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haar adressenbestand nooit ter beschikking van derden.
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Ten geleide: Etnobotanie in Zuidoost-Azië
Ruim 10 jaar geleden hield de NVF op uitnodiging van professor L.J. Slikkerveer haar congres Fytotherapie en Bio-
diversiteit in Leiden. Congresvoorzitter professor R.P. Labadie opende het symposium met de woorden “Nature 
expresses herself in biodiversity”: het is de taal van de natuur die tot ons spreekt door middel van biodiversiteit. Fy-
totherapeuten proberen overal ter wereld deze taal te verstaan, hetzij in traditionele therapievormen, hetzij in modern 
laboratoriumonderzoek. Verenigingen als de NVF bouwen bruggen tussen deze werelden. 

Jan Slikkerveer benadrukt en bestudeert al vanaf 1984 het belang van de symbiose van cultuur- en natuurwetenschap 
in het universitaire Leiden Ethnosystems and Development (LEAD) programma, waar de bioculturele diversiteit cen-
traal staat. Sinds 1999 bezet Slikkerveer bij het Nationaal Herbarium in Leiden tevens de bijzondere leerstoel Etnobo-
tanische Kennissystemen met betrekking tot Medicinale Planten in Ontwikkelingslanden. Deze leerstoel is inmiddels 
door de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen overgenomen vanwege de grote maatschappelijke beteke-
nis en belangstelling voor deze interdisciplinaire wetenschap. Een interview met Slikkerveer door ondergetekende, 
gevolgd door samenvattingen van enkele recente proefschriften over Indonesische traditionele kruidengeneeskunde, 
vormt de opening van deze special.

Oriëntatie op andere culturen kan blikverruimend werken; dit blijkt met name uit het artikel van Woerdenbag en 
Brouwers. In Vietnam is een goede verstandhouding tussen moderne en traditionele geneeskunde de gewoonste zaak 
ter wereld. Een mooi voorbeeld voor Nederland waar de loopgravenoorlog tussen beoefenaars van beide disciplines 
alsmaar voortduurt. De overheid speelt hierbij in beide landen een niet te onderschatten rol.

De Boer promoveerde onlangs op etnobotanische aspecten van postpartum-rituelen in Laos. Hij stuurde ons een boei-
ende samenvatting van zijn werk daar. In het licht van toenemende resistentie van micro-organismen tegen westerse 
antibiotica is het documenteren van traditionele gebruiken van kruiden met (onder meer) antibiotische werkzaamheid 
van essentieel belang.

Wij bevinden ons in een periode van toenemende grondstoffencrisis die ongetwijfeld tot verergering van de voedselcri-
sis zal leiden. In het kader van het verduurzamen van de landbouw en de zorg om voedselzekerheid is het van belang 
dat etnobotanici documenteren welke eetbare wilde planten verbonden zijn met culturen en ecosystemen. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het promotieonderzoek van Cruz-Garcia dat plaatsvond bij rijstboeren in Thailand.

Het werk dat in deze editie bijeen is gebracht, van Nederlanders in het buitenland en van buitenlanders die in Neder-
land promoveerden, laat met als voorbeeld Zuidoost-Azië zien wat een geweldige schatkamers aan inheemse kennis er 
overal ter wereld nog zijn. 

Actuele zaken die aan de orde komen in dit nummer zijn onder meer de nog openstaande vragen na het NVF/NVGO-
symposium van 15 juni 2012 die door de sprekers van die dag achteraf zijn beantwoord. 

Wij hopen dat u dit kleurrijke nummer met veel plezier leest. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Fytothe-
rapie en het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie wensen u en de uwen een vruchtbaar, geïnspi-
reerd en succesvol 2013 toe.

Drs. A.G.M. van Asseldonk, themacoördinator.

KRUIDEN 
SPECIALITEITEN

Nieuwstraat 8 
7814 PX Weerdinge
telefoon: 0591-648793
telefax: 0591-514908
e-mail: info@cruydhof.nl
website: www.cruydhof.nl

Hart voor natuurlijke 
gezondHeid

Onze nieuwste supplementen, 
seminars, praktijkbijeenkomsten 
en meer. In één overzichtelijke 
nieuwsbrief, speciaal voor uw praktijk.

Ga naar www.bonusan.nl en klik op 
‘Registreer’ om u aan te melden.
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Interview met professor dr. L. Jan Slikkerveer 
Leerstoel Etnobotanische Kennissystemen met betrekking tot
Medicinale Planten in Ontwikkelingslanden
A.G.M. van Asseldonk

In 1999 werd in Leiden aan het Nationaal Herbarium van de Universiteit Leiden de bijzondere leerstoel 

voor Etnobotanische Kennissystemen ingesteld. Zij werd gevestigd door de Martha Tilaar Foundation in Ja-

karta, een stichting die zich inzet voor het behoud van biologische en culturele biodiversiteit, natuurbe-

scherming en educatie met betrekking tot medicinale, aromatische en cosmetische (MAC-)planten. De 

leerstoelperiode van vijf jaar werd na positieve evaluatie verlengd met nog eens vijf jaar. Daarna werd de 

leerstoel door de Universiteit Leiden omgezet in een gewone leerstoel bij de Faculteit der Wiskunde en 

Natuurwetenschappen. In ���� ontving �likkerveer een Eredoctoraat van Universitas �adjadjaran in �an- In ���� ontving �likkerveer een Eredoctoraat van Universitas �adjadjaran in �an-

dung, Indonesië, en in ��11 werd hij geëerd met een bijzondere Indonesische onderscheiding (�iagam 

�enghargaan) voor zijn belangrijke bijdrage aan de wetenschappelijke samenwerking met Indonesië. 

In uw werk benadrukte u vanaf medio 
jaren tachtig het belang van een gelijk-
waardige ontmoeting tussen westerse en 
niet-westerse kennissystemen. Dat was 
kennelijk toen niet vanzelfsprekend, die 
gelijkwaardigheid. Is er wat dat betreft veel 
veranderd?
Ja, met name is de herwaardering van 
de positie van inheemse volkeren en 
hun kennis en ervaring toegenomen. 
Niet alleen met betrekking tot etnoge-
neeskunde en de etnobotanie inzake 
MAC-planten, maar ook wat betreft 
het milieu (etno-ecologie), de landbouw 
(agro-ecologie) en het behoud van de 
bioculturele diversiteit in ontwikke-
lingslanden. Nadat ik nauw betrokken 
raakte bij de opzet van het CIKARD-
LEAD Global Network on Indigenous 
Knowledge and Development (1987) 
heb ik tot mijn genoegen kunnen vast-
stellen dat de positie van de inheemse 
volken ook in politiek opzicht aan-
zienlijk versterkt is, zoals blijkt uit het 
uitroepen door de Verenigde Naties 
van 1995 als het Jaar van de Inheemse 
Volken aan het begin van de Internati-
onal Decade of the World’s Indigenous 
People (1995-2004). Ik heb dit werk 
kunnen voortzetten als directeur van 
het Leiden Ethnosystems and Develop-
ment Programme (LEAD) van de facul-
teit, dat zich verder heeft toegelegd op 
verbreiding van het ontwikkelingspa-
radigma van Indigenous Knowledge Systems (IKS) door 
middel van interdisciplinair, toegepast onderzoek en on-
derwijs in sectoren zoals gezondheid, landbouw, milieu 
en behoud van bioculturele diversiteit in Noordoost-
Afrika, Zuidoost-Azië en het Mediterrane Gebied.

Wat betreft de biologische en culturele 
diversiteit, en de onverbrekelijke relatie 
tussen die twee die u steeds heeft bena-
drukt, wordt het belang daarvan op dit 
moment algemeen erkend door bijvoor-
beeld natuurbeschermingsorganisaties of 
ontwikkelingsorganisaties?
Lokale kennis en praktijken op dit 
gebied zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en dat is door de weten-
schap inmiddels ook ruimschoots 
aangetoond, zowel in onderzoek als 
in onderwijs, en met name op de ter-
reinen van etnobotanie, agro-ecologie 
en traditionele ecologische kennis. 
Helaas krijgt deze belangrijke schakel 
in projecten van ontwikkelingssamen-
werking of natuurbehoud thans nog 
onvoldoende aandacht. 

In het kader van uw leerstoel zijn verschil-
lende onderzoeken gedaan naar traditi-
onele geneesplantenkennis en -gebruiken 
in de context van lokale dorpsgemeen-
schappen in de tropen. Met name betreft 
dit traditionele geneeskunde in Indonesië. 
Ziet u duidelijke overeenkomsten met 
andere Aziatische medische systemen 
zoals Tibetaanse, Vietnamese, Chinese en 
Japanse tradities?
We onderscheiden naast het moderne, 
kosmopolitische biomedische systeem 
een aantal belangrijke etnomedische 
systemen, zoals de door u genoemde 

tradities. We zien daarbij sterke overeenkomsten met 
betrekking tot de onderliggende filosofie van natuurge-
neeskunde, kosmologieën en de nadruk op het veelvul-
dig gebruik van MAC-planten in de materia medica. 
Interessant is hierbij ook het historische proces van 
transculturatie waarbij kennis en gebruik tussen volken 
en culturen door de eeuwen heen tot op vandaag zijn 

Prof. Slikkerveer
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uitgewisseld. We mogen daarbij ook niet de belangrijke 
bijdrage van traditionele geneeskunde – kennis en prak-
tijken van medicinale planten – aan de vroege ontwikke-
ling van de moderne geneeskunde in de zestiende en ze-
ventiende eeuw vergeten, zoals ook in Leiden, waar vele 
medicinale planten en de kennis van gebruik daarvan 
van overzee naar de Hortus botanicus werden overge-
bracht. Ook heden ten dage worden via de zogenaamde 
op basis van ethnodirected approach inheemse kennis en 
gebruik van MAC-planten niet alleen uit Azië, maar ook 
uit Afrika en Zuid-Amerika met succes gebruikt voor de 
ontwikkeling van vele moderne geneesmiddelen.

In uw oratie (1999) noemde u als hete hangijzers onder meer 
kwesties van intellectueel eigendomsrecht en het patenteren 
van organismen. Heeft u bij uw onderzoekswerk hiermee te 
maken gehad, en zijn deze kwesties nog steeds zo relevant?
Een van de belangrijke pijlers van het LEAD-programma 
bij het onderzoek naar MAC-planten voor behoud van 
het regenwoud en verbetering van gezondheidszorg is 
ook de erkenning van het intellectuele eigendomsrecht op 
de kennis van lokale gemeenschappen en in voorkomend 
geval de mogelijke toepassing van het principe van winst-
deling (benefit sharing) bij etnobotanisch onderzoek. Dit 
betekent dat er bij mogelijke aanspraak op patenten op 
componenten van medicinale planten ruimte wordt ge-
creëerd voor de positie van lokale genezers. Wereldwijd 
zijn hierover ook afspraken gemaakt in de Convention 
on Biological Diversity (www.cbd.int). Er hebben op dit 
gebied zeker verschillende kwesties gespeeld waardoor 
inheemse volken soms zelfs niet meer geneigd zijn om sa-
men te werken met westerse onderzoekers. Hierdoor kan 
belangrijke medische etnobotanische kennis voorgoed 
verloren gaan. Vormen van biopiraterij zijn daarnaast 
ook een gebrek aan respect voor de kennis en tradities 
van inheemse volken. Het ongemotiveerd belachelijk of 
zelfs verdacht maken daarvan is helaas nog niet helemaal 
uit de wetenschap verdwenen, zoals het staande houden 
van gebrek aan werkzaamheid of het overdrijven van 
gevaren van kruidengeneesmiddelen; uitspraken die vaak 
uit eigen vooroordelen of financiële belangen en niet uit 
objectief wetenschappelijk onderzoek voortkomen. 

U heeft al in uw proefschrift in 1983 (Medisch Pluralisme in 
Noordoost-Afrika [1]) een flinke hoeveelheid statistische bewer-
kingen – met name multivariate en multipele regressie-analyses 
– toegepast om gedragspatronen die u had gedestilleerd uit 
de interviews te beschrijven en te verklaren. In die tijd was dat 
nog niet gebruikelijk, nu wel. Wat zijn belangrijke ontwikkelin-
gen geweest in die kwantitatieve benaderingen?
Zoals we eerder bespraken, kwam in de vijftiger jaren 
als reactie op de voornamelijk beschrijvende antropo-
logie een meer toepassingsgerichte beweging op vanuit 
de cognitieve antropologie, die vooral de visie van de 
lokale bevolking zelf wilde beschrijven en verklaren (het 
emic-perspectief). Participerend onderzoek en holisti-
sche uitgangspunten van deze benadering in een meer 
dynamische context van voortgaande processen van 
verandering en ontwikkeling waren kenmerkend en deze 
ethnoscience waaierde snel uit in een groot aantal sub-
wetenschappen zoals etnogeschiedenis, etno-ecologie, 
etnolinguïstiek, etnopsychologie, etnogeneeskunde enzo-
voorts. De doorbraak ontstond in de tachtiger jaren met 
de acceptatie van het belang van indigenous knowledge 
systems in ontwikkelingsprogramma’s. Daarop voort-

bouwend richten wij ons in Leiden onder meer op het 
nieuwe, toepassingsgerichte onderzoeksgebied van etno-
botanische kennissystemen in ontwikkelingslanden [2].

De conventionele antropologie heeft vanwege de nadruk 
op het gebruik van de kwalitatieve methodologie nogal 
eens het verwijt gekregen een wetenschap te zijn die zich 
vooral interesseert voor de statische beschrijving van 
voornamelijk exotische verschijnselen op individueel 
niveau bij geïsoleerde volken in de tropen. Maar weten-
schap wordt geacht objectief te zijn en niet anekdotisch. 
Gebleken is dat door toepassing van kwantitatieve me-
thoden en technieken van het meten van de spreiding 
van kwalitatieve verschijnselen onder groepen of ge-
meenschappen een objectiever beeld van de waarneming 
verkregen kan worden. Zo kan door verdere kwanti-
ficering een verschuiving optreden van het subjectieve 
beeld van het individu naar het objectieve beeld van de 
samenleving, dat ook realistischer is. 

Vroeger beschreef men bepaalde factoren en zette die 
dan tegen elkaar af in kruistabellen (matrix), een biva-
riate analyse van bijvoorbeeld de invloed van afzon-
derlijke determinanten op een bepaald gedragspatroon, 
zoals geslacht, leeftijd, woonplaats, opleiding, kennis, 
ervaring, socio-economische status en ziekteperceptie, 
die elk apart de keuze voor gebruik van traditionele 
of moderne geneeskunde zouden (mede) bepalen. Met 
behulp van multivariate en multipele regressie-analyses 
kunnen we echter verder gaan; we kunnen zo de onder-
linge interacties tussen de verschillende determinanten 
meten in relatie tot het ziektegedrag en zo de gedrags-
patronen niet alleen beschrijven maar ook verklaren 
en zelfs voorspellen. We maken bij de kwantitatieve 
etnobotanie gebruik van complexe analysemodellen van 
menselijk gedrag zoals die bij de Universiteit Leiden in 
SPSS zijn ontwikkeld (figuur 1).
Door de multivariate analyses kunnen we nu zelfs zien 
in hoeverre de interacties tussen de variabelen in het 
model significant zijn en tot onderlinge synergie leiden 
zonder duizenden kruistabellen te moeten construeren. 
Door toepassing van deze complementaire kwalitatieve 
en kwantitatieve methoden kunnen we deze relaties en 
interacties tussen verschillende categorieën van variabe-
len beter begrijpen en verklaren, en zelfs verwachtings-
patronen aangeven.
In zo’n geval kan men op basis van inzicht in die signi-
ficante relaties en interacties tussen variabelen de voor-
spelling geven dat, bijvoorbeeld, in Ethiopië een oudere 
vrouw met een lage opleiding en een lage socio-economi-
sche status uit een dorpsgemeenschap maar met veel ken-
nis van lokale medicinale planten, die in de veronderstel-
ling komt te verkeren dat zij door buda (het boze oog) is 
getroffen, geneigd zal zijn om hulp bij een traditionele ge-
nezer te zoeken terwijl een jonge vrouw met een hoge op-
leiding en een hogere klasse uit de stad maar met weinig 
kennis van geneeskruiden zich tot een modern opgeleide 
psychiater zal wenden. Bovendien kunnen we aangeven 
welke van de determinanten zwak en welke sterk signifi-
cant zijn in de relatie met ziektegedrag waarop eventuele 
beleidsmaatregelen zich kunnen toespitsen.

We hebben zo al veel vooroordelen op dit terrein kun-
nen wegnemen. Ander voorbeeld: we hebben zojuist 
een groot samenwerkings project van de Europese Unie 
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afgesloten naar gebruik van verschillende soorten van 
geneesmiddelen in zes landen in het mediterrane gebied. 
Vele collega’s meenden dat de populaties in het onder-
zoeksgebied misschien voor 5% van de traditionele ge-
neeskunde gebruikmaken en dat 95% voor een moderne 
medische behandeling kiest. Ga je nu uitsluitend kwalita-
tief te werk, dan loop je het gevaar om zo’n conclusie te 
trekken op basis van een beperkt aantal diepte-interviews 
met opinieleiders zoals lokale autoriteiten, administra-
teurs, artsen, verplegers, apothekers, kruidkundigen, ho-
meopaten en patiënten, terwijl het beeld verandert als je 
door middel van aanvullend kwantitatief onderzoek met 
huishoud-surveys de spreiding van dergelijke medische 
utilisatiepatronen meet en je zo een realistischer beschrij-
ving en verklaring van het ziektegedrag bereikt. Op die 
manier bleek dat een veel groter deel – te weten 33,4% 
van de bevolking – in het voorgaande jaar van de studie 
voor een traditionele medische behandeling had geko-
zen, tegen 66,6 % voor een moderne behandeling. Plus 
dat we in vijf landen de onderzoeksgegevens van 3.051 
respondenten in kaart hebben gebracht, die de verstrek-
king – respectievelijk het gebruik – van in totaal 11.300 
geneesmiddelen hebben gerapporteerd, waarmee de be-
langrijke relaties tussen de betreffende determinanten zijn 
beschreven en verklaard en op grond waarvan voorspel-
lingen kunnen worden gedaan.

Andere belangrijke ontwikkelingen in mijn vakgebied 
zijn de toepassing van complementaire niet-experimen-
tele en experimentele validatie van MAC-planten door 
middel van een vast protocol met literatuuronderzoek, 
het documenteren, beschrijven en analyseren van trans-
cultureel gebruik van de betreffende planten aangevuld 
met onderzoek naar mogelijke biochemische werkzaam-
heid. Wie hier meer over wil weten zou de publicatie 
waar figuur 1 uit is genomen kunnen bekijken: deze is 
op internet te vinden.

Figuur 1. Het Leidse model voor het onderzoek naar gedrag in 
relatie tot het gebruik van MAC-planten met behulp van sta-
tistische (multivariate) analysemethoden [3]. 
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Activiteiten en samenwerkingsverbanden van de Leidse 
leerstoel Etnobotanische Kennissystemen met betrekking 
tot Medicinale Planten in Ontwikkelingslanden
(EKS) (anno 2012)

- Sinds 1987 is er een nauwe samenwerking in onderzoek 
en onderwijs met Universitas Padjadjaran (UNPAD) in 
Bandung, Indonesië. Er wordt met name samengewerkt 
op het gebied van Jamu (traditionele Indonesische 
kruidengeneesmiddelen), gezondheidsbevordering 
en -communicatie en de evolutie van de mens (in de 
laatstgenoemde unieke samenwerking wordt thans 
het oudste historisch paleoantropologisch archief van 
LEAD gedigitaliseerd). Verschillende congressen werden 
georganiseerd en boeken gepubliceerd over MAC-
planten in Indonesië en over gezondheidsvoorlichting. 
Een recent project (2009-2012) richt zich met 
een nieuw ontwikkelde Master-cursus op de 
verbetering van de positie van inheemse groepen in 
de samenleving met behulp van het concept van 
geïntegreerde microfinanciering op het niveau van de 
dorpsgemeenschappen op het platteland van Indonesië.

- Er wordt vanaf 1988 samengewerkt met de National 
Museums of Kenya in Nairobi (prof. dr. Richard E. 
Leakey) met onderzoeksprojecten op het gebied van de 
menselijke evolutie en behoud van biodiversiteit in relatie 
tot inheemse kennissystemen in Oost-Afrika. 

-  Met de National University of Singapore is in 1999 een 
samenwerking opgestart met projecten rond traditionele 
Chinese en afrikaanse geneeskunde, Jamu en behoud van 
bioculturele diversiteit in Zuidoost-Azië.

-  Met de University of Crete en het Mediterranean 
Agronomic Institute of Chania (MAICH) in Kreta 
bestaat vanaf respectievelijk 1987 en 1989 een 
samenwerking, onder meer in door de Europese Unie 
gefinancierde projecten en via het Erasmusprogramma, 
waarbij studenten worden uitgewisseld die doctoraal 
leeronderzoek en promotieonderzoek verrichten naar 
kennis en gebruik van traditionele kruidengeneeskunde 
op Kreta. Gezamenlijke onderwijsactiviteiten zijn er 
onder meer op gebied van arts-patiëntrelaties, public 
health management, traditionele en moderne medische 
systemen en integrale gezondheidszorg.

-  Er zijn inmiddels reeds zeven onderzoekers van 
de leerstoelgroep op verschillende terreinen van 
lokale kennissystemen en ontwikkelingsprocessen 
gepromoveerd en thans werken er vier promovendi uit 
Indonesië, één uit Oostenrijk, één uit Tanzania en één uit 
Nederland aan hun dissertaties.
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Bali Endangered Para-
dise? Tri Hita Karana 
and the Conservation of 
the Island’s Biocultural 
Diversity
Anak Agung Gde Agung. 
Proefschrift Leiden, 
2005. 464 pagina’s.

Anak Agung Gde Agung 
behaalde zijn BA aan de 
Harvard University en 
zijn MA aan de Tufts 
University (Verenigde 
Staten). Hij speciali-
seerde zich daarna onder 

andere in cultuur en ontwikkeling, waarbij hij later in 
Indonesië als Minister van Toerisme en Cultuur diende 
in het kabinet van President Megawati Sukarnoputri. 
Vanaf 2002 werd hij als onderzoeker lid van het Leiden 
Ethnosystems and Development Programme (LEAD). 
Zijn proefschrift richt zich op het complementaire kwa-
litatieve en kwantitatieve onderzoek naar de rol van de 
traditionele Balinese natuurfilosofie van Tri Hita Karana 
in het behoud van de rijke bioculturele diversiteit van 
het eiland en haar bevolking in het tijdperk van toene-
mende globalisering. Anak Agung Gde Agung verrichtte 
zijn veldwerk in vier verschillende dorpsgemeenschap-
pen op het platteland van Bali. Hij toonde daarbij aan 
dat de lokale bevolking de bescherming van planten- en 
diersoorten als een religieuze plicht beschouwt. Door 
regelmatige toepassing van bepaalde voorschriften en 
rituelen worden de relaties van het individu met res-
pectievelijk de wereld van de goden en voorouders, de 
natuur en haar planten- en dierenrijk en de medemens 
bepaald. Deze verschillende relaties van de Balinees 
dienen gedurende zijn hele leven in een harmonieuze 
balans te verkeren, en bij verstoring te worden hersteld 
om zo uiteindelijk de ultieme status van een zinvol leven 
(moksa) te bereiken, dat in een volgend leven beloond 
zal worden.

Na een beschrijving van de huidige situatie van de bio-
culturele diversiteit op het eiland, waarin niet alleen de 
bedreiging van enkele planten- en diersoorten en ecosys-
temen met uitsterven wordt aangetoond, maar ook het 
verlies aan lokale kennis van soorten van MAC-planten 
wordt gedocumenteerd, zijn de negatieve invloeden van 
het globaliseringsproces op dorpsniveau vanuit de visie 
van de participanten vastgelegd. Het deelonderzoek 
naar Tri Hita Karana als het leidend principe in de kos-
mische orde van het Balinese universum toont aan dat 
de handhaving van de harmonieuze balans tussen de 
drie bovengenoemde werelden de basis vormt voor het 
zorgdragen voor het milieu en de daarmee verbonden 
traditionele ecologische kennis, waarin natuur en cul-

tuur de unieke bioculturele diversiteit van het eiland 
vertegenwoordigen.

De opmerkelijke resultaten van het promotieonderzoek 
van Anak Agung Gde Agung komen vooral tot uitdruk-
king in zijn geavanceerde analyse van het interactiepro-
ces tussen de verschillende individuele, institutionele en 
interveniërende factoren die een significante rol spelen 
in de gedragspatronen van de Balinezen met betrekking 
tot behoud en beheer van hun bioculturele diversiteit. 
Zo blijkt naast de individuele factoren van leeftijd, op-
leiding, kennis van traditionele ecologische kennis en de 
aanwezigheid van lokale instituties zoals het traditionele 
irrigatiesysteem (subak), de lokale buurtverenigingen 
(banjar), en de traditionele belangenverenigingen (seka) 
vooral kennis en toepassing van de natuurfilosofie van 
Tri Hita Karana en haar onderliggende kosmische prin-
cipes van het voortdurend streven naar een harmonische 
balans meest bepalend te zijn in het op natuurbehoud 
gerichte gedrag van de Balinees. De moderne Balinees 
leeft dus niet in twee gescheiden moderne en traditi-
onele werelden, maar weet al generaties lang externe 
bedreigingen van haar unieke bioculturele diversiteit 
door kolonialisme, commercie, toerisme en globalise-
ring het hoofd te bieden door handhaving, versterking 
en rituele toepassing van de op de religie van Hindu 
Dharma gebaseerde filosofie van Tri Hita Karana. Naast 
de theoretische en methodologische implicaties van het 
promotieonderzoek in Bali, zoals de sterk onderbouwde 
significante rol van inheemse filosofieën bij menselijk 
gedrag van natuurbeheer en behoud, en de bijzondere 
geschiktheid van het geselecteerde model van gedrags-
analyse in de niet-westerse setting van het eiland Bali, 
voorziet Anak Agung Gde Agung met dit proefschrift 
ook in een urgente behoefte om een grass roots -basis 
aan te reiken voor de planning en uitvoering van effec-
tief natuurbeleid door de overheid, dat direct aansluit 
op de rijke culturele erfenis van vele generaties van Bali-
nezen in Indonesië.

Paraji and Bidan in Ran-
caekek: Integrated Medi-
cine for Advanced Part-
nerships among Traditio-
nal Birth Attendants and 
Community Midwives 
in the Sunda Region of 
West Java, Indonesia.
Prihatini Ambaretnani. 
Proefschrift Leiden, 
2012. 305 pagina’s.

Prihatini Ambaretnani 
is vanaf 1977 werkzaam 
als antropologiedocent 

Vier proefschriften over traditionele kennis 
en gebruik van geneesplanten in Indonesië 
A.G.M. van Asseldonk
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en -onderzoeker aan de Universitas Padjadjaran in 
Bandung en vanaf 2001 eveneens voor het Leiden Eth-
nosystems and Development onderzoeksprogramma 
van de Universiteit Leiden. Op dit moment is zij tevens 
secretaris-generaal van het Indonesian Resource center 
of Indigenous Knowledge (INRIK) aan de Universitas 
Padjadjaran. Haar proefschrift omvat meer dan tien jaar 
onderzoek in en betrokkenheid bij de zorg voor moeder 
en kind bij zwangerschap, bevalling en kraamperiode 
in Indonesië. Het onderzoek vond plaats in Rancaekek, 
één van de 43 subdistricten van Bandung (Java).

In Indonesië is de traditionele gezondheidszorg nog 
steeds overal aanwezig, ondanks de introductie van mo-
derne westerse medische zorg tijdens de koloniale over-
heersing door Nederland in de negentiende en de eerste 
helft van de twintigste eeuw. Bij de kraamzorg zie je dan 
ook dat de moeder zowel van de westers georiënteerde 
vroedvrouw (bidan) als van de traditionele vroedvrouw 
(paraji) hulp krijgt. Traditionele kennis betekent in dit 
verband niet verouderde kennis, maar verwijst vooral 
naar de wijze van verwerving of gebruik ervan; het so-
ciale proces van leren en delen in een cultuur. Dit proef-
schrift beschrijft factoren die de keuze beïnvloeden voor 
het inschakelen van één of beide traditionele kennis 
en de wijze waarop de samenwerking tussen beiden in 
het Indonesische pluralistische gezondheidsstelsel vorm 
krijgt. Dit gebeurt enerzijds door de paraji, vaak een ou-
dere vrouw met veel ervaring en kruidenkennis, een aan-
tal basisprincipes te leren van moderne kraamzorg; met 
hoe om te gaan de alarmsignalen die ze moet herkennen 
om direct de bidan erbij te halen. Zodoende slaat de 
paraji niet alleen de brug naar lokale tradities en geloof 
maar vervult zij ook een communicatieve functie tussen 
de kraamvrouw (familie) en de doorgaans veel jongere 
westers opgeleide bidan. Anderzijds door de bidan te 
leren om meer begrip en respect voor de kennis en er-
varing van de paraji te hebben, en aansluiting te vinden 
met de lokale opvattingen en praktijken van zwanger-
schap en geboorte. Hoge babysterfte werd ten onrechte 
aan de zorg door de paraji toegeschreven en de Indone-
sische overheid heeft vanaf 1989 een groot programma 
opgezet (Bidan Di Desa, BDD) om de zorg voor moeder 
en kind overal in het land te verbeteren. Hiertoe wer-
den overal op het platteland bidan aangesteld. Er werd 
verwacht dat de positie en het belang van paraji zou af-
nemen na het implementeren van het BDD-programma 
maar het tegendeel was eerder het geval. 

Kruidenbereidingen (jamu) spelen een belangrijke rol in 
het werk van de paraji. Tijdens de zwangerschap mogen 
geen scherpe kruiden of vruchten worden gegeten zoals 
chilipeper, ananas, durian of nangka. Als de bevalling 
nadert, wordt kokosolie ingenomen om het proces te 
versnellen. Na de bevalling maakt de paraji afkooksels 
die worden gedronken om aan te sterken, om de lactatie 
te bevorderen en om het figuur van voor de zwanger-
schap weer terug te krijgen. Plantendelen als korian-
dervrucht, zoethout-, gember- en geelwortel, betelblad 
(Piper betle), kaneelbast en granaatappels worden hier-
bij gebruikt. Steeds vaker worden de mengsels hiervoor 
kant en klaar gekocht, waardoor de traditionele kennis 
erodeert. Ook wordt met kruidenlotion, -olie of -zalf 
gemasseerd. Betelbladafkooksel (of vers) wordt tevens 
gebruikt om de moeder na de bevalling te wassen en om 

de navel van de baby te verzorgen.
De placenta wordt voorzien van kruiden en kokosmelk 
en ritueel begraven. 
De samenwerking tussen beide zorgverleners zoals die 
nu op gang komt, schept kansen voor een verbeterde 
zorg voor moeder en kind indien ook kennis van de pa-
raji wordt geïntegreerd in het werk van de bidan.

Medicinal, Aromatic 
and Cosmetic (MAC) 
plants for Com-
munity Health and 
Bio-Cultural Diversity 
Conservation in Bali, 
Indonesia.
L.N. Leurs. Proef-
schrift Leiden, 2010.

Liesbeth Leurs is een 
cultureel antropoloog 
(Leiden, 2000) die 
zich heeft gespeci-
aliseerd in medisch 
antropologisch on-
derzoek in Indonesië. 

Sinds 2003 is ze betrokken bij het Leiden Ethnosystems 
and Development-Lead onderzoeksprogramma van de 
Universiteit Leiden. Haar proefschrift geeft een samen-
vatting van haar onderzoekswerk op Bali, verricht in 
de periode 2005-2010. In dit onderzoek werd vanuit 
het (emic) perspectief van de lokale bevolking de kennis 
over medicinale, aromatische en cosmetische (MAC-)
planten en de betrokkenheid bij het behoud van biodi-
versiteit geïnventariseerd. Er werden relaties tussen di-
verse afhankelijke en onafhank elijke variabelen getoetst 
en aanbevelingen gedaan op het gebied van gezond-
heidszorg en natuurbeheer.

Het Indonesische eiland Bali is voor veel mensen een 
soort paradijs op aarde. Kenmerken zijn onder meer 
een prachtige natuur, een zeer aangenaam klimaat (tro-
pisch, maar door de bergen niet vochtig benauwd) en 
een vriendelijke cultuur, met een Hindu Dharma religie 
en een levensfilosofie (tri hita karana) waarbij niet per-
fectie, maar de balans tussen god(en), macrokosmos en 
microkosmos centraal staat. De sociale organisatie op 
Bali met diverse kasten, verenigingen en instituties speelt 
een belangrijke rol in het leven van de mensen, ook 
met betrekking tot het gebruik van en de zorg om het 
behoud van de beschikbaarheid (diversiteit) van MAC-
planten. Alhoewel in Bali veel wordt gesproken over het 
Balinees zijn, verdwijnen essentiële zaken zoals de eigen 
taal, waarin de vaardigheid bij een toenemend aantal 
Balinezen beperkt of zelfs afwezig is. Met deze taalken-
nis verdwijnt ook veel kennis van MAC-planten, omdat 
de namen niet meer gekend zijn bij de jongere generatie. 

Er zijn in de geschiedenis van Indonesië enkele econo-
mische impulsen geweest die de handel in MAC-planten 
hebben bevorderd: de onafhankelijkheidsoorlog, de 
politiek van Soekarno die streefde naar een zelfvoorzie-
nend land en de nasleep van de economische depressie 
in 1997, die maakte dat import van grondstoffen voor 
medicijnen onbetaalbaar werd. In de 21ste eeuw is vooral 
de strategie van de Wereld Gezondheids Organisatie, die 
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integratie van traditionele kennis in moderne gezond-
heidszorg nastreeft, van belang. Dit komt tot uiting in 
overheidsprogramma’s zoals tanaman obat keluarga 
(TOGA, medische familietuinen) die bij elk gezond-
heidscentrum te vinden zijn.

Het kader voor het gebruik van de MAC-planten in Bali 
wordt gevormd door een pluralistisch medisch systeem 
waarin verschillende medische systemen daadwerkelijk 
naast elkaar bestaan, elk met eigen materia medica, me-
thoden, parafernalia, ziekteclassificatie, etiologie en con-
ceptualisering van het menselijk lichaam. De traditione-
le geneeskunde, het belangrijkste etnomedische systeem, 
wordt aangeduid met Bali asli, obat asli of pengobatan 
tradisional. De meeste Balinezen gebruiken dit systeem, 
de westerse geneeskunde en nog andere systemen door 
en naast elkaar. Planten worden geclassificeerd als koud, 
fris, neutraal, warm of heet. Het documenteren van de 
traditionele kruidenrecepten, zoals door het ministerie 
van gezondheid wordt gestimuleerd, is belangrijk uit 
oogpunt van behoud van cultuur, maar brengt ook een 
zekere paradox met zich mee. Het vastleggen ervan 
haalt de kennis uit zijn context en stelt deze beschikbaar 
voor iedereen die boeken kan lezen, terwijl volgens de 
Balinese traditie dergelijke klassieke geschriften alleen 
maar mogen worden gelezen door degenen die daar 
geestelijk op voorbereid zijn. Nu verschillende oude 
kruidengenezers echter niet meer praktiseren, blijken er 
in de dorpen vaak geen opvolgers te zijn.

Vier dorpen werden aselect uitgekozen voor deze studie. 
Daarin werden 400 huishoudens (1724 leden) geïnter-
viewd. Door middel van free listing werden de meest be-
kende medicinale planten geïdentificeerd en door middel 
van pile sorting werd aan de geïnterviewden gevraagd 
om kaartjes met afbeeldingen/namen van planten (137) 
te koppelen aan 81 kaartjes met een omschrijving/teke-
ning van eveneens emic geclassificeerde aandoeningen. 
Van de 168 geïdentificeerde MAC-plantensoorten zijn er 
zeven die met uitsterven worden bedreigd. De Balinese 
gemeenschap vindt ook dat er minder MAC-planten in 
de omgeving beschikbaar zijn dan vroeger. Natuurbe-
houd door het uitsluiten van alle menselijke interventie 
sluit niet aan bij het Balinese wereldbeeld, waarbij de 
mens een geïntegreerd onderdeel is van het universum. 
Duurzaam oogsten is dan een beter doel om na te stre-
ven.
Enkele soorten die vaak genoemd werden, betreffen 
Curcuma soorten, Catharanthus roseus (L.) G. Don, 
Elephantopus scaber (L.), Graptophyllum pictum Griff., 
Hibiscus tiliaceus L. en ook enkele alleen met de Bali-
nese naam gekende soorten.

Een van de uitkomsten van de analyses was dat moti-
vatie en inspanningen voor het behoud van de culturele 
diversiteit wat betreft MAC-planten positief gecorre-
leerd waren aan zowel een hogere kaste als aan geloof 
in moderne medische wetenschap. Dit lijkt misschien 
vreemd, maar eigenlijk is het vergelijkbaar met wat we 
zien in de westerse wereld, waar hoogopgeleiden meer 
gebruik maken van complementaire geneeswijzen; niet 
omdat zij de moderne westerse medische wetenschap 
afwijzen, maar omdat ze vrij goed op de hoogte zijn van 
zowel mogelijkheden als beperkingen daarvan en op 
zoek zijn naar vernieuwing of verbetering met behulp 

van de traditionele kennis. Daarentegen werd het zorgen 
voor behoud van biodiversiteit eerder als een taak voor 
de regering gezien. Zo werden ook andere samenhan-
gen binnen het web van kennis, geloof en gebruik van 
MAC-planten opgespoord, gekwantificeerd en waar 
mogelijk geduid.

Gunem Catur in the Sunda 
Region of West Java: Indi-
genous Communications on 
the MAC Plant Knowledge 
and Practice within the Ari-
san in Lembang, Indonesia.
Siti Chaerant Djen Amar. 
Proefschrift Leiden, 2010. 
218 pagina’s.

Siti Amar studeerde in aan 
Universitas Padjadjaran 
in Bandung Padjadjaran 
(Indonesië) en London (Ver-
enigd Koninkrijk) en werkte 

als lector in communicatiewetenschappen vanaf 1976 
aan de universiteit in eerstgenoemde plaats. Zij is als 
onderzoeker en docent vanaf 2009 betrokken bij ver-
schillende Indonesisch-Nederlandse universitaire samen-
werkingsprogramma. Het veldwerk voor deze promotie 
vond plaats in de jaren 2006-2007 in de Sunda regio 
Lembang (West-Java), in vier dorpen die aselect werden 
gekozen. 

In deze interdisciplinaire studie keek een communicatie-
wetenschapper naar etnobotanische thema’s. De arisan 
is een verenigingsstructuur voor plattelandsvrouwen die 
tevens als een roterende spaarbank dienst doet. De leden 
komen met zekere regelmaat bij elkaar, zij betalen een 
bijdrage in de pot en de gezamenlijke pot wordt verloot. 
Wie wint, is de keer erna gastvrouw. Op deze avonden 
wordt ook veel nieuws uitgewisseld, mensen maken af-
spraken om elkaar te helpen, enzovoorts. Gunem catur 
is een voor die regio gebruikelijke informele groepsdis-
cussie over zaken als voeding, onderwijs en gezondheid. 
Hierbij komt vooral ook kennis over medicinale, aro-
matische en cosmetische (MAC) planten vooral aan de 
orde. 
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij communicatie-
onderzoek – kijken of een boodschap leidt tot gedrags-
verandering bij de ontvanger – richtte dit onderzoek 
zich op de wijze van communiceren zelf. Een van de 
conclusies uit het onderzoek is dat het van belang is 
de bestudeerde communicatievorm (gunem catur in de 
arisan) te stimuleren om zo tot een duurzame ontwikke-
ling van de gemeenschap te komen die wordt gedragen 
van onderop. Immers, de meeste inheemse culturen 
benadrukken de verplichting die de mens heeft om de 
aarde met al haar levende wezens als iets heiligs te eren 
en te beschermen. Wordt met deze religieuze aspecten 
geen rekening gehouden, dan wordt gemakkelijk zowel 
de biologische als de culturele diversiteit beschadigd. 
De kennis over voedingsplanten en geneesplanten, zoals 
onderling besproken in de zoals in zovele niet-westerse 
landen, arisan, kent geen duidelijke scheidslijn in twee 
domeinen. Het kan bijvoorbeeld gaan over medicinale 

vervolg op pagina 20
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Traditionele geneeskunde in Vietnam [1]

H.J. Woerdenbag en J.R.B.J. Brouwers

De toepassing van traditionele middelen is in de Vietnamese gezondheidszorg heel gebruikelijk en meest-

al geïntegreerd met allopathie. Analoog aan Traditional Chinese Medicine (TCM) spreken we van Vietnamese 

Traditional Medicine (VTM). Vanwege de onderlinge verwevenheid worden zij samen oosterse geneeskunde 

genoemd (Đông y in het Vietnamees). Vooral in gebieden buiten de grote steden in Vietnam, waar essen-

tiële geneesmiddelen beperkt beschikbaar of te duur zijn voor de bevolking, maakt men op grote schaal 

gebruik van traditionele middelen. In de grote steden zijn westerse geneesmiddelen goed verkrijgbaar en 

is het gebruik daarvan veel algemener. In tegenstelling tot TCM is VTM tamelijk onbekend buiten het ei-

gen land. In dit artikel worden diverse aspecten van de VTM besproken: geschiedenis, filosofie en status 

in de praktijk, de relatie met TCM, de rol van de Vietnamese overheid, regelgeving, kwaliteitscontrole, far-

maceutische formuleringen, wetenschappelijk onderzoek, training, werking, effectiviteit en veiligheid.

geschiedenis
De biodiversiteit in Vietnam is groot. Volgens het Na-
tional Institute of Medicinal Materials wordt een derde 
van de ongeveer 12000 plantensoorten die het land rijk 
is gebruikt om ziektes te genezen of te voorkomen. De 
toepassing van geneeskruiden heeft zich over een peri-
ode van duizenden jaren ontwikkeld tot een volwaardig 
systeem, gebaseerd op vele generaties ervaring en vol-
gens de filosofie van de oosterse geneeskunde.
Tijdens de langdurende Chinese overheersing (tweede 
eeuw voor tot tiende eeuw na Christus) is de traditionele 
geneeskunde in Vietnam sterk beïnvloed door de Chi-
nese. Tegelijkertijd zijn er typisch Vietnamese planten 
terechtgekomen in de TCM. Voorbeelden hiervan zijn 
Aquillaria-soorten, Areca catechu, Caesalpinia sappan, 
Cinnamomum cassia, Coix lachryma-jobi, Quisqualis 
indica, Piper betle, Pueraria thomsonii en Zingiber of-
ficinale. De principes van de huidige VTM zijn ontwik-
keld in de veertiende eeuw en geneesheer Tuệ Tĩnh wordt 
beschouwd als de grondlegger ervan.
Tijdens de Franse koloniale periode (1858-1954) werd 
de westerse geneeskunde sterk bevorderd. Het toepas-
sen van VTM werd ontmoedigd en bestempeld als 
kwakzalverij. Toch bleef VTM bestaan in de Vietnamese 
samenleving en kreeg het een plaats naast de westerse 
geneeskunde. In 1955 riep de grondlegger van Vietnam, 
president Ho Chi Minh, op om de twee vormen van 
geneeskunde te integreren. Tijdens de Vietnamoorlog 
(1965-1975) is VTM succesvol toegepast voor het 
behandelen van brandwonden als gevolg van bombar-
dementen. Ook tropische ziekten werden met VTM 
behandeld, vooral vanwege een tekort aan westerse mid-
delen. Sinds die tijd herleeft VTM. Nu is er binnen Viet-
nam een netwerk van universiteiten, overheidsinstanties, 
ziekenhuizen en instituten waarin de kennis over VTM 
wordt gedeeld en wetenschappelijk onderzoek wordt 
verricht. Voorbeelden zijn het Department of Traditio-
nal Medicine van het Ministery of Health en het Ho Chi 
Minh Institute of Traditional Medicine and Pharmacy. 

vtM in de dAgelijkse prAktijk in vietnAM
Traditionele middelen worden in Vietnam vooral ge-
bruikt bij lichte aandoeningen als griep, verkoudheid, 
hoest, maag-darmproblemen, diarree, menstruatiestoor-

nissen, pijn en ter behandeling van chronische ziekten 
als reuma, hepatitis en diabetes, vaak in combinatie met 
westerse middelen. Ze worden verder gebruikt om aan 
te sterken na een ernstige ziekte, een operatie of een 
bevalling. Zelfzorg met kruidenmiddelen is populair in 
Vietnam. De grens tussen een plant als voedsel of medi-
cijn is vaag; kruiden zijn vaak bestanddeel van functio-
nal foods. De Vietnamese markt kent meer dan 10.000 
medicinale producten, waarvan zo’n 20% bestaat uit 
geneeskruiden. De commerciële verkrijgbaarheid van 
geneeskruiden is wettelijk gereguleerd in Vietnam. Ze 
worden op recept en zonder recept verkocht in apothe-
ken en door erkende practitioners. Local healers gebrui-
ken vaak zelf verzamelde kruiden.

In Vietnam zijn twee stromingen in de gezondheidszorg 
die zich bedienen van geneeskruiden: de pure traditi-
onele geneeskunde en een geïntegreerd systeem. In het 
eerste geval stelt een erkend arts de diagnose en schrijft 
kruidenmiddelen voor volgens de filosofie van de oos-
terse geneeskunde. Dit kan gedroogd plantenmateriaal 
zijn (soms voorbewerkt) om een afkooksel (decoctum) 
van te maken, of een preparaat zoals een tablet of poe-
der. In het tweede geval wordt een diagnose gesteld door 
artsen in ziekenhuizen of gezondheidscentra, veelal met 
behulp van moderne medische technieken. De middelen 
die worden voorgeschreven zijn traditionele of moderne 
industrieel vervaardigde fytotherapeutica, zo nodig in 
combinatie met westerse middelen. Volgens het Vietna-
mese Ministry of Health wordt ongeveer 30% van de 
patiënten in Vietnam behandeld met traditionele mid-
delen.
Er worden in Vietnam, op basis van opleidingsniveau, 
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drie categorieën medische beroepsbeoefenaren onder-
scheiden die geneeskruiden gebruiken. De eerste groep 
bestaat uit traditionele artsen die afgestudeerd zijn aan 
een medische universiteit in Hanoi, Thai Binh, Hue of 
Ho Chi Minh City, of aan de Traditional Medicine Aca-
demy in Hanoi. Het universitaire curriculum integreert 
moderne geneeskunde met de theorie en praktijk van de 
oosterse geneeskunde. De tweede groep zijn de traditio-
nal healers, tot voor kort zonder formele opleiding. Zij 
werken vooral vanuit traditie en ervaring, overgeleverd 
door voorouders en leermeesters. Tegenwoordig moeten 
zij een korte officiële opleiding volgen om het predicaat 
standardized traditional healer te verwerven. Deze ca-
tegorie is vooral vertegenwoordigd in de private sector 
van de Vietnamese gezondheidszorg. De laatste groep 
zijn de kruidendokters die binnen etnische groepen in 
het land te vinden zijn. Zij werken vanuit generatieslan-
ge ervaring en een filosofie waaraan geen wetenschap-
pelijke basis ten grondslag ligt. Daarnaast zijn er de op-
leidingen voor reguliere artsen. Ook daar zit traditionele 
geneeskunde in het curriculum, evenals in de opleiding 
tot apotheker in Vietnam. 

filosofie
Volksgeneeskunde en VTM zijn twee verschillende vor-
men van traditionele geneeskunde in Vietnam. Volksge-
neeskunde vinden we bij de Kinh en bij andere etnische 
groepen. Er bestaan verschillen tussen volksgeneeskunde 
in het noorden en het zuiden van Vietnam die zijn toe te 
schrijven aan verschillen in de lokale flora. De mensen 
leren planten toe te passen bij bepaalde ziekten of symp-
tomen, maar weten niets van oorzaak of werking. De 
VTM daarentegen baseert zich op de filosofie en theorie 
van de oosterse geneeskunde en is over het hele land 
gelijk.
Zoals alle vormen van traditionele geneeskunde ken-

merkt de VTM zich door een holistische benadering en 
worden mens en natuur niet gescheiden gezien. Ziekte 
is verstoring van het evenwicht tussen âm en dương 
(TCM: yin en yang), vooral in de organen. Deze onba-
lans heeft een direct effect op de circulatie van de vitale 
energie van het lichaam, aangeduid als khí (TCM: qi). 
De aard van de onbalans wordt door een arts vastge-
steld. Hij maakt gebruik van medicinale planten en 
traditionele therapievormen zoals acupunctuur, coin 
rubbing, het eten van rijstsoep en het diep inhaleren van 
kruidendampen om de balans te herstellen en zo de pati-
ent te genezen.
Net als TCM heeft VTM een eigen kijk op het functio-
neren van het menselijk lichaam en de samenhang van 
organen, symptomen van onbalans en behandelwijzen. 
Deze filosofie is vooral door Chinezen ontwikkeld. Zij 
behelst de yin-yang-theorie, de vijf basiselementen (wa-
ter, hout, vuur, aarde en metaal), de zang-fu-theorie en 
de jing-luo-theorie, aangepast aan de Vietnamese cul-
tuur. De manier om diagnose te stellen, de behandeling 
en de indeling van ziekten zijn vergelijkbaar met TCM 
en wordt weerspiegeld in de indeling van therapeutische 
groepen (zie tabel 1). Maar er zijn in traditionele boeken 
ook verschillen tussen VTM en TCM te vinden, vooral 
in eigenschappen, smaak, toepassingen en combinaties 
van medicinale planten.

vtM en tcM 
VTM is sterk beïnvloed door TCM, maar kent een aan-
tal planten ter vervanging van een TCM-equivalent. De 

Markt in Hanoi met onder meer gember en geelwortel

Tabel 1. Indeling van VTM op basis van therapeutische groepen.
I. Nhóm phát tán phong hàn / Drugs for relieving cold and wind
II. Nhóm phát tán phong nhiệt / Drugs for relieving heat and wind
III. Nhóm phát tán phong thấp / Drugs for relieving dampness and wind
IV. Nhóm thuốc trừ hàn / Drugs for warming the interior (for expelling cold)
V. Nhóm hồi dương cứu nghịch / Drugs for yang deficiency
VI. Nhóm thanh nhiệt giải thử / Drugs for relieving heat and sun
VII. Nhóm thanh nhiệt giải độc / Heat clearing and toxin-expelling drugs
VIII. Nhóm thanh nhiệt tả hoả / Heat clearing drugs in qi stage
IX. Nhóm thanh nhiệt táo thấp / Heat clearing and dampness drying drugs
X. Nhóm thanh nhiệt lương huyết / Heat clearing drugs in blood stage
XI. Nhóm thuốc trừ đàm / Drugs for expelling phlegm
XII. Nhóm thuốc chỉ ho bình suyễn / Drugs for relieving cough and asthma
XIII. Nhóm thuốc bình can tức phong / Drugs for calming the liver to stop the 
wind
XIV. Nhóm thuốc an thần / Tranquilizing drugs
XV. Nhóm thuốc khai khiếu / Drugs for inducing resuscitation
XVI. Nhóm thuốc lý khí / Drugs for regulating qi
XVII. Nhóm thuốc hoạt huyết, khứ ứ / Drugs for invigorating blood and resol-
ving blood stagnation
XVIII. Nhóm thuốc chỉ huyết / Drugs for stopping bleeding
XIX. Nhóm thuốc trừ thấp lợi thuỷ / Drugs for eliminating dampness and bene-
fiting urination
XX. Nhóm thuốc trục thuỷ / Drugs for expelling water
XXI. Thuốc tả hạ nhu nhuận / Purgatives
XXII. Nhóm thuốc hóa thấp tiêu đạo / Drugs for improving appetite and diges-
tion and removing food
XXIII. Nhóm thuốc thu liễm, cố sáp / Adstrigent drugs
XXIV. Thuốc an thai / Tocolysis drugs
XXV. Nhóm thuốc bổ âm, bổ huyết / Drugs for tonifying yin and blood
XXVI. Nhóm thuốc bổ dương, bổ khí / Drugs for tonifying yang and qi
XXVII. Nhóm thuốc dùng ngoài / Drugs for external use
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Vietnamese plantennamen dragen meestal het voor- of 
achtervoegsel nam (zuidelijk, van Vietnamese herkomst) 
als onderscheid van bắc (noordelijk, van Chinese her-
komst). Zo vervangt Bán hạ nam (Typhonium divaricatum) 
Bán hạ (bắc) (Pinellia ternata) en wordt Ngưu tất nam 
(Achyranthes aspera) gebruikt in plaats van Ngưu tất 
bắc (Achyranthes bidentata). Een ander verschil tussen 
VTM en TCM is dat Vietnamese beroepsbeoefenaren 
een meer praktische dan theoretische aanpak hanteren. 
Daarnaast komen in Vietnam met zijn hete en vochtige 
klimaat andere ziekten voor dan in China, en die vragen 
om een andere dan de TCM-benadering.
Rol van de Vietnamese overheid en regelgeving
Het Ministry of Health is verantwoordelijk voor het be-
leid, de regulering, controle en handhaving van alles wat 
betrekking heeft op geneesmiddelen, met inbegrip van 
de traditionele. Een belangrijke doelstelling van de Viet-
namese overheid is het behoud van VTM, veilig gebruik 
ervan verder te ontwikkelen en de VTM te integreren 
met de westerse geneeskunde, dit alles ter bevordering 
van de gezondheidszorg in Vietnam. Hierdoor is VTM 
een vast onderdeel in het onderwijscurriculum en zijn er 
bij de universitaire richtingen geneeskunde en farmacie 
aparte afdelingen voor traditionele geneeskunde en ge-
neesmiddelen. 
Het Ministry of Health publiceert de Vietnamese farma-
copee. In de meest recente, vierde uitgave (2009) heb-
ben 314 van in totaal 955 monografieën betrekking op 
plantaardige grondstoffen en preparaten daarvan. De 
farmacopee is wettelijk bindend. Op nationaal niveau 
kent Vietnam twee instituten voor de kwaliteitscontrole 
van traditionele geneesmiddelen: het National Institute 
of Drug Control in Hanoi en het Institute of Drug Con-
trol in Ho Chi Minh City. Op lokaal niveau heeft elk 
van de 63 provincies in Vietnam een centrum voor de 
controle van geneesmiddelen (inclusief VTM) en cosme-
tica.
Handel in plantaardige grondstoffen wordt gevoerd 
door gekwalificeerd personeel in staatserkende bedrij-
ven. De meeste kruiden worden als veilig beschouwd en 
hebben de over-the-counter-status. De handel in giftige 
of verslavende planten en preparaten is veel strenger ge-
regeld. Producten die materiaal bevatten van bedreigde 
diersoorten – populair in Aziatische landen, vaak van-
wege hun vermeende werking als afrodisiacum – zijn 
illegaal in Vietnam. Bij wet zijn exploitatie en gebruik 
van zeldzame dieren verboden.

vtM-producten
In 2010 heeft het Ministry of Health van Vietnam een 
lijst gepubliceerd met 300 essentiële traditionele genees-
middelen en 127 traditionele producten. De traditionele 
geneesmiddelen zijn onderverdeeld in 27 therapeutische 
groepen (zie tabel 1), gebaseerd op hun effect en op de 
theorie en filosofie van de VTM. De grondstoffen die 
op de lijst voorkomen moeten voldoen aan kwaliteitsei-
sen. De meeste VTM-producten (ook die niet op de lijst 
voorkomen) zijn van plantaardige herkomst (in ruwe of 
bewerkte staat), maar er zijn ook dierlijke en minerale 
producten. Voorbeelden van ‘medicinale’ dieren zijn de 
Chinese drieklauwschildpad (Pelodiscus sinensis), de 
blaarkever (Mylabris phalerata, M. cichorii), de schorpi-
oen (Pelamneus silenus, Archisometrus mucronatus), het 
zeepaardje (Hippocampus-soorten), de gewone Aziati-
sche pad (Duttaphrynus melanostictus), de slangen naja 

(Naja naja) en de gestreepte krait (Bungarus fasciatus), 
en het Chinese schubdier (Manis pentadactyla). Voor-
beelden van anorganische medicijnen zijn cinnaber, talk, 
borax, aluin, mirabiliet, zwavel en gips.
Verschillende VTM-planten worden ook in de westerse 
fytotherapie gebruikt, zoals Allium sativum (knoflook), 
Aloe vera (aloe), Cimicifuga racemosa (zilverkaars), 
Cynara scolymus (artisjok), Panax ginseng (ginseng) en 
Zingiber officinale (gember).

Bewerking vAn uitgAngsMAteriAAl
In de VTM wordt ruw plantenmateriaal soms bewerkt 
voordat het wordt gebruikt, net zoals in TCM, ayurveda 
en kampo. Het doel hiervan is vermindering van bijwer-
kingen, verbetering van het effect, verandering van ei-
genschappen zoals smaak, of verhoging van de stabiliteit 
en daarmee de houdbaarheid. 
Er kunnen problemen ontstaan als we oosterse genees-
middelen beschouwen door een westerse bril. Aconitum 
napellus bijvoorbeeld, wordt in de westerse wereld als 
giftig aangemerkt vanwege de aanwezigheid van aco-
nitine en verwante esteralkaloïden. Voordat deze plant 
echter in de VTM wordt gebruikt, stelt men de grond-
stof bloot aan een stoom- en hittebehandeling waardoor 
de alkaloïden tot niet-toxische producten hydrolyseren. 
Ook kenmerkend voor VTM is het gebruik van zaden 
van Strychnos nux-vomica en de bast van Strychnos 
wallichiana, die de sterk giftige alkaloïden strychnine en 
brucine bevatten. Het ruwe materiaal mag uitsluitend 
uitwendig worden toegepast. Voor inwendig gebruik, 
onder meer ter verlichting van pijn, moet het een voor-
behandeling ondergaan. 
Als er op het punt van voorbehandeling verschillen zijn 
tussen VTM en TCM gaat het slechts om modificaties 
in het behandelingsproces. Het effect van de traditio-
nele voorbehandeling van plantenmateriaal moet verder 
systematisch worden onderzocht, zowel met behulp van 
geavanceerde analytische methoden als met behulp van 
biologische testen. In de Vietnamese farmacopee zijn de 
Latijnse namen van grondstoffen die een voorbewerking 
hebben ondergaan voorzien van de aanduiding prepa-
rata. 

fArMAceutische forMuleringen
Volgens de filosofie van de oosterse geneeskunde wordt 
in de VTM gebruikgemaakt van meerdere componenten 
in één recept. Een normale formulering bestaat uit vier 
tot twaalf ingrediënten. In de complexe formuleringen 
dienen nevenbestanddelen ter bevordering of ondersteu-
ning van het effect van hoofdbestanddelen of om toxi-
sche effecten van de hoofdbestanddelen tegen te gaan. 
Het gaat dus om synergismen en antagonismen. Belang-
rijk is dat alles in balans is. Bepaalde combinaties van 
geneeskrachtige planten gaan niet samen in één recept 
omdat er sprake is van ongewenste interactie. Onver-
enigbaarheden vinden we in de combinaties van Radix 
Aconiti lateralis preparata met Radix Glycyrrhizae, Bul-
bus Fritillariae, Rhizoma Pinelliae, Semen Trichosanthis, 
Radix en Rhizoma Cynanchi stauntonii of Rhizoma 
Bletillae striatae en van Radix Glycyrrhizae met Radix 
Euphorbiae kansui. 
De meest gebruikte toedieningsvorm in de VTM is een 
waterig aftreksel. Zo’n aftreksel wordt bereid door het 
materiaal 20-40 minuten te koken in water. Bloemen en 
bladeren kookt men korter, mineralen langer. Grond-
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stoffen met vluchtige olie worden niet meegekookt 
maar pas toegevoegd na de kookstap. Een voordeel van 
een decoct met kokend water ten opzichte van andere 
toedieningsvormen is dat pathogene bacteriën en schim-
mels die op het uitgangsmateriaal aanwezig zijn worden 
gedood. Andere toedieningsvormen voor VTM zijn 
pillen, poeders, medicinale wijnen, zalven, compressen 
en granulaten. Pillen bevatten vaak honing als vul- en 
bindmiddel. Dik-vloeibare of droge extracten dienen 
ook als halffabricaat dat voor gebruik wordt opgelost in 
heet water. Vooral voor dierlijk materiaal is deze vorm 
populair.
Industrieel vervaardigde preparaten kunnen een andere 
samenstelling hebben dan traditioneel vervaardigde. Dit 
kan komen door toepassing van apolaire oplosmidde-
len in plaats van (heet) water, waardoor kwalitatief en 
kwantitatief andere (hoeveelheden) stoffen worden ge-
extraheerd. Daarnaast vinden in een decoct, waarbij het 
materiaal een tijdlang aan een temperatuur van 100°C 
wordt blootgesteld, chemische reacties plaats tussen 
plantenstoffen. Dit hoeft bij industriële processen met 
lagere temperaturen en andere oplosmiddelen niet zo te 
zijn.

Biologische Activiteit en effectiviteit
De VTM is grotendeels gebaseerd op traditie en er-
varing, dus experience based en nauwelijks evidence 
based. Voor veel planten zijn inmiddels fytochemische 
gegevens bekend, waardoor we inzicht hebben in de be-
langrijkste bestanddelen en klassen van inhoudsstoffen. 
Daarnaast zijn, vooral in de afgelopen twee decennia, 
farmacologische effecten beschreven van extracten en 
van geïsoleerde inhoudsstoffen. Het traditionele gebruik 
van VTM-planten, vooral die met antikanker-, anti-
inflammatoire, antimalaria-, antibacteriële, antivirale 
en cardiovasculaire toepassingen, wordt hierdoor deels 
onderbouwd met subklinische farmacologische studies 
(in vitro, in vivo, ex vivo). Bewijs in de vorm van gecon-
troleerde klinische of goed uitgevoerde observationele 
studies is er echter nauwelijks, zoals geldt voor alle tra-
ditionele vormen van geneeskunde die er in de wereld te 
vinden zijn.
Er zijn enkele positieve uitzonderingen. Triterpeen-be-
vattende extracten van bovengrondse delen van Centella 
asiatica zijn effectief gebleken bij veneuze insufficiëntie, 
microangiopathie, wondheling, onrust en ter verbetering 
van cognitieve functies. Wortelextract van Morinda of-

ficinalis, met oligosacchariden van het inulinetype en 
antrachinonen als belangrijkste bestanddelen, verbeterde 
de symptomen van patiënten met milde tot halfzware 
depressie zonder de vervelende bijwerkingen die ka-
rakteristiek zijn voor tricyclische antidepressiva. Blad-
extract van Cynara scolymus (met koffiezuurderivaten) 
is effectief gebleken bij spijsverteringsklachten zoals dys-
pepsie, vol gevoel en winderigheid. Voor de toepassing 
van extracten van bovengrondse delen van Orthosiphon 
stamineus (O. spiralis) met lipofiele flavonoïden en kof-
fiezuurderivaten, is bij urineweginfecties en nierstenen 
ten slotte ook enig klinisch bewijs gevonden. 

veiligheid
Voor de VTM gelden de potentiële risico’s die we bij 
alle vormen van traditionele geneeskunde vinden: de 
intrinsieke giftigheid van een plant, mogelijke interacties 
met westerse geneesmiddelen, suboptimale behandeling 
van patiënten door het onthouden van westerse en meer 
effectieve therapie, verontreinigingen, verwisselingen, 
verkeerde identificatie en bijmenging van synthetische 
geneesmiddelen.
Traditionele oosterse geneeskunde wordt als relatief 
veilig beschouwd, maar het gebruik van een aantal 
planten (ook in de VTM) baart wel degelijk zorgen. Het 
bekendst en meest berucht zijn Aristolochia-soorten die 
carcinogene en nefrotoxische aristolochiazuurderivaten 
bevatten. In de VTM zijn weliswaar alle plantensoorten 
met aristolochiazuren verboden maar Asarum hetro-
tropides is een VTM-plant die deze stoffen wel kan 
bevatten. Kwaliteitscontrole is dus essentieel. Als gevolg 
van gebrek aan kennis bij lokale genezers zijn verwis-
selingen van Stephania tetrandra met Aristolochia fangi 
en van Clematis armandii met Aristolochia manshu-
riensis helaas geen uitzondering. Andere voorbeelden 
van risicovolle planten die in de VTM worden toepast 
zijn Ephedra-soorten (tachycardie en hypertensie door 
sympathicomimetische werking), Tussilago farfara (he-
patotoxische pyrrolizidine-alkaloïden), Ginkgo-zaad 
(neurotoxine) en Croton tonkinensis (carcinogene for-
bolesters). Soms wordt het ogenschijnlijk ontbreken 
van bijwerkingen verklaard door het vermogen van 
bepaalde planten om ongewenste effecten van andere 
planten(stoffen) te neutraliseren en door het optreden 
van synergisme waardoor lager kan worden gedoseerd 
om de gewenste werking te krijgen. Pas recent heeft de 
Vietnamese overheid het National Center of Drug In-
formation and Adverse Drug Reactions opgericht. De 
farmacovigilantie omvat nu ook het verzamelen en do-
cumenteren van gegevens over de veiligheid van VTM. 
Voor de toekomstige verdere ontwikkeling van VTM is 
dit een heel belangrijke stap. Het begrijpen van bijwer-
kingen door VTM kan lastig zijn door de complexiteit 
van de recepten. Daarnaast moeten comorbiditeit en 
comedicatie van een patiënt in beschouwing worden 
genomen. 

Contra-indicaties voor kruidenmiddelen zijn af te leiden 
uit het gebruik, de biologische activiteit en aard van de 
bijwerkingen. Daarnaast zijn contra-indicaties afhan-
kelijk van de conditie van de gebruiker. Zwangerschap 
en lactatie zijn een belangrijke contra-indicatie voor 
geneesmiddelgebruik, inclusief de meeste geneeskruiden. 
Middelen die de contractie van de baarmoeder stimu-
leren of abortief of teratogeen werken in diermodellen 

Botanische tuin in Hanoi
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mogen nooit tijdens de zwangerschap worden gebruikt. 
VTM-planten met werking op de uterus zijn Achyran-
thes bidentata, Angelica sinensis, Cyperus rotundus en 
Leonurus japonicus. Teratogene effecten zijn beschre-
ven voor Areca catechu, Euphorbia kansui, Phytolacca 
acinosa en Sparganium stoloniferum. Bij kruiden die de 
hart- of nierfunctie beïnvloeden is kennis van zaken ver-
eist om deze te gebruiken bij hart- respectievelijk nierpa-
tiënten. Gebaseerd op hun gebruik in de VTM moeten 
we hierop attent zijn bij Desmodium styracifolium, 
Dianthus superbus, Dianthus chinensis, Orthosiphon 
aristatus en Tetrapanax papyriferus. Geneeskruiden om 
de leverfunctie te verbeteren of de galsecretie te stimu-
leren moeten we vermijden bij patiënten met galblaas-
obstructie. In deze context noemen we Curcuma longa 
en Curcuma zedoara. Laxeermiddelen als Aloe vera, 
Rheum palmatum en Sesamum indicum zijn gecontra-
indiceerd in patiënten met ileus, colitis ulcerosa, ziekte 
van Crohn, diverticulitis of appendicitis. Planten met 
fyto-oestrogenen (Cimicifuga racemosa, Morinda offici-
nalis) moeten niet worden gebruikt door patiënten met 
hormoonafhankelijke tumoren. Polygala-soorten ten 
slotte, bevatten saponinen die maag-darmirritatie kun-
nen veroorzaken en ongeschikt zijn voor patiënten met 
gastritis of een maagzweer.

Het optreden van interacties tussen kruidenmiddelen en 
synthetische geneesmiddelen kan klinisch relevant zijn. 
Belangrijke parameters zijn de dosering en de behan-
delingsduur met een kruidenmiddel. Het is vooral op-
passen met synthetische geneesmiddelen die een smalle 
therapeutische breedte hebben. Denk hierbij aan een 
patiënt die traditionele middelen gebruikt en dit niet aan 
de behandelend arts meldt als hij met hartproblemen 
wordt opgenomen in het ziekenhuis. 
Interacties kunnen ontstaan door remming of induc-
tie van verschillende cytochroom P450 iso-enzymen, 
glucuronosyltransferases en P-glycoproteïnen. Dit kan 
de farmacokinetiek en/of de farmacodynamie van con-
ventionele geneesmiddelen beïnvloeden en daardoor 
de werking en de bijwerkingen. Maar ook op andere 
niveaus kunnen interacties optreden. Kruidenmiddelen 
kunnen de opname van conventionele middelen uit het 
maag-darmkanaal veranderen. In dit kader noemen we 
planten die een hoog gehalte aan saponinen bevatten 
(bijvoorbeeld Anemarrhena asphodeloides, Codonopsis-
soorten, Gleditchia australis, Polygala-soorten, Panax 
ginseng), en kruiden die de darmmotiliteit beïnvloeden 
(laxeermiddelen zoals Aloe vera, Rheum palmatum en 
Sesamum indicum). Interferentie met orale anticoagu-
lantia door remming van de trombocytenaggregatie is 
beschreven voor Allium sativum, Angelica chinensis, 
Carthamus tinctorius en Lycium chinense, allemaal 
VTM-planten. Ephedra-soorten, die sympathicomime-
tisch werkende alkaloïden bevatten, kunnen interactie 
geven met sympathicomimetica, sympathicolytica, hart-
glycosiden en diuretica.

Cistanche deserticola kan serotonerg syndroom veroor-
zaken door farmacodynamische interactie met sympa-
thicomimetica, MAO-remmers, selectieve serotonine-
heropnameremmers en tricyclische antidepressiva. 
Geneeskruiden met een hypoglykemische werking, zoals 
Litchi chinensis en Morinda citrifolia, kunnen in prin-
cipe interfereren met orale antidiabetica, maar de klini-

sche relevantie hiervan is vooralsnog niet duidelijk.
Productkwaliteit, als laatste, is uitermate belangrijk als 
we de veiligheid van een medicinale plant of preparaat 
daarvan beschouwen. Meldingen van contaminatie van 
Aziatische plantaardige geneesmiddelen met micro-
organismen, aflatoxinen, zware metalen, synthetische 
geneesmiddelen of giftige planten zijn in Europa alom 
bekend. Specifieke Vietnamese casussen zijn in de lite-
ratuur, voorzover ons bekend, niet beschreven. Soms 
worden producten van inferieure kwaliteit in de markt 
gezet voor lage prijzen. Dit is regelmatig voorgekomen 
in Vietnam met Chinese ginsengwortel die nauwelijks 
ginsenosiden bevat. Een goed systeem van kwaliteitscon-
trole, van grondstof tot product, is een vereiste.

tot Besluit
De VTM is onlosmakelijk verbonden met de Vietnamese 
gezondheidszorg. De Vietnamese overheid voert beleid 
dat gericht is op de verdere ontwikkeling van regelge-
ving rond VTM, kwaliteitsborging van VTM-producten, 
en veilig gebruik van VTM-producten naast westerse 
geneesmiddelen. Er is nog veel onderzoek nodig om de 
traditionele toepassing van VTM-planten goed te kun-
nen onderbouwen en voldoende bewijs te krijgen van 
veiligheid en effectiviteit. Het moge een uitdaging zijn 
voor universiteiten, ziekenhuizen en de farmaceutische 
industrie om hieraan bij te dragen. Vooral het meer evi-
dence-based maken van de VTM is een essentieel aspect. 
Daarnaast moet het gebruik van VTM goed in kaart 
worden gebracht en dienen bijwerkingen te worden 
geregistreerd. Farmacovigilantie is in Vietnam in ont-
wikkeling en richt zich ook op de VTM. Bij de verdere 
ontwikkeling van de VTM moeten ethische aspecten als 
intellectuele eigendom, het in stand houden van de bio-
diversiteit en het eerlijk verdelen van opbrengsten in be-
schouwing worden genomen. Ten slotte is het van groot 
belang de kennis over traditionele geneesmiddelen die er 
is bij etnische groepen in Vietnam, maar vaak alleen via 
mondelinge overlevering, te boekstaven en veilig te stel-
len voor komende generaties.
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Medicinaal plantengebruik in Laos rond 
de bevalling en het kraambed 
Van stoomsauna’s tot moederroosteren
H.J. de Boer

De kraamtijd is belangrijk in veel Zuidoost-Aziatische culturen en wordt gezien als een herstelperio-

de die vaak gepaard gaat met een periode van afzondering of opsluiting, de confinement, variërend van 

1� tot 4� dagen. Overeenkomstig de humorale geneeskunde wordt de zwangerschap beschouwd als 

een hete toestand. Tijdens de bevalling gaat warmte verloren en vervolgens komt de vrouw in een toe-

stand met een overmaat aan koude. Rust en rituelen tijdens de kraamtijd zijn nodig om de moeder weer 

in evenwicht te brengen [1]. Confinement bestaat traditioneel uit binnenblijven in de buurt van warmte-

bronnen, wassen met alleen warm water, het drinken van warme dranken, het eten van warm eten, en 

het vermijden van tocht [1]. Confinement als term is vrij breed en kan tevens procedures inhouden zoals 

stoomsauna’s en baden, liggen op warme of hete bedden, dieetvoorschriften en -prohibities, en het ge-

bruik van medicinale plantenbereidingen. In dit artikel wordt met name op het laatste aspect ingegaan.

krAAMperiode risicovol voor Moeder en kind
Zowel de zwangerschap als de bevalling en het kraambed 
markeren een belangrijke stap in het moederschap [2] 
en zijn niet zonder risico voor moeder en kind. Volgens 
de meest recente gegevens is de kindersterfte (sterfte per 
1000 levendgeborenen) en moedersterfte (moedersterfte 
per 100.000 levendgeborenen) voor Laos respectievelijk 
60,3 en 660 [3,4]. Ter vergelijking: de cijfers voor Neder-
land zijn 4,9 en 6. Moedersterfte komt vooral voor in de 
eerste week na de bevalling. De belangrijkste oorzaken 
in Oost-Azië en het Pacifisch gebied zijn postpartum-
bloedingen, sepsis en infecties, obstructies bij de bevalling 
en hypertensie-gerelateerde aandoeningen [5].

In Laos komen postpartum-rituelen en -voedselbeper-
kingen vaak voor en een recente studie toont aan dat 
93% van de vrouwen in de hoofdstad Vientiane meldde 
dat ze zich hielden aan een strikt dieet na de beval-
ling (phit kam), en 97% meldde op hete bedden boven 
gloeiende kolen te liggen (yup hai) voor een periode van 
gemiddeld twee weken [6]. Het liggen op het hete bed 
zou helpen bij het opdrogen van de kraamvloeiing, om 
de vagina en baarmoeder te genezen, de spieren te ont-
spannen en pijn te verminderen. Het niet naleven van 
de rituelen wordt geacht negatieve gevolgen te hebben 
voor zowel moeder als kind [7]. In tegenstelling hiermee 
associeert de moderne gezondheidszorg het hete bed met 
moeder- en kindersterfte, lactatieremming en diarree [6].

het hete Bed (nang kham en nang phai)
De meest gewone plaats voor het postpartum herstel 
is het hete bed, waar de moeder en het kind gedurende 
het grootste deel van de dag en nacht rusten. Het hete 
bed wordt alleen verlaten tijdens de reinigingsroutine, 
die driemaal per dag wordt uitgevoerd en bestaat uit 
stoomsauna, bad, roosteren op kruk of staand over het 
vuur en roosteren op een extra heet bed, gevolgd door 
een terugkeer naar de normale hete bedtemperatuur. De 
resterende tijd wordt besteed op het hete bed en dat is 

waar de moeder eet, borstvoeding geeft en slaapt.

Het hete-bedritueel begint wanneer de moeder weeën 
krijgt en zij in de keuken van het huis op een bed van 
bamboe gaat liggen dat bedekt is met een pandanmat en 
verse bladeren van Blumea balsamifera. De traditionele 
verloskundige of een vrouwelijk familielid bereidt het bed 
en maakt een vuur van gloeiende kolen onder het bed. Het 
houtskoolvuur wordt gemaakt, hetzij op een ongebakken 
kleiplaat, of in een aardewerken pot, rechtstreeks midden 
onder het bekken. Het vuur wordt voortdurend gestookt 
om zowel de kamer als het bed goed warm te houden, bo-
ven de 50 °C. Na de bevalling wordt de baby gewassen en 
zowel moeder als kind leggen zich in het bed. Het warme 
bed geeft ook gelegenheid om uit te rusten, de dagelijkse 
taken te vermijden en de sociale relaties te versterken [6]. 
De hete-bedperiode duurt 14 tot 21 dagen. Daarna hervat 
de moeder haar normale dagelijkse routine.

Moederroosteren (yang phai) 
Het zogenaamde moederroosteren (mother roasting) is 
cultureel verwant aan stoombaden. Moederroosteren 
wordt vaak gedaan om ‘uit te drogen’, de kraamvloed 
(lochia) te beëindigen, de baarmoeder te herstellen naar 
de toestand van vóór de zwangerschap en om baarmoe-
derkrampen te verlichten [1]. Moederroosteren lijkt 
te zijn beperkt tot Zuidoost-Azië maar daar is het wel 
wijdverbreid [8].
Het moederroosteren, waarbij de moeder zichzelf bloot-
stelt aan hoge temperaturen (80-100 °C) boven hete 
kolen, gebeurt op drie verschillende manieren: zittend op 
een stoel, gehurkt over vuur, en liggend op bed. De eerste 
twee manieren zijn uitwisselbaar en worden direct na de 
stoomsauna en het baden gedaan en worden altijd gevolgd 
door het roosteren op bed. De herstellende persoon ligt 
dan op een bed bedekt met aromatische planten dat is 
geplaatst boven een aardewerken pot met gloeiende kolen 
om de vluchtige oliën te verdampen. Het moederroosteren 
is vergelijkbaar met het hete bed, alleen wordt het vuur 
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onder het bed anders gebruikt. In plaats van de moeder 
en het kind alleen warm te houden wordt het vuur heet 
gestookt voor een behandeling van 20-30 minuten voor 
alleen de moeder. Ter voorbereiding op het roosteren wor-
den verse bladeren van B. balsamifera, Cymbopogon ci-
tratus en/of Gonocaryum lobbianum op het bed geplaatst, 
en de herstellende moeder ligt onder een katoenen deken. 
Door de hitte van het vuur verdampen vluchtige oliën uit 
de bladeren, maar die blijven vervolgens opgesloten onder 
de deken en dus bij de moeder op het bed. De moeder 
inhaleert de vluchtige oliedampen en ook haar huid is in 
direct contact met vers plantenmateriaal en wordt intensief 
blootgesteld aan de dampen onder de deken.

stooMsAunA (hom) en stooMBAd (ab)
Stoomsauna’s en -baden komen veel voor in heel Zuidoost-
Azië (voor een overzicht zie [1]) en vaak spelen afkooksels 
van geneeskrachtige planten daarbij een belangrijke rol. 
De patiënt kan ofwel rechtstreeks een bad nemen – zoals 
gebruikelijk is voor de Yao in Laos, Thailand en de provin-
cie Yunnan in China [9-11] –, in een speciale ruimte zitten 
waarin stoom van een afkooksel wordt geleid [12], of in 
een tentachtige constructie zitten met stoom [8,9]. Een 
andere methode gebruikt een zittingloze stoel boven een 
pot met een stomend afkooksel [13]. Door de deksel van 
de pot op te tillen wordt de stoom vrijgelaten, samen met 
vluchtige oliën en andere vluchtige stoffen, voor inhalatie 
en absorptie door de huid. Wanneer het water is afgekoeld 
gebruikt de moeder het afkooksel om haar lichaam te was-
sen.
Vaak gaat de moeder voor het stoomsaunaritueel naar de 
waskamer, die in typische stelthuizen op het platteland 
bestaat uit een kleine uitbouw bij de keuken zonder dak, 
maar met wanden van gevlochten bamboe. Hier zet ze zich 
op een krukje bedekt met verse B. balsamifera-bladeren. 
Zij heeft dan twee aluminium potten, een gevuld met een 
infusum (thee) van geneeskrachtige planten en een andere 
met koud rivier- of leidingwater. Medicinale planten (zie 
tabel 1) in het infusum zijn toegevoegd in hoeveelheden 
van 0,3-1,0 kg per soort en het geheel is verwarmd tot een 
temperatuur van 95-100 °C en vervolgens overgebracht 
naar de wasruimte. De moeder kleedt zich uit en bedekt 
zichzelf en de potten met een dikke deken om zo een kleine 
tent te creëren. In de tent tilt ze het deksel van de pot met 
de hete infusie om stoom vrij te laten en buigt zich voor-
over om de warme aromatische lucht in te ademen. Een 
kokend waterinfusum met circa 3 kg vers plantmateriaal 
kan leiden tot een verdamping van 4-20 ml van vluch-
tige oliën op basis van het vluchtige-oliegehalte van deze 
plantensoorten. Bovendien wordt er nieuw plantenmate-
riaal toegevoegd aan het water terwijl de vluchtige oliën 
verdampen. De uit de verdamping resulterende concen-
traties van vluchtige oliën zijn mogelijk hoog genoeg om 
fysiologische effecten te induceren, hetzij door middel van 
inhalatie of door middel van dermale condensatie op geïn-
fecteerde of ontstoken perineale gebieden.
Na 20-30 minuten opent de moeder de andere pot en 
mengt het koude water met de warme geneeskrachtige thee 
om een mengsel te maken van 50-60 °C. Ze wast dan het 
gehele lichaam door heet water over zich heen te gieten 
met behulp van een schepbakje. Dit wassen duurt ongeveer 
10-15 minuten. Als ze klaar is, wikkelt de moeder zich in 
een sarong zonder zich af te drogen en gaat weer het huis 
in voor het moederroosteren.

postpArtuM geBruik vAn MedicinAle AroMAtische plAnten
Zowel moederroosteren als stoombaden worden geken-
merkt door het gebruik van medicinale planten. In alle 
procedures wordt de herstellende vrouw blootgesteld aan 
vluchtige oliën uit plantenmateriaal door inademing of ex-
terne applicatie. Specifieke plantensoorten die medicinaal 
gebruikt worden in traditionele stoomsauna’s en baden 
zijn gedocumenteerd [8,13–15], terwijl er relatief weinig 
bekend is over de soorten die bij het moederroosteren wor-
den gebruikt [8,16].
Vluchtige oliën worden veel toegepast in de preventie en 
behandeling van menselijke ziekten [17]. Antimicrobiële 
werkzaamheid van vluchtige oliën uit vele plantensoorten 
is gedocumenteerd bij een groot aantal organismen [17,18] 
en het is bekend dat inhalatie van vluchtige oliën en hun 
individuele vluchtige verbindingen (waaronder terpenoï-
den) een belangrijke rol kunnen spelen in het regelen van 
het centrale zenuwstelsel [17].

Door middel van 67 interviews werden de gebruiken 
rond het postpartum herstel en het gebruik van planten 
op 17 locaties in Laos gedocumenteerd. Dit onderzoek 
liet zien dat er tien plantensoorten door drie of meer etni-
sche groepen gebruikt werden (tabel 1). De belangrijkste 
soorten waren Amomum-soorten voor de stoomsauna en 
het stoombad, en Blumea balsamifera voor het moeder-
roosteren, het hete bed, de stoomsauna en het stoombad. 
Het gebruik van deze soorten kwam in elk interview naar 
voren. B. balsamifera was op alle locaties vindbaar, maar 
Amomum microcarpum ofwel A. villosum werden ge-
bruikt afhankelijk van de lokale beschikbaarheid.
Vervolgens zijn met behulp van gaschromatografie en mas-
saspectrometrie (GC-MS) de voornaamste chemische be-
standdelen in de vluchtige oliën van deze soorten bepaald, 
wat het mogelijk maakt het traditionele gebruik van deze 
soorten bij het postpartum herstel mede te evalueren op 
basis van hun chemische bestanddelen.

blumea balsamifera
B. balsamifera is rijk aan vluchtige oliën met een oliegehal-
te van 0,2-1,9% van het verse gewicht [19]. De belangrijk-
ste bestanddelen zijn borneol en kamfer, twee stoffen met 
sterke in vitro antibacteriële eigenschappen [20]. Kamfer 
wordt gebruikt in Chinese en Japanse traditionele genees-
kunde omwille van zijn pijnstillende werking en is heel 
gebruikelijk in balsems en zalfjes voor uitwendig gebruik. 
Kraamvrouwenkoorts als gevolg van microbiële infecties 
komt regelmatig voor in Laos, en maternale en neonatale 
dood door Streptococcus-infecties is ook gedocumenteerd 
[8]. B. balsamifera wordt gebruikt tijdens alle postpartum-
tradities om microbiële infecties te voorkomen. Het spe-
cifieke gebruik van B. balsamifera in de stoomsauna, het 
wassen en het hete bed lijkt zeer relevant voor antimicro-
biële en hygiënische doeleinden. Het traditionele gebruik 
betreft ook pijnbestrijding en borneol heeft ook een pijn-
stillende werking ten gevolge van modulatie van GABA-
receptoren [21]. De pijnstillende werking van kamfer zou 
te maken kunnen hebben met geïnduceerde desensibilisatie 
van de transient receptor potential cation channel V1 
(TRPV1) en het blokkeren van transient receptor potential 
cation channel A1 (TRPA1) [22].

amomum villosum en a. microcarpum
De geanalyseerde vluchtige oliën van A. villosum en A. 
microcarpum hebben een grote variatie in hun terpeno-
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idenspectrum, met betapineen, kamfer, bornylacetaat, 
terpinen-4-ol, fenchon, D-limoneen en alfaterpineen als 
de belangrijkste bestanddelen maar met aanzienlijke 
verschillen afhankelijk van de herkomst van het planten-
materiaal en het plantendeel [23]. Kamfer werd eerder 
al genoemd wegens de in vitro antibacteriële werking. 
Onderzoek naar bornylacetaat bij muizen heeft aange-
toond dat het een pijnstillend effect heeft [24] en ook dat 
inhalatie sedatieve effecten heeft [25]. Terpinen-4-ol heeft 
in vivo sterk remmende effecten op de groei van Candida 
albicans in geïnduceerde vaginale candidiasis bij ratten 
[26]. De hierbij onderzochte doses zijn echter hoger dan 
kan worden verwacht in de stoomsaunabehandeling. Ter-
pinen-4-ol heeft ook ontstekingsremmende effecten door 
verlaging van de productie van ontstekingsmediatoren 
[27]. Terpinen-4-ol en alfaterpineen zijn ook de belang-
rijkste bestanddelen van de vluchtige olie van Melaleuca 
alternifolia (Maiden & Betche) Cheel (de zogenaamde tea 
tree-olie), waarvan bekend is dat deze sterke antimicrobi-
ele en ontstekingsremmende eigenschappen heeft [28,29]. 

discussie en conclusie
B. balsamifera is de belangrijkste soort voor het hete bed 
en het moederroosteren. Tijdens deze behandelingen is 
de huid van de moeder voortdurend in direct contact met 
bladeren van B. balsamifera die van onderen verwarmd 
worden tot 50-70 °C voor het hete bed en tot 90-100 
°C voor het moederroosteren. Verdamping en de daarop 
volgende inhalatie van vluchtige oliën is vooral intensief 
bij moederroosteren: niet alleen zijn de bladeren dan 
sterk verwarmd, maar ook is de moeder volledig bedekt 
met een deken. Hoewel verdamping en inhalatie van 
vluchtige oliën tijdens het roosteren effectief kunnen zijn, 
is het niet waarschijnlijk dat de kwalen die men met dit 
ritueel bestrijdt ook daadwerkelijk worden verholpen. De 
belangrijkste functionele rol van het bedekken van het 
bed met B. balsamifera is waarschijnlijk sanitair, omdat 
het handhaven van een hoge standaard van hygiëne in het 
huis en op het bed moeilijk is. Bedekking van het bed met 
verse bladeren met een sterke antimicrobiële activiteit is 
een goede manier om dit te bereiken. De hygiëne wordt 
verder verbeterd door frequente stoomsauna’s en wassen 
(twee tot zes keer per dag) en het vernieuwen van de bla-
deren op het bed voor elke roostering.

Verdamping van 4-20 ml vluchtigee oliën van B. bal-
samifera en Amomum-soorten tijdens de stoomsauna-
procedure zou kunnen resulteren in hoge concentraties 
van componenten zoals kamfer, bornylacetaat, borneol, 
D-limoneen, linalool, nerolidol, fenchon, terpinen-4-ol en 
alfaterpineen. Alhoewel bekend is dat de dampen van li-
nalool, terpinen-4-ol en alfaterpineen ook antimicrobiële 
effecten hebben op luchtmicroben [30] is het niet zeker 
dat de inhalatie een significante rol speelt in het verlich-
ten van de aandoeningen, zoals die door de herstellende 
moeders genoemd worden (tabel 1). Tijdens het wassen 
na de stoomsauna reinigt de moeder het perineum met de 
medicinale planteninfusie. Deze reiniging wordt gedaan 
met het warme water dat gebruikt is in de voorafgaande 
stoomsauna. Het water koelt af tijdens de behandeling, 
waardoor de temperatuur te laag is voor bepaalde ter-
penen om te verdampen. Bijgevolg is het water rijk aan 
terpenen en andere plantaardige secundaire metabolie-
ten. Mogelijk werken deze applicaties (ook) helend. Een 
dubbelblinde gecontroleerde studie naar het effect van 
postpartum episiotomiegenezing met behulp van zitba-
den met vluchtige oliën van lavendel heeft laten zien dat 
ontsteking en verlichting van pijn aanzienlijk werden ver-

Hete kolen onder het bed voor de het moederroosteren Recent bevallen moeder op heet bed (moederroosteren)

Decoctum, dagelijks gedronken 0-30 dagen postpartum
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beterd in vergelijking met de controlegroep die zitbaden 
gebruikte met povidonjodium [31]. 

De hier beschreven traditionele driemaal daagse dermale 
toepassing van een traditionele medicinale plantenthee, rijk 
aan vluchtige oliën met gedocumenteerde antimicrobiële 
activiteit, is gebruikelijk tijdens postpartum herstel in Laos. 
De hypothese lijkt gerechtvaardigd dat deze een belang-
rijke rol speelt bij de wondhygiëne, pijn en ontstekingen 
reduceert, en de wondgenezing ondersteunt. Mogelijk be-
vorderen synergistische interacties tussen nerolidol, kamfer, 
bornylacetaat, D-limoneen, terpinen-4-ol en alfaterpineen 
de antimicrobiële werkzaamheid van deze stoffen, waar-
door de groei van pathogenen wordt geremd.

Concluderend kan men stellen dat de gezondheidszorg 
in Laos zou kunnen profiteren van het integreren van 
bepaalde aspecten van traditionele praktijken en medici-
naal plantengebruik in moderniseringsprogramma’s met 
actieve betrokkenheid van de lokale bevolking. Dat zou 
de deur kunnen openen naar een waardevolle en cultu-
reel passende zorg die traditionele kennis respecteert en 
bijdraagt aan een biocultureel duurzame ontwikkeling. 
Bovendien kan onderzoek gericht op de farmacologische 
mechanismen die een rol spelen bij de (mate van) ef-
fectiviteit van deze traditionele behandelingen inzichten 
bieden die kunnen helpen bij het verbeteren van zowel 
de lokale als westerse postpartumzorg.
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Tabel 1. Medicinale planten die worden gebruikt tijdens stoomsauna’s en moederroosteren

Soort Deel Gebruik Indicatie 

Blumea balsamifera (L.) DC.
Asteraceae

Bladeren; 
stengels

Stoomsauna; 
wassen; 
roosteren

Postpartum herstel: bloedarmoede (duizelingen; 
hoofdpijn); kraambedkoorts; bevorderen van lactatie; 
postpartum-bloedingen; herstel van het perineum; 
herstel van de baarmoeder; herstel na miskraam

Amomum-soorten (A. villosum 
Lour. en A. microcarpum 
C.F.Liang & D.Fang)
Zingiberaceae

Bladeren; 
stengels

Stoomsauna; 
wassen

Postpartum herstel: bloedarmoede (duizelingen; 
hoofdpijn); kraambedkoorts; bevorderen van lactatie; 
postpartum-bloedingen; herstel van het perineum; 
herstel van de baarmoeder

Citrus grandis (L.) Osbeck (syn. 
C. maxima (Burm.f.) Merr.)
Rutaceae

Bladeren Stoomsauna; 
wassen

Postpartum herstel: bloedarmoede (duizelingen; 
hoofdpijn); kraambedkoorts; bevorderen van lactatie; 
postpartum-bloedingen; herstel van het perineum; 
herstel van de baarmoeder

Cymbopogon citratus (DC.) 
Stapf
Poaceae

Gehele plant Stoomsauna; 
wassen; 
roosteren

Postpartum herstel: bloedarmoede (duizelingen; 
hoofdpijn); kraambedkoorts; bevorderen van lactatie

Alpinia galanga (L.) Willd.
Zingiberaceae

Bladeren; 
stengels

Stoomsauna; 
wassen

Postpartum herstel: bloedarmoede (duizelingen; 
hoofdpijn); kraambedkoorts; bevorderen van lactatie

Artocarpus heterophyllus Lam.
Moraceae

Bladeren Stoomsauna; 
wassen

Postpartum herstel: bloedarmoede (duizelingen; 
hoofdpijn); kraambedkoorts

Gigantochloa parvifolia (Brandis 
ex Gamble) T.Q. Nguyen
Poaceae

Bladeren Stoomsauna; 
wassen

Postpartum herstel: bloedarmoede (duizelingen; 
hoofdpijn); kraambedkoorts; bevorderen van lactatie; 
postpartum-bloedingen; herstel van het perineum; 
herstel van de baarmoeder

Gonocaryum lobbianum (Miers) 
Kurz
Icacinaceae

Bladeren; 
stengels

Stoomsauna; 
wassen; 
roosteren

Postpartum herstel: bloedarmoede (duizelingen; 
hoofdpijn); kraambedkoorts

Liquidambar formosana Hance
Altingiaceae

Binnenbast 
(spint)

Stoomsauna; 
wassen

Postpartum herstel: bloedarmoede (duizelingen; 
hoofdpijn); kraambedkoorts

Phoebe lanceolata Nees
Lauraceae

Bladeren; 
stengels

Stoomsauna; 
wassen

Postpartum herstel: bloedarmoede (duizelingen; 
hoofdpijn); kraambedkoorts; bevorderen van lactatie; 
postpartum-bloedingen; herstel van het perineum; 
herstel van de baarmoeder
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Korte berichten
evolutionAire verwAntschAp vAn plAnten en etnoBo-
tAnie
Een groep wetenschappers van onder meer de universit-
eiten van Reading en London heeft zich gebogen over 
het feit dat verschillende culturen ter wereld waarschijn-
lijk tussen 10.000 en 50.000 plantensoorten medicinaal 
gebruiken, waarvan slechts een klein deel onderzocht is 
op biologische activiteit. Vaak worden daarbij planten 
willekeurig getest op bijvoorbeeld tumorremmende 
werking omdat traditioneel gebruik, naar men zegt, 
wereldwijd niet consequent is. Haris Saslis-Lagoudakis 
en collega’s probeerden vast te stellen of er in tradition-
eel gebruikte soorten meer waardevolle bioactieve bev-
indingen zaten dan in willekeurig gekozen soorten. Dit 
bleek inderdaad het geval te zijn. 
Verschillende culturen gebruiken andere planten voor 
dezelfde aandoeningen omdat in de verschillende lee-
fomgevingen ook andere plantensoorten voorkomen. 
Maar een fylogenetische benadering (gebruikmakend 
van de stambomen van de plantenevolutie, ondersteund 
door DNA-onderzoek) kan iets meer zeggen over de 
verwantschap tussen deze verschillende soorten. En dan 
blijkt dat het medisch gebruik van planten niet wille-
keurig is maar duidelijk gegroepeerd in bepaalde delen 
van de fylogenetische stamboom, en dat heel verschil-

lende culturen als die in Zuid-Afrika (Kaap), Nepal en 
Nieuw-Zeeland hierin voor 80- 90% overeenkomen 
(men vergeleek 1500 planten uit de medische flora 
met 20.000 planten in de totale flora). Dit maakt het 
waarschijnlijker dat juist daar de bioactieve verbindin-
gen te vinden zullen zijn. En het lijkt dan ook verstandig 
om naast een exacte omschrijving van plant en aandoe-
ning ook de traditionele kennis over het te gebruiken 
plantendeel en de bereiding erbij te betrekken, zo schri-
jven de onderzoekers. Dit maakt de kans op succesvolle 
experimentele validering veel groter. Sinds er interna-
tionale afspraken zijn gemaakt op de Conventions on 
Biodiversity – zodat geld verdiend met geneesmiddelen 
uit planten terug moet vloeien naar de landen waar de 
planten en de lokale kennis gevonden zijn – is de finan-
ciering van etnobotanisch onderzoek, die toch al nooit 
riant was, echter flink teruggelopen. Omdat lokale kru-
idenkennis ook in rap tempo aan het verdwijnen is, ligt 
hier nog heel veel werk.

Bron: Saslis-Lagoudakisa CH, Savolainen V, William-
son EM, Forest F, Wagstaffe SJ, Baral SR, Watson MF, 
Pendry CA, Hawkins JA. Phylogenies reveal predictive 
power of traditional medicine in bioprospecting. Proc. 
Natl Acad Sci USA 2012;109(39):15835-40.
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Wilde planten als voedingsplanten 
gebruikt door rijstboeren in Noordoost-
Thailand
G. S. Cruz Garcia en P. Peters

Wilde voedselplanten vormen in veel culturen een aanvulling op het dieet en zijn een belangrijk element in de 

voedselvoorziening en -diversiteit. Door middel van etnobotanisch onderzoek is geprobeerd de complexe com-

plementariteit van antropogene ecosystemen en subsystemen die een rol spelen bij deze praktijken in beeld 

te brengen. Dit is een aanvulling op de bestaande domesticatiemodellen die te weinig rekening houden met 

de rol van dergelijke subsystemen (zoals akkerranden, bermen, schuilplekken enzovoort), terwijl boeren daar 

juist in toenemende mate voedselplanten verzamelen. Immers, ongerepte natuur neemt overal in kwantiteit af.

De verzamelpraktijken zijn niet seizoensafhankelijk: 
boeren verzamelen het hele jaar door uit de verschil-
lende subsystemen in het rijstveld, moestuinen en het 
bos. Wel is er een verschil te zien in de hoeveelheid en de 
soorten die per seizoen verzameld worden (bijvoorbeeld 
na de rijstoogst of in het regenseizoen groeien en bloeien 
er andere soorten dan in het droge seizoen). Een juiste 
analyse hiervan biedt meer inzicht in de rol van deze 
wilde planten voor de voedselzekerheid van de (hier on-
derzochte) rijstboeren.

Veldwerk voor het onderzoek werd verricht in Kalasin, 
in het noordoosten van Thailand. Er werden 87 soorten 
wilde voedselplanten onderzocht die een belangrijke bij-
drage leveren aan de diversiteit van het regionale dieet. 
Deze soorten groeien onder andere in rijstvelden, secun-
daire bosachtige vegetaties en in moestuinen. Naast het 
gebruik als voedselplant werden nog 11 andere functies 
van deze soorten beschreven waarbij de overlap tus-
sen voeding en medicijn het meest duidelijk was: meer 
dan de helft van de soorten werd ook als medicijn be-
schouwd.
Rijstvelden blijken biodiverse en multifunctionele eco-
systemen te zijn. Behalve rijst groeien er 42 soorten 
wilde voedselplanten uit 28 plantenfamilies, meest 
tweezaadlobbigen. Subsystemen van de rijstvelden zijn 
schuilplaatsen, heuveltjes, vijvers, oevers, boomrijen, 
dijken en akkerranden. In verschillende subsystemen 
en seizoenen is er verschil in aanbod van wilde voed-
selplanten. Om de diversiteit aan wilde voedselplanten 
zeker te stellen, zijn alle subsystemen belangrijk daar 
ze evenzovele verschillende niches vertegenwoordigen. 
Ook bij de moestuinen zijn verschillende belangrijke 
subsystemen aan te wijzen zoals erven, tuinranden, ha-
gen en omheiningen (klimplanten). Alle huishoudens 
verzamelden in het droge seizoen en het regenseizoen 
in rijstvelden, vijvers, akkerranden en bij moestuinen, 
en de meesten ook in wegbermen. In tegenstelling tot 
wat werd verwacht hadden de moestuinen een grotere 
diversiteit in het droge seizoen, doordat de boeren door 
hun beheer (onder andere door het geven van water en 
bemesting (koemest)) de beschikbaarheid van bepaalde 
soorten bevorderden.

Door gedurende twaalf maanden systematisch bij veer-
tig huishoudens te volgen welke gekweekte en wilde 
groenten er op tafel kwamen, is de seizoensgebonden 
complementariteit van de antropogene ecosystemen 
verkend. De resultaten lieten zien dat het verzamelen 
van voedselplanten cruciaal is voor voedselzekerheid en 
dieetdiversiteit. 93-100% van de families verzamelde 
zo’n 50 soorten regelmatig. Vooral tijdens perioden van 
schaarste vormen deze soorten een belangrijk ruraal 
vangnet. De meest kwetsbare huishoudens (een lager 
bruto inkomen) verzamelden significant meer soorten. 
Families met bejaarde of chronisch zieke leden gaven er 
de voorkeur aan om te verzamelen in de moestuinen en 
de wegbermen, omdat die dichter bij huis waren. 

Het belang van biodiversiteit voor het behoud van wilde 
voedselplanten dient te worden benadrukt, niet alleen 
op het niveau van soorten, maar ook op ecosysteemni-
veau. Ten slotte kan men ook de conclusie trekken dat 
deze complementariteit cruciaal is voor de voedselzeker-
heid van huishoudens en voor de nutritionele diversiteit 
van de huishoudens gedurende het jaar. Landbouw-
programma’s, programma’s tegen armoede en natuur-

Rijstvelden zijn ook een bron van wilde groente
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beschermingsprogramma’s zouden hier rekening mee 
moeten houden.

Enkele voorbeelden van bomen die (vooral) in rijstvel-
den worden gevonden zijn Azadirachta indica A. Juss. 
var. siamensis Valeton, Psiidium guajava L., Leucaena 
leucocephala (Lam.) de Wit en Ziziphus mauritiana 
Lam. In het regenseizoen kan men eetbare onkruiden 
vinden zoals Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, Hy-
drolea zeylanica (L.) J.Vahl, Ipomoea aquatica Forssk., 
Marsilea crenata C.Presl, Neptunia oleracea Lour., 
Nymphaea pubescens Willd. en Ottelia alismoides (L.) 
Pers. Gedurende het droge seizoen is Glinis oppositifo-
lius (L.) Aug.DC., een plant die in de opgedroogde wa-
terpoelen groeit, zeer belangrijk omdat in deze maanden 
de bevolking de minste toegang heeft tot voedsel uit de 
rijstvelden. 

Enkele belangrijke voorbeelden van planten die in de 
moestuinen worden verzameld zijn Tamarindus indica 

L., Amaranthus viridis L., Calamus-soorten, Centella 
asiatica (L.) Urb., Cissampelos pareira L., Coccinia 
grandis (L.) Voigt, Momordica charantia L., Phyllanthus 
acidus (L.) Skeels, Spondias pinnata Kurz en Tiliacora 
triandra Diels. 
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eigenschappen van avocado, knoflook, ui, geelwortel, 
gember en selderij. 

Recent zijn de prijzen van westerse geneesmiddelen 
flink gestegen en door de relatieve armoede van grote 
groepen mensen is er in Indonesië veel hernieuwde be-
langstelling voor jamu (traditionele Indonesische genees-
kruiden) gekomen. Dit heeft het gevaar van overexploi-
tatie van wilde MAC planten echter ook vergroot. De 
verschillende soortenrijke ecosystemen staan nu al onder 
zeer grote druk doordat veel natuur wordt vernietigd in 
het streven naar socio-economische ontwikkeling. Dit is 
een reden te meer om het delen van kennis en ervaring 
rond MAC-planten te stimuleren, inclusief respectvolle 
kruidentradities. De laatste tijd bedreigen veel vormen 
van exogene communicatie (TV, internet) de voorheen 
gebruikelijke traditionele mondelinge doorgave van ken-
nis over MAC-planten van ouderen aan jongeren.

Jamu is vooral zichtbaar kruidenstalletjes (toko jamu) 
en door de vele straatverkoopsters die (jamu gendong) 
op straat of op de markt hun (bittere) drankjes en poe-
ders verkopen. Zij vormen een symbool van de Indone-
sische identiteit. De receptuur wordt niet aan de klant 
geopenbaard. Doorgaans bestaan de producten enkel uit 
planten, maar ook kunnen andere componenten, zoals 
mineralen toegevoegd zijn.
De oudst bekende beschrijving van Indonesische ge-
neesplanten, uit 1685, is van de Leidse arts J. Bontius 
en in 1741 volgde het Ambonese kruidboek door G.J. 
Rumphius. De Atlas van Indische geneeskrachtige plan-
ten die in 1933 werd gepubliceerd door Kloppenburg-
Versteegh, werd veel gebruikt door Jamu-bereiders en 
verkopers.
Enkele veelgebruikte planten in de overigens heel diverse 
receptuur zijn Kaempferia galanga Linn. (kentjoer), 
Manihot utilissima Pohl. (daun singkong) en Averhoa 
bilimbi L. (calincing).

In de tweede wereldoorlog werden reguliere medicijnen 
schaars en werd de productie van kruidengeneesmid-
delen aangemoedigd door de Japanse bezetters. Omdat 
daar weinig van terechtkwam, wilden de Indonesische 
artsen jamu gaan gebruiken maar omdat ze door de 
Nederlanders waren opgeleid hadden ze hier amper ken-
nis van. Na de onafhankelijkheid bevorderde Sukarno 
de traditionele kruidengeneeskunde. Recent is door 
het instellen van familietuinen met medicinale planten 
(TOGA-projecten) flink bijgedragen aan de toename 
van kennis hierover.
De achtergrondfilosofie bij de inzet van kruiden heeft 
veel overeenkomsten met de klassieke Europese humo-
raal-pathologische concepten: een balans tussen aarde, 
water, lucht en vuur als basiselementen wordt als wense-
lijk gezien en de toekenning van kwalificaties als heet en 
koud (in overdrachtelijke zin) aan organen, ziekteoorza-
ken, voedingsmiddelen en kruidengeneesmiddelen laat 
de historische cultuurkontakten zien met zowel traditio-
neel Europese als Aziatische geneeswijzen. 

Auteursgegevens: 
Zie pagina 5.
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Korte berichten
oMzet kruiden in verenigde stAten gegroeid in 2011
Ondanks de crisis groeide de omzet van botanicals in de 
Verenigde Staten nog steeds, met 4,5% in 2011. Herb-
algram stelde in haar jaarlijkse marktoverzicht eind 
2012 dat de sector als één van de besten door de crisis 
is gekomen. Er zit groei in alle drie de verkoopkanalen 
(supermarkt, internet en gespecialiseerde winkels) maar 
het meest in de speciale Natural & Health food-zaken. 
In de top 40 van de voedingswinkelomzet (groei 6,9%) 
staan cranberry- (ruim 40 miljoen dollar) en sojapre-
paraten (ruim 18 miljoen) bovenaan, gevolgd door 
zaagpalm, knoflook, ginkgo, mariadistel, zonnehoed, 
zilverkaars, sint-janskruid en ginseng (5,5 miljoen). De 
totale omzet bedraagt bijna 380 miljoen dollar. In de 
gespecialiseerde zaken bedroeg de omzet in botanicals 
in 2011 ruim 251 miljoen dollar, een stijging van 9%. 
Hier voerden lijnzaad-, tarwegras- of gerstgras-, aloe- en 
geelwortelpreparaten de lijst aan. De trends in de omzet 
worden duidelijk beïnvloed door onderzoeksresultaten: 
er is de laatste jaren een verschuiving te zien van de 
meer traditionele naar de goed onderbouwde middelen. 

Bron: Blumenthal M, Lindstrom A, Ooyen C, Lynch 
ME. Herb supplement sales increase 4,5% in 2011. 
Herbalgram 2012;95:60-4.

onderzoek nAAr de relAtie tussen BoterBloeMen en 
equine grass sickness
Al enkele jaren zijn onderzoekers aan het centrum voor 
Farmacognosie en Fytotherapie van de School of Phar-
macy, Universiteit Londen, bezig met een uitgebreid 
interdisciplinair onderzoek naar Equine Grass Sickness 
(EGS, ofwel Equine dysautonomia) een ziekte die zich 
voornamelijk kenmerkt door paralyse van de darm. 
Hiertoe hebben de onderzoekers paardeneigenaren 
ondervraagd en weilanden onderzocht. Alhoewel de 
etiologie van deze voor paarden vaak fatale aandoening 
van het autonoom zenuwstelsel nog steeds niet geheel 
duidelijk is, hebben ze wellicht een tipje van de sluier 
opgelicht. Bekend was dat er anaerobe bacteriën, met 
name Clostridium botulinum bij betrokken zijn, maar 
onbekend was welke factoren ertoe leiden dat deze bac-
teriën zo ernstig kunnen toeslaan. 

Gedurende 2007 en 2008 werden 23 plaatsen waar de 
ziekte was geconstateerd en 11 controleplaatsen onder-
zocht op vegetatiesamenstelling en op zware metalen 
en mineralen in de bodem, in het water en in de vegeta-
tie. Na analyse beek er bij de plaatsen waar de ziekte 
voorkwam significant vaker meer stikstof in de bodem 
te zitten. De begroeiing op deze plekken had een signifi-
cant hoger gehalte aan ijzer, lood, arsenicum en chroom 
terwijl in de grond op deze plekken geen sprake was van 
een significante verhoging van deze zware metalen. Ook 
werden op alle getroffen plaatsen (en op 9 van de 11 
controleplaatsen) giftige boterbloemsoorten (Ranuncu-
lus-soorten) gezien. Verder werden diverse giftige plant-
ensoorten op een deel van de locaties aangetroffen, zoals 
Senecia jacobaea, Pteridium-soorten, Digitalis purpurea 
en Equisetum pratense. In de watermonsters werden op 
geen enkele van de onderzochte locaties neurotoxinen 
producerende cyanobacteriën (blauwgroenalgen) aan-

getroffen.
De onderzoekers vermoeden dat er twee of meer uit-
lokkende factoren voor de ziekte zijn gelegen in de 
bovengenoemde aanwezigheid van stikstof en toxische 
stoffen. Mogelijk zijn planten hierbij betrokken, zo-
als de boterbloemen, waarvan het ranunculinegehalte 
werd bepaald, en de grassoorten Lolium perenne en 
Agropyron repens, die veel zware metalen accumuleren. 
Ze achten de hypothese die de oorzaak zoekt in de 
blauwgroenalgen minder waarschijnlijk. Een systeem-
analytische statistische benadering zou kunnen worden 
ingezet om de relaties tussen de vele betrokken factoren 
duidelijker te maken.

In een vervolgonderzoek werd een analyse van het 
metaboloom met behulp van NMR-technieken ge-
maakt van de methanol- en chloroformextracten van 
Ranunculus-soorten (boterbloemen) van 12 getroffen 
en 9 ziektevrije locaties. Op één locatie werd in diverse 
seizoenen geoogst. Een statistische analyse (Partial 
Least Squares, PLS) werd gebruikt om te kijken of er 
significante correlaties waren. Er werden vrijwel geen 
seizoensverschillen gezien. Wel waren er grote verschil-
len in inhoudsstoffen tussen de verschillende soorten (R. 
repens, R. acris en R. bulbosis) maar deze betroffen niet 
zo zeer het ranunculine aglycon (als voorloper van het 
giftige protoanemonine) maar eerder andere inhoudsst-
offen. Ook werden significante verschillen gezien in het 
inhoudsstoffenpatroon van R. repens dat was verzameld 
in EGS-getroffen en EGS-vrije locaties – niet alleen wat 
de concentratie ranunculine betreft maar ook qua an-
dere inoudsstoffen. 
Eveneens met PLS werd gekeken naar relaties tussen de 
in het voorgaande onderzoek gevonden verschillen in 
bodemsamenstelling en de ranunculinegehalten. Er was 
geen relatie met het stikstofgehalte maar wel werden 
duidelijke correlaties gevonden tussen variaties in me-
tabolieten in de boterbloem en variaties aan ijzer, arseni-
cum, selenium, fluoride en molybdeen in de bodem. Met 
name opvallend was de correlatie tussen een hogere bes-
chikbaarheid van ijzer in de bodem en een hoger gehalte 
aan ranunculine in de boterbloemen.

De onderzoekers concluderen dat EGS zeker niet alleen 
het gevolg is van de consumptie van boterbloemen. De 
etiologie van deze ziekte is multifactorieel en complex. 
Maar in combinatie met andere factoren kan deze 
plant wel een rol spelen. Net als het in de vorige editie 
beschreven onderzoek van Laldi wijst dit onderzoek 
naar complexe interacties tussen bedrijfsmanagement, 
bodemkarakteristieken, micro-organismen en vegetat-
iesamenstelling, die belangrijke consequenties kunnen 
hebben voor de gezondheid van grazers.

Bronnen: Edwards S, Martz K, Rogge A, Heinrich M. 
Edaphic and phytochemical factors as predictors of 
equine grass sickness cases in the UK. Front Pharmacol 
2010;1:122. 
Michl J, Modarai M, Edwards S, Heinrich M. Metabo-
lomic analysis of Ranunculus spp. as potential agents 
involved in the etiology of equine grass sickness. J Agric 
Food Chem 2011;(59):10388-93.

echinacea-prepArAAt onderzocht
Enkele onderzoekers van de Cardiff School of Biosci-
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ences (Verenigd Koninkrijk) hebben een gerandomis-
eerde gecontroleerde studie uitgevoerd met een gestan-
daardiseerd Echinacea purpurea-preparaat (oertinctuur 
van 95% herba en 5% radix), dat werd gegeven aan 
755 gezonde vrijwilligers gedurende vier maanden (pro-
fylactisch 2,4 g/dag en tijdens verkoudheden 4 g/dag). 
Uiteindelijk konden 673 personen geanalyseerd worden. 
In de verum-groep kwamen 26% (significant) minder 
verkoudheidsdagen voor dan in de placebogroep: 672 
dagen/149 infecties versus 850 dagen/188 infecties. Bi-
jwerkingen waren op het niveau van de placebo. De be-
trokken virussen werden geïsoleerd en gedetermineerd. 

Bron: Jawad M, Schoop R, Suter A, Klein P, Eccles R. 
2012. Safety and efficacy profile of Echinacea purpurea 
to prevent common cold episodes: a randomized, dou-
ble-blind, placebo-controlled trial. Evid Based Comple-
ment Alternat Med doi:10.1155/2012/841315. 

fytotherApeuticA in de strijd tegen esBl?
Minister Schippers en staatssecretaris Bleker schrijven 
in hun brief aan de Tweede Kamer van 18 oktober 2012 
over de steeds toenemende problematiek van antibi-
oticaresistente micro-organismen ‘dat het belangrijk is 
om alternatieven voor antibiotica te ontwikkelen en te 
benutten. We moeten echt zuinig zijn met de antibiotica 
die we hebben, en alternatieven stimuleren. Ook prebi-
otica, probiotica en fytotherapeutica kunnen daarbij een 
rol spelen.’
Vervolgens verwijzen zij naar het 7e Europese Kaderpro-
gramma waar geld is voor het thema voedsel en land-
bouw, naar ZONmw waar vanaf 2009 het programma 
Priority Medicines en Antimicrobiële Resistentie van 
start is gegaan (volgens de minister zijn er zeven projec-
ten op dit gebied gehonoreerd) en naar de Topsectoren: 
‘Bij het onderdeel AgroFood is een onderzoek ingediend 
dat zich richt op bevordering van de diergezondheid 
door de inzet van natuurlijke middelen, waaronder kru-
iden.’ Dit zou dan in oktober van start gaan.

Navraag door de redactie leverde als resultaat op dat de 
bedoelde zeven projecten bij ZONmw niet meer lopen 
en geen enkele relatie hebben met de inzet van kruiden 
bij antibioticaresistentie (het zijn reeds afgesloten pro-
jecten over fyto-oestrogenen in het dieet van bejaarden 
en sterolen in margarines). Ook op Europees niveau 
bleek uit overleg met AgentschapNL dat de aangeduide 
mogelijkheden of activiteiten eigenlijk niet bestaan. De 
topsector AgroFood liet op 7 januari weten dat er geen 
project op dit gebied was gehonoreerd.

registrAtie geneesMiddel uit cannabis sativum
Voor multipele-sclerosepatiënten is naast de experiment-
ele Cannabis flos inmiddels in Nederland nu ook het ge-
neesmiddel Sativex beschikbaar. Dit is een geregistreerd 
UR-geneesmiddel (Uitsluitend op Recept), bestaande uit 
een cannabisextract en de werkzame bestanddelen delta-
9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD). 
Het is een spray voor oromucosaal gebruik, geregis-
treerd voor de verlichting van symptomen bij patiënten 
met matige tot ernstige spasticiteit als gevolg van mul-
tipele sclerose, die niet adequaat gereageerd hebben op 
andere medicatie. De spray (met alcohol) is bedoeld om 
snel effect te hebben. Of het de patiënten voordeel biedt 
boven de op dit moment (goedkopere) experimenteel 
verstrekte cannabis door het Bureau Medicinale Can-
nabis (BMC) van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport moet nog blijken. Het BMC laat weten 
voorlopig door te gaan met het leveren van enkele varië-
teiten van mediwiet onder de namen Bedrocan, Bedrobi-
nol, Bediol granulaat en Bedica voor gebruik bij andere 
aandoeningen zoals glaucoom of palliatief bij kanker-, 
aids-, of andere patiënten met klachten van misseli-
jkheid, pijn en spasmen. 

Bronnen: Persbericht CBG (6 augustus 2012) en BMC 
telefonisch (6 december 2012). Zie ook www.cannabis-
bureau.nl en www.cannabis-med.org. 

NVF-nieuws
innovAtieprestAtiecontrAct ‘op weg nAAr een AntiBioti-
cAvrije veehouderij’
Met de NVF als penvoerder hebben 13 midden- en klein-
bedrijven de handen ineengeslagen om het antibioticage-
bruik in de veehouderij te verminderen. Het betreft drie 
kalverbedrijven (Klaremelk, Schouten, Mensink), drie 
varkensbedrijven (CVDB, Bankers en van de Wetering), 
een keten duurzaam varkensvlees (De Hoeve) en zes bedri-
jven die producten leveren die bijdragen aan antibioticavrij 
werken. Naast de inzet van kruiden (firma VNK) speelt 
de inzet van goedaardige micro-organismen – onder meer 
voor stalreiniging – een belangrijke rol (firma’s NobleBio 
en PIP Animal). Ook wordt het gebruik van nanotechnolo-
gie ter bestrijding van biofilmvormende bacteriën ontwik-
keld (firma’s Festivus en Phytotreat) en worden IT-gestu-
urde wijzigingen in de luchtkwaliteit en watervoorziening 
getest (firma’s Topturn en PIP Animal). Het project wordt 
gesteund door de Nederlandse overheid via de regeling 
InnovatiePrestatieContract (IPC) en loopt twee jaar. De 

inhoudelijke coördinatie wordt verzorgd door dierenarts 
Ineke Eijck (Eijck Interim-management). 

BijeenkoMst nvf studiegroep dier en kruid op BiovAk-
Beurs
Tijdens de BioVak-beurs in Zwolle zal, evenals vorig jaar, 
de Studiegroep Dier en Kruid van de NVF haar driemaan-
delijkse bijeenkomst houden. Zodoende kunnen andere 
bezoekers van de beurs ook kennismaken met deze werk-
groep en kunnen NVF-leden van de studiegroep ook deze 
beurs bezoeken, waarbij vooral het Gezondheidsplein 
interessant is.
Neem contact op met het NVF-bureau als u hierbij op 24 
januari aanwezig wilt zijn.

r.p. lABAdiefonds ondergeBrAcht in stichting toetsing 
fytotherApeuticA
Tijdens de openbare bestuursvergadering (ledenvergader-
ing) van de NVF op 19 november 2012 werd besloten 
dat het R.P. Labadiefonds ondergebracht wordt bij de 
Stichting Toetsing Fytotherapeutica (STF). Er zal door het 
STF-bestuur een onafhankelijke commissie worden beno-
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emd die de aanvragen beoordeelt. Weliswaar gaat het om 
een klein fonds maar aangezien de NVF door de in 2012 
veranderde regelgeving per 1 januari 2013 geen ANBI-
status(Algemeen Nut Beogende Instelling) meer heeft, 
maar een Sociaal Belang Behartigende Instelling is, biedt 
dit een gunstiger perspectief voor donateurs. Studenten en 
anderen die onderzoek doen naar fytotherapie en fytother-
apeutica kunnen een beroep doen op dit fonds voor bi-
jvoorbeeld congresbezoek en andere ongedekte onkosten.

vrAgen en Antwoorden over kruidengeneesMiddelen
Op het NVF-NVGO-symposium van 15 juni 2012, waar-
van het verslag in de oktobereditie van dit tijdschrift is 
verschenen, hebben de deelnemers vragen voor de sprek-
ers geformuleerd voor een paneldiscussie die na de lunch 
werd gehouden. Verreweg de meeste vragen betroffen 
registratiezaken. Omdat de lunch uitliep, konden lang niet 
alle vragen beantwoord worden tijdens het congres. De 
resterende vragen hebben we schriftelijk voorgelegd aan 
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 
of andere instanties zoals het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS) en de Inspectie voor de Ge-
zondheidsZorg (IGZ). Onderstaand geven deze instanties 
antwoorden op de gestelde vragen. 

1. Zijn er geen traditionele kruidengeneesmiddelen regis-
traties voor dieren mogelijk? Waar staan de wettelijke be-
palingen als iemand een kruidengeneesmiddel voor dieren 
op de markt wil brengen, bijvoorbeeld ter vervanging van 
antibiotica?
Antwoord CBG (bureau diergeneesmiddelen): Er zijn 
geen specifieke kruidenregistraties, deze vallen onder de 
normale registratieprocedure voor diergeneesmiddelen. 
Humaan is er inderdaad aparte wetgeving, dit is veteri-
nair niet het geval. Indien iemand een diergeneeskundige 
indicatie op een product wenst, dan moet het als normaal 
diergeneesmiddel geregistreerd worden. Indien er geen 
diergeneeskundige indicatie op een product staat maar een 
gezondheidsclaim zoals vermeld in de KAG-lijst, dan zou 
een product –mits het onder de definitie van diervoeder 
past– eventueel ook onder de diervoederwetgeving kun-
nen vallen. Het is op diervoeders ook toegestaan claims te 
bezigen, mits onderbouwd (deze onderbouwing dient bij 
de firma aanwezig te zijn op moment van toetreding op 
de markt, zodat de NVWA bij inspectie het dossier op kan 
vragen). Het hoeft in dat geval niet vooraf geregistreerd te 
worden. Indien het om kruiden-extracten gaat, dan moeten 
deze wel opgenomen zijn in het Feed Additives Register 
om gebruikt te mogen worden. 

2. Is er een goede database op internet die alle mogelijk 
interacties tussen (reguliere) geneesmiddelen en kruiden 
geeft?
Antwoord CBG (afdeling botanicals en nieuwe voed-
ingsmiddelen): Er zijn contacten tussen het Nederlandse 
Bijwerkingen Centrum (Lareb) en het CBG om de bi-
jwerkingen en mogelijke interacties, specifiek voor gereg-
istreerde kruidengeneesmiddelen, beter in beeld te krijgen. 
Er is echter geen aparte database voor kruiden.

3. Wat is het verschil tussen fytotherapeutica en kruidenge-
neesmiddelen? Waarom is gekozen voor de tweede naam?
Antwoord CBG: ‘Kruidengeneesmiddelen’ is de Neder-
landse vertaling voor de wettelijke term herbal medicinal 
products. De term ‘fytotherapeutica’ is geen term die in 

de regelgeving van de Europese Unie voorkomt. 15 jaar 
geleden heeft ESCOP de term phytomedicines voorgesteld 
maar die is niet doorgebroken. Wij houden ons aan de 
term in Richtlijn 2001/83/EG.

4. Wat zegt de wet over goede grondstoffen (bij kruiden) 
en waar kun je deze gegevens vinden?
Antwoord CBG: De kwaliteitseisen voor de grondstoffen 
van kruidengeneesmiddelen zijn vastgelegd in Europese 
wetgeving, onder andere in Richtlijn 2003/63/EG (= An-
nex I van Richtlijn 2001/83/EG), de Europese Farmacopee 
en in quality guidelines van het European Medicines 
Agency (EMA).

5. Wat staat er in de wet over vluchtige oliën of aroma-
therapeutica? Kunnen deze ook als traditioneel kruidenge-
neesmiddel geregistreerd worden?
Antwoord CBG: vluchtige oliën of aromatherapeutica vol-
doen aan de definitie van een kruidensubstantie. Producten 
met vluchtige oliën kunnen daarom ook als traditioneel 
kruidengeneesmiddel worden geregistreerd.

6. Wat is precies de functie van de EMA-monografieën 
voor de kruidengeneesmiddelen?
Antwoord CBG: Zie hiervoor de inleiding op de 
EMA website pagina Community Monographs 
(www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/
regulation/document_listing/document_listing_000212.
jsp&mid=WC0b01ac058003380a). Het Committee on 
Herbal Medicinal Products (HMPC) van de EMA vat in 
de monografie samen wat er wetenschappelijk bekend is 
over het betreffende geneeskruid. Dit betreft zowel de niet-
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klinische als de klinische gegevens, alsmede de ervaring die 
in de Europese Unie is opgedaan. Er zijn twee kolommen: 
een voor Well established use en één voor Traditional use. 
De monografie geeft de visie weer van de HMPC op alle 
informatie die nodig is voor het (veilig) gebruik van een 
geneesmiddel dat van het betreffende kruid gemaakt is. De 
fabrikant van een kruidengeneesmiddel kan refereren aan 
deze monografie en hoeft deze zaken dus niet zelf in het 
dossier aan te leveren.
Aanvulling redactie: via www.infofyto.nl wordt bij ‘los 
kruid’ doorverwezen naar verschillende EMA-mono-
grafieën, daar staan dus voorbeelden.

7. Waarom is er nog geen Cannabis flos geregistreerd als 
pijnstiller? De Nederlandse overheid heeft toch dit middel 
in productie? Kan Cannabis een traditioneel kruidenge-
neesmiddel worden? 
Antwoord CBG: Recent is het middel Sativex geregistreerd 
als geneesmiddel (RVG 111277) Feitelijk valt dit onder de 
definitie kruidengeneesmiddel. Dit is een UR-geneesmiddel 
(uitsluitend op recept van de arts); enerzijds vanwege de in-
dicatie (pijn en spasmen bij multipele sclerose), anderzijds 
omdat het niet voor de hand ligt – gezien het feit dat deze 
plant onder de Opiumwet valt – om hiervan een product 
als een zelfzorgmiddel (dat is een voorwaarde voor tradi-
tioneel kruidengeneesmiddel) te registreren. Cannabis flos 
van Bedrocan wordt nog steeds voor onderzoeksdoelein-
den geteeld en afgeleverd onder auspiciën van het Bureau 
Medicinale Cannabis.

8. Waarom is er tot nu toe slechts één traditioneel Chinees 
kruidengeneesmiddel geregistreerd? Zijn er geen aanvragen 
of worden er veel aanvragen afgewezen? 
Antwoord CBG: Wij kunnen alleen maar aanvragen 
beoordelen wanneer er een dossier wordt ingediend. Het 
betreffende middel was de eerste aanvraag uit China die 
aan alle wettelijke registratie-eisen voldeed. Er zijn nog 
geen aanvragen afgewezen. 

9. Is voor drug master files van extracten uit de traditionele 
Chinese geneeskunde (TCG) een EU-GMP certificering no-
dig (bij registratie als traditioneel kruidengeneesmiddel)?
Antwoord CBG: Ja, in Annex 7 van de GMP-richtlijn 
is voor kruiden vastgelegd dat de bereiding van ex-
tracten onder GMP-condities moet plaatsvinden (zie: 
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-4/vol4_
an7_2008_09_en.pdf). Omdat in de Europese Unie alleen 
EU-GMP wordt aanvaard is EU-certificering vereist. 

10. Worden er vanuit de Nederlandse overheid pogingen 
ondernomen om het gat te dichten dat nu gaapt tussen 
kruidengeneesmiddelen en warenwetkruiden, het gat waa-
rin zich de meeste door TCG- en ayurvedatherapeuten 
voorgeschreven kruiden bevinden?
Antwoord VWS: Nee, er is wetgeving voor kruidengenees-
middelen en kruidenpreparaten vallen onder de warenwet. 
Wij vinden het niet wenselijk om hier op nationaal niveau 
aanvullende maatregelen voor te nemen. 

11. Welke commerciële reden kan een firma hebben om 
een stof die nu als voedingssupplement op de markt is te 
registreren als kruidengeneesmiddel?
Antwoord CBG: Dit zou men aan de desbetreffende 
firma’s moeten vragen, wij kunnen daar geen antwoord op 
geven. 

Aanvulling redactie: het ligt voor de hand dat het ant-
woord dan zou kunnen zijn dat bij de verkoop van een 
warenwetproduct geen medische claim mag worden ge-
bruikt en dit kan wel – afhankelijk van de registratie – bij 
een geneesmiddel.

12. Wat voor klinisch bewijs is nodig voor de categorie 
Well established use en waar is dat terug te vinden?
Antwoord CBG: Dat staat in Annex I van Richtlijn 
2001/83/EG, hoofdstuk Well established use.

13. Zijn er traditionele kruidengeneesmiddelen geregis-
treerd voor artrose? 
Antwoord CBG: Nee, de traditionele kruidengeneesmid-
delen die op dat gebied geregistreerd zijn (bijvoorbeeld met 
het kruidenbestanddeel Harpagophytum procumbens), 
hebben een indicatie gebaseerd op de indicatie zoals ver-
meld in de HMPC-monografie voor de betreffende plant.

14. Is er een lijst van alle in Europa geregistreerde traditio-
nele kruidengeneesmiddelen?
Antwoord CBG: Nee, maar de EMA maakt wel jaarlijks 
een inventarisatie over de voortgang. De laatste inventari-
satie waarin de stand staat per eind 2011 (375 registraties 
traditional use, 129 combinatie- en 246 monopreparaten; 
71 well-established use waarvan 54 monopreparaten) staat 
op www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/
Report/2011/05/WC500106706.pdf. Er is nu weer een in-
ventarisatieronde voor de periode tot 31 december 2012.

15. Kan elke apotheker de middelen die in een ander EU 
land zijn geregistreerd gewoon verkopen in Nederland? 
Antwoord IGZ: Het antwoord is ingewikkeld. De volgende 
elementen zijn van belang. Voor kruidengeneesmiddelen 
geldt dezelfde wetgeving als voor geneesmiddelen. Dat 
betekent dat de producten of in Nederland of Centraal* 
geregistreerd moeten zijn en dus niet gewoon verkocht kun-
nen worden als ze in een ander EU land zijn geregistreerd. 
De Geneesmiddelenwet verbiedt een geneesmiddel ter hand 
te stellen waarvoor in Nederland geen handelsvergunning 
(registratie) is verleend. De wet voorziet in een uitzondering 
in specifieke situaties: De Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ) kan toestemming verlenen (op basis van een artsen-
verklaring) indien een arts het noodzakelijk vindt omdat 
behandeling van een patiënt niet mogelijk is met in Neder-
land beschikbare, geregistreerde geneesmiddelen. 

* Geneesmiddelen kunnen in Nederland via een nationale 
procedure geregistreerd worden. Maar naast de nationale 
procedure bestaat er in Europa ook een route waarbij er 
een handelsvergunning verstrekt wordt die in één keer 
geldig is voor de gehele Europese Unie. Deze route wordt 
de centrale procedure genoemd. De handelsvergunningen 
worden afgegeven onder verantwoordelijkheid van de Eu-
ropese Commissie.


