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Ten geleide
In dit zomernummer wordt weer eens aandacht besteed aan hart- en vaatziekten. Een derde van de Nederlanders 
overlijdt aan hart- en vaatziekten. Daarmee zijn deze aandoeningen nog steeds doodsoorzaak nummer één in ons 
land. En nog steeds is er geen preventieve farmacologische therapie waarmee rechtstreeks het atherosclerotische pro-
ces geremd wordt. Met de ‘polypil’ dacht men hét middel in handen te hebben om hart- en vaatziekten drastisch te 
kunnen reduceren en vooral de enorme kosten daarvan. Iedereen, en dus niet alleen personen met een verhoogd risico, 
zou het vanaf zijn 55e jaar preventief moeten slikken, zo werd een jaar geleden nog gepropageerd. Inmiddels blijkt de 
pil in werkelijkheid minder effectief dan gedacht, terwijl het aantal bijwerkingen hoger uitvalt dan verwacht. 
De polypil bestaat in concept uit een combinatie van lage doses van een bloedverdunner, een bloeddrukverlager, een 
diureticum en een statine als cholesterolverlager - stuk voor stuk geneesmiddelen die bedoeld zijn om een manifeste 
aandoening te bestrijden, met de keerzijde dat ze wellicht het lichaamseigen vermogen tot homeostase in de weg zit-
ten, en waarvan de risk/benefit-ratio aanvaardbaar wordt geacht voor de behandeling van hart- en vaatziekten maar 
heel anders kan uitpakken in de preventieve ‘just in case’-situatie.

Het lijkt heilzamer om de preventie van hart- en vaatziekten te benaderen vanuit gezondheidsbevordering in plaats 
van bestrijding van ziekte. Bovendien zou dit wel eens een belangrijke kostenbesparing kunnen opleveren. Uit de 
literatuur blijkt bijvoorbeeld dat tekorten aan bepaalde vitaminen of andere essentiële nutriënten onafhankelijke risi-
cofactoren zijn voor hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterolgehalte, endotheeldisfunctie, een verhoogd tromboseri-
sico, vasculaire verkalking en hartfalen. Het is daarom niet rationeel om geneesmiddelen te geven zonder eerst, of te-
gelijkertijd, de nutriëntenstatus te optimaliseren. Zo is er bijvoorbeeld een verband tussen lage(re) vitamine D-spiegels 
en een verhoogd cholesterol- en triglyceridengehalte, vaatstijfheid, hypertensie, hartfalen en hyperglykemie. Ook blijkt 
bij adequate bloedspiegels van vitamine D3 (> 75-80 nmol/l) de cardiovasculaire mortaliteit aanzienlijk lager te zijn. 
Eén vitamine met alle eigenschappen van een polypil, en meer dan dat. Even belangwekkend is de sterke omgekeerde 
correlatie tussen enerzijds de inname van vitamine K2 en anderzijds aortaverkalking, het aantal hartinfarcten en car-
diovasculaire sterfte. U leest hierover in een bijdrage van Vermeer en Theuwissen.

Het preventief bijsturen van (zich ontwikkelende) cardiovasculaire risicofactoren is een belangrijk werkterrein van de 
zogenaamde nutraceuticals. De wetenschappelijke onderbouwing groeit gestaag voor de toepassing van nutraceuticals 
in de zin van ‘curative health promotion’, een begrip dat wordt beschreven in het proefschrift van Baars, in dit num-
mer besproken door Kramers. Paradoxaal is de regelgeving waarmee men in het gebied van (curative) health promo-
tion geconfronteerd wordt wat betreft het maken van claims. Kortekaas doet hier verslag van naar aanleiding van een 
congres dat werd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Ook doet zij verslag 
van het congres van het Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, gewijd aan de (verdere) 
wetenschappelijke onderbouwing van complementaire therapieën die al worden geïntegreerd in de medische praktijk. 

Een fytotherapeutische topper voor hartfalen en andere cardiovasculaire aandoeningen is meidoornextract. Meidoorn 
(Crataegus spp.), een traditioneel hartmiddel, wordt wereldwijd toegepast als (aanvullend) middel bij hartfalen. Het 
artikel van Koch en Malek, vertaald door Halkes-Pos, gaat daar uitgebreid op in. Interessant is de recente bevinding 
dat meidoornextract bij proefdieren restenose na angioplastiek kan voorkomen. Twee voorbeelden van nieuwe ont-
wikkelingen zijn duizendblad en cranberry. Halkes, respectievelijk Van den Worm, bespreken de potentieel gunstige 
werking van deze kruiden bij cardiovasculaire aandoeningen. Verrassend is de mogelijke plaque stabiliserende werking 
van cranberry’s, een effect dat tot nu toe met name van statines is vastgesteld en ook aan visolie wordt toegeschreven. 
De artikelen over meidoorn, duizendblad en cranberry tonen dat deze fytotherapeutica een gunstige invloed hebben 
op meerdere cardiovasculaire risicofactoren en een homeostase bevorderende uitwerking kunnen hebben. 

De redactie wenst u veel leesplezier toe met dit zomernummer.
Lan Kiauw de Munck-Khoe, thema-coördinator 
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Plantenmateriaal en extractbereiding
Meidoorn groeit als struiken of bomen met doornige 
twijgen verspreid over de gematigde temperatuurzo-
nes van het noordelijk halfrond. Volgens de Europese 
Farmacopee (Ph. Eur.), bestaan meidoornbladeren en 
-bloemen uit de hele of gesneden, gedroogde, bloemdra-
gende takken van C. monogyna Jacq. (Lindm.), C. lae-
vigata (Poir.) DC (C. oxyacanthoides Thuill.) of andere 
Europese Crataegus-soorten waaronder C. pentagyna 
Waldst. et Kit ex Willd., C. nigra Waldst. et Kit, en C. 
azarolus L. en hybriden van deze soorten. 
Het plantenmateriaal bevat een verscheidenheid aan 
farmacologisch actieve stoffen, met als de meest belang-
rijke de flavonoïden zoals vitexin, hyperosid, rutin en 
vitexin-2´´-O-α-rhamnosid (totaalgehalte 1,5 tot twee 
procent, berekend als hyperosid-equivalenten conform 
de Ph. Eur.) en catechin/epicatechin-afgeleide oligomere 
procyanidinen met een variërende mate van polymeri-
satie (totaalgehalte één tot drie procent, berekend als 
cyanidinchloride-equivalenten conform de Ph. Eur.). 
Verdere inhoudsstofen zijn triterpeenzuren (ongeveer 
0,6%, waaronder ursolzuur, oleanolzuur en crataegol-
zuur), fenolcarbonzuren zoals chlorogeenzuur en koffie-
zuur en ook verschillende aminen.
Extracten kunnen worden gemaakt met behulp van 
hydroalcoholische (methanol- of ethanol-) oplosmid-
delen of met water en er kunnen diverse plantendelen 
worden gebruikt, meestal de bessen of de bladeren en de 
bloemen. Waterextracten bevatten minimaal 2,5% fla-
vonoïden en gedroogde hydroalcoholische extracten een 
minimum van 6% flavonoïden, berekend als hyperosid. 
Het extract LI 132 bevat 2,2% flavonoïden en het ge-
standaardiseerde droogextract WS 1442 bevat 18,75% 

oligomere procyanidinen (plant/extract ratio: 4-7:1).
Tot op heden zijn de meeste farmacologische en bijna 
alle klinische onderzoeken uitgevoerd met water-alco-
hol-extracten van meidoornbladeren en -bloemen, zoals 
het 70%-ige methanolextract LI 132 en het 45%-ige 
ethanolextract WS 1442.

Farmacologie
Effecten op (geïsoleerd) hartspierweefsel
Het extract LI 132 verhoogde de contractiekracht (po-
sitief inotroop effect) van geïsoleerde cardiomyocyten 
van de rat en was in dit opzicht vergelijkbaar met de 
beta-adrenerge agonist isoprenaline en het hartglycosid 

Meidoornbladeren en -bloemen bij 
cardiovasculaire aandoeningen  
Preklinische en klinische studies
S. Halkes-Pos

Dit artikel is een bewerkte vertaling van Koch E, Malek FA. Standardized extracts from hawthorn leaves and flo-

wers in the treatment of cardiovascular disorders – preclinical and clinical studies. Planta Med 2011;77:1123-8.

Meidoorn, Crataegus species (Rosaceae; figuur 1), wordt wereldwijd toegepast als plantaardig mid-

del bij de behandeling van chronisch hartfalen. Meidoornbereidingen zijn beschikbaar in verschil-

lende vormen – variërend van aftreksels en tincturen tot gestandaardiseerde extracten – en kunnen 

op de markt worden gebracht als geregistreerde (kruiden)geneesmiddelen, voedingssupplementen, 

of ongereguleerde kruidenpreparaten, afhankelijk van de lokale registratie-eisen. Waar de meeste be-

reidingen slecht zijn gekarakteriseerd, zijn de farmacologische eigenschappen van een aantal gestan-

daardiseerde extracten grondig onderzocht met in vitro-experimenten, dierstudies en in klinische 

onderzoeken bij mensen. In dit artikel worden de huidige farmacologische en klinische gegevens, die hoofd-

zakelijk betrekking hebben op de twee meest bestudeerde extracten (LI 132 en WS 1442), kort samengevat.

Figuur 1: Meidoorn, Crataegus species (Rosaceae)
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ouabaïn. In tegenstelling tot deze laatste twee middelen 
had het meidoornextract ook een positieve invloed op 
de energiehuishouding van de myocyten. Een positief 
inotroop effect was ook te zien in elektrisch gestimu-
leerde papillaire spieren van de hond, mogelijk ten 
gevolge van een verbeterde intracellulaire gevoeligheid 
voor calciumionen. In normaal humaan myocardweef-
sel liet het extract WS 1442 een toename zien van de 
contractiekracht, een verhoging van de calciumgradiënt 
over de celmembraan en verdringing van ouabaïn van 
de celmembraan. Omdat het extract geen invloed uitoe-
fende op de activiteit van adenylylcyclase, wordt gesug-
gereerd dat het werkingsmechanisme vergelijkbaar is 
met de cAMP-onafhankelijke positief inotrope werking 
van hartglycosiden, welke wordt gemedieerd via de inhi-
bitie van de natriumpomp (Na+/K+ ATPase). Interessant 
is dat de laagmoleculaire gewichtsfracties uit dit extract 
ook ouabaïn-verdringing vertoonden maar geen calcium 
verhogende respons gaven. Dit zou kunnen wijzen op 
verschillende natriumpomp bindende inhoudsstoffen of 
kunnen duiden op verschillende routes die zijn betrok-
ken bij de signaaltransductie van Na+/K+-ATPase. Het 
extract WS 1422 liet ook een concentratie-afhankelijk 
effect zien op de contractie van gestimuleerde myocyten 
geïsoleerd uit rechter atria en linker ventrikels van pati-
ënten met hartfalen.

Effecten op hartritme
In cardiomyocyten afkomstig van ratten en in geïsoleer-
de caviaharten werd een verlenging van de refractaire 
periode gevonden onder invloed van meidoornextrac-
ten. Het gevonden werkingsprofiel is echter uitzon-
derlijk omdat de extracten naast een verlaging van de 
hartfrequentie (negatief-chronotroop effect) ook een 
anti-aritmische werking hebben en ritmiciteit kunnen 
induceren in inactieve cardiomyocyten. Fractionering 
op moleculaire grootte laat zien dat deze verschillende 
werkingen toe te schrijven zijn aan verschillende in-
houdsstoffen in de meidoornextracten. In een andere 
studie werd ook een afnemende contractiefrequentie van 
neonatale muizencardiomyocyten in aanwezigheid van 
meidoornextracten vastgesteld. Dit effect leek te wor-
den gemedieerd via muscarine-M2 receptor activatie. In 
papillair hartspierweefsel uit cavia’s veroorzaakte het 
extract LI 132 een significante toename van de duur van 
de actiepotentiaal en de tijd die nodig is voor het herstel 
na depolarisatie, duidend op respectievelijk klasse III en 
klasse I anti-aritmische effecten.

Effecten op ischemische reperfusieschade
Reperfusieschade na ischemie wordt geassocieerd met 
het vrijkomen van grote hoeveelheden reactieve zuur-
stofmetabolieten tijdens hernieuwde doorbloeding van 
het ischemische weefsel. Dit kan leiden tot activatie van 
redoxreacties, ontstekingsreacties, inductie van apoptose 
en lokale weefselschade. Reperfusie kan ook leiden tot 
een verstoring van de calciumbalans en een ongecontro-
leerde influx van calciumionen leidend tot de ontwikke-
ling van hartritmestoornissen.
Voor zowel LI 132 als WS 1442 is een beschermende 
werking tegen ischemische reperfusieschade in het hart 
aangetoond. In ratten die gedurende drie maanden ge-
voerd werden met een dieet dat 2% LI 132 bevat, werd 
weefselschade geïnduceerd door occlusie van de linker 
kransslagader en daarop volgende reperfusie. De afgifte 

van lactaatdehydrogenase als parameter voor hartscha-
de was met meer dan 50% verminderd in de behandelde 
dieren ten opzichte van onbehandelde dieren (1777 ± 
52 mU/min ten opzichte van 3795 ±512 mU/min, res-
pectievelijk). Orale toediening van WS 1442 aan ratten 
gedurende zeven dagen verminderde de door reperfusie 
geïnduceerde aritmieën alsmede de hypotensieve crisis 
ten gevolge van occlusie van de linker kransslagader 
maar kon de toename van creatinekinase (een indicator 
voor hartinfarct) niet voorkomen. In een vergelijkbare 
studie, waarbij in ratten een vier uur durende ischemi-
sche periode van het hart werd gevolgd door 15 minu-
ten reperfusie, bleken de verhoging van het ST-segment 
in het electrocardiogram, de incidentie van ventriculaire 
aritmie, de grootte van het infarct en de mortaliteit 
significant verminderd te zijn bij de dieren die vooraf 
behandeld waren met WS 1442.
De cardioprotectieve activiteit van WS 1442 lijkt voor-
namelijk geassocieerd te zijn met de oligomere pro-
cyanidinenfractie, welke zowel sterke anti-oxidatieve 
eigenschappen laat zien alsook het enzym elastase uit 
neutrofiele granulocyten inhibeert. Omdat herstel van de 
bloedtoevoer naar ischemisch weefsel wordt geassocieerd 
met de vorming van reactieve zuurstofmetabolieten en 
de ophoping en activatie van leukocyten, wordt gesugge-
reerd dat deze effecten in combinatie met de verbetering 
van de endotheelfunctie (zie hieronder) de cardiopro-
tectieve eigenschappen van WS 1442 kunnen verklaren. 
Mogelijk beschermt meidoornextract ook tegen apoptose 
van hartcellen tijdens hypoxie, door beïnvloeding van de 
serinethreoninekinase Akt en de hypoxie-geïnduceerde 
factor 1 gemedieerde signaaltransductieroutes, zoals werd 
waargenomen in een recent gepubliceerd experimenteel 
ischemiereperfusiediermodel in ratten. 

Effecten op harthypertrofie
Verhoogde bloeddruk leidt tot vergroting van de hart-
spiercellen in de linker ventrikelwand. Dit is bekend 
als cardiale hypertrofie en is een kortetermijnrespons 
waardoor het hart in staat is een grotere belasting aan 
te kunnen. Als de cardiale hypertrofie echter gedurende 
langere tijd blijft bestaan, leidt dit tot irreversibele 
veranderingen in de linker ventrikelwand die harder, 
dunner en zwakker wordt, wat resulteert in een groter 
linker ventrikelvolume en uiteindelijk leidt tot hartinsuf-
ficiëntie. Calcineurine is een belangrijk signaal voor de 
groei van cardiomyocyten en uit in vitro-onderzoek is 
gebleken dat WS 1442 de fosfatase-activiteit van calci-
neurine remt.
Een significante verhoging van de bloeddruk en cardiale 
hypertrofie kan worden geïnduceerd bij ratten door con-
strictie van de aorta of behandeling met deoxycorticoste-
ron met suppletie van natrium- en kaliumchloride via het 
drinkwater. Behandeling van op deze manier hypertensief 
gemaakte ratten met WS 1442 verlaagde de bloeddruk 
en voorkwam het ontwikkelen van cardiale hypertrofie 
op een dosisafhankelijke manier. Interessant was ook dat 
de bloeddruk onveranderd (normaal) bleef in de met WS 
1442 behandelde controleratten zonder aortaconstrictie 
of deoxycorticosteronzoutbehandeling. In een vergelijk-
bare studie werd het effect van WS 1442 op hypertrofie 
van de linker ventrikelwand ten gevolge van aortacon-
strictie in ratten onderzocht. De ratio van het gewicht van 
de linker ventrikel ten opzichte van het totale lichaamsge-
wicht nam bij zowel de met WS 1442 behandelde groep 
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als de onbehandelde groep ratten toe met 34% gedurende 
de vier weken na de operatie. De veranderingen in ventri-
kelwanden en -volume als respons op de aortaconstrictie 
verbeterden echter aanzienlijk bij de WS 1442 behan-
delde ratten ten opzichte van de niet-behandelde groep. 
Een vervolgstudie liet zien dat dit gunstige effect van 
meidoorn ook aanhoudt bij een langere periode van ex-
perimentele hoge bloeddruk. Na een vijf maanden lange 
aortaconstrictie nam bij zowel de WS 1442 behandelde 
als de placebo-behandelde dieren de gewichtsratio van 
het linker ventrikel duidelijk toe (tot 53% ten opzichte 
van de controle dieren). Net als tijdens de kortere behan-
delduur namen linker ventrikelvolume en -grootte in de 
WS 1442 behandelde dieren duidelijk minder toe (<10%) 
dan in de onbehandelde dieren, waar deze parameters 
met meer dan 20% waren toegenomen. De afname in 
contractiesnelheid (een maat voor het zwakker worden 
van de hartspier) was ook minder in dieren die behandeld 
werden met hogere doseringen van WS 1442. Op mole-
culair niveau remde WS 1442 de door aortaconstrictie 
geïnduceerde verhoging van de mRNA-expressie van 
atrial natriuretic factor en fibronectine met respectievelijk 
80% en 50% ten opzichte van onbehandelde dieren. WS 
1442 had geen effect op de hoeveelheid interleukine-1, -2, 
-6 of -10 in het bloed. 

Effecten op vaatwandendotheel
Van meidoornextracten is herhaaldelijk een toename in 
de coronaire bloeddoorstroming beschreven, die waar-
schijnlijk ontstaat door een verhoogde vrijgifte van het 
vaatverwijdende stikstofoxide (NO) vanuit het vascu-
laire endotheel. In rattenweefsel kon dit vasodilaterende 
effect volledig worden tegengegaan door N-nitro-L-
arginine, een remmer van NO-synthase (NOS), of een 
remmer van guanylyl-cyclase. De cyclo-oxygenaserem-
mer indometacine en aminoguanidine, een specifieke 
remmer van induceerbaar NOS (iNOS) konden de door 
meidoorn geïnduceerde vasodilatatie niet verhinderen. 
Dit suggereert dat de stimulatie van NO-afgifte wordt 
gemedieerd door NOS uit het endotheel (eNOS). 
Het endotheel-afhankelijke vasorelaxerend effect van 
WS 1442 is verder aangetoond in de humane arteria 
mammaria. In humaan weefsel activeert WS 1442 eNOS 
via fosforylering van het aminozuur serine-1177 en 
het door NO gemedieerde vasodilaterende effect lijkt 
grotendeels samen te hangen met de oligomere procya-
nidinenfractie. De antioxidatieve werking van WS 1442 
draagt mogelijk ook bij aan een vertraagde afbraak van 
NO, waarmee het de werkingsduur van NO kan verlen-
gen. Verder is er bewijs gevonden dat naast de afgifte 
van NO, de zogenaamde endothelium-derived hyper-
polarizing factor ook kan bijdragen aan de vasorelaxe-
rende activiteit van WS 1442.

Overige effecten
De resultaten van rattenstudies duiden erop dat mei-
doornextracten mogelijk kunnen bijdragen aan de pre-
ventie van atherosclerose en restenose na angioplastiek. 
Behandeling van ratten met WS 1442 van dag 2 tot dag 
13 na angioplastiek reduceerde de neointimavorming 
(groei van vasculair glad spierweefsel als litteken in de 
vaatwand) en verbeterde het luminale volume van de 
bloedvaten in vergelijking met controledieren. De met 
pathogene neointimavorming in verband gebrachte pla-
telet-derived groeifactor-β (PDGF) kan worden geremd 

door polyfenolen, een groep plantenstoffen die ruim-
schoots aanwezig is in meidoornextracten. In celkweken 
remde WS 1442 dan ook de PDGF-receptoractivatie en 
DNA-synthese op een concentratie-afhankelijke manier. 
Alles bij elkaar wijst dit op een duidelijk therapeutisch 
potentieel voor WS 1442 bij de preventie van restenose.

In een rattenmodel voor door endotoxinen geïnduceerde 
shock bood WS 1442 bescherming tegen een afname 
van het hartminuutvolume en een toename in perifere 
weerstand zonder de frequentie van de hartslag of de 
gemiddelde arteriële bloeddruk te beïnvloeden. Deze 
effecten zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de antioxida-
tieve eigenschappen van WS 1442.
Daar hartfalen gepaard gaat met ontsteking die kan 
leiden tot hyperpermeabiliteit van het endotheel en oe-
deemvorming, zijn de mogelijke effecten van WS 1442 
op de barrièrefunctie van het endotheel onderzocht. WS 
1442 remde in vitro en in vivo de door thrombine en 
histamine geïnduceerde hyperpermeabiliteit van het en-
dotheel. Het werkingsmechanisme voor de remming van 
de hyperpermeabiliteit bleek tweeledig te zijn; WS 1442 
remde de barrière destabiliserende Ca2+/PKC/RhoA 
signaaltransductieroute en activeerde anderzijds de bar-
rière beschermende cAMP/Rap1/Rac1 signaaltransduc-
tieroute.

Cholesterolmetabolisme
Meidoornextracten hebben mogelijk ook hypocholes-
terolemische eigenschappen door beïnvloeding van de 
bloedcholesterolspiegel. In ratten die gedurende zes 
weken gevoerd werden met een atherogeen dieet, namen 
de concentraties van zowel het totale cholesterol als het 

Een nieuw onderzoeksgebied met betrekking tot en-
dotheelfunctie is de invloed van de integriteit van de 
glycocalix op de vaatfunctie en daarmee op de ont-
wikkeling van hoge bloeddruk en atherosclerose.
De glycocalix vormt met daaraan gebonden plasma-
proteïnen een beschermlaag die het luminale opper-
vlak van het endotheel bedekt en de barrièrefunctie 
van het endotheel onderhoudt. Het bestaat uit een 
polymeer van glycosaminoglycanen en glycoprote-
ïnen. De glycocalix heeft belangrijke regulerende 
functies voor onder meer de bloeddoorstromings-
afhankelijke vasodilatatie, vaatpermeabiliteit, inacti-
vering van trombusvorming aan de vaatwand en het 
aantrekken van leukocyten.
De glycocalix kan beschadigd raken door een te 
hoge consumptie van keukenzout en door allerlei 
ontstekingsprocessen. Een beschadigde glycocalix 
leidt ter plaatse tot vaatstijfheid. Recent is ex vivo 
met aorta-endotheel van proefdieren aangetoond dat 
meidoornextract (WS 1442) in staat is om de dicht-
heid en de hoogte van de glycocalixbeschermlaag te 
doen toenemen. Hiermee kon de weerstand tegen de 
beschadigende werking van keukenzout met 45% 
verbeterd worden [1].

Peters W, Drueppel V, Kusche-Vihrog K, Schubert C, Oberleithner 1. 

H. Nanomechanics and sodium permeability of endothelial surf-

ace layer modulated by hawthorn extract WS 1442. PLoS One 

2012;7(1):e29972.
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very low-density-lipoprotein (VLDL), het low-density-li-
poprotein (LDL) en het high-density-lipoprotein (HDL) 
cholesterol af in de met een meidoornbessentinctuur 
behandelde dieren. De afname van cholesterol was het 
gevolg van zowel een toegenomen opname in de lever, 
een toegenomen afbraak en een verminderde biosynthe-
se. Vervolgexperimenten lieten zien dat deze meidoorn-
bessentinctuur ook de ontwikkeling van atherosclerose 
remde. In hamsters die werden gevoerd met cholesterol-
rijk dieet had de meidoornbessentinctuur vergelijkbare 
effecten op het cholesterol- en triglyceridengehalte en 
werd ook een toegenomen expressie van het leverenzym 
cholesterol-7-alfa-hydroxylase en een verlaagd gehalte 
van het enzym intestinal acyl-CoA: cholesterol acyl-
transferase (ACAT) gemeten. Een remming van ACAT-
activiteit door meidoornextracten en sommige inhouds-
stoffen hieruit (zoals oleanolzuur en ursolzuur) zijn ook 
gevonden in andere hamster- en celkweekexperimenten.
In een humane hepatocytencellijn induceerde het ex-
tract WS 1442 een 5,6-voudige verhoging van de LDL-
receptortranscriptie. Deze activiteit bleek voornamelijk 
toe te schrijven aan de oligomere procyanidinenfractie. 
Het extract remde ook de synthese van ApoB op een 
concentratieafhankelijke manier. ApoB is een bestand-
deel van serum-LDL en een competitieve ligand voor 
de LDL-receptor, welke op zijn buurt verantwoordelijk 
is voor het binden van serum-LDL en de eliminatie van 
LDL door receptor-gemedieerde opname.

Farmacokinetiek
Farmacokinetische studies in muizen hebben aange-
toond dat orale toediening van oligomere procyanidinen 
en catechinen binnen een uur leidt tot een meetbare 
absorptie van deze stoffen. Absorptiepercentages vari-
eerden uiteindelijk van 16% tot 40% (gemiddeld 31% 
van de oligomere procyanidinen). Geabsorbeerde hoe-
veelheden van de oligomere procyanidinen waren hoger 
na herhaalde orale toediening. De orale biologische 
beschikbaarheid van flavonoïden (met name vitexin 
glycosiden) was veel lager (rond de drie tot vier procent) 
wat duidt op een slechte absorptie of een uitgebreid first 
pass-metabolisme.

klinische eFFectiviteit bij hartFalen
Meidoornextracten worden aanbevolen voor de behan-
deling van chronisch hartfalen, stadium II (functionele 
classificering gekenmerkt door een geringe tot milde 
limitering van activiteit en waarbij de patiënt bij rust of 
milde inspanning geen klachten heeft) van de New York 
Heart Association (NYHA). Een aanzienlijke hoeveel-
heid bewijs – inclusief een groot aantal klinische studies, 
voornamelijk met gerandomniseerde, placebo-gecontro-
leerde, dubbelblinde studie-opzet – ondersteunen de kli-
nische effectiviteit van meidoornextracten, vooral voor 
de gestandaardiseerde hydroalcoholische extracten LI 
132 en WS 1442. Statistisch significante effectiviteit is 
aangetoond voor de behandeling van hartfalen bij meer 
dan 4000 patiënten. Behandeling resulteerde in een sig-
nificante afname van de subjectieve patiëntscores voor 
ongemak, een verbeterde ejectiefractie van de linker 
ventrikel (left-ventricular ejection fraction, LVEF) en een 
verbeterde hartefficiëntie (afname van de hartfrequentie 
x systolische bloeddruk). Daarnaast was er een toege-
nomen tolerantie voor fysieke stress (verhoging van de 
anaerobe drempel) alsmede een farmaco-economische 

verbetering. Deze bevindingen worden ondersteund 
door kleinere, kortetermijnstudies met een placeboge-
controleerde, dubbelblinde of open (niet geblindeerde) 
studie-opzet en door een grote open studie met meer 
dan 700 patiënten.

Het recentelijk gepubliceerde SPICE onderzoek was een 
grote, gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dub-
belblinde studie bij in totaal 2681 patiënten met chro-
nisch hartfalen stadium NYHA II of III met een LVEF 
van minder dan 35% ondanks behandeling volgens de 
geldende richtlijnen. Hoewel de inname van 900 mg WS 
1442-extract als aanvullende therapie geen significante 
invloed had op de tijdsduur tot een nieuwe cardiovascu-
laire gebeurtenis, was de mortaliteit na 6 en 18 maan-
den siginificant afgenomen (respectievelijk p = 0,009 en 
p = 0,046). Verder was de plotselinge hartdood signi-
ficant afgenomen bij de groep patiënten met een LVEF 
tussen de 25% en 35% (p=0,025). De bijwerkingen wa-
ren vergelijkbaar in beide behandelgroepen.

In een andere gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, 
dubbelblinde studie werden 209 patiënten met hartfa-
len in verdergevorderd stadium (NYHA III) gedurende 
16 weken behandeld met 900 mg of 1800 mg WS 
1442-extract of met een placebo. Bij de patiënten die 
1800 mg WS-1442-extract kregen, was de maximaal 
getolereerde werklast tijdens een fietsoefeningtest signi-
ficant toegenomen in vergelijking met de placebogroep. 
Karakteristieke symptomen van hartfalen zoals gescoord 
door de patiënten waren significant afgenomen in beide 
met WS-1442-extract behandelde groepen in vergelij-
king met de placebogroep. Eenzelfde statistisch signifi-
cant therapeutisch effect werd gevonden voor de totale 
score op de zogenaamde Von Zerssen’s symptom list.

In de HERB CHF studie werd bij 120 patiënten met 
hartfalen stadium NYHA II/III het effect van dagelijkse 
inname van 900 mg WS 1442-extract (2x450 mg) als 
aanvullende therapie op de submaximale exercitie capa-
citeit vergeleken met placebobehandeling. De resultaten 
lieten een significante verbetering (p = 0,04) van de 
LVEF zien bij de met WS 1442 behandelde groep ten 
opzichte van de placebogroep. De resultaten van de zes-
minutenlooptest waren in dit geval vergelijkbaar voor 
beide groepen.

In een open cohortstudie uitgevoerd bij 711 patiënten 
leidde de aanvullende behandeling met WS 1442-extract 
tot een significante verbetering van de kwaliteit van 
leven bij patiënten met een coronaire hartaandoening 
stadium NYHA II en een substantiële, significante af-
name in de kosten voor ziekenhuisopname als gevolg 
van hartfalen. 
In een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde stu-
die met 79 type-2 diabetespatiënten werd 1200 mg LI 
132-extract per dag gedurende 16 weken gegeven. Deze 
aanvullende behandeling gaf een significante daling van 
de diastolische bloeddruk, maar zonder significant effect 
op de systolische bloeddruk.

De resultaten van deze klinische studies worden ver-
der ondersteund door een recente meta-analyse van de 
Cochrane Collaboration waarin 14 gerandomiseerde, 
placebogecontroleerde en dubbelblinde klinische studies 
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werden geïncludeerd. Van de 14 geïncludeerde studies 
werden uiteindelijk 10 studies geschikt bevonden voor 
analyse. De resultaten van deze meta-analyse toonden 
aan dat meidoornextracten effectieve aanvullende be-
handelingen vormen voor chronisch hartfalen stadium 
NYHA II. De auteurs van de meta-analyse concludeer-
den dat meidoornextracten op een positieve manier 
bijdroegen aan de beheersing van de symptomen en fy-
siologische parameters.

toxiciteit, bijwerkingen en geneesmiddelinteracties
In dierstudies zijn weinig tot geen toxische effecten van 
meidoornextracten waargenomen. Zo werd na orale 
toediening van het extract WS 1442 geen toxiciteit ge-
vonden bij doseringen tot 3000 mg/kg. De LD50-waarde 
na intraperitoneale toediening bij muizen en ratten 
bleek respectievelijk 1170 mg/kg en 750 mg/kg te zijn. 
Bij ratten en honden werden geen klinisch chemische, 
hematologische, morfologische of histologische afwij-
kingen gevonden na 26 weken orale toediening van mei-
doornextract in doseringen van 30, 90, of 300 mg/kg/
dag. Aanwijzingen voor mogelijke genotoxiciteit (muta-
geniteit of clastogeniciteit), teratogeniteit, foetotoxiciteit 
of een beïnvloeding van de peri- of postnatale ontwik-
keling en de mannelijke of vrouwelijke vruchtbaarheid 
werden niet gevonden. Klinische en farmacovigilantie 
studies hebben ook geen aanwijzingen voor potentiële 
carcinogeniteit opgeleverd.

Bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van mei-
doornextracten zijn zeldzaam en gewoonlijk van milde 
tot matige ernst. In een veiligheidsanalyse van de bij-
werkingen en geneesmiddelinteracties die werden gerap-
porteerd in 24 klinische studies met meidoornextracten 
werden 5577 patiënten geïncludeerd (van in totaal 
7311 patiënten van wie data beschikbaar waren). Deze 
patiënten hadden meidoornextracten (over het alge-
meen LI 132 of WS 1442) voorgeschreven gekregen in 

doseringen die varieerden van 160 mg tot 1800 mg per 
dag gedurende een periode van 3 tot 24 weken. In deze 
veiligheidsanalyse werden slechts 166 bijwerkingen ge-
meld. In relatie tot het gebruik van het extract WS 1442 
werden geen ernstige bijwerkingen gerapporteerd en de 
incidentie van bijwerkingen leek niet gerelateerd te zijn 
aan de dosering. Er werden in deze veiligheidsanalyse 
ook geen geneesmiddelinteracties met meidoornex-
tracten gevonden. Dit is in overeenstemming met een 
interactiestudie waarin geen effecten op de farmacokine-
tiek van digoxine werden waargenomen bij gelijktijdig 
gebruik van WS 1442-extract.

concluderend
Extracten van meidoornbladeren en -bloemen worden 
veelvuldig toegepast als (aanvullende) behandeling van 
hartinsufficiëntie. Meidoornextracten bevatten verschil-
lende vaso- en cardioactieve inhoudsstoffen. Klinische 
studies met in totaal meer dan 4000 patiënten bevesti-
gen dat gestandaardiseerde meidoornextracten zoals WS 
1442 effectief zijn als aanvullende therapie bij de behan-
deling van chronisch hartfalen NYHA stadium II of III. 
Daarnaast lijken meidoornextracten farmacologische 
effecten te bezitten die mogelijk succesvol kunnen wor-
den toegepast in de profylaxe en therapie van andere 
cardiovasculaire aandoeningen zoals endotheel disfunc-
tie, atherosclerose, coronaire hartziekte of preventie van 
restenose/reocclusie volgend op perifere endovasculaire 
behandeling.

auteursgegevens:
Drs. S. (Sigyn) Halkes-Pos studeerde Farmacie aan de Universiteit van Utrecht. 

Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als medewerkster van de 

Commissie Toetsing Fytotherapeutica, werkt zij nu op freelance basis en is 

(mede)auteur van meerdere artikelen op het gebied van medicinale planten en 

fytotherapeutica, onder meer in dit tijdschrift.

Oproep: kruidendeskundigen gezocht
Voor de opening van de eerste acht Brabantse Natuurpoorten op zondag 21 oktober aanstaande is het Vrijetijds-
huis Brabant op zoek naar kruidendeskundigen. Zij willen het bezoekende publiek op deze bijzondere dag een 
‘geneeskrachtige-kruiden’-wandeling aanbieden. Tijdens deze wandeling kunt u de deelnemers informeren over de 
geneeskrachtige werking van de planten en kruiden in het desbetreffende natuurgebied. De duur van deze excursie 
is circa 2 uur en er zullen ongeveer 20 deelnemers van alle leeftijden aanwezig zijn. De natuurgebieden variëren 
van heide, bos, moeras tot stuifzandduinen. De natuurpoortlocaties (o.v.b.) zijn:

• Landgoed Nederheide | Stippelberg, Milheeze
• Kasteel Nemerlaer | Haaren
• De Kriekeput | Herperduin, Oss
• Fort Altena | Werkendam
• De Heksenboom | Staatsbos, Ullingse Bergen, Sint Anthonis
• D’n Ouwe Brandtoren | De Peelse Heide, Reusel – de Mierden
• Landgoed Lievensberg | Bergen op Zoom
• De Drie Linden | Loonse & Drunense Duinen, Drunen.

Bent u die deskundige en zou u tegen een kleine vergoeding deze excursie op inspirerende wijze vorm en inhoud 
willen geven, neem dan contact op met:
Juliette.brokx@vrijetijdshuis.nl – Tel. 013-4656 716. 
Meer informatie over de Natuurpoorten: www.natuurpoorten.nl 
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Cardiovasculaire effecten van duizendblad 
(Achillea millefolium L.)
S.B.A. Halkes

Pollen van duizendblad (Achillea millefolium L.; figuur 1) zijn samen met de pollen van vijf andere genees-

kruiden al aangetroffen in een neanderthalergraf dat dateert uit 65000 jaar voor Christus [1]. De oudste 

schriftelijke bronnen in Europa waarin de medicinale toepassing van duizendblad wordt genoemd, zijn van 

Plinius de Oudere en Dioscorides (eerste eeuw na Christus), en van latere datum – ongeveer 950-1000 jaar na 

Christus – zijn enkele Anglosaksische kruidenboeken zoals het Old English Herbarium, het Leechbook van Bald 

en Lacnunga [1,2]. In deze bronnen wordt het gebruik van duizendblad aangeprezen voor de behandeling 

van onder andere (bloedende) wonden en ontstekingen, hoofdpijn, koorts, maag-darmklachten (brandend 

maagzuur, buikpijn, spijsverteringsklachten en diarree), menstruele bloedingen en longaandoeningen [1,2]. 

De aanwezigheid van flavonoïden (spasmolytische wer-
king), koffiezuurderivaten (choleretische activiteit) en 
sesquiterpenen (ontstekingsremmende en antibacteriële 
effecten) in duizendblad lijkt dit traditionele gebruik te 
onderbouwen [3,4]. Naast de al genoemde traditionele 
toepassingen wordt in fytotherapeutische handboeken 
aan duizendblad sporadisch ook een bloeddruk verla-
gende werking toegeschreven [5-7]. Recent experimen-
teel farmacologisch onderzoek lijkt deze hypotensieve 
activiteit en andere cardiovasculaire effecten van dui-
zendbladextracten te bevestigen.

eFFecten oP de bloeddruk
Khan en Ghilani [8] hebben een methanolisch ex-
tract (70% methanol in water) van de gedroogde 
bovengrondse delen van duizendblad getest in ratten. 
Intraveneuze toediening van dit methanolische extract 
aan ratten onder narcose leidde tot een daling van de 
gemiddelde arteriële bloeddruk. De procentuele afname 
ten opzichte van de normale bloeddruk (112 ± 0,5 mm 
Hg) was ongeveer 8%, 12%, 19%, 32% en 45% bij 
doseringen van respectievelijk 1, 3, 10, 30 en 100 mg/kg 
lichaamsgewicht. Omdat de hoogte van de bloeddruk 
wordt bepaald door zowel het pompvermogen van het 
hart als de perifere weerstand van de bloedvaten, werd 
het methanolische extract van duizendblad onderzocht 
op potentiële effecten op de hartfunctie en vaatverwij-
dende activiteit. In geïsoleerde hartboezems van cavia’s 
veroorzaakte het extract een concentratieafhankelijke 
remming van de slagkracht en slagfrequentie. In dit 
opzicht vertoont het extract overeenkomst met de cal-
ciumantagonist verapamil, die ook negatieve inotrope 
en chronotrope effecten op de hartboezem laat zien [8]. 
In van het endotheel ontdane aortaringen uit konijnen 
remde het extract de door fenylefrine- en kalium-geïn-
duceerde contractie van het gladde spierweefsel. Ook in 
intacte aortaringen remde het extract de fenylefrine-ge-
ïnduceerde contractie van het gladde spierweefsel en dit 
effect kon deels worden geblokkeerd door de methyle-
ster van nitro-L-arginine, een niet-selectieve remmer van 
het enzym stikstofoxidesynthase. Deze resultaten laten 
zien dat het methanolische extract van duizendblad 
zowel de spannings- als receptor-afhankelijke calcium-

kanalen beïnvloedt en dat, in ieder geval ten dele, ook 
de door het vasculaire endotheel afgegeven fysiologische 
vaatverwijder stikstofoxide hierbij een rol speelt [8].

De bevindingen van Khan en Ghilani worden bevestigd 
door het onderzoek van De Souza et al. [9]. Deze on-
derzoekers hebben een 90%-ig ethanolextract van de 
gedroogde bovengrondse delen van duizendblad getest 
en namen ook een tijdelijke daling van de gemiddelde 
arteriële bloeddruk waar als het extract oraal in doserin-
gen van 100 of 300 mg/kg werd toegediend aan ratten 
onder narcose. Met behulp van activiteitsgeleide isolatie 
werd vastgesteld dat het gemethoxyleerde flavonoïd 
artemetin (figuur 2) verantwoordelijk was voor de hy-

Figuur 1: Duizendblad (Achillea millefolium L.)
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potensieve werking van het ethanolextract. De vluchtige 
olie van duizendblad had geen effect op de bloeddruk 
[9]. Orale of intraveneuze toediening van artemetin re-
sulteerde in een dosisafhankelijke daling van de gemid-
delde arteriële bloeddruk; een orale dosering van 1,5 
mg/kg gaf al een bloeddrukdaling van ongeveer 10 mm 
Hg. Injecties met 0,75 mg/kg artemetin verminderden 
niet alleen het bloeddrukverhogende effect van angio-
tensine met ongeveer 40-50% maar bekortten ook de 
duur van de bloeddrukverhoging. Deze effecten kwamen 
sterk overeen met de werking van captopril, een remmer 
van angiotensin-converting enzyme (ACE). Net zoals 
captopril verlengde artemetin ook de duur van de door 
bradykinine geïnduceerde vaatverwijding, waarschijnlijk 
door de afbraak van bradykinine te remmen. In tegen-
stelling tot losartan, een selectieve type 1 angiotensine 
II receptor antagonist (AT1-antagonist), had artemetin 
geen remmend effect op de AT1-receptorafhankelijke 
bloeddruk verhogende werking van angiotensine II. Al 
deze resultaten lijken erop te duiden dat de bloeddruk 
verlagende werking van artemetin, in ieder geval ten 
dele, wordt gemedieerd via ACE-remming. Dit komt 
overeen met eerdere wetenschappelijke publicaties waar-
in een remmend effect van andere flavonoïden op ACE 
werd gerapporteerd.

vaatbeschermende activiteit
Dall’Acqua et al. [10] hebben de vaatbeschermende 
werking en effecten op vasculaire ontsteking van een 
methanolextract van de gedroogde bovengrondse delen 
van duizendblad onderzocht. Het betreffende extract 
werd fytochemisch gekarakteriseerd door de aanwe-
zigheid van chlorogeenzuur, kinazuurderivaten en 
flavonoïd(glycosid)en. In vasculaire endotheelcellen rem-
de het duizendbladextract de door interleukine-1β geïn-
duceerde activatie van de pro-inflammatoire transcriptie 
factor nuclear factor-κB [10]. Deze bevindingen vormen 
een eerste aanwijzing voor de beschermende werking 
van duizendblad bij vasculaire ontstekingsreacties. 
Ontsteking aan de vaatwand initieert atherosclerose.
In concentraties beneden 60 μg/ml stimuleerde het dui-
zendbladextract de groei van vasculaire gladde spiercel-
len met 30-40% [10]. Het extract veroorzaakte daar-
naast ook een significante verhoging van de levensvat-
baarheid van vasculaire gladde spiercellen, een effect dat 
werd geblokkeerd door een niet-selectieve remmer van 
de oestrogeenreceptor. Deze waargenomen effecten op 
het vasculaire gladde spierweefsel doen vermoeden dat 

duizendblad bij de progressie van atherosclerose kan lei-
den tot een meer stabiel fenotype van atherosclerotische 
plaques, waardoor het risico op trombose vermindert. 

conclusie
Recent onderzoek vormt een eerste aanzet voor de on-
derbouwing van de hypotensieve activiteit en andere 
cardiovasculaire effecten van duizendblad. De effecten 
van duizendblad zijn tot nu toe echter alleen in in vitro-
studies en experimenten met proefdieren aangetoond, 
waarbij bovendien veelal hoge doseringen werden ge-
bruikt. Wat de klinische relevantie van deze studies is, 
moet dan ook nog nader worden vastgesteld. Hetzelfde 
geldt voor de veiligheid van het gebruik van duizend-
blad bij cardiovasculaire aandoeningen.
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verantwoordelijk is voor de hypotensieve werking van dui-
zendblad [9]
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eFFect van cranberrysaPconsumPtie oP verschillende 
risicoFactoren voor cardiovasculaire aandoeningen
Vanwege de hoge concentratie polyfenolen in cranber-
ry’s worden er de laatste tijd relatief veel humane klini-
sche studies uitgevoerd die het effect van de consumptie 
van cranberrysap (of andere cranberryproducten) op 
risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen be-
studeren. Zo lijkt een groep Canadese onderzoekers 
aanwijzingen gevonden te hebben dat cranberry’s een 
stabiliserende invloed hebben op zogenaamde athero-
sclerotische plaques [1]. Deze plaques zijn afzettingen 
van vettige substanties en afgestorven bloedcellen in de 
wanden van bloedvaten en veroorzaken een belemme-
ring van de bloedstroom in deze vaten (een fenomeen 
dat ook wel bekendstaat als atherosclerose ofwel ‘ader-
verkalking’). Het openbarsten van een atheroscleroti-
sche plaque kan tot trombose leiden en uiteindelijk zelfs 
resulteren in een hartinfarct.
Onderzoekers van de Laval-universiteit in Québec beke-
ken het effect van de consumptie van caloriearm cran-
berrysap (25% puur cranberrysap) op de plasmacon-
centratie van matrix-metalloproteïnase-9 (MMP-9) bij 
30 gezonde mannen met matig overgewicht [1]. MMP-9 
is een endopeptidase dat eiwitten van de extracellulaire 
matrix afbreekt en dit enzym is onder meer betrokken 
bij het ontstaan van hoge bloeddruk, waardoor het 
eventueel aanwezige plaques gevoeliger maakt voor 
openbarsten. In dit onderzoek kregen de proefpersonen 
gedurende een totale periode van 12 weken oplopende 
dagelijkse doseringen caloriearm cranberrysap toege-
diend. De eerste vier weken werd door de proefperso-
nen dagelijks 125 ml sap genuttigd, de volgende vier 
weken 250 ml per dag en de laatste vier weken 500 ml 
per dag. Voor en na elke fase van vier weken werden 
bloedmonsters afgenomen en werden MMP-9-spiegels 
gemeten. Na 12 weken bleken de MMP-9-spiegels in de 
proefpersonen significant met 36% afgenomen te zijn. 
De afname van MMP-9 bleek tevens gecorreleerd te zijn 
aan de verlaging van de plasmaconcentraties van nitrie-
ten en nitraten die bekend staan als belangrijke bronnen 
van schadelijke stikstofmetabolieten zoals stikstofmo-
noxide en peroxynitriet. Bovendien was de afname van 

de MMP-9-spiegels gecorreleerd aan een significante 
verlaging van de bloeddruk. De resultaten uit deze stu-
die lijken de eerdere, door dezelfde onderzoeksgroep 
beschreven, gunstige effecten van cranberrysap op het 
mogelijk voorkomen van hart- en vaatziekten te onder-
steunen.
In een studie uit 2006 werd namelijk al aangetoond 
dat dagelijkse consumptie van calorie-arm cranber-
rysap door een vergelijkbare groep mannen met matig 
overgewicht tot een significante toename van HDL-
cholesterolspiegels in het plasma leidde [2]. Lage 
HDL-cholesterolspiegels worden algemeen gezien als 
een duidelijke risicofactor voor het ontstaan van cardio-
vasculaire aandoeningen. De onderzoekers schrijven de 
gevonden effecten uit beide studies toe aan de aanwezig-
heid van hoge concentraties polyfenolen in cranberrysap 
en concluderen dat dagelijkse consumptie van cranber-
rysap gunstige effecten kan hebben bij het voorkomen 
van cardiovasculaire aandoeningen.

Cardiovasculaire aandoeningen: een nieuw 
toepassingsgebied voor cranberry’s?
E. van den Worm

De Amerikaanse cranberry of grote veenbes (Vaccinium macrocarpon) is een van de drie commercieel belang-

rijkste vruchten van Noord-Amerika. Cranberry’s zijn een bijzonder rijke bron van polyfenolen - waaronder 

fenolische zuren als benzoëzuur, hydroxy-kaneelzuur en ellagzuur, en flavonoïden zoals proanthocyanidinen 

(zoals onder meer gecondenseerde tanninen), anthocyanen (waaronder plantpigmenten zoals delphinidin, 

peonidin en cyanidin), flavonolen (onder andere quercetin en myricetin) en flavanolen (onder andere cate-

chin en epicatechin). Cranberry’s stonden de laatste jaren al volop in de belangstelling vanwege hun mogelijk 

gunstige effecten bij de preventie van blaasontsteking. Maar recentelijk suggereert een groeiende hoeveel-

heid bewijs dat cranberry’s, en dan met name de in hoge concentraties aanwezige polyfenolen in deze bessen, 

mogelijk ook kunnen bijdragen aan het verminderen van sommige risico’s op cardiovasculaire aandoeningen.

Vaccinium macrocarpon, cranberry, versgeplukt
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Een andere studie, uitgevoerd door een Amerikaanse 
onderzoeksgroep in 2011, onderzocht de effecten van 
cranberrysap op andere risicofactoren voor cardiovascu-
laire aandoeningen, zoals lipide-oxidatie van LDL en de 
antioxidantcapaciteit van plasma in vrouwelijke proef-
personen met het metabool syndroom [3]. Het metabool 
syndroom wordt gekenmerkt door hoge bloeddruk, 
overgewicht, verhoogde cholesterolspiegels en suiker-
ziekte. Hoge(re) spiegels van geoxideerd LDL worden 
algemeen beschouwd als een serieuze risicofactor voor 
atherosclerose. In deze gerandomiseerde, dubbelblinde 
studie kregen de vrouwen uit de testgroep acht weken 
lang 480 ml caloriearm cranberrysap per dag te drinken, 
terwijl de placebogroep een naar cranberry smakende 
waterige oplossing te drinken kreeg. Voor en na de stu-
die werd bij alle vrouwen bloed afgenomen en werden 
verschillende plasmaparameters bepaald. Uit dit onder-
zoek bleek dat bij alle vrouwen in de testgroep de anti-
oxidantcapaciteit van het plasma significant was toege-
nomen terwijl de LDL-oxidatie significant was afgeno-
men ten opzichte van de vrouwen in de placebogroep. 
In deze studie werden echter geen significante effecten 
van de consumptie van cranberrysap op de bloeddruk 
gevonden. Gebaseerd op deze resultaten concluderen 
de auteurs dat dagelijkse consumptie van cranberrysap 
voor een significante vermindering van bepaalde risico-
factoren voor hart- en vaatziekten zorgt.

Studies naar effecten van cranberrysap op andere 
cardiovasculaire risicofactoren lijken mogelijk ook 
positieve resultaten op te leveren. Zo werden de lange-
termijneffecten van het drinken van cranberrysap op de 
bloedvatfunctie onderzocht bij 44 patiënten met ische-
mische hartklachten (coronary artery disease, CAD) [4]. 
Tijdens dit placebogecontroleerde onderzoek kregen de 
geïncludeerde patiënten vier weken lang dagelijks 480 
ml dubbelgeconcentreerd cranberrysap met extra poly-
fenolen (54% puur cranberrysap) te drinken en werd de 
vaatfunctie ondermeer bepaald door het meten van de 
zogenaamde carotis-femoralis polsgolfsnelheid (PGScf). 
Deze parameter geldt als de gouden standaard voor 
de polsgolfsnelheid over de aorta en is daarmee een 
directe afspiegeling van de stijfheid van de aorta. Een 
toenemende stijfheid van de aorta is direct gerelateerd 
aan arteriosclerose, een serieuze aandoening, die verant-
woordelijk is voor meer dan 50% van de vroegtijdige 
sterfte in de wereld. Na afloop van deze studie werd in 
de proefpersonen die cranberrysap hadden gedronken 
een significante daling van de PGScf gemeten. Deze da-
ling bleek echter alleen voor de PGScf te gelden en niet 
voor andere gemeten parameters zoals bijvoorbeeld de 
vasodilatatie van de arteria brachialis (bovenarmslag-
ader) en de gemiddelde bloeddruk. Desondanks noemen 
de auteurs hun bevindingen een klinisch relevante indi-
catie van de mogelijk gunstige effecten van cranberry-
sapconsumptie op de vaatwandfunctie [4].

Ten slotte vond in 2012 een klinische studie plaats naar 
de effecten van cranberrysap op de endotheelfunctie van 
bloedvaten [5]. Deze dubbelblinde, gerandomiseerde 
studie, uitgevoerd door onderzoekers van de bekende 
Mayo Clinic in de Verenigde Staten, bestudeerde de 
effecten van dagelijkse cranberrysapconsumptie (twee-
maal 230 ml dubbelgeconcentreerd sap per dag) gedu-
rende vier maanden bij 69 patiënten (32 deelnemers 

in de cranberrygroep en 37 in de placebogroep) met 
perifere endotheliale disfunctie en andere cardiovascu-
laire risicofactoren. Er werd gekeken naar de algemene 
vaatfunctie en naar de hoeveelheid endotheliale voor-
lopercellen (endothelial progenitor cells, EVC’s) die het 
botvormende eiwit osteocalcine tot expressie brachten. 
EVC’s zijn belangrijk voor de vorming van het endo-
theelweefsel in bloedvaten en daarmee medeverant-
woordelijk voor het goed functioneren van bloedvaten. 
Coronaire endotheliale disfunctie wordt onder meer 
gekarakteriseerd door een toegenomen populatie van 
osteocalcine-positieve EVC’s. Verhoogde expressie van 
osteocalcine door EVC’s kan leiden tot vorming van 
abnormale endotheelcellen en vervolgens tot verkalking 
van de vaatwand. Een hoog percentage van de EVC’s 
(ruim 59%) in het bloed van de proefpersonen uit deze 
studie bracht osteocalcine tot expressie. Na vier maan-
den werden in geen van beide groepen veranderingen 
gevonden in de endotheelfunctie of in het aantal EVC’s. 
In de cranberrygroep was het percentage osteocalcine-
positieve EVC’s echter significant gedaald. Bovendien 
bleek de bloedspiegel van een andere risicofactor voor 
atherosclerose (de adhesiemarker ICAM) gecorreleerd te 
zijn aan het aantal osteocalcine-postieve EVC’s. Volgens 
de auteurs wijst dit op een potentieel gunstig effect van 
het langdurig gebruik van polyfenolrijk cranberrysap op 
het voorkomen van mogelijke endotheelafwijkingen. En 
daarmee zou een van de cardiovasculaire risicofactoren 
verminderd worden [5].

Vaccinium macrocarpon, cranberry
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conclusie
Uit de resultaten van bovenstaande onderzoeken lijkt 
regelmatige en langdurige consumptie van caloriearm 
cranberrysap bepaalde positieve effecten te hebben 
op enkele belangrijke risicofactoren die aan hart- en 
vaatziekten ten grondslag liggen. Maar in hoeverre zijn 
de gevonden effecten nu echt toe te schrijven aan de 
cranberry? Heeft de cranberry een unieke samenstelling 
wat betreft inhoudsstoffen, of zouden andere polyfenol-
rijke bessen ook soortgelijke effecten kunnen sorteren? 
De soms verrassende effecten van cranberry’s hebben 
recentelijk geleid tot meerdere specifieke studies naar 
de exacte samenstelling van de inhoudsstoffen van de 
cranberry [6, 7]. Uit deze onderzoeken blijkt dat, alhoe-
wel de cranberry zeker een rijke bron van veel verschil-
lende polyfenolen is, de aanwezige inhoudsstoffen niet 
heel erg verschillen van die in sommige andere bessen, 
zoals bijvoorbeeld bosbessen (Vaccinium myrtillus). Dit 
roept dus vervolgens de vraag op of de bij cranberry-
consumptie gevonden effecten mogelijk ook bij gebruik 
van andere bessensoorten optreden. Voor een gedeelte 
zal dat zeker het geval zijn, want van toedieningen van 
verschillende blauwe bosbes-extracten zijn vergelijkbare 
effecten zoals antioxidantactiviteit, anti-inflammatoire 
effecten en positieve cardiovasculaire effecten beschre-
ven. 
Sommige onderzoekers schrijven de effecten van cran-
berry’s toe aan de specifieke combinatie van diverse 
polyfenolen in deze bes [6]. Zij suggereren dat alle aan-
wezige actieve fytochemische inhoudsstoffen tezamen 
verantwoordelijk zijn voor de gevonden effecten zoals 
hierboven beschreven en verwachten dat het gebruik 
van de hele cranberrybes voor het beste beschermende 
effect zal zorgen. Maar hoogst waarschijnlijk speelt 
hierbij ook de specifieke biologische beschikbaarheid 
van de inhoudsstoffen een belangrijke rol. De orale 
beschikbaarheid van de actieve inhoudsstoffen van cran-
berry’s na het drinken van het sap van deze bessen is 
namelijk nog steeds niet volledig in kaart gebracht. De 
onderzoekers geven daarom terecht aan dat verdere me-
chanistische en klinische studies zeer belangrijk zijn om 
een beter inzicht te verkrijgen in het precieze werkings-
mechanisme, om zo in de toekomst een betere onder-
bouwing te kunnen geven voor het mogelijk gebruik van 
cranberry’s als preventief en wellicht zelfs – in combina-

tie met hartmedicatie – therapeutisch voedingsmiddel bij 
hart- en vaatziekten. Mogelijk resulteren deze nieuwe 
onderzoeken tevens in een goed uitgangspunt om de 
klinische relevantie van de hierboven besproken effecten 
van cranberrysapconsumptie beter in te schatten.
Tot die tijd lijkt het regelmatig drinken van een glaasje 
cranberrysap dus niet alleen een lekkere, maar wellicht 
ook een waardevolle aanvulling op het dagelijkse voe-
dingspatroon te zijn.
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Door dit snelle en fatale gevolg van vitamine-K-defici-
ëntie heeft het meer dan een halve eeuw geduurd vóór 
men zich realiseerde dat vitamine K ook bij andere pro-
cessen dan bloedstolling een rol speelt. In de tachtiger 
jaren werd osteocalcine ontdekt, het eerste vitamine-K-
afhankelijke eiwit dat niet door hepatocyten werd ge-
produceerd en dat ook niet bij de bloedstolling betrok-
ken was. Osteocalcine wordt gemaakt door osteoblasten 
in bot en het is nodig voor de vorming van geordende 
hydroxyapatietkristallen in het bot. Een aantal jaren 
later werd matrix Gla-proteïne (MGP) ontdekt als pro-
duct van de gladde spiercellen in de arteriële vaatwand. 
Ook MGP is een vitamine-K-afhankelijk eiwit, en het is 
de sterkste remmer van weefselverkalking die we ken-
nen. Het belang van MGP blijkt uit het feit dat dit eiwit 
het voornaamste wapen vormt van de vaatwand tegen 
verkalking. Daarna zijn nog vele andere vitamine-K-
afhankelijke eiwitten ontdekt, waarvan Gas6 (een cel-
groeiregulator) wel de bekendste is. 

Op moleculair niveau is de functie van alle K-vitaminen 
identiek: ze vormen de cofactor voor gammaglutamaat 
carboxylase (GGCX), een enzym dat middels een car-
boxyleringsreactie een aantal glutaminezuurresiduen in 
de vitamine-K-afhankelijke eiwitten carboxyleert, waar-
door deze hun biologische activiteit krijgen. Vreemd 
genoeg is men er lange tijd van uitgegaan dat voor de 
carboxylering van alle vitamine-K-afhankelijke eiwitten 
een gelijke inname van vitamine K nodig is. Dit blijkt 
niet juist te zijn: bij een inname van de aanbevolen dose-
ring (RDA)1 van vitamine K worden de stollingsfactoren 
(alle gevormd in de lever) voor 100% gecarboxyleerd 
(en zijn dus volledig actief), maar de buiten de lever 
gevormde eiwitten osteocalcine en MGP slechts voor 
omstreeks 70%. Bij ouderen of patiënten met diabetes, 
hart- en vaatziekten of chronisch nierlijden kan dat 
verder teruglopen tot 50% of minder carboxylering. 
Kennelijk is de vitamine-K-behoefte van verschillende 
weefsels, zoals lever, bot en arterie sterk verschillend. 
Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de nu algemeen 
aanvaarde Triage-theorie [1].

1 �RDA (recommended dietary allowance), de Amerikaanse aanbeveling. In Neder-
land is er nog steeds geen aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vastgesteld voor 
vitamine K.

De Triage-theorie gaat ervan uit dat tijdens de evolutie 
mechanismen zijn ontstaan waarbij essentiële micro-
nutriënten met voorrang worden ingezet voor functies 
die van belang zijn in acuut levensbedreigende situaties. 
Pas wanneer aan die behoefte is voldaan worden de 
vitaminen en mineralen ook gebruikt ter preventie van 
condities die niet acuut levensbedreigend zijn. In het 
geval van vitamine K is duidelijk dat bij de primitieve 
mens een bloedende wond kon zorgen dat men bin-
nen enkele uren/dagen zou sterven tenzij er een goed 
ontwikkelde hemostase was. Dus werd eerst de lever 
voorzien van vitamine K voor een adequate productie 
van stollingsfactoren. Dat daarmee een deficiëntie in de 
vaatwand ontstond waarmee het risico op hart- en vaat-
ziekten na het vijftigste levensjaar werd verhoogd, was 
minder belangrijk, want meestal haalde men die leeftijd 
niet eens. Bovendien was dat na de reproductieve fase, 

Het belang van vitamine K2 voor de 
preventie van hart- en vaatziekten
C. Vermeer, E. Theuwissen

Vitamine K1 (fyllochinon) werd ontdekt aan het eind van de dertiger jaren in de vorige eeuw als fac-

tor benodigd voor een normale hemostase. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werden steeds 

meer leden van de familie der menachinonen (vitamine K2) ontdekt die een soortgelijke functie ble-

ken te hebben. De ontdekking van de functie van de K-vitaminen volgde een klassiek patroon: men on-

derwierp proefdieren (kippen) aan een dieet waaruit vitamine K was weggelaten en men keek wat de 

gevolgen waren. Die bestonden uit spontane bloedingen die in sterk toenemende mate optraden na onge-

veer twee weken. Ook ratten op een vitamine-K-deficiënt regime bloedden na ongeveer drie weken dood. 

Structuurformules van vitamine K1 (boven) en K2 (onder). 
Vitamine K1 komt vooral voor in groene bladgroenten, algen 
en plantaardige oliën. Vitamine K2 is een groep van nauw 
verwante verbindingen die van elkaar verschillen qua  lengte 
van de prenyl-zijketen. De vitamine K2 derivaten met zes tot 
negen prenyl-eenheden worden door bacteriën geproduceerd 
en komen voor in gefermenteerde voeding (in de figuur is vita-
mine K2 MK7 weergegeven).
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zodat er geen evolutionair nadeel was van sterfte aan 
hart- en vaatziekten. Dit principe geldt voor alle vitami-
nen en mineralen. Subklinische vitamine-insufficiëntie 
vormt waarschijnlijk een belangrijke risicofactor voor 
een groot aantal verouderingsziekten, zoals osteoporose, 
hart- en vaatziekten en kanker. Voor de huidige mens, 
met zijn lange levensverwachting, wordt het daarom 
steeds belangrijker dat we voldoende vitaminen en mi-
neralen tot ons nemen. Het is verontrustend dat de hui-
dige aanbevolen doseringen nog steeds gebaseerd zijn op 
voorkoming van de primaire deficiëntieziekten. Wij zul-
len dit uitwerken voor vitamine K, en in het bijzonder 
voor vitamine K2.

Na inname van vitamine K via het dieet, wordt het ge-
absorbeerd in de dunne darm en in de chylomicronen 
(zij vervoeren onder meer de triglyceriden) naar de lever 
getransporteerd. De lever neemt vitamine K op uit de 
chylomicronen, en houdt met name vitamine K1 vast. 
De K2-vitaminen worden verpakt in de low-density 
lipoproteins (LDL), de deeltjes die gebruikt worden 
voor transport van vetoplosbare stoffen naar de extra-
hepatische weefsels [2]. Omdat vitamine K1 daar moge-
lijk minder goed in past (door de andere zijstaart) blijft 
het achter in de lever. Wanneer men dit mechanisme 
kent, wordt meteen duidelijk hoe het mogelijk is dat de 
lever altijd voldoende vitamine K krijgt, terwijl in extra-
hepatische weefsels een substantieel tekort kan heersen. 
Ook wordt nu duidelijk waarom vitamine K2 de belang-
rijkste vorm is voor de andere weefsels: de vitamine K1 
wordt preferentieel vastgehouden door de lever. Willen 
we de vaatwand voorzien van voldoende vitamine K, 
dan zal de inname boven de huidige RDA moeten liggen 
en zal met name gelet moeten worden op een hogere in-
name van vitamine K2.

De eerste studie waarin verschillen tussen vitamine K1 
en K2 werden beschreven, was een prospectief onder-
zoek naar de voedingsgewoonten van een Rotterdams 
cohort van omstreeks 5000 ouderen [3]. Het bleek dat 
er geen verband bestond tussen de consumptie van vi-
tamine K1 en hart- en vaatziekten, terwijl er een sterke 
inverse correlatie werd gevonden tussen enerzijds de 
inname van vitamine K2 en anderzijds aortaverkalking, 
het aantal hartinfarcten en cardiovasculaire sterfte. 
De resultaten van dit onderzoek werden bevestigd 
in een tweede, onafhankelijk cohort (bekend als het 
PROSPECT-cohort [4]). Beide studies lieten zien dat 
degenen in het hoogste tertiel van vitamine K2-inname 
ongeveer 50% minder risico hadden op hart- en vaat-
ziekten. Eenzelfde verband werd in Duitsland gevonden 
tussen vitamine K2-consumptie en de meeste vormen 
van kanker [5]. Inmiddels is ook gevonden dat een 
vitamine-K-rijk dieet beschermend werkt tegen osteopo-
rose [6], artrose [7], type-2 diabetes [8] en dementie [9]. 
Hierbij is nog niet geheel duidelijk of ook in deze geval-
len vitamine K2 een sterker effect heeft dan vitamine 
K1. Wel is duidelijk dat in alle gevallen de hemostase 
ongestoord was, dus dat we het hier hebben over een 
behoefte die ligt boven die ter voorkoming van een pri-
maire vitamine-K-deficiëntie.
Populatieonderzoek zoals hierboven beschreven geeft 
weliswaar sterke aanwijzingen, maar is vooral hypo-
thesevormend. Het sluitende bewijs van een verhoogde 
vitaminebehoefte dient geleverd te worden middels 

gerandomiseerde, placebogecontroleerde interventiestu-
dies. Deze zijn op diverse plaatsten in de wereld uitge-
voerd en een algemene trend is dat studies korter dan 
een jaar doorgaans alleen een effect van vitamine K la-
ten zien op biomarkers (bijvoorbeeld de mate van MGP-
carboxylering), terwijl studies van drie jaar of langer een 
duidelijk effect vertonen op klinische eindpunten, zoals 
botmineraaldichtheid (DEXA-BMD) of elasticiteit van 
de vaatwand. Vanwege de hoge kosten van lange studies 
– en mogelijk ook vanwege het ongeduld van de onder-
zoekers – zijn vele studies helaas na één jaar al afgebro-
ken, waardoor vaak gerapporteerd werd dat vitamine 
K weinig of geen effect heeft op klinische eindpunten. 
Wij hebben echter in twee onafhankelijke studies die elk 
drie jaar lang hebben geduurd laten zien dat synthetisch 
vitamine K (1 mg vitamine K1/dag respectievelijk 45 mg 
vitamine K2/dag) een gunstig effect heeft zowel op bot- 
als vaatkwaliteit [10-12]. 
Dit jaar zijn ook de resultaten bekend geworden van een 
nog niet gepubliceerde studie waarin we met een lage 
dosis (180 μg/dag) menachinon-7 (een natuurlijke vorm 
van vitamine K2 met een langere halfwaardetijd dan 
de synthetische vormen) een nog sterker gunstig effect 
gevonden hebben op vaatelasticiteit en botdichtheid 
(Knapen et al., manuscript in bewerking). Opmerkelijk 
is dat ook in een kleine Japanse studie onder patiënten 
met levercirrose (hoog risico op leverkanker) het kan-
kerrisico sterk en significant beperkt werd door het ge-
ven van een hoge dosis vitamine K2 (45 mg/dag) [13]. 

De vraag dringt zich op of we nu allemaal plotseling 
vitamine-K2-deficiënt geworden zijn of dat het ons al-
leen maar meer opvalt dan vroeger. Beide stellingen 
zijn waar. Natuurlijk is de gemiddelde leeftijd in de 
laatste paar eeuwen dramatisch gestegen en zijn ouder-
domsziekten daarmee veel algemener geworden dan 
vroeger. Maar een tweede aspect is dat de vitamine-K-
consumptie in de laatste 2000 jaar sterk is afgenomen. 
Ongeveer 90% van onze vitamine K is vitamine K1, en 
dat is van plantaardige oorsprong. Met de toename van 
de consumptie van dierlijke eiwitten is de consumptie 
van vitamine K1 sterk gedaald en deze daalt nog steeds 
door de populariteit van gemaksvoedsel. Daarbij komt 
dat met name de vitamine-K2-consumptie sterk te lijden 
heeft gehad van de uitvinding van de koelkast. Vitamine 
K2 wordt geproduceerd door bacteriën, bijvoorbeeld 
lactococcen, propionibacteriën, en diverse bacillussoor-
ten. Het laat zich raden dat in de middeleeuwen, toen 
men vaak half bedorven voedsel at, er veel vitamine K2 
meekwam met vlees en melkproducten. Nu zetten we 
ons voedsel in de koelkast of in de diepvries waarmee 
we bacteriegroei sterk remmen. Over het algemeen is 
dat een goede zaak, maar het betekent wel dat we onze 
vitamine K2 alleen nog binnenkrijgen via kaas (een ge-
fermenteerd product waarin de vitamine-K2-productie 
plaatsvindt vóórdat het gekoeld wordt), platvis en pa-
ling (die leven van rottend materiaal op de zeebodem) 
en uit het Japanse product natto (gefermenteerde soja-
bonen).
Extra aandacht is nodig voor het gebruik van couma-
rinederivaten (orale antistollingsmiddelen). Dit zijn an-
tagonisten van vitamine K die al een halve eeuw op gro-
te schaal worden toegepast ter preventie van trombose. 
Te lang heeft men gedacht dat deze medicijnen weinig 
of geen bijwerkingen hebben. De laatste jaren wordt 
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in toenemende mate duidelijk dat langdurig gebruik 
van orale antistollingsmiddelen een risicofactor vormt 
voor versneld botverlies en met name ook voor arteriële 
verkalking [14]. Ook andere schadelijke bijwerkingen 
zijn niet uit te sluiten. Deze nieuwe inzichten en de be-
schikbaarheid van nieuwere middelen met een ander 
werkingsmechanisme, maken het noodzakelijk om per 
patiënt de voor- en nadelen van het chronische gebruik 
van coumarinen opnieuw af te wegen.

conclusie
Vitamine K is nodig voor de aanmaak van een groot 
aantal eiwitten die doorgaans een sleutelfunctie heb-
ben in belangrijke fysiologische processen. Voor een 
gezonde hemostase is een inname gelijk aan de RDA (1 
μg/dag per kg lichaamsgewicht) voldoende, maar voor 
het optimaal verlopen van andere processen (remming 
vasculaire verkalking) niet. Daartoe dient de consumptie 
van met name vitamine K2 verhoogd te worden. Het is 
op dit moment nog niet duidelijk wat de streefwaarden 
moeten zijn. Totdat hier meer over bekend wordt, beve-
len wij aan de inname van vitamine K2 te verhogen tot 
45 μg/dag; dit is de gemiddelde waarde van het hoogste 
innamekwartiel in de gezonde Nederlandse bevolking. 
De vrees dat daarmee mogelijk het tromboserisico 
wordt verhoogd, is onjuist. Op theoretische gronden 
kan uitgesloten worden dat het stollingsproces geacti-
veerd wordt door een overmaat aan vitamine K; ook in 
een drie jaar durende studie onder ruim 300 personen 
die een dosis van duizendmaal de RDA kregen toege-
diend, werden geen aanwijzingen gevonden voor een 
toegenomen tromboserisico [10,11].
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Meer dan duizend clinici en wetenschappers uit dertig 
verschillende landen, afkomstig uit 86 onderzoeksinsti-
tuten en instellingen vormden gedurende drie dagen een 
denktank waarin de wetenschappelijke ontwikkelingen 
op hun vakgebied werden gepresenteerd en gedeeld met 
vakgenoten. Binnen de onderzoeksgebieden fundamen-
teel onderzoek, onderwijs, klinisch onderzoek en onder-
zoeksmethodologie zijn 649 studies gepresenteerd met 
posters. In totaal werden meer dan 120 lezingen gehou-
den in verschillende simultaansessies.

Integratieve geneeskunde is de beoefening van genees-
kunde waarin de heilzame kracht van een goede relatie 
tussen behandelaar en patiënt wordt herbevestigd, die 
zich richt op de persoon als totaliteit, die kennisneemt 
van wetenschappelijk bewijs en gebruikmaakt van alle 
geschikte therapeutische benaderingen, gezondheids-
zorgprofessionals en disciplines om optimale gezondheid 
en genezing te kunnen bereiken [2]. Het IRCIMH heeft 
als doel het vaststellen van veiligheid en doelmatigheid 
van complementaire en alternatieve zorginterventies. 
De nadruk van het congres ligt op het verbeteren van 
evidentie voor interventies die al zeer frequent worden 
toegepast binnen de gezondheidszorg en waar al een 
redelijke wetenschappelijke basis voor is vastgesteld om 
gebruik van middelen te verantwoorden. Voorbeelden 
daarvan zijn leefstijl en voeding, fytotherapie, acupunc-
tuur en mind-body methoden waaronder mindfulness 
based stress reduction.

aandacht voor meten van de werkelijkheid: ‘real 
world science’
Ondanks de ruimte die er op het congres was voor fun-
damenteel onderzoek naar biologische werkingsmecha-
nismen van onder meer plantenstoffen en kruiden (on-
der andere curcumin, Viscum album) was de toon van-
uit het congres ‘real world science’. Dat wil zeggen dat 
er een nadruk lag op het belang van het uitvoeren van 
pragmatische studies en kosten-effectiviteitsonderzoek. 
Er is een voorkeur voor het meten van het praktisch nut 
van een interventie in de dagelijkse praktijk versus de 
experimentele setting. Een prioriteit voor doelmatigheid 
boven effectiviteit. De dagelijkse praktijk weerspiegelt 

de context van de geneeskundige handeling. Effecten 
van zorginterventies worden bepaald door de context 
waarin genezing plaatsvindt.

Het is de aanbeveling om in de opzet van pragmati-
sche studies de wensen en beleving van de patiënt op 
te nemen. Het gebruik van patiënt-gerapporteerde uit-
komstmaten wordt gepropageerd. Een voorbeeld is het 
ontwikkelen van de HEAL-vragenlijst. De Universiteit 
van Pittsburgh ontwikkelt een vragenlijst voor patiënten 
om omgevingsfactoren die van belang zijn voor gene-
zing te meten [3]. Door middel van de lijst wordt het 
wellicht mogelijk te zien welke betekenisgevende facto-
ren in de context onderdeel zijn van het placebo-effect. 
Het betrekken van patiëntenplatforms bij kwalitatief 
onderzoek ter voorbereiding op een studie is een ander 
voorbeeld van de focus die op de patiënt gericht is. Het 
uitvoeren van vergelijkende studies tussen behandelin-
gen zodat er door patiënten makkelijker een keuze voor 
de beste zorginterventie te maken is, is daar een onder-
deel van.

meten in geïndividualiseerde zorg
Deze ontwikkelingen vertalen zich ook naar onder-
zoek binnen de natuurproducten en fytotherapie. De 
aandacht binnen het onderzoek wordt verlegd van ef-
fectmetingen van afzonderlijke componenten van een 
behandeling naar onderzoek van de geïndividualiseerde 
behandeling. Neem bijvoorbeeld een (natuur)geneeskun-
dige behandeling gericht op preventie van cardiovascu-
laire aandoeningen. Doel is het effect van de interventie 
te meten in een gerandomiseerde gecontroleerde studie. 
Men bereikt eerst met een groep van deskundigen 
consensus over de belangrijkste componenten van de 
natuurgeneeskundige behandeling bij cardiovasculaire 
aandoeningen. Vervolgens geeft men onderwijs aan de 
clinici binnen de studie. Visolie, Crataegus oxyacantha, 
een mediterrane voeding: het kan allemaal deel zijn 
van de behandeling. In een pilot wordt de studieopzet 
uitgetest om variatie, standaarddeviatie en effect van de 
behandeling in te schatten om tot een adequate power-
berekening voor de gerandomiseerde gecontroleerde 
studie te komen [4].
Bij geneeskundige tradities die een eigen diagnostiek 

International Research Congress on 
Integrative Medicine and Health 2012; 
een congresverslag
F. Kortekaas

Van 15 tot 18 mei 2012 vond het derde International Research Congress on Integrative Medicine and Health (IRCIMH) 

plaats in Portland (Oregon, Verenigde Staten). Het congres werd gehouden onder auspiciën van het Consortium of 

Academic Health Centers for Integrative Medicine. Het consortium vertegenwoordigt 51 academische ziekenhuizen 

waar integratieve geneeskunde wordt gedoceerd en toegepast [1]. Dertig organisaties waren betrokken bij de 

totstandkoming van het congres, waaronder de International Society for Complementary Medicine Research (ISCMR).
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kennen, zoals bij traditionele Chinese geneeskunde 
(TCG) of ayurveda wordt een zogenaamde duale diag-
nose vastgesteld. Dat is een conventionele westerse di-
agnose, bijvoorbeeld niet-insuline-afhankelijke diabetes 
type 2 en vervolgens het TCG-syndroom of de ayurve-
dische constitutie/diagnose. Er wordt altijd geïndividu-
aliseerd behandeld. Gebruik van kruidenpreparaten en 
natuurproducten wordt als onderdeel van geïndividu-
aliseerde zorg aan patiënten binnen een geneeskundige 
behandeling getoetst [5].

Het vierde congres IRCIMH-congres wordt in 2014 
gehouden in Miami, Verenigde Staten. Het ISCMR-
congres wordt in april 2013 gehouden in London, 
Verenigd Koninkrijk.
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Boekbespreking
Evidence-based curative health 
promotion: A systems biology-
orientated treatment of seasonal 
allergic rhinitis with Citrus/Cy-
donia comp.
Baars E.W.
ISBN 978-94-6173-094-7
Proefschrift 2011, 246 pagina’s. 
Wageningen University, Wagen-
ingen, departement Dierweten-
schappen (leerstoelgroep Celbio-
logie en Immunologie)

Op 18 november 2011 promoveerde Erik Baars aan de 
Wageningse universiteit op een lijvig Engelstalig proef-
schrift met bovenstaande titel. De heer Baars is arts-epi-
demioloog en lector Antroposofische Gezondheidszorg 
aan de Hogeschool Leiden.
De auteur wil met dit proefschrift bijdragen aan de ont-
wikkeling van ‘health promotion’ of gezondheidsbevor-
dering als aanvulling op de ziektebestrijdende ‘fighting 
disease’-benadering in de geneeskunde. 
Het boek bestaat uit elf hoofdstukken. Eerst is er een 
algemene inleiding, dan volgt een negental artikelen uit 
de periode 2001-2011 met Baars als (mede)auteur en 
ten slotte is er een algemene discussie. Een appendix 
sluit het geheel af. Van de negen artikelen gaan de eerste 
drie in op de theoretische en methodologische aspecten 
van curatieve health promotion. Bij de overige zes gaat 
het om empirische studies naar de werkzaamheid en vei-
ligheid van de curatieve health promotion-hooikoorts-
therapie met het antroposofische middel Citrus/Cydonia 
compositum (C/C).

Wat de auteur precies onder health promotion verstaat 
wordt niet echt helder, mede door het gebruik van een 
veelheid aan terminologieën uit diverse wetenschapsge-
bieden, waaronder de geesteswetenschappen, de biolo-
gie, de geneeskunde en de sociale wetenschappen. Hij 
benadert het begrip van verschillende kanten, maar een 
duidelijke eigen definitie geeft hij niet. Wel is duidelijk 
dat er een nauwe samenhang bestaat met het door hem 
ontwikkelde concept: ‘gezondheid door zelfregulatie’ en 
met het ‘systeembiologisch’ georiënteerde denken.

Met ‘gezondheid door zelfregulatie’ wordt, kort gezegd, 
bedoeld: het door de (zieke) mens zelf continu handha-
ven, respectievelijk herstellen van zijn gezondheid. Om 
dat te kunnen doen beschikken we over zelfregulerende 
mechanismen. Deze mechanismen zijn gelokaliseerd 
ergens op de diverse biologische niveaus waaruit ons 
fysieke organisme is opgebouwd, zoals moleculen, cel-
len, organen en orgaansystemen. Veel zelfregulatieme-
chanismen zijn bij de geboorte al aangelegd en/of komen 
later in het leven tot ontwikkeling, zoals de wondgene-
zing, koorts, het immuunsysteem en coping-strategieën. 
Health promotion-strategieën zijn dan bedoeld om die 
zelfregulatie te mobiliseren.

Wat is nu de plaats van het health promotion-concept? 
De auteur ziet er een noodzakelijke aanvulling in op de 
gebruikelijke ziektebestrijdende, symptomatische aan-

pak in de geneeskunde, de fighting disease-benadering. 
Maar die aanvulling moet wel worden versterkt, en wel 
zodanig dat deze net zo professioneel en evidence based 
wordt als de ziektebestrijdende benadering. Uiteindelijk 
zal men in het belang van de patiënt moeten streven 
naar een integratie van health promotion en fighting 
disease. Zo’n integratie is nodig om de komende jaren 
in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelin-
gen zoals een hogere levensverwachting en de daaraan 
gekoppelde toename van chronische ziekten en zorgkos-
ten. Ook de groeiende belangstelling van patiënten voor 
complementaire geneeskunde vraagt om een samenhan-
gend zorgbeleid van ziektebestrijding en gezondheidsbe-
vordering.
Complementary and alternative medicine (CAM) en 
integrative medicine (IM) kunnen hier een wezenlijke 
bijdrage leveren, aldus de auteur. Met name ook de an-
troposofische geneeskunde kan het ‘health promotion’-
aspect gestalte geven. Deze vorm van geneeskunde wil 
immers de zelfgenezende krachten in het organisme be-
vorderen, de balans tussen de lichaamsfuncties herstel-
len en het immuunsysteem versterken.

Health promotion wordt onderscheiden in een pre-
ventieve en een curatieve vorm. Via preventive health 
promotion beoogt men gezonder te worden en gezond 
te blijven teneinde ziekte te voorkomen. Curative health 
promotion-strategieën hebben tot doel ziekte te genezen 
door het actief creëren of permanent herstellen van een 
gezonde fysiologische en psychische situatie voor de 
patiënt.

Als voorbeeld van een curative health promotion-aan-
pak bespreekt de auteur in zijn proefschrift de behan-
deling van patiënten met hooikoorts (seasonal allergic 
rhinitis). De voorkeurstherapie van hooikoorts is de 
fighting disease-methode met antihistaminica (lokaal of 
oraal) en/of corticosteroïden (lokaal). Daarnaast zijn 
er verschillende health promotion-behandelingen van 
hooikoorts mogelijk. Zo geeft men therapieresistente 
hooikoortspatiënten desensibiliseringsinjecties. Een 
andere health promotion-optie is het gebruik van com-
plementaire methoden en middelen, waaronder het an-
troposofische fytotherapeuticum C/C dat extracten van 
citroen (Citrus lemon) en kweepeer (Cydonia oblongata) 
bevat. De eerste aanwijzingen voor het gebruik werden 
gegeven door Rudolf Steiner en de Nederlandse arts Ita 
Wegman en het wordt al meer dan 80 jaar door antro-
posofische artsen voorgeschreven voor hooikoortspati-
ënten, als subcutane injectie of als neusspray. 

In een survey en twee interventiestudies onderzoekt de 
auteur met wisselend resultaat de werkzaamheid van 
C/C bij hooikoorts. Uit de survey onder antroposofische 
artsen blijkt dat 94% van de 39 respondenten binnen 
drie maanden een positief effect verwacht van subcutane 
C/C-injecties en de helft van deze groep zegt al binnen 
twee weken een effect te verwachten. Een optimaal ef-
fect zou na enkele jaren behandeling bereikt worden. 
De waarde van deze data is om allerlei redenen lastig 
te bepalen, ook al omdat in het proefschrift slechts een 
aangepaste samenvatting van het oorspronkelijke rap-
port staat, met niet altijd even duidelijke informatie. In 
een (niet-gecontroleerde) interventiestudie van 12 weken 
onder dertien chronische hooikoortspatiënten zag men 
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bij negen proefpersonen na C/C-injecties een verbetering 
van de nasale en niet-nasale hooikoortssymptomen en 
een afname van het gebruik van reguliere middelen. Een 
vervolg op deze studie was niet gepland. In een andere 
zes weken durende interventiestudie vergeleek men de 
effecten van C/C als subcutane injectie en als neusspray. 
Via een at random procedure kregen 12 patienten C/C 
als subcutane injectie toegediend en 11 patienten via 
de neusspray. Er werd gekeken naar de hooikoortsge-
relateerde cytokinenproductie en naar de ernst van de 
subjectief ervaren symptomen. Men zag in deze degelijk 
opgezette studie voor beide toedieningswijzen gunstige 
effecten. Bij de subcutaan behandelde groep waren er 
grotere inflammatoire en immunologische effecten en bij 
de met neusspray behandelde groep grotere allergeen-
specifieke en klinische effecten. Bovenstaande studies 
geven nog relatief weinig ondersteuning voor de werk-
zaamheid van C/C bij hooikoorts. Vergelijkende studies 
met antihistamines respectievelijk corticosteroïden zou-
den van belang kunnen zijn. 

Verder werd in enkele in vitro-studies specifiek geke-
ken naar de immunologische werkingsmechanismen 
(cytokineproductie) van Citrus- en Cydonia-extracten 
(apart en gecombineerd). Ook hieruit komt een wis-
selend beeld naar voren. Op basis van de in vivo- en 
in vitro-gegevens werpt de auteur de hypothese op dat 
C/C beschouwd moet worden als een curative health 
promotion-hooikoortsmiddel. De redenen daarvoor zijn 
dat het middel aangrijpt op de over-reactieve respons 
van het immuunsysteem en dat het de Th1/Th2 balans 
reguleert. C/C zou mogelijk de verstoorde toestand van 
het immuunsysteem van hooikoortspatiënten zodanig 
kunnen herstellen dat de allergische symptomen perma-
nent verdwijnen.

In aansluiting op de health promotion-thematiek be-
schrijft de auteur een nieuwe, op de systeembiologie ge-
oriënteerde, methodologische benadering bij de ontwik-
keling van immunologische biomarkers voor het volgen 
van effecten van de behandeling van hooikoortspatiën-
ten. Met behulp van gepermuteerde stapsgewijze regres-
sie werden patroonvariabelen ontwikkeld en getest die 
de activiteit van het immuunsysteem op systeemniveau 
monitoren. Bij de ontwikkeling van de patroonvaria-
belen is uitgegaan van de cytokine- en symptoomscores 
uit een van de hierboven beschreven interventiestudies 
waarin twee toedieningswijzen van C/C werden vergele-
ken (subcutane injecties en neusspray). Patroonvariabe-
len bestaande uit een set van drie of vier cytokinen ble-
ken een wat valider meetinstrument te zijn dan een bio-
marker met maar één cytokine. Bij metingen met losse 
cytokinen heeft men het probleem van de grote interin-
dividuele variabiliteit in de productie van de cytokinen. 
Niet geheel duidelijk wordt in hoeverre de gemeten kli-
nische effecten in de interventiestudie systeembiologisch 
bevestigd konden worden. Op basis van de resultaten 
acht de auteur het zinvol de variabelen met behulp van 
grotere datasets verder te ontwikkelen en te valideren. 
Daarbij zouden de gegevens van de hooikoortspatiënten 
tevens vergeleken moeten worden met de gegevens van 
gezonde personen.

Concluderend kunnen we zeggen dat we hier te maken 
hebben met een onmiskenbaar gedreven proefschrift 

van een gedreven auteur. We hebben echter wat moeite 
met zijn conclusie dat dit proefschrift als geheel de gel-
digheid van het concept van preventieve en curatieve 
gezondheidsbevordering ondersteunt. Zeker als hij stelt 
dat het hooikoortsmiddel C/C geen fighting disease-me-
thode is maar een bij uitstek curatief health promotion-
middel. Toegegeven, het heeft weinig bijwerkingen en 
het is niet-symptoombestrijdend. Ook zijn er aanwijzin-
gen voor andere werkingsmechanismen en immuunmo-
dulerende effecten van C/C, maar veel fighting disease-
therapieën hebben die ook. Is het onderscheid tussen 
de health promotion- en de fighting disease-benadering 
misschien toch wat kunstmatig?
Een van de claims van de curatieve health promotion is 
dat de klachten na de behandeling definitief verdwijnen. 
Uit de interventiestudies in dit proefschrift over C/C bij 
hooikoorts blijkt dit niet. 
Interessant is het onderzoek naar de systeembiologisch 
georiënteerde patroonvariabelen. De tekst had nog wat 
duidelijker kunnen zijn over de concrete mogelijkheden 
daarvan. Zijn ze geschikt om subgroepen te kunnen 
onderscheiden, waarmee je dan weer iets meer personi-
fied kunt behandelen (en dus meer kans hebt op health 
promotion)? Zou je daarmee kunnen voorspellen of een 
patiënt met C/C geholpen kan worden of beter met een 
andere middel?

Los van deze kritische opmerkingen hebben we respect 
voor de auteur en zijn beslist intrigerende proefschrift. 
Het is sowieso al een prestatie een promotor te vinden 
die het aandurft een promovendus met complementaire 
ideeën te begeleiden. En deze promovendus heeft het 
zich niet gemakkelijk gemaakt en dat verdient lof. Het is 
immers geen geringe opgave een diversiteit aan thema’s 
en begrippen met elkaar in verbinding te brengen, zoals 
health promotion, hooikoorts, zelfregulatie, antroposo-
fische geneeskunde, biologische landbouw, Goetheanis-
tische fenomenologie, reductionisme, holisme, hogere 
organisatieniveaus in het organisme, CAM, IM, sys-
teembiologie, patroonvariabelen, kosteneffectiviteit en 
evidence based.
Wat deze laatste term betreft: het is een beetje verwar-
rend dat de titel van het boek met deze nogal beladen 
woorden begint, hoe goed bedoeld ook. Evidence based  
kennen we tot nu toe immers vooral in de verbinding 
evidence based medicine (EBM) en niet in een koppeling 
met health promotion. Het is pas aan het eind van het 
boek – in de algemene discussie – dat er iets over EBM 
gezegd wordt. Daar neemt de auteur terecht afstand 
van EBM als een paradigma dat in deze tijd niet meer 
voldoet en aangevuld moet worden met nieuwe meer 
expertise-based  paradigma’s.
Het zou in de rede hebben gelegen bijvoorbeeld al in 
het tweede hoofdstuk waar het over definities gaat, de 
term EBM te analyseren, te definiëren en in een kritisch-
historische context te plaatsen.
Treffend in verband met het paradigmaverhaal is een 
recent gehoorde uitspraak van prof. Ivo Smulders, hoog-
leraar interne geneeskunde aan de Vrije Universiteit: ‘We 
moeten korte metten maken met het evidencebeest!’

auteursgegevens:
Dr. C.W. (Willem) Kramers is arts en docent Methodologie aan de Hogeschool 

Saxion Next (opleiding CAM).
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gezondheidsclaims
Gezondheidsclaims zijn aanprijzingen van voedings-, 
kruiden- en andere natuurproducten met een boodschap 
over de gezondheid. Nederland kent onder de huidige 
warenwetgeving de strikte regel dat voedingsproducten 
– waaronder ook veel kruidenmiddelen – in reclame-
uitingen geen claim mogen dragen die een verandering 
in de gezondheidstoestand aangeeft. Zes jaar geleden is 
er met de Europese Claimsverordening (EG/1924/2006) 
een start gemaakt om op Europees niveau wetgeving 
te maken over dit onderwerp. Het proces van het op 
wetenschappelijke juistheid beoordelen van de claims 
door het Panel on Dietetic Products, Nutrition and 
Allergies van de EFSA (NDA-EFSA) bevindt zich in de 
afrondingsfase voor gezondheidsclaims voor voeding. 
De beoordeling van gezondheidsclaims voor kruiden is 
uitgesteld. 

doel en middelen van de regelgeving
Het doel van de claimsverordening is harmonisatie van 
de concurrentiepositie van bedrijven in de verschillende 
lidstaten van de Europese Unie (EU). De wetgeving is 
bedoeld om de consument te beschermen tegen oneigen-
lijke voedingsclaims, waardoor de consument gemak-
kelijker de weg kan vinden naar werkelijk gezond eten. 
Voor bedrijven zou de nieuwe EU-wetgeving innovatie 
waarborgen. Eén ding is duidelijk: de EU-wetgeving 
maakt dat voedingsclaims als ‘verkooppraatje’ niet meer 
mogelijk zijn. Bedrijven moeten, voordat er een claim 

gemaakt kan worden, een lijvig dossier van onderzoeks-
gegevens indienen bij de EFSA. Een afgewezen claim 
betekent dat de claim niet meer mag worden gebruikt, 
ook niet als er geen verwijzing wordt gemaakt naar de 
verandering van gezondheidstoestand.

Sommige producenten en wetenschappers zijn ervan 
overtuigd dat de EFSA te hoge eisen stelt, dat deze hoge 
maatstaf niet per se in het voordeel is van de consument 
en slecht is voor innovatie in de branche. De EFSA 
heeft namelijk van alle 2700 ingediende claims slechts 
20% als daadwerkelijk wetenschappelijk aangetoond 
beoordeeld. Alle claims over probiotica en weerstand, 
de darm en vezels of cranberry en de blaas zijn afge-
wezen vanwege te weinig wetenschappelijk bewijs. 
Prof. dr. Wim Saris, hoogleraar humane voeding aan de 
Universiteit Maastricht en wetenschappelijk medewer-
ker bij het Nederlandse Top Instituut Voeding stelde 
dat als het advies van de Gezondheidsraad om twee 
ons groente en twee ons fruit te consumeren nu door 
de EFSA zou worden beoordeeld, de claim als weten-
schappelijk nog niet voldoende aangetoond zou worden 
beoordeeld.

wantrouwen in de voedingswetenschaP
Prof. dr. Martijn Katan, emeritus hoogleraar voeding 
van de Vrije Universiteit Amsterdam wierp de vraag op 
hoe de wetenschap kan aantonen dat voeding gezond 
is. Als vitamine D bij een val preventief werkt tegen 
botbreuk, is een chocoladereep met vitamine D dan ook 
in staat om die preventie te bieden? Mag je dan stellen 
dat die chocoladereep gezond is? Een claim op een voe-
dingscomponent mag je niet zomaar extrapoleren naar 
een complex van voedingscomponenten (voedingspro-
ducten). Hij constateerde verder dat er een zogenaamde 
credibility crisis is onder het publiek. Niemand heeft 
nog vertrouwen in de uitkomsten van voedingsonder-
zoek. De oorzaak van dit wantrouwen is volgens Katan 
de argwaan ten opzichte van resultaten uit door de voe-
dingsindustrie gesponsord onderzoek. Katan pleitte voor 
een (voorlopig) strikte scheiding tussen wetenschap en 
industrie om het vertrouwen van het publiek in de voe-
dingswetenschap te herstellen. Deze stellingname was 
de knuppel in het hoenderhok. Er werd tegengeworpen 
dat wetenschappers in dienst van bedrijven fungeren 
als het interne geweten van het bedrijf en dat zij marke-
teers juist voorzien van accurate informatie. Bij recente 

KNAW-congres over gezondheidsclaims 
op natuurproducten; een verslag
F. Kortekaas

Op 26 maart 2012 organiseerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen het congres What 

is scientific evidence for nutrition and health claims. Ruim 250 wetenschappers uit de voedingsindustrie, de  

academische centra en van de European Food Safety Authority (EFSA) gingen in gesprek met elkaar om te eva-

lueren hoe de EFSA een dossier voor voedingsclaims beoordeelt. Op welke wijze wordt het wetenschappelijk 

materiaal gewogen? 

Gezonde chocolade door flavonoïden?
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schandalen die de geloofwaardigheid van wetenschap-
pers hebben aangetast was de industrie bovendien niet 
betrokken. Dr. Loek Pijls van het Research Centre van 
Nestlé bepleitte dat samenwerking tussen industrie en 
wetenschap transparant gemaakt kan worden door het 
verplicht stellen van het registreren van studies. Studies 
met negatieve resultaten kunnen dan minder gemakke-
lijk onder het tapijt geschoven worden. Zo wordt publi-
catie-bias voorkomen. In Zwitserland is dit momenteel 
al een wettelijke verplichting en in veel landen bestaan 
registers voor humane/klinische studies die openbaar 
toegankelijk zijn.

Feit oF Fabel: de eFsa-maatstaF
Prof. dr. Albert Flynn, voorzitter van de NDA-EFSA, 
zette de methodologisch consistente en systematische 
wijze van beoordelen en de weging van wetenschappe-
lijk bewijs door de EFSA helder uiteen voor het publiek. 
Wat bepalend is in het EFSA-oordeel, is het aantal uit-
gevoerde humane studies, het studietype en de metho-
dologische kwaliteit van deze studies. Hierbij wordt de 
indeling in wetenschappelijk bewijs van het Cochrane 
Centre gevolgd: gerandomiseerde, gecontroleerde 
studies hebben de hoogste standaard, observationeel 
onderzoek staat laag op de ladder. Een tweede aspect 
in de beoordeling is het gegeven dat aangetoond moet 
worden dat er sprake is van biologische plausibiliteit; er 
moet bijvoorbeeld duidelijkheid zijn over de biologische 
beschikbaarheid van het product in de voedingsmatrix 
en het werkingsmechanisme van de voedingscomponent 
dient helder te zijn. De consistentie van de studies weegt 
ook zwaar mee in het oordeel. Het eerste uitgangspunt 
is echter dat de component ook als voeding moet kun-
nen worden gekarakteriseerd. Dit criterium zorgde er al 
voor dat de hele groep probiotische bacteriën het oor-
deel van de EFSA niet overleefde.
Onderzoek dient te worden uitgevoerd bij gezonde men-
sen en moet generaliseerbaar zijn naar de gehele doel-
groep. Als flavonoïden in chocolade bij prehypertensieve 
mensen een bloeddrukdaling veroorzaken, mag je dan 
de claim propageren dat chocolade bij gezonde mensen 
het risico op hart- en vaatziekte reduceert? De EFSA 
oordeelt hierover negatief. 
Eisen ten aanzien van de duur van de studie zijn gekop-
peld aan de claim die gemaakt wordt. Zo kan de LDL-
fractie van lipiden dalen met een week of drie en hoeft 
een studie om een dergelijke claim te onderbouwen 
beslist niet lang te duren. Lastiger wordt het als de claim 
over calcium voor het behoud van de botgezondheid 
gaat. Een dergelijke studie moet beslist van lange duur 
zijn. 

voedingsonderzoek 
Voedingsonderzoek laat zich niet zo gemakkelijk in 
het ‘keurslijf’ van de gerandomiseerde klinische studie 
zetten, is het argument van de voedingsindustrie. Een 
nadeel van deze gerandomiseerde klinische studies voor 
de voedingsindustrie is dat de effecten van voeding klei-
ner zijn dan de effecten van geneesmiddelen. Bovendien 
komen effecten van voeding pas na langere follow 
up-periodes tot stand. Daarnaast is het complex aan 
voeding datgene wat het effect sorteert; de cohesie van 
bepaalde stoffen maakt dat je niet naar simpelweg één 
nutriënt kunt kijken. Zo is het effect van calcium sterk 
afhankelijk van onder andere de status van vitamine D 

en de inname van eiwit. 
Meer investeren in onderzoek betekent meer risico voor 
de producent. Wim Saris rekende voor dat de time to 
market voor producten nu al verlengd is tot 12 jaar en 
dat de financiële risico’s voor de voedingsindustrie veel 
groter zijn geworden door de hoge maatstaven die de 
EFSA bij toetsing hanteert.
Anderzijds zijn de hoge eisen die de EFSA stelt uitda-
gend en geven ze een nieuwe richting aan voedingson-
derzoek. Ze bieden daarom ook nieuwe kansen. Studies 
naar valide biomarkers bij gezonde mensen staan nu in 
de belangstelling. Welke veranderingen in de gezondheid 
zijn valide weerspiegelingen van iemands gezondheids-
status? Welke metabole processen hangen 100% samen 
met de eerste tekenen van verstoring van de gezondheid? 
De Universiteit Wageningen en de groep van dr. Ben 
van Ommen en Prof. Dr. Michael Muller onderzoeken 
op basis van ‘omics’-studies of en welke biomarkers in 
welke situatie valide zijn. Een andere nieuwe ontwik-
keling is het onderzoek waarin het vermogen van het 
organisme om de gezondheid te handhaven wordt ge-
test. Hoe snel en in welke mate komt een lichaam weer 
in homeostase na een stressprikkel? En bespoedigt een 
voedingscomponent dit herstel? Deze studies naar de 
zogenaamde adaptieve respons van een systeem worden 
nu uitgevoerd om de immunologische reacties op probi-
otica in kaart te brengen. Uitgangspunt bij dergelijk voe-
dingsonderzoek is de handhaving en het kwantificeren 
van de gezondheid in plaats van het herstel bij ziekte. 
Het handelingsterrein van nutritionele interventies is 
dan ook primair dat van de preventie. Het lijkt erop dat 
deze onderzoeksmethodieken ook van waarde kunnen 
zijn voor onderzoek binnen de fytotherapie.

gezondheidsclaims
De opdracht tot handhaving van de wet op gezond-
heidsclaims ligt bij de Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit (NVWA). De NVWA is nu al verantwoor-
delijk voor de handhaving van de wet bij reeds beoor-
deelde maar afgewezen claims. Het is de verwachting 
dat eind dit jaar voor de lijst functionele claims ook 
wetgeving tot stand is gebracht zodat de NVWA ook op 
dit gebied de wet op claims gaat handhaven. De NVWA 
zoekt het gesprek op met zelfregulerende organen waar-
onder de Keuringsraad KOAG-KAG en de Reclame 
Code Commissie. 
Op het congres gaf dr. Yvonne Huigen, woordvoerster 
namens de NVWA, te kennen dat er streng gehandhaafd 
gaat worden. Zonder claim op de verpakking aangeven 
dat iets gezond is mag helemaal niet meer. Er is de eis 
om uit te leggen waarom iets gezond is. Als die claim 
niet op de lijst toegestane functionele claims vermeld 
staat, is de claim niet toegestaan. Het is de verwachting 
dat de grote lijst generieke gezondheidsclaims eind 2012 
in de Nederlandse wetgeving zal zijn geïmplementeerd. 
Over een aantal jaren zal dan beoordeeld kunnen wor-
den of de wetgeving haar doel heeft bereikt en de consu-
ment makkelijker gezonde producten weet te selecteren. 

auteursgegevens:
F. (Fleur) Kortekaas, Msc, is klinisch epidemioloog en levert wetenschappelijke 

informatiediensten (advies, training en onderzoek) binnen het vakgebied voe-

ding, integratieve geneeskunde en gezondheid. Reacties: info@fleurkortekaas-

health.nl.
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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. 

NIEUW

Pijnstillend en 
ontstekingsremmend

A.Vogel Atrosan Spier- en Gewrichtsgel

ontstekingsremmend

A.Vogel Atrosan 
Spier- en Gewrichtsgel
Te adviseren bij:
•  stijve en pijnlijke spieren 

(beschadigd spierweefsel)
•  stijve gewrichten 

(zwellingen en ontstekingen)
•  kneuzingen, verrekkingen, 

verstuikingen en blauwe plekken 
die gepaard gaan met beschadigd 
(onderhuids) weefsel en zwellingen
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In memoriam 

Hans van Dijk 
(26 februari 1948 – 21 mei 2012)

Hans van Dijk, farmaceut, universitair hoofddocent besmettingsleer, medisch immunoloog, hoogleraar 
Farmaceutische Wetenschappen, heeft jarenlang een belangrijke bijdrage geleverd aan het begrijpen, 
promoten en ontwikkelen van plantaardige medicinale producten. De titel van zijn oratie luidde: ‘1+1 
= 3’ en de leerstoel Immunologie van Plantenstoffen was in zijn handen veel meer dan 1 + 1 doet ver-
moeden. Als geen ander wist Hans dat wetenschap pas echt spannend wordt op de grensvlakken van 
disciplines en met en dankzij hem zijn er met succes vele (zij)wegen bewandeld. Kernstrategie bleef 
altijd het isoleren en karakteriseren van biologisch actieve stoffen en – waar mogelijk – het ophelderen 
van het werkingsmechanisme. Dat ‘waar mogelijk’ werd wel eens als zwaktebod gezien, maar het was 
niet anders dan de bescheidenheid als wetenschapper die hem juist zo sierde.
Talloze studenten hebben dankzij hem inzicht gekregen in de complexiteit van het afweersysteem, 
het complementsysteem in het bijzonder. Vele assistenten in opleiding hebben onder zijn leiding en mede door zijn tome-
loze inzet succesvol hun proefschrift kunnen verdedigen. Op zijn voordracht heeft de NVF een positie gekregen binnen de 
Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen en daarmee een podium waar zij thuishoort. Als supervising editor heeft 
Hans op Europees niveau bijgedragen aan het succes van de ESCOP-monografieën.  
Wij zullen Hans missen, als mens, als wetenschapper, als adviseur van ons bestuur, en als vriend met een bijzonder en aanste-
kelijk gevoel voor humor.

Kees Beukelman
voorzitter van de NVF

In memoriam 

Henk van Wilgenburg 
(8 december 1941 – 27 juni 2012)

Henk was vanaf 1996 een van de meest actieve leden van de Nederlandse Vereniging voor 
Fytotherapie (NVF). Hij was vanaf 1997 tot in 2012 voorzitter van de NVF-Onderwijscommissie. 
Als docent en afdelingshoofd farmacologie aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) in 
Amsterdam had hij samen met zijn studenten een medicinale plantentuin aangelegd op een stukje 
braakliggende grond. Een pretentieloos project, maar desondanks werd er door de collega’s uit 
andere disciplines negatief op gereageerd. Henk bleef echter zijn interesse voor kruiden trouw. 
Hij initieerde en coördineerde diverse projecten op dit gebied zoals tussen 1992 en 2000 het 
Europese Leonardo da Vinci-project Resource Centres for Phytopharmacy en het vervolgproject 
Transferpoint Phytomedicines, projecten waarbinnen academische onderwijsinstellingen en het 
midden- en kleinbedrijf samenwerkten. Nadat de farmacologielessen op het AMC waren gestopt, 
heeft hij dit vak met veel enthousiasme gegeven aan de opleiding voor natuurgeneeskundigen 
(inmiddels Opleiding CAM van Saxion Next) en in 2004 ook bij de NVF-nascholing in de farma-

ceutische basisvakken voor de fytotherapie. Als docent farmacologie wist hij veel studenten te boeien en te motiveren, mede 
doordat hij in de lessen ruim plaats inruimde voor de planten, waarbij hij putte uit een schat aan buitenlandse ervaringen. 
Over zijn werk in Ethiopië gaf hij een lezing op het NVF-minicongres over etnobotanie dat werd gehouden in de Arnhemse 
dierentuin (1996). Vanaf 2002 gaf hij enkele jaren colleges in Indonesië voor de Masteropleiding in de etnobotanie die samen 
met de Universiteit Leiden was opgezet. Ook in Kenia en in Egypte gaf hij colleges – dat alles naast zijn vele bezigheden in 
Nederland.
Het bestuurslidmaatschap, later voorzitterschap van de Rainforest Medical Foundation, leidde ertoe dat Henk nog meer bij de 
actieve etnofarmacologie betrokken werd. Dit mondde uit in de prachtige documentaire: Zonder plant ga je niet leven (2007) 
over het werk van Frits van Troon in Suriname. 
Er zijn niet veel mensen die een zo actief leven leidden als Henk deed na zijn VUT. In diverse bestuurs- en adviesfunc-
ties boog hij zich kritisch over de ethiek van dierproeven, hij zat in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor 
Geneeskruidenonderzoek en zorgde dat deze vereniging een website kreeg. Ondanks zijn vele buitenlandse reizen – dan weer 
om colleges of lezingen te geven, dan weer om met iemand aan een boek te werken – had hij tussendoor altijd volop tijd en 
aandacht voor zijn studenten. Het is bijzonder triest dat een herseninfarct hem fataal werd, juist op het moment dat hij her-
steld leek te zijn van leukemie en weer aan het werk was gegaan. Wij zullen hem heel erg missen.

Tedje van Asseldonk
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NVF-nieuws
subsidieregeling innovatiePrestatiecontracten

Het Agentschap NL van het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie maakte in 
juni bekend dat er 17 miljoen euro beschikbaar wordt 
gesteld voor samenwerking en innovatie in het midden- 
en kleinbedrijf. Dit betreft de derde tender voor de sub-
sidieregeling innovatieprestatiecontract (IPC). Navraag 
bij Agentschap NL leerde dat de NVF penvoerder kan 
zijn voor een dergelijk IPC. Een aantal bedrijven is nu 
reeds doende om samen met dierenarts en innovatie-
expert Ineke Eijck vorm te geven aan een plan voor 
gezamenlijke innovaties op het gebied van antibiotica-
reductie in de veehouderij. De NVF is voornemens om 
na de zomervakantie voor een aantal bedrijven een aan-
vraag in te dienen. Hiertoe zijn contracten gesloten met 
een subsidieadviseur, Eijck Interimmanagement en het 
Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie dat 
het NVF-bureau verzorgt. Op de ledenvergadering van 
15 juni zijn de plannen besproken en goedgekeurd. Er is 
nog ruimte voor MKB-bedrijven die willen deelnemen. 
Zij kunnen contact opnemen met het NVF-bureau, bij 
voorkeur per e-mail nvf@fyto.nl.

Wat wil en doet de 
NVF?
De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) 
werd opgericht in 1988. Haar doelstelling is het bevor-
deren van de kwaliteit van fytotherapie en fytotherapeu-
tica en een verantwoorde voorlichting daarover aan alle 
belangengroepen. De NVF is geen beroepsvereniging 
maar een wetenschappelijke vereniging met een omvan-
grijk netwerk. De statuten van de NVF staan op de 
website www.fyto.nl (zie “Vereniging”).

De NVF is aangesloten bij de Nederlandse FMWV 
(Federatie van Medisch Wetenschappelijke 
Verenigingen). Op Europees niveau vertegenwoordi-
gen NVF-leden Nederland in de ESCOP® (European 
Scientific Cooperative on Phytotherapy). Het werk van 
de ESCOP (o.a. de productie en uitgave van SPC’s) werd 
meerdere keren gehonoreerd met subsidies van de EU. 
Ook in Nederland participeert de NVF in verschillende 
overheidsgesubsidieerde projecten op gebied van onder-
wijs en onderzoek.  

activiteiten
Activiteiten die de NVF in Nederland heeft ondernomen 
en continueert zijn o.a.:
*  De uitgave van het “Nederlands Tijdschrift voor 

Fytotherapie”.
*  De ontwikkeling en redactie van de publiekswebsite 

www.infofyto.nl.
*  De organisatie van studiedagen, wetenschappelijke 

symposia en klinische avonden.
*  Het stimuleren van onderzoek naar fytotherapie en 

fytotherapeutica en van de publicatie en verspreiding 

van onderzoeksresultaten. Onder meer is een pilot-
studie naar Chinese kruiden bij menopauzale klachten 
gerealiseerd.

*  De oprichting van het “R.P. Labadiefonds”, dat onder 
meer scriptie- en posterprijzen toekent en subsidies 
verleent.

*  Het geven van voorlichting en gastcolleges aan diverse 
(onderwijs)instellingen en organisaties.

*  Het inventariseren en adviseren betreffende 
opleidingsmogelijkheden in de fytotherapie. 

*  Het participeren in onderwijs- en onderzoeksprojecten 
(projecten rond de opleiding Voeding en Gezondheid 
van de CAH Dronten en de opleiding CAM-therapeut 
van Saxion Next, Fyto-V en opvolgende projecten van 
Rikilt Wageningen, e.a.).

*  Het geven van feedback op (aangekondigd) overheids-
beleid, onder meer in het ROW-DGL.

*  Het kritisch volgen van en zelf naar voren treden in 
publieksmedia betreffende fytotherapie en fytothera-
peutica.

De activiteiten worden verricht door de NVF-leden die 
in diverse commissies, redactie, studie- en werkgroepen 
participeren. Zij worden hierbij professioneel onderste-
und door het NVF-bureau.

lidmaatschaP nvF
Leden van de NVF zijn universitair of hbo-opgeleiden 
die een professionele relatie tot de fytotherapie heb-
ben. Van de ongeveer 300 leden is ongeveer een kwart 
officine apotheker, de overige leden zijn artsen, farma-
cognosten, biologen, hbo-opgeleide fytotherapeuten en 
academici uit de handel-, industrie- of overige sectoren. 
Toetreding loopt via de Toelatingscommissie. De con-
tributie voor 2012 bedraagt  € 76,50  inclusief BTW 
(hoog tarief), contributie ESCOP, FMWV (abonnement 
Mediator) en abonnement op het NTvF. Aan studenten 
en senioren kan desgevraagd 50% reductie op de 
geldende contributiebedragen worden verleend.

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

aanmeldingsFormulieren en nadere inFormatie bij: 
Drs A.G.M. van Asseldonk, NVF-bureau, 
Rijksstraatweg 158, 6573 DG Beek, tel. 024-6844301, 
fax 024-6843939, e-mail: nvf@fyto.nl  
website: www.fyto.nl


