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Ten geleide
In deze editie vindt u de weerslag van enkele bijzondere gebeurtenissen voor de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) 
in 2014. Dit voorjaar vierde de NVF haar vijfentwintigjarig bestaan, samen met de honderd jaar jonge Nederlandse Vereniging 
voor GeneeskruidenOnderzoek, op een symposium in de Arnhemse dierentuin. Nijhuis-Bouma schreef hierover een verslag. 

Medio september viel de einddatum van het Innovatie PrestatieContract (IPC) Op weg naar antibioticavrije ketens. In dit IPC 
werkten dertien bedrijven samen aan innovaties in de varkens- en kalverensector met de NVF als penvoerder. Van Asseldonk 
interviewde drie van de ondernemers en de architect van dit project. Er zijn belangrijke stappen gezet, maar een vervolg is zeker 
nodig – de problematiek van de antibioticaresistentie is zeer nijpend; zie ook de vorige editie van dit tijdschrift. 
Derdewereldlanden hebben ook met deze resistentieproblematiek te maken en steeds vaker worden oplossingen gezocht in 
toepassingen van de lokale medicinale planten. Van Asseldonk bespreekt een aantal Afrikaanse voorbeelden hiervan.
In de VS is het gebruik van antibiotica in de biologische veehouderij strenger gereguleerd dan in Europa. Karreman schreef 
hierover een discussiestuk dat wij graag met u delen.

Afgelopen juli waren enkele NVF-leden van de Studiegroep Dier en Kruid actief aanwezig op het jaarlijkse symposium van de 
Zwitserse Vereniging voor Fytotherapie. Van der Aa en Glauser doen hiervan verslag. Ook vergeten wij de trouwste metgezel van 
de mens niet: de beschrijving van een eenvoudige huisapotheek voor de hond, ook toe te passen door lezers die geen dierenarts 
zijn, vindt u in deze editie. 

Helaas is er ook droevig nieuws te melden in dit jaar. De NVF verloor op 13 september in Ary van der Kuy een van haar 
prominentste leden. Labadie schreef een In Memoriam. 
Naast dit droevige verenigingsnieuws hebben we voor u actualiteiten op het gebied van dier en kruid maar ook op het gebied 
van internationale wet- en regelgeving. In de Agenda vindt u onder meer enkele data waarop NVF-leden kunnen participeren 
aan het retourbezoek van de Indiase melkveehouders en dierenartsen in het E-motive uitwisselingsprogramma waarover in de 
vorige editie werd gesproken.

Deze editie laat zien dat de NVF voor de komende vijfentwintig jaar nog vele taken voor zich heeft waaraan vele leden bijdragen. 
Wij wensen u veel leesplezier en zien uw reacties op de hier besproken en andere relevante zaken graag tegemoet.

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

Congresverslag: ontwikkeling en toekomst 
van geneeskruidenonderzoek en fytotherapie 
A.S. Nijhuis-Bouma

Vrijdag 13 juni 2014 werd in het congres- en zalencentrum van Burgers’ Zoo in Arnhem het gezamenlijke jubileum-
congres van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) en de Nederlandse Vereniging voor Genees-
kruidenOnderzoek (NVGO) gehouden. Dat jubileum betrof respectievelijk het vijfentwintigjarig en honderdjarig 
bestaan van de verenigingen. Bij een jubileum hoort aandacht voor het verleden, maar tijdens het congres was 
er vooral aandacht voor de ontwikkeling en toekomst van het geneeskruidenonderzoek en de fytotherapie, de 
aandachtsgebieden van beide verenigingen. Sprekers van diverse universiteiten en hogescholen belichtten deze 
ontwikkeling en toekomst. Daarnaast verzorgden twee genomineerden voor de F.H.L. van Os-prijs een lezing. 
Deze aanmoedigingsprijs wordt toegekend door de NVGO om onderzoek aan en naar planten met betrekking tot 
kweek/teelt en farmacologisch actieve inhoudsstoffen te stimuleren. 

Dr. Raymond Pieters van het Institute for Life Sciences & 
Chemistry, een onderdeel van Hogeschool Utrecht, hield 
als eerste spreker een lezing over de alternatieve testbat-

terij voor het vaststellen van de werkzaamheid en veilig-
heid van natuurlijke stoffen. Hij begon zijn lezing met de 
nog steeds geldende opvatting van Paracelsus dat alle 
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stoffen giffen zijn en er geen enkele is zonder gif; alleen 
de dosis bepaalt of een stof geen gif is. Het gaat bij de 
ontwikkeling van medicijnen dus om de balans tussen 
werkzaamheid/effectiviteit en toxiciteit. Daarbij gaf Pieters 
ook aan dat 90% van de medicijnen slechts bij 30 tot 50% 
van de mensen die het voorgeschreven krijgen, werkzaam 
is. Dit zou onder andere te wijten zijn aan de beperkte 
voorspelbaarheid van de gangbare proefdierstudies, 
mede vanwege de smalle genetische diversiteit van de 
proefdieren. Gecombineerd met de ethische aspecten van 
diergebruik wordt er gekeken naar alternatieve testme-
thoden. Vermindering, verfijning en vervanging van dier-
proeven zijn daarbij sleutelwoorden. In het betreffende 
onderzoeksproject NAT-TEST [1] dat wordt uitgevoerd in 
een consortium met veertien partners, gaat het om een 
geïntegreerde teststrategie (ITS), waarin verschillende 
dierproefvrije testen worden gecombineerd. Daarbij wordt 
eerst gekeken naar algemene effecten zoals algemene 
oxidatieve stress en cellulaire functionaliteit en vervolgens 
naar specifieke effecten zoals mutageniteit/carcinogeni-
teit, chemopreventie, immunologische effecten/sensibili-
satie en darmgezondheid. In het balansmodel worden zo 
effectiviteit en toxiciteit omgebogen naar voordelen en 
risico’s. Daarnaast is er onderscheid in omgevings- versus 
persoonlijke omstandigheden. Tevens wordt er gewerkt 
aan de vertaling van in vitro naar in vivo. Met andere 
woorden, wat is de voorspellende waarden van de in vitro 
testen waarbij gebruik wordt gemaakt van darmepitheel-
cellen en vetcellen?
Aan de hand van onderzoek naar huidallergie als onder-
deel van de veiligheidstesten bij de ontwikkeling van 
cosmetica, lichtte Pieters een tipje van de in-vitro-onder-
zoekssluier op. Zo blijkt deze ontstekingsreactie te berus-
ten op een drietrapsraket: binding van de stof aan eiwit-
ten, opname in de cellen en als laatste een afweerreactie 
(ontsteking). Die afweer is te meten als een beïnvloedbare 
weerstand (Ω) van cellijnen van darmcellen. In dat kader 
noemde Pieters ook het effect van probiotica: deze kun-
nen de schade van ontstekingen beperken en soms zelfs 
overcompenseren. Bij dit laatste is er in het lichaam wel-
licht sprake van omzetting van het probioticum in een ef-
fectievere stof. 

In het laatste deel van zijn lezing ging Pieters in op het 
Green Health-project waarin gezondheidsproducten die 
zijn afgeleid van planten worden getest. Bij dit onderzoek 
wordt de nematode Caenorhabditis elegans, het kleinste 
aaltje met een grote overeenkomst met het menselijk 
genoom, als testorganisme gebruikt. Een van de onder-
zoeken richt zich op obesitas: het is gebleken dat obesitas 
ook kan ontstaan door ontstekingen in het vetweefsel. 
Reacties van celsystemen van vetcellen toonden overigens 
de overeenkomsten van de lijn overgewicht > obesitas > 
diabetes mellitus type 2 (DMT2), zoals die bij mensen vaak 
wordt waargenomen. 

In de discussie na de lezing gaf Pieters aan dat in het ge-
presenteerde onderzoek nog niet wordt gekeken naar de 
interactie met reguliere medicijnen of supplementen. 

Dr. Ingrid van der Meer van Wageningen Universiteit 
ging in op de werkzaamheid en veiligheid van het Ayurve-
dische kruidenpreparaat Mohana Choorna (MC) voor de 
preventie/behandeling van DMT2. Omdat nieuwe genees-
middelen maar moeilijk in de strijd tegen DMT2 beschik-

baar komen en DMT2 wereldwijd een groot probleem 
wordt, is onderzocht of het kruidenpreparaat MC hierin 
een rol zou kunnen spelen. MC bevat vele componenten 
en staat daardoor voor een holistische benadering. Daar-
mee krijgt het onderzoeksproject een innovatief karakter, 
waarbij veiligheid en kwaliteit centraal staan in het onder-
zoek. In dat kader is gekeken naar ongewenste mogelijke 
residuen van een aantal antibiotica, mycotoxinen en pa-
thogenen in het gewas. Na deze eerste screening is een 
interventiestudie gestart naar het effect van MC in het 
menselijk lichaam. Aan deze studie hebben uiteindelijk 
negentien personen tussen de 50 en 70 jaar met overge-
wicht (BMI > 27 kg/m2) en glucose-intolerantie deelgeno-
men. Tijdens het onderzoek werden metingen gedaan aan 
het glucosemetabolisme, de vaatgezondheid (bloedruk en 
cholesterol), witte bloedcellen en vet- en urinesamenstel-
ling. Het onderzoek is uitgevoerd door de helft van het 
aantal proefpersonen in de eerste fase de behandeling 
met het MC-preparaat te geven en de andere helft een 
behandeling met het placebo. Na die behandeling en 
bijbehorende metingen werd een ‘wash out’-periode van 
vier weken ingelast waarna de behandelingen werden 
omgedraaid. Uiteindelijk kregen alle proefpersonen dus 
zowel de MC- als de placebobehandeling. Hoewel er geen 
significante verschillen waren in effect tussen de MC- en 
placebogroep, was er wel een grote spreiding in de ef-
fecten. Dit laatste is een illustratie van de intermenselijke 
variatie en rechtvaardigt een meer op de persoon gerichte 
benadering. 

Prof. dr. ir. Rob van Haren van Hanzehogeschool Gro-
ningen en Rijksuniversiteit Groningen belichtte in zijn 
lezing het project Phytosana, gezond en mooi oud worden 
met kruidentoepassingen voor medicijnen, cosmetica en 
voeding. Hij ging daarbij ook in op de nieuwe kennis en 
toepassingen door de Nederlands-Duitse samenwerking. 
Door deze samenwerking kon gebruik worden gemaakt 
van subsidiegelden uit INTERREG IVa – EDR. Bij het onder-
zoeksproject waren veertien partners betrokken en het 
Instituut voor Life Sciences en Technologie van de Han-
zehogeschool had daarbij de coördinatie. Het onderzoek 
naar kruidentoepassingen voor medicijnen richt zich op 
de synthese van podofyllotoxine (PPT), een precursor van 
etoposide en teniposide, twee medicijnen tegen kanker. 
PPT wordt nu traditioneel verkregen uit Podophyllum 
hexandrum, maar deze plant, inheems in India, wordt met 
uitsterven bedreigd. De wortels van Anthriscus sylvestris 
(fluitekruid) bevatten de stof de-oxypodofyllotoxine, een 
precursor van PPT. Omzetting van de-oxypodofyllotoxine 
naar PPT vindt plaats via cytochroom P450 3A4. Moge-
lijk is fluitenkruid daarmee op termijn de vervanger van 
Podophyllum hexandrum. In de toelichting op de poster-
presentatie werd nog aangegeven dat P. hexandrum een 
veel hogere opbrengst aan PPT heeft dan het in Nederland 
geteelde P. peltatum (voetblad). 

Bij kruidentoepassingen voor cosmetica worden als in-
vitrotestsystemen darm- en huid-epitheelcellen gebruikt. 
Om de actieve stoffen uit planten te extraheren, wordt 
gebruik gemaakt van CO2-extractie, dus een oplosmid-
delvrije extractiemethode. De aandacht is gericht op de 
potenties van Magnolia in vergelijking met Centella asia-
tica, de Indische waternavel die een bewezen verjongende 
werking heeft op huid en weefsels. In het onderzoek wordt 
vooral gekeken naar de collageenexpressie en -synthese. 
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Bij de derde poot van het Phytosana-project gaat het 
onder andere om gezonde en lekkere voeding zonder 
smaakversterking. Op basis van de Amerikaanse database 
voor fytonutriënten moet de dagelijkse voeding alle kleu-
ren van de regenboog bevatten zoals in de Chia-diëten 
(drankjes/desserts) worden aangeboden. In het kader van 
gezonde voeding wordt ook gezocht naar de smaakna-
bootsing van ve-tsin (natriumglutamaat) door verse krui-
den, om zo een alternatief te kunnen bieden aan mensen 
die overgevoelig zijn voor ve-tsin. Daarbij is de bewaar-
baarheid van deze kruiden in de winkelschappen ook een 
punt van aandacht. Ook opneembare voedingsvezels in 
de vorm van probiotica maken deel uit van Phytosana. 

Prof. dr. Nina Hermans 
van het Laboratorium 
voor Algemene en 
Functionele Voeding, 
onderdeel van het 
Departement Farma-
ceutische Wetenschap-
pen van de Universiteit 
Antwerpen, ging in op 
polyfenolen en de uit-

dagingen in het ontrafelen van hun gezondheidseffecten. 
Hermans’ onderzoek vindt plaats binnen de onderzoeks-
groep Natural products & Food Research and Analysis 
(NatuRA) van de Universiteit van Antwerpen. Met deze 
groep wil ze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
medicinale kruidenpreparaten en plantaardige voedings-
supplementen van hoge kwaliteit en veiligheid, en de 
gezondheidseffecten ervan aantonen. In dat kader is de 
studie van oxidatieve stress bij verschillende chronische 
ziekten en de effecten van antioxidanttherapie hierop, 
een belangrijke onderzoekslijn binnen NatuRA. Met oxida-
tieve stress wordt in dit verband geduid op de disbalans 
tussen antioxidanten en pro-oxidanten. Onderzoek naar 
een beter inzicht in de werking van antioxidanten wordt 
impliciet ook opgelegd vanuit de Europese verordening 
EC/1924/2006 die in 2006 van kracht werd. Deze verorde-
ning eist een onderbouwing van de gezondheidsclaims. 
Op zich is dat een goede zaak, maar vanwege deze eisen 
zijn sinds 2006 slechts twee gezondheidsclaims door de 
Europese Commissie goedgekeurd, namelijk die voor olijf-
olie en cacao. Bij cacao gaat het om verbetering van de 
elasticiteit van de bloedvaten. In de antioxidantwerking 
spelen polyfenolen een sleutelrol. Hermans noemde als 
voorbeelden van polyfenolen die in producten van plant-
aardige oorsprong aanwezig zijn, resveratrol (rode wijn), 
chlorogeenzuur (koffie/thee) en cacao-flavonol (bittere 
chocolade). Op de website www.phenol-explorer.eu staat 
overigens een overzicht van stoffen die bescherming bie-
den tegen oxidatieve stress. Het onderzoek van Hermans 
en medewerkers met betrekking tot de werkzaamheid van 
polyfenolen richt zich op in vivo studies en antioxidantef-
fecten. Bij deze laatste gaat het ook om in-vivo-onderzoek 
aan de hand van biomarkers waarbij bloedmonsters wor-
den geanalyseerd. Hermans benadrukte hierbij dat een 
in-vitrobeoordeling veelal niet geschikt is voor de biolo-
gische significantie van antioxidanten omdat deze beoor-
deling voorbij gaat aan de mens als complex biologisch 
wezen. 
In de in-vivostudies werd bij vijf groepen ratten gekeken 
naar onder andere het effect van het bladextract van de 
artisjok (Cynara scolymus) bij oxidatieve stress. Dat extract 

is namelijk rijk aan polyfenolen.
De onderscheiden groepen waren als volgt:
• Gezonde ratten (controlegroep);
• Ratten met onbehandelde oxidatieve stress;
• Ratten behandeld met vitamine E (positieve controle-

groep);
• Ratten met oxidatieve stress en behandeld met CYN1;
• Ratten met oxidatieve stress en behandeld met CYN2.
In de studies bleek dat een hogere dosis Cynara-extract 
niet meer effect had, een hoge dosis was eerder schadelijk. 
Ook de goedgekeurde claim van olijfolie werd in het on-
derzoek meegenomen. Daarbij bleek dat alleen virgin olijf-
olie veel polyfenolen bevat. De claim zou dus niet gelden 
voor geraffineerde olijfolie. Als afsluiting van haar lezing 
gaf Hermans aan dat er nog veel onduidelijkheid is met 
betrekking tot de antioxidatieve werking van polyfenolen.

Dr. Annelies Breynaert van de Universiteit Antwerpen 
hield als genomineerde voor de F.H.L. van Os-prijs een 
lezing over de ontwikkeling van een gastro-intestinaal 
dialysemodel (GIDM) om de metabolisatie en beschik-
baarheid van polyfenolen te bestuderen. Dat haar voor-
dracht goed aansloot bij die van de vorige spreker (Nina 
Hermans) hoeft niet te verbazen, want Breynaert voerde 
haar promotieonderzoek uit bij Hermans. Dit onderzoek 
richtte zich op een antwoord op vragen met betrekking 
tot de biologische beschikbaarheid van polyfenolen. Deze 
beschikbaarheid wordt onder andere beïnvloed door de 
metabolisatie in de darm en lever en de bioconversie van 
polyfenolen in de dikke darm (colon). Een groot deel van 
de polyfenolen wordt namelijk niet in de dunne darm 
geabsorbeerd en komt dus in de dikke darm terecht waar 
alsnog metabolisatie plaats vindt. Aan in-vivo-experimen-
ten naar de biologische beschikbaarheid van polyfenolen 
kleven diverse bezwaren zoals de reeds genoemde lage 
absorptiegraad, maar ook ethische, want de proefperso-
nen moeten een ileostoma hebben. Daarom is gezocht 
naar een geschikt in-vitromodel om de metabolisatie van 
het polyfenol chlorogeenzuur te bestuderen. In het GIDM 
zijn daartoe de fysiologische condities van de maag, dun-
ne en dikke darm van volwassenen nagebootst zoals de 
lichaamstemperatuur, zuurgraad, aanwezigheid van verte-
ringsenzymen, enzovoorts. Het resultaat van de maag- en 
dunne darmsimulatie werd vergeleken met de in-vivore-
sultaten bij ileostomapatiënten. In de colonfase met een 
microbieel compartiment werd gebruik gemaakt van een 
fecessuspensie. Voor chlorogeenzuur ‘geldt’ de volgende 
omzettingsreeks: chlorogeenzuur > koffiezuur > diverse 
metabolieten > fenolderivaat. In het GIDM was na vier uur 
dan ook geen chlorogeenzuur meer aanwezig en daarbij 
nam in de loop van de tijd het gehalte aan omzettings-
producten toe. Het GIDM-colon levert zo betrouwbare 
informatie over de metabolisatie en beschikbaarheid van 
polyfenolen. Breynaert ziet daarom goede mogelijkheden 
voor toepassing van het GIDM-colon in de voedings- en 
farmaceutische industrie. 

Drs. Sanae Mouden belichtte eveneens als genomineer-
de voor de F.H.L. van Os-prijs de analyse van aristolochia-
zuren in Aristolochia consimilis en afgeleide commerciële 
producten. Dit onderzoek heeft zij uitgevoerd tijdens haar 
studie aan de Universiteit Leiden. Het geslacht Aristolochia 
(pijpbloem) omvat zo’n 450 tot 600 soorten waarvan de 
meeste in de tropen inheems zijn. In Suriname wordt A. 
consimilis verwerkt in vele traditionele geneesmiddelen. 
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Aan de stengel van deze plant worden allerlei genees-
krachtige eigenschappen toegeschreven. Zo is het een 
tegengif bij slangenbeten en een ontstekingsremmer. Het 
gebruik in Suriname berust op twee typen aftreksels met 
verschillende doelgroepen: voor de mannen op basis van 
alcohol waardoor een bittere tonic wordt verkregen en 
voor de vrouwen een thee. De tonic werkt potentiever-
hogend en de thee geeft verlichting bij menstruatiepijn 
en is baarmoederreinigend. Gezien de giftigheid van de 
aristolochiazuren I en II (respectievelijk AAI en AAII) was 
het interessant om na te gaan of deze zuren ook in de Su-
rinaamse preparaten aanwezig zijn. Daartoe zijn diverse 
extractiemethoden (70% methanol, aceton en ethanol) 
uitgevoerd met de thee-extracten en de tonics. Vervol-
gens zijn de inhoudsstoffen met hogedruk vloeistofchro-
matografie geanalyseerd. Als referentie werd een extract 
van A. manshuriensis gebruikt, waarvan de aanwezige 
aristolochiazuren bekend zijn. In de tonics en de thee-ex-
tracten zijn AAI en AAII niet gedetecteerd. In extracten van 
de gedroogde producten waren op het chromatogram 
wel pieken voor AAI en AAII te zien. Opvallend daarbij was 
voor beide zuren de grote variatie in het gehalte van de 
verschillende monsters. 

In haar voordracht noemde Mouden zijdelings ook de 
berichten over de zogenaamde aristolochiazaak in België, 
waarbij gebruik van Aristolochia fangchi in plaats van Step-
hania tetrandra zou hebben geleid tot nierproblemen bij 
honderden mensen. Daarnaast ontried ze het gebruik van 
Aristolochia op reguliere basis vanwege de aanwezigheid 
van het mutagene en kankerverwekkende aristolochia-
zuur. Het verbaasde haar ook dat Aristolochia in Nederland 
wettelijk verboden is in kruidenmiddelen, maar als sterk 
giftige plant hier wel in de handel is. Beide uitspraken leid-
den tot een enigszins felle discussie. Daarbij werd onder 
andere aangegeven dat alleen preparaten die aristolochia-
zuur bevatten, verboden zijn [2,3]. 

Prof. dr. Rob Verpoorte van de vakgroep Farmacognosie 
als onderdeel van de Universiteit Leiden, sloot de rij van 
sprekers af met een bijdrage met de intrigerende titel 
Natural Products Research: quo vadis? Een eventuele ver-
moeidheid en bijbehorende neiging tot slapen aan het 
eind van de middag, had tijdens de lezing van Verpoorte 
geen enkele schijn van kans: als een wervelwind bracht hij 
de ontwikkelingen in de farmacognosie voor het voetlicht. 
Vanuit de missie van de wetenschap om een betere wereld 
te maken, stond hij stil bij het aandeel van planten hierin: 
meer dan dertig bulkgewassen, een veelvoud aan fruit- en 
groentegewassen en zo’n veertig- tot zeventigduizend 
medicinale planten. Want ondanks de mogelijkheden van 
biotechnologie om los van planten medicijnen te maken, 
is de basis van 40% van de medicijnen nog steeds een 
natuurlijk planteningrediënt en bij 15% van de medicijnen 
gaat het om natuurlijke producten verkregen uit planten. 
In de wetenschap kun je echter niet op je lauweren rusten, 
want de behoefte aan vernieuwing blijft: er is vraag naar 
nieuwe medicijnen en aandacht voor milieubescherming 
daarbij. Je zegeningen moet je echter ook zeker tellen: de 
ontdekking van taxol in de strijd tegen kanker, de rol van 
artemisinin in de traditionele Chinese geneeskunde en de 
bijdrage van vinblastine en vincristine aan de mogelijkhe-
den van chemotherapie. Overigens werd de werkzaam-
heid van vinblastine bij kanker bij toeval ontdekt, want 
deze stof was oorspronkelijk in beeld in onderzoek naar 

diabetes. Verpoorte schetste de levenscurve van de farma-
cognosie: een beginfase zonder veel vooruitgang, daarna 
een snelle stijging en na het bereiken van de top eveneens 
een snelle daling. Hij was ook kritisch, want een hypothese 
en de bijbehorende proefopzet kunnen leiden tot een 
beperkte blik of tunnelvisie, waardoor in het verleden ook 
foute conclusies zijn getrokken. Hoe nu verder? Verpoorte 
gaf aan dat hij het als uitdaging ziet om chemische pro-
cessen te vertalen in of terug te brengen tot de genen die 
zorgen voor een goed verloop van die processen. In dat 
verband noemde hij de synthetische biologie en de sys-
teembiologie, waarbij observatie het vertrekpunt is. Het 
gaat daarbij om een holistische aanpak zoals vroeger ook 
de benadering was, oftewel de som van één plus één is 
meer dan twee. Als het metabolisme van de gewenste stof 
en daarmee de biosynthese goed is doorgrond, kan bio-
technologie zorgen voor een succesvolle opschaling van 
de productie ervan. Verpoorte noemde ook in dit verband 
taxol, vincristine en vinblastine. Maar ook hier liet hij weer 
een kritisch geluid horen, dit keer ingegeven vanuit een 
maatschappelijke visie. Door artemisinin in de bioreactor 
te produceren, ontneem je feitelijk boeren de productie 
van Artemisia. Daarnaast is de biosynthese in een plant 
niet altijd na te bootsen, ook niet met gebruikmaking van 
het DNA van de plant. Zoals Verpoorte aangaf is een cel 
meer dan alleen DNA. Door onderzoek aan natuurlijke 
producten kan de sleutel om processen te doorgronden, 
wellicht worden gevonden.

Al kijkend in de glazen toekomstbol van de farmacogno-
sie gaf Verpoorte zijn gehoor mee om vooral een goede 
observator te blijven en met een open mind de dingen te 
beschouwen, want onderzoek en wetenschap blijken voor 
een deel ook een kwestie van toeval te zijn. 

Naast de wetenschappelijke lezingen tijdens dit congres 
was er zoals gezegd ook aandacht voor de organiserende 
verenigingen NVF en NVGO. Drs. Sander Garritsen, be-
herend apotheker in Apotheek Varsseveld te Varsseveld 
en voorzitter van de NVGO, en dr. Kees Beukelman, werk-
zaam bij de Universiteit van Utrecht en PhytoGeniX en 
voorzitter van de NVF, presenteerden hiertoe de geschie-
denis, doelstellingen en activiteiten van beide verenigin-
gen. Het honderdjarig bestaan van de NVGO bewijst dat er 
een blijvende aandacht is voor de plant als producent van 
medicinaal actieve verbindingen. De NVGO begon ooit 
als ‘denktank’ inzake de heersende en dreigende schaar-
ste van plantaardige grondstoffen voor de productie van 
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geneesmiddelen. Daarna volgde de ontwikkeling tot een 
toonaangevend platform voor allerhande disciplines, die 
uit verschillende wetenschappelijke oogpunten op hun 
eigen wijze betrokken zijn bij onderzoek aan en teelt van 
geneeskrachtige gewassen. Bij dat platform zijn ook Bel-
gische onderzoekers op het gebied van geneeskruiden 
betrokken. 
De NVF levert al 25 jaar een belangrijke bijdrage aan 
verantwoorde toepassingen en ontwikkelingen op het 
gebied van fytotherapie en vormt een unieke schakel tus-
sen wetenschappelijke en praktisch-therapeutische vak-
gebieden rondom plantengeneeskunde. Om die kennis 
uit te dragen verschijnt vier keer per jaar het Nederlands 
Tijdschrift voor Fytotherapie en zijn er sinds de oprichting 
in totaal 44 congressen gehouden. De NVF richt zich ook 
op dierziekten en werkt daarbij samen met niet-westerse 
landen en ontwikkelingslanden. Een andere vorm van 
naar buiten treden is participatie in projecten van gezond-
heidsorganisaties. De samenwerking tussen beide jubile-
rende verenigingen komt onder andere tot uitdrukking in 
het tweejaarlijkse gezamenlijke congres. 

Het congres werd afgesloten met een borrel en diner in 
Burgers’ Zoo. Leden van de NVGO en andere belangstel-
lenden konden daarnaast de volgende dag nog deelne-
men aan een bezoek aan het Nederlands Openluchtmu-
seum, eveneens in Arnhem, waar ir. Sophieke Nijhuis-
Bouma een rondleiding door de Kruidentuin verzorgde. 
Deze kruidentuin omvat een geneeskruidentuin, een 
legendeplantentuin, een keukenkruidentuin, een verfplan-
tentuin en een kloostertuin op basis van de kloostertuin 
van Reichenau (Zwitserland).

Auteursgegevens
Ir. A S. (Sophieke) Nijhuis-Bouma studeerde tuinbouwplantenteelt en plantenver-

edeling aan de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen. Ze publiceerde 

van 1982 tot 1989 in diverse vakbladen over de veredeling van houtige siergewas-

sen. Sinds 1999 is ze lid van de Kruidentuincommissie van het Nederlands Open-

luchtmuseum en vanaf 2009 tevens secretaris.

noten
1. In 2011 stond in het herfstnummer van dit tijdschrift (Ned Tijdschr Fytother 

2011;24(4):21-3) al een artikel van Pieters en medewerkers over de opzet van 

het NAT-TEST-project dat van eind 2010 tot eind 2014 loopt. 

2. Over de aristolochiazaak en de schadelijke effecten van aristolochiazuur 

heeft drs. Maaike de Jong in 2013 een artikel geschreven in dit tijdschrift 

(Ned Tijdschr Fytother 2013;26(3):16-8). 

3. Vanaf de oudheid en lang daarna werd A. clematitis al als geneeskruid 

gebruikt bij vrouwenziekten (onder andere menstruatiepijnen) en ontste-

kingen. Wel werd er daarbij gewaarschuwd voor baarmoederbloedingen en 

nierbeschadiging vanwege de giftigheid van aristolochiazuur. 

Op weg naar antibioticavrije ketens 
Vier korte interviews 
A.G.M. van Asseldonk

De afgelopen twee jaar hebben dertien ondernemers deelgenomen aan het Innovatie Prestatie Contract (IPC) Op weg 
naar antibioticavrije ketens. De NVF was penvoerder van dit project, dierenarts en innovatiemanager Ineke Eijck ontwik-
kelde het. Het project werd voor 40% door de overheid gesubsidieerd. De betrokken ondernemers hebben in samenhang 
diverse innovaties ontwikkeld die elk voor zich kleine stapjes zetten, maar in combinatie een flinke bijdrage kunnen leve-
ren aan het terugdringen van antibioticagebruik in de veehouderij. De hierbij betrokken sectoren zijn kalveren en varkens.  

Binnen dit eerste IPC van de NVF is onder meer een fytothe-
rapeutische receptuur ontwikkeld die kalveren gezond houdt 
en beter laat groeien en zijn verschillende manieren getest om 
door middel van het reinigen met gezonde bacteriën een be-
ter microbiologisch evenwicht in de stal te krijgen. Daarnaast 
is een coating ontwikkeld die biofilmvorming op kritische 
plaatsen tegengaat. Met drie van de ondernemers en met de 
architect/procesbegeleider wordt hieronder gereflecteerd op 
dit project.

MArk vAn den eijnden, de Hoeve Bv
De Hoeve BV is ketenregisseur van Keten Duurzaam Varkens-
vlees (KDV), een samenwerkingsverband tussen ruim 175 
Nederlandse varkenshouders, Westfort en diverse grossiers, 
vleeswarenproducenten, retail, horeca en slagers. De keten 
noemt zich niet voor niets duurzaam en werkt samen met or-
ganisaties als Stichting Natuur en Milieu, Solidaridad en de Die-
renbescherming. Mark: 'Wij geloven niet in allerlei synthetische 
toevoegmiddelen die vanwege de schaalgrootte een belasting 
vormen voor het milieu. Je moet zelf goed blijven nadenken 
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als ondernemer en dus niet klakkeloos iedere alternatieve 
aanpak afwijzen en maar weer op de oude voet verder gaan. 
Je moet nadenken vanuit het dier en vanuit de omgeving van 
het dier. Door puur te focussen op de directe kosten, komt 
duurzaam innoveren niet van de grond en betaal je uiteindelijk 
toch altijd zelf de rekening. Een voorbeeld is een goedkopere 
drinknippel, waardoor het biggetje te veel water ineens binnen 
kreeg of er heel veel werd gemorst; vervolgens werd de lei-
dingdruk verlaagd, waardoor bacteriën erin kunnen en zo kom 
je van kwaad tot erger. Je moet daarom vanuit het dier denken 
en niet in kortetermijnoplossingen. Daarom zijn wij in dit inno-
vatietraject gestapt. Via dit IPC kunnen we als keten de goede 
ideeën helpen om hun weg te vinden in de praktijk want wij 
komen regelmatig bij zeer veel varkenshouders.'

De Hoeve was betrokken bij diverse deelprojecten zoals die 
waarin de toepassing van nanocoatings, het gebruik van gun-
stige micro-organismen en specifieke mineralen als voerad-
ditief nader zijn onderzocht. Mark: 'Op dit moment kan ik nog 
niet zeggen wat we precies waar zullen gaan toepassen, maar 
duidelijk is wel dat bijvoorbeeld het gebruik van nanocoatings 
bij mestgoten en mestpannen en ook de andere innovaties bij 
diverse bedrijven zinvol kunnen zijn.'

eric vAn den Heuvel, vArkensHouder en distriButeur 
vAn PiP-AniMAl
Eric en Ine van den Heuvel hebben in 2003 een zeer harde les 
moeten leren over antibioticaresistentie toen hun dochtertje 
Eveline (2,5 jaar) naar huis werd gestuurd vanuit het ziekenhuis 
waar zij een operatie moest ondergaan, omdat zij een Methicil-

line Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) bij zich had. Op 
dat moment was nog weinig bekend over de resistentiepro-
blematiek. Samen met de microbioloog van het ziekenhuis 
(Andreas Voss) hebben ze zich vanaf dat moment verdiept in 
de materie. Alle deelnemers in hun studiegroep van biologi-
sche varkenshouders zijn getest en 20% bleek een aspecifieke 
MRSA-stam bij zich te hebben. In 2006 is de test herhaald en 
toen betrof het zelfs 50%. In die jaren lag de prevalentie in de 
totale bevolking nog rond de 2% dus er leek iets speciaals bij 
varkenshouders aan de hand te zijn. Zembla maakte hierover 
een televisiereportage die veel mensen wakker maakte. In 
2008 namen Eric en Ine zelf de radicale beslissing om het anti-
bioticagebruik bij hun dieren flink af te bouwen. Het doel, 50% 
reductie in 2009, werd gemakkelijk behaald, gewoon door 
niet direct naar de antibiotica te grijpen. Zo werd bijvoorbeeld 
bij griepachtige symptomen aspirine ingezet. Ook werd niet 
standaard het hele hok behandeld maar zoveel mogelijk dier-
specifiek gewerkt tegen bijvoorbeeld streptococcen. In die zin 
waren ze pioniers, na 2012 is dit door het verbod op antibiotica 
in het veevoer voor alle veehouders (in principe) de werkwijze 
geworden. 

Eind 2009 ontmoette Eric op een beurs vertegenwoordigers 
van de Belgische Chrisal-fabriek. Zij kwamen uit de wereld 
van de schoonmaak van operatiekamers in ziekenhuizen en 
dergelijke. Hiervoor bestaat de lijn van PIP-producten, waarin 
sporen van gezonde bacteriën zitten. Alhoewel Eric niet direct 
alles van deze benadering begreep, leek het hem interessant 
en ging hij zich hierin verdiepen. Niet vechten tegen bacteriën 
maar er samenwerking mee te zoeken, dat concept sprak hem 
erg aan. Zijn doel was zijn hele bedrijf én zijn gezin MRSA-vrij te 
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maken, vijf personen in totaal. Op dat moment waren vier van 
de vijf MRSA-positief. In 2010 is Erics doel bereikt door toepas-
sing van diverse (PIP-)producten. Dit gebeurde in het netwerk 
MRSA in de intensieve veehouderij met dierenarts Manon Hou-
ben. Vanaf die tijd hebben ze slechts één keer tijdelijk een ge-
deeltelijke terugval gehad toen ze een wijziging aanbrachten 
in de toedieningsfrequentie en -hoeveelheden van de Bacillus-
ferment bevattende reinigingsmiddelen. Inmiddels is duidelijk 
geworden dat hier het probleem speelde van quorum sensing 
(onderlinge communicatie tussen de betrokken bacteriën over 
met hoeveel ze de ruimte bezetten). Indien een lage dosis va-
ker wordt toegediend is dit lang niet zo effectief als een grote 
dosis in lagere frequentie.

Eric ziet dat de nieuwe benadering die rekening houdt met 
ecologische kanten van bacteriën gelukkig nu ook steeds meer 
ingang vindt, zoals in het recent verschenen boek van de jour-
nalist Jop de Vrieze [1] en de opening door koningin Maxima 
van het nieuwe Artis-museum Micropia op 30 september j.l. 
Wat betreft dit IPC is wat Eric betreft een aantal vragen beant-
woord maar er staan zeker ook nog vragen open. 'Het product 
is er, het werkingsmechanisme begrijpen we steeds beter, 
maar nog niet voor alle situaties is de meest geschikte aanpak 
vastgesteld. Een belangrijke les is dat de gezonde darmflora 
bij de biggen vanaf de geboorte in de gaten gehouden en 
gekoesterd moet worden. En het drinkwater moet daarbij van 
zo'n goede kwaliteit zijn dat de veehouder het zelf ook moet 
durven drinken.'

roB vrolijk, ceo vAn Festivus en PHytotreAt
Festivus heeft een serie reinigingsproducten (Ecopets en 
Ecoprofs) op basis van probiotica in de markt. Deze breken 
organische vervuiling af en worden ingezet tegen ongewenste 
geuren bij ongelukjes van honden en katten, maar ook in de 
humane markt. Reeds enige tijd werken ze ook met een na-
nocoating maar er was tot voor kort nog zeer weinig bekend 
over een goede toepassing en de potentie van het product. 
Phytotreat ontwikkelde eerder een lijn dierverzorgingsproduc-
ten met kruiden voor paarden en andere gezelschapsdieren, 
waarbij een goede wetenschappelijk onderbouwing de basis 
van de productontwikkeling vormt. De Mellodermal-honing-
crèmes worden veel gebruikt door dierenartsen. Zodoende 
was dit bedrijf goed bekend met de veterinaire markt en de 
problematiek met betrekking tot het antibioticagebruik. Rob: 
'Voor ons was het de uitdaging om samen met partijen uit de 
veehouderij mee te denken over methoden om antibioticage-
bruik terug te dringen. Phytotreat was al eerder betrokken ge-
weest bij onderzoek naar biofilms en we konden nu vanuit het 
IPC de verschillende kennispartners en praktijkpartners samen 
brengen voor het doen van gedegen onderzoek.'
De hypothese was dat met nanocoating behandelde opper-
vlakten minder aanhechting van bacteriën zouden laten zien 
en dat er zodoende minder biofilmformatie zou optreden. Op 
deze wijze zouden onderdelen in de stal of in de veterinaire 
kliniek geen (of een beduidend mindere) rol meer spelen in de 
besmettingsroute, hetgeen kan bijdragen aan een verlaging 
van de infectiedruk. 'Via onze partner in het IPC, De Hoeve BV, 
hoorden we dat er een aantal kritieke plaatsen zitten in de stal 
waar ze heel graag de biofilmvorming wilden voorkomen, het-
geen tot nu toe lastig bleek te zijn. Dat heeft dan ook weer te 
maken met een vaak lage waterdruk, om de mestputten niet 
te vol te maken (mest afvoeren kost geld). Wij zijn aan de slag 
gegaan, samen met een onderzoeksbedrijf dat is voortgeko-
men uit de Universiteit Utrecht, om een product speciaal voor 
deze omstandigheden te ontwikkelen. In het project kregen 

we de kans het product op diverse toepassingen te testen en 
zo te verbeteren. Zodoende konden we de potentie onderzoe-
ken om besmettingsroutes voor kruisbesmetting in de stal of 
de kliniek te beperken én oplossingen vinden voor de meer 
praktische problemen rondom de mestputten en sneller en 
gemakkelijker reinigen.
Dat is best goed gelukt. Juist rondom de kwetsbare kalveren 
zagen we grote verschillen in de behandelde kalver-iglo’s, 
drinkflessen en voerbakken. Hiermee neemt de besmettings-
kans aanmerkelijk af en wordt de reiniging gemakkelijker én 
effectiever. We verwachten dan ook veel van de marktintro-
ductie.'

Hoe kijkt Rob terug op dit IPC? 'Voor ons was het prettig om te 
merken dat ondernemers in deze sector het zeer waarderen 
dat je producten goed getest en onderbouwd zijn en dat je er 
ook rapporten over kunt laten zien. Dit helpt hen een betere 
keuze te maken in het grote aanbod van oplossingen én je 
laat zien dat je begrijpt waar men in de praktijk mee heeft te 
kampen. Dan denkt men mee en is men ook bereid te investe-
ren. De nanocoating heeft dankzij het IPC kunnen bewijzen de 
reinigingseffectiviteit te vergroten en aldus van waarde te zijn 
in de strijd voor antibioticareductie.'

ineke eijck, dierenArts en consulent verAnderingsMAnAgeMent
Ineke werkt vanaf 2010 via het Innovatienetwerk aan ideeën 
voor het verminderen van antibioticagebruik door dit bij grote 
ketens aan te kaarten. 'Via de IPC-regeling zag ik een mogelijk-
heid om meer marktpartijen te ondersteunen bij de ontwik-
keling van alternatieven die voor veehouders in de praktijk 
behulpzaam kunnen zijn op weg naar een antibiotica-arme 
bedrijfsvoering'. Als architect van het eerste NVF-IPC kijkt ze te-
vreden terug op het proces. 'Niet alles wat men hoopte te be-
reiken, heeft zich precies zo ontwikkeld, maar er is veel geleerd 
door de deelnemers en er is belangrijke vooruitgang geboekt 
op verschillende deelgebieden.'
Op dit moment is Ineke ook in het tweede IPC van de NVF, 
waarin de nadruk ligt op innovatieve natuurproducten, de 
begeleider voor het deel van de ondernemers dat producten 
voor dieren ontwikkelt. 'Ook deze projecten bieden interes-
sante perspectieven en deze ondernemers zijn ook heel geïn-
teresseerd in de resultaten van dit eerste IPC. In feite worden er 
nu heel veel puzzelstukjes ontwikkeld en in elkaar gepast die 
samen een grote meerwaarde kunnen opleveren. Wij moeten 
niet denken dat we met één of twee wonderproducten in de 
sfeer van vaccins of geneesmiddelen het antibioticagebruik bij 
landbouwhuisdieren kunnen uitbannen. Juist een de combi-
natie van diverse managementmaatregelen die aan de situatie 
per bedrijf aangepast kunnen worden kan dit wellicht wel. In 
die zin zijn de beleidsmaatregelen een geweldige uitdaging 
en bron voor innovatie in deze sector. Ze lijken soms wel lastig, 
maar bieden ook veel kansen voor flexibele en innovatieve 
ondernemers. Het blijft echter wel belangrijk om al deze inno-
vaties ook door goed onderzoek te onderbouwen.'
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Etnoveterinair gebruikte planten uit 
Oost-Afrika - in-vitro-onderzoeken 
A.G.M. van Asseldonk

In verschillende Afrikaanse landen wordt vanuit overheidsinstituten en universiteiten onderzoek verricht naar 
de lokale geneesplanten. Dit onderzoek omvat zowel inventarisaties van de traditionele kennis in verschillende 
regio's als de wetenschappelijke onderbouwing van het gebruik van de volksgeneesmiddelen door middel van 
niet-experimentele validatie en laboratoriumonderzoek (in-vitrotesten). Dit artikel beschrijft enkele voorbeelden 
hiervan, met de nadruk op etnoveterinair gebruikte planten in Ethiopië.  

inleiding
In Ethiopië vormen plantaardige geneesmiddelen nog 
altijd de belangrijkste, en soms ook de enige vorm van 
medicatie voor bijna 80% van de bevolking en meer dan 
90% van de landbouwhuisdierenpopulatie. Naar schat-
ting komen er 6500 tot 7000 soorten hogere planten voor, 
waarvan circa 800 soorten traditioneel medicinaal worden 
gebruikt. Ondanks de belangrijke rol die deze planten ook 
momenteel nog spelen in humane en veterinaire gezond-
heidszorg dreigt de kennis over het gebruik van deze plan-
ten verloren te gaan omdat er nauwelijks een geschreven 
traditie bestaat. Daarnaast wordt een aantal soorten 
steeds moeilijker vindbaar, omdat er vrijwel alleen uit het 
wild wordt geoogst; het telen van medicinale planten is 
nog nauwelijks ontwikkeld [1-6].

Een groep onderzoekers van de veterinaire en farmaceuti-
sche afdelingen van de universiteit van Mekelle (Ethiopië) 
verrichtte samen met de afdeling landbouwhuisdieren van 

de veterinaire faculteit in Oslo (Noorwegen) uitgebreide 
in-vitrostudies naar een aantal plantenextracten dat naar 
voren was gekomen in een etnobotanisch/etnoveterinair 
onderzoek [4]. Kalayou et al. geven in hun publicatie aan 
dat conventionele veterinaire zorg nog lang niet overal 
in het land beschikbaar is, nog los van het feit dat de me-
dicijnen toch te duur zijn voor de mensen. Daarbij komt 
nog eens het probleem van de toenemende microbiële 
resistentie tegen antibiotica. Hierdoor zoeken veehouders 
vaak liever met hun zieke dieren traditionele genezers op. 
Een nadeel hiervan is dat de gebruikte medicijnen slecht 
geëvalueerd en gestandaardiseerd zijn, zodat er veel on-
duidelijk is over te gebruiken doseringen [4].

in-vitroBePAling vAn de AntiBiotiscHe werking
Kalayou et al. maakten extracten van negen planten die 
op basis van een etnoveterinaire veldstudie onder 245 
personen uit de regio Tigray in Noord-Ethiopië waren 
uitgekozen. Het ging hierbij om planten met een toepas-
sing bij mastitis, wondheling en/of maagdarmstoornis-
sen: Achyranthes aspera (Amaranthaceae), Ficus carica 
(Moraceae), Malva parviflora (Malvaceae), Vernonia species 
(Asteraceae), Solanum hastifolium (Solanaceae), Calpurnia 
aurea (Fabaceae), Nicotiana tabacum (Solanaceae), Zizip-
hus spina-christi (Rhamnaceae) en Croton macrostachyus 
(Euphorbiaceae). Van deze planten kwamen er vier op ge-
nusniveau ook naar voren als etnoveterinair belangrijk in 
de veldstudie van Teklehaymanot en Giday [2]. 

Bladeren werden verzameld in de natuur, gewassen en 
een maand gedroogd. Van deze gedroogde bladeren werd 
met 70% methanol een extract gemaakt door middel van 
maceratie gedurende 72 uur met schudden en roeren, 
waarbij dit procedé nog tweemaal werd herhaald met het 
residu. Dit extract werd gedroogd (vier dagen bij 40 °C). 
Vijf bacteriekweken, van oorsprong uit paarden, werden 
aangeleverd voor de testen door het National Veterinary 
Institute: de gram-positieve Staphylococcus aureus, S. inter-
medius en S. hyicus; en de gram-negatieve Escherichia coli 
en Klebsiella pneumoniae. Vanuit de melk van een lokale 
melkveehouderij werden drie stammen geïsoleerd (S. au-
reus, S. agalactiae en S. dysgalactiae) en een Dermatophilus 
congolensis-kweek kwam uit de veterinaire kliniek van Me-
kelle. Antibiotische werkzaamheid werd vastgesteld door 
middel van diffusie op agar-platen. Bij gebleken werk-
zaamheid werden de minimale inhiberende concentraties 
(MIC) bepaald door verdunning in het voedingsmedium 
(bouillon).

Achyranthes aspera
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Verschillende van de geteste extracten vertoonden een 
dosisafhankelijk antibacteriële werking tegen bovenge-
noemde micro-organismen. In het algemeen was een con-
centratie van 100 mg/ml plantenextract globaal qua sterk-
te vergelijkbaar met een standaardantibioticum (zoals 
gentamycine, 20 µg/plaat). Tegen Staphylococcus aureus 
uit mastitis-isolaten was C. macrostachyus het meest actief 
(MIC-waarde 12,5 mg/ml). Deze plant wordt traditioneel 
in Ethiopië, Tanzania en Kenya voor een breed scala aan 
humane en veterinaire aandoeningen gebruikt. De anti-
biotische activiteit van C. aurea was al eerder gerappor-
teerd en werd in dit onderzoek bevestigd. De MIC-waarde 
was voor S. aureus 25 mg/ml, voor S. dysgalactiae en D. 
congolensis 100 mg/ml en voor S. agalactiae 200 mg/ml. N. 
tabacum had een heel goede werking tegen alle geteste 
gram-positieve bacteriën. Traditioneel wordt sap van het 
blad lokaal uitwendig gebruikt bij mastitis, diverse huid-
aandoeningen, ectoparasieten en mond-en-klauwzeer. 
Via de neus wordt er een besmetting met bloedzuigers 
mee bestreden. F. carica, traditioneel veel gebruikt tegen 
diarree en (wond)infecties, had geen effectiviteit tegen S. 
hyicus maar had wel een MIC-waarde van 50 mg/ml voor E. 
coli, S. intermedius, K. pneumonae en S. aureus. M. parviflora 
had een MIC-waarde van 50 mg/ml voor gram-positieve, 
en 100 mg/ml voor gram-negatieve bacteriën. A. aspera 
had de sterkste werking (MIC-waarde 6,25 mg/ml) tegen 
enkele isolaten uit de ingewanden. Alleen S. hastifolium 
liet in de gekozen bereiding bij de hier gebruikte testen 
geen enkele activiteit zien. 

Het hier besproken onderzoek werd gefinancierd door het 
Ethiopische ministerie van wetenschap en techniek. Het is 
jammer dat de publicatie van dit interessante werk wordt 
ontsierd door vele slordigheden, zoals het verkeerd citeren 
van bronnen over de aantallen aanwezige en medicinaal 
gebruikte soorten. Ook bevatte de oorspronkelijke lijst 
met negen plantnamen in de geaccepteerde publicatie [4] 
vier consequent volgehouden fouten in spelling en naam. 

oost-AFrikAAnse PlAnten
Met de bovengenoemde onderzoeken van Kalayou et al. 
is het reservoir aan mogelijk interessante veterinaire re-
medies van Oost-Afrika zeker niet uitgeput. Een overzicht, 
met de nadruk op endo- en ectoparasieten, is gegeven 
door Githiori en Gathumbi uit Kenya [7]. De lijst is onder 
meer geënt op de database PRELUDE die door Belgi-
sche wetenschappers werd samengesteld. Ficus-soorten 
(Moraceae) worden op veel plaatsen gebruikt tegen ana-
plasmose maar in laboratoria kon geen activiteit worden 

gemeten, aldus deze auteurs. Theileriosis, ook wel bekend 
als oostkustkoorts bij runderen en overgebracht door de 
bruine oorteek, wordt onder meer behandeld met blade-
ren en vruchten van de baobabboom (Adansonia digitata, 
Bombacaceae). In een proefschrift, verdedigd bij Wage-
ningenUR in 2009, liet Wanzala [8] zien dat deze teek heel 
goed kan worden afgeweerd met vluchtige olie van Tage-
tus minuta (Asteraceae), een plant die in Kenya traditioneel 
tegen de teek wordt gebruikt.

Regassa en Araya, onderzoekers aan de veterinaire facul-
teiten van respectievelijk Addis Abeba en Gondar (Ethi-
opië) deden in-vitro-onderzoek naar de antibiotische ei-
genschappen van ethanolextracten van Combretum molle 
(Combretaceae) in relatie tot enkele isolaten van patho-
genen van koeien met verschijnselen van klinische mas-
titis [9]. Deze plant wordt in Oost- en West-Afrika tegen 
verschillende parasitaire en microbiële infecties gebruikt. 
In Oost-Afrika en Azië gebruiken traditionele genezers 
de plant veel tegen mastitis bij runderen. Ook wordt met 
brandende stengels het melkgereedschap gesteriliseerd. 
Het stengel- en zaadextract bleek niet werkzaam, wel de 
extracten uit de bast en uit de bladeren (3 mg/ml). Het ex-
tract uit de bast verloor echter snel de antibiotische eigen-
schappen, terwijl dat uit de bladeren heel lang actief bleef. 
Behalve tegen S. aureus was het bladextract ook actief te-
gen S. agalactiae. De activiteit tegen antibioticaresistente 
stammen was gelijk aan de activiteit tegen antibioticasen-
sitieve stammen.

Giday et al. [3], onderzoekers van het Instituut voor Patho-
biologie en het Herbarium van de universiteit van Addis 
Abeba, documenteerden in Zuidwest-Ethiopië als een 
van de belangrijkste geneesplanten voor mens en dier de 
ook bij mastitis gebruikte Pentas lanceolata (Rubiaceae). 
Verder noemden ze voor mastitis ook Microglossa pyrifolia 
(Asteraceae).

Eveneens uit de Asteraceae(composieten)-familie stamt 
het geslacht Vernonia waarvan verschillende soorten in 
de tropen medicinaal worden gebruikt, van Zuid-Amerika 
tot en met Oost-Azië [10]. Deze planten hebben veel aan 
bekendheid gewonnen doordat primatologen in de jaren 
90 rapporteerden dat chimpansees in Tanzania deze zeer 
bittere planten gebruikten om zichzelf te genezen van 
buikpijn, die mogelijk door ingewandswormen werd ver-
oorzaakt. Dit onderzoek vormde de start van de nieuwe 
interdisciplinaire wetenschap zoöfarmacognosie. Hierna is 
het gebruik van deze planten, zowel in de tropen, bijvoor-
beeld in antidiabetespillen in Nigeria, maar ook in health 
foods in de Verenigde Staten populairder geworden en dit 
heeft aanleiding gegeven tot verhoogde exportmogelijk-
heden voor sommige landen, met name Kameroen [10]. 
In bovenbeschreven Noors-Ethiopisch onderzoek hadden 
de Vernonia-soorten geen invloed op K. pneumoniae en de 
mastitisbacteriën, maar wel bestreden ze de darmbacte-
riën E. coli en S. intermedius, S. hyicus en S. aureus met een 
MIC-waarde van 50 mg/ml.

De bovengenoemde in Noorwegen onderzochte Ethiopi-
sche geneesplant C. aurea is enkele jaren geleden in Zuid-
Afrika onderwerp geweest van studies met als doel de 
bestrijding van teken. In een publicatie van Zorloni, Penz-
horn en Eloff uit 2009 wordt de plant hiervoor mogelijk 
commercieel interessant genoemd [5]. Extracten van deze 

Combretum molle
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plant blijken merkwaardige effecten te hebben op teken. 
Teken worden door de plant aangetrokken maar daarna 
(dosis- en extractiemiddel-afhankelijk) geïmmobiliseerd of 
zelfs gedood.

HuMAne toePAssingen
Niet alleen in het veterinaire maar ook in het humane do-
mein worden interessante resultaten gerapporteerd. Een 
aantal onderzoekers van het Ethiopian Health and Nutri-
tion Research Institute in Addis Ababa publiceerde in 2005 
resultaten van een in-vitroscreening van extracten van een 
groot aantal inheemse planten op hun antibiotische werk-
zaamheid [6]. Hierbij werden referentiestammen gebruikt 
van de bacteriën S. aureus (ATCC 27853), Streptococcus 
pyogenes (ATCC 19615), S. pneumonia (ATCC 49619), Neis-
seria gonorrhoea (ATCC 49226) en E. coli (ATCC 25922); en 
van de schimmels Aspergillus flavus (ATCC 18748) en A. ni-
ger (ATCC 10535). Daarnaast werd getest met materiaal uit 
eigen patiënten-isolaten van de bacteriën Bacillus cereus, 
Shigella dysentery A, S. flexineri B, Salmonella typhi en S. typ-
himurium; en van de schimmels/gisten Candida albicans, 
Trichophyton mentagrophytes, Cryptococcus neoformas en 
T. violacum.

Van de geteste plantensoorten bleken er 44 (66%) werk-
zaam tegen een of meerdere bacteriestammen. De metha-
nol- en ethanolextracten vertoonden daarbij een sterkere 
activiteit dan de petroleumether- en waterextracten. De 
meest actieve extracten waren al bij een concentratie van 
250 µg/ml even sterk werkzaam als de gebruikte refe-
renties (reguliere antibiotica voor de betreffende micro-
organismen) tegen twee of drie bacteriesoorten. Het 
ging hier om de planten Syzygium guineense (Myrtaceae), 
Albizzia gummifera (Fabaceae), Bersama abyssinica (Melian-
thaceae), Ferula communis (Apiaceae), Gardenia lutea (Ru-
biaceae) en C. molle (Combretaceae). A. gummifera remde 
daarnaast in concentraties tussen 500 en 2000 µg/ml alle 
overige acht bacteriestammen. Een schimmelremmende 
werking werd bij slechts acht van de 63 geteste planten-
soorten gezien. Het sterkst werkzaam waren hier Trichilia 
emetica (Meliaceae) en Dovyalis abyssinica (Salicaceae), 
die de groei remden van respectievelijk vier en vijf van 
de geteste culturen bij een concentratie van 1000 µg/ml. 
Infectieziektes met bovengenoemde micro-organismen, 
onder meer opportunistische infecties bij AIDS-patiënten, 
vormen in Ethiopië een groot probleem, niet in de laatste 
plaats omdat er steeds meer resistentie tegen de huidige 
beschikbare antibiotica optreedt. Het is daarom van groot 
belang deze plantaardige alternatieven verder te explore-

ren. Het Ethiopische overheidsinstituut vervolgt dan ook 
met activiteits-geleide fractionering en toxiciteitsstudies 
deze veelbelovende route [6]. 

Auteursgegevens
Drs. A.G.M. (Tedje) van Asseldonk, bioloog en docent/onderzoeker fytotherapie, is 

directeur van het private kennniscentrum Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarma-

cognosie (IEZ), www.etnobotanie.nl.

reFerenties
1. Lulekal E, Kelbessa E, Bekele T, Yineger H. An ethnobotanical study of me-

dicinal plants in Mana Angetu District, south eastern Ethiopia. J Ethnobiol 

Ethnomed 2008;4:10.

2. Teklehaymanot T, Giday M. Ethnobotanical study of medicinal plant used by 

people in Zegie peninsula, north western Ethiopia. J Ethnobiol Ethnomed 

2007;3:12.

3. Giday M, Asfaw Z, Woldu Z, Teklehaymanot T. Medicinal plant knowledge of 

the Bench ethnic group in Ethiopia: an etnobotanical investigation. J Ethno-

biol Ethnomed 2009;5:34.

4. Kalayou S, Haileselassie M, Gebre-Eqziabher G, Tiku'e T, Sahle S, Taddele H, 

Ghezu M. In vitro antimicrobial activity screening of some ethnoveterinary 

medicinal plants traditionally used against mastitis, wound and gastrointes-

tinal tract complication in Tigray Region, Ethiopia. Asian Pac J Trop Biomed 

2012;2(7):516-22.

5. Zorloni A, Penzhorn BL, Eloff JN. Extracts of Calpurnia aurea leaves from sou-

thern Ethiopia attract and immobilise or kill ticks.Vet parasitol 2010;168(1-

2):160-4.

6. Geyid A, Abebe D, Debella A, Makonnen Z, Aberra F, Teka F, Kebebe T, Urga K, 

Yersaw K, Biza T, Mariam BH, Guta M. Screening of some medicinal plants of 

Ethiopia for their anti-microbial properties and chemical profiles. J Ethnop-

harmacol 2005;97(3):421-7.

7. Githiori J, Gathumbi P. Ethnoveterinary plants used in East Africa. In: Katerere 

DR, Luseba D (red.). Ethnoveterinary Botanical Medicine, Herbal Medicines 

for Animal Health. CRC Press, Taylor&Francis Group, Boca Raton, 2010.

8. Wanzala W. Ethnobotanicals for management of the brown ear tick Rhipicep-

halus appendiculatus in western Kenya. Dissertatie. Wageningen UR, 2009.

9. Regassa F, Araya M. In vitro antimicrobial activity of Combretum molle (Com-

bretaceae) against Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae isola-

ted from crossbred dairy cows with clinical mastitis. Trop Anim Health Prod 

2012;44:1169-73.

10. Yeap SK, Ho WY, Beh BK, Liang WS, Ky H, Hadi A, Yousr N, Alitheen NB. Verno-

nia amygdalina, an ethnoveterinary and ethnomedical used green vegetable 

with multiple bio-activities. J Med Plant Res 2010;4(25):2787-812.

Croton macrostachus



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 7 e  J A A R G A N G ,  N R  4 ,  H e r fs t  2 0 1 4 ,  1 2

Opinie
Antibioticavrije biologische veehouderij 
– goed of slecht?
H. J. Karreman

Het behandelen van infecties binnen de biologische veehouderij in de Verenigde Staten (VS) is uitdagend, maar 
ook stimulerend. Wanneer in de VS een antibioticum wordt toegepast op een dier dat NOP-gecertificeerd is (NOP: 
National Organic Program – de Amerikaanse eco-certificering), dient het behandelde dier voorgoed uit de biologi-
sche keten gehaald te worden. Buiten de VS denken velen dat dit betekent dat biologisch vee uit de VS geen enkele 
behandeling krijgt en dat daarom dierenwelzijn in het geding komt, uitgerekend door de biologische veehouderij. 
Nu is het inderdaad een grote uitdaging om geen antibiotica te mogen gebruiken als een eerste behandeling bij 
infecties maar deze situatie heeft ook geleid tot de ontwikkeling van werkzame alternatieven voor antibiotica. 
Men zou kunnen stellen dat de biologische veeteeltsector in de VS hierdoor voorop loopt als het gaat om alterna-
tieven voor antibiotica. In de Europese Unie is de biologische regelgeving vrij mild als het om antibioticagebruik 
gaat: de wachttijd voordat de melk weer gebruikt kan worden na toediening van antibiotica is slechts tweemaal 
zo lang als bij gangbaar melkvee – dat komt veelal neer op vier tot zes dagen. Er is dan ook geen echte prikkel om 
potentiële alternatieven te proberen.   

Het meest rationele alternatief voor antibiotica bij klini-
sche aandoeningen is het gebruik van natuurlijke antili-
chamen en niet-specifieke stimulantia voor het immuun-
systeem, zoals interferonen gekoppeld aan antibacteriële 
botanicals en antioxidanten als vitamine C. Auteur dezes 
heeft sinds 1995 in zijn dierenartsenpraktijk binnen de 
biologische sector een protocol ontwikkeld waarin anti-
lichamen, botanicals en vitamine C intraveneus worden 
toegediend bij systemisch zieke koeien. Hiermee werden 
uitstekende klinische resultaten bereikt. 

syntHetiscHe Middelen
Slechts weinigen zijn ervan op de hoogte dat de NOP wel 
degelijk enkele synthetische middelen toestaat om pijn 
te verzachten: flunixine (tegen ontstekingen en koorts), 
butorfanol (systemisch anestheticum bij operaties), xyla-
zine (kalmeringsmiddel en licht anestheticum), tolazoline 
(voor het ongedaan maken van xylazine-geïnduceerde 
sedatie) en lidocaïne/procaïne (lokale verdoving). Deze 
synthetische geneesmiddelen verzachten pijn en lijden, 
hetgeen onontbeerlijk is om adequaat dierenwelzijn te 
waarborgen. Daarnaast staat de NOP vloeistoffen toe zo-
als intraveneuze electrolyten met calcium, magnesium, 
kalium en fosfor, en hypertone zoutoplossingen, dextrose, 
natriumjodide en een isotone, intraveneus toe te dienen 
zout/lactaatoplossing (Ringer Lactaat) als snelle behande-
ling voor metabole aandoeningen en uitdroging.

De hierboven beschreven behandelingen worden ge-
bruikt bij dieren met systemische aandoeningen. Het 
meest voorkomende probleem echter op melkveebedrij-
ven – mastitis – is een plaatselijk probleem in de uier. Voor 
zover de auteur bekend, grijpt dankzij de 'no antibiotics'-
regel geen enkele biologische melkveehouder in de VS 
naar antibiotica bij de normale gelokaliseerde mastitis. In 
plaats daarvan gebruiken ze voornamelijk fytotherapie of Thymus vulgaris, tijm
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homeopathie, afhankelijk van hun eigen voorkeur. 
Wat wetenschappelijk aangetoonde informatie betreft, be-
staan er zowel onderzoeken naar behandelingsresultaten 
als residu-onderzoeken die zijn gepubliceerd in gerespec-
teerde peer-reviewed tijdschriften. In deze studies werd de 
werkzaamheid van plantaardige intramammaire produc-
ten die commercieel verkrijgbaar zijn in de VS onderzocht, 
vergeleken met de standaardantibioticabehandeling of 
met geen enkele behandeling. Hierbij werd gekeken naar 
klinische mastitis, het celgetal en het verminderen van 
bacteriële belasting bij lacterende en drooggezette koeien 
[1,2,3]. In een ander onderzoek werd de farmacokinetiek 
gemeten van het actieve ingrediënt (vluchtige olie van 
tijm, Thymus vulgaris) van een intramammair product in de 
melk en in het bloed van lacterende geiten [4]. De North 
Carolina State Unversity ontving in juli 2014 een subsidie 
van 1,4 miljoen dollar om de farmacokinetiek en de beno-
digde wachttijd in geval van gebruik van fytotherapeutica 
bij lacterende koeien en slachtrundvee te bestuderen. 

Biologische boeren maken ook gebruik van homeopa-
thische middelen, maar voor echte homeopathie is een 
diepgaande analyse van de individuele dieren nodig om 
de beste resultaten te bereiken. De meeste veehouders 
hebben hier geen tijd voor. Toch bestaan er enkele ho-
meopathische middelen die regelmatig worden toegepast 
bij mastitis. Een vaak gebruikte behandeling is ook het 
masseren van de uier met een lotion met Japanse peper-
muntolie om de ontsteking te koelen. Daarnaast zijn er 
veel boeren die bij afwijkende melk vaker uitmelken totdat 
de ontsteking naar zij hopen spontaan geneest. De veteri-
naire opleiding in St. Hyacynthe, Quebec, is in het voorjaar 
van 2014 een onderzoek gestart waarbij alle actuele litera-
tuur wordt geanalyseerd om de meest veelbelovende be-
handeling te selecteren. Met deze behandeling zal vervol-
gens een klinische, dubbelblind gerandomiseerde studie 
worden uitgevoerd. 

Ieder natuurproduct dat niet officieel is toegelaten, dient 
alleen te worden toegepast onder supervisie van een be-
voegde dierenarts binnen de veterinaire cliënt-patiëntrela-
tie, zodat deze producten in de veehouderij kunnen worden 
ingezet en er hopelijk klinische observaties door goed 
opgeleide professionals worden vastgelegd over dit type 
geneesmiddelen.

dierenwelzijn
Het is duidelijk dat dierenwelzijn een belangrijke kwestie 
is. NOP-gecertificeerde dieren hebben dankzij de normen 
voor voer, levensomstandigheden en gezondheidszorg ge-
durende het hele jaar een prima levenskwaliteit. Maar zelfs 
onder deze goede omstandigheden zullen er nog altijd 
individuele infectiegevallen voorkomen – dat hoort bij het 
leven, zowel bij mensen als bij dieren. Hierbij heeft het de 
voorkeur om het immuunsysteem zodanig te versterken 
dat de patiënt zelf de infectie de baas wordt, zonder antibi-
oticabehandeling. Wanneer een patiënt zelf de infectie de 
baas wordt, zal het lichaam op de lange duur sterker wor-
den en uiteindelijk zal dit waarschijnlijk ook tot een sterkere 
genenpool leiden. Het is tenslotte – zoals bekend is in de 
medische wetenschap – het immuunsysteem, en niet een 
antibioticum, dat de infectie geheel doet verdwijnen en de 
gezondheid van de patiënt herstelt. 

De enige regelgeving die wellicht nog evenwichtiger zou 

kunnen zijn dan de NOP is te vinden in de Canadese nor-
men voor de biologische veeteelt. In Canada is een wacht-
tijd van 30 dagen vereist na antibioticagebruik. 30 dagen 
wachttijd is strikt genoeg om veehouder en dierenarts te 
stimuleren om alternatieven te gebruiken, maar niet zo 
strikt dat het dier permanent van de biologische productie 
moet worden uitgesloten. Het moet echter benadrukt wor-
den dat het toedienen van antibiotica niet gelijk staat aan 
een verhoging van het dierenwelzijn – het zou naïef zijn om 
dit aan te nemen.

leidende Positie
De wijdverbreide toepassing van natuurlijke behandelingen 
in plaats van gemakshalve naar de antibiotica te grijpen is 
er de oorzaak van dat de biologische sector in de VS een 
toonaangevende positie inneemt voor wat betreft het ont-
wikkelen van alternatieven voor antibiotica. Verschillende 
biologische veehouders en wetenschappers uit Denemar-
ken en Nederland namen het 'geen antibiotica'-standpunt 
over, nadat ze hadden gesproken en samengewerkt met 
Amerikaanse biologische veehouders en dierenartsen. 
Nog interessanter is wellicht het feit dat humane artsen en 
medisch onderzoekers in de VS in het kader van microbiële 
antibioticaresistentie aan het bekijken zijn of de methoden 
die bij biologisch vee worden toegepast in plaats van antibi-
otica ook gebruikt kunnen worden bij menselijke ziekten. Dat 
humane artsen en medische onderzoekers binnen de bio-
logische veesector in de VS naar oplossingen zoeken is een 
bewijs van het nut van de 'no antibiotics'-regel van de NOP. 

Auteursgegevens
Hubert J. Karreman is als dierenarts gespecialiseerd in melkvee. Hij publiceerde 

onder meer de boeken Treating Dairy Cows Naturally en een aanvullende Barn Guide. 

Hij is momenteel verbonden aan het Rodale instituut (www.rodaleinstitute.org). Zie 

verder en voor contactgegevens www.hubertkarreman.com. Bovenstaand artikel 

werd geschreven voor de IFOAM-nieuwsbrief van september 2014 en vertaald door 

het NVF-bureau.
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Symposium Veterinaire Fytotherapie op het 
SMGP-congres in Winterthur, Zwitserland 
A.S. van der Aa en U. Glauser 

Het jaarlijkse congres van de Schweizerische Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie (SMGP) in Winterthur is voorna-
melijk een congres voor humane fytotherapie, maar in het kader van de steeds belangrijker wordende uitwisseling tus-
sen de humane en de dierensector was er op 20 juni 2014 voor de eerste keer ook een veterinair parallelsymposium van 
een dag, georganiseerd door dr. Michael Walkenhorst van het Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL). Het 
doel van het congres was de internationale uitwisseling tussen mensen uit de praktijk en wetenschappers te bevorderen. 
Het thema van het veterinaire deel was dan ook: Veterinaire fytotherapie: tussen empirie en wetenschap. 

Er was veel belangstelling voor het veterinaire symposium: 
zestig deelnemers uit vijf landen en vier verschillende be-
roepsgroepen lieten zien dat een samenspel tussen veteri-
naire en humane fytotherapie steeds belangrijker wordt.
Het veterinaire deel werd geopend door prof. dr. Felix Althaus 
(veterinaire farmacologie en toxicologie) uit Zürich. Althaus 
stak de aanwezigen een hart onder de riem door erop te wij-
zen dat in het verleden vaker zinnige behandelmethoden 
als onzin zijn afgedaan, ook wanneer daar ruimschoots 
experimenteel bewijs voor was. Hij besprak uitgebreid het 
voorbeeld van de tandarts die als eerste de verdoving met 
lachgas toepaste en als kwakzalver werd weggezet. De zoge-
noemde ‘Semmelweisreflex’ – het afwijzen van feiten die niet 
in het gangbare denkpatroon passen – is ook vandaag nog 
een belemmering voor medische vooruitgang. Ignaz Sem-
melweis (1818-1865) was een Weense arts die als eerste wees 
op het belang van schone handen van de arts in de kraam-
kamer. Toentertijd liepen artsen zo door van de snijzaal naar 
de operatiekamer, zonder handen te wassen, en stierven veel 
vrouwen aan post-partum infecties. Semmelweis werd door 
collega's voor gek versleten toen hij opperde dat de smetstof 
afkomstig van lijken hiervan de oorzaak was. De fytotherapie 
heeft nu vaak te maken met deze Semmelweisreflex. In de 
Angelsaksische wereld is dit fenomeen beter bekend vanuit 
de paradigmatheorie van Kuhn. Voor wie in dit thema geïnte-
resseerd is, is mogelijk het volgende congres over 
veterinaire controverses interessant: www.congressmed.
com/covet.

Omdat prof. dr. Christian Vogl om gezondheidsredenen 
verhinderd was, werd zijn presentatie op video vertoond. Hij 
sprak over de steeds populairder wordende etnoveterinaire 
discipline. In dit vakgebied wordt de kennis van boeren en 
boerinnen die hun dieren met plantaardige huismiddelen 
behandelen verzameld en gedocumenteerd voordat deze 
kennis volledig verdwijnt. Belangrijk hierbij is de precieze 
identificatie van de gebruikte planten en waar de kennis van 
het gebruik vandaan komt. 

Dr. Sabine Vollstedt gaf met haar presentatie een inkijkje in 
de traditionele Chinese geneeskunde (TCG) waar veel met 
kruiden gewerkt wordt. Aan de hand van een sprookje pre-
senteerde Vollstedt moderne wetenschappelijke onderbou-
wingen. Ze liet zien hoe klachtenpatronen ontstaan die door 
de TCG worden benoemd als koude- en warmtesyndromen 
en hoe deze met verwarmende of verkoelende planten wor-
den behandeld. Voorts liet ze studies zien waarin beschreven 
werd hoe de lichaamstemperatuur van muizen door eiwitrijk 
voer hoger of door een tekort aan voeding en zwemmen in 
koud water juist lager werd. De verhitte muizen hadden een 
voorkeur voor koudere oppervlakten en verkoelende krui-
den, het omgekeerde gold voor de afgekoelde muizen.

Ook de Europese diergeneeskunde heeft een lange traditie 
in het gebruik van kruiden. Dit liet dr. Cäcilia Brendieck-Worm 
(organisator van de fytotherapienascholingen voor dieren-
artsen in Duitsland) in haar presentatie zien. Het scheiden 

Het internationale symposium Phytotherapie 2014 – 
Klinik und Praxis werd georganiseerd door:
-  Schweizerische Medizinische Gesellschaft für 

Phytotherapie (SMGP)
-  Österreichische Gesellschaft für Phytotherapie 

(ÖGPhyt)
-  Gesellschaft Phytotherapie e.V. (GPT), Duitsland
-  Gesellschaft für Arzneipflanzen-und Naturstoff-

Forschung (GA ), Zwitserland
-  European Scientific Cooperative on Phytotherapy 

(ESCOP). 

Het congres werd ondersteund door 
-  Het universitaire ziekenhuis Zürich, Zwitserland
-  Het onderzoeksinstituut voor biologische land-

bouw FiBL, Frick, Zwitserland
-  Hogeschool Zürich, Zwitserland
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van voedings- en geneesplanten is kunstmatig en gebeurt 
pas sinds de laatste eeuw. Hoe dichter je op de tijdslijn de 
20e eeuw nadert, hoe sneller planten uit de geneeskundige 
boeken verdwijnen. Toxiciteitstudies met geïsoleerde, hoog-
gedoseerde actieve bestanddelen waren er de oorzaak van 
dat geneeskrachtige planten die zich eeuwenlang in de prak-
tijk hadden bewezen meer en meer uit de veterinaire praktijk 
verdwenen. Als voorbeeld noemde Brendieck-Worm de 
kalmoes. In de daaropvolgende discussie kwamen de heden-
daagse weilanden aan bod. Door gebrek aan biodiversiteit 
krijgen grazende dieren weinig secundaire plantstoffen bin-
nen. Ook de wetgeving die in Zwitserland zelfs onbewerkte 
planten als geneesmiddelen beschouwt, werd besproken.
In de middag waren er verschillende presentaties over et-
noveterinair onderzoek in Zwitserland. Omdat de kennis 
rond het gebruik van kruiden bij Zwitserse boeren dreigt te 
verdwijnen is er een aantal afstudeerscripties geschreven 
door studenten die de verschillende regio’s in Zwitserland 
onderzochten. Dr. Michael Walkenhorst liet zien dat het niet 
altijd eenvoudig is om aan adresgegevens van gebruikers van 
kruiden te komen. Zijn studenten losten dit op via navraag 
op biologische boerderijen en advertenties in landbouw-
tijdschriften. Vervolgens paste men de snowball-methode 
toe, waarbij gesprekspartners werden gevraagd naar andere 
gebruikers van kruiden. De meest genoemde kruidenmid-
delen waren bereidingen uit kamille, goudsbloem, smeer-
wortel, koffie, brandnetel en ridderzuring. Kamille werd het 
vaakst gebruikt, brandnetel werd voor het grootste aantal 
diersoorten gebruikt. Tachtig procent van de recepten was 
voor rundvee en betroffen aandoeningen aan huid, spijsver-

Tabel 1. Veterinaire posters gepresenteerd in Winterthur 

Determination and pharmacokinetic data of harpagoside in 
equine plasma after intragastric administration of an 
extract of Harpagophytum procumbens (Devil´s claw) by 
means of LC/MS/MS

Axmann S.
University of Veterinary Medicine Vienna, Vienna, 
Austria

P�anzliche Arzneimittel on-line – ein Projekt Bubenhofer R. Eidg. dipl. Apothekerin, Cavigliano, Schweiz
Phytochemical variability of common tansy Carlen C. Agroscope, Conthey, Zwitserland
E�ects of a herbal extract in addition to a standard therapy 
on short term development of subclinical ketosis

Dorn K.
Research Institute of Organic Agriculture, Frick, 
Zwitserland

Guides for farmers to keep their animals healthy with 
herbs and other natural products.

Groot M.
RIKILT, part of Wageningen University and Research 
Centre, Wageningen, the Netherlands

Eichenrindentee als Hausmittel zur Prophylaxe des 
Absetzdurchfalls bei zwei unterschiedlichen 
Fütterungsstrategien für Bioferkel

Hagmüller W.
LFZ Raumberg – Gumpenstein, Institut für Biologische 
Landwirtschaft und Biodiversität der Nutztiere, Thalheim/
Wels, Österreich

Einsatz von Malventee bzw. NaCl bei Vollhautwunden 
im klinisch-experimentellen Mäuseversuch zum Vergleich 
der Heilungsdauer

Hahn-Ramssl I.
Veterinärmedizinische Universität Wien, Institut für 
Tierernährung und Funktionelle P�anzensto�e, Wien, 
Austria

Thermogra�sche Untersuchung und Plasmaanalyse nach 
Zufütterung von Ginkgo biloba-Extrakt (EGb 761) bei 
Pferden

Hahn-Ramssl I.
Veterinärmedizinische Universität Wien, Institut für 
Tierernährung und Funktionelle P�anzensto�e, Wien, 
Austria

The use of Hypericum perforatum L. to facilitate 
introduction of a captive Sumatran orangutan (Pongo 
abelii)

Hoby S. Zoo Basel, Basel, Zwitserland

Herbal products for pig health Kleijer-Ligtenberg G.
Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy, Beek 
Ubbergen, Netherlands

Parasite regulation in small ruminants: potential of herbal 
mixtures.

Podstatzky L.
AREC Raumberg-Gumpenstein, Institut for organic 
farming, Wels/Thalheim, Austria

Pharmacokinetics of Petasites hybridus (Petzell®) extract 
after oral administration in healthy horses

Pommer E. University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria

E�ects of alcoholic extracts of various plants against 
Saprolegnia parasitica.

Stadtlander T
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, 
Zwitserland

Alternatives to antibiotics for prevention of porcine 
intestinal adenomatosis (PIA)

Teichmann K. BIOMIN Research Center, Tulln, Austria

The Chinese Recipe “Stomach Happy” alleviates 
Symptoms related to the Chinese Stomach Complex in 
Horses

Vollstedt S. Traditional Chinese Equine Medicine, Bokholt-Hanredder

First results of diets containing lemon balm extract 
(Melissa o�cinalis L.) or rosmarinic acid against 
Cyprinid herpesvirus 3 (CyHV-3) infections in koi carp 
(Cyprinus carpio koi)

Zitterl-Eglseer K.
University of Veterinary Medicine Vienna, Vienna, 
Austria

Natuurlijk,
maar dan beter!
Al het beste uit de natuur, in een unieke serie hoogwaardige 
kwaliteitsextracten. Onze gestandaardiseerde fytotherapie biedt 
uw cliënt een gegarandeerde concentratie werkzame bestandde-
len, ongeacht de herkomst, teelt en oogst van plant of kruid. 

Bekijk vandaag ons uitgebreide assortiment op www.bonusan.nl.

www.bonusan.nl | info@bonusan.nl | 0186 - 745 001

(Advertentie)
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Uit de praktijk: een kleine huisapotheek voor de 
hond
A.S. van der Aa 

Net zoals een ziek mens naar de arts gaat voor een diagnose en de juiste behandeling, moet ook een ziek dier naar de 
dierenarts. Voor de kleinere kwaaltjes zijn er net als voor de mens ook voor de hond een aantal natuurlijke recepten die 
de eigenaar zelf thuis eenvoudig toe kan passen. Dit artikel geeft een korte beschrijving van traditionele kruidenmeng-
sels die kunnen worden gebruikt voor alledaagse aandoeningen van het maagdarmstelsel (diarree en obstipatie) en de 
luchtwegen. Ook is er een recept met een verzorgende zalf voor de poten voor de winter.

diArree en oBstiPAtie
Iets verkeerds eten kan bij honden diarree veroorzaken. Een 
dag niets eten helpt vaak al (wel altijd opletten dat de hond 
voldoende drinkt), maar er zijn honden die slecht tegen een 
nuchtere maag kunnen en daardoor moeten overgeven. De 
volgende thuisbehandelingen zijn eenvoudig toe te passen: 
-  wortelsoep voor diarree en bij een gevoelige maag;
-  theemengels ten behoeve van acute en milde diarree; of 

diarree met kramp;
-  slijmstoffen van lijnzaad voor een gevoelige maag en bij 

obstipatie.

Wortelsoep
500 gram wortelen
2 liter water
1 theelepel zout.
Wortelen 1,5 uur in 1 liter water koken. Dan pureren. Aan deze 
'pap' nog 1 liter water en het zout toevoegen. Dagelijks meer-
maals een kleine portie (koud) voeren. Daarna de hond met 
een licht dieet (bijvoorbeeld zeer zacht gekookte rijst, gekook-
te kip) weer langzaam terug brengen naar het normale voer.

teringsstelsel en urogenitaalstelsel. De doseringen varieerden 
van homeopathische doseringen tot hoger dan geadviseerd 
in lesboeken.

In de regio Graubünden deed dr. Franziska Klarer het onder-
zoek. Zij presenteerde de gedocumenteerde huismiddelen 
die waren beoordeeld door twee experts: prof. dr. Beat Meier, 
van de Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
in Zürich en dr. Elisabeth Stöger, dierenarts. De middelen 
werden in vier categorieën ingedeeld: aan te raden (225), be-
perkt aan te raden (53), niet te beoordelen (17) en niet aan te 
raden (51). Deze recepturen zijn gepubliceerd onder de titel 
Jenzerwurz und Chäslirut. 

De laatste presentatie stond net als de eerste in het teken van 
de geschiedenis. Dr. Stephan Häsler en dr. Elisabeth Stöger 
presenteerden de onderwijshandleiding van prof. dr. Steck 
(1893-1977) die gedurende bijna veertig jaar hoogleraar far-
macologie aan de veterinaire faculteit van de universiteit van 
Bern was. Een van zijn studenten heeft zijn collegeteksten uit-
geschreven en dit manuscript is tot vandaag bewaard geble-
ven. Daarin overheersen plantaardige geneesmiddelen. Deze 
geneesmiddelen waren gebaseerd op negentig verschillende 
plantensoorten. Veel daarvan bevatten looistoffen of slijm-
stoffen. Elisabeth Stöger liet aan de hand van voorbeelden uit 
haar praktijk zien dat deze componenten ook vandaag nog 
veelvuldig ingezet worden. Na deze veelal kritisch-filosofi-
sche presentaties was er gelegenheid voor de wetenschap-
pers om hun posters te presenteren. Ondanks dat het inmid-
dels laat op de middag was, werd deze sessie nog steeds 
druk bezocht. Er waren in totaal zestien posters waarvan het 
grootste deel uit de Duitstalige landen kwam – zie tabel 1 
voor een overzicht [1]. Het was een interessante mix van on-
derzoeken. Meestal werd naar landbouwhuisdieren gekeken 

maar er werden ook farmacokinetische studies en onderzoe-
ken met paarden en exotische dieren gepresenteerd. Helaas 
zaten er geen praktijkstudies met kleine huisdieren bij.

Bij de discussie over de verschillende onderzoeken werd 
duidelijk dat op dit symposium jonge onderzoekers een 
goede kans hadden om hun werk en ideeën te presenteren 
en tegelijkertijd van de kennis en kunde van meer ervaren 
onderzoekers konden profiteren. Samenvattend kan worden 
gezegd dat het een zeer stimulerend symposium is geweest, 
waarbij ook de netwerkmogelijkheden goed benut werden. 
Omdat het toepassen van kruiden in de Duitstalige landen 
gebruikelijker is, zou het nuttig kunnen zijn de samenwerking 
verder uit te bouwen en van elkaars kennis en kunde te kun-
nen profiteren.

Auteursgegevens
Drs. A.S. (Anette) van der Aa is dierenarts en lid van de redactie van dit Tijdschrift. Zij 

maakte dit verslag samen met U. (Ursula) Glauser (bioloog, SMGP).

noot
1 Wie interesse heeft kan de posters onder de volgende link bekijken: http://

phytotherapie2014.smgp.ch/programmr20pp.htm.
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Theemengsels
Theemengsels kunnen ter onderstening bij diarree worden 
gegeven. De ingrediënten kunnen het beste bij een apotheek 
besteld worden zodat de aanwezigheid van werkzame stoffen 
gegarandeerd wordt. Net voor het gebruik de bladen in een 
vijzel fijnstampen, met kokend water overgieten en laten trek-
ken totdat het mengsel is afgekoeld.

Acute diarree
30 gram blauwe bosbessen
30 gram kamillebloemen
30 gram venkelzaad
10 gram tormentilwortel
1 theelepel op een kleine mok water (zie boven). Zowel het 
vocht als het kruidenresidu kan 2-3 keer per dag gevoerd wor-
den.

Milde diarree
30 gram bramenblad
30 gram kamillebloemen
20 gram venkelzaad 
20 gram pepermuntblad 
Kleine hond (tot 10 kg): 0,5-1 theelepel op een kleine mok wa-
ter. Middelgrote hond (10-25 kg): 1-2 theelepels op een mok 
water. Grote hond (vanaf 25 kg): 1 eetlepel op een mok water

Diarree met kramp
25 gram kamillebloemen
25 gram venkelzaad 
25 gram melissekruid 
25 gram zilverschoonkruid 
Kleine hond (tot 10 kg): 0,5-1 theelepel op een kleine mok wa-
ter. Middelgrote hond (10-25 kg): 1-2 theelepels op een mok 
water. Grote hond (vanaf 25 kg): 1 eetlepel op een mok water

Toelichting op de werkzame stoffen
Onder andere de oligogalacturonzuren in wortelen en blauwe 
bessen kunnen helpen het aanhechten van schadelijke bacte-
riën in de darm te voorkomen. Kamille is ontstekingsremmend 
en kan helpen krampen te verlichten. Gedroogde blauwe bes-
sen werken licht stoppend. Venkel, zilverschoon en pepermunt 
werken onder andere krampverlichtend; tormentil werkt ont-
stekingsremmend en stoppend. Bladeren van bramen werken 
licht stoppend. Melisse werkt rustgevend en krampverlichtend. 

Obstipatie
Obstipatie kan ernstige oorzaken hebben, maar het kan ook 
komen door te weinig beweging  of verkeerd voedsel. Bij een 
obstipatie zonder ernstige oorzaak dienen de omstandighe-
den (beweging, voedsel) te worden verbeterd en kunnen bij-
voorbeeld slijmstoffen uit lijnzaad ter ondersteuning worden 
gegeven. Ook honden met een gevoelige maag kunnen baat 
hebben van de slijmstoffen uit lijnzaad die een beschermende 
laag over het maagslijmvlies kunnen vormen. 

Slijmstoffen uit lijnzaad
1 eetlepel lijnzaad
150 ml water
Een eetlepel lijnzaad in een glas met water, een uur laten we-
ken en het zaad eruit zeven. De slijmstof van het lijnzaad door 
het voer mengen. Het product dient op dezelfde dag nog te 
worden gebruikt.
Dosering voor een hond: 2- 5 gram per dag.

lucHtwegen
Bij een ongecompliceerde hoest, bijvoorbeeld door een ver-
koudheid, kan inhaleren met tijm verlichtend werken. Wanneer 
er geen inhalatieapparatuur voorhanden is, kan een pan met 
(kokend) hete tijmthee en 1-2 druppels tijmolie (apothekers-
kwaliteit) in een kleine ruimte (bijvoorbeeld op het toilet) gezet 
worden. De pan met een kleine kooi afdekken en de hond 
nooit met de pan alleen laten (in verband met verbrandingsge-
vaar). Tijm werkt bronchospasmolytisch en als expectorans.
Ook een zelfgemaakt sap van de smalle weegbree kan verlich-
ting brengen. Smalle weegbree werkt ontstekingsremmend 
en remt de prikkelbaarheid van de luchtwegen. De bereiding 
is als volgt: verse of gedroogde bladeren van de smalle weeg-
bree met een beetje gekookt water in een vijzel fijnstampen en 
dan kort laten koken. Laten afkoelen en als het afkooksel lauw-
warm is veel honing toevoegen. Twee keer per dag een halve 
mok in het voer of drinkwater toedienen.

wonden en irritAtie vAn de Poten
In de winter krijgen veel honden last van ruwe pootjes door ijs, 
sneeuw en strooizout. Ook klitten de haren tussen de tenen 
makkelijk samen wat het lopen onaangenaam kan maken en 
irritaties kan veroorzaken. Om het klitten van de haren tussen 
de tenen te voorkomen kun  vaseline gebruikt worden maar 
men kan ook een plantaardige zalf maken die tegelijkertijd ver-
zorgend voor de poten werkt. De poten kunnen dagelijks met 
deze zalf verzorgd worden.

Potenzalf
100 ml sint-janskruidolie
10 gram bijenwas
een handvol kruiden (droog of vers) zoals goudsbloem, ka-
mille, lavendel
5 druppels vluchtige olie van lavendel
Kruiden aan de olie toevoegen en 1-2 dagen laten staan. Dan 
de olie langzaam verwarmen. De kruiden hierin ruim een half 
uur laten sudderen, daarna de kruiden eruit zeven en de bijen-
was toevoegen. Als de zalf een beetje is afgekoeld de druppels 
vluchtige olie toevoegen. Sint-janskruidolie, goudsbloem, ka-
mille en lavendel werken allen ontstekingsremmend. Gouds-
bloem bevordert bovendien de wondgenezing.

Wondjes
Heeft de hond een klein vochtig onstoken wondje op zijn huid 
dan kan dit vaak goed met een thee van eikenbast onder con-
trole komen (1 theelepel op een mok water). 
Het wondje 3 keer per dag hiermee deppen. Eikenbast werkt 
ontstekingsremmend.

Auteursgegevens:
Drs. Anette van der Aa is dierenarts en lid van de redactie van dit tijdschrift

Dit artikel is gebaseerd op gegevens uit de nascholingscursus fytotherapie A en B door 

Akademie für tierärztliche Fortbildung in Duitsland en het boek van J. Reichling et al. 2009. 

Heilpflanzenkunde für Tierärzte. Springer Verlag, Berlin Heidelberg.
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In memoriam: dr. Ary van der Kuy (1929-2014)
Op 13 september is dr. Ary van der Kuy overleden, omringd door zijn familie. Voorafgaand aan zijn crematie op 
18 september heeft er een afscheidsviering plaatsgevonden in zijn woonplaats Loon op Zand. 

Mijn eerste ontmoeting met 
Ary vond plaats in 1955/56 in 
de faculteit Farmacie Leiden. 
Ary was toen net gepromo-
veerd tot doctor, en ik was 
eerstejaars student farmacie. 
De jonge doctor in militaire 
kleding die de apothekers-
examenfase nog moest door-
lopen, was een opmerkelijke 
verschijning. In mijn ogen 
straalde hij zelfverzekerdheid 
uit, een jonge academisch 
gevormde intellectueel die 

ergens voor stond. Zijn persoonlijkheid sprak tot mijn 
verbeelding en inspireerde. In de jaren die volgden zou 
mij duidelijk worden dat het initiële voorbeeld dat ik aan 
Ary had, kenmerkend was voor meer farmaceuten die 
voortgekomen waren uit de Leidse Farmacie School. Na 
zijn dissertatie op het gebied van de farmacognosie en het 
apothekersexamen vervolgde Ary zijn weg in de zieken-
huisfarmacie en de klinische farmacologie in Groningen. 
Hij werd een prominente ziekenhuisapotheker vanuit 
zijn basiswerklocatie: de ziekenhuisapotheek Midden-
Brabant. Als ziekenhuisapotheker en als klinisch farmaco-
loog heeft hij een belangrijke rol gespeeld in medische 
en farmaceutische vakkringen. Onder meer kwam dit tot 
uitdrukking door zijn functies: als hoofdredacteur van het 
Farmacotherapeutisch Kompas, als vicepresident van de 
METC – Brabant, en als voorzitter van de METOPP (Medisch 
Ethische Toetsing Onderzoek Patienten en Proefpersonen). 
Kwaliteit en veiligheid als voorwaarden bij geneesmiddel-

gebruik stonden bij Ary hoog in het vaandel. Dat hij voor 
zijn werk hogelijk werd gewaardeerd moge blijken uit de 
vele onderscheidingen en prijzen die hem zijn toegekend 
zowel vanuit professionele als maatschappelijke zijde. 

Kenmerkend voor Ary was zijn fascinatie voor de natuur, 
misschien in het bijzonder de planten. Daarbij speelde 
niet alleen de inspirerende schoonheid van de natuur een 
rol, maar ook de wetenschappelijke aspecten die door 
bestudering blootgelegd konden worden. Natuurproduc-
ten als grondstof voor rationeel experimenteel en klinisch 
ontwikkelde biogene geneesmiddelen. Belangstelling 
voor deze problematiek deelden Ary en ik stilzwijgend. 
Zijn belangstelling hiervoor was mij dus bekend. Maar hij 
combineerde deze belangstelling met zijn expertise op 
het gebied van de klinische farmacologie en de zieken-
huisfarmacie. En dat was voor mij de reden om hem begin 
jaren 90 uit te nodigen zitting te nemen in de Commissie 
Toetsing Fytotherapeutica (CTF). Tot mijn genoegen ging 
hij daarmee akkoord. Doordat Ary ook hier zijn licht deed 
schijnen kon de CTF, en daarmee de NVF, profiteren van 
zijn ervaring en kennis. De NVF is hem daarvoor zeer er-
kentelijk.

Met Ary van der Kuy is een markante persoonlijkheid 
heengegaan. Als echtgenoot, vader en grootvader zal zijn 
overlijden als een diepe inbreuk gevoeld worden. Onze 
gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Anke en haar 
familie. 

Rudi P. Labadie 

NVF-nieuws 
oPenBAre BestuursvergAdering nvF nAjAAr 2014
Tijdens de NVF-bestuursvergadering op 18 november 
2014 (Bunnik, 18.00-20.00 uur) zal de begroting voor 
2015 behandeld worden en zal er een bestuursverkie-
zing plaatsvinden. De bestuursleden dr. C.J. Beukelman 
en drs. L.K. de Munck-Khoe zijn aan de beurt om af te 
treden. Leden die het NVF-bestuur graag willen komen 
versterken, worden verzocht dit kenbaar te maken aan het 
NVF-bureau: nvf@fyto.nl. De uitnodiging, vergaderstukken 
en notulen worden niet meer aan alle leden automatisch 
toegezonden, maar indien u ze wilt ontvangen laat dit dan 
even horen aan het NVF-bureau.

tHeMA's ntvF in 2015
De redactie van dit tijdschrift wil in 2015 onder meer de 
volgende thema's behandelen:
–  Januari: kruidenproducten in de verpleging (meer 

specifiek aromatherapie en gebruik in de palliatieve 
zorg);

–  April: waterplanten en zeedieren (onder meer over 
Centella, Alisma, wieren en sponsen);

–  Juli: kwaliteit van fytotherapie en kruidenproducten 
(met aandacht voor teelt, vervalsingen of misleidende 
etiketten);

–  Oktober: fytotherapie bij bijzondere groepen (in de 
pediatrie en de geriatrie).

Daarnaast is er in elk nummer ruimte voor actuele zaken, 
of voor nog niet eerder besproken geneesplanten, opinie-
artikelen, casuïstiek of oproepen van leden tot gezamen-
lijke activiteiten. Wilt u aan het tijdschrift bijdragen met 
een artikel of wilt u graag andere actuele zaken belichten 
of besproken zien in ons tijdschrift, neem dan contact op 
met de redactie via nvf@fyto.nl.

reuMA en AlternAtieve BeHAndelMetHoden
Het Reumafonds presenteerde op 4 juli 2014 een nieuwe 
editie van het boek van professor Rasker over de mogelijk-
heden van complementaire en alternatieve geneeswijzen 
voor reumapatiënten. In vergelijking tot de vorige editie 
zijn met name de hoofdstukken over fytotherapeutica en 
andere natuurproducten enorm uitgebreid, mede door 
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de inzet van Bart van den Bemt, apotheker/onderzoeker 
bij de Maartenskliniek. Op deze terreinen is dan ook veel 
onderzoek gebeurd dat vermeldenswaardig is. Het boek 
verwijst naar de NVF als plek voor betrouwbare informa-
tie over kruidengeneeskunde. Augustus 2014 verscheen 
hierover een interview met drs. A.G.M. van Asseldonk in 
het Reumamagazine. Ook hierin werd verwezen naar de 
publiekswebsite www.infofyto.nl.

AFsluiting iPc Op weg naar antibiOticavrije ketens
Op 13 september is het eerste Innovatie PrestatieContract 
(IPC) project dat de NVF heeft opgezet met dertien bedrij-
ven afgesloten. Dit project heeft een aantal interessante 
nieuwe producten opgeleverd, waaronder:

–  diergezondheidsbevorderende toepassingen van 
kruiden in kalverenvoeding;

–  meer kennis over de mogelijke inzet van goedaardige 
bacteriën in verband met de stalreiniging en het ver-
voer van varkens en vleeskalveren;

–  producten voor een nanotechologische coating van 
oppervlakten van stallen en veterinaire behandel-
ruimtes ter voorkoming van biofilmvorming.

Het zal zeker de moeite waard zijn een aantal van deze 
oplossingen verder uit te werken. Over mogelijkheden 
hiervoor wordt nog nagedacht. Elders in dit nummer vindt 
u persoonlijke impressies van enkele deelnemers.

Korte berichten
litouwen BAnt 182 kruiden en itAlië stAAt er 1000 toe
Vanuit Litouwen is een lijst gestuurd naar de Europese Com-
missie waarop 182 botanicals staan die dit land wil gaat ver-
bieden in voedingssupplementen. Op deze lijst staan onder 
meer Hypericum perforatum en Withania somnifera. Aan de 
andere kant hebben België, Frankrijk en Italië in overleg een 
lijst met 1000 botanicals opgesteld (de zogenaamde BelFrIt-
lijst) die volgens deze landen voldoende veilig zijn voor de 
Warenwet. Bij diverse planten zijn daarbij wel opmerkingen 
toegevoegd zoals over het te gebruiken plantdeel of een 
maximumgehalte voor bepaalde inhoudsstoffen, onder meer 
bij de twee bovengenoemde planten. In Italië is deze lijst 
inmiddels per decreet op 27 maart 2014 geïmplementeerd 
(overigens had men daar oorspronkelijk een langere lijst van 
1200 planten in de Warenwet) met bijbehorende claims. De 
Nederlandse overheid heeft ten aanzien van deze ontwik-
kelingen nog geen standpunt ingenomen. Duidelijk is wel dat 
harmonisatie op Europees gebied in deze sector nog ver weg 
is. Het komt regelmatig voor dat overheden diverse planten-
soorten verbieden zonder dat hier een wetenschappelijke of 
epidemiologische reden voor bestaat (zie ook het artikel in 
EFSA Journal 2012;10(5);2663, bijlage 2 zoals eerder bespro-
ken in deze rubriek (Ned Tijdschr Fytother 2013;26(2):18).

Bronnen: 
www.nutraingredients.com/Regulation/Lithuania-bans-
182-botanicals-or-does-it (18 april 2014) www.nutraingre-
dients.com/Regulation/BELFRIT-leads-Europe-in-botanicals-
harmonisation-as-Italy-affirms-1000-strong-list (9 april 2014);
www.trovanorme.salute.gov.it normedettaglioAtto?id=48636 

eurocAM vergAderde Met euroPArleMentAriërs
In april 2014 vond er een succesvolle bijeenkomst plaats 
in Brussel van in complementaire en alternatieve genees-
wijzen (CAM) geïnteresseerde Europarlementariërs en de 
Europese CAM-onderzoeksgroep waarvan de Nederlandse 
arts Ton Nicolai secretaris is. Deskundigen uit diverse landen 
legden daarbij aan de genodigden uit wat de diverse CAM-
therapieën zouden kunnen betekenen voor het snel groeiend 
probleem van de antibioticaresistentie. Vanuit de NVF gaf 
prof. dr. Johanna Fink-Gremmels een presentatie over de inzet 
van kruiden bij landbouwhuisdieren. De diverse presentaties 
zijn terug te zien op de EuroCAM-website: www.camdoc.
eu/CAM_for_Europe/EventsEurocam.html. Er wordt door de 
EuroCAM-groep een position paper geschreven over CAM 

and antimicrobial resistance die zal worden aangeboden aan 
de Europarlementariërs.

BAnglAdesH: succesvolle gezondHeidszorg door PlurAlisMe
In The Lancet van 21 november 2013 schrijven enkele gezond-
heidswetenschappers dat er de afgelopen jaren een opmerke-
lijke vooruitgang is geboekt in de gezondheidstoestand van 
de bevolking van Bangladesh. Een van de oorzaken hiervan 
is het pluralistische karakter van de gezondheidszorg, waarbij 
heel verschillende stakeholders betrokken zijn. Zonder dat dit 
een vooraf geregisseerde strategie betrof, hebben er dyna-
mische interacties plaatsvonden tussen traditionele genees-
systemen, private ondernemingen en een zwak gereguleerde 
publieke sector. Deze laatste neemt slechts 25% van de uit-
gaven voor haar rekening; terwijl 64% door de huishoudens 
zelf wordt gefinancierd. Het verwerven van meer kennis over 
zinvol managen van pluralisme in de gezondheidszorg is be-
langrijk, niet alleen voor Bangladesh, zo besluiten de auteurs.

Bron: Ahmed SM, Evans TG, Standing H, Mahmud S. Ban-
gladesh: Innovation for universal health coverage 2: Har-
nessing pluralism for better health in Bangladesh. Lancet 
2013;382:1746-55.

recHtszAAk rond kAvA-kAvA succesvol voor FABrikAnt
De Duitse rechtbank heeft de Duitse firma Harras Pharma in 
het gelijk gesteld in de zaak die dit bedrijf had aangespannen 
tegen de BfArM (als vertegenwoordiger van de Duitse staat) 
omdat hun kava-kava-product op 14 juni 2006 verboden 
werd zonder dat daar voldoende reden voor bestond. Dit 
betekent dat binnenkort, na een afwezigheid van acht jaar, 
het geneesmiddel Kavasedon (een droogextract bereid uit de 
wortels van Piper methysticum) – althans in Duitsland – weer 
gewoon beschikbaar is voor de bestrijding van angst en rus-
teloosheid.

PrePArAAt vAn PAPAverFAMilie ingezet Bij vleeskiPPen 
Van een commerciële bereiding met actieve plantenstoffen 
uit vier leden van de papaverfamilie (Chelidonium majus L., 
Sanguinaria canadensis L., Macleaya cordata L. en Macleaya 
microcarpa L.) werd in Polen bij een praktijkproef de invloed 
onderzocht op het darm-microbioom en de vleessmaak van 
kippen. Het product heet Prisma Jet en is voor zover ons 
bekend niet in Nederland op de markt. Voor dit experiment 
zijn 38.000 Ross 308-kuikens in twee barakken gebruikt. Na 
42 dagen met het kruidenmengsel door het voer werden de 
dieren geslacht en werden bij de proef- en controlegroep 
steekproeven genomen (elk van zes hanen en zes hennen) 
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van darmen, waarin de microflora werd bepaald, en van vlees 
(borst en poot), voor kwaliteitsmetingen, onder meer de vet-
zuursamenstelling. In vergelijking met de controlegroep had 
de kruidengroep minder bacteriën in dunne darm en caecum, 
met name minder enterobacteriën. Bij de hanen had het vlees 
van de poten meer drooggewicht (minder water) en bij hanen 
en hennen was het vetzuurprofiel in borst en poten verbeterd, 
minder verzadigd vet en een betere omega 6/omega 3-ver-
houding. 

Bron: Zdanowska-Sasiadek Z, Slowikowska O, Michalczuk 
M, Gajewska J, Korczynski M. Effect of a herbal preparation 
Prisma Jet on intestinal microflora composition and meat qua-
lity of broiler chickens. Annals Warsaw Univ Life Sci (SGGW) 
Animal Sci 2011;49:189-97.

kokos en uien tegen worMen Bij scHAPen en PAArden
Uit verschillende studies met worm-geïnfecteerde schapen en 
paarden is gebleken dat bijvoeren met een kokos-uimengsel 
de infectie significant verminderde tot de wormen zelfs 
compleet verdwenen waren. Onderzoeken met schapen in 
Egypte, Saoedi-Arabië en Duitsland lieten bovendien zien dat 
de dieren in vier weken tot zes kilogram meer in gewicht aan-
kwamen ten opzichte van onbehandelde dieren. In een recent 
Duits onderzoek werden deze experimenten herhaald met 
natuurlijk geïnfecteerde schapen en paarden. Hierbij werden 
twee voedermixen gebruikt: (1) een mengsel van 40% gema-
len uien, 40% kokosvlokken en 20% glucose plus suikerbie-
tenstroop; (2) een mengsel van 25% gemalen uien, 25% ko-
kosvlokken en 50% van het ‘muesli-voer’ van de firma Höveler, 
dat bestaat uit verschillende oliën plus twintig plantenextrac-
ten en meerdere vitamines. Er werden twee groepen van acht 
respectievelijk twaalf paarden gevormd, en twee groepen van 
acht respectievelijk negen lammeren. Bij de eerste groep paar-
den werd getest welk mengsel het best werd geaccepteerd, 
de tweede groep werd alleen met het iets beter gegeten 
mueslimengsel gevoerd. De lammeren werden verdeeld in 
een mannelijke en vrouwelijke groep, waarvan steeds de helft 
het mueslimengsel plus hooi kreeg en de andere helft alleen 
hooi respectievelijk hooi en moedermelk. In een tweede proef 
kregen tien schapen het kokos-uimengsel plus suikerbiet, ter-
wijl een andere groep van tien schapen alleen gras at.

De paarden hadden na tien dagen met de mengsels gevoerd 
te zijn significant minder tot zelfs geen wormen, met als 
uitzondering een dier dat het nieuwe voer nauwelijks at. De 
schapen hadden na tien dagen vrijwel geen wormen meer, en 
namen daarbij in gewicht toe. Dat laatste was vooral merkbaar 

bij de schapen die het uien-kokos-glucose-suikerbietenmeng-
sel kregen: zij namen gemiddeld 7,5 kg in gewicht toe in tien 
dagen waar dieren die in de wei graasden gemiddeld slechts 
een halve kilo aankwamen. Daarvoor moesten de dieren wel 
300 gram per dag bijgevoerd worden, bij 200 gram was er be-
duidend minder resultaat. Ook accepteerden niet alle dieren 
het voermengsel. Niettemin zijn de resultaten overtuigend, 
zeker vergeleken met synthetische ontwormingsmiddelen die 
niet alleen veelal duurder zijn maar ook uit het lichaam moe-
ten zijn verdwenen voordat een dier geslacht kan worden of 
kan deelnemen aan races (in het geval van paarden).

Bron: Jatzlau A, Abdel-Ghaffar F, Gliem G, Mehlhorn H. Na-
ture helps: food addition of micronized coconut and onion 
reduced worm load in horses and sheep and increased body 
weight in sheep. Parasitol Res 2014;113(1):305-10.


