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Ten geleide
In deze editie wil de redactie recent onderzoek naar zeewieren presenteren en zij doet dit door tevens terug te blikken.
Nijhuis-Bouma kijkt terug naar een congres dat de NVGO (Nederlandse Vereniging voor Geneeskruidenonderzoek) in 1986
hield over dit thema en constateert dat de wetenschappelijke belangstelling voor dit thema in het afgelopen decennium flink
is gegroeid. Daarna volgt een samenvatting van een deel van het enorme aantal reviews en artikelen dat de laatste tien jaar is
geproduceerd over zeewieren en de werkzame stoffen daarin. Van Asseldonk relateert dit op haar beurt aan klassieke
Europese fytotherapeutische teksten.
Recent onderzoek naar een totaalextract van de plant Artemisia annua – samengevat door Nijhuis-Bouma – lijkt er op te
duiden dat een dergelijk product in de voortdurende strijd tegen malaria voordelen biedt in vergelijking tot de geïsoleerde
inhoudsstof artemisinin en derivaten hiervan, waartegen steeds meer resistentie wordt gevonden.
In een interview met Yan Schroën naar aanleiding van zijn recente publicatie in Science legt Schroën uit hoe de werkwijze
van de traditionele Chinese geneeskunde mogelijke aanknopingspunten biedt voor een wetenschappelijk onderbouwde
persoonsspecifieke kruidentherapie. Dit wordt concreet toegelicht met twee voorbeeldplanten die bij reuma worden gebruikt.
Binnenkort gaat in België een klinische studie van start naar het effect van osteopathie op hartritmevariabiliteit. Tijdens de
voorbereiding hiervan inventariseerde De Cock wat er bekend is over kruiden en voedingssupplementen op dit gebied.
Hij schreef hierover speciaal voor ons tijdschrift een beknopt verslag.
Aanvullend worden een aantal actuele zaken belicht in de rubriek voor korte berichten, zoals een Cochrane-review over gebruik
van kruiden bij lage rugpijn; een Nederlands promotie-onderzoek naar gebruik van cranberries bij ouderen; Amerikaans
onderzoek naar mediwiet voor de behandeling van epilepsie; de verkiezing van waterkers tot beste powerhouse vegetable in de
VS en enkele meer beleidsmatige zaken.
De redactie hoopt dat u dit nummer met plezier leest en dat het u inspireert tot het inzenden van een bijdrage voor een van de
volgende nummers.
Tedje van Asseldonk en Sophieke Nijhuis-Bouma, themacoördinatoren.

Mariene geneeskrachtige stoffen in
historisch perspectief
A.S. Nijhuis-Bouma

Allerlei planten hebben geneeskrachtige inhoudsstoffen in zich, zo ook de in zee levende planten of mariene
planten. In 1986 stond de zeeflora dan ook centraal tijdens het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Geneeskruidenonderzoek (NVGO). Daarbij vielen voedingssupplementen ook binnen de scope van het
congresthema. Dit congres werd gehouden op Texel – een passender congreslocatie voor dit thema is bijna niet
denkbaar. Onderstaand artikel is gebaseerd op het verslag van dit congres, waar mogelijk aangevuld met een
korte vermelding van nieuwe inzichten.

Zeewieren als voedingssupplement

Dr. J. de Waart, verbonden aan TNO Zeist, ging in op het
benutten van zeewieren. Daarbij ging het niet alleen om
toevoegingen aan ons voedsel, dus als voedingssupplement, maar ook om de consumptie van zeewieren als
voedsel en de toepassing in de (levensmiddelen)industrie. Bij dat laatste doelde hij onder andere op de rol van
zeewier als carrageen-/alginaatleverancier. De gelatineachtige gelei van zeewieren is bekend als agar-agar, het
Maleise woord daarvoor.

Zeewieren staan in allerlei landen regelmatig op het
menu. Niet alleen in Aziatische landen zoals Japan, Maleisië, Filippijnen, Korea, Indonesië, Thailand, India en China,
maar ook in Europese landen zoals Frankrijk, Schotland,
Ierland, Noorwegen, IJsland en Spanje. Ze behoren tot
de voedzaamste planten ter wereld en bevatten hoge
concentraties vitamine A en C. Daarnaast zijn ze een
eiwitbron. Olie uit diverse zeewieren is duizend keer rijker
aan vitamine A en D dan levertraan. India is een grootverbruiker van zeewier omdat 60% van de bevolking daar
vegetariër is. Ook in Maleisië en de Filippijnen maken
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zeewieren deel uit van het dagelijks menu. De roodwier
Eucheuma wordt daar vaak als sla gegeten. In Japan, India
en Korea en op de Filippijnen worden diverse zeewieren
gekweekt. Voor het gebruik in de andere landen worden
ze niet gekweekt, maar uit zee geoogst.
De zeewieren die door mensen als groente worden gegeten behoren tot de volgende geslachten: Ulva, Alaria,
Fucus, Laminaria, Porphyra, Chondrus en Rhodymenia.
Behalve als verse groente wordt zeewier dus ook gegeten
als voedingssupplement. Voorbeelden hiervan zijn Spirulina, een eencellige blauwgroene zoutwateralg die groeit
in alkalische zoutmeren, en kelp, een verzamelnaam voor
onder andere diverse Laminaria-soorten. Vroeger werd
met kelp gedoeld op de as verkregen na verbranding van
zeewier. Hieruit werd onder andere jodium verkregen.
Naast hun rol als voedsel of voedingsupplement zijn
zeewieren sinds 1930 ook van belang in de levensmiddelenindustrie. De door zeewieren gevormde stoffen agar,
carrageen, furcellaran en diverse alginaten worden toegepast in onder andere dranken, bakkerijproducten, snoep,
dressings, dieetvoedsel, vlees en vis.
•
Agar wordt vooral toegepast als versteviger in bacteriologische media (lees: voedingsbodems) en als gelatinestof voor ingeblikt vlees en vis. Het is afkomstig uit
de roodwieren Eucheuma, Geledium en Gracillaria.
•
Carrageen heeft de functie van stabilisator, geleermiddel en verdikkingsmiddel. In de wisselwerking met
eiwit dient het voor stabilisering in consumptie-ijs
en chocolademelk. Als laagcalorisch verdikkingsmiddel kan carrageen zetmeel en suiker vervangen en
het wordt daarom toegevoegd aan dieetvoedsel. Het
wordt verkregen uit de roodwieren Chondrus crispus,
Eucheuma sp. en Gigartina sp.
•
Furcellaran staat bekend als Deense agar. Het wordt in
Denemarken verkregen uit de rode zee-alg Furcellaria
en toegepast als geleermiddel en suspendeermiddel.
Het gedraagt zich qua eigenschappen en toepassingen in veel opzichten als carrageen.
•
Alginaten zijn polysachariden uit bruine zeewieren
zoals Nereocystis, Ascophyllum en Laminaria, en worden met name bij de bereiding van consumptie-ijs
gebruikt omdat er daardoor geen ijskristallen worden
gevormd. Daarnaast hebben ze een stabiliserende
werking, waardoor emulsies bijvoorbeeld langer
houdbaar zijn. Verder worden ze aan bier toegevoegd
om het schuim te stabiliseren. Ook in diverse farmaceutische producten zitten alginaten.
De Waart stipte de medicinale werking van bioactieve
componenten uit zeewieren aan. Die werking richt zich
onder andere tegen tumoren en wormen. Zo is het
roodwier Digenea simplex over de hele wereld bekend als
antiwormmiddel.
Met de (literatuur)kennis van nu kan wel opgemerkt worden dat sommige zeewieren veel natrium bevatten en dus
niet passen in een zoutarm dieet. Ook maakte De Waart
geen melding van zeewier als bron van allerlei mineralen
zoals calcium, koper, ijzer, magnesium, kalium en zink.

Biologie en vormenrijkdom van zeewieren

Dr. W.F. Prud’homme van Reine, verbonden aan het
Rijksherbarium van de Rijksuniversiteit Leiden, begon zijn
lezing met de mededeling dat er in Nederland van nature
maar weinig mariene algen (zeewiersoorten) voorkomen.

Wel spoelen er soorten aan vanuit de Noord-Franse of
Zuid-Engelse kusten. Om te kunnen groeien hebben
zeewieren een beschutte habitat nodig, bijvoorbeeld in de
vorm van dijken die niet aan golfslag blootstaan, pieren
en havendammen. Op dergelijke kunstmatige rotsplaatsen is er een tamelijk rijke algengroei. De Hondsbossche
zeewering is dus juist vrij arm aan zeewieren. Daarnaast
komen ze voor in het natuurlijke landschap met schorren,
kwelders, slikken en gorzen. Als de vochtomstandigheden
gelijkmatig zijn, gedijen deze wieren het best.
De indeling van zeewieren in groepen is vooral gebaseerd
op de aanwezige kleurstoffen in de cellen. Dit leidt tot
de volgende groepen die onderling geen verwantschap
hebben: blauwwieren, groenwieren, bruinwieren,
roodwieren en kiezelwieren. Per groep zijn er vaak
duizenden soorten.
•

•

•

•
•

Blauwwieren zijn vaak blauwgroen van kleur. Deze
groep is eigenlijk een grensgeval. Wat betreft hun
celstructuur staan de soorten dichter bij bacteriën
dan bij algen, maar ze hebben wel een fotosynthese
en reageren ecologisch min of meer zoals algen.
Blauwwieren worden ook wel aangeduid met de
naam Cyanobacteriën.
Groenwieren behoren tot de Chlorophyceae, hebben
meestal een grasgroene kleur en lijken sterk op
hogere (land)planten. Landplanten zijn eigenlijk
complex gebouwde groenwieren. De vormen lopen
sterk uiteen: van eencelligen tot soorten met al dan
niet vertakte draden, celplaten of holle buizen. Die
vertakte draden zijn soms sterk ineengevlochten.
Bruinwieren zijn olijfkleurig of echt bruin van kleur en
maken deel uit van de Phaeophyceae. Naast al dan
niet vertakte, draadvormige soorten komen er ook
soorten voor met een heel ingewikkelde bouw.
Roodwieren, behorend tot de Rhodophyceae, kunnen
anders dan hun naam doet vermoeden ook een
roodbruine of bijna zwarte kleur hebben.
Kiezelwieren maken deel uit van de Chrysophyceae,
zijn meestal eencellig en de inbouw van kiezelzuur in
de pectinewanden is kenmerkend.

Prud’hommme van Reine stond ook stil bij de massale
groei van (mariene) algen, de zogenaamde waterbloei,
waardoor het zuurstofgehalte in water sterk terugloopt
met vaak sterfte van waterdieren als uiteindelijk gevolg.

Zeewierstoffen met cytotoxische activiteit

Prof. dr. Th.M. Malingré, verbonden aan de vakgroep
Farmacognosie van de Rijksuniversiteit Groningen,
belichtte de perspectieven van zeewieren als cytostatica.
Ten tijde van het congres waren geïsoleerde verbindingen
uit zeewieren met een duidelijk aangetoonde
cytostatische activiteit niet of nauwelijks bekend.
Wel zijn er in de jaren 1975-1980 al 275 bestanddelen
uit zeewieren geïsoleerd. Het gaat daarbij om isolaties
uit vijftig verschillende soorten wieren binnen dertig
verschillende geslachten. Roodwieren zijn met 27 soorten
het meest vertegenwoordigd, gevolgd door bruinwieren
met 15 soorten. Het roodwier Laurentia met 13 soorten is
het meest onderzochte geslacht.
De geïsoleerde bestanddelen zijn van uiteenlopende
aard, waarbij het aantal C-atomen in de verbindingen
uiteenloopt van 1 tot 45, met opvallend veel terpenoïden.
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Bij ca. 60% van de bestanddelen gaat het om een
halogeenverbinding, veelal met broom. Weinig van de
verbindingen zijn alkaloïden, stereoïden of glycosiden. Van
slechts 40 van de 275 geïsoleerde verbindingen wordt in
de literatuur vermeld dat ze biologisch actief zijn, waarvan
16 antifungaal, 11 antimicrobieel, 11 antibiotisch en één
antileukemische activiteit. Sommige wieren hebben zowel
een antibacteriële als een antibiotische activiteit. Bij de
verbinding met een cytotoxische activiteit gaat het om het
blauwwier Oscillatoria nigroviridis.
Malingré besloot zijn voordracht met de conclusie dat
het grote arsenaal van verbindingen uit zeewier, in zowel
kwalitatief als kwantitatief opzicht, zeker perspectieven
biedt voor het zoeken naar nieuwe cytostatica.
Dat het onderzoek naar mariene stoffen niet stil staat,
blijkt onder andere uit een artikel van John W. Blunt et al.
[2] waarin de literatuur uit 2011 wordt vergeleken met
die uit 2010 en waarin nieuwe mariene inhoudsstoffen
worden beschreven.
Met betrekking tot groenwieren wordt opgemerkt dat er
slechts twee nieuwe stoffen zijn ontdekt. De potentie van
deze stoffen wordt echter in het genoemde artikel niet
vermeld.
Bij de bruinwieren zijn meer nieuwe verbindingen
geïsoleerd en de soorten Dictyota dichotoma en D. linearis
worden genoemd omdat ze diterpenoïden bevatten met
een milde cytotoxiciteit. Overigens maakte ook Malingré
melding van dit wiergeslacht vanwege de antibacteriële
en antibiotische activiteit van D. crenulata. De bruinwieren
Dictyopteris polypodioides en Sargassum sp, beide
voorkomend in de Middellandse Zee, bleken antitumor-

eigenschappen te hebben, onder meer vanwege de
aanwezigheid van phlorotannin. Van de verwante soort D.
undulata was ten tijde van het NVGO-congres al bekend
dat deze antimicrobiële activiteit vertoont.
In 2011 werden bij de roodwieren 42 nieuwe verbindingen
gerapporteerd. Daarbij bleek een aldehyde uit Laurencia
papillosa een werking tegen schimmels te hebben en uit
L. viridis konden cytotoxische oxa-squalenoïden worden
geïsoleerd. Verder hadden twee halogeenmonoterpenen
uit Plocamium suhrii een significant cytotoxisch effect
op een slokdarmcellijn. Van P. cartilaginum was al eerder
bekend dat dit wier een antischimmelwerking heeft. Ook
de stoffen lithothamnin uit Lithothamnion fragilissimum
en callophycin uit Callophycus oppositifolius blijken
(gematigd) cytotoxisch te zijn. Elders in dit tijdschrift
worden enkele recente onderzoeken over zeewier meer in
detail besproken.
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Recent onderzoek naar zeewieren en
hun inhoudsstoffen
A.G.M. van Asseldonk

De laatste jaren hebben gezondheidsbevorderende eigenschappen van zeewier (macroscopisch herkenbare
algen) volop de aandacht van onderzoekers. Hierbij wordt vaak gefocust op de koolhydraten zoals carrageen,
dat in voedingsmiddelen als verdikker en stabilisator wordt gebruikt (E407) en de fucoïdanen. Maar ook
polyfenolen (tanninen) uit zeewier hebben interessante eigenschappen die gunstig lijken voor mensen
met obesitas en diabetes.

Wieren in de traditionele Europese natuurgeneeskundige
fytotherapie (TEN)

Nederland heeft wel een grote kust, maar geen grote
culinaire traditie met zeewier zoals Japan dat wel heeft.
Toch worden zeewieren ook hier al lang medicinaal
gebruikt. Rembert Dodoens beschrijft in zijn Cruydt-Boeck
(editie postuum 1644) 16 soorten ‘zeemosch, zee-eycke,
fucus, groen zeemosch, en allerhande wieren en algen’
[1]. Voor zover deze zijn herleid tot moderne botanische
namen betreft het Ascophyllum nodosum (knotswier), Fucus
spiralis (kleine zee-eik), Himanthalia elongata (riemwier),
Halidrys siliquosa (hauwwier), Stypocaulon scoparium (een
bruinwier), Cladostephus spongiosus f. verticillatus (wijd
pijpenragerwier), Ceranium spp (hoorntjeswier), Corallina

officinalis (koraalwier), Jania rubens (fijn koraalwier) en
Halimeda tuna (cactuswier/snoerkalkwier). Dodoens nam
veel over van de geschriften van Theophrastus, Dioscorides
en Plinius die 2000 jaar geleden in het Mediterrane
gebied werden opgesteld. Plinius noemde de bruinwieren
als ingrediënt voor het theriakel (complexmiddel dat
vergiftigingen antidoteert), Dioscorides gebruikte onder
meer koraalmos tegen ingewandswormen, bruinwieren
inwendig tegen jicht en uitwendig voor ontstekingen en
gezwellen.
Het kruid moest dan wel vers zijn om te voldoen aan
de kwalificatie van ‘tweedegraads koud en droog’ door
Galenus. Ook groenwieren werkten verkoelend. Over
enkele soorten (onder andere knotswieren) schreef
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Dodoens dat hij uit eigen ervaringen of uit de destijds
beschikbare literatuur niet kon melden waar deze voor
gebruikt konden worden [1].
De afgelopen eeuwen zijn de meeste zeewiersoorten
in Nederland in onbruik geraakt. Het blaaswier
(bruinwier) Fucus vesiculosus heeft het in de westerse
fytotherapie wel tot heden volgehouden, aanvankelijk
als middel bij hypothyreoïdie en later vooral bij obesitas.
Vanwege de aanwezigheid van jodium zou dit kruid bij
schildklierproblemen een rol spelen, maar tegenwoordig
ligt hier geen indicatie meer, alleen een contra-indicatie
[2]. Ook Chondrus crispus is in Europa vanwege de
aanwezigheid van slijmstoffen nog steeds in gebruik,
doorgaans voor het verzachten van hoest en keelklachten.

Figuur 1. Structuurformule van een fucoidaanbouwsteen
Onderzoek naar roodwieren en carrageen
Carrageen (Engels: carrageenan) is een term die van
oudsher wordt gebruikt voor Chondrus crispus L. (Iers mos,
een roodwier). Carraghen is een streek aan de Zuid-Ierse
kust, en de plek waar dit wier van oudsher veel werd
gewonnen. De meeste roodwieren bevatten carrageen,
dat voor de traditionele toepassingen als belangrijkste
werkzame (slijm)stof wordt gezien. De belangrijkste
commerciële bron van carrageen is op dit moment het
roodwier Eucheuma cottonii. en de winning ervan vindt
vooral in Azië (op de Filippijnen) plaats. Naast gebruik als
fytotherapeuticum en in de levensmiddelenindustrie vindt
de grondstof carrageen ook steeds meer toepassing in
cosmetica.
In een studie met tamoxifen (10 mg/kg) bij ratten met
geïnduceerd mammacarcinoom [3] die in Maleisië
gedaan is, bleek 100 mg/kg van een 80% ethanolextract
van Eucheuma cottonii 27% beter werkzaam tegen de
groei van de borstkanker, en de Eucheuma-groep had,
in tegenstelling tot de tamoxifen-groep, geen lever- en
nierschade. Het antitumor-effect is echter waarschijnlijk
niet te danken aan het carrageen, maar aan de polyfenolen
in deze plant.
Prajapati publiceerde in 2014 een overzicht van de
inmiddels gedocumenteerde eigenschappen van
carrageen zoals remming van de bloedstolling, antivirale,
cholesterolverlagende, immuunmodulerende en
tumorremmende eigenschappen en antioxidatieve
activiteit [4].
Carrageen heeft doorgaans een molecuulgewicht van
200.000-400.000 dalton (Da). Het bestaat hoofdzakelijk uit
de kalium-, natrium-, magnesium- en calciumsulfaatesters
van een polysacharide bestaande uit galactose en
3,6-anhydrogalactose. Deze hexosen zijn in het copolymeer afwisselend α-(1-3)- en β-(1-4)-gekoppeld. De

sulfaten vormen 20-40% van het drooggewicht [5].
De stof wordt industrieel gewonnen door de roodwieren
op te lossen in warme loog, bijvoorbeeld 8% KOH, en
weer neer te laten slaan met bijvoorbeeld isopropanol.
Daarna wordt het cellulose verwijderd door bijvoorbeeld
centrifugeren. Vervolgens wordt het gedroogd en
tot poeder vermalen. Er wordt ook semi-geraffineerd
carrageen verkocht, dit wordt aangeduid met de term
PNG-carrageenan of PES (Processed Eucheuma Seaweed).
Hierbij wordt er minder verhit en het cellulose blijft
wat meer aanwezig (maximaal 15%), voor de rest is het
ongeveer dezelfde procedure. Beide stoffen (carrageen
heeft E-nummer E407 en PES is E407a) worden als
natuurlijke verdikker/stabilisator in vrijwel alle slagroom en
in zeer veel andere voedingsmiddelen toegepast.
Problemen met carrageen
Naast al het positieve nieuws dient gemeld worden dat
E407 (en mogelijk ook E407a) bij veel mensen met coeliakie
allergische reacties opwekt [6]. Het Rodale-instituut (VS)
adviseert zelfs om voedingsmiddelen met carrageen te
mijden omdat het bij veel mensen darmontstekingen
veroorzaakt [7]. Hierbij wordt ook verwezen naar
dierstudies waarin carrageen een darmtumorbevorderende
werking lieten zien. Waarschijnlijk zijn de meeste van deze
laatstgenoemde studies echter gedaan met poligeen. Dit
is gehydroliseerd (afgebroken) carrageen, en heeft dus een
lager molecuulgewicht. Poligeen is een niet toegelaten
hulpstof, die in industrieel bereid carrageen vaak in enkele
procenten voorkomt. Er is daarom in de VS in 1972 ook
sprake geweest van een beperking van de toelating tot
producten met een minimaal gemiddeld molecuulgewicht
van 100.000 Da en een hogere viscositeit. Joanne
Tobacman van de universiteit van Iowa publiceerde in
2001 een review over de darm-ulcerogene en -carcinogene
effecten van carrageen bij proefdieren. Zij betreurt het
dat deze maatregel destijds niet is ingevoerd en zij dringt
aan op een herevaluatie van de veiligheid van carrageen,
te meer omdat niet duidelijk is of alleen de contaminatie
met poligeen de oorzaak is van de in vivo en in vitro
gedemonstreerde risico’s [5]. In de EU zijn E407 en E407a
niet toegestaan in zuigelingen- en peutervoeding. Voor
biologische producten zijn beiden wel toegelaten.
Wieren in de traditionele Chinese geneeskunde (TCG)
Sargassum-soorten (bruinwieren) worden al 2000 jaar
gebruikt in de TCG tegen diverse ziekten, met name voor
struma (krop) en andere schildklierafwijkingen. Liu et al.
[8] beschreven in een review in 2012 de onderbouwing
die hiervoor bestaat. Van het Sargassum-geslacht zijn
ongeveer 400 soorten beschreven, en in de TCG-literatuur
komen er hiervan ongeveer tien terug. Indicaties in de
TCG hebben te maken met gestagneerde lever-‘chi’, die
door dit middel verspreid wordt, en ook dient het tot
verwijderen van flegma. Schildklierzwelling wordt hierbij
expliciet genoemd. Het betreft meestal receptuur met zeer
veel ingrediënten, maar Sargassum speelt een belangrijke
rol daarin. Liu et al. vonden zowel in-vitro- als invivostudies die wijzen op farmacologische effecten van de
gebruikte Sargassum-soorten. Deze zijn anticarcinogeen,
ontstekingsremmend, antibiotisch en antiviraal.
Ook werd lever- en botbescherming vastgesteld. Alhoewel
de werkingsmechanismen nog niet opgehelderd zijn, leken
deze activiteiten vooral te kunnen worden toegeschreven
aan meroterpenoiden (aan vitamine E gerelateerde
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structuren), phlorotanninen (polyfenolen)
en fucanen. De aanwezige polysachariden zijn onder
te verdelen in drie grote groepen, fucanen (meestal
fucoïdanen genoemd), alginaten en laminaranen. Ze
zijn zo complex dat hier nog weinig diepgaande studies
naar gedaan zijn. De bijdrage die het aanwezige jodium
in Sargassum zou kunnen leveren is waarschijnlijk net
als bij Fucus in TEN overschat geweest. De onderzoekers
stellen dat de bioactieve stoffen in Sargassum vooral
een immuunmodulerende rol spelen en wellicht van
nut zouden kunnen zijn voor de behandeling van
schildkliergerelateerde ziektes zoals de ziekte van
Hashimoto (struma lymphomatosa). Ook vinden de auteurs
dat verder onderzoek gedaan zou moeten worden naar de

Figuur 2. Activiteit van fucoïdanen. Pijl omhoog is versterken,
pijl omlaag is verzwakken. Uit Senthilkumar et al. [8].
mogelijk preventieve en therapeutische rol die Sargassum
zou kunnen spelen voor schildklierpatiënten [8].
In de afgelopen drie jaar is een flinke hoeveelheid
publicaties en reviews verschenen over zeewier. Meest
opvallend zijn hierbij de publicaties naar fucoïdanen uit
bruinwieren en carrageen uit roodwieren.
Fucoïdanen uit bruinwieren – potentie voor kankertherapie?
Fucoïdanen zijn sulfaatbevattende polysachariden
(op basis van vooral L-fucose, maar ook andere suikers
kunnen er – in mindere mate - deel van uitmaken) met
een gemiddeld molecuulgewicht van 20.000 Da (figuur
1), die in de celwanden en intercellulaire ruimtes van veel
bruinwieren te vinden zijn [9].
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Fucus vesiculosus L., blaaswier
Fucoïdanen (bijvoorbeeld uit Fucus vesiculosus L.) blijken
in vitro de levensvatbaarheid van melanoomcellen en
lymfoomcellen significant te remmen. Tevens wordt de
apoptose van coloncarcinoomcellen bevorderd. Ook
bieden deze stoffen bescherming aan gezonde cellen
tegen stralingsschade. De klinische betekenis van dit alles
is nog niet grondig onderzocht. De antistollingswerking
van de fucoïdanen lijkt vergelijkbaar met heparine,
maar dan met minder risico’s. Ook hiervan moet de
klinische evaluatie nog plaatsvinden en hetzelfde
geldt voor een positief effect dat is vastgesteld op
nierepitheelbeschadiging veroorzaakt door het toedienen
van ethyleenglycol aan ratten. Conform de meldingen in
de oudheid bleek het extract van F. vesicolusis het effect
tegen te gaan van slangengif op spiercellen [2].
Sentilkuhmar et al. [9] publiceerden in 2013 een
overzicht over de inmiddels grote hoeveelheid
studies naar anticarcinogene eigenschappen van
fucoïdanen uit diverse bruinwieren. Zij concluderen dat
fucoïdanen veel interessante activiteiten laten zien in
biologische modelsystemen, waaronder tumorremming,
immuunmodulatie, antivirale, stollingsremmende,
antioxidatieve en lipidenverlagende activiteit. Het is
gebleken dat de tumorremmende werking bestaat uit
diverse processen: onderbreking van de celcyclus, het
induceren van apoptose, het reguleren van moleculen die
de groei signaleren en tevens worden metastasevorming
en de angiogenese tegengegaan (figuur 2). Er moet nog
beter uitgezocht worden wat precies de relatie is tussen
de structuren van de diverse fucoïdanen en hun specifieke
activiteit. Ook combinaties van fucoïdanen of LMWF (Low
Molecular Weight Fucoidan) met bestaande chemotherapie
verdienen nader onderzoek. De interesse voor LMWF is
gegroeid omdat in een aantal testmethodes bleek dat de
fractie met een laag molecuulgewicht (<10k Da) een beter
resultaat gaf dan het ongezuiverde fucoïdanenmengsel.
Recentelijk (2015) werd een vergelijkend onderzoek
gepubliceerd [10] van de fucoïdanen uit de bruinwieren
Ascophyllum nodosum (knotswier), Macrocystis pyrifera
(reuzenkelp), Undaria pinnatifida (wakame) en Fucus
vesiculosus (blaaswier) inzake hun effect op de apoptose
van humane neutrofielen, activering van (muizen) natural
killer (NK) cellen, rijping van milt-dendritische cellen (DCs),
proliferatie en activering van T-cellen en andere in-vivoeffecten. Het bleek dat de fucoïdanen uit M. pyrifera en U.
pinnatifida al in een lage concentratie de apoptose van
humane neutrofielen vertraagden, terwijl de fucoïdanen
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uit A. nodosum en F. vesiculosus dit pas bij een hogere
concentratie deden. Daarbij komt nog dat fucoïdanen
uit M. pyrifera de NK celactivering bevorderden en de
cytotoxische aktiviteit tegen YAC-1-cellen. De M. pyriferafucoïdanen induceerden – in vergelijking tot de andere
fucoïdanen – de sterkste activiteit van milt-DCs en T-cellen
en de sterkste ovalbumine-specifieke immuunreactie.
Daarom denken de onderzoekers dat M. pyrifera de meest
veelbelovende kandidaat is om door te ontwikkelen naar
een medicijn.
Goed nieuws voor diabetici en patiënten met overgewicht?
De European Medicines Agency (EMA) stelt dat het in
Fucus vesiculosus de phlorotanninen zijn die de stijging
van het bloedglucosegehalte na een maaltijd tegengaan
(in vivo) [2].
In Korea zijn de meest gebruikte zeewieren de bruinwieren
kelp en wakame. Omdat ze veel onverteerbare
voedingsvezels bevatten worden ze gezien als belangrijke
voedingssupplementen. Koreaanse wetenschappers
publiceerden in 2008 een uitgebreid onderzoek naar
de inzet van een voedingssupplement met zowel kelp
(Saccharina japonica of Laminaria japonica) als wakame
(Undaria pinnatifida) bij patiënten met diabetes type 2 [11].
Het bleek dat het bloedsuikergehalte, het lipidenprofiel en
de antioxidatieve enzymactiviteiten allemaal significant
verbeterden in vergelijking tot de controlegroep. De
onderzoekers schrijven deze gunstige eigenschappen
toe aan de koolhydraten (vezels) uit de celwanden van
de wieren. Daarom was ook alleen hierop genormeerd,
namelijk 30,1 g per persoon per dag (controlegroep
12,3 g/dag).

Dit is echter waarschijnlijk slechts een deel van het verhaal.
De gunstige eigenschappen hebben vooral te maken met
bescherming die de stoffen in de zeewieren geven aan de
zeewieren zelf, en waarschijnlijk ook aan mensen en dieren
die zeewier eten, tegen abiotische en biotische stress
[12]. Maar ook de prebiotische werking van de diverse
polysachariden voor mens en dier moet niet worden
uitgevlakt [13].
Nog niet helemaal duidelijk is in hoeverre de verzadiging
door de vezels (en daardoor mogelijk ook gewichtsverlies)
bij de hierboven beschreven effecten een rol speelt. In
de hierboven genoemde studie [11] leek dat niet van
groot belang. Gewichtsverlies door de consumptie
van wieren is echter wel plausibel. Het gaat immers
om producten met veel onverteerbare koolhydraten
(vezels). Jensen et al. startten in 2010 (publicatie in
2012) een klinisch dubbelblind, gerandomiseerd en
placebogecontroleerd onderzoek naar deze effecten
op de iets langere termijn [14]. In dit 12 weken durende
onderzoek werden de deelnemers (met een BMI van
28-45 kg/m2) op energierestrictie gezet (– 300 kcal/
dag) en daarnaast kregen ze voor elke maaltijd het
vermageringssupplement natrium-alginaat, een drank
met polysachariden uit Laminaria spp. (bruinwieren),
gestandaardiseerd op 15 g vezels/dag en bestaande uit
65-75% guluronzuur of een placebodrank. Parameters
waren lichaamsgewicht, lichaamsvet en diverse risicomerkers voor het metabolisme in verband met diabetes-2
en cardiovasculaire aandoeningen. De geregistreerde
studie (NCT01231178 op clinicaltrials.gov) werd ontworpen
en gefinancierd door het Deense bedrijf dat een patent
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heeft op dit algenproduct en omvatte 96 deelnemers
(48 + 48). De intention to treat-analyse (ITT-analyse) liet
geen significante verschillen zien in lichaamsgewicht en
lichaamsvet tussen de beide behandelingen. Evenmin
traden die op bij het bloedsuikergehalte, de insulineen C-reactief eiwitconcentratie of in het lipidenprofiel,
het ghrelinegehalte (eetluststimulerend hormoon
afgescheiden door de maagwand) of HOMA-IR (insuline
resistentie) metabolisme. Er waren nogal wat uitvallers
vanwege bijwerkingen en uiteindelijk waren er door
gebrek aan therapietrouw in de verumgroep nog maar
27 van de 48 personen over (en 36 in de placebogroep).
Zonder met dit laatste rekening te houden werd bij de
analyse van 80 patiënten (42 placebo, 38 verum) wel een
significante reductie in lichaamsvet gezien in samenhang
met een gewichtsverlies van 6.78 (± 3.670 kg) versus
placebo 5.04 (± 3.40 kg) (p = 0.03). Op deze (toch wel
wat magere) basis concluderen de onderzoekers dat de
interventie nuttig kan zijn.
Lordan et al. meldden in 2013 in Food Chemistry [15]
dat zij koudwater- en ethanolextracten van vijftien
zeewiersoorten gescreend hadden op enzymactiviteit.
Vijf bruinwiersoorten werden voor nader onderzoek
geselecteerd. Hiervan bleken de beide extracten van
Ascophyllum nodosum het sterkst de α-amylase-activiteit
te remmen (de IC50 was 53,6 μg/ml voor het waterextract
en 44,7 μg/ml voor het ethanolextract). Fucus vesiculosus
remde het sterkst de α-glucosidase-activiteit (met een
IC50 van 0,32 μg/ml voor het waterextract en 0.49 μg/ml
voor het ethanolextract). De effecten waren geassocieerd
met het fenolengehalte en de antioxidantactiviteit van de
extracten en de gebruikte concentraties lagen (ver) onder
die van de cytotoxiciteit. Dit suggereert dat extracten van
bruine zeewieren het afscheiden van enkelvoudige suikers
tegengaat waardoor postprandiale hyperglycemie wordt
verminderd. Pantidos et al. beschreven in 2014 specifiek
de α-amylaseremmende eigenschappen van verschillende
extracten van knotswier (Ascophyllum nodosum). Hierbij
bleek opnieuw de effectiviteit aan de fenolen en aan het
phlorotanninengehalte gekoppeld te zijn [16]. Er werd
synergie aangetoond tussen de verschillende actieve
stoffen (tanninen en niet-tanninen) in de geteste extracten.
De phlorotanninen remmen (door eiwitbinding) het
amylase, maar niet het glucosidase. De auteurs denken dat
dit interessant kan zijn om de postprandiale bloedsuiker
bij patiënten met diabetes type 2 te controleren. Zij wijzen
tevens op een studie bij ratten die is gedaan met een
commercieel Ascophyllum-phlorotanninenproduct, waarbij
de postprandiale glucosepiek en de insulineafscheiding
werden verminderd. Ook zijn er aanwijzingen dat dit
extract antidiabetisch in mensen werkt. Ter vergelijking:
de Ascophyllum-extracten waren wat dit betreft sterker
werkzaam dan polyfenolrijke extracten van thee, kleinfruit
(onder andere lijsterbessen), druivenpitten of kaneelbast.
Het lijkt er dus op dat vooral de ontstekingsremmende
eigenschappen van de tanninen (in combinatie met die
van vezels) de reden zijn dat verschillende zeewieren,
zowel bruine als rode en groene, interessante functional
foods voor diabetespatienten zouden kunnen
worden [17, 12].
Ook Alzheimer komt bij enkele auteurs in het vizier.
Een overzichtsartikel uit 2011 van Pangestuti en Kim
legt de nadruk op de neuroprotectieve werking van de
wieren, vanuit de combinatie van antioxidantwerking,

cholinesteraseremmende werking, remming van
de apoptose van neuronen (door fucoïdanen), de
antineurotoxische werking en de anti(neuro)inflammatoire
werking [18]. En hiermee is de cirkel rond, want Dodoens
beschreef in navolging van Dioscorides en Galenus al in
de 16e eeuw de ontstekingsremmende en verkoelende
werking van verschillende zeewieren [1].
Dankwoord. De meeste literatuur die in dit artikel is
samengevat, werd aangereikt door dr. E. van den Worm,
farmacognost, eindredacteur van dit tijdschrift.
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Positieve effecten van gedroogde
zomeralsem in de strijd tegen malaria
A.S. Nijhuis-Bouma

Resistentie tegen artemisinin begint opnieuw een probleem te worden. Gebruik van gedroogde zomersalsem
biedt mogelijk perspectieven in de strijd tegen malaria. Het remt de evolutie van de malariaparasiet gericht op
resistentie tegen geneesmiddelen en voorkomt resistentie tegen artemisinin.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd
artemisinin geëxtraheerd uit zomeralsem (Artemisia
annua L.). Vooral de artemisininderivaten artesunate en
artemether bleken een effectief geneesmiddel te zijn in
de strijd tegen de malariaparasiet Plasmodium spp. Een
combinatie van artemisinin met antimalariamiddelen
zoals mefloquine, versterkte het effect en zou tevens
de kans op geneesmiddelresistentie verminderen. Deze
combinatie wordt ook wel aangeduid als artemisinincombinatietherapie (ACT). In 2005 bleek P. falciparum
voor het eerst resistentie te vertonen tegen ACT. Daarmee
dreigt ACT hetzelfde lot beschoren te zijn als destijds
chloroquine. Dit middel verscheen in de jaren dertig van
de vorige eeuw als wondermiddel tegen malaria en was
tot ver in de jaren vijftig het belangrijkste wapen in de
strijd tegen malaria. Onder andere door resistentie van de
parasiet tegen dit geneesmiddel verdween het in de jaren
zestig van het malariatoneel.

Op zoek naar alternatieven voor ACT heeft een Amerikaanse
onderzoeksgroep aan de Universiteit van Massachusetts
opnieuw de aandacht gericht op de zomeralsem. De
betrokken onderzoekers hebben in 2012 aangetoond
dat het gebruik van gedroogd blad van de hele plant als
poeder – en dus niet als thee of infusie – perspectieven
biedt in de strijd tegen malaria [1]. De WHO heeft
gewaarschuwd tegen het gebruik van niet-farmaceutisch
bereide artemisininbronnen omdat bij gebruik van
subtherapeutische doses het resistentieprobleem zou
kunnen verergeren. Gezien het lage artemisiningehalte van
sapextracten, thee en dergelijke is dat terecht. De Whole
Plant-therapie (WP-therapie) die de wetenschappers uit
Massachusetts hebben onderzocht is gebaseerd op de orale
consumptie van gedroogde bladeren van de hele plant,
waarvan vooraf het artemisingehalte bepaald werd. Oraal
gebruik houdt hierbij het gebruik als poeder in (geen thee
of sapextract).

Zijn maag en darmen je tot last?
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Het onderzoek is uitgevoerd in een onderzoeksmodel
met muizen en de malariaparasieten P. chabaudi en P. Yoelii
werden hierbij gebruikt. De keuze voor deze Plasmodiumsoorten werd ingegeven door het feit dat
P. chabaudi artemisinin-gevoelig en P. yoelii juist
artemisinin-resistent is.
De muizen werden ingedeeld in de volgende vijf
behandelingsgroepen:
•
hoge dosering artemisinin (ANHI),
•
lage dosering artemisinin (ANLO),
•
hoge dosering WP (WPHI),
•
lage dosering WP (WPLO) en
•
controle (CON).
Voor een goede vergelijking van de artemisinin- en WPgroepen, werd het artemisinin-gehalte gestandaardiseerd
op 24 resp. 120 mg/kg lichaamsgewicht. Iedere
behandelingsgroep bestond uit vijf muizen en er werd
gekeken naar de mate van parasitering.
De met P. yoelii geïnfecteerde muizen lieten bij eenmalige
behandelingen de volgende resultaten zien. Er was geen
verschil in behandeling tussen ANLO en CON, terwijl WPLO
significant meer reductie van het parasietengehalte gaf
ten opzichte van ANLO en CON. Het resultaat van ANHI
was significant beter dan bij de controlegroep (CON), maar
significant minder dan bij WPHI. De resultaten van ANHI en
WPLO waren vergelijkbaar. Van alle behandelingen zorgde
WPHI voor de grootste reductie van de parasitering. Na
vier dagen na de eenmalige behandelingen was er geen
significant verschil meer tussen de behandelingen.
In experimenten waarbij de doseringen negen dagen
achter elkaar werden herhaald, was ANHI weinig effectief
tegen de parasieten. Dit was te verwachten omdat er
met artemisinin-resistente P. yoelii werd gewerkt. WPHI
zorgde echter wel voor een sterke reductie van het
parasietengehalte.
In experimenten naar het ontwikkelen van resistentie
bij de parasiet werden cellijnen van P. chabaudi
gebruikt die herhaaldelijk werden blootgesteld aan

artemisinin of WP. De doseringen voor artemisinin (AN)
waren 100 mg/kg en 200 mg/kg en die voor WP was
100 mg/kg. Na 16 keer blootstelling aan AN (100 mg/
kg) was er geen sprake meer van effectiviteit tegen de
parasiet. Verhoging van de dosis AN naar 200 mg/kg
leidde vervolgens weer tot de begineffectiviteit van AN
(100 mg/kg), maar na 40 blootstellingen was het effect
weer nihil. Bij toediening van WP 100 mg/kg was er na 16
blootstellingen nog steeds een hoge effectiviteit. Daarna
nam ook hier de effectiviteit af, maar na 45 blootstellingen
was er geen complete resistentie.
De onderzoekers geven als verklaring voor de hogere
effectiviteit van WP dat het gebruik van plantenmateriaal
op zich ook een vorm is van ACT (pACT). In het gedroogde
blad van zomeralsem zitten allerlei andere stoffen
die de werking van artemisinin ondersteunen of zelf
mogelijk ook antimalaria-activiteit vertonen. Daarbij
verstoren de terpenoïden uit zomeralsem mogelijk de
terpenoïdaanmaak in Plasmodium spp. waardoor er geen
groei en vermenigvuldiging van de parasiet plaatsvindt.
Allerlei flavonoïden uit zomeralsem zoals artemetin,
quercetin, eupatorin en kaempferol vertonen overigens
ook een antimalaria-activiteit. Dit geldt voor zowel
chloroquine-gevoelige als chloroquine-ongevoelige
stammen van P. falcorum, waarbij deze werking niet wordt
veroorzaakt door artemisinin. Ook dit aspect draagt bij aan
de verklaring van de werkzaamheid van WP.
Op basis van het Amerikaanse onderzoek bij muizen is
het gewenst om de rol van behandelingen met gedroogd
blad van zomeralsem (WP) nader te onderzoeken in de
voortdurende strijd tegen malaria bij mensen.
Zomeralsem heeft naast de potenties in de strijd tegen
malaria ook al een aantal praktische toepassingen in
de landbouw en volksgezondheid opgeleverd, zoals
afweer van kevers, doding van larven van de malariamug
Anopheles stephensi, bestrijding van de iepenbladkever
en als pesticide tegen teken en mijten. Artemisinin en zijn
derivaten zijn overigens ook werkzaam tegen een aantal
virussen, diverse typen kankercellen en diverse ziekten
door tropenparasieten zoals schistosomiasis, leishmaniasis
en trypanosomiasis [2, 3]
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Traditionele Chinese geneeskunde inspireert
de wetenschap
Een interview met Yan Schroën
A.G.M. van Asseldonk

In december 2014 kondigde het maandblad Science een driedelige serie aan over traditionele
geneeswijzen. De eerste aflevering met als titel: TCM today – a case for integration bevatte een
Nederlandse bijdrage over TCM (in het Nederlands TCG: Traditionele Chinese Geneeskunde)
met als eerste auteur Yan Schroën [1]. Schroën Msc is Chinees herbalist in Doorn en Geleen,
gastdocent en lector aan verschillende opleidingen in binnen- en buitenland, en als senior
onderzoeker verbonden aan het Sino-Dutch Centre for Preventive and Personalized Medicine.
Dit interview bespreekt de achtergronden van het Science-artikel.
Yan, hoe komt het dat een TCG-therapeut met een praktijk
in Doorn en Geleen een artikel in Science publiceert met een
systeembiologische insteek?
Laat ik eerst stellen dat dit artikel het resultaat is van een
samenwerking tussen een groep fantastische mensen die
op de een of andere manier gelieerd zijn aan het SinoDutch Centre for Preventive and Personalized medicine.
Het Sino-Dutch Centre is ontstaan uit een samenwerking
van TNO en de Universiteit Leiden. Door mijn achtergrond
en interesse in Chinese geneeskunde, biochemie en
complexe zelforganiserende systemen ben ik betrokken
geraakt bij het systeembiologische onderzoek dat
deze onderzoeksgroep doet, waarbij inzichten uit
de systemische benadering van Traditionele Chinese
geneeskunde worden onderzocht en toegepast in onze
westerse levenswetenschappen.
Voorbeelden die in Science worden gegeven van deze (voor
de wetenschap nieuwe) persoonsgerichte medicatiekeuze
zijn vooral de door TNO vastgestelde verschillen in
laboratoriumparameters bij patiënten tussen wat in de TCG
‘koude- en hittesyndromen’ heet.
Maar dat is toch maar een klein aspect van de
persoonsspecifieke diagnose?
Ja, dat klopt en dit is ook nog maar een hele grove
differentiatie. Het onderscheid tussen koude en hitte
hebben we vastgesteld in een onderzoek naar reumatoïde
artritis. In het onderzoek naar diabetes mellitus, maken
we eerst een differentiatie in drie subtypes en in tweede
instantie maken we een verdere differentiatie in twaalf
subtypes.
We proberen door steeds een stap verder te gaan in het
differentiëren, en dit wetenschappelijk te onderbouwen,
dichter bij de persoonsspecifieke diagnose te komen.
In het artikel schrijven jullie: ‘The current challenge is to
uncover nonlinear relationships between the diagnostic
symptom clusters revealed by the questionnaire results.’
Aan wat voor relaties denk je dan?
Elk subtype binnen een aandoening wordt gekenmerkt
door heel specifieke symptoomclusters. Deze
symptoomclusters zijn herkenbaar aan een select groepje
key symptoms. De begeleidende symptomen binnen een

dergelijk symptoomcluster kunnen variëren en zorgen
voor een nog verdere individuele differentiatie. Door het
steeds verder ontdekken van zogenaamde ‘ingesloten
systemen (embedded systems)’ binnen ‘ingesloten
systemen’ krijgen we steeds meer inzicht in de biologische
variatie van patiënten en de variatie van de etiologie
van hun ziektebeeld. Dit fractal-achtige karakter van de
symptoomclusters betekent ook dat we non-lineaire
modellen moeten gebruiken om de relaties binnen het
organisme echt te begrijpen.
De ‘heet-koud’-differentiaaldiagnose van reuma is ook uit
de traditionele Europese natuurgeneeskunde bekend en
wordt daar vrijwel met dezelfde symptomen omschreven
(verergering door hitte of kou, droge mond of juist veel
waterig urineren, rusteloosheid versus stijfheid, enzovoort).
Kunnen Westerse therapeuten hier ook mee uit de voeten?
Zeker, de systemische benadering van de differentiaal
diagnose is niet iets exclusiefs voor de traditionele Chinese
geneeskunde. In Europa kennen we in verschillende
periodes van de medische geschiedenis systemische
benaderingen van diagnose en therapie, die we nog
steeds terugzien in allerlei complementaire medische
stromingen.
Een van de TCG-indicaties van bijvoorbeeld het middel
DXXK (Dioscorea nipponica) is de invasie van ‘Wind-KoudeDamp’ (bi-syndroom), dat gekenmerkt wordt door verspringende gewrichtspijnen, zwellingen, een zwaar en
pijnlijk gevoel van de spieren en gewrichten, klachten die
verergeren bij koude en vocht. Dit zijn symptomen die
westerse geneeskundigen diagnostisch ook herkennen
bij differentiaties van verschillende soorten reumatische
aandoeningen.
Een ‘bi-syndroom’ is letterlijk vertaald een 'pijnlijk
obstructie'-syndroom, waarbij drie klimaatfactoren als
wind, koude en vocht het lichaam zijn binnengedrongen
en een stagnatie hebben veroorzaakt. Veel reumatische
en reuma-achtige aandoeningen vallen onder de bisyndromen.
Over dit DXXK gesproken, recentelijk is dit kruid (zie kader
over Dioscorea), dat niet in de Europese maar wel in de
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Dioscorea nipponica Makino L. (DXXK, Diao Xin Xue Kang)

De tropische klimplantenfamilie Dioscoreaceae (yamswortelfamilie) kent tussen de 500 en 1000 soorten, vrijwel allemaal
in het geslacht Dioscorea. Hierbij zijn ongeveer 60 Dioscoreasoorten waarvan de stengelknollen (meestal ondergronds,
soms ook bovengronds gevormd) zoals aardappels gegeten
worden. Jaarlijks wordt 2,5 miljoen hectare hiervan geteeld,
waarvan 2,3 miljoen in Afrika [2]. Binnen dit geslacht zijn
triterpeensaponinen kenmerkend. De medicinale planten
in dit geslacht hebben hun werking waarschijnlijk vooral te
danken aan diosgenin; dit is een triterpeenglycoside met als
aglucon een steroïdeverbinding die veel gelijkenis vertoont
met progesteron. Koken maakt het diosgenin onwerkzaam.
De humane anticonceptiepil is afgeleid van Dioscorea villosa
L., de wilde yam. De plant werd in Amerika door kruidengeneeskundigen gebruikt voor onder meer aandoeningen
rond menstruatie en bevalling. In de jaren dertig van de
20e eeuw ontdekten Japanse wetenschappers de structuur
van diosgenin en dit gaf de mogelijkheid om van hieruit
progesteron te synthetiseren, wat leidde tot de eerste
anticonceptiepillen in de jaren zestig. Ook voor de productie
van corticosteroïden is de yamwortel vaak een uitgangspunt
geweest. Dit heeft geleid tot een misverstand bij kruidengebruikers in de VS, die aan de wilde yam een hormonale
(bijvoorbeeld progesteron) werking gingen toeschrijven die
de plant onbewerkt echter niet heeft [3]. Wel wordt er nog
onderzocht of diosgenin mogelijk een rol kan spelen in de
oncologie of in de reumatherapie [2, 4]. In ons klimaat komt
Dioscorea communis (L.) Caddick&Wilkin (cq Tamus communis
L.), de spekwortel, als enige soort van deze familie voor. Deze
wortel kent als volksgebruik behandeling van reumatische
pijnen. Een zalf hiervan wordt ook gebruikt tegen winterhanden/voeten. De rode bessen zijn giftig, maar de jonge
spruiten kunnen vroeg in het voorjaar gegeten worden als
asperges [5].
In de TCG worden vooral twee soorten yam gebruikt: Dioscorea opposita Thunb. (cq D. batatas Decne. of D. polystachya
Turcz.), in het Chinees genaamd shanyao (bergkruid) en
bixie, dat uit de wortels van Dioscorea hypoglauca bestaat,
of vergelijkbare soorten zoals D. tokoro of D. septemloba
[6]. De yamwortel van Dioscorea nipponica Makino neemt
traditioneel in de TCG een kleinere plaats in en werd vooral
in Japan gebruikt. Deze plant is echter inmiddels in China in
verschillende studies onderzocht. Er werd onder meer een
hoeststillend effect gerapporteerd. Bij dierexperimenteel onderzoek bleken de saponinen uit deze plant dosisafhankelijk
een werking op glad spierweefsel van de uterus te hebben.
Deze spieren werden door lage concentraties gestimuleerd
en door hoge concentraties geremd. Hetzelfde effect werd
op de darmspieren vastgesteld. De meeste studies betroffen
echter coronaire aandoeningen. Hierbij werd 92% remissie
van angina pectoris bereikt en ook daalde de bloeddruk bij
69% van de hypertensieve patiënten en waren er positieve
effecten op de lipidenspiegels te zien [2].
Volgens de klassieke filosofie van de TCG heeft deze plant de
volgende acties: ‘beweegt bloed-stagnatie en bloed-stasis
en deblokkeert de meridianen, transformeert phlegm en
verlicht hoest, kalmeert de geest, verdrijft wind en elimineert
damp’. In de Chinese farmacopee [7] worden deze acties genoemd: verdrijft wind, verwijdert damp, ontspant de pezen,
deblokkeert meredianen, activeert bloed en stilt pijn, stopt
de hoest en vermindert kortademigheid. De indicaties die
daarbij horen zijn: ziekte door opgehoopte wind en vocht;
gezwollen en verstuikte gewrichten, pijn en doofheid, blessures, verstuikingen, ribpijn veroorzaakt door uitwaaieren
van chi, hoest en kortademigheid. De dosis is 9-15 g/dag.
Dioscorea nipponica is het eerste typisch Chinese fytotherapeuticum dat in Europa is geregistreerd als traditioneel
kruidengeneesmiddel voor toepassingen in de zelfzorg bij
hoofdpijn en spierpijn. Deze registratie onder de naam Diao
Xin Xue Kang (DXXK) is verzorgd door het TNO spin off-bedrijf
SU BioMedicine, dat daarvoor een prestigieuze Chinese
onderscheiding heeft ontvangen [8].

Chinese farmacopee voorkomt, als eerste van wellicht straks
vele TCG-kruiden, geregistreerd in Europa. Wat vind je van
deze ontwikkeling? En hoe plaats je dit kruid in dit verhaal?
Registratie maakt het kruid op zich niet anders, maar kan
wel een belangrijk middel zijn in het waarborgen van de
kwaliteit en dosering van het middel. En het kan helpen
bij de regulering van de verkoopkanalen en dus ook bij de
professionalisering van ons vak. Regulering heeft echter
ook soms een vertragende werking in de praktijk. Zo
wordt DXXK in China vooral ingezet bij cardiovasculaire
aandoeningen zoals het herstel na een hartinfarct en bij
hartfalen. In Nederland is deze indicatie niet mogelijk voor
een traditioneel kruidengeneesmiddel (dat per definitie
een zelfzorgmiddel is). In de praktijk zet ik DXXK succesvol
in bij reumatische aandoeningen van het ‘Wind-KoudeDamp’-type. Dus een specifiek type bi-syndroom. Bij
reumatische aandoeningen van het ‘Wind-Hitte-Damp’type is DXXK minder of zelfs niet efficiënt en gebruik ik
een klassieke formule als Yi Yi Ren Tang waarbij Yi Yi Ren
(semen Coicis) het hoofdkruid is.
Jullie artikel in Science benadrukt sterk dat Oosterse en
Westerse filosofie evenals wetenschappelijke en traditionele
geneeskunde elkaar kunnen aanvullen en inspireren.
Het is dus geen ‘of-of’ maar ‘en-en’. Er wordt ook gesteld
dat in China de dominante wetenschapsfilosofie minder
reductionistisch van aard is en dichter bij de fenomenologie
en systeembiologie staat. Maar de meeste Chinese medici
hebben toch de Westerse geneeskunde omarmd, of niet?
Het is zeker zo dat in de laatste decennia het
reductionistisch karakter van de TCG enorm is
toegenomen, mede door het omarmen van het
westers lineaire paradigma. Dat neemt niet weg dat de
oorspronkelijke, voornamelijk op taoïstische filosofie
gebaseerde, uitgangspunten een sterk fenomenologisch
en systemisch karakter hebben. Het is een beweging weer
terug naar de bronnen, met inzichten en onderbouwing
van de 21e eeuw.
Gebeurt dit laatste ook in China? Of heb je het hier over wat
jullie in het Sino Dutch Centre doen?
In China zien we beide stromingen. Er ontstaat ook steeds
weer een stroming terug naar de oorspronkelijke bronnen.
Deze is nooit helemaal weggeweest en door een aantal
TCM scholars zorgvuldig bewaard en verdedigd, vaak
tegen de moderne reductionistische beweging in.
Je probeert een bruggenbouwer te zijn tussen wetenschap en
TCG. Hoe denk je over het gevaar dat enerzijds de wetenschap
de tradities gaat vervangen of kapotmaken, en anderzijds dat
tradities door conservatisme in dogma’s gaan ontaarden?
Dat is zeker iets waar we heel waakzaam voor moeten zijn
en inderdaad aan beide kanten. Maar ik heb het vertrouwen dat een dergelijke synergie mogelijk is, wanneer we
respect hebben voor zowel het paradigma van de TCG,
als voor ons eigen reductionistisch denkkader. Beide zijn
waardevolle systemen waarvan we dankbaar gebruik
kunnen maken. Ik denk dan ook dat het niet het streven
moet zijn om beide paradigma’s te laten versmelten, maar
dat we op zoek moeten naar een soort van meta-taal die
beide systemen overstijgt en met elkaar verbindt. Systeembiologie lijkt hier de meeste opties voor te leveren.
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Coix lacryma-jobi L. var ma-yuen (Roman.) Stapf.
(Yi Yi Ren).

Overal ter wereld worden granen verbouwd, en een van
de opmerkelijkste gras-graansoorten is Coix lacryma-jobi
(Job’s tranen), dat ook wel wilde gerst wordt genoemd.
Het is in tegenstelling tot veel andere graansoorten een
overblijvende plant, althans in milde winters. Het gewas
komt oorspronkelijk uit Oost-Azië en Maleisië, en groeit
op zonnige en vochtige, beschutte plekken in middelhoge bergen [5]. Het wordt behalve in de landen van
oorsprong ook in India, Midden- en Zuid-Amerika en
elders al jarenlang geteeld voor zowel (vee)voeding als
medicinaal gebruik. Het bevat meer eiwit, maar minder
mineralen dan rijst [5, 9]. De vruchten (graankorrels) in
de wilde, oorspronkelijke rassen hebben een zeer hard
omhulsel, zodat ze na poetsen op parels lijken. Ze hebben kuiltjes aan twee kanten en worden daarom graag
gebruikt voor kralenkettingen en rozenkransen. Van
de gekiemde graankorrels wordt bier gemaakt; van het
graan kan bloem gemaakt worden, thee gezet worden
en ook kan van het geroosterde graan surrogaatkoffie
worden gezet. De veredeling was vooral gericht op een
zachtere zaadhuid [5].
Het volksgebruik van deze plant is wijd verbreid en kent
zeer veel indicaties zoals verschillende tumorsoorten.
In de vrucht zijn tumorremmende stoffen [5] en ontstekingsremmende polysacchariden [10] aangetroffen.
Deze laatste bleken in een rattenmodel werkzaam tegen
diabetes [11]. De wortels worden als anthelminticum
gebruikt [5, 12]. De vrucht bevat circa 6% olie, waaruit
twee componenten zijn geisoleerd: Coixol, dat spasmolytisch en ontstekingsremmend werkt (tegen spierstijfheid wellicht) en coixenolide, dat slechts 0,25% van het
graankorrelgewicht uitmaakt. Deze laatste stof wordt
genormeerd omdat dit mogelijk een belangrijke stof is
voor de tumorremming [12].
Van Coicis-semen is een monografie opgenomen in de
Europese Farmacopee (nr. 2454) [13]. In de TCG worden
de graankorrels van deze plant (semen Coicis), van de
variëteit zoals boven genoemd, aangeduid als Yi Yi Ren.
Chinese geschriften uit het begin van onze jaartelling
geven indicaties voor dit kruid zoals stijfheid, het zogenaamde ‘bi-syndroom’ ten gevolge van vocht en wind.
Artritis-achtige symptomen zijn vanaf 1500 tot heden in
de traditionele Japanse geneeskunde (Kempo) leidend
voor de inzet van dit kruid. In de TCG is in de loop der
eeuwen de toepassing als mild diureticum meer op de
voorgrond komen te staan. Het wordt nu beschouwd
als zoet, zonder smaak, licht koud geneesmiddel, dat
het watermetabolisme bevordert, vocht verwijdert, de
milt versterkt, chi- en bloedstagnatie opheft, hitte klaart
en pus uitdrijft. Het wordt gebruikt bij plasproblemen,
oedeem, diarree door milt-insufficientie, reuma, longabcessen, TBC en kanker. Voor oudere mensen, vooral als ze
stijve ledematen hebben, is het een goed tonicum [12].
In de Chinese farmacopee worden deze acties genoemd:
Urinedrijvend/vochtverwijderend; milt- versterkend om
diarree te stoppen; verwijderen van pus; elimineren van
toxines en oplossen van stagnaties. Samenhangend hiermee zijn de indicaties: oedemen, voetschimmel, moeizaam plassen, diarree door milt-deficientie (dit is een
TCG-syndroom, niet letterlijk in Westerse zin op te vatten), krampen ten gevolge van vastzittende obstructies,
longabcessen, darmabcessen en tumoren. De dosering is
9-30 gram [7].

Coix-lacryma-jobi
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Korte berichten
Goedkeuring voor onderzoek naar een Cannabis-extract
tegen epilepsie bij kinderen

De Amerikaanse FDA (US Food and Drug Administration)
heeft toestemming gegeven voor onderzoek naar de
behandeling met medicinale cannabis in geval van
onbehandelbare epilepsie bij kinderen. Cannabidiol is
het belangrijkste non-psychoactieve bestanddeel uit
de cannabisplant. Deze stof is ook al toegestaan bij de
behandeling van het Dravetsyndroom, een zeldzame
maar ernstige vorm van epilepsie bij kinderen, die niet
met medicijnen kan worden bestreden. Volgens Dr. Orrin
Devinsky (School of Medicine, University of New York) is
het de eerste officiële studie naar cannabidiol. Ondanks
dat werd er in de media al diverse keren gepubliceerd over
mogelijke wonderbaarlijke gunstige effecten.
Sativex, een geneesmiddel met 50% cannabidiol en 50%
THC (tetrahydrocannabinol, het psychoactieve bestanddeel
van cannabis) is al goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk,
enkele andere Europese landen (waaronder Spanje, Italië
en Duitsland), Canada en Nieuw Zeeland voor de toepassing tegen spasticiteit bij MS. Daarnaast wordt dit middel
verder ontwikkeld voor pijnbestrijding in geval van MS en
kanker. De betrokken firma (GW Pharmaceuticals) werkt nu
aan een middel op basis van alleen cannabidiol. Proeven bij
dieren lieten op het gebied van epilepsie veelbelovende resultaten zien. Daarnaast hebben cannabistelers teeltlijnen
met een hoog gehalte aan cannabidiol ontwikkeld, waarbij
patiënten na gebruik een enorme teruggang in het aantal
epileptische aanvallen ervaren. Er is echter geen systematisch onderzoek gedaan om een mogelijk placebo-effect
uit te sluiten.
Ontwikkeling van een geneesmiddel zonder THC is belangrijk omdat THC het kortetermijngeheugen van kinderen
blijvend aantast en het middel daardoor wellicht erger is dan
de kwaal. Alleen bij 100 aanvallen per dag is gebruik van een
THC-houdend geneesmiddel te rechtvaardigen, maar bij een
mildere vorm van epilepsie is het onverantwoord.Aangezien
Savitex voor 50% bestaat uit cannabidiol en deze laatste stof
geen psychoactieve eigenschappen heeft en mede daardoor
veilig lijkt te zijn, is er reden om de effectiviteit van alleen cannabidiol verder te onderzoeken. Cannabisteeltlijnen met in
verhouding weinig THC ten opzichte van cannabidiol (minder
dan 5%) lieten al een verbetering in de cognitieve functie en het
gedrag van kinderen zien, in vergelijking met een toediening
van extracten met een hoger THC-gehalte.
In het goedgekeurde onderzoek gaat het om bepaling van
de dosis/tolerantie. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd aan
de hand van bloedwaarden, leverfunctie en het niveau van
alertheid. Daarnaast wordt ook het effect op de frequentie
van de aanvallen in het onderzoek meegenomen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd op vijf plaatsen en met elk 25
epilepsiepatiënten. De meeste deelnemers zijn kinderen met
het Dravetsyndroom, maar ook andere ernstige vormen van
epilepsie worden in het onderzoek meegenomen. Ook enkele
jongvolwassenen zullen deel uitmaken van de onderzoekspopulatie. Na dit onderzoek zal vervolgonderzoek zich richten
op de optimale dosis waarbij er ook aandacht zal zijn voor een
mogelijk placebo-effect.

Het belang van etnobotanie belicht in Nature

Het tijdschrift Nature Plants bracht begin 2015 een speciale editie over etnobotanie.
In het voorwoord van het nummer van 3 februari, getiteld
Plant science's human factor, schrijft de redactie dat plantenwetenschappers, om het beeld compleet te maken,
zich ook moeten interesseren voor de plant-mens interacties, het studiegebied van de etnobotanie waar plantkunde en culturele antropologie elkaar ontmoeten. Alhoewel
de beloftes van 'het' kankermedicijn uit het tropisch regenwoud onder andere met het failliet gaan van de firma
Shaman Pharmaceuticals niet lijken te worden ingelost,
wordt het belang van serieuze traditionele plantenkennis
steeds duidelijker. En de samenwerking tussen dragers van
traditionele kennis en de wetenschap verandert, zoals de
ontwikkelingen in Australië rond de bij de Aboriginals populaire antiphlogistische plant Dodonaea polyandra laten
zien. Helaas is gebleken dat de holistische en interdisciplinaire benadering die hard nodig is in de etnobotanie
weinig toegang geeft tot onderzoeksfinanciering.
Het openingsartikel door Quave en Pieroni (uit de VS, resp.
Italië) betreft een studie naar de etnobotanische kennis van twee cultureel en linguïstisch sterk verschillende
bevolkingsgroepen in het Gora berggebied (Noord-Oost
Albanië). Slechts twee van de 104 als medicinaal gedocumenteerde planten (brandnetels en rozenbottels) werden
op dezelfde manier gebruikt. Er was meer overeenkomt
in voedingspatroon dan in het gebruik van medicinale
en rituele planten. Het artikel laat tevens zien dat kwantitatieve en analytische benaderingen in de etnobotanie
in de plaats zijn gekomen van het puur inventariserende
onderzoek.
Ook in het tijdschrift Nature zelf kwam dit onderwerp
aan de orde. Twee etnobiologen van de universiteit van
Madrid verwezen naar de studie van Quave en Pieroni en
onderschreven het belang van het documenteren van
kennis over medicinale en wilde voedingsplanten. Niet alleen zijn zowel biodiversiteit als voedselzekerheid hiermee
gediend, maar ook belangrijke culturele aspecten rond
vertrouwen en gezondheid komen hierdoor aan het licht,
en de auteurs raden politici en beleidsmakers dan ook aan
hier beter alert op te zijn.
Bronnen:
Editorial - Plant science’s human factor. Nature
Plants 2015;1:1; article number 15013; doi:10.1038/
nplants.2015.13.
Quave C L, Pieroni A. A reservoir of ethnobotanical knowledge informs resilient food security and health strategies
in the Balkans. NaturePlants 2015;14021:1-6.
Pardo-de-Santayana M, Macía MJ. Biodiversity: The benefits of traditional knowledge. Nature 2015;518(7540):487-8.

Bron: Medscape Medicinal News 2013
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De invloed van voeding en planten op de
hartritmevariabiliteit
J.J. De Cock

Onder hartritmevariabiliteit (HRV) verstaan we de variabiliteit tussen de R-toppen op een normaal elektrocardiogram (ECG) (zie figuur 1). Een hogere variabiliteit wordt in verband gebracht met een betere gezondheid en een
langer leven. Een lagere variabiliteit wordt aangetroffen bij diverse pathologieën. In de literatuur bestaat een
toegenomen belangstelling voor alle ingrepen of therapieën die de HRV doen toenemen. Dit met name omdat de
HRV een beeld geeft van de samenwerking tussen sympaticus en parasympaticus in het autonome zenuwstelsel,
en wellicht daardoor ook een parameter zou kunnen zijn om het aanpassingsvermogen, als maat voor gezondheid, in beeld te brengen. De bedoeling van dit artikel is om beknopt enkele publicaties te bespreken over voeding en planten die een effect hebben op de HRV.
In de voorbereidingsfase van een gerandomiseerd klinisch
onderzoek (RCT) naar het effect van diverse osteopatische
technieken op hartritmevariabiliteit en andere parameters [1], werd de literatuur doorzocht betreffende mogelijke moderatoren. Onder de term moderatoren worden
controleerbare variabelen verstaan die het effect van
een therapie op vooraf bepaalde uitkomstmaten kunnen
beïnvloeden. Een van die moderatoren is het gebruik van
fytotherapeutische of voedingsproducten.

Methodologie

Een uitgebreide literatuurstudie met betrekking tot HRV
en manuele therapieën vond zijn weerslag in twee werkdocumenten [2, 3], met samen meer dan 400 geselecteerde referenties. Bij doorzoeken van deze artikelen werden
de volgende zoektermen gehanteerd: plant, herb, fyto,
phyto, homeo-. Citation tracking werd toegepast waar mogelijk; de werkdocumenten werden bestudeerd en diverse
zoektermen werden nagezocht in PubMed vanaf 1948
tot 26.12.2014. Excentrisch zoeken werd gedaan door
delen uit titels in te brengen in een internetzoekmachine
(Google en Algo). Er is niet gezocht naar specifieke remedies uit de Oosterse geneeskunde (China, Korea, Japan,
Tibet, Indië enz), zoals kruidenmengelingen (Cardiodron®,
Padma 28 e.a.) of planten zoals Rehmannia glutinosa, Ephedra sinica (Ma Huang) en wilde ginseng. Informatie over
planten die gebruikt worden in de aromatherapie zoals
Lavandula angustifolia en muntsoorten, werden eveneens
niet opgezocht, hoewel bekend is dat vluchtige oliën een
effect hebben op de HRV.

Resultaten

Volgens de gehanteerde zoekstrategie werd een beperkt
aantal relevante referenties getraceerd, die hieronder
worden besproken.
* Omega 3-vetzuren uit visolie kunnen plotse hartdood
voorkomen, maar hebben waarschijnlijk maar een beperkte invloed op aritmieën [4, 5], alhoewel bij overlevenden van een hartinfarct de consumptie van visolie de
hartritmevariabiliteit verhoogt [6]. Specifiek werd er een
toename van de activiteit van de nervus vagus vastgesteld
na een paar maanden gebruik van omega 3-vetzuren bij
patiënten met een eerder doorgemaakt hartinfarct en
verminderde ejectiefractie [7]. Eerder al hadden Villa et
al. vastgesteld dat n 3-vetzuren de HRV doen toenemen
en de plasmacholesterol en -triglyceridenwaarden doen
afnemen bij hartpatiënten [8].
Omega 3-vetzuren bieden dus hartbescherming, deels
door het verbeteren van de autonome sympaticovagale
balans [9], waarmee de balans bedoeld wordt tussen het
parasympathisch zenuwstelsel en het (ortho)sympathisch
zenuwstelsel.
* Cafeïne zou bij inname een hogere, dus gunstige HRV
veroorzaken in rust, vooral in het High Frequency-spectrum (HF-spectrum, zie kader). Tijdens oefeningen werd
bij elf gezonde vrijwilligers, die vooraf cafeïne hadden
ingenomen, echter vastgesteld dat de HRV significant
meer afneemt dan in een placebogroep [10]. Daarom lijkt

Figuur 1. Links: een normaal ECG. Figuur 2. Rechts: de afstand tussen twee R-toppen noemt men het R-R interval. Die afstand
is niet constant maar varieert. De tijd die verloopt tussen twee R-toppen wordt uitgedrukt in milliseconden (ms). Specifiek met
betrekking tot de variabele tijd tussen de verschillende R-toppen op een ECG, spreekt men over hartritmevariabiliteit (HRV).
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Vitals introduceert 5 biologische
kruiden met uniek extractieproces
Waarschijnlijk kent u deze 5 kruiden en weet u ook wanneer u ze zou adviseren. En u begrijpt het belang van biologische
kwaliteit bij plantaardige voedingssupplementen. Daarom vertellen we u hier graag wat meer over de voordelen van het
gekozen extractieproces.
De kruiden worden geselecteerd op het hoogst mogelijk gehalte actieve bestanddelen, hierbij spelen bijvoorbeeld
variëteit en oogstseizoen een rol. Maximaal 24 uur na de oogst worden de kruiden ter plaatse ingevroren om te voorkomen
dat het gehalte aan werkzame stoffen terugloopt. Daarna worden de nog bevroren kruiden onder lage temperatuur tot
fijne deeltjes vermalen en worden de werkzame stoffen geëxtraheerd met een oplossing van water en alcohol.
Extractie is van belang omdat de werkzame stoffen zich deels intracellulair bevinden, omgeven door een celwand van
cellulose die wij niet kunnen verteren. Door achter elkaar verschillende verhoudingen van alcohol en water te gebruiken,
worden zowel wateroplosbare als vetoplosbare stoffen geëxtraheerd wat resulteert in een zo breed mogelijk scala aan
werkzame bestanddelen. Hierna wordt de alcohol verdampt in een vacuüm en bij lage temperatuur om de integriteit
van de kwetsbare stoffen te behouden. Als laatste stap wordt het water onttrokken in een vacuüm bij -70 °C waardoor
een droog poeder ontstaat dat gecapsuleerd wordt in vegetarische capsules en wordt verpakt in blisters. Nergens in het
productieproces vindt verhitting van de kruiden plaats.
Zoals u ziet sluiten deze nieuwe biologische kruidenpreparaten naadloos aan bij ons credo puur en werkzaam en we zijn
daarom zeer trots op deze nieuwe toevoeging aan ons assortiment.

puur en werkzaam
www.vitals.nl
adv kruiden Orhto.indd 1
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Bij de analyse van de HRV zijn drie methoden in gebruik: de time domain-methode – de eenvoudigste
-, de frequency domain-methode, en meer recent de
niet-lineaire analysemethode. In de frequency domainmethode wordt de HRV in drie of vier frequenties
ontbonden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de
Fast Fourier Transform-analyse, die snel is (zoals de
term al aangeeft) of van de autoregressieve analyse, die
nauwkeuriger is.
Deze frequenties zijn:
1) Ultra Low Frequency (ULF), gesitueerd tussen 0 en
0,0033 Hz. Deze frequentieband ziet men enkel bij
lange-termijn registratie van de HRV (bv. 24 uur).
De ULF wordt beïnvloed door circadiaanse ritmes.
2) Very Low Frequency (VLF), gesitueerd tussen 0,0033
Hz en 0,04 Hz. Over de factoren die de VLF beïnvloeden,
is nog te weinig bekend. Diverse hypothesen wijzen in
de richting van thermoregulatoire processen en humorale mechanismen.
3) Low Frequency (LF), gesitueerd tussen 0,04 Hz
en 0,15 Hz. De LF wordt gemoduleerd door een
wisselwerking tussen beide delen van het autonoom
zenuwstelsel.
4) De High Frequency (HF) is boven de 0,15 Hz gesitueerd. Er bestaat in de literatuur voldoende consensus
dat de HF veroorzaakt wordt door wijzigingen in de
ademhaling, de respiratoire sinusaritmie (RSA). De
RSA wordt direct beïnvloed door de werking van de
nervus vagus. De HF-parameter is dus een uitstekende
parameter om de activiteit en invloed van deze tiende
hersenzenuw te evalueren en bij uitbreiding het gehele
parasympatisch zenuwstelsel.
In figuur 2 worden de frequentiespectra bij een kortetermijnregistratie van de HRV weergegeven (VLF, LF
en HF).

prickly pear, is rauw eetbaar en heeft goede antioxidatieve
eigenschappen [9]. De vrucht staat ook bekend om zijn
hoge gehalte aan di-indolylmethaan (DIM), met een positief effect op de oestrogeenbalans en is nuttig vanwege
kankerremmende eigenschappen. Het eten van deze
vrucht veroorzaakte positieve veranderingen in de HRV
bij tien atleten, hetgeen werd vastgesteld door middel
van een cross-over design (verhoogde HF en LF, zonder
veranderingen in de LF/HF-ratio). Ook verminderde de
hartfrequentie in rust, zowel in rugligging als in stand [11].
De auteurs besluiten dat de parasympatische activiteit
duidelijk toeneemt bij deze atleten en niet quasi-uitsluitend de (ortho)sympatische activiteit.

Figuur 3. De vrucht (cactuspeer) van Opuntia ficus indica
(L.) Mill.
* Crataegus oxyacantha: Rudolph et al. onderzochten in
een zes weken durende RCT het effect van Crataegus
(meidoorn) op de HRV bij twintig geriatrische patiënten
[12]. De dagelijkse dosis van het ingenomen product
kwam overeen met ongeveer 6 gram plantmateriaal (in
een combinatie van blad en bes). Meidoorn, door sommigen gezien als ‘de verpleegster van het geriatrische hart’,
beïnvloedt de HRV in positieve zin.

Onderzoek gerelateerd aan complementaire en
alternatieve geneeswijzen

Terloops werd een vermelding gevonden dat het homeopatische middel Strophanthus hispidus 30C, invloed heeft
op de HF-fractie van de HRV, berekend op een 24 uur
ambulante ECG-registratie bij tien gezonde proefpersonen
[13]. Strophanthus hispidus, een plant die endemisch is
in Afrika, is een spiergif. Homeopatisch wordt S. hispidus
(Kombe seed), ingezet bij diverse hartproblemen [16].
Figuur 2. Frequentiespectra (VLF, LF en HF, respectievelijk
Very Low, Low en High Frequency) bij een korte termijn
registratie van de HRV (zie figuur 1). Op de vertikale y-as
de 'Power spectral density' (PSD) in msec2/Hz, die basisinformatie geeft over hoe de power (variantie) zich verdeelt
als een functie van frequentie. Op de x-as de eenheid van
frequentie in Hertz.
een goed advies gebaseerd op deze (kleine) steekproef:
drink uw koffie in alle rust en geniet ervan, maar met mate.
Doe daarna niet direct oefeningen of lever geen bijzonder
zware inspanningen.
* Opuntia ficus indica is een bekendere soort in het geslacht Opuntia (schijf- of vijg(en)cactus) binnen de cactusfamilie. De plant kan in Nederland en België gekocht
en gekweekt worden. De jongere bladschijven gebruikt
men als groente. De vrucht, ook bekend als cactuspeer of

De invloed van zogenaamde 'hete' en 'koude' voeding
volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) op
huid- en okseltemperatuur, op parameters van de HRV
en op de microcirculatie in de nagelriem, werd getest bij
dertig gezonde jonge proefpersonen tussen de 21 en 31
jaar. Cardiopulmonaire aandoeningen werden uitgesloten
[14]. Als neutrale 'voeding', werd water gebruikt. Als hete
of 'yang'-voeding werd gemberthee genomen (bevat veel
fenolen en aromatische terpenen) en als koude of 'yin'voeding werd kokoswater genomen (bevat veel fructose
en glucose). De constitutie van de proefpersonen werd bepaald volgens het systeem van de TCG. Uit het onderzoek
bleek dat personen met een 'hete' constitutie gemiddeld
een hogere hartfrequentie hebben. Personen met een
'koude' constitutie hebben gemiddeld een lagere hartfrequentie. Enkele subgroepen reageerden zeer specifiek.
Bij personen met een 'hete' constitutie, werd bij het innemen van 'hot food', een significante verhoging gezien van
de stroomsnelheid van capillaire rode bloedcellen (RBC).
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De vagale activiteit steeg en de arteriolen dilateerden. Bij
personen met een 'koude' constitutie, werd bij het innemen van 'cold food', een significante daling gezien van de
capillaire RBC-stroomsnelheid én een significante daling
van de huidtemperatuur. De sympatische activiteit steeg
en de arteriolen ondergingen een vasoconstrictie. Uit deze
gemeten effecten op zowel vagale als sympatische activiteit bleek een relatie met HRV.

Discussie

patische technieken, hartritmevariabiliteit en electrodermale weerstand. Deze
zelf-geïnitieerde, niet-commerciële teamstudie valt niet in een door een universiteit
opgezette onderzoekslijn en is waarschijnlijk de eerste osteopatische studie in
België die als zodanig een volledige goedkeuring heeft gekregen van een Medische
Ethische Commissie. Daarnaast is hij actief als consulent 'Gezondheid en Wellness'
bij Vayamundo, een overkoepelende organisatie van vakantie- en seminariecentra
in België. Reacties naar: johanlezen@gmail.com.
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honoris causa. Hij coördineerde meer dan 20 jaar een groepspraktijk fysiotherapie,
manuele therapie, osteopathie en natuurgeneeskunde in Buggenhout/Dendermonde (B) en was docent/lesgever biomedische wetenschappen, manuele therapie, osteopathie, orthomoleculaire geneeskunde en herboristiek aan binnen- en
buitenlandse opleidingen, zowel op universitair als op niet-universitair niveau.
Momenteel coördineert hij een gerandomiseerde klinische studie over osteo-
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Korte berichten
Cochrane-monografie over het gebruik van
kruidenproducten bij lage rugpijn

De Cochrane-groep publiceerde in januari 2015 een
update van haar in 2004 gepubliceerde monografie over
kruiden bij aspecifieke lage rugpijn. Zowel uitwendig als
inwendig toegepaste kruiden werden meegenomen in
deze analyse. De rugpijn kon daarbij acuut of chronisch
van aard zijn. Veertien studies met in totaal 2050
deelnemers werden gevonden. Uit het systematische
overzicht blijkt dat Harpagophytum procumbens
(duivelsklauw) in een gestandaardiseerde dagelijkse dosis
van 50-100 mg harpagoside beter werkt dan de pijnstiller
Vioxx. Ook Salix alba (wilgenbast), gestandaardiseerd op
120-240 mg salicine werkte beter dan Vioxx. Bovendien
beoordeelde Cochrane deze doses als veilig. Vioxx is
reeds in 2004 van de markt gehaald vanwege teveel
bijwerkingen en daarom zouden de studies eigenlijk
opnieuw moeten worden gedaan met de momenteel
gangbare medicaties. Ook uitwendig toegepaste kruiden
werden positief beoordeeld. De pijnstillende werking
van de vluchtige olie van lavendel, de Spiroflor-crèmes,
cayennepeper (Capsicum frutescens), smeerwortel
(Symphytum officinale) en guldenroede (Solidago chilensis)
bij lage rugpijn werd bevestigd.
Bron: http://summaries.cochrane.org/CD004504/BACK_
herbal-medicine-for-low-back-pain.

Promotieonderzoek naar het gebruik van cranberry’s in
verpleeghuizen

Op 10 februari promoveerde Monique Caljouw aan de
Universiteit Leiden op haar proefschrift Prevention of
clinical urinary tract infections in vulnerable very old persons
[1]. Als onderdeel van haar promotieonderzoek voerde zij
een grootschalige studie uit naar de (kosten)effectiviteit
van cranberrycapsules als preventieve maatregel tegen
urineweginfecties. Deze multicenter-studie werd verricht
vanuit de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum.
Caljouw voerde het onderzoek uit in 21 verschillende
verpleeghuizen [2]. In totaal namen 928 verpleeghuisbewoners met een mediane leeftijd van 84 jaar (78-89 jr.)
deel aan het onderzoek dat een jaar duurde. Hiermee is
deze studie de eerste in zijn soort, zowel qua omvang als
qua interventieduur.
Bij ouderen met een verhoogd risico op een urineweginfectie gaf het gebruik van cranberrycapsules een kwart

Cranberryoogst op Terschelling

(26%) reductie van het aantal urineweginfecties ten
opzichte van een placebo. Urineweginfecties komen vaak
voor bij kwetsbare ouderen: jaarlijks bij zo’n 50% van de
verpleeghuisbewoners. Tegen deze achtergrond is een
reductie van het aantal urineweginfecties met een kwart
een relevant resultaat. Veel van deze ouderen hebben een
fragiele gezondheid en voor hen kan een infectie dan ook
ernstige gevolgen hebben. Bovendien komt resistentie
van de bacteriën die het vaakst urineweginfecties veroorzaken steeds vaker voor. Een eerdere studie die werd
uitgevoerd in het AMC Amsterdam bij premenopauzale
vrouwen heeft laten zien dat een jaar lang gebruik van
cranberrycapsules niet tot een toename leidt van resistente bacteriën. Daarentegen werd 90% van de uropathogene bacteriën al binnen een maand resistent door de
profylactische toepassing van antibiotica [3]. Bovendien
leidt antibioticaprofylaxe tot antibioticaresistentie van
micro-organismen in de darmflora.
Uit de kosteneffectiviteitsstudie bleek het gebruik van de
cranberrycapsules geen kostenbesparing op te leveren. In
een van haar stellingen becommentarieerde Caljouw dit
gegeven als volgt: De klassieke kosteneffectiviteitsanalyse
past minder goed in een verpleeghuis-setting, omdat het doel
van preventie hier niet is het toevoegen van ‘jaren aan leven’,
maar het toevoegen van ‘kwaliteit aan levensjaren’.
Bronnen:
1. Caljouw MAA. Prevention of clinical urinary tract
infections in vulnerable very old persons. Dissertatie,
Leiden University, 2015-02-10.
2. Caljouw MAA, van den Hout WB, Putter H, Achterberg
WP, Cools HJM, Gussekloo J. Effectiveness of Cranberry
Capsules to Prevent Urinary Tract Infections in Vulnerable
Older Persons: A Double-Blind Randomized PlaceboControlled Trial in Long-Term Care Facilities. J Am Geriatr
Soc 2014;62(1):103-10.
3. Beerepoot MA, Ter Riet G, Nys S, Van der Wal WM, De
Borgie CAJM, De Reijke TM, Prins JM, Koeijers J, Verbon A,
Stobberingh E, Geerlings SE. Cranberries vs Antibiotics to
Prevent Urinary Tract Infections: A Randomized Doubleblind Noninferiority Trial in Premenopausal Women. Arch
Intern Med 2011 25;171(14):1270-8.
Nederland als de Silicon Valley van personalised food?
Zowel in de projecten van de NVF als daarbuiten wordt er op
verschillende plaatsen in Nederland actief gewerkt aan en
nagedacht over personalised food. Lector van de CAH Dronten
en projectleider, Gaston Remmers, presenteerde eind 2014 het
rapport Verkenning van het Business Potentieel van Personalised
Food dat een waardige opvolger lijkt van ‘Medicijnen uit de kas’
(Innovatienetwerk). Opdrachtgevers waren de provincie Flevoland, Kamer van Koophandel/ Amsterdam Economic Board
en het Centre of Expertise Greenports van de hogeschool CAH
Vilentum. Andere betrokken partners waren onder meer Inspire2live (organisatie van kankerpatiënten) en het Kenniscentrum
Groene en Vitale Stad. De gesignaleerde mogelijkheden voor
personalised food kunnen een enorme impuls betekenen voor
zowel de voedingssector (tuin- en akkerbouw), als voor de biomedische sector, zo stelt het rapport. Er worden twee concrete
businesscoalities gepresenteerd. Er leven veel vragen over en
weer tussen enerzijds de tuinbouwsector, anderzijds de biomedische sector en ten derde patiënten en burgers. De uitwerking
ervan vraagt om co-creatieve processen die actief aangedreven
moeten worden. Eén van de uitdagende conclusies luidt: ‘Met
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haar tuinbouw, biomedische sector en marktvraag is Nederland
in potentie een Silicon Valley voor Personalised Food’. De Metropool Regio Amsterdam kan hierin voorop lopen. Opgemerkt
wordt echter dat de rijkdom aan experience-based evidence die
miljoenen patiënten en burgers dag aan dag genereren nauwelijks systematisch wordt benut om gepersonaliseerde voedseladviezen en aanbod te ontwikkelen.
Een belangrijke aanbeveling in het rapport luidt:
‘Ondersteun actief de ontwikkeling van een
onafhankelijke patiëntenagenda over voeding en
gezondheid, voor een zo helder en krachtig mogelijke
articulatie van de marktvraag.’ Hiertoe dient de
zogenaamde triple helix (overheid, bedrijfsleven en
onderwijs/onderzoeksinstellingen) een quadruple helix
(met patiëntenvertegenwoordigers) te worden. Er is een
enquête gehouden onder patiënten (n=288), (semi-)
professionele sporters (n=72) en ‘gewone’ burgers (n=93)
en deze enquête bevestigt de interesse in voedsel op
maat. Zo’n 70% heeft geëxperimenteerd met voeding,
waarbij het gros van de informatie via internet, boeken
en alternatieve artsen komt en slechts 12% via een
reguliere arts. Ruim 80% van de ondervraagden wil
weten ‘welk voedsel écht goed is voor mij’; eenzelfde
percentage vindt dat Personalised Food beschikbaar moet
komen. Ruim 70% is bereid om de ontwikkeling ervan te
bespoedigen door het eigen DNA daarvoor af te staan,
en is geïnteresseerd om op basis daarvan persoonlijk
voedingsadvies te ontvangen. Des te opmerkelijker is
het ontbreken van een heldere visie op wat patiënten
verlangen van de gezondheidszorg ten aanzien van
voeding, zo merkt de auteur op. Een ander kernpunt in de
patiëntenagenda is het valideren en serieus nemen van
alternatieve visies op voeding en gezondheid uit andere
gezondheidstradities zoals bijvoorbeeld uit de Indiase
Ayurveda of Chinese Traditionele Geneeskunde.
Bij het nader invullen van de route naar het benutten
van de gesignaleerde kansen gaat het natuurlijk voor
een groot deel om biomedische kennis op het gebied
van nutritial genomics, waarbij de kennis over individuele
metabole kaarten en genexpressies internationaal nog
moet worden ontwikkeld. Toch moet niet in een valkuil
worden getrapt door te denken dat het hier alleen gaat
om techniek, zo betoogt de auteur. Het gaat evenzeer om
het vertrouwen tussen consumenten, producenten en
wetenschappers.
Bron: Rapport Verkenning van het Business Potentieel van
Personalised Food via www.habitus.nu.

Waterkers bovenaan in de top 40 voor Powerhouse Fruits
and Vegetables in de VS

Het Amerikaanse overheidsinstituut CDC (Centers for
Disease Control & Prevention) heeft een nieuwe benadering gepubliceerd om tot een definiëring van ‘gezonde’
voedingsmiddelen te komen: onderzoekster Jennifer di
Noia komt tot een kwantificering van powerhouse fruits
and vegetables (PFV). Dit zijn groente- en fruitsoorten die
gemiddeld per 100 kilocalorieën (kcal) 10% of meer bevatten van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) van
17 essentiële nutriënten: kalium, vezels, eiwit, calcium,
ijzer, thiamine, riboflavine, niacine, foliumzuur, zink en de
vitamines A, B6, B12, C, D, E en K bij een dieet van 2000
kcal per dag. Deze nutriënten zijn gekozen op basis van
het gegeven dat deze stoffen belangrijke bijdragen aan de

gezondheid leveren. De 10%-norm werd gesteld omdat de
Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) levensmiddelen die meer dan 10% van de ADH van een nutriënt
leveren, karakteriseert als een goede bron van dit nutriënt.
De onderzoekster heeft vanuit dit principe van een groot
aantal voedingsmiddelen de zogenaamde PFV-factor
bepaald. Hiertoe werd met name de nutriëntendichtheid
(ND) bepaald. De ED is de energiedichtheid (aantal kcal
per 100 g). De Adequatie Score (AS) is het gemiddelde van
het percentage van de ADH’s van de betreffende 17 nutriënten dat per 100 g aanwezig is. Er is hierbij waar mogelijk
rekening gehouden met de biologische beschikbaarheid van vitaminen en mineralen. Waardes boven de 100
werden afgekapt omdat anders wellicht één specifieke
nutriënt de score teveel zou ophogen. De ND wordt als
volgt bepaald: (AS/ED) x 100. De ND wordt dus gegeven
per 100 kcal (en niet per gram).

Waterkers wordt gesneden in kwekerij te Ubbergen
Rekenend met deze ND werd een (voorlopige) lijst van
41 PFV-producten opgesteld, waarbij waterkers met een
waarde van (afgekapt) 100, in feite ruim bovenaan staat.
Op de tweede plaats komen Chinese kool (92) en snijbiet
(90). Verderop in de lijst vinden we onder meer spinazie,
peterselie, rode peper, tomaat, pompoen, sinaasappel en
prei, maar bijvoorbeeld frambozen, cranberry’s, uien en
knoflook voldeden, net als appels en aardappelen, niet
aan deze PFV-norm. Nu zegt deze lijst lang niet alles, want
100 kcal waterkers vertegenwoordigt meer dan een kilo
plantmateriaal, en is daarmee dus geen realistische norm.
Het is daarnaast jammer dat belangrijke secundaire plantenstoffen zoals anthocyanen, glucosinolaten en omega
3-vetzuren (nog) geen deel uitmaken van deze analyse. Dit
geeft de onderzoekster overigens zelf ook aan, evenals het
feit dat op dit moment nog geen aandacht kon worden
gegeven aan de bereiding. Wellicht zijn ook niet alle mogelijke powerhouse foods bekeken en er zal nog meer werk
gedaan moeten worden aan de validatie. Het project lijkt
in elk geval een interessante start om te komen tot meer
helderheid rond de term ‘superfoods’.
Bron: Di Noia J. Defining Powerhouse Fruits and Vegetables: A Nutrient Density Approach. Prev Chronic Dis
2014;11:130390. via www.foodlog.nl
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Het RIVM publiceert rapport over TCG

Bij het RIVM is een kleine verkennende studie uitgevoerd
naar kruidenproducten uit de traditionele Chinese geneeskunde (TCG) om een beeld te krijgen van aard, omvang en
gebruik hiervan. Van de inschrijvingsdata bij de Kamer van
Koophandel van bedrijven die actief zijn op TCG-gebied
wordt een exponentiële groei van de zakelijke activiteiten
in Nederland afgeleid. Via Google-zoekopdrachten zijn
de websites opgespeurd en de houders hiervan zijn via email geënquêteerd (respons minder dan 20%). Daarnaast
zijn interviews gehouden met autoriteiten (ministerie
van VWS, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen,
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Voedsel- en Warenautoriteit). Het rapport geeft een aardige opsomming van
de Europese activiteiten, onder meer in het kader van de
Farmacopee. De auteurs signaleren dat deze kruidenproducten nu in het algemeen onder de Warenwet worden
verkocht terwijl de gebruikers ervan veelal medicinale
effecten beogen en verwachten. Deze producten worden
niet conform de geneesmiddelenwetgeving door de overheid op een veilig gebruik beoordeeld en goedgekeurd
vóórdat ze op de Nederlandse markt verschijnen. Daarnaast leeft bij consumenten het hardnekkige misverstand
dat natuurlijke producten, zoals kruiden, altijd veilig zijn,
aldus het RIVM (hoe deze laatste conclusie wordt onderbouwd vermeldt het rapport niet; consumenten zijn niet
geënquêteerd en de professionals gaven wel blijk van
risicobesef ).
Het RIVM stelt verder dat de wettelijke status van kruidenpreparaten in Europa niet is geharmoniseerd, dat het
toezicht op de kwaliteit van de producten incidenteel is
en dat het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten uit 2001
gedateerd is. Ook de stelling die het RIVM verwoordt met
'de kwaliteitscontrole van Chinese kruiden lijkt niet altijd
afdoende te zijn' roept veel vragen op. Niet alleen naar
waar dit op gebaseerd is, maar ook over de vraag hoe het
dan wel zou kunnen of zou moeten. Niettemin is dit een
punt dat terecht om extra aandacht vraagt, ook van TCG
therapeuten/artsen en hun beroepsverenigingen.
Het RIVM vervolgt met: 'De werkelijke gezondheidsschade
zou onderbelicht kunnen zijn. Nader onderzoek naar de
aard en omvang van het gebruik van deze producten als
pseudo-geneesmiddelen wordt aanbevolen.' De vraag is of
pseudo-geneesmiddelen hier een goede term is. Het zou
hierbij ook over gezondheidsproducten of voedingssupplementen kunnen gaan. Verschillende in de TCG gebruikte planten met medicinale werking hebben in de Westerse
voeding al lang een plaats verworven zoals knoflook,
gember, geelwortel, jujubes, zeewier en vele andere. Het is
niet eenvoudig aan te geven welk gebruik van planten een
grens overschrijdt en waarbij geneesmiddelregistratie een
voorwaarde voor het gebruik wordt.
Het RIVM komt tot de aanbeveling om vanuit de overheid duidelijk naar consumenten en beroepsbeoefenaren
te communiceren welke praktische betekenis de status
(voedings- of geneesmiddel) heeft voor de kwaliteit, effectiviteit en veiligheid van het gebruik van deze producten.
De NVF ziet dit als een aanmoediging om te streven naar
meer en betere informatie hierover op www.infofyto.nl.
De NVF wordt overigens in dit rapport ten onrechte een
beroepsvereniging genoemd: de NVF is een wetenschappelijke vereniging voor alle betrokken disciplines.

Bron: Hoving R, Keizers PHJ, De Kaste D. Kruidenproducten
uit de traditionele Chinese Geneeskunde: een verkennende studie naar aard, omvang en gebruik. Rapport 20140129; 8 januari 2015. Via: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/
januari.

Persbericht van het RIVM en de NVWA over sint-janskruid

Het RIVM heeft in opdracht van de NVWA (Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit) een rapport geschreven
over interacties tussen kruidenpreparaten en (reguliere)
geneesmiddelen. In 2013 is dit briefrapport afgerond,
maar pas op 13 maart 2015 is het openbaar gemaakt en
verscheen hierover een persbericht van de beide organisaties. Zij benadrukken de interacties die mogelijk zijn
tussen verschillende geneesmiddelen en preparaten van
sint-janskruid. Deze interacties zijn bij de beroepsgroep
en het betrokken bedrijfsleven sinds jaar en dag goed
bekend en vaak beschreven, onder meer in dit tijdschrift.
Ook zijn er waarschuwingen voor deze interacties te
vinden op de verpakkingen van sint-janskruid en in de
bestaande farmacovigilantiesystemen van de apotheken.
Ook de NVF-publiekswebsite www.infofyto.nl geeft deze
en vergelijkbare informatie. Het persbericht zorgde voor
veel ruis in diverse publieksmedia, die het bericht interpreteerden alsof het hier om nieuwe, door het RIVM ontdekte,
informatie ging. Dit is echter niet het geval.
Bronnen:
www.nvwa.nl/onderwerpen/thema-eten-en-drinken/
dossier/voedingssupplementen-en-kruidenpreparaten en
www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/maart/Interacties_tussen_kruiden_en_geneesmiddelen_Sint_Janskruid.

Verkorte indicaties ook toegestaan op
kruidengeneesmiddelen

Het CBG heeft besloten dat het ook voor traditionele
kruidengeneesmiddelen, die bij het CBG geregistreerd
zijn, mogelijk is een verkorte indicatie op de verpakking te
vermelden, teneinde de informatie over het toepassingsgebied voor de patiënt te verduidelijken. Daarbij stelt het
CBG de voorwaarde dat direct onder de 'verkorte indicatie'
wordt vermeld 'Traditioneel kruidengeneesmiddel'. De
verkorte informatie over het toepassingsgebied en de vermelding 'Traditioneel kruidengeneesmiddel' vormen één
geheel en dit dient ook als zodanig tot uiting te komen op
de verpakking.
Voor een viertal geregistreerde traditionele kruidengeneesmiddelen zijn verkorte indicaties in het gewijzigde
beleidsdocument opgenomen. Voor het ethanolextract
van valeriaanwortel luidt deze: 'bij nervositeit en spanning', voor waterextracten van tijmkruid en tijmkruid met
heemstwortel luidt deze: 'bij vastzittende hoest door taai
slijm, prikkelhoest en/of keelpijn' en voor ethanolextract
van arnicabloemen luidt deze: 'bij blauwe plekken, en/of
pijn door overbelasting of blessure'.
De wijziging in de vermelding verkorte indicaties op receptvrije (OTC) geneesmiddelen is ingegaan per 17 maart
2015.
Bron:
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Wijziging in vermelding verkorte indicaties op receptvrije (OTC)
geneesmiddelen. 23 maart 2015.

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 8 e J A A R G A N G , N R 2 , Vo o r j a a r 2 0 1 5 , 2 2

Het volledige document is te downloaden op de website
van het CBG: www.cbg-meb.nl/CBG/nl/humane-geneesmiddelen/actueel/150323_wijziging_vermelding_verkorte_indicaties_otc/default.htm

Regeling beroep medical herbalist in het VK afgewezen

Een storm van protest is opgestoken nadat 27 maart 2015
de Daily Telegraph publiceerde dat, ondanks de inspanningen voor de regulering van CAM (complementaire
geneeswijzen) door prins Charles, de wettelijke erkening
van het beroep van medical herbalist naar alle waarschijnlijkheid niet doorgaat. Dit is een draai van 180 graden in
het beleid van de VK (Verenigd Koninkrijk) regering. Vóór
de Europese harmonisatie op het gebied van geneesmiddelenwetgeving waren de circa 3000 herbal practitioners
in het VK, die als beroepsgroep worden ondersteund
door paramedische opleidingen op diverse universiteiten,
uitgezonderd van de wet op de geneesmiddelenbereiding: zij mochten hun eigen kruidenmiddelen bereiden en
verkopen. Dit paste niet in de Europese wet, maar er zou
een aanpassing komen door een staatsexamen, waarna
recepteerbevoegdheid voor de paramedisch opgeleide
herbalist zou worden afgegeven. Na drie commissies
en twee consultatierondes, waarin het publiek massaal
vóór regeling van het beroep stemde, werd er een vierde
overheidscommissie ingesteld die nu in haar Report on
the Regulation of Herbal Medicines and Herbal Practitioners
schrijft dat er onvoldoende bewijs is voor de farmacologische werkzaamheid van kruiden. De in het VK gebruikte
kruiden, voor zover niet als geneesmiddel geregistreerd,
zouden gewoon als levensmiddel beschouwd kunnen
worden. Hierop kondigde de adviseur van de minister aan
dat de langverwachte statutory regulation van het beroep
niet door zal gaan. Het beroep zou vrijwillig geregeld
kunnen worden onder de Professional Standards Authority
(PSA).
In een gezamenlijke reactie stellen de European Herbal
and Traditional Practitioners Association (EHTPA) en de
British Herbal Medicine Association (BHMA) dat de veiligheid van de consument in gevaar komt. Een PSA accreditatie laat te veel ruimte voor ondeskundige therapeuten
die niet de minimale opleiding en ethische standaarden
hebben. Ook zet dit de deur open voor verstrekkers van
middelen van inferieure kwaliteit. Er bestaat nu al vrijwillige registratie bij een aantal beroepsverenigingen en
deze willen juist statutory regulation, om te voorkomen
dat mensen die hun eisen, bijvoorbeeld op het gebied van
nascholing, te streng vinden gewoon daarbuiten verder
kunnen praktiseren eventueel zich op een lager niveau
organiserend. Hetzelfde geldt voor opleidingen. Dat
lijkt op de huidige situatie in Nederland, waar de meest
serieuze paramedische fytotherapie-opleiding (onderdeel
van de particuliere Saxion CAM-opleiding) de accreditatie
is ontnomen.
Een protestbrief, ondertekend door twaalf (meer dan de
helft) leden van de door de MHRA (een overheidsorgaan)
ingestelde Herbal Practitioner and Medicines Working Group
is naar de regering gestuurd met het verzoek om in het
belang van de volksgezondheid deze beslissing terug te
draaien.
De brief is ondertekend door diverse hoogleraren uit de
werkgroep, de belangrijkste beroepsverenigingen en door
Simon Mills namens ESCOP.

Bronnen: www.telegraph.co.uk/news/health/
news/11500275/Herbal-doctors-will-not-be-regulateddespite-pleas-from-Prince-Charles.html ; http://www.
ehtpa.eu/pdf/Full%20text%20%20Responses%20to%20
Report%20on%20Regulation%20of%20Herbal%20Medicines.pdf
en www.ehtpa.eu/pdf/EHTPA_Media_Release_27-3-2015.
pdf .

Belgie neemt Belfrit-lijst op in de wet

In België is een ander systeem van kracht dan in Nederland betreffende kruiden in de warenwet. De wetgever
heeft daar in het kruidenbesluit drie lijsten opgenomen:
een lijst met kruiden en paddenstoelen die zonder meer
verboden zijn in warenwetartikelen (zoals ook in Nederland bestaat); een lijst waarbij notificatieplicht geldt (indien een handelaar de wens heeft een preparaat hiermee
op de markt te brengen, dan buigt zich er een commissie
van experts over en komen er vaak ook richtlijnen voor de
bereiding of dosering); en een lijst van kruiden die zonder
meer toegelaten zijn als voedingsmiddelen. Deze laatste
twee lijsten bevatte tot voor kort 645 planten. Enkele jaren
geleden hebben België, Frankrijk en Italië overleg gehad
om hun gezamenlijke lijsten voor toegestane planten te
harmoniseren. Dit leidde tot de zogenaamde Belfrit-lijst,
waarop 1019 toegelaten planten voor botanicals (voedingssupplementen uit planten) bestaan. Hierbij zijn
- waar nodig - toxicologische kanttekeningen geplaatst,
zoals in de Belgische notificatielijst. In Italië is deze lijst vorig jaar al in de wet- en regelgeving opgenomen, hetgeen
daar leidde tot een vermindering van circa tweehonderd
in de warenwet toegelaten planten. In Frankrijk wordt
nog aan de regelgeving gewerkt. In België is er nu dus
een verhoging van het aantal toegestane planten, wel
met uitbreiding van een aantal richtlijnen voor maximale
dosering en waarschuwingen op de verpakking.
Joris Geelen is de overheidsambtenaar die voor België de
wetteksten voorbereidde en mede initiatiefnemer voor
het Belfrit-project. Hij verklaarde dat hij probeert andere
EU lidstaten over te halen om ook deze lijst in de wet- en
regelgeving te implementeren op weg naar harmonisering.
Deze ontwikkeling is een interessant voorbeeld van harmonisatie 'van onderop'. De nieuwe Belgische regelgeving
is ter notificatie naar andere lidstaten gezonden, want dat
is de afspraak in de EU. Dan kunnen er nog bezwaren komen die tot aanpassingen in de wet leiden. De Nederlandse overheid heeft nog geen standpunt ingenomen over de
Belfrit-lijst. De bedoeling van het Belfrit-initiatief is niet om
de huidige plantenlijst voor eeuwig vast te leggen, maar
haar op basis van praktijkervaringen en wetenschappelijke
ontwikkelingen regelmatig te actualiseren.
Bronnen: www.nutraingredients.com/content/view/
print/1075921 (10 april 2015) en www.anh-europe.org/
ANH_Intl_News_Alerts_Week_16_2015 en www.rivendell.
eu

Oproep voor Nederlandse simpliciaverzamelingen

Ten behoeve van een dit jaar uit te komen deeltje in de
reeks Venster op Farmaciehistorie is Raymond van der
Ham, botanicus, op zoek naar nog onbekende simpliciaverzamelingen van particulieren om de ontwikkeling van
het fenomeen simpliciaverzameling te kunnen schetsen.
Wie beschikt nog over een exemplaar van een van de
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volgende series? C. Stephan, Dresden (1890, 1894), Onderlinge Pharmaceutische Groothandel, Utrecht (1925, 1968,
1969, 1979, 1982, 1985), Brocades-Stheeman & Pharmacia,
Amsterdam (c. 1968), Brocades-ACF / Brocacef, Maarssen
(1973). Of heeft er iemand misschien een verzameling van
nog een andere serie?
Gaarne uw reactie sturen naar:
Raymond van der Ham, botanicus; p/a Naturalis Biodiversity Center, Postbus 9517, 2300 RA Leiden. E-mail: raymond.
vanderham@naturalis.nl; tel. 071-7519 225 of 06-2314
0412.

Herontdekking oude knoflookzalf

Eind maart 2015 ontstond er een kleine internethype rond
de publicatie van een onderzoek door de Steve Digglegroep van Nottingham University (UK). Dit is een groep
van jonge biologische wetenschappers die zich richt op
socio-microbiologie (sociaal gedrag van microben). Zij
onderzoeken onder meer de moleculair biologische basis
van communicatie tussen micro-organismen. Deze speelt
een belangrijke rol bij de verspreiding, voeding, biofilmvorming, productie van afweerstoffen en quorum sensing
(communicatie tussen bacteriën onderling over het aantal
waarmee ze zijn, dit aantal bepaalt of ze wel of niet doorgroeien). De focus van deze groep ligt op de evolutie van
virulentie en antibioticaresistentie tijdens infecties van
hogere organismen, bijvoorbeeld bij hardnekkige wonden
of in de luchtwegen bij cystische fibrose (taaislijmziekte).
In Nottingham werkt ook een heel actieve vakgroep aan
middeleeuwse handschriften. In samenwerking met deze
groep maakte Freya Harrison zo exact mogelijk een recept
na uit Bald's Leech Book (een vroeg middeleeuws handschrift). Het gaat om een prei/knoflookzalf die destijds
werd gebruikt tegen het 'strontje' (zwerend ooglid, hordeolum externum). Die kwaal wordt vaak veroorzaakt door
infecties met Staphylococcus aureus (SA), dat weten we nu.
Tot verbazing van de onderzoekers werkte deze zalf net zo
goed als gangbare antibiotica tegen SA. Zelfs werden door
deze zalf 90% van de multiresistente (MR)SA bacteriën in
de biofilm op een geïnfecteerde wond, in een muismodel,
gedood. De groep werkt er nu verder aan om op te helderen welke rol precies de complexe bereiding speelt (met
wijn, ossengal en negen dagen rust in een messing vat). Zij
stelt dat de samenstellende ingrediënten afzonderlijk niet
een dergelijk sterk effect hebben.
Vanuit het Nederlandse IEZ (Instituut voor Etnobotanie
en Zoöfarmacognosie) kwam op foodlog.nl het volgende
commentaar: Over de werking van knoflook op MRSA is
al veel vaker gepubliceerd, bijvoorbeeld door Tsao et al.
(Taiwan) in 2003. In Nederland werd in vitro de remmende
werking van allicine (uit knoflook) op de vorming van
biofilms door SA tijdens het Fyto-V-project bevestigd. Ook
vanuit de veterinaire faculteit en het IRAS (Institute for Risk
Assesment Sciences) in Utrecht is hierover gepubliceerd
(Wu, Santos en Fink), waarbij bleek dat het complexe
knoflookethanolextract een krachtiger werking had dan
alleen allicine. In de Engelse zalf zouden bijvoorbeeld de
vetoplossende bestanddelen van ossengal de antibiotisch
werkende kruiden – en mogelijk ook dito werkende koper
en zinkionen, door zure wijn uit messing losgemaakt –
sterker kunnen laten aangrijpen op de MRSA-bacteriën.
Verder is heel interessant hoe deze bereiding kennelijk
zichzelf voldoende steriliseert en de agressieve werking
van knoflook op de huid (die bij doe-het-zelvers al voor

flinke brandwonden heeft gezorgd) mogelijk vermindert.
Zoals Van de Voort op foodlog.nl suggereert zou hier
fermentatie in het spel kunnen zijn. Het is zeker belangrijk
om de oude chirurgijnshandschriften en recepten van
kruidendeskundigen ook in deze tijd nader te bestuderen.
Bronnen: Voogt R. 2015. Middeleeuwse knoflookprut werkt
als antibioticum. Volkskrant, 31 maart; Dujardin A. 2015.
Eerherstel voor oude medicijnen. Trouw, 12 april. Tsao S.
et al. 2003. Garlic extract and two diallyl sulphides inhibit
methicillin-resistant 0
infection in BALB/cA mice. J. Antimicrob. Chemother.
52 (6): 974-80; Film over onderzoek Nottingham: www.
stevediggle.com/#/freya-harrison/4567251624 ; Onderzoek in Nederland: www.fyto-v.nl en Wu X, Santos RR &
Fink-Gremmels J. 2015. Analyzing the antibacterial effects
of food ingredients: model experiments with allicin and
garlic extracts on biofilm formation and viability of Staphylococcus epidermidis. Food Sci Nutr. 3(2): 158–68.

Vervalsingen kruidenproducten in de VS

Opnieuw was er in de Verenigde Staten rumoer over
gevaarlijke plantaardige kruidensupplementen. In een
gezamenlijke publicatie van Harvard Medical School, het
Haverford College in Pennsylvania en de universiteit van
Californië stelden onderzoekers vast dat 11 van de 21 voedingssupplementen met Acacia rigidula (voor afslanken
en sporters bedoeld) de chemische stof ß-methylphenylethylamine (BMPEA, een amfetamine-isomeer) bevatten.
Al deze pillen waren via webwinkels aangeschaft in 2014.
BMPEA is al in de jaren dertig van de vorige eeuw gesynthetiseerd als potentieel amfetaminevervanger, maar
niet beoordeeld op veiligheid en effectiviteit. Dit voorjaar
hebben veertien officiers van justitie een brief geschreven naar Washington met de vraag of de FDA de sector
wel adequaat genoeg volgt. Het inititatief kwam van de
New Yorkse Eric Schneiderman, die in februari de media
zocht met de boodschap dat bij DNA-testen gebleken was
dat veel supplementen niet – of niet alleen – de planten
bevatten die op het etiket gedeclareerd waren. De methodologie gevolgd bij laatstgenoemd onderzoek was echter
zeer omstreden.
In onze volgende editie zal de kwaliteit van fytotherapeutica speciaal in de aandacht staan. Deskundige lezers
die een bijdrage hierover willen aanleveren: de redactie
verwelkomt uw participatie; graag uw bijdrage uiterlijk 1
juni aanleveren bij nvf@fyto.nl.
Bronnen: Long J. op www.naturalproductsinsider.com/
blogs/supplement-law/2015/04/attorneys-generalletter-to-congress-on-supplemen.aspx (9 april 2015) en
www.naturalproductsinsider.com/blogs/supplementlaw/2015/04/amphetamine-like-substance-found-inweight-loss-sports-supplements.aspx (7 april 2015).
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