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Ten geleide
Het zomernummer besteedt dit keer aandacht aan gastritis 
veroorzaakt door gebruik van niet-steroïdale ontstekingsrem-
mers (NSAID’s en aspirine) en door infectie met Helicobacter 
pylori. Zowel het gebruik van NSAID’s als maaginfectie met H. 
pylori komen wereldwijd op grote schaal voor. Medicijnen die 
voorgeschreven worden om gastro-intestinale bijwerkingen 
van NSAID’s te voorkomen (maagzuurremmers) introduceren 
zelf nieuwe bijwerkingen in het maag-darmkanaal, of kun-
nen die van de NSAID’s verergeren. Eradicatietherapie ter 
bestrijding van een H.-pylori-infectie kan falen door antibio-
ticaresistentie.

Genoeg aanleiding om eens de fytotherapeutische mogelijk-
heden te verkennen die hier van betekenis kunnen zijn. U leest 
hierover in de eerste twee artikelen, die gewijd zijn aan het 
thema. Momenteel zou gastritis wereldwijd het belangrijkste 
onderzoeksterrein zijn van studies met medicinale planten, 
of specifieke stoffen uit planten, maar vreemd genoeg zijn er 
nog nauwelijks klinische studies gepubliceerd met plantaar-
dige middelen ter voorkoming of behandeling van NSAID-
gastropathie. Wat meer klinische studies zijn er te vinden 
met medicinale planten tegen H.-pylori-infectie, maar deze 
worden opvallend genoeg overheerst door studies met tradi-
tionele Chinese kruidenformules.

Pas recent is het besef gaan groeien dat NSAID’s al direct bij 
de eerste inname schade aan het maag-darmkanaal geven, 
en niet alleen in maag en duodenum, maar ook lager in het 
darmkanaal. Het is alleen in veel gevallen asymptomatisch. 
Door nieuwe diagnosetechnieken, zoals capsule endoscopy 
en double balloon enteroscopy, is dit aan het licht geko-
men. Medicinale planten kunnen het voordeel hebben dat ze 
het slijmvlies beschermen in het gehele maag-darmkanaal 
en niet alleen in het bovenste deel. Ook voor probiotica is hier 
plaats ter ondersteuning van beschermende maatregelen 
tegen NSAID-gastro- en enteropathie. Overigens schijnen 
NSAID’s schadelijker voor de maag te zijn wanneer ze in de 
ochtend genomen worden dan wanneer ze ’s avonds geno-
men worden [1].

Fytotherapeutica als toevoeging aan de behandeling van H.-
pylori-infectie zou een aantrekkelijke mogelijkheid kunnen 
zijn voor een doeltreffender behandeling bij resistente H.-
pylori-stammen en tevens om (verdere) resistentievorming 
tegen antibiotica te beperken. Als opvolging van de behande-
ling zouden bepaalde fytotherapeutica de kans op recidieven 
kunnen verminderen. Hetzelfde geldt mogelijk ook voor de 
toepassing van probiotica. Hoe plantenstoffen de werking 
van antibiotica kunnen versterken, juist ook bij antibiotica-re-
sistente organismen, kunt u lezen in een bijdrage van Wendy 
Langeveld e.a., waarin dit toegelicht wordt voor vluchtige 
oliën.

Beide bovengenoemde oorzakelijke factoren van gastritis 
gaan gepaard met voortdurende oxidatieve stress in de 
maag en daarmee met oxidatieve schade. Ook dit is een 
reden om planten of probiotica in te zetten, vanwege een 
antioxidatieve activiteit. Verder zijn er goede redenen om 
hier standaard vitamine C te suppleren, hoewel in sommige 
gevallen eerder substitutie dan suppletie aan de orde is. Vi-
tamine C hoort tot de defensiemechanismen van de maag, 
maar is bij een aantal patiënten die protonpompremmers 

(maagzuurremmers) gebruiken niet meer detecteerbaar in 
het maagsap, wat ronduit zorgelijk is. Suppletie met vitamine 
C kan bovendien het effect van eradicatietherapie verbeteren 
en tegelijkertijd de toxiciteit van protonpompremmers voor 
maagklieren verminderen [2].

Dial en medewerkers namen tussen 1994 en 2004 in Enge-
land onder de gewone bevolking een sterke toename waar 
van diarree veroorzaakt door darminfectie (overgroei) met 
Clostridium difficile [3]. Clostridium-geassocieerde diarree 
(CDAD) is meestal een gevolg van antibioticagebruik. Gedu-
rende deze tien jaar tijd was het antibioticagebruik echter 
afgenomen en er tekende zich een nieuwe trend af: een forse 
toename van het gebruik van protonpompremmers. Uit de 
studie van Dial e.a. kwam naar voren dat de incidentie van 
CDAD bij protonpompremmers nagenoeg gelijk was aan de 
incidentie bij antibiotica (!), namelijk een rate ratio van 2,9, 
respectievelijk 3,1. Ook het gebruik van NSAID’s vertoonde 
met een rate ratio van 1,3 een verhoogd risico op CDAD [3]. 
In een van de korte nieuwsberichten is te lezen dat probiotica 
het risico op diarree door antibiotica, in het bijzonder CDAD, 
aanzienlijk kunnen verminderen. Probiotica kunnen daarmee 
de verdraagbaarheid van eradicatietherapie verbeteren. Of 
probiotica ook het risico op CDAD door protonpompremmers 
verminderen, is nog niet bekend.

In een opiniestuk van Chris Dhaenens, weergegeven door 
Maaike de Jong, is te lezen welke hindernissen in de weg 
staan bij de acceptatie van de wetenschappelijk onderbouw-
de toepassing van fytotherapeutica en hoe weinig objectief 
fytotherapeutica naar waarde worden geschat. Sprekers op 
het NPN-symposium van dit voorjaar, waarvan het meren-
deel een wetenschappelijke onderzoeksfunctie heeft, konden 
in ieder geval de toegevoegde waarde van voedingssuppletie 
onderschrijven voor de gezondheid en willen dit zelfs uitdra-
gen richting Europese Commissie. Zij zien de gerichte inzet 
van voeding en voedingssupplementen ook als een mogelijk-
heid om op een gezonde manier op zorgkosten te besparen. 
U leest dit in een bijdrage van Edith van den Bergh. Tot slot 
hebben we interessant nieuws kort samengevat in de nieuws-
berichten.

De redactie wenst u veel leesplezier toe met dit nummer. 

Lan Kiauw de Munck-Khoe, themacoördinator.
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Gastritis, een inleiding op het thema
Ter inleiding op het thema van dit nummer een beknopte uiteenzetting over gastritis, in een redactionele bewer-
king, met dank aan T.H. Khoe (huisarts te Amsterdam).

Gastritis is een ontsteking van het maagslijmvlies. Als 
gevolg van een gastritis kan de beschermende werking 
van het maagslijm afnemen waardoor maagzuur en verte-
ringsenzymen het maagslijmvlies verder kunnen aantas-
ten. 
Een veelheid van factoren kan een gastritis veroorzaken 
waaronder infecties, beschadigingen door chemische 
stoffen en medicijnen, acute stressreacties en immunolo-
gische aandoeningen. De ontsteking ontstaat als bescher-
mende factoren en herstelmechanismen tekortschieten 
tegenover de beschadigende factoren. Beschadigende 
factoren kunnen kortdurend of langdurig aanwezig zijn, 
wat kan resulteren in een acute, voorbijgaande gastritis 
of in een chronische vorm. Gastritis is veelal asymptoma-
tisch maar kan op de langere termijn ernstige, schadelijke 
gevolgen hebben in de vorm van ulcera in maag of duo-
denum en maagkanker. Histologisch onderzoek naar de 
oorzaak van een gastritis is belangrijk voor de diagnostiek 
en behandeling omdat het macroscopische beeld (via gas-
troscopie) vaak aspecifiek is.
De drie meest voorkomende oorzaken van gastritis zijn, 
behoudens gastro-intestinale infecties (passagère gastro-
enteritiden), Helicobacter-pylori-infectie, medicijnen en 
immunologische oorzaken.

Acute gAstRitis
Acute gastritis is meestal een heftige en diffuse beschadi-
ging van het beschermende maagslijmvlies die plotseling 
begint en weer snel kan verdwijnen als de oorzakelijke fac-
tor verdwenen of behandeld is. Patiënten met een acute 
gastro-enteritis kunnen klachten vertonen zoals buikpijn, 
misselijkheid en braken. De ernst van histologische bevin-
dingen staat veelal niet in relatie tot de intensiteit van de 
klachten. 
Inwerking van chemische stoffen zoals alcohol, medicijnen 
en gal, maar ook een verslechterde doorbloeding veroor-
zaken een acute erosieve gastritis. Het maagslijmvlies ver-
toont in zo’n geval bloedingen, erosies en ulcera. Gebruik 
van niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID’s) en aspi-
rine is de meest voorkomende oorzaak. Dit soort medica-
tie verstoort de synthese van prostaglandinen, welke een 
zeer belangrijke rol spelen in de effectieve instandhouding 
van het maagslijmvlies tegen de bijtende werking van het 
maagzuur.
Bacteriële infecties kunnen ook een acute gastritis ver-
oorzaken. Infectie met H. pylori is hierbij de meest voor-
komende. Infectie met H. pylori is zeer wijdverspreid en 
veroorzaakt het merendeel van de maagulcera. H. pylori 
bezit eigenschappen om zich te onttrekken aan de scha-
delijke invloed van het maagzuur en kan infiltreren in het 
maagslijmvlies. De acute infectie, die meestal asymptoma-
tisch is, begint in het antrum en kan zich verspreiden over 
het gehele maagslijmvlies en veranderen in een chroni-
sche vorm. 

chRonische gAstRitis
Een acute gastritis kan overgaan in een chronische gas-

tritis en op langere termijn in sommige gevallen tot een 
atrofische gastritis. De symptomen kunnen anders zijn dan 
bij de acute vorm, met doffe pijn in de bovenbuik, een vol 
gevoel en verlies van eetlust na enkele happen voedsel. 
Sommige patiënten zijn echter asymptomatisch.
Afhankelijk van de oorzaak zijn ook hier typische histo-
logische veranderingen in het maagslijmvlies te onder-
scheiden. Infectie met H. pylori is de meest voorkomende 
oorzaak voor een chronische gastritis, maar ook medicatie 
(met name NSAID’s), alcohol en immunologische factoren 
komen voor als oorzaak. Combinaties van beschadigende 
factoren zoals een H. pylori-infectie en NSAID-gebruik ver-
hogen de kans op een (chronische) gastritis aanmerkelijk.

De mate van virulentie van de H. pylori en de conditie 
van de lokale en immunologische afweer van de patiënt 
bepalen de duur en ernst van de ontsteking. De infectie 
zet de immunologische afweerreactie in gang door ac-
tivatie van leukocyten (T- en B-cellen), welke vervolgens 
het maagslijmvlies infiltreren en de Helicobacter-bacteriën 
fagocyteren. Beschadiging van maagslijmvliescellen door 
H. pylori leidt tot het vrijkomen van ontstekingsfactoren 
die de ontstekingscascade in gang zetten. Slijmvliescellen 
kunnen ook actief door interactie met H. pylori de ontste-
king stimuleren. Allerlei ontstekingsmediatoren, waaron-
der TNF-α en interleukinen, zijn bij patiënten met H.-pylori-
infecties in hoge concentraties meetbaar in het slijmvlies. 
Leukocyten produceren vrije radicalen om de bacteriën 
te elimineren. Deze vrije radicalen kunnen ook vrijkomen 
in het weefsel en slijmvliescellen beschadigen en ook op 
DNA-niveau veranderingen veroorzaken. Blijft de ont-
steking bestaan – met langduriger beschadiging van het 
slijmvlies door vrije radicalen, inwerking van enzymen en 
maagzuur tot gevolg – dan leidt dat tot ulcera en op lan-
gere termijn tot atrofische gastritis met functieverlies van 
het maagslijmvlies en tot maligne ontaarding, van meta-
plasie van maagepitheel tot uiteindelijk maagcarcinoom.

BehAndeling
De behandeling is er in eerste instantie op gericht de oor-
zakelijke factor weg te nemen. Bijvoorbeeld eradicatie van 
de H. pylori of staken van de schadelijke medicatie. Even-
eens kan geprobeerd worden het ontstekingsproces te 
dempen en hiermee de schadelijke invloed ervan op het 
maagslijmvlies te verminderen. Ook kan de bijtende wer-
king van maagzuur verminderd worden door de productie 
ervan te verlagen of het maagslijmvlies beter te bescher-
men. Daarnaast is het van belang de lokale afweer, de con-
ditie van het maagslijmvlies, maar ook de immunologische 
afweer – eigenlijk de algehele lichamelijke conditie van de 
patiënt – weer op peil te brengen. Veel medicinale planten 
hebben meerdere eigenschappen die hier op aansluiten.

PlAntAARdige BehAndeling vAn gAstRitis
Elseweidy, verbonden aan de Zagazig Universiteit (Zaga-
zig, Egypte), noemt een aantal plantaardige middelen die 
mogelijk toegepast zouden kunnen worden bij gastritis, 
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met name vanwege de polyfenolen (waaronder diverse 
flavonoïden) die ze bevatten en de antioxidatieve activi-
teit daarvan. Van deze planten, die voor diverse medici-
nale doeleinden toegepast worden, is in experimentele 
proefdierstudies op enigerlei wijze een gastroprotectieve 
werking aangetoond. Naast preventie of vermindering 
van oxidatieve schade aan het slijmvlies van het maag-
darmkanaal hebben deze medicinale planten nog diverse 
andere gastroprotectieve eigenschappen.

Polyfenolen vormen een van de belangrijkste klassen van 
antioxidanten uit voeding. Toename van prostaglandine-
synthese, vermindering van histaminesecretie (en daar-
mee van maagzuursecretie), stimulatie van mucusvorming 
en de antioxidatieve activiteit zijn betrokken bij de gas-
troprotectieve effecten van polyfenolen.
Appels (Malus-species) bevatten 22% van alle typen po-
lyfenolen uit voedingsgewassen. Polyfenolrijke extracten 
van appel zouden ingezet kunnen worden bij gastritis. Ap-
pelsap zou het maagzuur remmen en mucosaschade door 
aspirine tegengaan. Proanthocyanidinen uit peer (Pyrus 
communis, ras Winter Nelis) binden aan de maagmucosa, 
waardoor een beschermlaag wordt gevormd tegen scha-
delijke invloeden en de migratie van ontstekingsbevor-
derende leukocyten wordt verhinderd. Morinda citrifolia 
(Rubiaceae), beter bekend als noni, werkt preventief op 
maagschade door alcohol, aspirine en hypersecretie van 
maagzuur. De bast van Abarema cochliacarpos (Mimosa-
ceae) wordt gebruikt bij maagzweren en werkt helend bij 
alcohol-geïnduceerde maagzweer. Het stimuleert onder 
andere de expressie van cyclo-oxygenase 2, een enzym 

dat nodig is voor de productie van maagbeschermende 
prostaglandinen, en van factoren die de regeneratie van 
de maagmucosa stimuleren (VEGF en HSP-70). Foeniculum 
vulgare (venkel) heeft een gastroprotectief effect bij alco-
hol-geïnduceerde maagulcus. Piper carpunya (Piperaceae) 
beschermt tegen maagulcus door NSAID’s. Op quassino-
iden gestandaardiseerd extract van Quassia amara werkt 
anti-ulcerogeen en gastroprotectief tegen acute ulcusvor-
ming en geeft een toename van de mucusproductie en 
verbetert de maagbarrière. Het ethanolextract van Garde-
nia jasminoides heeft mogelijk een werking tegen gastritis 
en maagkanker. Curcumin, uit het rizoom van Curcuma 
longa (geelwortel) heeft een anti-ulcerogene werking bij 
acute schade aan de maagmucosa. Het werkt ontstekings-
remmend door blokkering van de nucleaire factor NF-kap-
pa-B en suppressie van de activiteit van het induceerbare 
NO-synthase en stimuleert de regeneratie van de mucosa 
en de productie van mucus. Het bladextract van artisjok 
(Cynara scolymus) heeft een effect bij acute hemorragische 
gastritis en geeft een toename van mucus. Sesamolie ver-
hindert onder andere de activering en infiltratie van neu-
trofielen en beschermt tegen maagschade door aspirine. 
Het zou aanbevolen worden bij langdurig gebruik van 
NSAID’s en voorkomt ook maagulcus door alcohol. 
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Fytotherapeutica als maagbescherming bij 
niet-steroïdale ontstekingsremmers
L.K. de Munck-Khoe

Het is precies tien jaar geleden dat er in Nederland richtlijnen werden ontwikkeld ter preventie van schade aan 
het maag-darmkanaal door gebruik van niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID’s), een groep van veel ge-
bruikte pijnstillers en ontstekingsremmers. Toch is NSAID-gastropathie, een vorm van gastritis, nog steeds een 
probleem en zijn er nog steeds veel ziekenhuisopnames van patiënten met ernstige gastro-intestinale compli-
caties, zoals bloedingen van het maag-darmkanaal. Het is de vraag of daar de komende jaren verandering in 
zal komen. Ook al is het gebruik van NSAID’s voor reumatologische aandoeningen afgenomen door de betere 
behandeling van inflammatoire reumatische aandoeningen, verwacht wordt dat door de vergrijzing het NSAID-
gebruik onder de algemene bevolking voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat juist zal toenemen [1].

Conform de richtlijnen worden maagzuurremmers voor-
geschreven als maagbescherming bij NSAID’s. Deze 
maagzuurremmers kunnen echter op hun beurt ook 
weer aanleiding geven tot ongewenste bijwerkingen. Tal-
loze medicinale planten (of plantenmengsels) met een 
mucosabeschermende en ulcushelende werking in het 
maag-darmkanaal worden in de literatuur beschreven. 
Dat nodigt uit om in dit artikel enkele planten de revue te 
laten passeren die de potentie hebben om zinvol ingezet 
te worden als maag/darmbeschermer bij NSAID-gebruik. 
Mogelijke alternatieven voor NSAID’s bij artrose zijn eerder 

besproken in dit tijdschrift (jaargang 2010, nummer 3). 

nsAid-gAstRoPAthie
NSAID’s vormen een veelgebruikte groep van geneesmid-
delen bij pijn en ontstekingen. Bekende voorbeelden 
daarvan zijn aspirine, diclofenac, ibuprofen en naproxen. 
Deze middelen worden vaak langdurig gebruikt door pa-
tiënten met reuma en artrose. Daarnaast wordt aspirine in 
lage dosering, ook wel cardio-aspirine genoemd, langdu-
rig gebruikt ter preventie van een hart- of herseninfarct bij 
risicopatiënten. 
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Een bekend nadeel van NSAID’s is het risico op maag- en 
duodenumzweren. Dit risico is nog weer sterker bij men-
sen die een maaginfectie met Helicobacter pylori hebben 
en bij patiënten met reumatoïde artritis. Patiënten die 
een juiste indicatie hebben voor een NSAID en tevens een 
verhoogd risico op maagklachten, zoals ouderen, dienen 
maagbescherming te krijgen in de vorm van een maag-
zuurremmer. Dit geldt net zo goed voor patiënten die 
laaggedoseerd aspirine gebruiken (zie kadertekst). 

nsAid-enteRoPAthie
Maagbescherming met de reguliere maagzuurremmers 
voorkomt echter niet de schade die NSAID’s aan lagere de-
len van het maag-darmkanaal kunnen veroorzaken [2,3]. 
Langetermijngebruik van NSAID’s veroorzaakt bijvoor-
beeld bij 70% van de gebruikers een ontsteking aan de 
dunne darm die te vergelijken is met de ziekte van Crohn 
[4]. Selectieve NSAID’s (cyclo-oxygenase 2 (COX-2) rem-
mers) zijn weliswaar veiliger voor het maag-darmkanaal, 
maar toch hebben niet-selectieve NSAID’s de voorkeur bo-
ven selectieve; het gebruik van COX-2-remmers (‘coxibs’: 
celecoxib, etoricoxib) wordt beperkt door het verhoogde 
cardiovasculaire risico. Bovendien blijkt het gastro-intesti-
nale voordeel van COX-2-remmers te verdwijnen bij lang-
durig gebruik [2,5].

MAAgzuuRReMMeRs
Maagzuurremmers, zowel protonpompremmers (omepra-
zol en anderen) als H2-receptorantagonisten (cimetidine 
en anderen), hebben bijwerkingen die inherent zijn aan 
het verminderen van de zuurgraad van het maagsap. Door 
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Risicogroepen waarbij maagbescherming is geïndi-
ceerd [6]
Patiënten die:
•	 een ulcus of maagcomplicaties in de voorgeschiede-

nis hebben, ongeacht de leeftijd;
•	 70 jaar zijn of ouder;
•	 twee of meer van de volgende risicofactoren hebben:
 o leeftijd 60 tot 70 jaar;
 o  ernstige invaliderende reumatoïde artritis, hart-

falen of diabetes;
 o  gebruik van hoge dosering van een niet-selectief 

NSAID;
 o  gebruik van een cumarinederivaat, clopidogrel, 

prasugrel, ticagrelor, een acetylsalicylzuurderi-
vaat (als plaatjesremmer), een systemisch wer-
kend glucocorticoïd, SSRI, venlafaxine, duloxe-
tine, trazodon of spironolacton.

•	 laag-gedoseerd acetylsalicylzuur gebruiken en:
 o  80 jaar zijn of ouder;
 o  70 jaar of ouder zijn en een cumarinederivaat, 

clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, een systemisch 
werkend glucocorticoïd, een SSRI, venlafaxine, 
duloxetine, trazodon of spironolacton gebruiken;

 o  60 jaar of ouder zijn en ulcus of complicatie 
daarvan in de voorgeschiedenis hebben.

Relatief risico (RR) op gastro-intestinale bijwerkin-
gen door NSAID’s [5] 
Naproxen 4,22, ibuprofen 3,97, diclofenac 1,89, COX-
2-remmers 1,81.
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vermindering van de maagzuurbarrière komen gastro-
intestinale infecties meer voor, vooral in aanwezigheid van 
Helicobacter pylori. Ook longinfecties komen vaker voor bij 
gebruikers van maagzuurremmers. In een aantal gevallen 
raakt de darmflora verstoord, wat kan leiden tot darm-
infectie met Clostridium difficile. Probiotica (Lactobacillus 
species) kunnen bacteriële overgroei in maag en duode-
num door protonpompremmers verminderen [7].

Minder bekend is dat protonpompremmers en H2-recep-
torantagonisten de schadelijke werking van NSAID’s op 
het darmslijmvlies kunnen versterken [8,9]. Dat kan de 
darmbarrière verstoren, waardoor darmbacteriën of hun 
toxinen het lichaam kunnen binnendringen [9,10]. Onder-
zoekers hebben in vitro aanwijzingen gevonden dat het 
toegenomen optreden van longontsteking door maag-
zuurremmers (cimetidine) mogelijk hiermee zou kunnen 
samenhangen [9]. Of dit ook geldt voor de toegenomen 
kans op astma bij kinderen die protonpompremmers ge-
bruiken, is niet bekend.
Bij gezonde vrijwilligers veroorzaakte indometacine na vijf 
dagen een drievoudige toename van de darmpermeabili-
teit [11]. Bij (top)sporters verdubbelde de darmschade en
-permeabiliteit bij lichamelijke inspanning wanneer ibu-
profen werd ingenomen [12]. Resultaten van diverse pilot-
studies tonen aan dat probiotica bescherming kunnen ge-
ven tegen schade en permeabiliteit van de darmmucosa 
die door NSAID’s veroorzaakt kan worden [13].

Verder kan verhoging van de pH in de maag de opname 
van mineralen uit de voeding belemmeren, met name 
van calcium. Langdurig gebruik van protonpompremmers 
geeft een 1,4 tot 2,6 maal hoger risico op osteoporotische 
heupfracturen. Bij H2-receptorantagonisten ligt dit risico 
wat lager. Bovendien is bekend dat maagzuurremmers de 
opname van vitamine B12 kunnen verminderen, wat met 
name bij ouderen tot problemen kan leiden. 
Wat nog niet algemeen bekend is bij artsen, is dat proton-
pompremmers het vitamine C-gehalte in de maag verlagen, 
met name bij H. pylori-positieve personen [14]. Vitamine 
C wordt actief door de maagmucosa uitgescheiden in het 
maagsap en degradeert door de sterke pH-verhoging door 
protonpompremmers [14]. Het is nog niet bekend wat de 
klinische betekenis hiervan is, maar aangezien bij mensen 

de maagmucosa het grootste depot is van vitamine C – met 
een 25 maal hogere concentratie dan in het plasma – [15] 
zou het verlies door protonpompremmers fors kunnen zijn. 
Langdurig gebruik van protonpompremmers verhoogt bij 
mensen met H. pylori bovendien het risico op de ontwikke-
ling van een maagcarcinoom. Mogelijk zou dit (deels) met 
de interactie met vitamine C te maken kunnen hebben, 
omdat vitamine C in het maaglumen de vorming van carci-
nogene stikstofverbindingen (N-nitroso-verbindingen) uit 
nitriet verhindert [14,16].

Behalve maagzuurremmers wordt ook misoprostol, een 
synthetisch analoog van prostaglandine E1, toegepast 
als maagbeschermer bij NSAID’s. Gezien de bijwerkingen, 
waaronder het frequent optreden van diarree, misselijkheid 
en buikpijn wordt het echter alleen toegepast bij ouderen 
die ooit een maag- of duodenumulcus hebben gehad.

MechAnisMen vAn nsAid-gAstRoPAthie
NSAID’s hebben een schadelijk effect op de slijmvliesbar-
rière tegen maagzuur en pepsine, waardoor een ulcus kan 
ontstaan. Bij NSAID-gastropathie zijn twee mechanismen 
betrokken, een lokaal effect in combinatie met een syste-
misch effect.

Lokaal effect: vrije radicalen
NSAID’s kunnen plaatselijk leiden tot oppervlakkige be-
schadigingen aan de mucosa van het maag-darmkanaal 
(erosies). De vorming van zuurstofradicalen onder invloed 
van NSAID’s, met schade aan de kleine bloedvaten in de 
maagmucosa als gevolg, speelt hierbij een belangrijke rol.
In het geval van aspirine is duidelijk geworden dat de 
oxidatieve schade in de maagmucosa in belangrijke mate 
samenhangt met een negatief effect van aspirine op de 
vitamine-C-status, zowel in het bloedplasma als in de 
maagmucosa [15]. Dit is het gevolg van een farmacokineti-
sche interactie. Gelijktijdige suppletie met vitamine C (één 
gram per dag) vermindert gastropathie door aspirine [17] 
en mogelijk ook van andere NSAID’s [18]. Het feit dat bij 
patiënten met peptische ulcera en gastritis door infectie 
met H. pylori verlaagde concentraties van vitamine C in de 
maag worden waargenomen [18], maakt aandacht voor 
vitamine C bij NSAID-gebruik van klinisch belang. Proton-
pompremmers verhogen nog weer eens het risico op te 
lage vitamine-C-concentraties in de maag [14]. Suppletie 
met vitamine C (en vitamine E) verhoogt ook de effectivi-
teit van eradicatie van H. pylori [16].

Systemisch effect: cyclo-oxygenase remming
De analgetische en anti-inflammatoire werking van 
NSAID’s berust op de remming van het enzym COX, waar-
door de prostaglandinesynthese uit arachidonzuur wordt 
onderdrukt. Dit leidt tot een afname van prostaglandinen 
die een beschermende werking hebben op het maagslijm-
vlies, met name prostaglandine E2. Prostaglandine E2 sti-
muleert de mucusproductie en de productie van het zuur-
neutraliserende bicarbonaat, vermindert de zuursecretie, 
bevordert de doorbloeding van het maagslijmvlies en de 
genezing van beschadigingen in de mucosa. 
Ten tweede worden uit arachidonzuur, onder invloed van het 
enzym lipoxygenase, leukotriënen gevormd. Remming van 
cyclo-oxygenase kan dan indirect leiden tot een toename 
van leukotriënen, zoals leukotrieen B4, die onder andere va-
soconstrictie in de maagmucosa en verhoogde zuursecretie 
veroorzaken en schadelijke ontstekingsreacties uitlokken.

Arctium lappa foto Pathan Creative Commons
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PlAntAARdige BescheRMeRs tegen gAstRo-intestinAle BijweR-
kingen vAn nsAid
Vele traditionele medicinale planten en in de ayurveda 
en traditionele Chinese geneeskunde gebruikte kruiden-
formules zouden in aanmerking kunnen komen voor de 
preventie of behandeling van NSAID-gastro-enteropathie, 
vanwege een ontstekingsremmende, antioxidatieve, 
mucusproductie stimulerende, maagzuur remmende of 
ulcus helende werking, of door bescherming van de kleine 
bloedvaten in de maagmucosa.
In proefdierstudies zijn onder meer beschermende effecten 
gevonden tegen NSAID-gastropathie van Glycyrrhiza gla-
bra (zoethout), Picrorhiza kurroa, Panax ginseng (Koreaanse 
rode ginseng), Arctium lappa (grote klit), granaatappelblad 
(Punica granatum), Moringa oleifera, druivenpitten (Vitis vini-
fera), sesamzaad (Sesamum indicum), kruidnagel (Syzygium 
aromaticum), marjolein (Origanum majorana), curcumin, 
quercetin, flavonoïden van Piper carpunya, polysacchariden 
van Ganoderma lucidum en van allylpyrocatechol uit de bla-
deren van betelpeper (Piper betle).
Voorbeelden van plantaardige middelen die bij proefdie-
ren een beschermende werking hebben laten zien tegen 
darmmucosaschade door NSAID’s zijn de ayurvedische 
kruidenformule Triphala, extract van de hars van Boswellia 
serrata en berberine.
Van diverse plantenextracten die toegepast worden bij ar-
trotische gewrichtspijn is in proefdierstudies aangetoond 
dat ze geen gastro-intestinale schade veroorzaken zoals 
NSAID’s, onder andere van gember (Zingiber officinalis), 
Japanse kamperfoelie (Lonicera japonica), cashewnoot 
(Anacardium occidentale) en van SKI306X, een Koreaanse 
kruidenformule.
Enkele plantenextracten zullen hierna nader worden be-
sproken.

zoethout
De wortelstok van Glycyrrhiza glabra kent een lange traditie 
in het gebruik voor de behandeling van peptische ulcers. 
Glycyrrhizinezuur, een van de actieve componenten, ver-
hoogt de concentratie van de maagbeschermende pros-
taglandinen E en F2α. Een anti-ulcusactiviteit is echter niet 
alleen bewezen van glycyrrhizinezuur houdende extracten, 
maar eveneens van gedeglycyrrhizineerde extracten die 
doorgaans niet meer dan 0,5% glycyrrhizinezuur bevatten. 
In een studie bij proefdieren (ratten) werd het effect van 

een vers bereid, glycyrrhizinezuur bevattend zoethout-
worteldecoct vergeleken met misoprostol en omeprazol 
op aspirine-geïnduceerde maagulcus [19]. Aanwijzingen 
voor de toepassing van zoethout bij aspirine kwamen uit 
een oudere dierstudie waarin de ulcusindex van aspirine-
geïnduceerde maagulcus door coating van de aspirine 
met zoethout verminderde van 96% naar 46%. 
Wanneer misoprostol, omeprazol of het zoethoutwor-
teldecoct preventief werden toegediend, gaf alleen mis-
oprostol bescherming tegen het ontstaan van ulcera. In 
deze preventieve studie kregen de proefdieren op drie 
achtereenvolgende dagen de testmiddelen (of fysiolo-
gisch zout in de controlegroep) en 30 minuten later de 
aspirinedosis.
In de behandelstudie kreeg een andere groep proefdie-
ren drie dagen lang een aspirinedosis en vervolgens vier 
weken lang het decoct, omeprazol of misoprostol (of 
fysiologisch zout als controle). Na vier weken had de con-
trolegroep een histologische ulcusscore van 3,0. Het effect 
van het decoct was gelijkwaardig aan dat van omeprazol 
en misoprostol: een ulcusscore van 0,0. De auteurs conclu-
deren dat G. glabra een effectief en goedkoop middel zou 
kunnen zijn voor de behandeling van NSAID-geïnduceer-
de ulcera [19]. Het is dan wel eerst nodig om over goed ge-
definieerde en gestandaardiseerde Glycyrrhiza-extracten 
te beschikken waarvan de effectiviteit bij mensen is aan-
getoond. Elders in dit nummer wordt een dergelijk extract 
besproken als mogelijk middel bij infecties met H. pylori.

ARteMisiA
Artemisia asiatica Nakai wordt in Korea traditioneel toegepast 
bij brandend maagzuur en reflux. Van dit kruid zijn antioxi-
datieve, ontstekingsremmende, cytoprotectieve en ulcus 
helende eigenschappen bekend. Het alcoholische extract 
DA-9601 heeft in diverse diermodellen voor peptische ulcus 
een beschermende werking tegen maagschade door onder 
andere NSAID’s laten zien. In deze experimentele studies 
werd ook een synergistisch effect gezien op de vermindering 
van gastro-intestinale schade door indometacine, wanneer 
omeprazol werd gecombineerd met het Artemisia-extract 
[20]. In een klinische studie werd aangetoond dat het extract 
DA-9601 de genezing van erosieve gastritis versnelt. 
In een Koreaanse multi-center studie werd het effect van 
DA-9601 op NSAID-gastropathie vergeleken met mis-
oprostol. Bekeken werd of het Artemisia-extract niet zou 
onderdoen voor misoprostol (noninferiority trial) [21]. Aan 
deze studie namen 266 gezonde vrijwilligers deel (gemid-
delde leeftijd 28 jaar), waarvan 259 de studie voltooiden. 
Over een periode van vier weken kregen alle deelnemers 
aceclofenac (tweemaal daags 100 mg). Daarnaast kregen 
131 van hen het Artemisia-extract (driemaal daags 60 mg) 
en de overige 128 deelnemers kregen misoprostol (drie-
maal daags 200 μg). De effecten van het extract of mis-
oprostol werden endoscopisch vastgesteld. 
Het Artemisia-extract gaf een beschermingspercentage 
voor de maag dat niet inferieur was aan dat van misopros-
tol (87,3%, resp. 95,6%). Ook de incidentie van duodenu-
mulcera verschilde niet tussen beide groepen (0,76%). In 
de misoprostolgroep traden frequenter bijwerkingen op, 
met name een opgezette buik, buikpijn en misselijkheid. 
Diarree kwam in beide groepen bijna even vaak voor. De 
auteurs merken op dat het langetermijneffect van DA-
9601 bij patiënten die chronisch NSAID’s nodig hebben, 
nog moet blijken.
De werking van het Koreaanse Artemisia-extract wordt toe-

Ganoderma lucidum foto Eric Steiner Wikimedia Commons



N E D E R L A N D S  T I J D S C H R I F T  V O O R  F Y TOT H E R A P I E ,  2 6 e  J A A R G A N G ,  N R  3 ,  zo m e r  2 0 1 3 ,  8

geschreven aan eupatilin, de belangrijkste werkzame com-
ponent. Eupatilin, een trimethoxyflavon, heeft antioxida-
tieve eigenschappen en werkt ontstekingsremmend, onder 
andere via inhibitie van de transcriptiefactor NF-κB [21].

geMBeR
Gember wordt traditioneel gebruikt bij diverse dyspep-
tische klachten en maagzweren. Van gember zijn ontste-
kings- en maagulcus remmende eigenschappen aange-
toond. Daarbij geeft gember geen volledige remming van 
het enzym COX, zodat de vorming van maagbeschermen-
de prostaglandinen niet geblokkeerd wordt, zoals dat wel 
het geval is bij NSAID’s. Resultaten van enkele studies bij 
proefdieren wijzen op een beschermend effect van gem-
ber of gemberolie tegen maagulcus door aspirine.
In een recente Russische studie is voor het eerst het effect 
op het maag-darmkanaal vergeleken van een behandeling 
van artrose met een NSAID (diclofenac) en een behande-
ling met gemberextract. Aan deze studie namen 43 pati-
enten deel (gemiddelde leeftijd 55 jaar), die gemiddeld 
zeven jaar artrose aan de knie of heup hadden. 
Tweeëntwintig patiënten kregen vier weken lang 100 mg 
diclofenac retard per dag en 21 patiënten kregen twee-
maal daags 170 mg gemberextract. Beide groepen kregen 
daarnaast nog dagelijks 1000 mg glucosaminesulfaat. 
Het gemberextract (EV.EXT 35-mengsel) bevatte 100 mg 
gestandaardiseerd gemberextract, overeenkomend met 
2000 mg gedroogd rhizoom van Zingiber officinalis. 
De vermindering van gewrichtspijn bij staan en bewegen, 
gemeten met een visueel analoge schaal (VAS), was in beide 
groepen even groot (60-70% daling van de pijnscore) en 
hield na zes maanden nog even sterk aan. In de gemberg-

roep trad er geen toename op in gastro-intestinale pijn of 
dyspepsie, gemeten aan de hand van de severity of dyspep-
sia assessment-vragenlijst. Endoscopie, uitgevoerd aan het 
begin en het eind van de interventie, toonde geen tekenen 
van gastropathie. Er waren twee gevallen van oesofageale 
reflux. In de diclofenac-groep nam de gastro-intestinale pijn 
en dyspepsie daarentegen wel toe gedurende de studie-
periode. Bij vijf patiënten trad er endoscopisch bevestigde 
gastro-intestinale schade op, waarvan één geval met du-
odenumulcus. In de gembergroep waren de gehalten van 
beschermende prostaglandinen in de maagmucosa – ge-
meten met behulp van biopten – sterk toegenomen, terwijl 
deze in de diclofenacgroep sterk waren afgenomen. 
De auteurs concluderen dat het gemberpreparaat, ge-
combineerd met glucosamine, even effectief kan zijn als 
diclofenac, maar niet de gastro-intestinale bijwerkingen 
van NSAID’s vertoont [22].

ski306X
SKI306X is een alcohol-water extract (30% alcohol) van 
een mengsel van de wortels van Clematis mandshurica en 
Trichosanthes kirilowii en de gedroogde bloemen van Pru-
nella vulgaris. Het extract wordt gestandaardiseerd op ole-
anolzuur en rutin en wordt in Korea als geneesmiddel ge-
bruikt voor de behandeling van artrose. De toepassing van 
dit extract bij artrose werd al eerder besproken in dit tijd-
schrift (jaargang 2010, nummer 3). In een serie dierstudies 
(ratten) werd het effect van SKI306X op de maagmucosa 
vergeleken met dat van een klassiek NSAID (diclofenac) 
en een maagsparend coxib (celecoxib) [23]. Diclofenac gaf 
een dosis-afhankelijke en diepe necrose aan de maagmu-
cosa. Daarentegen bleek SKI306X bij de proefdieren tot 
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een dosis van 2 g/kg lichaamsgewicht veilig voor de maag. 
Bij herhaaldelijke toediening van SKI306X en celecoxib 
was de schade oppervlakkig en niet groter dan bij de con-
trolegroep. Verder gaf SKI306X een sterke vermindering 
van de uitgebreide, bloedende erosies en zweren die op-
traden door klinisch effectieve doses van diclofenac, wan-
neer het gelijktijdig met diclofenac werd gegeven. 
Celecoxib en diclofenac hadden een sterk remmend effect 
op de prostaglandine-E2-synthese, zowel in de maagwand 
als in het bloed, en gaven een duidelijke toename van 
leukotrieen B4. SKI306X gaf een significante daling van 
leukotrieen B4 en gaf geen vermindering van prostaglan-
dine E2. Hiermee werd in vivo aangetoond dat SKI306X het 
beschermmechanisme van de maagmucosa intact laat en 
ontstekingsreacties onderdrukt. 
De actieve componenten van SKI306X, zoals oleanolzuur, ros-
marinezuur en rutin hebben meervoudige ontstekingsrem-
mende eigenschappen, waaronder remming van de vorming 
van leukotrieen B4. Van rosmarinezuur is verder bekend dat 
het een sterke antioxidatieve werking heeft en de zuursto-
fradicalen gevormd door ontstekingscellen wegvangt. Bo-
vendien verbetert rosmarinezuur de bloedcirculatie [23]. De 
auteurs besluiten met de conclusie dat SKI306X veilig is voor 
de maag en kan beschermen tegen NSAID-gastropathie.

tot Besluit
NSAID’s en protonpompremmers behoren wereldwijd tot 
de meestgebruikte geneesmiddelen. In Nederland ge-
bruikt 12% van de bevolking zuurremmers als H2-recepto-
rantagonisten en (vooral) protonpompremmers. Bij onge-
veer 7% is sprake van chronisch gebruik. Ernstige bijwer-
kingen en complicaties van langdurig gebruik van NSAID’s 
gaan gepaard met hoge zorgkosten. Het is ook zorgelijk 
dat er schijnbaar weinig aandacht wordt geschonken aan 
het feit dat protonpompremmers en H2-receptoranta-
gonisten geen bescherming geven tegen schade aan de 
darmmucosa door NSAID’s en dat deze maagzuurremmers 
zelfs de NSAID-enteropathie kunnen verergeren. 
Diverse fytotherapeutica hebben de potentie om dienst te 
doen als een veilig en goed verdraagbaar, beschermend 
middel tegen gastro-intestinale bijwerkingen van NSAID’s. 
Het ontbreekt nog aan voldoende klinische studies en te-
vens aan onderzoek naar eventuele negatieve interacties 
met NSAID’s en andere veelgebruikte geneesmiddelen.
Gezien de verwachting dat het NSAID-gebruik zal toene-
men met de groeiende vergrijzing, verdient het aanbeve-
ling om meer te investeren in klinische studies met plan-
tenextracten die voor bovenstaand doel in aanmerking 
komen, om de effectiviteit en de te verwachten kostenbe-
sparing te kunnen bevestigen. 
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Glycyrrhiza glabra bij Helicobacter pylori
L.K. de Munck-Khoe, M.N. Zijlstra 

Infectie met Helicobacter pylori is een belangrijke oorzaak van aandoeningen aan het bovenste deel van het spijsver-
teringskanaal en komt wereldwijd veel voor. Gezien de breed verbreide antibioticaresistentie creëert dit een grote 
behoefte aan andere behandelmogelijkheden, die geen resistentie introduceren en goed verdragen worden. Zoet-
houtwortel is bekend om zijn werking bij gastro-intestinale aandoeningen. In dit artikel wordt de eerste klinische 
studie besproken waarin het effect is bekeken van een gestandaardiseerd extract van de wortelstok van Glycyrrhiza 
glabra (zoethout) bij patiënten met gediagnosticeerde infectie met H. pylori. Dit artikel is een bewerkte en aange-
vulde vertaling van een publicatie in het tijdschrift Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine door 
Sreenivasulu Puram en anderen, verbonden aan verschillende onderzoeksinstituten in India (Bangalore) en Korea [1].

MAAginfectie Met Helicobacter pylori
H. pylori, een gram-negatieve pathogene bacterie, houdt 
zich op in het maagslijmvlies van ongeveer de halve we-
reldbevolking. Afhankelijk van het land of de regio komt 
H. pylori voor bij 7-95% van de bevolking. Ook de mate 
van virulentie van de voorkomende H.-pylori-stammen 
kan sterk verschillen per bevolkingsgroep, land of regio. 
Bij vrijwel alle patiënten met histologisch aangetoonde 
chronisch actieve gastritis en bij patiënten met ulcus 
duodeni wordt H. pylori gevonden. Verder is H. pylori aan-
wezig bij circa 80% van de patiënten met ulcus ventriculi 
(maagzweer) die geen niet-steroïdale ontstekingsremmers 
(NSAID’s) gebruiken, bij 40% van de patiënten met functi-
onele dyspepsie en bij 20-40% (afhankelijk van de leeftijd) 
van de asymptomatische populatie. Infectie met H. pylori 
verhoogt tevens het risico op maagcarcinoom. H.-pylori-
diagnostiek is geïndiceerd bij patiënten uit landen met 
een hoge H.-pylori-prevalentie die een eerste episode van 
maagklachten doormaken alvorens een protonpomprem-
mer voorgeschreven wordt, bij patiënten met recidive-
rende of persisterende dyspeptische klachten ondanks 
behandeling met maagzuurremmers, of bij patiënten 
waarbij een NSAID is geïndiceerd en die in het verleden 
een peptisch ulcus hebben gehad [2].

Eradicatie van H. pylori wordt volgens de standaard uitge-
voerd met een zevendaagse, drievoudige therapie (twee 
antibiotica met een protonpompremmer), doorgaans 
bestaande uit clarithromycine en amoxicilline (of me-
tronidazol) en omeprazol, gevolgd door vier weken lang 
behandeling met een protonpompremmer. Bij 10-20% van 
de patiënten treden er echter recidieven op. Recidieven 
komen vooral vaak voor bij patiënten met functionele dys-
pepsie en eradicatie van H. pylori bij deze patiëntengroep 
staat dan ook ter discussie. Slechts 15-30% van de patiën-
ten met dyspepsie zijn twaalf maanden na de behandeling 
nog steeds klachtenvrij en de verschillen met placebobe-
handeling zijn gering. 
Antibioticaresistentie is de voornaamste oorzaak voor 
het falen van de eradicatietherapie. Uit een Nederlandse 
studie – uitgevoerd in de Zaanstreek (2004-2011) – bleek 
20,5% van de H.-pylori-stammen resistent tegen clarithro-
mycine, 19,9% resistent tegen metronidazol en nog geen 
0,7% resistent tegen amoxicilline [3]. Behalve antibiotica-
resistentie hebben ook bijwerkingen van de drievoudige 
therapie en onvoldoende therapietrouw een negatieve 
invloed op de effectiviteit. 

Vele extracten (of componenten daaruit) van medicinale 
planten of van voedingsgewassen zijn in vitro onderzocht 
op een activiteit tegen H. pylori. Een aantal daarvan is 
ook getest tegen diverse antibiotica-resistente H.-pylori-
stammen en werkzaam gebleken [4], onder meer Punica 
granatum, Quercus infectoria en Piper betle. Voorbeelden 
van voedingsgewassen met een activiteit tegen H. pylori 
zijn knoflook, groene thee, broccoli, geelwortel en curcu-
mine, oregano, cranberry, een combinatie van oregano 
en cranberry en gember. Anti-helicobacteractiviteiten van 
plantenextracten berusten, behalve op een antibiotische 
werking, op verhindering van hechting aan het maagslijm-
vlies (anti-adhesiewerking), of op verhindering van het 
overlevingsmechanisme in zuur milieu. Kruiden die de ad-
hesie belemmeren zijn bijvoorbeeld cranberry, geelwortel, 
bernagie en peterselie [5]. Daarnaast kunnen remming van 
ontstekingen en beïnvloeding van het immuunsysteem 
bijdragen aan de werking van medicinale planten. Het 
aantal klinische studies met plantenextracten of planten-
stoffen bij H.-pylori-infectie is echter nog zeer beperkt. 

zoethoutwoRteleXtRAct en de MAAg
Zoethout, de wortelstok van G. glabra (Leguminosae), 
wordt al eeuwenlang traditioneel gebruikt, onder meer als 
maagmiddel en expectorans. Het is al heel lang bekend 
dat zoethoutwortelextract de mucussecretie stimuleert en 

Glycyrrhiza glabra
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een anti-ulcus activiteit heeft. Vanwege het bloeddrukver-
hogende effect van glycyrrhizinezuur in zoethoutwortel 
worden extracten gebruikt waaruit het glycyrrhizinezuur 
is verwijderd (gedeglycyrrhizineerd extract). Klinische 
studies hebben aangetoond dat gedeglycyrrhizineerd 
zoethoutwortelextract (DGL) maagzweren kan genezen 
[1] en het gastro-intestinaal bloedverlies door aspirine 
kan verminderen [6]. Verder is aangetoond dat een van 
de flavonoïden uit zoethoutwortel, isoliquiritigenin, een 
dosis-afhankelijk effect heeft op de maagmotiliteit [7], wat 
gunstig is bij dyspeptische klachten.

Glycyrrhiza-soorten vertonen antimicrobiële activiteit 
tegen verscheidene gram-negatieve en gram-positieve 
bacteriestammen, waaronder H. pylori [1]. Van verschil-
lende Glycyrrhiza-flavonoïden zijn in vitro groei remmende 
eigenschappen gevonden tegen H. pylori, zoals glabridin 
en glabreen uit G. glabra, licochalcon A uit G. inflata en 
licoricidin, lico-isoflavon B en nog diverse andere flavono-
iden uit G. uralensis. Deze flavonoïden hebben tevens een 
antimicrobieel effect laten zien tegen clarithromycine- en 
amoxicilline-resistente H.-pylori-stammen [8]. 
Flavonoïdenrijke extracten van zoethoutwortel werken 
antibacterieel, maar hebben geen anti-adhesie-effect [9]. 
Daarentegen belemmeren polysaccharidenrijke extracten 
van zoethoutwortel (waterextract) in sterke mate de hech-
ting van H. pylori aan het maagepitheel van de gastheer 
[10]. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of een 
anti-adhesie-activiteit, na eradicatie van de helicobacter, 
helpt om een recidief te voorkomen.

klinische studie
Aan het gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecon-
troleerde onderzoek, uitgevoerd in Bangalore (India), na-
men 100 mensen deel die positief reageerden op de H. py-
lori antigeentest in feces (HpSA-test) en de ureum ademtest 
(13C-UBT-test). De gemiddelde leeftijd van de deelnemers 
was 33 jaar (18-45 jaar). Exclusiecriteria waren onder meer 
het gebruik van antibiotica of maagzuurremmers tot twee 
weken voor aanvang van de studie en gebruik van NSAID’s 
of corticosteroïden. De ene helft van de deelnemers kreeg 
gedurende 60 dagen 150 mg van een gestandaardiseerd 
en gedeglycyrrhizineerd zoethoutwortelextract, de andere 
helft placebo. Op dag 0, 30 en 60 werd met de adem- en de 
fecestest getest op de aanwezigheid van H. pylori.

Er werd gebruik gemaakt van een flavonoïden-rijk extract 
van Glycyrrhiza glabra, dat gestandaardiseerd is op glabri-
din (≥ 3,5,%), glabrol (≥ 0,5%), eicosanyl-caffeaat (≥ 0,1%) 
en docosyl-caffeaat (≥ 0,1%) en minimaal 10% totaal flavo-
noïden bevat en niet meer dan 0,5% glycyrrhizinezuur. De 
veiligheid van dit extract is reeds in eerdere onderzoeken 
geëvalueerd. In vitro-testen lieten geen clastogene en mu-
tagene effecten zien, en in een onderzoek bij proefdieren 
(ratten) naar acute orale toxiciteit bleek het extract bij 
deze proefdieren veilig tot 5000 mg/kg lichaamsgewicht. 
Het extract werd in een placebo-gecontroleerde klinische 
studie bij patiënten met functionele dyspepsie goed ver-
dragen en liet een significante daling zien in symptoom-
scores van dyspepsie [11].

ResultAten
Na 60 dagen werd een significant verschil waargenomen 
in de H.-pylori-belasting in de groep die het zoethout-
wortelextract kreeg, zowel met de ademtest als met de 

fecestest. Het verschil was significant ten opzichte van de 
beginwaarden en ten opzichte van placebo. Aan het einde 
van de studie waren de HpSA-testresultaten negatief bij 28 
van de 50 deelnemers (56%) in de zoethoutwortelgroep, 
tegenover twee van de 50 deelnemers (4%) uit de place-
bogroep. De 13C-UBT-test was negatief bij 24 deelnemers 
(48%) in de zoethoutwortelgroep tegenover één (2%) in 
de placebogroep. Er was geen verschil in bijwerkingen 
tussen beide groepen en de gerapporteerde bijwerkingen 
konden niet aan de behandeling gerelateerd worden.

Werkingsmechanismen
Mogelijk spelen meerdere werkingsmechanismen een rol 
bij het klinische effect van het gebruikte zoethoutwortel-
extract op de infectie met H. pylori. Naar aanleiding van de 
bevindingen van Fukai et al. [8] over de anti-H.-pylori-acti-
viteit van zoethout werd het antimicrobiële mechanisme 
van het gebruikte flavonoïdenrijke extract onderzocht in 
in vitro-testen voor de remming van de enzymen DNA-gy-
rase en dihydrofoliumzuurreductase (DHFR) en remming 
van proteïnesynthese. DNA-gyrase is essentieel voor de 
transcriptie van genen en de vermenigvuldiging van bac-
teriën (DNA-replicatie). Aangetoond werd dat het extract 
DNA-gyrase remt [1]. Deze resultaten zijn in overeenstem-
ming met eerder onderzoek van anderen [1]. Bovendien 
bleek het extract in vitro eveneens de proteïnesynthese en 
het DHFR-enzym te remmen [1]. Ook het veel toegepaste 
antibioticum trimethoprim werkt door blokkering van het 
foliumzuurmetabolisme via DHFR-remming. Remming van 
DNA-gyrase is een bekend aangrijpingspunt van antibio-
tica behorend tot de (fluor)chinolonengroep.

Verder vertoonde het zoethoutwortelextract in vitro een 
ontstekingsremmende activiteit, via remming van de en-
zymen cyclo-oxygenase en lipoxygenase [1].

In verschillende klinische studies is het effect van kruide-
nextracten als supplement naast standaard eradicatie-
therapie van H. pylori bekeken [1]. Slechts enkele studies 
hebben betrekking op alleen kruidenpreparaten, of krui-
denpreparaten gecombineerd met antacida (maagzuur 
neutraliserende middelen). Zo rapporteerden Zhang en 
medewerkers bijvoorbeeld dat bij 14,4% van de deelne-
mers in een placebogecontroleerd onderzoek na 90 dagen 
suppletie met cranberrysap geen H. pylori meer aange-
toond kon worden [1]. Toediening van vijf gram vitamine 
C gedurende vier weken bij H.-pylori-positieve patiënten 
met chronische gastritis resulteerde bij 30% van de patiën-
ten in eradicatie van H. pylori [1]. Toediening van één, twee 
en drie gram Nigella sativa met omeprazol gaf een behan-
delresultaat van respectievelijk 47,6%, 66,7% en 47,8% [1], 
waar het flavonoïdenrijke Glycyrrhiza-extract op zichzelf 
een eradicatieresultaat van 56% gaf.

conclusie
De onderzoekers concluderen dat het zoethoutwortel-
extract een effectieve, veilige en goed verdraagbare 
methode zou kunnen zijn om H. pylori onder controle te 
krijgen. Aangezien er continentale en regionale geneti-
sche verschillen zijn in H.-pylori-stammen, met verschillen 
in de mate van virulentie, is verder onderzoek op andere 
plaatsen nodig [1]. Ook het effect bij antibioticaresistente 
patiënten en patiënten bij wie drievoudige therapie faalt, 
alsmede de effectiviteit van zoethoutwortelextract in com-
binatie met protonpompremmers met of zonder antibio-
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tica, moeten nader bestudeerd worden om de werkzaam-
heid van het hier toegepaste zoethoutwortelextract nader 
vast te kunnen stellen, aldus de onderzoekers [1].
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Korte berichten
koReAAnse ginseng vooRkoMt Mogelijk eRnstige BijweRkingen 
vAn vAlPRoïnezuuR 
Valproïnezuur is een veelgebruikt middel bij epilepsie en 
wordt verder ook toegepast bij bipolaire stoornissen. Anti-
epileptica behoren tot de farmaca met een teratogene 
werking (schadelijk voor de ongeboren vrucht) die het 
meest voorgeschreven worden bij vrouwen in de vrucht-
bare leeftijd. Geschat wordt dat valproïnezuur in de Ver-
enigde Staten jaarlijks 926.000 keer voorgeschreven wordt 
aan vrouwen tussen de 15 en 44 jaar. Het is al heel lang 
bekend dat gebruik van valproïnezuur tijdens de zwanger-
schap kan leiden tot misvormingen bij het kind – waaron-
der een open ruggetje – en tot cognitieve ontwikkelings-
stoornissen. Al geruime tijd zijn ook vermoedens gerezen 
over een verband tussen prenataal valproïnezuurgebruik 
en autisme.
Dat lijkt bevestigd te worden door de uitkomst van een 
onlangs gepubliceerde grote epidemiologische studie 
onder 655.615 Deense kinderen. Uit deze studie is naar 
voren gekomen dat autisme duidelijk vaker voorkomt bij 
kinderen van wie de moeders tijdens de zwangerschap 
valproïnezuur hebben gebruikt [1].
Koreaanse onderzoekers van de Konkuk University te 
Seoul bekeken bij proefdieren het effect van Koreaanse 
ginseng op de teratogene effecten van valproïnezuur. 
Zwangere proefdieren (ratten) die aan het begin van het 
tweede trimester eenmaal een subcutane injectie kregen 
met valproïnezuur (400 mg/kg lichaamsgewicht) kregen 
jongen die symptomen vertoonden die overeenkomen 
met autismespectrumstoornissen bij mensen. Daarnaast 
vertoonden deze jongen hyperactiviteit en neurale buis-
defecten. Vervolgens kreeg een andere groep zwangere 
proefdieren niet alleen valproïnezuur geïnjecteerd maar 

tevens extract van rode ginseng oraal toegediend (0-
200 mg/kg lichaamsgewicht) tot ongeveer het laatste 
trimester van de zwangerschap. Het ginsengextract kon 
op dosis-afhankelijke wijze de teratogene effecten van 
valproïnezuur tegengaan [2]. De autismesymptomen, 
neuralebuisdefecten en hyperactiviteit waren significant 
verminderd. Verder onderzoek toonde aan dat mannelijke 
jongen gevoeliger waren voor autisme en hyperactiviteit 
veroorzaakt door prenatale blootstelling aan valproïne-
zuur [3].
Er zijn aanwijzingen dat ook Spirulina de teratogene effec-
ten van valproïnezuur kan verminderen [4].
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Positieve interacties tussen vluchtige oliën en 
antibiotica 
Mogelijk uitzicht op een oplossing voor antimicrobiële resistentie? 
W.T. Langeveld, E.J.A. Veldhuizen, S.A. Burt

Antibiotica zijn vanaf de jaren ’40 van de vorige eeuw in gebruik in de humane geneeskunde. Sindsdien zijn er ook 
toepassingen in de diergeneeskunde en agrarische en industriële toepassingen ontstaan. Helaas neemt de effec-
tiviteit van sommige antibiotica af doordat bacteriën resistentie hebben ontwikkeld. Voor een aantal ziekten zijn 
er nu maar één of twee effectieve antibiotica voorhanden. Dit, gekoppeld aan het feit dat er zeer weinig nieuwe 
middelen worden ontwikkeld, heeft ertoe geleid dat antimicrobiële resistentie tegen antibiotica een wereldwijd 
probleem is geworden [1]. 

De mechanismen waarbij sommige bacteriën resistent 
zijn geworden tegen de inwerking van antibiotica zijn be-
schreven door Van Hoek [2]. Resistentie tegen een antibio-
ticum kan als consequentie hebben dat andere antibiotica 
in dezelfde groep ook onwerkzaam worden [3]. Ook tegen 
antibiotica van een andere groep maar met hetzelfde wer-
kingsmechanisme kan dan resistentie optreden.
Onderzoek naar antibacteriële vluchtige oliën heeft aan-
getoond dat sommige vluchtige oliën de werking van 
humane en veterinaire antibiotica versterken en in een 
aantal gevallen is er antagonisme. In dit artikel worden de 
belangrijkste publicaties op dit gebied onder de aandacht 
gebracht. Dit artikel beperkt zich tot de oliën die voor-
komen in voedingsmiddelen, in ontsmettingsmiddelen 
verkrijgbaar bij de drogist, in huidverzorgingsproducten 
of oliën die traditioneel gebruikt worden door inheemse 
volkeren. Een uitgebreidere analyse van de wetenschap-
pelijke literatuur op dit gebied is onlangs gepubliceerd [4]. 

AntiBActeRiële eigenschAPPen vAn vluchtige oliën
Sommige vluchtige oliën hebben een antimicrobiële wer-
king, dat wil zeggen ze inhiberen de groei of verminderen 
de levensvatbaarheid van bacteriën, virussen of schimmels. 
Onlangs heeft Hyldgaard [5] een uitstekend overzichtsarti-
kel uitgebracht met een beschrijving van de antibacteriële 
eigenschappen van deze oliën. Verstoring van de bacteriële 
membraan is de meest genoemde oorzaak van bacteriële 
groeiremming door vluchtige oliën. Daarnaast zijn eiwit-
beschadiging in het celmembraan en verstoring van de 
cellulaire energievorming (ATP) door verstoring van de pro-
tonpomp in de ademhalingsketen vaak genoemde effecten 
[6-8]. Verder is het mogelijk dat vluchtige oliën een belem-
merend effect hebben op de verwijdering van toxische 
stoffen uit de bacteriecel door middel van effluxpompen. 
Hierdoor zou de weerstand van sommige gram-negatieve 
bacteriën tegen bepaalde antibiotica verminderd kunnen 
worden [9,10]. Hoewel sommige auteurs het verstoren van 
effluxpompen als een specifiek werkingsmechanisme van 
vluchtige oliën beschouwen, is het ook mogelijk dat versto-
ring van effluxpompen een consequentie is van de eerder 
genoemde membraanverstoring [11]. Vermindering van 
toxinenproductie of van de activiteit van enzymen zijn ook 
mogelijke eigenschappen van vluchtige oliën. Oregano-olie 
bijvoorbeeld kan de aanmaak van lipase en coagulase door 
Staphylococcus aureus verminderen [12]. Eugenol (een com-
ponent van kruidnagelolie) vermindert de productie van 

toxinen door S. aureus [13].
Sommige bacteriesoorten hebben een intrinsieke weer-
stand tegen vluchtige oliën vanwege hun effluxpompen. 
Er is een klein aantal studies over mogelijke opwekking 
van resistentie tegen vluchtige oliën. De meerderheid 
toont aan dat, hoewel de minimale bacterieremmende 
concentratie (MIC) tussen de twee tot vier keer verhoogd 
wordt door herhaald kweken in aanwezigheid van vluch-
tige oliën, deze toename in ongevoeligheid vele malen 
kleiner is dan de ongevoeligheid die wordt bereikt door 
herhaald kweken in aanwezigheid van antibiotica. Er 
wordt gesuggereerd dat het brede werkingsmechanisme 
van vluchtige oliën ertoe leidt dat resistentie niet eenvou-
dig te bereiken is.

testMethoden 
Interacties tussen twee middelen kunnen gekarakteriseerd 
worden door middel van meerdere methoden. Een van 
de meest voorkomende testmethoden die worden gerap-
porteerd in de literatuur, is de zogenaamde checkerboard 
(dambord) test, waarbij de fractional inhibitory index (FIC) 
wordt bepaald. In deze test worden toenemende con-
centraties van een verbinding van links naar rechts in een 
microtiterplaat gebracht en toenemende concentraties 
van de tweede verbinding van boven naar beneden. Door 
de minimale inhiberende concentratie (MIC) van beide 
verbindingen te bepalen in de aanwezigheid van de an-
dere, kan de FIC worden berekend. Een FIC-waarde van 
0,5 of minder wordt als synergisme beschouwd, 0,5-1,0 als 
additivisme, 1,0-2,0 als onafhankelijkheid en boven 2,0 als 
antagonisme [14]. Een andere testmethode die geschikt is 
voor de screening op interacties tussen twee antimicrobi-
ele middelen is de epsilometer of E-test (figuur 1). Hierbij 
worden twee papieren strips die oplopende concentraties 
bevatten van de twee middelen kruislings over elkaar ge-
plaatst op een geïnoculeerde agarplaat. De vorm van de 
vlek waar geen bacteriële groei wordt waargenomen geeft 
het karakter aan van de interactie tussen de twee midde-
len; werken ze elkaar tegen of is er een toegenomen effec-
tiviteit? Deze en andere testmethoden worden beschreven 
door White [15].

veRBeteRde weRking vAn AntiBioticA 
De wijze waarop verbindingen synergistische interacties 
kunnen aangaan zijn in drie categorieën te verdelen: 
meerdere doelwitten, een fysico-chemische interactie en 
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belemmering van een specifiek resistentiemechanisme 
van de bacterie [16]. Een overzicht van de wijzen waarop 
componenten van vluchtige oliën kunnen samenwerken 
met antibiotica wordt gepresenteerd in figuur 2. 
Van de volgende vluchtige oliën zijn studies gepubliceerd 
waarin duidelijk synergisme met een antibioticum wordt 
aangetoond: kaneelsoorten (Cinnamomum zeylanicum 
en C. burmannii), koriander (Coriandrum sativum), citroen-
gras (Cymbopogon citratus), oregano (Origanum vulgare), 
Shiraz oregano (Zataria multiflora), geranium (Pelargonium 
graveolens) en tijmsoorten (Thymus broussonetii en T. 
maroccanus) [17-25]. De groep antibiotica waarvoor sy-
nergisme het vaakst wordt aangetoond is die van de ami-
noglycosiden (amikacine, gentamicine, kanamycine). Voor 
beta-lactam-antibiotica (penicilline, ampicilline, cefixime) 
lijken alleen de tijmsoorten synergisme te tonen [25]. De 
tijmsoorten blijken een heel breed synergismespectrum 
te hebben en tonen synergisme met fluorochinolonen, 
beta-lactam-antibiotica, aminoglycosiden en macroliden. 
Koriander toont eveneens synergisme met vier antibio-
ticagroepen, namelijk fenicolen, fluorochinolonen, ami-
noglycosiden en tetracyclinen [19,20]. Van de laatste drie 
groepen is vastgesteld dat ze ook met oregano-olie syner-
gisme vertonen [21,22].
Van de volgende vluchtige oliën zijn studies gepubli-
ceerd die aantonen dat ze in het gebied tussen mogelijk 
synergisme en additivisme zitten: kruidnagel (Syzygium 
aromaticum), rozemarijn (Rosmarinus officinalis), echte tijm 
(T. vulgaris) en Australische tea tree (Melaleuca alternafolia) 
[26-28]. Voor Australische tea tree-olie is antagonisme ge-
vonden met ciprofloxacine (een fluorochinolon) [27].

Hoewel voor de hele oregano-olie geen synergisme is ge-
rapporteerd met beta-lactam-antibiotica, zijn van oregano-
olie wel individuele componenten geïdentificeerd die 
synergisme tonen. Zo versterkte bijvoorbeeld carvacrol (een 
bestanddeel in oregano- en tijmolie) de effectiviteit van am-
picilline tegen onder andere E. coli [29,30]. Voor trans-cinna-
maldehyde en kaneelzuur (kaneelolie) en eugenol (kruid-
nagelolie) zijn eveneens aanwijzingen gevonden dat ze de 
effectiviteit van beta-lactam-antibiotica versterken [29-32]. 
Thymol (oregano- en tijmolie) toont synergisme met zes 

groepen antibiotica: beta-lactam-antibiotica (ampicilline en 
penicilline), polypeptiden (bacitracine), macroliden (erytro-
mycine), fluorochinolonen (norfloxacine), aminoglycosiden 
(novobiocine) en tetracyclinen (tetracycline) [29,32,33]. In 
deze studies is uiteraard een selectie van bacteriesoorten 
onderzocht. Het kan zijn dat synergisme tussen twee ver-
bindingen wel bestaat voor de ene soort bacterie, maar niet 
voor de andere soort.
Voor geraniol en menthol is vaker antagonisme dan syner-
gisme met antibiotica vermeld in de literatuur [32,34]. In 
sommige studies zijn tegenstrijdigheden te vinden. Voor 
thymol werd bijvoorbeeld antagonisme tegen penicilline 
gevonden in een experiment met Staphylococcus aureus 
(FIC = 3,98) [32], terwijl andere onderzoekers synergisme 
vonden tussen thymol en penicilline tegen S. aureus (FIC = 
0,18) [29]. Dit verschil zou te wijten kunnen zijn aan de ver-
schillende bacteriestammen die gebruikt zijn in de studies 
of aan kleine verschillen in de methodiek. 

Bij meticillineresistente S. aureus (MRSA) zijn er studies 
uitgevoerd om de resistentie te verminderen met behulp 
van vluchtige oliën. Zo vertonen bergamottin- en couma-
rinepoxide duidelijk synergisme met norfloxacine [35] en 
Shiraz oregano een duidelijk synergisme met vancomy-
cine [24]. Vancomycine vertoont geen synergie, of zelfs 
antagonisme, met tea-tree-olie [28].
 
toekoMstige ontwikkelingen
Het aantal gepubliceerde studies over interacties tussen 
vluchtige oliën of hun componenten en antibiotica is nog 
relatief beperkt. Wellicht zou de E-test gebruikt kunnen 
worden om grotere aantallen stoffen te testen. Standaar-
disatie van testmethoden zou het vergelijken van studie-
resultaten vergemakkelijken en zou kunnen leiden tot 
betere overeenstemming in de resultaten.
De meerderheid van de gepubliceerde studies die syner-
gisme hebben aangetoond, laat een bescheiden maat van 
synergisme zien. In gevallen waar geen synergisme maar 
‘slechts’ additivisme is aangetoond, zouden deze combina-
ties toch klinisch nut kunnen hebben voor het terugdrin-
gen van ongevoeligheid voor antibiotica. Iedere reductie 
in het gebruik van antibiotica kan bijdragen aan het ver-
minderen van de kans op resistentieontwikkeling.

Figuur 1. Schema van de uitvoering van de E-test voor het aantonen 
van synergie of antagonisme tussen twee verbindingen. Overgeno-
men uit White et al. (1996) [15] met toestemming van ASM.

Figuur 2. Mechanismen die kunnen leiden tot synergie tussen vluch-
tige oliën en antibiotica (Hemaiswarya et al. (2008) [16] met voor-
beelden uit Langeveld et al. (2013) [4]). Hergebruikt met toestem-
ming van Informa Healthcare.
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conclusies
Duidelijk is dat onder laboratoriumomstandigheden een 
aantal (multi)resistente bacteriesoorten (onder andere 
MRSA, extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) vormende 
bacteriën en Salmonella Typhimurium DT104) opnieuw 
gevoelig gemaakt kan worden voor bepaalde antibiotica 
door toevoeging van vluchtige oliën of componenten er-
van. Met meer kennis over de werkingsmechanismen ach-
ter de antibacteriële eigenschappen van vluchtige oliën 
zou het mogelijk moeten zijn combinaties te ontwikkelen 
die bacteriële resistentie tegen antibiotica verminderen 
of uitschakelen. Het verder ontwikkelen van deze combi-
naties tot een klinische toepassing vergt een aanzienlijke 
investering van tijd en geld.
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Aristolochia opnieuw in het nieuws
M.R. de Jong

Onlangs werd in het tijdschrift The Lancet Oncology het artikel ‘Aristolochia: the malignant truth’ van Daniel Krell 
en Justin Stebbing gepubliceerd [1]. De auteurs willen met het stuk de potentiële gevaren van ongeregistreerde 
of slecht geëvalueerde producten en hun gebruik zonder strikte medische controles aan de orde te stellen. Zij ne-
men hiervoor aristolochia als voorbeeld. Wereldwijd wordt aristolochia gebruikt als anti-inflammatoir middel voor 
artritis en chronische huidklachten, als diureticum, antibioticum en als behandeling voor kanker. Ook werd het in 
de jaren negentig gevonden in afslankproducten. 

De auteurs geven aan dat in de afgelopen vijftig jaar 
verschillende studies de schadelijke effecten hebben la-
ten zien die geassocieerd worden met de aanwezigheid 
van aristolochiazuur. In het artikel worden meldingen 
uit 1967 beschreven van verontreiniging van meel met 
Aristolochia-clematis-zaden. Ook wordt de zaak uit België 
genoemd waar vrouwen nefropathie en/of urinewegkan-
ker ontwikkelden na gebruik van afslankproducten waar-
bij Stephania tetrandra werd vervangen door A. fangchi. 
De auteurs verwijzen hierbij naar de studie die in 2000 ge-
publiceerd is in het tijdschrift The New England Journal of 
Medicine over dit onderwerp en melden dat er een grotere 
incidentie van kanker was bij degenen met een hogere 
cumulatieve consumptie van A. fangchi. Ze geven aan dat 
het pathofysiologische mechanisme duidelijker wordt. 
Zo ondergaat aristolochiazuur na opname in het lichaam 
een aantal structurele veranderingen. Dit resulteert in de 
vorming van een molecuul dat zich aan DNA kan binden 
om zo een DNA-adduct te creëren. Deze aristolochiazuur-
specifieke DNA-adducten zijn gevonden bij dieren die aan 
aristolochia of aristolochiazuur blootgesteld zijn, maar ook 
in de nieren van de bovengenoemde patiënten. Dergelijke 
adducten werden niet gevonden in controlepatiënten met 
verschillende vormen van veelvoorkomende chronische 
nierziekten. Het lijkt erop dat deze adducten DNA-muta-
ties veroorzaken. 
In het Verenigd Koninkrijk werden producten met aristo-
lochia in 1999 verboden, evenals planten die in bepaalde 
kruidenrecepturen vaak verwisseld werden met aristolo-
chia. Ondanks dit verbod zijn er sindsdien enkele gevallen 
geweest waarbij aristolochia bevattende producten hun 
weg hebben gevonden naar de Britse markt. De auteurs 
geven aan dat bijna elk routinematig voorgeschreven 
geneesmiddel in kankerklinieken getest is in fase-1-3-on-
derzoek, zodat dosering en toxiciteit vastgesteld kunnen 
worden, terwijl dit bij fytotherapeutica niet het geval is. 
Aristolochia belichaamt de potentiële gevaren van slecht 
geëvalueerde werkwijzen. Het artikel geeft aan dat regel-
geving en registratie van fytotherapeutica veelal lastig 
blijkt, alhoewel de Europese richtlijn Traditionele Kruiden-
geneesmiddelen wel tot een strakkere regulering heeft 
geleid. Toch zullen er volgens de auteurs altijd individuen 
zijn die verboden of potentieel toxische niet-geregistreer-
de producten aan patiënten leveren. Ze geven aan dat 
nog strengere regelgeving zou kunnen helpen, maar dat 
de verantwoordelijkheid ook bij de patiënten zelf ligt. 

Als reactie op het bovenstaande artikel heeft Chris Dhae-
nens een artikel geschreven met de titel ‘Aristolochia: the 
malignant lie and the benign truth’ [2]. Hier volgt een be-
werkte samenvatting van dit artikel. 

Het verhaal van aristolochia en haar toxiciteit heeft de 
afgelopen twintig jaar een schaduw op zowel de Traditio-
nele Chinese Geneeswijzen (TCG) als de complementaire 
en alternatieve geneeswijzen (CAM) geworpen. Hoewel er 
zich de afgelopen tien jaar geen nieuwe gevallen hebben 
voorgedaan, wordt aristolochia in de wetenschappelijke 
literatuur steeds opnieuw aangehaald om op deze manier 
de gevaren van kwakzalverij (met fytotherapeutica) te be-
lichten. 
Om verscheidene redenen is het schrijven over aristo-
lochia een uiterst delicate zaak, zowel technisch als ook 
ethisch. Laat het dan ook op voorhand duidelijk zijn dat 
geen weldenkend persoon het verbod op de aristolo-
chiasoorten betwist. Echter, deze kwestie wordt in het 
tijdschrift The Lancet Oncology gebruikt voor een andere 
agenda: namelijk het belichten van de gevaren van onge-
registreerde producten, het ontbreken van testen en kwa-
liteitscontrole en de onvermijdelijke relatie tot kwakzal-
verij. Het is opmerkelijk dat de venijnige aanvallen op tra-
ditionele fytotherapie systematisch worden gereduceerd 
tot het probleem van de aristolochia in een ongekende 
stroom van wetenschappelijke echolalie, zonder nieuwe 
informatie toe te voegen en zonder vermelding van an-
dere en meer genuanceerde hypothesen. 

Allereerst moet men zich ervan bewust zijn dat het aris-
tolochiastigma op de TCG terug te voeren is op een grote 
zaak in België, die zich afspeelde in het medische en far-
maceutische circuit zonder dat daar ook maar een herba-
list bij betrokken was. Het is nauwelijks te geloven dat het 
sceptische smaldeel zijn speren zo disproportioneel op de 
fytotherapie richt op een moment dat alle aspecten van 
de veiligheid-effectiviteit-evaluaties voor de reguliere ge-
neeskunde kritisch onderzocht worden. In België worden 
officieel ongeveer 2000 sterfgevallen per jaar veroorzaakt 
door geregistreerde geneesmiddelen (overdosering niet 
meegerekend). Er circuleert een lijst in de Europese Unie 
(EU) met meer dan 1600 geregistreerde middelen die als 
niet-werkzaam worden beschouwd. Op regelmatig basis 
worden fase 1-3 klinisch geteste farmaca uit de handel 
genomen wegens ernstige bijwerkingen en sterfgevallen. 
Bovendien laat recent onderzoek zien dat bij een derde 
van de wetenschappelijke artikelen de data ‘gemasseerd’ 
worden door de drang om te publiceren, en er komen 
meer en meer wetenschappelijke fraudegevallen aan het 
licht. Ook de selectieve combinatie van waarheden, halve 
waarheden, verhullingen en vermoedens die de aristolo-
chia-hypothese kenmerkt, geeft het vermoeden dat veel 
oneigenlijke informatie ijverig werd omgevormd tot een 
voldongen feit. 
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Ondertussen verwijzen de ‘usual suspects’ naar aristolochia 
om strenge veiligheids- en kwaliteitsnormen te legitime-
ren, zoals vereist door de Europese richtlijn Traditionele 
Kruidengeneesmiddelen. Deze EU-richtlijn betreft echter 
een registratie-model dat de traditionele fytotherapie in 
een onwerkbaar keurslijf wringt, aangezien ze nalaat wet-
telijke regelingen met een efficiënte kwaliteit-veiligheids-
controle te verenigen. Het EU-model lijkt alle problemen 
die nooit hebben bestaan op te lossen en laat de weinige 
echte problemen onopgelost. Het is symptomatisch voor 
hoe weinig verstand de regelgevende instanties hebben 
van traditionele verwerking en laat zien dat er nauwelijks 
lering is getrokken uit de aristolochiatragedie: traditionele 
ingrediënten zouden niet lichtzinnig buiten hun traditio-
nele context en bereidingsvorm gebruikt moeten worden.

•	 In de aristolochiazaak was er sprake van een verwis-
seling van soorten ten gevolge van slechte identi-
teitscontrole door de bevoegde verantwoordelijke 
apothekers. In plaats van S. tetrandra (Han fang ji) 
werd A. fang ji gebruikt.

•	 Zowel het oorspronkelijke kruid als het kruid waar-
mee het werd verward zijn beide slechts zwak ge-
indiceerd voor de beoogde diuretische werking en 
beide kruiden werden traditioneel voorgeschreven 
als ingrediënten van een klassieke formule of als 
ingrediënten van een multikruidenrecept, niet als 
enkelvoudig ingrediënt.

•	 De kruiden werden voorgeschreven door artsen 
zonder enige ervaring met de TCG. Alle aanbevelin-
gen met betrekking tot de dosering, de verwerking, 
de duur van het gebruik en de traditionele contra-
indicaties werden systematisch genegeerd.

•	 De plantaardige ingrediënten werden toegevoegd 
aan een ‘cocktail’ van reguliere farmaca bestaande 
uit onder andere dexfenfluramine, diethylpropion, 
acetazolamide en meprobamaat. Al deze geregis-
treerde farmaca zijn uit de handel genomen in de 
jaren na de affaire vanwege ernstige bijwerkingen. 
Twee van deze farmaca bleken cardiale valvulopa-
thieën en peritoneale en pulmonaire fibrose te ver-
oorzaken die vergelijkbaar zijn met het patroon dat 
werd aangetroffen bij de meeste slachtoffers in de 
Belgische aristolochiazaak.

•	 Er wordt algemeen van uitgegaan dat de gemeen-
schappelijke noemer in alle gevallen van interstiti-
ele fibrose zoals vastgesteld bij de slachtoffers, de 
aristolochia was. Dit is in principe correct, maar van 
weinig waarde aangezien duizenden vrouwen deze 
afslankkliniek bezochten en aristolochia voorge-
schreven kregen zonder een dergelijke pathologie 
te ontwikkelen. Veel interessanter is het feit dat in 
één praktijk alle slachtoffers op één na gedurende 
vier maanden hoge doseringen serotonineverster-
kers toegediend kregen. Geen enkel slachtoffer 
kwam van de vier praktijken waar dezelfde cocktail 
werd toegediend gedurende twee jaar. De epide-
miologische gegevens van deze schimmige zaak 
werden nooit volledig gepubliceerd. De combinatie 
van hoge doseringen serotonine met dexfenflu-
ramine, die de heropname van serotonine voorkomt 
door het blokkeren van de 5-HT-receptoren, bleek 
de arme vrouwen in tikkende tijdbommen te veran-

deren die meer en meer kalmeringsmiddelen (me-
probramaat) en grote hoeveelheden diuretica nodig 
hadden. Verschillende nefrologie-experts hebben 
gewezen naar de serotonine als de belangrijkste ver-
oorzaker van de snel voortschrijdende interstitiële 
fibrose, maar hun stemmen verdwenen ongehoord 
in de daaropvolgende hysterische aristolochiafobie 
[3].

•	 Het is goed mogelijk dat aristolochiazuur mede 
verantwoordelijk is voor het fibrotische syndroom, 
maar alleen in een tweede fase van de ontwikke-
lende pathologie aangezien de nierbeschadigingen 
wijzen in de richting van de serotonine. In tegenstel-
ling tot wat de kranten beweren, is de toxiciteit van 
de aristolochiaplanten welbekend en beschreven in 
farmacopees uit de hele wereld. De toxiciteit is ver-
gelijkbaar met die van colchicine. De pathologie is 
acuut en omkeerbaar, in tegenstelling tot het chro-
nische, degeneratieve en onomkeerbare nierfalen 
gevonden in de slachtoffers. In de hippocratische 
geneeskunde wordt aristolochia beschouwd als een 
krachtig amfoterisch geneesmiddel (dat wil zeggen 
een geneesmiddel met tegengestelde kenmerken). 
In deze context betekent amfoterisch dat het zich 
kan gedragen als een zuur en als base. Als zodanig 
kan het een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling 
van de pathologie, gezien het feit dat het – terwijl 
het probeerde om het zuur-base-evenwicht op het 
niveau van de extracellulaire matrix te herstellen –
bijgedragen zou kunnen hebben aan het meer alka-
lisch maken van de extracellulaire matrix. Hierdoor 
zou het een extrapolariserend effect gehad kunnen 
hebben op een al bestaande disbalans (aangezien 
obese mensen veelal te kampen hebben met zware 
acidose) en hierdoor zou het fibrotische proces ver-
sneld kunnen zijn. Nogmaals, onder dergelijke ex-
treme omstandigheden dient de rol van aristolochia 
als ondergeschikt te worden beschouwd, maar het 
was het verkeerde ingrediënt op de verkeerde plaats 
en de verkeerde tijd. Als zodanig bleek het de ideale 
zondebok voor de wetenschappelijke gemeenschap 
om de ongelooflijke complexiteit van deze patho-
logie te reduceren tot aristolochia alleen, maar ook 
de ideale uitweg voor onverantwoordelijke artsen 
en nalatige apothekers die alleen gedreven leken te 
worden door gewetenloos winstbejag.

•	 Waar het in essentie om gaat, is dat de epidemiolo-
gische gegevens aristolochia nauwelijks een rol ge-
ven in de ontwikkeling van de nierpathologie. Een 
zeer conservatieve schatting geeft aan tussen 1989 
en 1993 dat minstens 15.000 mensen werden bloot-
gesteld aan aristolochia. Fytotherapeuten schreven 
in het verleden combinaties met aristolochia voor 
om fistels te behandelen met verbazingwekkende 
resultaten. Het is opmerkelijk dat slechts een relatief 
klein aantal mensen, afkomstig uit dezelfde plaats, 
het fibrotisch syndroom ontwikkelde. In 2001 voer-
de het Belgische Ministerie van Volksgezondheid 
een grootschalig onderzoek uit en nodigde ieder-
een die aristolochia/stephania toegediend had ge-
kregen voor een gratis nieronderzoek. Tussen 5000 
en 8000 mensen reageerden. Niet één nieuw geval 
noch verdacht sterfgeval is sindsdien gemeld.
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Aangezien de aristolochia-affaire symbool lijkt te staan 
voor alle mogelijke veiligheidsproblemen geassocieerd 
met kruiden, lijkt het zinvol om de werkelijke, intrinsieke 
toxiciteit te onderscheiden van de door de omstandighe-
den veroorzaakte schade. Terugkomend op de Belgische 
zaak is er een aantal feiten die slecht werden belicht in de 
wetenschappelijke literatuur:

Hoe zit het met de vermeende kankerverwekkende ei-
genschappen van aristolochia? De carcinogeniteit van 
aristolochiazuur is vastgesteld bij knaagdieren en wordt 
veroorzaakt door anaerobe bacteriële nitraatreductie in 
de voormaag van ratten, een mechanisme dat niet geëx-
trapoleerd kan worden naar mensen. Zelfs als het mecha-
nisme van toepassing zou zijn, dan nog zou het gaan over 
exorbitante doseringen waaraan geen enkel mens ooit 
blootgesteld is.

Het urotheelcarcinoom gevonden bij een deel van de Bel-
gische slachtoffers in het kielzog van de renale pathologie 
werd onmiddellijk toegeschreven aan aristolochiazuur. 
Vervolgens werden door een onderzoeksgroep in Hei-
delberg aristolochiazuur-DNA-adducten ontdekt in hun 
nierbiopten [4]. De resultaten bleken kwalitatief en kwan-
titatief onmogelijk, maar werden slaafs geslikt door de 
wetenschappelijke gemeenschap, ondanks de tegenstrij-
digheden op diverse niveaus in vergelijking met eerdere 
resultaten. Een lid van de betreffende onderzoeksgroep, 
professor Pfohl-Leszkowicz, kon zich niet verzoenen met 
de uitkomst van het onderzoek en voerde zelf een onder-
zoek uit waarin ze als hypothese stelde dat ochratoxine 
de bron was van de zogenaamde Balkan Endemische 
Nefropathie die op dat moment ook toegeschreven werd 
aan aristolochia. De ochratoxinehypothese raakte in een 
stroomversnelling toen ze opnieuw de originele biopsie-
monsters van de Belgische slachtoffers kon onderzoeken. 
Ze stelde vast dat de adducten ochratoxine-adducten wa-
ren en wees tegelijkertijd op de grote gebreken en andere 
onregelmatigheden in de aristolochiazuurhypothese [5,6]. 
Ondanks de afwezigheid van degelijke contra-argumenten 
zijn haar conclusies voornamelijk doodgezwegen onder 
toxicologen. De reden? Het vermoeden bestaat dat de 
grote levensmiddelen-bedrijven liever wilden vasthou-
den aan de aristolochiazuurhypothese omdat de kosten 
voor de kwaliteit- en veiligheidscontrole op hun granen 
exponentieel zou toenemen als de ochratoxinehypothese 
zou worden bewezen. Interessant is dat in de vroege jaren 
negentig een Belgische groep van deskundigen, een ad-
viesgroep van het Ministerie van Volksgezondheid, tot een 
soortgelijke conclusie kwam.

Het is maar bij weinigen bekend dat op basis van de 
hierboven gegeven argumentatie en na het horen van 
deskundigen van beide zijden, het definitieve vonnis van 
twee rechtbanken (België en Frankrijk) bevestigde dat er 
geen bewezen oorzakelijk verband bleek te zijn tussen de 
pathologieën en de plantaardige ingrediënten.

Het artikel in het tijdschrift The Lancet Oncology conclu-
deert als volgt: ‘... als we conventionele therapieën verge-
lijken met niet-geregistreerde of slecht geëvalueerde fyto-
therapeutica zou het oude Ierse gezegde ‘beter de duivel 
die je kent dan de duivel die je niet kent’ gepast kunnen 
zijn’. Dit citaat illustreert de neerbuigende arrogantie die, 
door het combineren van selectieve informatie en voor-

oordelen, de fytotherapie met de grond gelijk maakt . En 
als we het dan toch hebben over de duivel die je kent... 
Wat te denken van het enorme afslankschandaal in Frank-
rijk, waar een groot farmaceutisch bedrijf terecht staat 
wegens het veroorzaken van de dood van ten minste 500 
mensen en het veroorzaken van ernstige valvulopathische 
complicaties bij meer dan 30.000 patiënten? De eetluston-
derdrukkers van dit bedrijf die onder verschillende merk-
namen op de markt zijn gebracht (onder andere Mediator 
en Isomeride) bevatten dexflenfuramine en hierop gelij-
kende verbindingen. Dexflenfuramine werd hierboven al 
besproken en al in 1992 als een gevolg van het ‘Chinese 
kruidendrama’ waren de Belgische autoriteiten gewaar-
schuwd over de betrokkenheid van dexfenfluramine bij de 
valvulopathieën en het fibrotische syndroom.
De ongemakkelijke waarheid werd echter jarenlang in het 
donker bewaard, terwijl de Belgische onderzoekers de 
aristolochiahypothese, de meer geschikte zondebok, in 
elkaar knutselde. Als er sprake zou zijn geweest van een 
objectieve beoordeling en genuanceerde communicatie, 
had het Franse drama voorkomen kunnen worden en de 
gezondheid van tienduizenden mensen zou niet in gevaar 
zijn gekomen. Ditmaal zijn er dus geen kruiden bij betrok-
ken. ‘Niet geregistreerd en slecht geëvalueerd’: hebben we 
dat goed gelezen?

Nogmaals, besluit het opinieartikel van Dhaenens [2], dit is 
absoluut geen pleidooi voor het opheffen van het verbod 
op aristolochia. Maar zolang de waarheid in ballingschap 
blijft en de ‘open einden’ in elke hypothese aanwezig 
blijven, zou het nuttig zijn om de venijnige aanvallen op 
fytotherapie te stoppen, vooral in gevallen waar de tradi-
tie wordt misbruikt door criminelen die moleculen zoals 
onder meer sibutramine en sildenafil vermommen als 
fytotherapeutica. 

Drs. M.R. (Maaike) de Jong is redacteur van dit tijdschrift. 

RefeRenties
1 Krell D, Stebbing J. Aristolochia: the malignant truth. Lancet Oncol 2013;14:25-

6.

2 Dhaenens D. Aristolochia: the malignant lie and the benign truth. J Register 

Chinese Herbal Med 2013;10:39-41.

3 De Broe. On a nephrotoxic and carcinogenic slimming regimen. Am J Kidney 

Diseases 1999;33:1171-3.

4 Bieler C, Stibirova M, Wiessler M, cosyns JP, Van Ypersele de Strihou C, Schmeis-

ser H. 32P-post labelling analysis of DNA adducts formed by aristolochic 

acid in tissues from patients with Chines herbs nephropathy. Carcinogenesis 

1997;18:1063-7.

5 Pfohl-Leszkowicz A. Ochratoxin A and aristolochic acid involvement in neu-

ropathies and associated urothelial tract tumours. Arh Hig Rada Toksikol 

2009;60:465-83.

6 Mantle PG, Faucet-Marquis V, Manderville RA, Squillaci B, Pfohl-Leszkowicz A. 

Structures of covalent adducts between DNA and ochratoxin A: a new factor in 

debate about genotoxicity and human risk. Chem Res Toxicol 2010;23:89-98.



N E D E R L A N D S  T I J D S C H R I F T  V O O R  F Y TOT H E R A P I E ,  2 6 e  J A A R G A N G ,  N R  3 ,  zo m e r  2 0 1 3 ,  1 9

Voedingstekort versus begrotingstekort 
Een symposiumverslag
E. van den Bergh

Op donderdag 11 april vond in het congrescentrum van Corpus te Leiden het NPN-symposium plaats met de veel-
zeggende titel ‘Voedingstekort versus Begrotingstekort’. De NPN, de branchevereniging voor gezondheidsproduc-
ten, vierde met dit symposium tegelijkertijd haar 30-jarige jubileum. Met ongeveer 110 deelnemers was het sympo-
sium goed bezocht. ‘Voeding doet er toe’, ‘Micronutriënten, effecten op gezondheid en zorgkosten’ en ‘Met voeding 
gezond oud’ waren de drie blokken waarin de zes voordrachten van het symposium waren onderverdeeld.

Inzetten op preventie, daar zijn de aanwezigen op het NPN-
symposium het over eens. Zorgverleners en onderzoekers 
gaven aan hoe met voeding veel gezondheidswinst te behalen 
valt en zorgkosten te verlagen zijn. Maar waarom worden voe-
ding en voedingssuppletie niet veel meer ingezet? Er is vol-
gens de sprekers voldoende wetenschappelijk bewijs, nu moet 
er iets gedaan worden. De sprekers bieden aan samen een 
statement op te stellen aan de Europese Commissie om voe-
ding en voedingssuppletie in de zorg op de agenda te zetten. 

euRoPA is een deRdeweReldlAnd
‘Europa is een derdewereldland op het gebied van milde 
tekorten in jodium,’ stelt Richard Verheesen, reumatoloog 
te Eindhoven. Momenteel hanteert Nederland de richtlijn 
van de Wereldgezondheidsorganisatie voor adequate jodi-
umopname, maar deze is gericht op mondiaal niveau. Dat 
geeft tekorten in diverse bevolkingsgroepen. Nederland 
moet streven naar een optimale micronutriëntenstatus per 
individu. Dat ligt binnen het bereik van onze mogelijkheden. 
Door het terugdringen van voedingstekorten, en beter nog 
het optimaliseren van de voedingsstatus, kan de ziektevrije 
levensverwachting verbeteren. 

Er wordt jaarlijks steeds meer geïnvesteerd in de verbetering 
van onze leefomgeving. Maar er is een steeds grotere vraag 
naar zorg op een jongere leeftijd. Mensen worden eerder 
chronisch ziek. In de loop van 20 jaar is de populatie 10 jaar 
langer chronisch ziek. Ondanks investeringen neemt de le-
vensverwachting zonder ziekte in westerse landen af. ‘Hier 
valt niet tegenaan te bezuinigen en dit vraagt om een andere 
aanpak,’ aldus Verheesen.

Veel ouderen hebben tekorten aan micronutriënten. Het ver-
ouderingsproces leidt tot minder inname van voedingsstof-
fen door sociale, fysiologische en psychologische veranderin-
gen. Met een verouderende samenleving wordt dit probleem 
steeds groter. ‘Daarom kunnen we niet langer toekijken en 
moeten we actie ondernemen,’ vindt voedingswetenschap-
per professor Peter Weber, werkzaam bij DSM Nutritional 
Products te Basel. Hij suggereert dat op korte termijn en in 
individuele situaties suppletie een pragmatische oplossing is. 

voeding heeft een sleutelRol
‘Ons lichaam veerkrachtig houden is de beste strategie voor 
preventie van diabetes,’ concludeert Dr. Suzan Wopereis, 
onderzoeker en manager Measurement of Health bij TNO. 
‘Diabetes is een systeemziekte en dit vraagt om een systeem-
oplossing. Daar ligt voor voeding een sleutelrol.’ Medicijnen 
blokkeren bepaalde onderdelen van het systeem, ze bestrij-
den alleen de symptomen en pakken niet de oorzaak aan. 

Voeding kan de veerkracht van het lichaam verbeteren. 

Wopereis liet zien dat juist deze veerkracht, de homeostase 
van het lichaam, benut kan worden voor het aantonen van 
een gezondheidseffect van voedingsstoffen bij gezonde men-
sen. Het heikele punt waarop zoveel gezondheidsclaims van 
voedingssupplementen gestrand zijn. Het probleem om bij 
gezonde mensen een effect op de gezondheidstoestand (en 
niet op preventie van een ziekte) aan te tonen kan hiermee 
opgelost worden. 
Door het uitdagen van de veerkracht met een stressfactor die 
past bij het risicoprofiel van de proefpersonen, en vervolgens 
de invloed van bepaalde voedingsstoffen daarop te bekijken, 
kan het gezondheidseffect in beeld gebracht worden met 
behulp van de systeembiologie. Zo werden bij mensen met 
overgewicht, die nog geen diabetes hebben, metabole ver-
anderingen gemeten na het eten van een vetrijke maaltijd. 
Dit werd één keer gedaan na vijf weken gebruik van een 
combinatie van voedingsstoffen met ontstekingsremmende 
eigenschappen en één keer na vijf weken placebo. De mix 
van ontstekingsremmende voedingstoffen bleek gunstig 
voor de proefpersonen. 

consuMent is zelf veRAntwooRdelijk
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
wil de gezonde keuze de gemakkelijke keuze maken. Het 
zet in op informatie en educatie en het ondersteunen van 
onderzoek. Het VWS-beleid voor voedingssupplementen is 
gericht op een adequate en veilige inname van micronutri-
enten, vastgesteld door de Gezondheidsraad. Drs. Marjolijn 
Sonnema, directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en 
Preventie van het ministerie van VWS, benadrukt dat de ver-
antwoordelijkheid in keuzes ligt bij consumenten zelf. Maar 
worden consumenten niet te veel verleid? En is de gezonde 
keuze wel voor iedereen beschikbaar? Goede voorlichting op 
scholen, adviezen in de huisartsenpraktijk en een betaalbare 
gezonde keuze kunnen de consument sturen.

De politiek, beleidsmedewerkers en zorgverzekeraars zouden 
meer aandacht moeten besteden aan de mogelijkheden 
voor kostenbesparing in de zorg. Twintig procent van de bot-
breuken kan voorkomen worden met vitamine D-suppletie. 
Professor Dr. Armin Zittermann (Herz- und Diabeteszentrum 
Nordrhein-Westfalen, Ruhr-Universität Bochum, Bad Oeyn-
hausen) rekende uit dat dit 1-1,2 miljard euro per jaar be-
spaart in Duitsland. Daarnaast heeft vitamine D een functie in 
diverse lichaamssystemen en onder andere effecten op hart- 
en bloedvaten en de mentale gesteldheid die nog niet in de 
berekening zijn meegenomen. Dr. Marian van Bokhorst-van 
der Schueren, senior onderzoeker diëtetiek en voedingswe-
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tenschappen, VU Medisch Centrum Amsterdam, onderzocht 
het effect van extra voeding tijdens ziekenhuisopname en 
vond dat een investering van 76 euro in voeding een zieken-
huisopname met één dag kan verminderen. Dit bespaart 
direct 400 euro. 

inzet dooR zoRgveRzekeRAARs?
Aan het panel van sprekers wordt gevraagd wat zorgverze-
keraars kunnen doen om bij te dragen aan kostenbesparing. 
Het merendeel geeft aan dat verzekeraars preventieprogram-
ma’s moeten stimuleren. Professor Zittermann vertelt dat in 
Duitsland zorgverzekeraars sinds kort verplicht zijn enkele 
euro’s per persoon per jaar te investeren in preventie. Verder 
is het van belang dat de integrale kostenbesparingen die pre-
ventie oplevert in kaart worden gebracht. 
De missing link is dat voeding weinig wordt meegenomen 
in de behandeling of adviezen van een arts. Zo wordt in be-
handelingen onvoldoende geanticipeerd op de invloed van 
medicijngebruik op de opname en uitscheiding van micro-
nutriënten. Van Bokhorst-van der Schueren geeft aan dat er 
momenteel overleg is over de integratie van voeding in de 
artsenopleiding, maar dit kan nog jaren duren. 
Er is veel te winnen met meer bewustzijn over het effect van 
voeding. Consumenten zijn hier weinig mee bezig en zoeken 

naar oplossingen die snel werken. Leefstijl en voedingspatro-
nen veranderen is het moeilijkste dat er is. Daarom is goede 
ondersteuning nodig. Persoonlijk en betrouwbaar advies 
kan hierin helpen. Te denken valt aan de inzet van een health 
professional. Iemand met kennis in de verschillende gebieden 
van medische zorg, wetenschap en voeding die deze gege-
vens koppelt. Een health professional zou het aanspreekpunt 
zijn voor een patiënt of consument om zorg aan te vullen 
met voeding en voeding in te zetten voor preventie. 
Er is veel bewijs over de rol van voeding in gezondheid en 
hoe op zorgkosten te besparen valt met voeding en voe-
dingssuppletie. Het is tijd voor actie. Daarvoor is een platform 
nodig dat diverse disciplines bij elkaar brengt en de win-
winsituatieduidelijk maakt. NPN neemt het initiatief voor een 
statement richting de Europese Commissie over de winst die 
te behalen valt met inzet van voeding in preventie en zorg. 

De presentaties van de sprekers zijn in te zien op de website 
van de NPN (www.npninfo.nl). 

AuteuRsgegevens 
E. (Edith) van den Bergh is communicatiemedewerker bij NPN, de Nederlandse 

branchevereniging voor voedingssupplementen. Ze heeft recent haar mastergraad 

in Voeding en Gezondheid behaald aan Wageningen University.  
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Korte berichten
duitse ARtsen Bevelen kRuidengeneesMiddel AAn Bij MAAg- en 
dARMklAchten
Het Wiener Medizinische Wochenschrift (WMW) bracht in 
februari 2013 een editie uit met fytotherapie als hoofd-
onderwerp. De Weense redacteuren schrijven in het 
voorwoord dat het een kenmerk is van plantaardige ge-
neesmiddelen dat ze meestal veel minder bijwerkingen 
hebben dan de synthetische geneesmiddelen. Alhoewel 
bijwerkingen en interacties wel voorkomen geeft het 
gebruik volgens voorschriften zeer weinig ongewenste 
reacties. Daarom zijn deze middelen juist voor kinderen en 
multimorbide patiënten erg geschikt. In Duitsland wordt 
bij kinderen zeer vaak gekozen voor een fytotherapeutisch 
middel. Farmaco-epidemiologische studies hiernaar zijn 
echter zeldzaam en daardoor blijft veel van deze ervaring 
ongedocumenteerd. 
Deze WMW editie bevat onder meer een review over 
STW5, geschreven door medici, verbonden aan verschil-
lende academische ziekenhuizen. STW5 (Iberogast®) is in 
Duitsland sinds ruim 50 jaar – en sinds eind 2010 ook in 
Nederland – als geneesmiddel geregistreerd. Het complex 
(in tinctuurvorm) bevat 9 kruiden, waaronder Iberis amara, 
Matricaria chamomilla en Melissa officinalis. 

Omdat de betreffende klachten – prikkelbare darmsyn-
droom (PDS) en dyspepsie – vaak chronisch zijn en medi-
cijnen daardoor langdurig geslikt worden, is de veiligheid 
op langere termijn bijzonder van belang. Het gaat in het 
geval van STW5 om kruiden met ook bij simplex-gebruik 
een zeer veilig profiel. De enige uitzondering daarop is 
Chelidonium majus, waarvan een kleine hoeveelheid in 
STW5 voorkomt. Dit kruid kan in simplex-vorm (dosis-
afhankelijk) reversibele levergerelateerde bijwerkingen 
geven. De auteurs stellen vast dat er 100 tot 200 keer de 
aanbevolen dagelijkse dosis STW5 zou moeten worden 
ingenomen om deze bijwerkingen op te roepen.

Voor de review zijn 12 recente klinische studies samenge-
vat: zes gerandomiseerde placebogecontroleerde studies 
(RCT’s), twee PMS-studies (post-marketing surveillance), 
drie retrospectieve en een observationele studie. Net zoals 
Nederland is in Duitsland een multifocale therapie voor 
functionele dyspepsie en PDS de richtlijn: voorlichting, 
dieet, beweging en stressvermindering. Indien dit niet vol-
staat komen protonpompremmers, prokinetica, antibio-
tica (tegen Helicobacter pylori), bulklaxantia, spasmolytica 
of antidepressiva in beeld, al naar gelang de specifieke 
toestand van de patiënt, maar zeker ook verschillende 
fytotherapeutica, die zich hier door patiëntvriendelijkheid 
onderscheiden. De RCT’s die STW5 vergeleken met pla-
cebo lieten een significant en relevant verschil zien voor 

functionele dyspepsieklachten. Er was één RCT over PDS, 
met ook een significante, relevante klachtenverminde-
ring. In alle gevallen waren de bijwerkingen zeer gering, 
soms lager dan in de placebogroep. Twee retrospectieve 
PMS-studies betroffen het gebruik van STW5 bij kinderen 
onder de 12 jaar: 40.961 kinderen met functionele dys-
pepsie en 2350 kinderen met PDS. Hierbij werd voor de 
effectiviteitsmeting de Likert-schaal gebruikt. De artsen 
beoordeelden in 88 respectievelijk 96% van de patiënten 
de effectiviteit als goed tot zeer goed. In geen van beide 
studies werden bijwerkingen of interacties vastgesteld. 
Een recente studie bij 980 kinderen met functionele 
gastro-intestinale klachten tussen 3 en 14 jaar gebruikte 
als meetinstrument de GIS, uitgebreid met vier abdomi-
nale symptomen. Symptoomscores namen met 76% af. 
Ook werd het middel volgens de deelnemende artsen 
zeer goed verdragen; er werden wel wat milde gastro-
intestinale bijwerkingen genoteerd. Er kwam één keer een 
overgevoeligheidsreactie voor.

De auteurs stellen dat protonpompremmers te vaak wor-
den voorgeschreven en leiden tot rebound-hyperaciditeit, 
waardoor de symptomen weer toenemen. Spasmolytica 
en antidepressiva kennen vaak een slechte therapietrouw 
en de synthetische middelen pakken elk een deelpro-
bleem aan. Voordeel van STW5 is het multitarget karakter 
door de samengestelde formulering met verschillende op 
zichzelf al goed werkende kruiden.
Opmerkelijk is dat in Nederland het CBG het gebruik van 
dit preparaat voor kinderen onder de 12 jaar niet heeft 
toegelaten. Kinderen met functionele maag- of darm-
klachten worden volgens de NHG-standaard niet met me-
dicatie behandeld.

Bronnen: Ottillinger B, Storr M, Malfertheiner P, Allescher, 
H-D: STW5 (Iberogast®) – a safe and effective standard 
in the treatment of functional gastrointestinal disorders.
WMW, 2013;163(3-4):65-72, het editorial en andere arti-
kelen van deze editie. Open access op www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3580135/.  
CBG: Samenvatting productkenmerken Iberogast; NHG 
standaarden PDS en Colitis Ulcerosa en functionele maag- 
en darmklachten bij kinderen.

cuRcuMin veRlAAgt de kAns oP diABetes tyPe 2
In Diabetes Care, het vakblad van de American Diabetes 
Association, is een publicatie verschenen van een studie 
over het effect van curcumin bij mensen met prediabe-
tes. Deze placebogecontroleerde studie laat zien dat het 
gebruik van curcuminextract uit kurkuma (1500 mg per 
dag), in aanvulling op voorlichting over leefstijl (dieet en 
oefeningen), gunstige effecten heeft bij prediabetes en 

Matricaria chamomilla, Melissa officinalis en Iberis amara foto’s Wikimedia commons en IEZ
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de ontwikkeling naar diabetes type 2 kan afremmen. De 
studie telde 237 deelnemers met prediabetes en werd 
uitgevoerd in het academisch medisch centrum van de 
Srinakharinwirot Universiteit in Thailand. De studie duurde 
negen maanden en werd door 201 deelnemers voltooid. 
Niemand in de curcumingroep kreeg diabetes, terwijl in 
de placebogroep 19 personen (16,4%) diabetes ontwik-
kelden. Opmerkelijkwas dat alle afwijkende waarden 
die prediabetes kenmerken genormaliseerd waren door 
het gebruik van curcumin. Medicijnen tegen diabetes 
vertonen een effect op een of enkele van deze waarden, 
maar niet zozeer op alle waarden. In de placebogroep 
waren deze parameters allemaal verslechterd. In de curcu-
mingroep normaliseerden de nuchtere glucosespiegels, 
de glucose-intolerantie en de verhoogde HbA1c-waarden.
Verhoogde HbA1c-waarden dragen sterk bij aan het op-
treden van hart- en vaatziekten bij diabeten. Tien procent 
van de personen met prediabetes heeft al aandoeningen 
aan de kleine bloedvaten ten gevolge van verhoogde glu-
cosebloedspiegels. Bovendien verminderde in de curcu-
mingroep de insulineresistentie en verbeterde de functie 
van de betacellen in de pancreas. Omdat bij personen met 
prediabetes er al sprake is van een verlies van 30-40% van 
betacellen, is de beschermende werking van curcumin op 
deze insuline producerende cellen een belangrijke eigen-
schap.
Verder was aan het eind van de studie het lichaamsge-
wicht gemiddeld zes kilo lager bij de deelnemers die 
curcumin kregen dan bij de placebogroep en de buikom-
trek gemiddeld zeven centimeter minder.

Bronnen:
Chuengsamarn S, Rattanamongkolgul S, Luechapudi-
porn R, Phisalaphong C, Jirawatnotai S. Curcumin ex-
tract for prevention of type 2 diabetes. Diabetes Care 
2012;35(11):2121-7.
Van de Vijver E. Curcumine ter preventie van type 2 diabe-
tes? Minerva 2013;12(2):19-20.

fenegRiekzAAd Als AdjuvAns vooR l-doPA Bij PARkinson?
Artsen verbonden aan het Shushrusha ziekenhuis in 
Mumbai publiceerden samen met onderzoekers van In-
dus Biotech Private Ltd. een door de laatste gesponsorde 
studie naar de gecombineerde inzet van L-dopa en een 
op trigonelline gestandaardiseerd hydro-alcoholisch ex-
tract van Trigonella foenum-graecum (IBHB) (300 mg per 
dag) bij Parkinson-patiënten die gestabiliseerd waren op 
L-dopa met carbidopa (van dit medicijn werd de dose-
ring niet vermeld). Doel van dit onderzoek was te kijken 
of deze voedingsaanvulling iets zou kunnen betekenen 
voor het probleem van de verminderde responsop L-dopa 
die patiënten in de loop der tijd vaak laten zien. Van het 
betreffende extract werden eerder al anti-oxidatieve en 
ontstekingsremmende eigenschappen beschreven. Daar-

naast hadden eerdere 
in vitro-studies laten 
zien dat trigonelline 
(een alkaloïd en me-
taboliet van nicotine-
zuur in fenegriek en 
koffie aanwezig) de 
uitgroei van humane 
neuroblastomen be-
vordert. Ook bij door 
tetrahydropyridine 

veroorzaakte neurodegeneratie bij ratten (diermodel voor 
de ziekte van Parkinson) leek trigonelline tegen de zenuw-
aantasting te beschermen: de motorische functies van de 
ratten verbeterden.
Voor deze klinische studie werden 50 deelnemers van 
gemiddeld 61 jaar gerandomiseerd toegewezen aan twee 
groepen (placebo en IBHB-extract). Van de 25 deelnemers 
bleven er in de placebogroep 19 over en in de IBHB-groep 
23, in beide groepen merendeels mannen. De belangrijk-
ste uitkomstmaat was de score op de Unified Parkinson 
Disease Rating Scale (UDPRS), die is onderverdeeld in drie 
vragenlijsten, één voor het mentale deel (stemming en 
cognitieve functies), één over de activiteiten in het dage-
lijks leven en één deel betreft de uitkomst van onderzoek 
naar de motorische functies. Secundaire uitkomstmaat 
was het bepalen van het Hoehn en Yahr (H&Y) stadium. 
De verschillen tussen placebo en IBHB-extract die na zes 
maanden werden vastgesteld, waren niet statistisch signi-
ficant, alhoewel er wel een trend was in het voordeel van 
de IBHB-groep. De verschillen in achteruitgang bleken na 
zes maanden klinisch relevant te zijn voor de totale score 
van de UPDRS en voor het motorische deel van de UPDRS 
(niet voor de andere twee delen). Het verschil met de pla-
cebogroep was volgens de classificatie van Shulman (cli-
nically important difference) ‘matig’ voor de totaalscore en 
‘minimaal’ voor de motorscore. In die zin heeft deze studie 
niet veel opgeleverd. Mogelijk was de studieduur te kort 
om duidelijke verschillen aan te kunnen tonen bij stabiele 
Parkinson-patiënten. De veiligheid van het gebruikte ex-
tract kwam naar voren uit de maandelijks gemeten hema-
tologische en biochemische parameters. De conclusie van 
de auteurs dat dit extract een zinvol adjuvans is, lijkt wat 
voorbarig. Het thema, de combinatie van reguliere medi-
catie en voedingssuppletie, is echter interessant en zou 
vaker opgepakt kunnen worden. 

Bron: 
Nathan J, Panjwani S, Mohan V, Joshi V, Thakurdesia PA. 
Efficacy and safety of standardised extract of Trigonella 
foenum-graeccum L seeds as an adjuvant to L-dopa in the 
management of patients with Parkinson’s Disease. Phyto-
ther Res2013;doi:10.1002/ptr.4969.

PRoBioticA kunnen eRnstige diARRee Bij AntiBioticAgeBRuik-
vooRkoMen 
Probiotica kunnen diarree die veroorzaakt wordt door het 
gebruik van antibioticaverminderen of tegengaan. Dat is 
bewezen door vele studies onder de loep te nemen die 
zijn uitgevoerd naar het effect tegen antibiotica-geasso-
cieerde diarree. Probiotica die samen met een antibioti-
cumkuur genomen worden, kunnen het aantal gevallen 
van diarree met 42-47% verminderen. Ernstige vormen 
van antibiotica-geassocieerde diarree worden vaak ver-
oorzaakt door een darminfectie met Clostridium difficile. In 
veel gevallen leidt dit tot ziekenhuisopname. 
Antibiotica veranderen de balans in de darmflora doordat 
ze het aantal probiotische bacteriën kunnen verminderen. 
Dit kan leiden tot ongemakken zoals een opgeblazen 
gevoel, winderigheid en krampen, of kan diarree veroor-
zaken, variërend van mild tot ernstig. Een (drastische) 
verstoring van de darmflora vermindert de weerstand 
tegen ziekmakende bacteriën die altijd aanwezig zijn in de 
darmflora, zoals C. difficile.
Onlangs heeft een groep onderzoekers voor de gezag-
hebbende Cochrane Library gepubliceerde studies ge-Trigonella foenum-graecum foto IEZ
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evalueerd waarin speciaal is gekeken naar het effect van 
probiotica op het optreden van antibiotica-geassocieerde 
diarree door C. difficile (CDAD) [1]. In deze meta-analyse 
werden 23 studies opgenomen met in totaal 4213 deel-
nemers. De resultaten van deze grote meta-analyse laten 
een significant risicoverminderend effect zien op CDAD. 
Probiotica verminderden het risico met 64% ten opzichte 
van placebo. Bij de deelnemers die probiotica namen, 
kreeg 2% CDAD terwijl in de placebogroep bij 5,5% CDAD 
optrad. Het beschermende effect van probiotica tegen 
CDAD kwam sterker naar voren wanneer de resultaten 
van publicaties van betere kwaliteit bij elkaar werden ge-
nomen. Daaruit kwam een risicoreductie tevoorschijn van 
73%, terwijl de publicaties van mindere kwaliteit een geza-
menlijke risicoreductie lieten zien van 55%. Studies waarin 
één Lactobacillus-soort werd gebruikt, lieten een verlaging 
van 37% zien van het risico op CDAD, terwijl in studies 
waarin meerdere Lactobacillus-soorten waren toegepast 
het risico met 79% was verminderd. Bij kinderen bleken de 
probiotica effectiever antibiotica-geassocieerde diarree te 
voorkomen dan bij volwassenen. De risicoreductie was bij 
kinderen 63% en bij volwassenen 37%.
Verder bleek de toepassing van probiotica veilig te zijn. 
Bijwerkingen van antibiotica konden met 20% verminderd 
worden door het gebruik van probiotica. In vier studies 
werden ernstige bijwerkingen (van de antibiotica) gerap-
porteerd, waarvan geen enkele te maken had met de pro-
biotica. 
Overigens verminderden de probiotica niet het aantal 
darminfecties met C. difficile [1]. Ook uit andere studies is 
gebleken dat probiotica eerder de gevolgen van een in-
fectie met C. difficile verminderen dan de infectie zelf. Pro-
biotica verhinderen mogelijk de productie of uitscheiding 
van toxinen (gifstoffen) door C. difficile en/of neutraliseren 
deze toxinen [2]. 

Bronnen:
1 Goldenberg JZ, Ma SS, Saxton JD, Martzen MR, Vandvik 
PO, Thorlund K, Guyatt GH, Johnston BC. Probiotics for the 
prevention of Clostridium difficile-associated diarrhea in 
adults and children. Cochrane Database Syst Rev 2013;5: 
CD006095.

2 Plummer S, Weaver MA, Harris JC, Dee P, Hunter J. 
Clostridium difficile pilot study: effects of probiotic sup-
plementation on the incidence of C. difficile diarrhoea. Int 
Microbiol 2004;7(1):59-62.

‘AsPiRine oP je BRood’: toekoMstBeelden
De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) zal in 
september 2013 een publicatie uitbrengen met als titel 
‘Aspirine op je brood’, een verkenning over voeding en 
geneesmiddelen in de toekomst. Volgens het persbericht 
bevat het rapport geen antwoorden, maar bespreekt wel 
een aantal vragen die opkomen bij wat mogelijk zou kun-
nen zijn. De samensteller, Ellen Willems, interviewde hier-
voor ruim 100 deskundigen. Het rapport blikt eerst terug 
op de jaren tachtig om een beeld te geven van wat er zoal 
in enkele decennia kan veranderen. Vervolgens worden 
aan de hand van trends en onzekerheden een aantal mo-
gelijke toekomstbeelden opgeroepen; deze worden mede 
vormgegeven door vooruitblikken naar ‘nieuwsberichten 
uit 2040’. Het gaat hierbij onder meer over de rolverdeling 
tussen farmaca en voeding; genezen en/of voorkomen 
van chronische ziekten, personalised nutrition and medi-
cine, (soms) conflicterende behoeften, zoals veiligheid 
versus duurzaamheid bij de voedselproductie, technische 
innovaties en hoe overheid en bedrijfsleven hiermee om 
zouden kunnen gaan. 
In een bijdrage van professor Van der Meulen, Wagenin-
gen UR, wordt duidelijk gemaakt dat de overheid met 
de rug naar de toekomst staat met haar pogingen een 
ijzeren gordijn te handhaven tussen voedingsmiddelen en 
geneesmiddelen. Enkele nieuwe technologische moge-
lijkheden worden op inspirerende wijze nader toegelicht. 
De publicatie is (ook nu al) te downloaden op: http://stt.nl/
wp/wp-content/uploads/2013/02/STT-verkenning_Voe-
ding_en_Geneesmiddelen-Aspirine_op_je_brood-2013.
pdf. 

Bron:
Persbericht STT 28.02.13 en besproken publicatie.

‘Ik zoek een betrouwbare behandelaar of apotheker!’

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

infofyto.nl –  betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen
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NVF-nieuws 
APothekeR wAuteRs eRelid nvf
Tijdens de NVF-vergadering van 25 juni 2013 kwam het 
afscheid van Charles en Nicole Wauters, de oprichters 
en eerste eigenaren van De NatuurApotheek ter sprake. 
Charles Wauters heeft als NVF-lid en -bestuurslid van het 
eerste uur bijzonder veel bijgedragen aan de groei en 
bloei van onze vereniging, met name op het gebied van 
onderwijs en onderzoek naar de klinische onderbouwing 
van de Chinese geneeskruiden. Daarom hebben bestuur 
en aanwezige leden unaniem besloten hem met ingang 
van 29 juni 2013 (bij gelegenheid van de afscheidsreceptie 
in De NatuurApotheek) tot erelid van de NVF te benoe-
men. 

PRoject zonMw: inteRActies tussen RecePtgeneesMiddelen 
en kRuiden 
Vanuit een gezamenlijk initiatief van de NVF en De Natuur-
Apotheek zijn in 2012 partijen samen aan tafel gebracht 
om te kijken of Nederland veiliger kan worden in relatie 
tot het toenemend gelijktijdig gebruik van receptgenees-
middelen en medicinale planten. Eveneens in 2012 is een 
kleine pilot opgezet door De NatuurApotheek en Health 
Base (Pharmabase) rond de inclusie van plantaardige 
grondstoffen in bestaande IT-systemen voor farmacovi-
gilantie. Health Base is de instantie die de inhoudelijke 
informatie verzorgt van deze IT-systemen, waarin arts en 
apotheker bij voorschrijven en afleveren direct een waar-
schuwing krijgen voor gevaarlijke combinaties, alsmede 
de wetenschappelijke achtergrondinformatie waarop deze 
beoordelingen zijn gebaseerd. 
Vervolgens zijn het GIC (Geneesmiddelen Informatie Cen-

trum) van de KNMP, bijwerkingencentrum Lareb en de uni-
versiteiten van Utrecht (medicinal chemistry) en Gronin-
gen (farmaco-epidemiologie) betrokken bij deze gesprek-
ken en is met al deze partijen een projectgroep gevormd. 
De groep heeft een project-idee ingediend bij ZONmw 
met als titel: ‘Verbeterde farmacovigilantie: medicatiebe-
waking bij gelijktijdig gebruik van receptgeneesmiddelen 
en kruidenproducten’.
Daarop is de groep door ZONmw uitgenodigd om dit idee 
tot een voorstel uit te werken, en het is dit voorjaar inge-
diend voor financiering. Behalve in de bovengenoemde 
IT-systemen zal bij honorering van het project de bijeen-
gebrachte informatie in samenwerking met de NP/CF ook 
beschikbaar worden gemaakt voor patiënten/consumen-
ten en voor overige hulpverleners, onder meer via de web-
site infofyto.nl. Indien dit project wordt gehonoreerd ver-
wacht de NVF dat, als gevolg van een betere alertheid van 
al deze groepen op de mogelijkheid van interacties tussen 
geneesmiddelen en kruidenproducten, de veiligheid en 
de efficiëntie van het gebruik van alle geneesmiddelen zal 
toenemen.

19 noveMBeR: nvf-eXPeRtMeeting oveR kRuiden en diABetes
De NVF zal in haar najaarsbijeenkomst met een aantal 
hierbij betrokken partijen een bijeenkomst organiseren 
rond de naar verwachting in de toekomst sterk toene-
mende aantallen diabetes-2-patiënten.  Graag wil ze leden 
die suggesties hebben voor uit te nodigen experts, zelf 
expertise hebben of in dit onderwerp geïnteresseerd zijn, 
uitnodigen om contact op te nemen met het NVF-bureau 
om deze bijeenkomst mee vorm te geven. 

Receptie afscheid Charles en Nicole Wauters, opening ‘Het Wauterspad’.

Het team van De NatuurApotheek bij de afscheidsreceptie van oprichters Charles en Nicole Wauters. Vlnr Charles en Nicole Wauters, Edwin Lip-
perts (huidige eigenaar), overige teamleden.


