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Ten geleide
Kruiden en dieren is ook deze keer een thema in de najaarseditie. Zowel positieve gezondheidsbevorderende eigen-
schappen als negatieve, toxische aspecten van plantensoorten komen in dit verband aan de orde. In het openingsarti-
kel wordt door Van Asseldonk, Laldi, Lantinga en Wagenaar een overzicht gegeven van onderzoeken die door studen-
ten van de Universiteit Wageningen en enkele agrarische hogescholen zijn verricht naar mogelijke effecten van kruiden 
in het gras op de gezondheid van de koe. Het lijkt hier om een positieve bijdrage te gaan en dat is goed nieuws voor 
de pioniers op dit gebied. Maar ook al is een zekere hoeveelheid secundaire plantenstoffen in het dieet bevorderlijk 
voor de gezondheid, een (te) grote hoeveelheid kan bij mens en dier voor vergiftiging zorgen. Het is fascinerend om 
te zien hoe verschillende dieren hiertegen beschermd worden, door hun metabolisme of door pens- of darmflora. Dit 
wordt beschreven in een artikel van Fink-Gremmels, samengevat door Van der Aa. Daarnaast komt in de nieuwsru-
briek aan de orde dat de toevoeging van Yucca-extract aan een gistcelwandproduct voor leghennen positief uitpakt in 
een onderzoek daarnaar.
Een middel dat zijn sporen inmiddels heeft verdiend in de veehouderij is oregano-olie met als voornaamste bestand-
deel carvacrol. De nieuwste ontwikkelingen in het onderzoek hiernaar worden door Burt en Van Asseldonk bespro-
ken. 
Een huisdiercasus uit de veterinair-fytotherapeutische praktijk van Vicky Payne en een boekbespreking van een nieu-
we uitgave van Lans over etnoveterinaire remedies completeren het gedeelte over fytotherapie bij dieren.

Het tweede grote onderwerp in deze editie is het verslag – door Halkes – van het gezamenlijke NVF en NVGO-con-
gres ‘Kruidenpreparaten in farmacie en voedingssuppletie’ dat op 15 juni 2012 in samenwerking met het nascholings-
instituut voor apothekers in Utrecht werd georganiseerd. Het congres was druk bezocht. Met name de openingslezing 
van professor Verpoorte maakte grote indruk op de aanwezigen en er vonden geanimeerde discussies plaats. Een inge-
zonden opinie-artikel van een van de deelnemende apothekers sluit hierbij aan.
Zoals gebruikelijk treft u in dit nummer naast enkele korte nieuwsberichten tevens de congresagenda en enkele NVF-
mededelingen aan.

De redactie wenst u veel leesplezier met dit gevarieerde najaarsnummer.

Drs. A.G.M. (Tedje) van Asseldonk en drs. A.S. (Anette) van der Aa

Kruiden in de wei, gezond en lekker voor 
de koe?
A.G.M. van Asseldonk, S. Laldi, E.A. Lantinga, J.-P. Wagenaar 

In Nederland bestaat nog veel aarzeling als het gaat om kruiden in weilanden waarop productiedieren grazen. 

Het zou ten koste gaan van de ruwvoerproductie, en kruiden, anders dan die uit de grassenfamilie, zouden 

mogelijk toxisch kunnen zijn. In Nederland zijn veehouders in het algemeen niet bekend met de gezondheids-

voordelen en risico’s van specifieke kruiden. Onbekend maakt onbemind. De zuivelconsument weet echter, met 

name in berggebieden waar de graslanden schraler en als gevolg veel soortenrijker zijn, de smaak van de melk 

en kaas uit de meer biodiverse gebieden goed te waarderen. In 2011 is door het Instituut voor Etnobotanie en 

Zoöfarmacognosie (IEZ) en het Louis Bolk Instituut (LBI), in samenwerking met de Universiteit Wageningen 

(WUR) en de Hogere Agrarische School (HAS) Den Bosch onderzoek verricht bij een aantal melkveehouders die 

voor Nederlandse begrippen kruidenrijk grasland hadden. In dit artikel een samenvatting van de bevindingen.

Kruiden in nederlands grasland
Een groot aantal melkveebedrijven is in de periode 2006-
2011 onderzocht op managementfactoren door Wagenin-
gen UR Livestock Research en het LBI in het kader van 
het project ‘Antibioticavrije productie’ [1,2]. Enkele bio-
logische veehouders uit deze groep vermoedden – door-
dat zij meer kruiden in hun grasland hadden – dat hun 

dieren gezonder waren dan die van collega’s met minder 
kruiden. Vanuit het deelproject ‘Gezondheid van vee door 
diverse planten/mineralen op maat’ werden door het LBI 
22 bedrijven geselecteerd voor het onderzoek ‘Kruiden-
rijk grasland en de gezondheid van melkvee’. Dit onder-
zoek werd uitgevoerd door Laldi in het kader van een 
MSc- afstudeerscriptie Biologische Landbouwsystemen 
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(WUR). Zij onderzocht de botanische samenstelling van 
de maaipercelen in de lente en late zomer en de gezond-
heid van de dieren [3,4]. Ten behoeve hiervan werd van 
deze percelen een inventarisatie gemaakt. De aanname 
hierbij was dat er bij de consumptie van geoogst ruwvoer 
geen of weinig individuele zelfselectie van planten door 
koeien plaatsvindt. Op alle 22 bedrijven werd twee keer 
een vegetatieopname gemaakt met behulp van de dry 
weight rank (DWR) methode. Dit hield in dat een raam 
van 50 x 50 cm op het veld werd geplaatst en de drie 
plantensoorten werden genoteerd die binnen dit raam het 
grootste drooggewicht vertegenwoordigden (een schat-
ting van het drooggewicht c.q. aandeel in het ruwvoer). 
Per bedrijf werd deze procedure 100 keer per monster-
ronde uitgevoerd. Zo ontstond een lange lijst soorten met 
een kwantitatieve (procentuele) waarde. Vervolgens werd 
deze waarde vermenigvuldigd met de waarde +1 voor 
plantensoorten waarover literatuur te vinden was waaruit 
blijkt dat deze een positieve gezondheidsbijdrage zouden 
kunnen leveren, met de waarde -1 voor soorten waarbij 
vanuit de literatuur toxicologie beschreven staat of rede-
lijkerwijs aan te nemen is voor koeien, en met de waarde 
0 bij zeer neutrale soorten (zoals veel grassoorten). Deze 
laatste waarde kwam bij 35% van de 103 in de hooilan-
den gevonden soorten voor. De aldus verkregen waarden 
per hooiland werden opgeteld en leverden een vergelij-
kingsmaat op, de zogenaamde Medicinal Herbs Enriched 
(MHE) score. Over alle bedrijven was deze score gemid-
deld 31,6 (ze varieerde tussen 10,3 en 62,4 punten). 
Parallel aan dit vegetatieonderzoek vond een etnobo-
tanische veldstudie plaats, waarbij de veehouders werd 
gevraagd naar hun kennis over plantensoorten in hun 
weiland en het belang dat ze hieraan hechtten, met name 
voor de gezondheid van hun vee. Bij dit onderzoek bleek 
de kennis van de veehouders over de naam van diverse 
planten in het weiland veel groter dan de kennis over de 
gezondheidsbevorderende aspecten van deze planten. 
Hierdoor werd de behoefte aan meer voorlichting op dit 
terrein in detail zichtbaar.
De bovengenoemde MHE-score bleek gerelateerd te zijn 
aan de bedrijfsstijl conventioneel of biologisch(-dyna-
misch), waarbij de laatste groep de hoogste waarde had, 
dus de als fytotherapeutisch meest gunstig beoordeelde 
weilanden had. De scores waren niet significant verschil-
lend tussen de bedrijfsstijlen biologisch en biologisch-
dynamisch.

gezondheid van de Koe
Laldi en een collegastudent beoordeelden op elk van de 
22 deelnemende bedrijven de gezondheid van de koeien 
volgens een algemene scorelijst voor het vastleggen van 
de gezondheidstoestand van de melkveestapel, die is ont-
wikkeld door de Franse organisatie Fédération des Éle-
veurs et des Vétérinaires Conventionnés (FEVEC-score). 
Daarnaast stonden de onderzoekers diverse parameters 
ter beschikking zoals dierenartsnota’s, antibioticagebruik, 
celgetal, melkgift en uitval. 
Het gemiddelde dagelijkse antibioticagebruik per koe 
(ADD) was niet aan de bedrijfsstijl gerelateerd, maar wel 
correleerde dit met een lagere MHE-score zodanig dat 
een toename van 13,7 in de MHE-score samenging met 
1,1 ADD minder per jaar. Er waren ook andere facto-
ren gerelateerd aan een hogere MHE, zoals extensiever 
landgebruik en lagere melkproductie per koe. Er lijkt 
dus sprake te zijn van een complex van met management 

samenhangende factoren, waarbinnen de MHE-waarde 
interessante correlaties vertoont. Zoals te verwachten was 
er een positieve correlatie tussen de gift van krachtvoer en 
de melkproductie; daarnaast bestond er een onverwachte 
positieve correlatie tussen de gift van krachtvoer en zowel 
vachtbevuiling als secreties uit neus en ogen.

KruidenKeus door individuele Koeien
Bij het IEZ zijn in de loop der jaren verschillende zoö-
farmacognosie-onderzoeksstages verricht door studenten 
van diverse hogescholen. Hierbij werd het gedrag van in-
dividuele dieren bestudeerd door middel van focal animal 
sampling (een observatiemethode waarbij specifiek ge-
drag van elk afzonderlijk dier wordt genoteerd). Dit on-
derzoek begon met apen in de Apenheul [5], daarna zijn 
Konik-paarden en Galloway-runderen in natuurgebieden 
gevolgd [6] en de laatste jaren vond onderzoek plaats bij 
biologische melkveehouders [7,8].
Twee vragen die op basis van onderzoek in voorafgaande 
jaren bij het IEZ naar voren waren gekomen speelden 
rond het verschil in graasgedrag tussen drachtige en 
niet-drachtige, en tussen dominante en volgzame koeien. 
Aan deze thema’s is in 2011 gewerkt door studenten van 
de HAS den Bosch [9,10]. Tijdens de veldwerkperiode 
in september en oktober 2011 zijn op vier verschillende 
melkveebedrijven steeds zestien koeien (acht voor elk 
deelonderzoek) gedurende negen dagen geobserveerd; elk 
dier gedurende negen of tien blokken van 30 minuten. 
De bedrijven waren in overleg met Laldi gekozen uit 
de 22 door haar beschreven bedrijven. De observaties 
betreffende het kruidengebruik van de koeien werden 
uitgevoerd via de focal animal sampling methode. De ob-
servaties werden verwerkt als seconden graastijd op gras 
en/of specifieke plantensoorten (anders dan Poaceae). 
De analyses van de verschillen in graasgedrag gebeurden 
met variantieanalyse. Het (globaal) inventariseren van 
de kruiden in het weiland gebeurde door middel van de 
Braun Blanquet-methode. Er werd hierbij ook dankbaar 
gebruik gemaakt van de reeds door Laldi aangeleverde 
soortenlijst van de hooilanden. Een etnogram en time 
sampling-observaties van in vakliteratuur gevonden 
criteria werden gebruikt om vast te stellen of de dieren 
dominant of volgzaam waren. Er werden FEVEC-scores 
bepaald om een algemeen beeld te krijgen van de gezond-
heid van de koeien.
Er werd geen significant verschil gevonden tussen drach-
tige en niet-drachtige koeien in de totale graastijd op 
gras, kruiden en in het specifieke kruidengebruik van 
paardenbloem, klaver, of boterbloem. Het gebruik van 
veel van de specifiek gegeten kruiden kon niet worden 
getoetst omdat de consumptie hiervan te incidenteel was. 
Toch is er tijdens dit onderzoek opnieuw waargenomen 
dat koeien selectief op bepaalde kruiden grazen, maar dit 
lijkt niet gerelateerd te zijn aan het wel of niet drachtig 
zijn van melkkoeien. Er waren ook nauwelijks verschillen 
in de gezondheidsscores.
Het verschil tussen dominante dieren en volgzame dieren, 
zoals aangewezen door de veehouders, kwam bijzonder 
goed overeen met de veldwaarnemingen die gedaan zijn 
om dominant en volgzaam gedrag te scoren bij deze 
dieren. Na het uitvoeren van een t-toets en univariate va-
riantieanalyse bleek dat ook het temperament geen signi-
ficant effect had op de totale tijd die op kruiden gegraasd 
werd (p=0,702). Wel is gebleken dat volgzame koeien 
significant meer tijd besteedden aan gras eten dan domi-
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nante koeien (p = 0,034). Trendmatig at deze groep ook 
meer weegbree, maar niet op alle bedrijven.
Beide deelonderzoeken lieten zien dat koeien in het al-
gemeen in de ochtend meer tijd besteedden aan kruiden 
eten dan in de middag (p=0,000). Een mogelijke ver-
klaring hiervoor zou kunnen zijn dat er voor de dieren 
vaak een nieuw stuk weiland ter beschikking kwam in 
de ochtend, waar de kruiden dan wellicht ‘snel’ werden 
uitgegeten. 
De diversiteit van kruiden en het kwantitatief kruiden-
aanbod verschilden sterk per bedrijf, waardoor er signifi-
cante verschillen waren in de graastijd op gras en kruiden 
tussen de bedrijven. Dit fenomeen maakte het lastig om 
significante verschillen in het gebruik van specifieke krui-
den over de bedrijven heen te vinden. 

discussie
Het onderzoek van Laldi [3,4] levert niet het bewijs dat 
specifieke kruiden de diergezondheid verbeteren; er lijken 
meerdere factoren betrokken te zijn bij de bedrijfska-
rakteristieken die diergezondheid beïnvloeden. Mogelijk 
kunnen aanvullende statistische analyses en waarne-
mingen hier later nog meer duidelijkheid verschaffen. 
Duidelijk is wel dat een betere diergezondheid, lagere 
melkproductie, minder intensieve bemesting en landge-
bruik en een grotere biodiversiteit in het weiland over 
het algemeen samengaan. Anderzijds is ook duidelijk 
geworden dat een algemene angst voor kruiden in het 
weiland (c.q. hooiland) niet nodig is, mits enige basale 
kennis over mogelijk wel gevaarlijke kruiden aanwezig is. 
De term ‘met medicinale kruiden verrijkt grasland’ heeft 
door dit onderzoek meer inhoud gekregen. Het overzicht 
van kruiden die bij de 22 onderzochte melkveebedrijven 
in het weiland voorkomen – met daarbij gerefereerde 
kanttekeningen over hun gezondheidsbevorderende en 
mogelijk toxische eigenschappen – is zeer waardevol voor 
de praktijk. 

Het onderzoek van Van Duuren [10] liet geen relatie zien 
tussen zwangerschap bij koeien en al dan niet specifiek 
kruidengebruik (in verhouding tot grasgebruik). Dit was 
in tegenspraak met eerder onderzoek door studenten van 
de HAS Den Bosch, die grazende koeien in een natuur-
gebied hadden gevolgd en daar hadden geconstateerd 
dat zwangere koeien relatief meer kruiden aten dan 
niet-zwangere dieren. Echter, in dit natuurgebied waren 
alleen koeien van minder dan één jaar oud niet zwanger, 
de ouderen werden snel na de bevalling weer bevrucht 
door de eveneens vrij lopende stieren. Daarnaast bleek in 
de weilanden van veehouders, anders dan waarschijnlijk 
in natuurgebieden, de hoeveelheid aanwezige kruiden 
doorgaans beperkt te zijn in relatie tot wat de koeien aan 
kruiden leken te willen eten. Ditzelfde verschijnsel was 
eerder door studenten van de Christelijke Agrarische Ho-
geschool Dronten waargenomen bij een biologisch geiten-
melkbedrijf [7,8].

Het onderzoek van Haberkorn [9] liet zien dat de karak-
terisering door de veehouder van dominante en volgzame 
dieren binnen de kudde overeenstemde met de karakte-
risering van de onderzoeker die het gedrag van de dieren 
volgens objectieve maatstaven observeerde. Wat betreft 
het kruidengebruik waren er geen significante verschillen 
te melden tussen dominante en volgzame dieren, al was 
het wel zo dat de laatste categorie significant meer tijd op 

gras graasde. Ook hier kan de beperkte beschikbaarheid 
van bepaalde kruiden een rol hebben gespeeld. 

De observaties – zowel van Haberkorn [9] en Van Duu-
ren [10] als die van Drenth et al. [6], Van der Veen [7] 
en Weij [8] – lieten zien dat dieren tijdens het grazen 
regelmatig specifiek kruiden opzoeken en dat hierbij be-
paalde tweezaadlobbigen boven andere worden verkozen. 
Vrijwel alle dieren verschillen in dat opzicht van elkaar 
en hebben kennelijk een eigen smaak. Dit fenomeen kon 
echter niet worden beschreven in termen van statistisch 
significante relaties met zwangerschap of temperament 
van de in 2011 bestudeerde dieren. 

Door Laldi [3,4] werd, na een waardering in fytothera-
peutische zin van de hooilanden op 22 bedrijven, een 
positieve correlatie gevonden tussen fytotherapeutisch 
gunstig beoordeelde weilanden en minder gebruik van 
antibiotica, als indicator van een betere gezondheid van 
het melkvee op de bedrijven. Deze correlatie is nog geen 
bewijs voor een oorzakelijk verband, maar het is wel een 
signaal dat het geen kwaad kan om een beetje meer vege-
tatiediversiteit na te streven in de Nederlandse koeienwei.
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Afweermechanismen tegen toxische 
plantenstoffen in het voer van dieren* 
A. van der Aa en M.N. Zijlstra

* Dit artikel is een bewerkte samenvatting en vertaling van: Fink-Gremmels J. Defense mechanisms against toxic phytoche-
micals in the diet of domestic animals. Mol Nutr Food Res 2010;54(2):249-58).

Planten maken vaak secundaire metabolieten aan in reactie op stress veroorzaakt door beschadiging of infectie met 

fytopathogenen zoals virussen. Tijdens de complexe afweerreactie worden deze metabolieten – zoals bijvoorbeeld 

alkaloïden en flavonoïden – geproduceerd. Hoewel veel van deze stoffen gunstige effecten hebben op diergezond-

heid, richt dit overzichtsartikel zich op de toxische stoffen in planten. Op dit moment zijn er meer dan 100.000 poten-

tieel toxische secundaire metabolieten beschreven, die nagenoeg elke lichaamsfunctie kunnen beïnvloeden. Deze 

secundaire metabolieten kunnen schadelijk zijn voor het dier dat ze eet of zijn productiviteit aantasten. Ze kunnen 

echter ook potentieel schadelijk zijn voor mensen die dierlijke producten zoals melk, vlees of eieren consumeren.

fermentatie
Herbivoren (zowel poly- als monogastrisch), omnivoren 
en carnivoren hebben verschillende strategieën ontwik-
keld om een systemische blootstelling aan secundaire 
metabolieten te voorkomen. Polygastrische herbivoren 
bezitten een unieke microflora in de pens (een van de vier 
magen), die helpt de cellulose in het dieet af te breken 
(fermentatie). Het lijkt erop dat deze microflora zich kan 
aanpassen aan omgevingsfactoren en dat er een complexe 
interactie bestaat tussen de microbiële flora, het dieet 
en de secundaire metabolieten waaraan het dier wordt 
blootgesteld. Een voorbeeld is de inname van Leucaena 
leucocephala, een veelvoorkomende peulvrucht uit 
Midden-Amerika. Dieren in endemische gebieden verdra-
gen consumptie van de plant goed, terwijl dieren in niet-
endemische gebieden tekenen van intoxicatie vertonen als 
ze deze plant eten. In endemische gebieden zetten pens-
bacteriën de belangrijkste toxische verbinding, mimosine, 
om en verminderen daarmee de toxiciteit van de plant. 
Wanneer dieren in niet-endemische gebieden werden 
geënt met pensinhoud van dieren uit endemische gebie-
den leken ze geen nadelige gevolgen te ondervinden van 
consumptie van deze plant. Ten gevolge van deze kennis 
kan deze voedzame peulvrucht in een groter geografisch 
gebied als voederplant worden gebruikt.

Monogastrische herbi- en omnivoren fermenteren (in 
verschillende mate) in de dikke darm, wat betekent dat er 
een kans is dat secundaire metabolieten in de dunne darm 
worden opgenomen. Daarom hebben deze dieren de nei-
ging om hun voeding zorgvuldiger te selecteren. Ongeveer 
1% van de wilde herbivoren zijn voedselspecialisten die 
planten kunnen consumeren met zeer hoge concentraties 
secundaire metabolieten. Een bekend voorbeeld is de 
koala (Phascolarctos cinereus), die zich bijna uitsluitend 
voedt met eucalyptusbladeren die weinig eiwit maar 
daarentegen een hoog gehalte onverteerbaar materiaal en 
fenolische en terpenoïdachtige verbindingen bevatten die 
schadelijk zijn voor de meeste andere diersoorten.

metabolisme
Vergelijkend onderzoek bij soorten van de gewone houtrat 

(Neotoma albigula en N. stephensi) in Noord-Amerika – 
de één een voedselgeneralist, de ander een voedselspecialist 
– heeft geleid tot meer begrip van de wijze waarop dier-
soorten omgaan met secundaire metabolieten. De voedsel-
specialist voedt zich met jeneverbesplanten met een hoog 
α-pineengehalte. Deze soort houtrat eet echter slechts zeer 
kleine hoeveelheden per maal, en vermijdt daarmee pieken 
van de toxische stof. Daarnaast hebben deze houtratten 
een goed functionerende darmwand waarbij het glycopro-
teïne P-gp een belangrijke rol lijkt te spelen. Dit glycopro-
teïne herkent niet alleen secundaire metabolieten maar ook 
medicijnen en cytostatische geneesmiddelen en pompt deze 
terug in het luminale compartiment. Aangezien dit effect 
voor het eerst werd beschreven bij cytostatica, wordt P-gp 
ook multi-drug resistance protein (MDR-1) genoemd. Het 
is nu vastgesteld dat P-gp behoort tot een groep van ATP-
afhankelijke ABC-transporters (ATP-Binding-Casette-
transporters). Er zijn een aantal plantenstoffen die selectief 
P-gp en dus de efflux lijken te remmen, bijvoorbeeld de 
steroïd-saponinen van Paris polyphylla. Dit kan wellicht 
een mogelijkheid bieden om in de toekomst conventionele 
geneeskunde en plantenstoffen te combineren bij kanker-
therapie.
Meer onderzoek is nodig omdat het bovenbeschreven me-
chanisme natuurlijk ook kan leiden tot ongewenste in-
teracties tussen geneesmiddelen. Als effluxreceptoren tot 
expressie gebracht worden, bijvoorbeeld in de borstklier, 
kunnen zij de uitscheiding van secundaire metabolieten 

Koala eet eucalyptusblad, bron Wikimedia Commons
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en andere xenobiotica vergemakkelijken en op deze ma-
nier mogelijk een risico opleveren voor de consument.

Het hier beschreven proces aan de darmwand is niet de 
enige manier waarop dieren zich beschermen tegen secun-
daire metabolieten. Een andere optie is de presystemische 
eliminatie door de biotransformaties die verricht worden 
door pre-lever- en leverenzymen. Een evolutionair zeer 
oude en dus veelvoorkomende familie van biotrans-
formatie faciliterende enzymen is de superfamilie van 
cytochroom P450. Deze enzymen bevorderen meestal de 
uitscheiding van secundaire metabolieten via de nieren. 
Bepaalde iso-enzymen van deze familie kunnen echter 
ook secundaire metabolieten activeren om een interactie 
met DNA aan te gaan, wat kan leiden tot mutageniteit of 
carcinogeniteit.

Goed beschreven (voor de mens) is polymorfisme voor 
afzonderlijke enzymen, leidend tot verschillen in gevoelig-
heid van personen voor bepaalde chemicaliën. Dit kwam 
naar voren in onderzoek bij humane subpopulaties met 
doseringsschema’s ter preventie van bijwerkingen. Het is 
in mindere mate onderzocht bij dieren, maar vergelijkende 
studies bij paarden en runderen hebben verschillen aange-
toond tussen soorten en tussen ras, leeftijd en geslacht. 
Met betrekking tot de transcriptionele regulatie van 
biotransformatie-enzymen en ABC-transporters is er pas 
recent wat licht geworpen op hun mogelijke synergisti-
sche werkingsmechanisme. Een voorbeeld is de nucleaire 
receptor pregnaan X receptor (PXR) die CYP3A4, een 
belangrijk enzym in het menselijke metabolisme, reguleert. 
Enkele van de enzymen (fase 2-enzymen) kunnen ook wor-
den geactiveerd door Nrf2, een transcriptiefactor die rea-
geert op oxidatieve stress in de cel. Deze vormt een dimeer 
met een specifiek DNA-promotor bindend gebied – het 
zogenaamde antioxidant responsive element. Verschillende 
secundaire metabolieten (bijvoorbeeld difenolen en chino-
lonen) kunnen deze reactie activeren. De beschreven ont-
giftingswegen bieden wel een optie voor chemopreventie, 
bijvoorbeeld door celbescherming bij kanker.

In obligate carnivoren zoals de kat kan het omgaan met 
secundaire metabolieten een probleem veroorzaken. Veel 
secundaire metabolieten worden geëlimineerd door glucu-
ronidering. De zeer lage expressie en het disfunctioneren 
van het UGT1A-gen in katten maken katten zeer gevoelig 
voor stoffen die vooral na glucuronidering worden uitge-
scheiden, zoals fenolen en terpenen. Dit is echter tot nu 
toe het enige beschreven gendefect in dieren dat een rol 
speelt in gevoeligheid voor secundaire metabolieten.

evaluatie van de risico’s van toxische plantenstoffen 
Diervoer dat veel (toxische) secundaire metabolieten 
bevat kan risico’s met zich meebrengen. Potentiële scha-
delijke effecten voor de dieren die dit voer eten kunnen 
worden onderzocht in voedingsexperimenten waarbij 
vooral eventuele effecten op de gezondheid en producti-
viteit onderwerp van studie zullen zijn. Het gebruik van 
deze diervoeders kan echter ook resulteren in een moge-
lijk risico voor de consument vanwege een blootstelling 
aan secundaire metabolieten via dierlijke producten. 
Aangezien het dier functioneert als een ‘filter’ wordt 
echter veelal aangenomen dat de blootstelling aan (toxi-
sche) secundaire metabolieten vanuit dierlijke producten 
vele malen lager is dan bij directe blootstelling via de 

inname van plantaardige voedingsmiddelen. Deze over-
weging heeft ook meegespeeld bij het vaststellen van 
maximumgehalten voor giftige planten en hun metabo-
lieten in diervoeders, zoals een aantal jaren geleden is 
vastgelegd in Europese wetgeving (richtlijn 2002/32/EG) 
op basis van de uitkomsten van een (her)evaluatie door 
de European Food Safety Authority. Desalniettemin 
kunnen secundaire metabolieten in bepaalde dierlijke 
producten mogelijk gezondheidsrisico’s vormen. Hierbij 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan uitscheiding via 
de melk, wat kan leiden tot een relatief hoge inname van 
secundaire metabolieten door mensen die veel melk en 
melkproducten consumeren, waaronder kinderen.

conclusie
Gezien de grote hoeveelheid secundaire metabolieten, 
die een evaluatie van de gezondheidseffecten van elke 
plantenstof afzonderlijk vrijwel onmogelijk maakt, is een 
systematische aanpak vereist. De orale biologische beschik-
baarheid en de mechanismen die dieren gebruiken voor het 
omgaan met secundaire metabolieten zouden systematisch 
geanalyseerd moet worden. Recent zijn enkele fysiologi-
sche parameters voor absorptiesnelheid, biotransformatie 
en excretie beschikbaar gekomen en het is nu een uitdaging 
de beschikbare informatie snel te integreren in adequate 
strategieën. Zo kan de veiligheid van diervoeders voor wat 
betreft de gezondheid en de economische levensvatbaar-
heid van het dier en de veiligheid van dierlijke producten 
voor de consument worden verbeterd.
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Diergeneeskundige casus: behandeling van 
een allergische rinitis bij een golden retriever*

A. van der Aa en M.N. Zijlstra

* Dit artikel is een bewerkte samenvatting en vertaling van een casus die in 2011 door Vicky Payne is gedaan 

in het kader van haar opleiding in Engeland onder de titel Treatment of allergic rhinitis in a Golden Retriever using 

herbal medicines; a case report.

geschiedenis
Een vijf jaar oud golden retriever-teefje met acute 
aanvallen van lusteloosheid en nasale irritatie werd 
doorverwezen voor een holistisch onderzoek. De 
doorverwijzende dierenarts beschreef een geschiedenis 
van seizoensgebonden niezen en piepende ademhaling in 
de late lente. De hond had weinig baat bij antihistaminica 
(Chloorfenamine, Piriton, GlaxoSmithKline, driemaal 
daags 8 mg). Bij de laatste aanvallen was er ook sprake 
van piepende ademhaling en lusteloosheid gedurende 
het trainen in open veld. Klinisch chemische en 
hematologische onderzoeken lieten geen afwijkingen zien. 
Met bloedtesten (YorkTest, Sensitest) was op allergenen 
getest. Alleen voor Acarus siro, Dermatophagoides 
pteronyssinus en Dermatophagoides farinae (huisstofmijt 
en voedselmijt) werden significante IgE-waarden gevonden. 
Het leek de doorverwijzende dierenarts niet zinnig om een 
immuuntherapie voor te schrijven aangezien er, ondanks 
het seizoensgebonden karakter van de klachten, geen IgE 
voor gras-, onkruid- of boomstuifmeel was gevonden. De 
voorgeschreven steroïden (methylprednisolon, Medrone V, 
Pfizer, tweemaal daags 4 mg) hadden nauwelijks effect op 
de lusteloosheid en rinitis.

aanvullende diagnose
Bij onderzoek van de hond in haar thuissituatie was ze 
klinisch gezien normaal. De eigenaar liet weten dat de 
hond binnenshuis nooit last had van nasale irritatie of 
lusteloosheid, waaruit de conclusie getrokken kon worden 
dat de positieve IgE-resultaten voor huis- en stofmijt 
irrelevant waren voor de rinitis. Uit de anamnese bleek ook 
dat de symptomen niet in alle open velden voorkwamen 
en zich plotseling leken voor te doen in gebieden grenzend 
aan koolzaad (Brassica napus).
Er werd contact gezocht met het bedrijf YorkTest 
om de relevantie van de resultaten van de allergietest 
te bespreken. De test is gericht op veelvoorkomende 
allergenen die allergische huidaandoeningen bij honden 
opwekken maar omvat geen koolzaad-specifieke 
allergenen. De test kan dan ook geen uitsluitsel geven voor 
wat betreft allergieën van de luchtwegen ten gevolge van 
koolzaad. Er werd wel opgemerkt dat koolzaadstuifmeel 
mogelijk een direct irriterend effect zou kunnen hebben 
ten gevolge van de aanwezigheid van vluchtige organische 
stoffen [1].

De diagnose allergische of contactrinitis werd gesteld op 
basis van de huidige symptomen en de geschiedenis van de 
hond. Andere oorzaken van niezen zoals virale, bacteriële 
of schimmelinfecties, lichaamsvreemde voorwerpen 

of tumoren werden uitgesloten door een gebrek aan 
neusslijm, normale bloedresultaten en de kennelijke 
wisselwerking tussen de symptomen en de koolzaadvelden. 
Directe suggesties om de aanvallen te verminderen waren: 
het vermijden van trainen nabij koolzaad en soortgelijke 
planten en het aanbrengen van vaseline rond de neusgaten 
om stuifmeel op te vangen. 

Keuze voor fytotherapie
Voor de behandeling werden kruiden in overweging 
genomen met anti-allergische en immunomodulerende 
eigenschappen vanwege de vermoedelijke allergie en 
kruiden met slijmvliesherstellende effecten om de functie 
en afscheidingen van de neusslijmvliezen te normaliseren. 
Deze laatste werking zou van nut kunnen zijn voor 
zowel allergische als contactrinitis. Daarnaast werden 
kosten, smakelijkheid en ethische overwegingen zoals 
de duurzaamheid van oogst en verwerking betrokken 
bij de selectie van een kruidenpreparaat. Anti-allergische 
kruiden zijn onder andere brandnetel (Urtica dioica, het 
blad), albizia (Albizia lebbeck), glidkruid (Scutellaria 
baicalensis) en zoethout (Glycyrrhiza glabra), hoewel ook 
van vele andere kruiden anti-allergische eigenschappen zijn 
beschreven [2, 3, 4] Van de genoemde kruiden is er voor 
brandnetel, albizia en glidkruid het meest overtuigende 
bewijs voor gebruik bij allergische aandoeningen. 
Brandnetelblad is werkzaam bij allergische rinitis en heeft 
ook ontstekingsremmende eigenschappen [5]. Brandnetel 
is een veelvoorkomend onkruid en kan eenvoudig geteeld 
worden. Albizia is een ayurvedisch kruid dat traditioneel 
bij astma en dermatitis wordt gebruikt en waarvan is 
aangetoond dat het mestceldegranulatie kan stabiliseren, 
de aanwezigheid van antilichamen kan verminderen en de 
activiteit van T- en B-lymfocyten kan verlagen [6]. Glidkruid 
wordt gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde bij 
ontsteking en koorts. Het bevat de flavonoïden baicalin en 
wogonin, die anti-allergische eigenschappen hebben en vrije 
radicalen kunnen wegvangen. Brandnetelblad werd gekozen 
voor het recept aangezien daar het sterkste bewijs voor is bij 
gebruik bij allergische rinitis.

Slijmvliesherstellende kruiden bespoedigen het herstel 
en de normale functie van het slijmvlies. Kruiden met 
deze eigenschap zijn onder andere ogentroost (Euphrasia 
officinalis), Canadese geelwortel (Hydrastis canadensis), 
vlier (Sambucus nigra, de bloemen) en zuurbes (Berberis 
vulgaris) [2, 3, 4]. Canadese geelwortel droogt de 
slijmvliezen en heeft antibacteriële eigenschappen. Zuurbes 
wordt vaak als vervanging voor Canadese geelwortel 
gezien en heeft door de aanwezigheid van berberine-
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alkaloïden een gelijksoortige werking. De eigenschappen 
van ogentroost – waaronder ontstekingsremmende, 
samentrekkende en anticatarrale werking – worden 
aan iridoïdglycosiden toegeschreven [7]. Vlierbloesem 
wordt voornamelijk gebruikt bij acute en chronische 
voorhoofdsholteontsteking, rinitis en infecties van de 
bovenste luchtwegen [8].
Allergieën zijn een overreactie van het immuunsysteem 
op normale stimuli, dus werden kruiden overwogen 
die het immuunsysteem normaliseren. Kruiden in deze 
categorie zijn onder andere zonnehoed (Echinacea-
soorten) en kattenklauw (Uncaria tomentosa) maar ook 
de paddenstoel Ganoderma lucidum. Er bestaan slechts 
enkele kruiden die als zuivere immunosuppressiva werken. 
Zowel Indiase sarsaparilla (Hemidesmus indicus) als 
Indiase ipecac (Tylophora indica) zijn immunosuppressief. 
Deze werking werd in dit geval niet nodig geacht vanwege 
de risico’s op infectie wanneer het immuunsysteem 
onderdrukt zou worden. Echinacea is een goed onderzocht 
kruid met tal van toepassingen [2,3]. Van Echinacea is 
aangetoond dat het de fagocytose verbetert en dat het 
eerder als immunomodulator dan als immunostimulator 
werkt, waardoor het een plaats verdient bij auto-
immuun- en allergische aandoeningen. Ganoderma 
lucidum wordt traditioneel gebruikt om de levensduur 
te verlengen en toont antitumor-, immuunmodulerende 
en hepatoprotectieve effecten en heeft een remmende 
werking op het enzym angiotensin-converting enzyme. Van 
de immuunmodulerende kruiden werd voor Echinacea 
gekozen aangezien hierover het meeste onderzoek 
gepubliceerd is en omdat het regelmatig wordt gebruikt bij 
aandoeningen van de bovenste luchtwegen [9].

voorschrift en resultaat
Het voorschrift bestond uit kruiden van één producent, 
die werd gekozen omdat in alle stadia van de productie 
kwaliteitscontroles worden toegepast en zo de hoogste 
kwaliteit verzekerd is. De producent ondersteunt het 
traditionele gebruik van kruiden met wetenschappelijk 
onderzoek en heeft beleid aangaande het ethisch gebruik 
van bedreigde plantensoorten. De kruiden werden geleverd 
als gemengde tincturen in alcohol volgens het volgende 
recept:
- 1 deel ogentroost (Euphrasia officinalis, herba, 1:2 

tinctuur, 45% alcohol);
- 1 deel vlier (Sambucus nigra, flos, 1:2 tinctuur, 25% 

alcohol);
- 1 deel Echinacea (bestaande uit 60% E. purpurea en 

40% E. angustifolia, radix, 1:2 tinctuur, 60% alcohol; 
500mg/ml gedroogd kruid, equivalent met minstens 1,5 
mg/ml alkylamiden);

- 1 deel brandnetel (Urtica dioica, folia, 1:2 tinctuur, 
25% alcohol).

De dosering was maximaal driemaal daags 5 ml tinctuur, 
waarbij geadviseerd werd om de dosis te mengen met 
wat heet water om de ‘scherpte’ van de alcohol – wat 
een aanmerkelijk probleem bij dieren kan zijn – te 
verminderen. De dosis in de loop van enkele dagen 
opbouwen tot de gewenste hoeveelheid kan ook effectief 
zijn, net als de smaak verbloemen met sterk smakende 
lekkernijen of voedsel. Echinacea kan een probleem geven 
bij dieren doordat de alkylamiden een tintelend gevoel 
in de bek kunnen geven, wat de speekselvorming kan 
stimuleren. In dit geval hoefde de eigenaar de tinctuur 
slechts aan het voedsel toe te voegen en werden er geen 

smaakproblemen gemeld.
De eigenaar kreeg de instructie om de dosering van het 
kruidenpreparaat gedurende één week op te bouwen en 
na vier tot zes weken gebruik van de maximale dosis te 
laten weten wat de resultaten van de behandeling waren. 
Tijdens het telefonische vervolggesprek meldde de eigenaar 
een volledige afname van de symptomen binnen de eerste 
weken dat het recept gegeven werd. Verschillende factoren 
kunnen verantwoordelijk zijn geweest voor deze afname, 
waaronder het einde van het koolzaadgroeiseizoen en het 
gebruik van vaseline, maar ook het kruidenpreparaat. Op 
dit punt werd besloten te stoppen met het gebruik van het 
kruidenpreparaat en vóór de aanvang van het volgende 
bloeiseizoen van het koolzaad weer te beginnen.
In januari van het opvolgende jaar werd door de eigenaar 
van de hond contact opgenomen om te melden dat het 
niezen, de lusteloosheid en het wrijven over het gezicht 
waren teruggekeerd. Hoewel de symptomen veel eerder 
begonnen waren dan voorgaande jaren werd besloten 
om hetzelfde kruidenpreparaat toe te dienen en klinische 
verbeteringen of andere effecten af te wachten. De eigenaar 
kreeg opnieuw de aanwijzing om de praktijk na een 
maand te bellen om de voortgang te bespreken, zodat het 
recept aangepast kon worden indien er geen sprake zou 
zijn van verbetering. Tijdens dit telefoongesprek meldde de 
eigenaar opnieuw een snelle afname van de symptomen, 
die erop wees dat het recept een significant effect had. 
Afgesproken werd dat de hond het preparaat gedurende 
het stuifmeelseizoen toegediend zou blijven krijgen.

conclusie
Hoewel het niet mogelijk is om op basis van één casus aan 
te tonen dat de hier gebruikte kruiden verantwoordelijk 
waren voor het herstel, wijst de snelle verbetering van de 
klachten in twee gevallen na het gebruik van de tinctuur 
erop dat de kruiden een belangrijke rol in het herstel 
van de hond hebben gespeeld. Kruidengeneeskunde 
moet worden beschouwd als een effectief instrument in 
de veterinaire praktijk en verdient een plaats naast de 
conventionele diagnose en behandeling. 
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Nieuwe resultaten van het onderzoek naar 
de antibiotische werking van carvacrol  
(uit oregano-olie)
S.A. Burt en A.G.M. van Asseldonk

Vluchtige olie uit oregano (Origanum vulgare L.) en het hoofdbestanddeel daaruit, carvacrol, heb-

ben interessante bactericide, bacteriostatische en mogelijk nog vele andere eigenschappen. Nog 

niet alles rond de werking hiervan is opgehelderd maar de laatste jaren werpen diverse onderzoe-

ken steeds meer licht op het werkingsmechanisme achter de effecten van carvacrol bij mens en dier.

inleiding
Oregano-olie wordt wereldwijd als veevoederadditief 
gebruikt. Vooral sinds er in de Europese Unie een ver-
bod is gekomen op het gebruik van antibiotica in vee-
voer is het gebruik van de vluchtige olie uit oregano en 
ook van carvacrol – het belangrijkste bestanddeel van 
oregano-olie in zowel geïsoleerde als gesynthetiseerde 
vorm – enorm toegenomen. Een onderzoek van de Uni-
versiteit Wageningen (WUR) liet zien dat oregano-olie 
werkzaam is tegen Escherichia coli bij biggen [1]. De 
biggen waren gespeend op een leeftijd van 26 dagen en 
de oregano-olie (8% op drager, 1 kg/ton) werd vanaf 
een leeftijd van 28 dagen tot aan de slacht op een leef-
tijd van 50 dagen toegediend. De biggen waren indivi-
dueel gehuisvest. De besmetting vond plaats op een leef-
tijd van 33 dagen. De dieren die met oregano gevoerd 
werden, doorstonden de infectie aanzienlijk beter dan 
de controlegroep: ze bleven beter eten en hadden min-
der diarree. Dat de besmetting een veel milder verloop 
had, was ook duidelijk zichtbaar aan de afname van het 
aantal in de mest uitgescheiden E. coli-bacteriën (het 
aantal kiemen werd bij de biggen van 36 tot en met 47 
dagen oud dagelijks bepaald). Tijdens het Fyto-V-project 
werden praktijkproeven met oregano-olie bij varkens 
uitgevoerd op het WUR-proefbedrijf Raalte. Hierbij was 
trendmatig (net niet significant) te zien dat het gewicht 
van de biggen met ongeveer 10% toenam; bij de slacht 
werd trendmatig minder spek en significant meer vlees 
gevonden. Ook lieten bepalingen van de gen-expressie 
van biomarkers voor darmgezondheid zien dat de oxi-
datieve stress lager was bij gebruik van een voederad-
ditief met oregano-olie dan bij de controlegroepen [2]. 
De successen die in de veehouderij worden behaald met 
oregano-olie dagen wetenschappers uit om fundamen-
teel onderzoek te doen naar het werkingsmechanisme 
hiervan.

WerKingsmechanisme van oregano-olie
Een aantal jaren geleden is door het promotieonder-
zoek van Burt [3] het een en ander duidelijk geworden 
over de antibiotische werking van oregano-olie. Er zijn 
toen verschillende experimenten gedaan om te kijken 
bij welke concentraties en onder welke omstandighe-
den vluchtige oliën en hun bestanddelen werkzaam 
zijn tegen bepaalde ziekteverwekkende bacteriën die in 
voedingsmiddelen kunnen voorkomen, met name E. coli 

Een cellaag van de Madin-Darby Bovine Kidney cellijn –een 
veel gebruikt model om epitheelweefsel na te bootsen– met ge-
invadeerde Eimeria tenella (coccidiose) parasieten (pijl) (foto: 
M. Tersteeg)

Campylobacter jejuni (flagelkleuring) na kweken in subletale 
concentratie van carvacrol: de bacterie heeft flagellen maar is 
niet beweeglijk (foto: M. Tersteeg)
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O157:H7 en Salmonella enterica serotype Enteritidis. 
Hierbij bleek dat voor een E. coli O157:H7 stam die 
uit rundermest was geïsoleerd, de twee fenolische com-
ponenten carvacrol en thymol het meest actief waren 
met een minimale inhiberende concentratie (MIC) van 
1,2 mM. De aanwezigheid van een subletale concentra-
tie carvacrol bleek bacteriën aan te sporen significante 
hoeveelheden van een bepaald stresseiwit (heat shock 
protein), HSP60, aan te maken. Tevens bleek dat de 
aanmaak van het eiwit flagelline werd stopgezet, waar-
door de bacteriën geen flagellen (zweephaartjes) ontwik-
kelden en dus niet beweeglijk waren. Met behulp van 
een elektronenmicroscoop was dit laatste ook zichtbaar 
gemaakt. Door toevoeging van een verdikkingsmiddel 
werd de antibacteriële activiteit van de vluchtige oliën 
versterkt (mogelijk doordat het verdikkingsmiddel de 
stabiliteit van het mengsel van vluchtige olie in water 
vergrootte). Door de toevoeging van een emulgator 
werd de antibacteriële activiteit van de vluchtige oliën 
verzwakt (mogelijk door fysieke hindering van de inter-
actie tussen de vluchtige olie en de bacteriële celwand of 
doordat de interactie met fosfolipiden uit de bacteriële 
celwand werd bemoeilijkt). Nog lang niet alles over de 
effecten van carvacrol is bekend. Als carvacrol onder 
praktijkomstandigheden (bijvoorbeeld toegevoegd aan 
voedingsmiddelen of veevoeder) de hechting van ziek-
teverwekkende bacteriën kan remmen, zou dit kunnen 
leiden tot het ontwikkelen van middelen die de kolo-
nisatie van E. coli O157:H7 en Salmonella in de darm 
kunnen verminderen zodat op die manier ontstekingre-
acties in de darm en de kans op infecties met deze bac-
terie bij mensen en landbouwhuisdieren kunnen worden 
verkleind. 
In een recenter laboratoriumexperiment waarin vier 
fytochemicaliën werden getoetst op hun invloed op de 
infectiecapaciteit van Eimeria-parasieten (figuur 1), 
bleek dat een aantal stoffen, waaronder carvacrol, een 
remmend effect had op deze parasieten die coccidiose 
veroorzaken bij pluimvee [4]. Carvacrol wordt vaker in 
voederadditieven voor pluimvee toegepast. Wellicht kan 
dit resultaat bijdragen aan het uitdiepen van de functie 
en het voordeel van deze stof in het dieet van pluimvee.

bacteriële invasie van darmcellen geremd door car-
vacrol
In de afgelopen jaren zijn verschillende laboratorium-
onderzoeken gedaan met carvacrol die er op wijzen 
dat carvacrol de aanhechting van ziekteverwekkende 
bacteriën in de darm van zoogdieren daadwerkelijk 
kan tegengaan, ook in een niet-letale dosis. S. enterica 
serovar Typhimurium (S. Typhimurium) werd niet in de 
groei geremd door concentraties carvacrol onder de 1 
mM. Bij concentraties van 2 mM was de remming vol-
ledig en vond geen groei plaats. De beweeglijkheid van 
de bacterie echter nam al bij veel lagere concentraties 
van carvacrol af. Verder onderzoek liet zien dat dit niet 
een gevolg was van het verlies van de flagel (zoals bij 
bovengenoemde E. coli), want microscopie-foto’s toon-
den aan dat de flagellen intact waren. Ook hadden deze 
concentraties (rond 0,5 mM) geen effect op de adhesie, 
maar wel op de invasiecapaciteit. Dit werd bewezen in 
een laboratoriumexperiment waarbij darmepitheelcel-
len van varkens werden gebruikt. Eerst werd gedacht 
dat het mechanisme achter het niet goed functioneren 
van de flagellen kon worden gevonden in het lekken van 

de ‘celbrandstof’ ATP uit de bacteriën maar latere ex-
perimenten hebben dit uitgesloten. Er wordt nu verder 
gewerkt om het mechanisme uit te pluizen. Verlaagde 
gen-expressie van een beschermend defensine-gen (pBD-
2) werd wel gezien. Deze gen-expressie nam sterk toe 
als cellen geïnfecteerd waren met S. Typhimurium maar 
in aanwezigheid van carvacrol (0,5 en 0,8 mM) werd 
deze gen-expressie met ongeveer de helft gereduceerd 
[5]. Campylobacter jejuni is een andere bacterie die de 
darm van landbouwhuisdieren kan koloniseren. Expe-
rimenten met carvacrol tonen aan dat deze bacterie ook 
stopte met bewegen bij een niet-toxische concentratie 
van carvacrol. Evenmin was hier sprake van het lekken 
van ATP of verlies van flagellen (figuur 2); het leek alsof 
carvacrol een directe en tijdelijke remming op de be-
weeglijkheid van de bacteriën teweegbracht [6].
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complexe olie versus geïsoleerde of gesynthetiseerde 
carvacrol?
De hierboven beschreven experimenten zijn uitgevoerd 
met (gesynthetiseerde) carvacrol als enkelvoudige stof. 
Toxiciteit van subletale concentraties (rond 0,5 mM) 
van carvacrol bleek wel degelijk te bestaan voor zoog-
diercellen, althans in vitro bij de darmepitheel-cellijn 
en dit leek in tegenspraak met resultaten van experi-
menten die met complexe natuurproducten zijn gedaan 
[5]. Interacties met voedercomponenten als vet en eiwit 
zouden dit voor een deel kunnen verklaren [7]. Ook is 
in in vitro experimenten resistentievorming tegen zuiver 
carvacrol waargenomen bij Bacillus cereus [8]. Tijdens 
een bijeenkomst van de NVF Studiegroep Dier en Kruid 
kwam daarom de vraag naar voren waarom de meeste 
onderzoeken plaatsvinden met alleen carvacrol. Im-
mers, als het om toepassingen in de praktijk gaat, is 
het relevanter diverse oregano(natuur)producten die al 
op de markt zijn met elkaar te vergelijken en ook we-
tenschappelijk gezien is het interessant om erachter te 
komen wat het belang is van de matrix, de andere in het 
natuurproduct aanwezige componenten. De hoofdreden 
voor de keuze om alleen carvacrol te testen is efficiëntie: 
gezien het feit dat oregano-olie doorgaans 12-60 com-
ponenten bevat, kost het uitzoeken van de bijdragen van 
alle stofjes en hun interacties (synergie/antagonisme) 
meer tijd. Voor fabrikanten van veevoederadditieven 
kunnen deze testen in overleg (vertrouwelijk) echter ook 
worden uitgevoerd met hun producten. 
Een voordeel van het gebruik van oregano-olie die meer-
dere componenten bevat, zou kunnen zijn dat hetzelfde 
biologisch effect bereikt kan worden met een lagere con-
centratie dan nodig is bij alleen carvacrol. Bovendien is 
de kans op het ontwikkelen van bacteriële of parasitaire 
resistentie vermoedelijk kleiner dan bij het gebruik van 
een enkele chemische verbinding. Het is jammer dat de 
(eventuele) verschillen tussen alleen carvacrol en oregano-
olie als natuurproduct nog geen onderwerp van onder-
zoek geweest zijn. Onderzoeksvoorstellen op dit gebied 
zijn wel ingediend maar niet gehonoreerd. 

WerKingsmechanisme
Momenteel wordt de inductie van gen-expressie geana-
lyseerd in darmcellen en in bacteriën die zijn behandeld 
met carvacrol en andere fytostoffen. De resultaten geven 
aanwijzingen voor het werkingsmechanisme waarmee 
carvacrol en gelijksoortige stoffen cellen beschermen 
tegen invasie door ziekteverwekkers. Verder worden an-
dere celreacties onderzocht, bijvoorbeeld de ionenbalans 
binnen de cel. Salmonella en Campylobacter verstoren 
deze balans om een cel binnen te kunnen dringen en als 
die balans door de aanwezigheid van fytostoffen wordt 
beïnvloed, zou dat nadelig kunnen zijn voor de bacterie. 
Dit fenomeen speelt mogelijk ook een rol bij Eimeria-
parasieten Tegelijkertijd is het tijdelijk veranderen van 
de ionenbalans in een cel ook een manier om de expres-
sie van immuun-gerelateerde genen te verhogen of te 
verminderen. Onderzocht wordt of dit mechanisme de 
waargenomen effecten op de ziekteverwekkers enerzijds 
en de bescherming van de gastheercel anderzijds kan 
verklaren.
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diergezondheid te behouden of te verbeteren. Cheryl 
Lans is auteur van diverse wetenschappelijke artike-
len over etnomedicinaal en etnoveterinair gebruik van 
planten en heeft nu ook een boek geschreven. Dit boek 
is een vervolg op het eerder uitgevoerde etnoveterinaire 
onderzoek in British Columbia maar is volledig toege-
spitst op huisdieren.

Het boek begint met een inleiding over de methodologie 
en validatie van etnoveterinair onderzoek. Met name 
dit laatste punt vormt een belangrijk aspect binnen het 
etnoveterinaire onderzoek omdat het enerzijds de tra-
ditionele kennis die binnen een (kleine) gemeenschap 
is opgebouwd breder toepasbaar maakt binnen een 
grotere groep belanghebbenden, in dit geval met name 
(huis)diereneigenaren en veehouders. Anderzijds maakt 
validatie de verzamelde onderzoeksgegevens beter objec-
tiveerbaar, wat de acceptatie binnen de wetenschappe-
lijke wereld vergroot. Het door Lans beschreven valida-
tieproces bestaat uit drie stappen. De eerste stap betreft 
een nauwkeurige botanische identificatie. Bij de tweede 
stap wordt vastgesteld hoe de gegevens uit de volksge-
neeskunde kunnen worden vertaald naar biologische en 
medisch-wetenschappelijke concepten. In de derde vali-
datiestap wordt gezocht naar wetenschappelijke litera-
tuur over, bijvoorbeeld, biologisch actieve inhoudsstof-
fen of farmacologische eigenschappen die de empirische 
kennis experimenteel onderbouwt. Op basis van deze 
validatie kan dan een gradatie in het niveau van bewijs 
voor de etnoveterinaire toepassing worden aangebracht, 
variërend van ‘geen ondersteunende gegevens, de plant 
is waarschijnlijk niet werkzaam’ tot ‘etnobotanische en 
farmacologische studies onderbouwen het volksgebruik, 
de plant is zeer waarschijnlijk effectief’.

In de op deze inleiding volgende hoofdstukken worden 

etnoveterinaire behandelmethoden besproken voor ver-
schillende ziekten die veel bij huisdieren voorkomen. Zo 
zijn er hoofdstukken over het etnoveterinaire gebruik 
van planten bij verwondingen, bij reumatoïde artritis en 
artrose, bij gastro-intestinale aandoeningen, bij lever- en 
nieraandoeningen, bij huidproblemen en allergieën, bij 
de behandeling van kanker, bij ademhalings- en hartpro-
blemen, bij angst en bij bacteriële en virale infecties. Het 
boek van Lans is in dit opzicht uniek; uniek wat betreft 
de hoeveelheid planten of plantencombinaties (recepten) 
die voor de diverse aandoeningen worden beschreven 
maar ook uniek wat betreft de onderbouwing van de 
verzamelde etnoveterinaire kennis met wetenschappelijke 
literatuur. Voor iedereen die de diergezondheid op een 
natuurlijke wijze wil bevorderen, is dit boek daarom ook 
een waardevolle bron van informatie − niet in de laatste 
plaats omdat veel van de door Lans genoemde planten 
ook in onze omgeving inheemse soorten betreffen − mis-
schien zelfs wel van onschatbare waarde omdat het ken-
nis vastlegt die spoedig dreigt te verdwijnen.

Enig minpunt van dit boek is de kwaliteit van de uit-
gave. Het boek is in eigen beheer uitgegeven en dat is 
helaas te zien aan de opmaak, de gebruikte materialen 
en de manier van inbinden. Het geheel doet nu aan een 
studentenverslag denken en dat doet de inhoud van dit 
interessante boek toch echt tekort.

S.B.A. Halkes

auteursgegevens:
Dr. S.B.A. (Bart) Halkes is werkzaam bij PhytoGeniX, een bedrijf dat zich 

richt op het wetenschappelijk onderzoek aan bestaande fytotherapeutica en de 

ontwikkeling van nieuwe plantaardige geneesmiddelen. Daarnaast is hij (eind)

redacteur van dit tijdschrift.

Korte berichten
yucca en gistcelWanden bij legKuiKens
Aan de vakgroepen Diervoeding en Histologie op 
de Veterinaire Faculteit van de Selcuk Universiteit in 
Konya (Turkije) is onderzoek gedaan naar de effecten 
van toevoeging van gistcelwand- en/of Yucca schidigera 
extracten aan het voer op de groei, immuunrespons en de 
samenstelling van het darmweefsel van opfoklegkuikens. 
Hiertoe kregen 840 Hy-Line ééndagskuikens, verdeeld 
over vier groepen, gedurende 60 dagen geen toevoeging 
aan het voer (controle), of 1000 mg/kg gistcelwand 
(=YCW) of 1000 mg/kg Yucca-extract (=YE) of 500 mg/
kg YCW met 500 mg/kg YE (YCW&YE). Gedurende de 
proefperiode werden alle kuikens eenmalig gevaccineerd 
tegen infectieuze bronchitis, vier keer tegen Gumboro 
Ziekte en driemaal tegen Newcastle Disease ofwel 
pseudovogelpest. Details over de gebruikte vaccins en de 
toedieningswijzen ontbraken. 
Tussen de 45 en 60 dagen was de dagelijkse 
gewichtstoename hoger bij de YE- en YCW&YE- 
groepen dan bij de controlegroep. Gedurende de 60 
dagen verschilde de voeropname niet tussen de vier 
groepen, terwijl de voerefficiëntie wel beter was bij de 
YE- en YCW&YE-groepen dan bij de controles. De 
gewichtstoename en het eindgewicht van de YE- en 

YCW&YE-groepen was hoger dan van de controles. 
Echter, omdat de proeven met relatief traag groeiende 
leghenkuikens gedaan zijn en niet –zoals de meeste 
proeven op dit gebied–  met veel sneller groeiende 
vleeskuikens, ging het om heel kleine verschillen.
Antistoftiters tegen infectieuze bronchitis en Ziekte van 
Gumboro verschilden niet tussen de vier groepen; de 
titers tegen Newcastle Disease waren op dag 45 hoger 
bij de YCW&YE-groep dan bij de controle- en bij de 
YE- en YCW-groepen. Weefselonderzoek toonde aan 
dat de darmvlokken in jejunum en ileum hoger waren 
bij de YE- en YCW&YE-groepen dan bij de controle en 
de YCW-groep. 
De conclusie van de auteurs is dat toevoeging van 
YCW- en YE-extract aan opfokvoer voor legkuikens een 
positief effect heeft op de groei en op de ontwikkeling 
van het darmweefsel gedurende de eerste 60 
levensdagen. Merkwaardig is dat alleen YCW (zonder 
Yucca-extract erbij) minder lijkt op te leveren, hoewel 
hiervoor wel positieve uitkomsten zijn gevonden in 
andere studies waarin echter veelal vleeskuikens werden 
gebruikt. Dit aspect wordt echter door de auteurs niet 
benoemd in hun publicatie.

Bron: E. Gurbuz E, Balevi T, Kurtoglu V, Oznurlu Y. Effects 
of adding yeast cell walls and Yucca schidigera extract to 
diets of layer chicks. Br Poultry Sci 2011;52(5):625-31.
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Kruidenpreparaten in farmacie en  
voedingssuppletie; een congresverslag
S.B.A. Halkes

Vrijdag 15 juni werd op het universiteitscomplex De Uithof in Utrecht het gezamenlijke congres van de Ne-

derlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) en de Nederlandse Vereniging voor GeneeskruidenOnderzoek 

(NVGO) gehouden. Dit congres was tevens een cursusdag in het kader van het postacademische onderwijs 

voor apothekers en daarom mede georganiseerd door het Nationaal Post Academisch Onderwijscentrum 

Farmacie PAOFARMACIE. Binnen- en buitenlandse sprekers afkomstig van universiteiten en overheidsinstel-

lingen zoals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de Nederlandse Voedsel- en Waren-

autoriteit (NVWA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) belichtten de 

stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijke onderzoek naar kruidenpreparaten, de regelge-

ving en de aspecten van kwaliteit, veiligheid en patiëntenzorg. Onderstaand een verslag van dit congres.

Prof. dr. Rob Verpoorte van de Universiteit Leiden 
hield als openingsspreker van het congres een inleidend 
verhaal met de intrigerende titel ‘Planten, gezondheid, 
cultuur en (on)geloof’. Verpoorte hield zijn toehoorders 
voor dat van de nu in de westerse wereld geregistreerde 
geneesmiddelen ongeveer 25% direct of indirect afkom-
stig is van planten en dat 80% van de wereldbevolking 
voor de primaire gezondheidszorg nog steeds afhanke-
lijk is van medicinale kruiden. Van de in de periode van 
1981 tot 2010 nieuw geregistreerde geneesmiddelen 
waren de actieve bestanddelen in ongeveer 50% van de 
gevallen van natuurstoffen of rechtstreeks daarvan af-
geleide (semi-)synthetische stoffen. Dit lijkt goed nieuws 
voor iedereen die de farmacognosie en fytotherapie een 
warm hart toedraagt maar het tij keert, aldus Verpoorte. 
Momenteel is er namelijk een dramatische vermindering 
waarneembaar van het aantal nieuwe actieve verbindin-
gen die als potentieel geneesmiddel inzetbaar zouden 
kunnen zijn. Volgens Verpoorte is dit grotendeels te wij-
ten aan de reductionistische manier van denken en de op 
hypothesen gebaseerde wetenschappelijke modellen. Tot 
nog toe werden op basis van experimentele observaties 
modellen ontwikkeld. Deze modellen berustten echter 
vaak op dogma’s en blijken soms foutief. Zo hebben on-
derzoekers in het kader van geneesmiddelontwikkeling 
bijvoorbeeld jarenlang gezocht naar liganden voor de 
adenosine A2A-receptor, terwijl de ruimtelijke structuur 
van het model van deze receptor onjuist bleek te zijn. 
Verpoorte pleitte in zijn lezing daarom voor een nieuwe 
benadering: de onbevooroordeelde benadering van de 
resultaten van wetenschappelijke experimenten die veel 
meer beschrijvend is dan model- of hypothese-genere-
rend. In deze nieuwe benadering speelt de systeembio-
logie een steeds grotere rol. In de eerste plaats omdat in 
de systeembiologie heel veel data tegelijkertijd worden 
geanalyseerd en er, bijvoorbeeld, wordt gezocht naar 
correlatie tussen inhoudsstoffen in planten(-extracten) 
en hun werking. De gevonden correlaties zijn puur en 
alleen het resultaat van observatie en worden niet beïn-
vloed door een vooraf geformuleerde hypothese. Daar-
naast maken recente technologische ontwikkelingen de 
rol van de systeembiologie binnen de wetenschap ook 

steeds belangrijker: de chromatografische systemen en 
detectiemethoden maken het in combinatie met wiskun-
dige technieken voor het analyseren van de verkregen 
data (onder andere de multivariate gegevensanalyse en 
factoranalyse) mogelijk om verbanden te vinden tussen 
(veranderingen in) inhoudsstoffenpatronen en biolo-
gische effecten. Verpoorte illustreerde het nut van de 
systeembiologie met meerdere voorbeelden. Zo maakte 
de systeembiologische benadering het mogelijk om in 
verschillende ecotypen van de Mexicaanse plant Galphi-
mia glauca, die traditioneel wordt ingezet vanwege een 
sedatieve werking, twee actieve triterpenoïden – galphi-
min B en F – te identificeren. Een ander voorbeeld is een 
door TNO uitgevoerd klinisch onderzoek waarmee de 
eigenschappen van extracten van Ginkgo biloba op de 
perifere doorbloeding beter konden worden geïnterpre-
teerd met behulp van systeembiologische technieken. De 
resultaten van het klinische onderzoek leken in eerste 
instantie te wijzen op een niet-reproduceerbaar effect 
van het ginkgo-extract omdat de doorbloeding bij 17 
proefpersonen afnam, bij drie proefpersonen onveran-
derd was en bij zeven proefpersonen was toegenomen. 
Na verdere analyse van de resultaten kon echter worden 
aangetoond dat het ginkgo-extract de doorbloeding 
normaliseerde, dus deed afnemen bij die mensen met 
een bovengemiddelde doorbloeding en omgekeerd. Deze 
verschillende effecten van het ginkgo-extract correleer-
den met het profiel van de in de urine uitgescheiden 
metabolieten. In het laatste deel van zijn lezing ging 
Verpoorte ten slotte wat dieper in op een geheel onver-
wachte bevinding die de systeembiologische benadering 
recent had opgeleverd. Het was zijn onderzoeksgroep 
namelijk opgevallen dat bij de analyse van het totale 
aantal plantenstoffen in een plant (het metaboloom) be-
paalde verbindingen relatief vaak in hoge concentraties 
aanwezig waren. Het ging hierbij vooral om verschil-
lende zuren (bijvoorbeeld appelzuur en citroenzuur), 
basen en aminozuren (bijvoorbeeld choline en proline) 
en suikers (bijvoorbeeld sucrose, trehalose, glucose en 
fructose) waarvoor geen specifieke functie bekend was. 
Deze plantenstoffen zijn ieder afzonderlijk vaste, kris-
tallijne stoffen maar bleken bij menging in bepaalde 
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molaire verhoudingen over te gaan in vloeistoffen. Zo 
vormden mengsels van zuren met basen of aminozuren 
ionische vloeistoffen en ontstonden bij het vermengen 
in bepaalde verhoudingen van zuren met suikers of van 
suikers onderling diep eutectische mengsels. De pola-
riteit van deze ionische vloeistoffen en diep eutectische 
mengsels bleek tussen die van water en alcohol te liggen 
en de oplosbaarheid van plantenstoffen zoals het flavo-
noïdglycoside rutin maar ook macromoleculen zoals po-
lysacchariden, eiwitten en DNA sterk te verhogen; rutin 
was in diep eutectische mengsels zelfs tot een 10 tot 80 
keer hogere concentratie oplosbaar in vergelijking met 
water. Ionische vloeistoffen en diep eutectische mengsels 
zijn daarnaast mengbaar met water maar kunnen water 
ook goed vasthouden (verdamping van water uit deze 
vloeistoffen is niet mogelijk wanneer het in bepaalde 
molaire verhouding aanwezig is). De eigenschappen van 
deze bijzondere vloeistofmengsels lijken dan ook een 
mogelijke verklaring te vormen voor een aantal tot voor 
kort onopgeloste vraagstukken binnen de biologie.

Dr. Burt Kroes van het CBG beschreef in zijn lezing de 
gevolgen van de in 2004 in de Europese wetgeving ge-
implementeerde richtlijn 2004/24/EG tot wijziging, wat 
traditionele kruidengeneesmiddelen betreft, van richtlijn 
2001/83/EG tot vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik. Deze richtlijn heeft een nieuw beoordelingska-
der voor kruidengeneesmiddelen gecreëerd dat zowel in 
Nederland als in de rest van Europa een grote invloed 
heeft gehad op de registratie van kruidengeneesmid-
delen. Met deze wetswijziging is namelijk de mogelijk-
heid geschapen om traditionele kruidengeneesmiddelen 
via een vereenvoudigde procedure te registreren. Dit 
heeft geleid tot een vertienvoudiging van het aantal 
aanmeldingen van nieuwe kruidengeneesmiddelen bij 
het CBG; sinds 2009 zijn er 65 nieuwe kruidengenees-
middelen aangemeld tegenover gemiddeld één per jaar 
vóór implementatie van de nieuwe richtlijn. Kruiden die 
als actieve ingrediënten zijn verwerkt in de inmiddels in 
Nederland geregistreerde traditionele kruidengeneesmid-
delen zijn Aesculus hippocastanum, Arnica montana, 
Dioscorea japonica, Echinacea purpurea, Harpagop-
hytum procumbens, Melissa officinalis, Pelargonium 
sidoides, Rhodiola rosea, Sabal serrulata en Valeriana 
officinalis. Ook in andere Europese landen is het aantal 
geregistreerde traditionele kruidengeneesmiddelen sterk 
toegenomen. Van 2004 tot juni 2011 werden ruim 600 
producten geregistreerd waarvan ruwweg een derde 
combinatiepreparaten betrof. Vooral in Polen (151), het 
Verenigd Koninkrijk (116), Oostenrijk (85) en Duits-
land (80) werden veel producten goedgekeurd. Kroes 
signaleerde ook een duidelijke verschuiving van de regis-

tratie als well established use-geneesmiddel (artikel 10a 
van richtlijn 2001/83/EG, gebaseerd op klinisch bewijs) 
naar traditionele kruidengeneesmiddelen (artikel 16a 
van richtlijn 2001/83/EG, onderbouwing op basis van 
traditioneel gebruik). De door het Comité voor Kruiden-
geneesmiddelen (Herbal Medicinal Products Committee 
van de European Medicines Agency) ontwikkelde com-
munautaire kruidenmonografieën hebben hieraan een 
belangrijke bijdrage geleverd, aldus Kroes.

Dr. Mohamed Farah van het WHO Collaborating 
Centre for International Drug Monitoring te Uppsala 
in Zweden benadrukte in zijn lezing vooral het belang 
van een correcte naamgeving en identificatie van medi-
cinale kruiden en extracten zoals die zijn verwerkt in 
kruidenpreparaten en -geneesmiddelen. Behalve voor 
het gebruik van de volledige botanische naam, pleitte 
Farah ook voor een nauwkeurige omschrijving van de 
gebruikte extracten met in ieder geval de vermelding van 
het verwerkte plantendeel, het gebruikte extractiemid-
del en zo mogelijk ook de concentratie. Deze aspecten 
zijn van fundamenteel belang voor de kwaliteitsborging 
maar ook voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke 
bijwerkingen die zijn verbonden aan het gebruik van 
medicinale kruiden (farmacovigilantie).

Solange Vynckier, apotheker, is werkzaam bij Vemedia 
Pharma en daarnaast lid van de door de Belgische over-
heid ingestelde Commissie van Advies voor Plantenbe-
reidingen. Vynckier ging in haar lezing vooral in op het 
onderscheid tussen kruidengeneesmiddelen en kruiden 
bevattende voedingssupplementen. Veel planten ken-
nen een meervoudige toepassing: ze worden niet alleen 
als component in de voeding gebruikt maar hebben 
daarnaast ook gezondheidsbevorderende eigenschappen 
(knoflook, gember). Of een plant moet worden gezien 
als voeding of geneesmiddel hangt dan ook niet zozeer 
af van de plant zelf maar veeleer van de manier waarop 
de plant wordt gepresenteerd – het bedoelde gebruik 
– en de aard van het geïnduceerde effect. Zolang een 
kruid(enproduct) alleen een fysiologisch effect teweeg-
brengt valt het onder de definitie van een voedingssup-
plement volgens richtlijn 2002/46/EG betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten 
inzake voedingssupplementen. In dit geval beïnvloedt 
het kruid(enproduct) fysiologische processen binnen 
de grenzen die als normaal kunnen worden beschouwd 
(behouden, ondersteunen, optimaliseren). Als een 
kruid(enproduct) daarentegen een fysiologische functie 
die buiten homeostatische grenzen verkeert, kan nor-
maliseren (herstellen, verbeteren, corrigeren, wijzigen) 
valt het onder de definitie van een geneesmiddel volgens 
richtlijn 2001/83/EG. De pragmatische aanpak die in 

Panel met Verpoorte, Farah en Kroes LunchpauzePanel Martena, Kroes, Vynckier
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België wordt gehanteerd om een onderscheid tussen voe-
dingssupplementen en geneesmiddelen te maken, werd 
door Vynckier kort toegelicht. Vooral de in het Konink-
lijk Besluit van 29 augustus 1997 opgenomen lijst van 
toegelaten planten – met voor sommige planten een 
maximale dagelijkse dosering ter onderscheid tussen een 
fysiologische en therapeutische werking – speelt hierbij 
een rol. Vynckier gaf in het tweede deel van haar lezing 
ook nog een overzicht van de wetgeving over de veilig-
heid van (kruiden bevattende) voedingssupplementen. 
Verschillende verordeningen (258/97/EG, 178/2002/
EG, 852/2004/EG, 396/2005/EG, 1881/2006/EG, 
1925/2006/EG, 1331/2008/EG en 1169/2011/EG) en 
richtlijnen (1999/2/EG en 2009/32/EG) zijn hierbij van 
belang maar zeker ook het compendium waaraan door 
de European Food Safety Authority momenteel wordt 
gewerkt en waarin de veiligheid van planten(families) 
wordt geëvalueerd.

Dr. ir. Martijn Martena van de NVWA, Divisie Consu-
ment en Veiligheid, hield een lezing over de regelgeving 
voor, en de veiligheid van kruidenpreparaten onder de 
Warenwet. Een belangrijke wet voor de handhavende 
taken van de NVWA is het Warenwetbesluit Kruiden-
preparaten. Dit Warenwetbesluit definieert kruiden-
preparaten als onbewerkt of bewerkt plantenmateriaal 
– inclusief extracten – bestemd voor menselijk gebruik 
in levensmiddelen (supplementen) en in producten die 
zijn bedoeld voor toediening via de huid of door inhala-
tie. Het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten is niet van 
toepassing op (grondstoffen voor) geneesmiddelen, cos-
metica, specerijen en kruiden en aroma’s. In het Waren-
wetbesluit Kruidenpreparaten wordt een limiet gesteld 
aan de hoeveelheid pyrrolizidine-alkaloïden die aanwe-
zig mogen zijn in een product. Deze limiet is ingesteld 
vanwege gerapporteerde levertoxische, genotoxische en 
teratogene effecten van pyrrolizidine-alkaloïden. Verder 
is er in het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten een 
verbodsbepaling opgenomen voor toepassing van aris-
tolochiazuren en derivaten hiervan, yohimbe-alkaloïden 
en derivaten hiervan en een aantal schadelijke kruiden. 
De lijst met schadelijke kruiden bevat vooral planten 
met zeer sterk werkzame en/of toxische inhoudsstoffen 
waaronder vingerhoedskruid (Digitalis purpurea), door-
nappel (Datura stramonium) en monnikskap (Aconitum 
napellus). Het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten is 
voor de inspecteurs van de NVWA een belangrijk in-
strument om de consumentenveiligheid te waarborgen 
en heeft het mogelijk gemaakt om gericht te controleren 
op, bijvoorbeeld, de aanwezigheid van aristolochiazuren 
in traditionele Chinese kruidenpreparaten die in Neder-
land op de markt worden gebracht. De door de NVWA 
uitgevoerde controles op kruidenpreparaten beperken 
zich echter niet alleen tot de in het Warenwetbesluit 
Kruidenpreparaten genoemde toxische planten(stoffen). 
De laatste jaren heeft het NVWA ook veel kruidenpre-
paraten en andere voedingssupplementen geanalyseerd 
op de aanwezigheid van zware metalen, polyaromati-
sche koolwaterstoffen en benzo(a)pyreen. Deze verbin-
dingen zijn soms aanwezig als verontreiniging in het 
plantenmateriaal of door een foutief bereidingsproces 
(overmatige verhitting bij het drogen van het planten-
materiaal) maar worden in een aantal gevallen ook 
opzettelijk toegevoegd. Dit laatste geldt met name voor 
kruidenpreparaten die worden gebruikt in traditionele 

oosterse geneeswijzen zoals de ayurveda en die ingredi-
enten met hoge gehalten lood, kwik of arseen kunnen 
bevatten.

Dr. Bart van den Bemt is als apotheker en klinisch on-
derzoeker werkzaam bij de afdeling Farmacie van de 
Sint Maartenskliniek te Nijmegen. De Sint Maartenskli-
niek is een ziekenhuis dat volledig gespecialiseerd is in 
houding en beweging en Van den Bemt heeft dan ook 
vooral interesse in geneesmiddelen die worden gebruikt 
bij aandoeningen van het bewegingsapparaat zoals reu-
matoïde artritis. Volgens Van den Bemt heerst er in de 
medische wereld inmiddels consensus over het feit dat 
een afwachtende houding bij de behandeling van reuma-
tische klachten meer kwaad dan goed doet; hoe eerder 
de behandeling wordt gestart en de verstoorde balans 
in de afweer wordt hersteld, des te beter de prognose 
voor de toekomstige progressie van gewrichtsschade. 
Een behandeling met alleen pijnstillers of niet-steroïde 
ontstekingsremmers is dan ook onvoldoende. Specifieke 
remmers van de immuunreactie in de reumatische ge-
wrichten zijn eveneens noodzakelijk. In dit licht richtte 
Van Den Bemt zich in zijn lezing vooral op de onder-
bouwing van de klinische effectiviteit van natuurlijke 
middelen. Kwalitatief hoogwaardige klinische studies 
met grote aantallen patiënten zijn helaas nog maar 
weinig uitgevoerd. In sommige kleinere studies zijn ech-
ter wel degelijk aanwijzingen gevonden dat sommige 
natuurlijke middelen een positief effect bij reumatische 
aandoeningen kunnen hebben. Zo zijn voor de behan-
deling van reumatoïde artritis Tripterygium wilfordii 
(dondergod-liaan), Uncaria tomentosa (kattenklauw), 
gammalinoleenzuur en omega-3-vetzuren uit visolie mo-
gelijk effectief gebleken. Voor de behandeling van ar-
trose zijn Persea americana (avocado), Glycine max (so-
jaboon), Boswellia serrata (wierook), Harpagophytum 
procumbens (duivelsklauw), glucosamine, chondroïtine, 
methylsulfonylmethaan en adenosylmethionine mogelijk 
effectief gebleken. Ondanks de vooralsnog relatief be-
perkte hoeveelheid bewijs voor werkzaamheid worden 
deze natuurlijke middelen toch veel gevraagd door men-
sen met reumatische aandoeningen. Apothekers moeten 
zich daarom verdiepen in de beschikbare gegevens om 
patiënten die graag een natuurproduct (willen gaan) ge-
bruiken een concreet advies te kunnen geven, aldus Van 
den Bemt.

Drs. Herman van Wietmarschen van het Sino-Dutch 
Centre for Preventive and Personalized Medicine van 
de Universiteit Leiden hield een lezing over de rol van 
de systeembiologie bij de ontwikkeling van gepersonali-
seerde geneeskunde. De systeembiologie is bij uitstek ge-
schikt om inzicht te verkrijgen in de relatie tussen meta-
bole veranderingen in het lichaam en bepaalde, voor een 
patiënt karakteristieke symptomen. Van Wietmarschen 
heeft in een samenwerkingsverband tussen verschil-
lende groepen wetenschappers in Nederland en China 
onderzoek gedaan bij reumapatiënten en geprobeerd 
deze patiënten op basis van Chinese diagnostiek én de 
uitkomsten van systeembiologische analysetechnieken 
beter te karakteriseren. Een aantal reumapatiënten 
werd in dit onderzoek aan de hand van karakteristieke 
symptomen uit de traditionele Chinese geneeskunde 
ingedeeld in een ‘hete’ en een ‘koude’ subgroep. Beide 
subgroepen werden onderworpen aan een uitgebreid 



NEDERLANDS TI JDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE,  25e JAARGANG, NR 4,  oktober  2012,  17

klinisch chemisch onderzoek van urine en bloed (inclu-
sief typering van gen-expressiepatronen). Multivariate 
analyse van alle klinisch chemische parameters maakte 
het mogelijk bepaalde patronen te onderscheiden. De 
‘hete’ en de ‘koude’ subgroep verschilden hierbij voor-
namelijk wat betreft de plasmaconcentraties van het 
hormoon dehydro-epiandrosteronsulfaat, de hoeveel-
heid acylcarnitine in de urine, de apoptotische processen 
in de cel die leiden tot geprogrammeerde celdood en de 
CD4+T-cel gen-expressie. In fysiologische termen laten 
deze verschillen zich vertalen in een verstoorde functie 
van de hypothalamus-hypofyse-bijnier as die vooral een 
rol bleek te spelen bij de reumapatiënten in de ‘koude’ 
subgroep (hormoon-gerelateerde klachten). De patiën-
ten in de ‘warme’ subgroep werden daarentegen geka-
rakteriseerd door ontstekingsreacties en een verhoogde 
afbraak van spierweefsel of een verminderde β-oxidatie 
van vetzuren in de mitochondriën (klachten gerelateerd 
aan afweerreacties). De hypothese uit dit onderzoek is 
dan ook dat reumapatiënten uit de ‘koude’ subgroep 
beter zouden moeten reageren op een behandeling met 
steroïden (prednison) terwijl patiënten uit de ‘warme’ 
subgroep meer geholpen zouden zijn met een immuno-
logische therapie (TNF-α remmers). In het universitair 
medisch centrum van Leiden wordt deze hypothese nu 
in een klinisch onderzoek getest. Mochten de resultaten 
van dit klinische onderzoek positief zijn, dan is dit een 
eerste stap richting een meer gepersonaliseerde genees-
kunde waarbij tevens een brug kan worden geslagen 
tussen de westerse en Chinese geneeskunde, aldus Van 
Wietmarschen.

Dr. Andreas Schapowal – verbonden aan de Medizini-
sche Hochschule Hannover (Hals-Nasen-Ohrenklinik) 
in Hannover, Duitsland, en daarnaast werkzaam in een 
eigen praktijk in Landquart, Zwitserland – hield een le-
zing over de effectiviteit van een specifiek extract uit de 
wortels van Pelargonium sidoides (EPs® 7630) bij lucht-
weginfecties. Laboratoriumproeven hebben aangetoond 
dat dit extract meerdere farmacologische activiteiten 
heeft die op een positieve manier kunnen bijdragen aan 
de behandeling van luchtweginfecties. Zo stimuleert het 
Pelargonium-extract de interferonproductie en heeft 
hierdoor een direct antiviraal effect, beschermt tegen 
virusgemedieerde celbeschadiging en activeert natural 
killer-cellen. Daarnaast heeft het Pelargonium-extract 

een antibacterieel effect (een direct bacteriostatisch ef-
fect maar ook remming van adhesie aan en opname van 
bacteriën in cellen van het slijmvlies en een verhoogde 
lichamelijke afweerrespons tegen bacteriën) en een 
secreto-motorische effect. Klinisch onderzoek met een 
groot aantal patiënten met acute voorhoofdsholteontste-
king laat een statistisch significante en klinische relevan-
te verbetering van de klachten zien. Ook wordt de ziek-
teduur bekort en wordt het extract goed verdragen. Het 
Pelargonium-extract is eveneens onderzocht in meerdere 
placebogecontroleerde, gerandomiseerde, dubbelblinde 
klinische studies met patiënten – volwassenen en kinde-
ren – met acute bronchitis. Vooral de recente studies bij 
kinderen met acute bronchitis werden door Schapowal 
belicht en lieten een positieve invloed op het beloop van 
de ziekte zien, evenals een sneller herstel.

Drs. Charles Wauters, eigenaar-apotheker van de Na-
tuurApotheek te Pijnacker, ging in de laatste lezing van 
dit congres in op de rol van de apotheker in de fytothe-
rapeutische patiëntenzorg. Wauters vertelde de toehoor-
ders dat zijn gespecialiseerde apotheek is ontstaan uit 
de wens om patiënten die door een deskundige arts of 
therapeut een kruidenrecept hadden voorgeschreven ge-
kregen, adequate (fyto)farmaceutische patiëntenzorg te 
leveren. Volgens Wauters betekent dit dat aan patiënten 
alleen kruiden of kruidenextracten worden geleverd van 
een goede kwaliteit, dus waarvoor analysecertificaten 
beschikbaar zijn. De extracten die worden verstrekt zijn 
niet alleen hydroalcoholische tincturen maar ook stabie-
le vloeibare extracten zonder alcohol (zoals hydrofiele 
concentraten) en gestandaardiseerde droogextracten die 
de mogelijkheid bieden de therapietrouw te bevorde-
ren. In de apotheek van Wauters worden veel recepten 
nog handmatig bereid. Om de kans op fouten zoveel 
mogelijk te beperken, is een robot ontwikkeld die vol-
automatisch ongeveer 400 ingrediënten kan verwerken 
tot specifieke recepten. Ook de in de reguliere apotheek 
gebruikelijke medicatiebewaking wordt ingezet om het 
veilige en effectieve gebruik van kruiden(extracten) te 
bevorderen, bijwerkingen zo veel mogelijk te verminde-
ren en kruidengeneesmiddelinteracties te voorkomen.

Naast de wetenschappelijke lezingen tijdens dit con-
gres was er ook aandacht voor de organiserende ver-
enigingen NVF en NVGO. Drs. Tedje van Asseldonk, 
directeur van het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfar-
macognosie in Beek-Ubbergen en hoofd van het NVF-
bureau, en drs. Sander Garritsen, beherend apotheker 
in Apotheek Varsseveld te Varseveld en voorzitter van 
de NVGO, presenteerden hiertoe kort de geschiedenis, 
doelstellingen en activiteiten van beide verenigingen. 
Het congres werd afgesloten met een borrel en diner 
in de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht. 
Leden van de NVGO en andere belangstellenden kon-
den daarnaast de volgende dag nog deelnemen aan een 
excursie in de Westbroekse Zodden – een natuurgebied 
met moerasbos, trilvenen en rietlanden – tussen Utrecht 
en Hilversum.
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OPINIE

De plant als geneesmiddel – een vergeten 
rijkdom?
E. Lipperts

Ooit bewaarden kloosterbibliotheken de oude medische en farmaceutische kennis en gaven die door. De ba-

sisstoffen voor de kloosterapotheek kwamen voornamelijk uit het plantenrijk. In het kader van de christelijke 

zendingsdrift werd de opgedane kennis veilig achter de kloosterdeuren gehouden. In de 11e eeuw kwam 

daar langzaam een einde aan. Onder leiding van de specerijenhandelaar Constantinus groeide het klooster 

Montecassino in Salerno uit tot de eerste medische universiteit, waarin niet langer geestelijken maar voor-

namelijk leken werkten. Deze leken werden de eerste academische medici, destijds natuurartsen genoemd. 

Anno 2012 lijkt het erop alsof de reguliere medische 
en farmaceutische stand stelselmatig zijn eigen verleden 
ontkent. De gehele reguliere eerstelijns gezondheidszorg 
heeft nauwelijks nog kennis van plantaardige genees-
middelen en neemt iedere publicatie hierover met een 
korrel zout. De interesse is er wel, maar . . . 

Aangestuurd door managers van zorgverzekeraars, over-
heid en zelfs onze eigen beroepsverenigingen worden 
ontelbare behandelingsrichtlijnen over artsen en apothe-
kers gestrooid. Richtlijnen die enerzijds zijn ontstaan uit 
dubbelblinde onderzoeken waarvan de significantie en 
onafhankelijkheid nogal eens wordt betwijfeld, en die 
anderzijds gebaseerd zijn op een gebrek aan vertrouwen 
in de medische en farmaceutische stand en voornamelijk 
uit kostenoverwegingen zijn opgesteld. Deze richtlijnen 
gaan volledig voorbij aan de patiënt als bijzonder en 
uniek individu en adviseren behandelingen op grond van 
vele statistische modellen. Daarbij worden vele patiën-
ten onterecht behandeld met medicatie en krijgen andere 
niet de juiste of geen medicatie. Ook worden gelijke do-
seringen geadviseerd voor zeer verschillende individuen. 
Bij dergelijke niet op maat vastgestelde doseringen kun-
nen patiënten vervelende bijwerkingen ervaren. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de nauwkeurige doseringsin-
stelling van gebruikers van schildklierhormoon. 

De eerste scheuren in dit reguliere gedachtegoed zijn 
inmiddels waarneembaar: voor kinderdoseringen is al 
enige tijd bijzondere aandacht, voor oudere patiënten 
worden inmiddels nierfuncties en labwaarden meege-
nomen bij de bepaling van de juiste dosering van een 
geneesmiddel en er wordt naarstig gezocht naar far-
macogenetica van bijvoorbeeld statinen om te komen 
tot genotype guided therapie. Mede hierdoor zouden 
weer kosten bespaard kunnen worden omdat er minder 
patiënten onterecht behandeld zouden kunnen worden. 
Maar wat zal de invloed van het fenotype zijn op de be-
nodigde medicatie voor het individu? Het uiteindelijke 
doel zal toch een persoonlijk afgestemde dosering zijn, 
en wat is dan de betekenis van de diverse richtlijnen?

Hoe anders kijkt de Chinese of Indiase geneeskunst 

aan tegen gezondheid en ziekte. Zeer vele details – alle 
symptomen, algemene karaktertrekken, en andere re-
levante informatie – over de patiënt worden bij elkaar 
gebracht en samengevoegd tot wat men het ‘disharmo-
nisch patroon’ of de disbalans noemt. Met behulp van 
een op maat bereide plantaardige geneesmiddelenthe-
rapie wordt vervolgens geprobeerd het evenwicht bin-
nen het patroon te bewerkstelligen en de harmonie van 
het individu te herstellen. Voor milde aandoeningen of 
disharmonieën zijn deze geneesmiddelen vaak net zo 
effectief als westerse reguliere geneesmiddelen. Soms 
zijn ze zelfs effectiever. In ieder geval zijn ze vriendelij-
ker en veiliger in het gebruik. Ze hebben vrijwel geen 
bijwerkingen omdat de Chinese en Indiase fytotherapie 
recepten zo zijn uitgekiend dat ze de hele situatie van de 
patiënt weerspiegelen.

Met name bij interacties tussen reguliere geneesmid-
delen, of indien bijwerkingen van reguliere geneesmid-
delen het gebruik onaangenaam of zelfs onmogelijk 
maken, zijn fytotherapeutica goede alternatieven. Zo 
zou bijvoorbeeld SKI NA, een plantaardige ontstekings-
remmer, een goede keuze kunnen zijn in plaats van een 
niet-steroïde ontstekingsremmer (NSAID) bij patiënten 
die ook een diureticum krijgen. Er is dan geen sprake 
meer van een vervelende interactie. Ook kan SKI NA 
ingezet worden in plaats van een NSAID indien een 
maagzuurremmer nodig is vanwege een hoogrisicositu-
atie: bij SKI NA is geen maagzuurremmer nodig. Nog 
een toepassing van SKI NA: bij decompensatie-patiënten 
geeft een NSAID 50% meer kans op ziekenhuisopname 
vanwege hartproblemen. Een ander middel, Monachol 
(gefermenteerd rijstzetmeel), kan prima worden ingezet 
als cholesterolverlager indien er bijwerkingen zijn bij 
statinengebruik. Monachol kent de bekende bijwerkin-
gen van statinen (ernstige spierpijnen, en spierafbraak) 
veel minder. En waarom niet direct al kiezen voor een 
plantaardig geneesmiddel met minder bijwerkingen en 
een even grote ervaren werkzaamheid dan een verge-
lijkbaar regulier middel? Niets staat de toepassing van 
goede plantaardige geneesmiddelen in de weg, behalve 
de ontkenning van het bestaan van deze middelen door 
vrijwel alle behandelstandaarden. Waarom niet starten 
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Korte berichten 
onderzoeK naar WerKing ayurvedaKruiden bij diabetes 
type 2
Een samenwerkingsverband van Plant Research 
International, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, 
Europa Ayurveda Centrum en EuroProxima BV onder 
leiding van Wageningen Universiteit voert onderzoek 
uit naar een traditioneel kruidenpreparaat tegen 
diabetes mellitus type 2. Het consortium stelt zichzelf 
als voorwaarde eerst wetenschappelijk te bewijzen 
dat het middel een positief effect heeft op deze ziekte 
en wil het preparaat vervolgens als traditioneel 
kruidengeneesmiddel in Nederland (en Europa) laten 
registreren en op de markt brengen. Het project levert 
uiteindelijk circa 21 voltijdsbanen op.
Het gaat om het ayurvedische kruidenpreparaat 
Mohana Choorna, dat 20 kruiden bevat en een 
glucose- en lipidenverlagende werking heeft. Uit 
een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat het 
kruidenpreparaat genoeg potentie heeft voor 
verder onderzoek. Voor het project ‘Traditioneel 
kruidenpreparaat tegen een moderne volksziekte’, is 
bijna e 407.000 subsidie uit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling verleend, meer dan e 52.000 
komt van de provincie Overijssel en circa. e 59.000 
van het Rijk. Daarnaast investeren de partners zelf 
bijna e 518.000. In het project zal worden onderzocht 

welke werkzame stoffen de 20 in Nederland geteelde 
kruiden bevatten. Ook wordt gekeken of het preparaat 
voldoet aan voedselveiligheidseisen. Proefpersonen 
testen het kruidenpreparaat in een klinische omgeving 
volgens de strenge eisen van medisch wetenschappelijk 
onderzoek. Hierbij wordt naar de klinische effecten van 
het kruidenpreparaat gekeken. De samenstelling van het 
preparaat wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd om 
het als kruidengeneesmiddel te kunnen registreren bij 
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.
Bron: Persbericht provincie Gelderland, 31 juli 2012.

platform voor KennisuitWisseling ayurveda
De Stichting Educatie Ayurveda is een Nederlands-Indiaas 
initiatief om kennisuitwisseling en professionalisering in 
een samenwerking tussen beide landen op te zetten en 
peer reviewed publicaties te schrijven. De stichting is in 
2010 opgericht en heeft sinds kort de ANBI-status (fiscaal 
erkend als goed doel). Publicaties die zijn uitgegeven c.q. 
worden voorbereid bewegen zich met name op het gebied 
van de sociale wetenschappen. 
Bron: SEA bulletin mei 2012. SEA, p/a dr. M. Bode, 
Vespuccistraat 82-II, 1056 SP Amsterdam.

met sint-janskruid bij depressie in plaats van met een 
selectieve serotonine-heropnameremmer?

In de Chinese geneeskunst maken andere, nauwkeurig 
vastgestelde subdiagnoses van in het westen bekende 
diagnoses zoals bijvoorbeeld diabetes het mogelijk pati-
enten soms beter en met minder bijwerkingen te behan-
delen. Ook in het Westen worden inmiddels met behulp 
van de reguliere systeembiologie modellen ontwikkeld 
om verfijnde, op de gehele patiënt afgestemde diagno-
ses te kunnen stellen. Daarbij kunnen zoveel mogelijk 
patiënt-afhankelijke kenmerken worden betrokken om 
een totaalbeeld te krijgen van de zieke patiënt en van 
zijn behandelmogelijkheden.  

De kracht van de reguliere geneeskunst is dat zij mid-
dels onderzoek met harde bewijzen tracht te komen tot 
een betaalbare effectieve gezondheidszorg. De vraag 
die steeds vaker wordt gesteld is: wat is dan de gezond-
heidswinst van een behandeling, of van (een deel van) 
onze gezondheidszorg? Schattingen geven aan dat art-
sen gemiddeld in circa 75% van de gevallen de juiste 
diagnose kunnen vaststellen. Bij gemiddeld circa 75% 
van deze juiste diagnosen wordt de juiste therapiekeuze 
gemaakt. Vervolgens blijkt dat gemiddeld circa 50% 
van alle patiënten de gekozen therapie op de juiste wijze 
opvolgt en daarbij de gewenste gezondheidswinst haalt. 
Samengevat zou dit betekenen dat de totale gezond-
heidswinst van een groot deel van onze gezondheidszorg 
op circa 30% van onze totale inspanning wordt geschat 
(0,75 x 0,75 x 0,50 = 0,3). Er zijn dan ook nog vele mo-
gelijkheden voor verbetering van de gezondheidszorg. 

Zo zijn reguliere apothekers druk bezig om de therapie-
trouw van de patiënten te vergroten waardoor meer pa-
tiënten een grotere gezondheidswinst kunnen halen met 
de door hun artsen voorgeschreven medicatie. Ook voe-
ren apothekers tegenwoordig zogenaamde medicatie-
reviews uit, waarbij in overleg met de huisarts en de pa-
tiënt die gelijktijdig meerdere geneesmiddelen gebruikt 
de medicatie wordt geanalyseerd en waar wenselijk en 
nodig wordt aangepast. Reguliere apothekers zoeken 
duidelijk de samenwerking met huisartsen om de ge-
zondheidswinst van de individuele patiënt te vergroten. 

Betere diagnosestelling door gebruik te maken van 
andere systemen uit andere culturen, en een groter ge-
bruik van fytotherapeutica om bijwerkingen en inter-
acties te voorkomen zijn opties die ook in de reguliere 
huisartsenzorg van belang kunnen worden en kunnen 
bijdragen aan een grotere gezondheidswinst dan op dit 
moment wordt gerealiseerd.
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NVF-nieuws
escop herb reference als app verKrijgbaar
Er zijn nu 100 ESCOP-monografieën verwerkt 
in een app verkrijgbaar voor de iPhone. Het 
systeem is enigszins vergelijkbaar met de diverse 
sorteermogelijkheden op www.infofyto.nl (maar 
dan Engelstalig). De prijs is drie dollar. Zie hiervoor: 
http://itunes.apple.com/us/app/escop-herb-reference/
id538929218?mt=8 of de ESCOP website 
(www.escop.com).

gesellschaft für arzneipflanzenforschung 2013: 
deelsessie fytotherapie bij dieren
Het 61ste jaarlijkse symposium van de Gesellschaft 
für Arzneipflanzenforschung wordt in 2013 van 1-5 
september gehouden in Münster (Duitsland). Vanuit 
enkele veterinaire organisaties, zoals ook de NVF-
studiegroep Dier en Kruid, wordt een deelsessie 
georganiseerd over onderzoek gerelateerd aan 
fytotherapie bij huisdieren. Tegen de achtergrond 
van snel belangrijker wordende thema’s zoals 
antibioticaresistentie, geneesmiddelenresiduen en 
het streven naar duurzame veehouderij willen de 
organisatoren een internationaal veterinair netwerk 
opzetten dat samenwerkt met de onderzoekers die 
werken aan humane toepassingen van plantaardige 
geneesmiddelen. Hiertoe wordt onder andere op 
maandag 2 september 2013 een netwerkavond 
georganiseerd. De titel van deze deelsessie is Medicinal 
plants and natural products – an option for animal 
health care and veterinary medicine en onderzoekers die 
werk hebben gedaan dat hieraan gerelateerd is, worden 
uitgenodigd dit werk te presenteren op dit internationale 
congres. Alle geaccepteerde samenvattingen worden 
gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Planta 
Medica.  
Meer informatie bij Anette van der Aa (as.vanderaa@
gmail.com).

innovatieprestatiecontracten over antibioticareductie 
in de veehouderij
Het streven naar antibioticareductie in de veehouderij 
heeft ook interessante economische en innovatieve 
aspecten. Zoals in de vorige editie van dit tijdschrift 
werd gemeld heeft de NVF verkend of er rond dit 
thema met een aantal innovatieve bedrijven een 
gesubsidieerde samenwerking kan worden opgezet. 
De beoogde subsidie zou dan komen van de regeling 
innovatieprestatiecontracten (IPC). Bij het ter perse gaan 
van dit nummer was nog niet bekend of de beoogde 
subsidies verleend gaan worden. Bij de voorbereiding 
is samengewerkt met Syntens en met meerdere andere 
innovatieve consortia die min of meer hetzelfde thema 
als onderwerp hebben. 

openbare bestuursvergadering 19 november 2012
De NVF-leden die graag de ledenvergadering willen 
bijwonen waarop onder andere de begroting voor 2013 
zal worden behandeld, worden verzocht dit uiterlijk 1 
november te laten weten aan het NVF-bureau (nvf@
fyto.nl). Aangemelde leden krijgen de vergaderstukken 
toegezonden.

thema’s nederlands tijdschrift voor fytotherapie in 
2013
In de aankomende jaargang hoopt de redactie van 
dit tijdschrift onder meer de onderstaande thema’s te 
belichten:
Nr. 1 (verschijnt in januari, deadline 15 november): 
Aziatische planten en etnobotanie.
Nr. 2 (verschijnt in april, deadline 15 februari): 
Medische aspecten van keukenkruiden.
Nr. 3 (verschijnt in juli, deadline 15 mei): Fytotherapie 
bij brandend maagzuur, gastritis en ulcus.
Nr. 4 (verschijnt in oktober, deadline 15 augustus): 
Kruiden voor dieren.

Graag nodigt de redactie NVF-leden uit om inhoudelijke 
bijdragen voor de diverse nummers tijdig (zie 
vermelde deadlines) in te zenden. Naast de genoemde 
thema’s is er ook altijd ruimte voor actuele zaken. De 
auteursrichtlijnen en het redactiestatuut staan op de 
website www.fyto.nl (> tijdschrift).

‘Ik zoek een betrouwbare behandelaar of apotheker!’

Het NVF-bureau krijgt regelmatig dit soort vragen van patiënten. 
Wilt u gevonden worden? Dan kunt u zich aanmelden voor de lijst 
met artsen, therapeuten en apothekers op infofyto.nl. Op deze 
lijst staan alleen behandelaars en apothekers die voldoen aan de 
opgestelde opleidingseisen. 
Over toelating beslist het NVF-bestuur. 
Vraag een (elektronisch) aanmeldformulier aan via nvf@fyto.nl.

infofyto.nl –  betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen


