternative
therapies and does not ban any specific substances,
practitioners, books or the plants as such.”

Bijlage:
-

Aconitum spp: zie opmerkingen hierboven bij aconitine.
Citrus aurantium: Het conceptvoorstel introduceert
een nieuw type verbod bij Citrus aurantium, namelijk wel als levensmiddelingrediënt, maar niet als
voedingssupplement (wij nemen aan dat dit onder
meer vanuit de intentie van de wetgever is om Earl
Grey thee niet te verbieden, is dit correct?). Maar is
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-

-

deze formulering juridisch wel haalbaar? Indien de
intentie hierbij is om ongewenste concentraties van
synefrine in een product te voorkomen, wordt het
risico hierop dan niet reeds voldoende afgedekt door
enerzijds de Novel Food Wet en anderzijds het stellen van een norm voor het gehalte aan synefrine?
Pilocarpus jaborandi: zie opmerkingen bij pilocarpine.
Brassica nigra: Omdat hier glucosinolaten (mosterdolie) als reden voor het verbod worden aangewezen,
valt niet in te zien waarom het deel dat het rijkst is
aan deze verbindingen (het zaad) wel is toegelaten.
Spelfouten corrigeren is prima maar waarom worden
nieuwe spelfouten geïntroduceerd (M. officinarum)?
Correcte spelling van botanische nomenclatuur is eenvoudig te vinden via de Links-pagina van www.fyto.nl
(resources, IPNI of Missouri Botanical Garden)

Behalve deze vragen en kanttekeningen zou de NVF ook
graag het principiële punt aan de orde willen stellen of
een mogelijk op te treden farmacologisch effect automatisch moet leiden tot een verbod op een kruid (of stof)
in de warenwet. Ook uit de in de toelichting beschreven
arresten van het Europese Hof van Justitie (HvJEU) inzake rode rijst en wierook komt deze vraag naar voren.
Het feit dat de nationale autoriteiten van geval tot geval
dienen te bepalen of er sprake is van een voedings- of
geneesmiddel pleit ons inziens voor de instelling van een
deskundige kruidencommissie. Gebruik en misbruik van
(vermeend) oppeppende of slaapverwekkende producten
is van alle tijden. Moet elke keer dat er iemand een bizarre afslankpil of slaappil ontwerpt het Besluit opnieuw
worden aangepast? Kan hier niet veel meer bereikt worden door een goede voorlichting aan consumenten? Is
hiervoor het oordeel van een kruidencommissie van verstandige mensen (naar Belgisch model) niet zinvoller?
Naast de arresten van het HvJEU laat ook het RIVM
beoordelingsrapport van Rizol zien dat uitbreiding van de
toxicologische expertise op het RIVM met andere disciplines bij de beoordeling van de veiligheid van specifieke
kruidenpreparaten wenselijk zou zijn.

Samenvattend luidt het NVF-advies:
-

-

-

-

Een benadering via toxische stoffen is prima, maar
dan wel kwantitatief, niet kwalitatief, en geen ‘dubbel verbod’ op planten.
Toevoeging ‘en bereidingen’ bij artikel 3.
Brassica nigra uit de bijlage. Bereidingen van alle
andere planten die in de bijlage staan zonder onderbouwing vanuit een toxische stof onder UA regime
brengen.
Stel een kruidencommissie in die de NVWA helpt
door per geval te bekijken of producten gevaarlijk
zijn (Belgische benadering); gebruik hiervoor de
EFSA lijst; niet alleen toxicologen maar ook farmacognosten, apothekers en artsen/therapeuten zouden
deel uit moeten maken van zo een commissie.
Faciliteer de zorgverleners die met kruiden werken
in een verantwoorde uitvoering van hun beroep met
een UA status van alle plantenbereidingen die (nog)
geen geneesmiddelregistratie hebben en (tevens ongeschikt bevonden worden voor zelfmedicatie.
Laat de Nederlandse overheid er in de EU op aandringen dat met gebruikmaking van niet-westerse
(met name Chinese en Indiase) farmacopees meer
geneesmiddelen uit deze landen gelijke kansen krij-

gen op een registratie in Europa, zodat ook deze
groep zorgverleners in de nabije toekomst gebruik
kan maken van kwalitatief goede en geregistreerde
geneesmiddelen.
Naast deze reactie van de NVF waren er kortere reacties
van de NWP, NPN en Neprofarm en er was door het
NGOO een uitgebreide kritiek ingestuurd op de evaluatie van het Besluit Kruidenpreparaten door het RIVM.
De meeste reacties keerden zich tegen het ‘dubbel verbod’ van zowel kruid als giftige stof, waardoor bereidingen en teeltwijzen die de plant ontgiften niet kunnen
worden gehonoreerd.
Ter voorbereiding van de bijeenkomst van 23 maart
2012 gaf VWS antwoord op de diverse ingekomen
brieven. Kort samengevat vond het ministerie dat juist
een dubbel verbod de gewenste flexibiliteit (met name
gewenst door de NVWA, zo bleek ter vergadering) in de
handhaving mogelijk maakt. Als niet kan worden uitgesloten dat een plant(endeel) of plantenstof risico’s kan
veroorzaken omdat toxicologische gegevens ontbreken
of een werkingsmechanisme onbekend is, rechtvaardigt
het voorzorgsprincipe het totaalverbod, aldus VWS en
NVWA. Artikel 5, dat stelt dat een verhandelaar die een
gezondheidsclaim maakt deze ook moet kunnen staven
met literatuur, blijft voorlopig toch gehandhaafd. Voor
een UA-regeling of voor meer aandacht voor de bereidingen voelt VWS niets.
De bijeenkomst van 23 maart werd bezocht door alle
hierboven genoemde partijen met uitzondering van
het NGOO. Tevens was er een afvaardiging van de
beroepsvereniging voor TCG Zhong. VWS leek de beantwoording van de ingekomen brieven aan de NVWA
te hebben uitbesteed. De NVWA merkte meerdere keren
op dat ‘kruiden te gast zijn in de warenwet en zich ook
als zodanig dienen te gedragen’, waarmee werd bedoeld:
‘zodra ze enige overlast lijken te gaan veroorzaken worden ze eruit gegooid’. De NVF pleitte nogmaals voor de
instelling van een kruidencommissie zoals de Belgische
overheid dit heeft gedaan en had een van de leden daarvan als gast meegenomen om de werkwijze in België
toe te lichten. Daarnaast gaf de NVF aan dat er tussen
de toxicologische reviews van het RIVM, die veelal op
geïsoleerde stoffen gericht zijn en de praktijk van alledag waarin mensen preparaten kopen en gebruiken, een
vakgebied ligt van farmacognostische expertise over onder meer bereidingen, en dat de inbreng daarvan beter
geregeld zou moeten worden. VWS vond het echter een
taak van het veld om aanvullende of contra-expertises
aan te dragen, op eigen kosten, en niet in een ander gremium dan het ROW-DGL. Wel werd afgesproken dat
het veld meer tijd en gelegenheid zou krijgen om dergelijke inhoudelijke inbreng te leveren. Het invoeren van
deze wetswijziging wordt uitgesteld en het veld heeft tot
1 juni 2012 de tijd om inhoudelijke argumenten aan te
dragen voor de door ieder gewenste kwantitatieve (en
niet absolute) verboden.
Meer details: De vergaderstukken en notulen van het
ROW-DGL zijn in te zien op de website www.row.minvws.nl.
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