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Hét adres waar u uw natuurlijke geneesmiddelen, voedingssupplementen 
en eigen recepten in één keer kunt bestellen. Uw voordelen: 

• Wij zijn een échte apotheek (AGB10040)
Wij leveren uitsluitend gecontroleerde veilige eigen bereidingen en merkproducten. 
Ons gamma is immens. 

• Een deskundig klaargemaakt voorschrift
Verzending in één pakket, met handtekening voor ontvangst. Veilig voor kind en dier en uw privacy 
is gewaarborgd. 

• De NatuurApotheek heeft kennis van twee werelden
Wij geven advies over het gebruik van de voorgeschreven middelen samen met andere medicijnen. 
Ons team heeft kennis van zowel Oosterse als Westerse fytotherapie, mycotherapie en orthomolecu-
laire therapiëen.

De NatuurApotheek   Weteringweg 14   2641 KM  Pijnacker    •    t: +31(0)15-3614477    •    recepten@natuurapotheek.com    •    www.natuurapotheek.com

sinds 1982

Drs. Edwin G. Lipperts, Apotheker 

U kunt áltijd terecht met uw vragen

U bent van harte welkom in onze apotheek! 
Elke laatste woensdag van de maand organiseren 
wij een rondleiding  voor artsen en therapeuten 
van 10.00 - 13.00 uur. Graag reserveren per e-mail.

De NatuurApotheek® 

farmacie op maat

Receptbestellingen die vóór 12.00 uur binnen komen, 

worden nog diezelfde dag verwerkt en verzonden (als alle

grondstoffen voorradig zijn).

• Diagnose door een specialist 
De filosofie van de NatuurApotheek is dat een effectieve therapie voor de patiënt alleen gewaar-
borgd kan zijn na tussenkomst door een specialist. Door onze werkwijze - een product op maat op               
voorschrift van u als specialist - streeft de NatuurApotheek er naar de patiënt zo snel mogelijk terug te 
brengen in een gezonde balans. U bepaalt of het wenselijk is de therapie te herhalen of bij te stellen. 

• Eigen recept met betere controle op effect 
De door ons zelf bereide preparaten kunnen een meerwaarde vormen voor uw praktijk en patiënten. 
U kunt het effect van uw therapie beter volgen. En u kunt precies de hoeveelheid voorschrijven die 
uw patiënt nodig heeft. Mede daardoor zijn onze eigen bereidingen vaak de goedkoopste oplossing 
voor uw patiënt.

• We leveren vele kant-en-klaar merken en dierenproducten
Kant-en-klaar merken: onder andere AOV, Orthica, Vitals, MRL, Fahrenheit, VCL, Biosana, Gemma-
producten etcetera. Verkrijgbaar op voorschrift met aanzienlijke kortingen (tot 25%) voor uw patiënt. 

Dierenproducten: onder andere KAN Herbals, Phytotreat, Ecopets, Jing Tang en Biolife naast veel 
eigen recepten. De toedieningsvorm kan daarbij altijd aangepast worden aan uw wensen. Ook 
kunt u uw diagnose laten ondersteunen door onderzoek van het ELN (Europees Laboratorium voor           
Nutriënten).

Kortom: Wij willen uw praktijk deskundig en veilig ondersteunen!
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Ten geleide
Deze zomereditie heeft de focus liggen op de kwaliteit van kruidenproducten voor mens en dier.
De ontwikkelingen voor wat betreft de kruidenproducten voor dieren gaan de laatste tijd zeer snel. Dat is te zien 
aan de NVF-studiegroep Dier en Kruid, die nog steeds in ledenaantal groeit, zelfs enkele buitenlandse leden kent 
en inmiddels ook bij een Europese netwerkorganisatie is aangesloten. In de afgelopen maanden zijn de stalboekjes 
Natuurlijk Gezond (www.fyto-v.nl) voor varkens, vleeskalveren en pluimvee (uitgegeven door Rikilt in samenwerk-
ing met het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie) verschenen voor de reguliere sector. Ook werd het 
Nederlands-Indiase samenwerkingsproject over antibioticareductie bij melkvee door kruidengebruik (uitgevoerd 
door Dutch Farm Experience voor de NVF, Oxfam-Emotive en de provincie Overijssel) succesvol afgesloten. Een 
eindverslag van beide projecten houdt u van ons te goed vanwege drukke bezigheden van de coördinatoren.

De kwaliteit van diervoeders en de daarmee samenhangende gezondheidsclaims vormen het onderwerp van een 
samenvattend overzicht door Groot, Tychon en Van der Aa.

Om meer te weten te komen over kwaliteitsborging van fytotherapie in de praktijk voor mens en dier interviewde 
Van Asseldonk twee (natuur)apothekers. Over de praktijk van de testen in laboratoria spraken we professor Apers 
(Antwerpen), die ons een lezing van professor Vlietinck toestuurde, die we hebben vertaald en geactualiseerd.
In verband met het thema kwaliteit ontvingen we nog twee interessante Engelstalige bijdragen. Wang en Franz 
publiceerden over de introductie van kruiden uit de TCG (Traditionele Chinese Geneeskunde) in de Europese 
Farmacopee. Heinrich wees ons op een lacune in de etnofarmacologie van kruiden, namelijk het belang van een 
sterke keten voor kwaliteitsborging en stuurde ons een artikel van Booker e.a. Hier wordt vanuit een heel andere 
hoek belicht wat de consequenties zijn van de regelgeving die geschetst wordt in het artikel van Vlietinck. Wij plaat-
sen van beiden een vertaalde samenvatting. 

Van Elteren schreef vanuit de NPN een opinie-artikel over claims bij warenwetkruidenproducten voor mensen. De 
discussie hierover woedt nog volop.

Als we het hebben over kwaliteit bij warenwetproducten moet helaas ook worden geconstateerd dat er vervalsin-
gen van kruidenproducten voorkomen. Van Asseldonk maakte een overzicht van enkele zaken die op dit gebied in 
de VS spelen. 

De korte nieuwsberichten en het NVF-nieuws besluiten deze gevarieerde editie.
We wensen u veel leesplezier op aangename zomeravonden!

Anette van der Aa (dierenarts) en Tedje van Asseldonk (bioloog), thema-coördinatoren.

Kwaliteit van diervoeders 

M. Groot, H. Tychon en A. van der Aa

De kwaliteitseisen aan diervoeders worden geregeld via de Wet Dieren; deze eist dat voeders van dusdani-
ge kwaliteit dienen te zijn dat ze geen gevaar opleveren voor dieren en voor de volksgezondheid. De sector 
zelf heeft deze eisen middels kwaliteitssystemen (bijv. GMP+) vormgegeven. Maar kruiden zijn nog een grijs 
gebied in het wettelijke kader. 
Dit artikel bespreekt de huidige regelgeving, signaleert discrepanties en suggereert mogelijke verbeterin-
gen.

INLEIDING
Kruiden zijn een grote groep planten die volgens de 
definitie van de EMA kunnen variëren van gisten, algen 
en paddenstoelen tot en met bomen (voor definities zie 
ANNEX 1 RL2004/24/EG). Kruiden zijn al eeuwenlang 
een normaal onderdeel van de menselijke en dierlij-
ke voeding. Kruiden zijn ook de basis van de meeste 
geneesmiddelen: zo’n 70% van de geneesmiddelen is 
oorspronkelijk gebaseerd op kruiden. Wat dat betreft 
vallen kruiden zowel onder de (dier)geneesmiddelen 
als onder de diervoeders. Dit geeft problemen bij de 
wettelijke indeling, want de wetgeving probeert diervoe-

ders en (dier)geneesmiddelen strikt te scheiden (Besluit 
2011/25). Kruiden zijn daarom binnen het wettelijke 
kader een ‘grijs gebied’.
Kruiden kunnen een normaal onderdeel van het dieet 
van dieren zijn doordat ze bijvoorbeeld voorkomen in 
grasland en zo in hooi of kuilvoer terechtkomen. Ze 
kunnen ook gebruikt worden als toevoegingsmiddel 
(kruidenextracten zijn per definitie een toevoegingsmid-
del) of als gedroogd kruid in mengvoeders, bijvoorbeeld 
als onderdeel van een aanvullend voeder. Een andere 
optie is het gebruik van kruiden in diervoeders met een 
bijzonder voedingsdoel (dieetvoeders). 

Kruiden in diervoeders en mogelijke claims op 
een gezondheidsbevorderende werking
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Alle voeders vallen onder de General Food Law (Alge-
mene Levensmiddelen Verordening 178/2002). Toevoe-
gingsmiddelen vallen onder Verordening 1831/2003. 
Kruiden moeten hiervoor zijn opgenomen in het Regis-
ter Diervoederadditieven (toevoegingsmiddelen). In dit 
register stonden heel veel kruiden(extracten) als senso-
riële toevoegingsmiddelen (geur en smaakstof). Deze 
lijst wordt echter opgeschoond en alle kruiden waarvoor 
geen dossier is ingediend zullen van de lijst verdwijnen 
(zie ook Vo(EU) 230/2013). 

CLAIMS OP DIERVOEDER
Om iets over een gezondheidseffect van kruiden te 
kunnen zeggen mogen producenten onder bepaalde 
voorwaarden claims op hun voer zetten. Dat betekent 
dat er een uitspraak over gezondheidsbevorderende 
werkingen van het voer op de verpakking of advertentie-
materiaal (inclusief websites) vermeld mag worden en/
of via mondelijke uitleg gepresenteerd mag worden.

De uitwerking is uitgebreid beschreven in het Nat-
ionaal beoordelingskader Claims op diervoeder. Via een 
Marktverordening (Vo (EG). 767/2009) zijn claims op 
diervoeder mogelijk, mits voldaan wordt aan de volgen-
de eisen:
• Objectief en verifieerbaar voor autoriteiten
• Wetenschappelijk onderbouwd
• Optimalisering van de voeding en de ondersteu-

ning of bescherming van de fysiologische toestand 
toegestaan

• Niet ziekte-gerelateerd 
• Geen bijzonder voedingsdoel, tenzij voldaan wordt 

aan Richtlijn 2008/38, lijst bestemmingen
• Claims mogen niet misleidend zijn

Wat betreft de onderbouwing kan er onderscheid 
gemaakt worden tussen twee types onderbouwing: 
generieke claims (gebaseerd op algemeen aanvaarde 
kennis) en innovatieve claims (deze behoeven weten-
schappelijke onderbouwing).

Er is veel literatuur over de farmacologische werking 
van kruiden en hun inhoudstoffen. In monografieën 
zoals die van de ESCOP, EMA en EFSA en in de ver-
schillende farmacopees worden de farmacologische 
eigenschappen van kruiden beschreven, vaak met 
uitgebreide literatuurreferenties. Het zou ook voor dier-
voeders mogelijk moeten zijn om daarnaar te verwijzen 
zonder het verwijt van een medische claim. Dit zou 
gezien kunnen worden als algemeen aanvaarde kennis.

TOEGESTANE CLAIMS 
Onder toegelaten claims vallen:
• Toegelaten teksten KOAG/KAG, www.koagkag.nl
• Aansluitend bij de EU-Gedragscodes: Fefac (draft) 

of Fediaf (goedgekeurd)

Er wordt onderscheid gemaakt tussen samenstellings-
claims (bevat veel van product X) en functionele claims 
(bevat X met een werking Y).

PRAKTIJK IN DE DIERVOEDERSECTOR
Het Nationaal Beoordelingskader Claims op Diervoeder 
schept een kader voor de wetenschappelijke onderbou-
wing. In de praktijk biedt dit echter onvoldoende houvast 
voor de bedrijven én de inspecteurs om te beoordelen 
wat voldoende ‘wetenschappelijk onderbouwd’ is.
1. Over kruiden is veel informatie ter beschikking, 

maar deze wordt nu nog niet beschouwd als 
algemeen aanvaarde kennis. Men is nog steeds 
overgelaten aan de (willekeur van de) individuele 
inspecteurs.

2. Zowel diervoederproducenten als dierenartsen 
lopen tegen praktijkproblemen aan door het ontbre-
ken van een duidelijk wettelijk gedefinieerde groep 
gezondheidsbevorderende producten.

3. Kruidenextracten worden in de diervoederwetge-
ving gezien als toevoegingsmiddelen, terwijl deze 
in de voedingsindustrie als voedingsmiddel (supple-
menten) kunnen worden toegepast.

DISCREPANTIES IN HUMANE WETGEVING EN WET-
GEVING VOOR DIEREN
(Dier)geneesmiddelenwetgeving
Voor humane medicinale middelen zijn er 1) de zelf-
zorgmiddelen die bij de drogist te koop zijn, deze 
mogen KAG/KOAG claims voeren, 2) medische hulp-
middelen waarvan de werking is gebaseerd op fysische 
werking van een product (bijvoorbeeld pleisters, maar 
ook hoestdranken), 3) traditionele kruidengeneesmidde-
len met diverse soorten onderbouwing, en 4) reguliere 
geneesmiddelen (met registratie als geneesmiddel).

Bij diergeneesmiddelen is er geen categorie ‘medische 
hulpmiddelen’ en geen categorie ‘traditionele kruiden-
diergeneesmiddelen’.

Diervoeder versus levensmiddelenwetgeving
Nieuwe voedermiddelen moeten op Feed Materials 
Register (FMR) worden aangemeld (www.feedmateri-
alsregister.eu/index.php?page=Register). Dit register 
wordt beheerd door de sector en iedereen kan daar 
producten of stoffen aan toevoegen. Bij de beschrijvin-
gen van kruiden worden soms ook extracten genoemd 
en bij de karakteristieken wordt de fysiologische/medi-
sche werkzaamheid vermeld (annex II). Aan dit register 
kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het 
FMR is bedoeld om voedermiddelen aan te melden die 
nieuw op de markt gebracht worden. Hier kan iedereen 
iets invullen – het heeft geen wettelijke status en er is 
niet getoetst of de informatie inhoudelijk klopt. Indien 
een voedermiddel is opgenomen in de Catalogus Feed 
Materials dan is er in ieder geval wel een toets geweest 
aan de definitie voedermiddel. Beiden dienen echter 
niet als positieve lijst voedermiddelen.

Gedroogde kruiden worden gezien als voedermiddelen, 
terwijl extracten als toevoegingsmiddel worden gezien. 
Sommige extracten, bijvoorbeeld van suikerbieten, 
kunnen echter wel als voedermiddel  worden ingezet. 
Ook plantaardige oliën zijn voedermiddelen, terwijl 
kruidenolie gezien wordt als extract en dus als toevoe-
gingsmiddel. 
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Humaan worden kruidenextracten gezien als voedings-
middel, ze worden vaak als supplementen verkocht.

DISCUSSIE
Een eenduidige regeling omtrent kruiden zou een aantal 
voordelen voor de gehele sector (van dierhouder, voe-
derproducent tot en met de consument) met zich mee 
brengen. Door de zaak zo eenvoudig mogelijk te re-
gelen zullen er veiligere producten op de markt komen 
waardoor het vertrouwen van de consument versterkt 
kan worden en de producten economisch rendabeler 
worden.

Mogelijke oorzaken voor de moeizame indeling van 
kruiden zijn dat er geen duidelijke grens is tussen ‘ge-
zondheidsbevordering’ en ‘het voorkomen van ziektes’. 
Het zal altijd moeilijk blijven hier een duidelijke wettelijke 
definitie aan te geven. Ook helpt de ongelijkheid in de 
wetgeving aangaande ‘feed’ versus ‘food’ niet om meer 
duidelijkheid voor de mensen in de praktijk te scheppen.

Bij levensmiddelen bestaat een aparte groep voedings-
supplementen (gezondheidsbevorderende levensmid-
delen), maar bij diervoeders bestaat er geen categorie 
voor voedermiddelen/mengvoeders met een gezond-
heidsbevorderende werking (behoudens de dieetvoe-
ders en toevoegingsmiddelen).
Verder kent de diergeneesmiddelenwet geen groep 
‘traditionele kruidendiergeneesmiddelen’ en kan men 
ondanks het Besluit (EG)2011/25 bepaalde producten 
met een beetje moeite en/of creativiteit in zowel de 
geneesmiddelcategorie als in de diervoedercategorie 
onderbrengen.
Als de monografieën uit de humane sector niet be-
schouwd mogen worden als algemeen aanvaarde 
kennis voor de wetenschappelijke onderbouwing, of als 
extracten van kruiden niet in lijn met de procedés uit de 
Catalogus als voedermiddel mogen worden ingedeeld, 
kan dat leiden tot het verdwijnen van goede (kruiden)
producten van de markt. Dit omdat het indienen van een 
dossier als toevoegingsmiddel zeer lang duurt en zeer 
kostbaar is, en niet in lijn is met de humane sector.

Mogelijke oplossingen voor een helder beleid omtrent 
het gebruik van kruiden in het diervoeder kunnen zijn:

Eenduidigheid
1) extracten welke voor mensen als voedingssupple-
ment gebruikt mogen worden voor dieren als voeder-
middel accepteren;
2) informatie uit monografieën en farmacopees accep-
teren als algemeen aanvaarde kennis;
3) op veiligheid evalueren van kruiden die humaan als 
traditioneel kruidenmiddel gebruikt worden en bij ge-
bleken veiligheid vrijgeven voor het gebruik bij dieren; 

Claims
4) beoordeling vooraf van de etiketten voor wat betreft 
claims en teksten;
5) voorbeeldclaims en acceptabele onderbouwing als 
leidraad publiceren.

Dit alles zal de controle door de overheid minder afhan-
kelijk laten zijn van persoonlijke inzichten. En hiermee 
kan de beoordeling op meer inhoudelijke gronden plaats 
vinden, in plaats van zich te richten op het gebruiken 
van juiste bewoordingen en terminologie.
Tenslotte zal een Europees geldend beoordelingskader 
voor claims op diervoeder de internationale handel sti-
muleren en de veiligheid voor dier en mens, alsook de 
controleerbaarheid, vergroten.

AUTEURSGEGEVENS
Dr. Maria Groot is dierenarts en onderzoeker op het Rikilt 
(DLO-WUR); drs. Huguette Tychon is adviseur kwaliteits-
management diervoeders en levensmiddelen: huguette@
htp-advies.nl; drs. Anette van der Aa is dierenarts en lid van 
de redactie van dit tijdschrift.
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Voor een leek zal het niet gemakkelijk zijn om het ene 
bloemetje van het andere te onderscheiden en zijn dit 
allemaal ‘madeliefjes’. Mogelijke vervalsingen of verwis-
selingen liggen dan op de loer, zeker als het materiaal 

Kruidenquiz
1.                2.                        3.                   4.

gedroogd is, en laat staan als het ook nog eens ver-
malen of verpulverd is. 

Hoe staat het eigenlijk met de plantenkennis van de 
NVF-leden en andere lezers van dit blad?
Kunt u de vier hierboven getoonde soorten correct 
benoemen? Stuur uw oplossing naar nvf@fyto.nl. 
Onder de eerste vijf juiste inzendingen van betalende 
abonnees/leden verloten we de recente herdruk van het 
leerboek Traditionele Europese Natuurgeneeskunde 
(Elling/Van Asseldonk). Een juiste inzending betreft 
het vermelden van de correcte botanische (‘Latijnse’) 
namen van de getoonde bloemensoorten van links 
naar rechts; auteursnamen en variëteiten zijn niet 
nodig.
NVF-bureaumedewerkers, NTvF-redactieleden en au-
teurs van dit nummer zijn uitgesloten van deelname. De 
uitslag volgt in het oktobernummer van het NTvF.

De rol van de apotheker bij de kwaliteit 
van de fytotherapeutische zorg

A.G.M. van Asseldonk

Charles Wauters, apotheker, is bij zijn pensionering tot erelid van de NVF benoemd vanwege zijn jarenlange 
inspanningen voor de NVF en voor de fytotherapie in het algemeen. Zo heeft hij onder meer namens de NVF 
met succes de kwestie van het verbod op gojibessen (Lycium barbarum), Magnolia officinalis en Stephania 
tetandra bij de Nederlandse overheid aangekaart: na zes jaar en na veel brieven en discussies werden deze 
TCM-planten weer toegelaten in de warenwet. Wauters heeft zich de laatste jaren voor zijn pensioen toege-
legd op de specifieke invulling van farmaceutische patiëntenzorg bij de toepassing van fytotherapeutica via 
de NatuurApotheek. Sinds twee jaar is de apotheek overgenomen door collega Edwin Lipperts. Beide apo-
thekers hebben veel liefde voor hun vak en hebben zich gespecialiseerd in de kruidengeneeskunde, onder 
meer in de traditioneel Chinese toepassing ervan.

Wat is er nodig voor een kwalitatief 
goede fytotherapeutische patiënten-
zorg? 
Edwin Lipperts (EL): Op de eerste 
plaats een goede diagnose. Dat heb ik 
van Charles geleerd en dat is zonder 
meer het belangrijkste. De Traditionele 
Chinese Geneeskunde (TCG) is daarin 
heel duidelijk: het gaat erom de pati-
ent zo snel mogelijk beter te maken. 
De therapie wordt daartoe zo nodig 
elke twee weken bijgesteld. Een heel 
verschil met de gangbare Westerse 
benadering, waarin ik ben opgeleid en 
waar jarenlang (dezelfde) pillen slikken 
heel veel voorkomt.
Charles Wauters (CW): En natuurlijk ook de juiste 
geneesmiddelenkeuze, die rekening houdt met de 
specifieke patiënt qua dosering en voorgeschiedenis, 

maar ook met diens leefstijl en overige 
medicatie.

Bedoel je met dat laatste de farmacovi-
gilantie, onder meer het signaleren van 
mogelijke gevaarlijke interacties tussen 
geneesmiddelen of zelfs voedingsmidde-
len?
CW: Jazeker, dat is een belangrijk aspect 
van het werk van de apotheker. Helaas 
is dat wat betreft kruiden en de gangbare 
geneesmiddelen niet altijd goed geregeld. 
Nederland heeft een in de wereld uniek 
systeem voor de gangbare geneesmidde-
len, waarbij voorschrijvers en afleveraars 
(artsen en apothekers, red.) automatisch 

en direct worden gewaarschuwd als er problemen 
zouden kunnen optreden bij bepaalde combinaties, 
maar kruiden zitten daar nauwelijks in. Geregistreerde 

Een interview met Charles Wauters en Edwin Lipperts, 
apothekers    
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Hypericum- en Ginkgo-preparaten wel natuurlijk, maar 
er worden ook zeer veel andere kruiden voorgeschre-
ven en die zou je daarbij moeten betrekken.
EL: Wij hebben een paar jaar geleden samen met de 
NVF alle Nederlandse, bij de farmacovigilantie be-
trokken, partijen om de tafel weten te krijgen en een 
voorstel gemaakt om dit op te lossen. Daarbij zou de 
jarenlange ervaring van onze apotheek gebruikt mogen 
worden. Helaas heeft ZonMw in de tweede ronde dit 
voorstel niet gehonoreerd. Wij moeten natuurlijk zelf 
toch wel hiermee verder gaan, en we hebben recent 
een gestandaardiseerde vragenlijst ontwikkeld die uit-
gaat van de reguliere medicatie, omdat dat vaak de ge-
vaarlijkste component is van de combinatie. Het gaat er 
dan vooral om dat bepaalde parameters die meetbaar 
zijn, zoals bloedstolling, bloeddruk enzovoorts geduren-
de een bepaalde tijd in de gaten worden gehouden.

En als het om het fytotherapeuticum gaat? Hoe weet je 
dat een product van goede kwaliteit is? Waar kijk je dan 
naar?
EL: Ik heb van Charles overgenomen dat je het beste 
zelf vanuit de farmaceutische grondstoffen kunt werken. 
Alles wat al verwerkt zit in een potje, pil of capsule is 
minder goed controleerbaar. Vooral als het om waren-
wetproducten gaat – en dat gaat het nog heel vaak.
CW: Er zijn twee dingen van belang: op de eerste plaats 
moet je weten welke certificaten je nodig hebt bij welk 
kruid. Je moet die ook goed kunnen lezen. En je moet 
ook heel goed letten op dingen die er niet in staan; zo 
moet er bij klavers gecontroleerd zijn op dicumarinen, 

bij composieten op pyrrolizidinegehalte, enzovoorts. 
Daarnaast komt nog iets anders, wat eerder met erva-
ring te maken heeft: dat je het materiaal herkent als je 
een nieuwe batch openmaakt. Dat je weet: dit ruikt en 
ziet er uit als het goede product. Iedereen weet onmid-
dellijk dat er iets niet goed is als er koffie in een pot zit 
in de plaats van thee. Bij gepoederde producten, met 
name gepoederde ruwe kruiden is dat lastiger. Daarom 
worden ruwe kruiden niet gepoederd ingekocht. 
EL: Voor mij is het heel belangrijk dat er nog steeds een 
paar mensen in de apotheek werken die deze erva-
ring jarenlang hebben opgedaan. Daarnaast kijken we 
heel goed na hoe de grondstoffen zijn geëxtraheerd, 
met welk medium en in welke verhouding. En daar valt 
veel over te zeggen want daarin hanteren producenten 
soms heel eigen fantasierijke beschrijvingen, ook weer 
met name bij warenwetproducten. Voor de Europese 
fytotherapeutica is er gelukkig meestal een relatie met 
een merkerstof te leggen, ook bij TCG-kruiden. Verder 
wordt voor kwalitatieve doeleinden vaak gekeken naar 
de zogenaamde fingerprint, ondersteund door asgehal-
te, zuuroplosbaarheid, TLC (thin layer chromatography) 
of HPLC (high performance liquid chromatography) 
plaatjes, gaschromatografische spectra en dergelijke.

Waarom is dat soort zaken belangrijk? 
CW: Zonder zicht op de kwaliteit kun je zowel de 
veiligheid als de effectiviteit van het fytotherapeuticum, 
en daarmee van de therapie, nooit garanderen. Het is 
misschien ook een kwestie van vertrouwen op een leve-
rancier, maar liever dan dat ik op zijn blauwe ogen afga, 

Zijn maag en darmen je tot last?
!

Natuurlijk en e� ectief bij:
 Darmkrampen

 Maagkrampen

 Vol, opgeblazen gevoel

 Misselijkheid

 Maagpijn

Zelfzorggeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

*De werking van Iberogast is klinisch bewezen in 
verschillende studies met meer dan 7000 deelnemers.

Zelfzorggeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

verschillende studies met meer dan 7000 deelnemers.

Iberogast is een kruidengeneesmiddel* met 9 geneeskrachtige kruiden 
voor een e� ectieve oplossing bij maag- en darmklachten
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vraag ik naar de relevante certificaten.
EL: Dit is wel een weg waarop we ons nu met z’n allen 
bevinden die leidt tot steeds duurdere wensen die 
alleen nog maar door de hele grote spelers kunnen 
worden vervuld. Instanties als de NVWA (Nederlandse 
Voedsel- en WarenAutoriteit) worden steeds veeleisen-
der en kampen daarbij zelf vaak met weinig expertise. 
Je moet in die gevallen goed in de gaten houden of het 
niet teveel doorslaat naar lege regels die schijnveilig-
heid geven. En heel jammer is dat de regels voor de 
warenwet eigenlijk geen positieve kwaliteitseisen ken-
nen.Veel kruidenpreparaten voldoen aan de NVWA-cri-
teria, maar daarmee is de kwaliteit niet verzekerd. Daar 
is een farmaceutische benadering voor nodig.
CW: Integendeel, in de warenwet geldt: hoe meer 
verdund, hoe beter de kwaliteit. Zoals iemand het ooit 
verwoordde: de farmacopee eist dat bepaalde dingen 
aan een minimumeis voldoen (bijvoorbeeld venkel bevat 
minimaal 4% etherische olie) en de NVWA eist alleen 
maar dat er bepaalde dingen niet inzitten. Dit gaat over 
voedselveiligheid. Een kruid dat een stof bevat die een 
sterke werking heeft (bijvoorbeeld een stof die de wer-
king van de hartspier versterkt) wordt als consumptie-
middel verboden. Overigens kent Nederland een aantal 
eisen op veiligheidsgebied die veel strenger zijn dan 
in andere landen, waarbij je je af kunt vragen of dit wel 
rationeel is. Een voorbeeld hiervan is de eis wat betreft 
de hoeveelheid PAK’s die in een product mag zitten. 
Een ander voorbeeld is dat het toegestane gehalte aan 
toxische pyrrolizidine-alkaloïden in Nederland een factor 
1000 lager is dan in Duitsland. 

Wat kan er fout gaan op dit gebied?
CW: Natuurlijk gaat er wel eens iets fout. Ik ken eigen-
lijk maar twee duidelijk negatieve voorbeelden in de 
geschiedenis van de fytotherapie in mijn carrière sinds 
1982. En dat is dus niet veel. De eerste keer was het 
Belgische kruidenschandaal (verontreiniging van een 
afslankmiddel met aristolochiazuur, red.). Dat werd 
evident veroorzaakt door het ontbreken van essentiële 
kennis en (dus) controle door een paar geldbeluste 
artsen met nauwelijks moraal. Het tweede voorbeeld is 
niet veroorzaakt door schurken, maar wel door gebrek 
aan kennis en controle: de verwisseling van steranijs 
door Japanse steranijs (in de drogisterijbranche). 
In mijn praktijk denk ik altijd aan vele goede gevallen: 
mensen die met fytotherapie duidelijk beter af zijn in 
hun levenskwaliteit. Ik denk aan de simpele mogelijkhe-
den die in de reguliere praktijk gewoon worden overge-
slagen. Dat is niet alleen jammer voor de patiënt, maar 
vaak ook kostbaar. Een voorbeeld: we hebben ooit een 
interne bloeding bij een dolfijn in het Dolfinarium Har-
derwijk weten te stelpen met een kruidenpreparaat. Dat 
dier leeft nog steeds.

Wat vinden jullie verder nog belangrijke zaken in de 
fytofarmaceutische patiëntenzorg?
EL: In de wereld van de complementaire geneeswijzen 
is er nog weinig systematisch teamwerk, zoals je dat in 
de reguliere zorg wel hebt. Daar behandelen de speci-
alisten in de ziekenhuizen tijdens de middagpauze een 

casus en nemen de huisartsen en apothekers van elke 
regio verplicht deel aan een maandelijks farmacothera-
peutisch overleg. Om dit gemis te compenseren organi-
seren wij regelmatig een kennisuitwisselingsprogramma 
met de artsen en therapeuten die bij ons bekend zijn.
CW: Dat er meer mensen lid zouden moeten worden 
van de NVF! Er zijn er nog teveel (voorschrijvers) die 
hun vak niet serieus genoeg nemen en het NTvF te 
moeilijk vinden. Met een beetje moeite kan het vak 
zoveel professioneler worden.
EL: Als er iets fout gaat, bijvoorbeeld door bijwerkingen 
of interacties met kruiden wordt dit vaak enorm uitver-
groot en lijdt de hele sector er onder. Daarom zijn we 
allemaal gebonden om maximale kwaliteit te leveren.
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Wettelijke vereisten

A. Vlietinck, L. Pieters en S. Apers (vertaling en bewerking: A.G.M. van Asseldonk) [1]

Kruidengeneesmiddelen (Herbal Medicinal Products, HMP) worden steeds belangrijker in de EU. Een mijl-
paal vormde in 2004 de introductie van de vereenvoudigde procedure die voor alle lidstaten geldt om tradi-
tionele kruidengeneesmiddelen (Traditional Herbal Medicinal Product, THMP) te registreren. Wat de kwaliteit 
betreft moeten deze geneesmiddelen gelijkwaardig zijn aan de normale registratieprocedure. Hiertoe zijn 
wetenschappelijke monografieën beschikbaar in de Europese Farmacopee of equivalente monografieën van 
de farmaceutische industrie. De standaarden die hierin staan kunnen gevaarlijke vervalsingen, minderwaar-
dige producten, verwisselingen en vervuilingen in de kruidengeneesmiddelen voorkomen. Dit artikel schetst 
de kwaliteitsbepalingen die nodig zijn voor de geneesmiddelregistratie. 

WETTELIJKE RICHTLIJNEN EN REGISTRATIE PRO-
CEDURE
De EU-richtlijn voor de registratie (c.q. marktauthorisa-
tie) van geneesmiddelen is nr 2001/83/EC en de modifi-
caties 2004/27/EC en 2004/24 EC maken de registratie 
mogelijk van kruidengeneesmiddelen op basis van 
WEU (Well Established Use), respectievelijk TU (Tra-
ditional Use). WEU-marktauthorisaties lopen via de 
EMA (European Medicines Agency) of de lokale 
autoriteiten, terwijl TU-registraties uitsluitend nationaal 
verlopen. De WEU-marktauthorisaties gebeuren via de 
EMA door de procedure van de wederzijdse erkenning. 
Hierbij wordt een referentieland gekozen dat een evalu-
atierapport opmaakt. Het rapport kan vervolgens al dan 
niet door de andere aangevraagde landen aanvaard 
worden. De centrale procedure waarbij het dossier 
rechtstreeks door de EMA wordt beoordeeld, is moge-
lijk voor synthetische innovatieve geneesmiddelen en 
voor biotechnologische geneesmiddelen, maar jammer 
genoeg (nog) niet voor kruidengeneesmiddelen.

WEU kan op basis van eigen klinisch effectiviteitsonder-
zoek worden vastgesteld maar ook – mits het HMP 
minimaal tien jaar succesvol (effectief, weinig bijwerk-
ingen) in de EU gebruikt is – op basis van bibliografi-
sche gegevens. Bij TU- c.q. THMP-registratie is er altijd 
sprake van bibliografische gegevens, eigen onderzoek 
naar effectiviteit is daarvoor niet nodig. Er moet wel 
sprake zijn van een plausibele werking die uit de litera-
tuur blijkt. Ook zijn er voor beide toelatingen dezelfde 
strikte eisen aan de kwaliteit en de borging daarvan. 
Daarnaast is voor de vereenvoudigde TU-registratie een 
voorwaarde dat de producten voor zelfzorg bestemd 
moeten zijn. In Nederland betekent dit een flinke beper-
king op de mogelijke indicaties. Een eis voor TU is ook 
dat de producten minimaal dertig jaar in gebruik zijn, 
waarvan eventueel vijftien jaar buiten de EU. Combina-
ties van HMP met vitaminen of mineralen die in synergie 
werken zijn uitdrukkelijk wel toegestaan in de richtlijnen. 

Zoals voorgeschreven in de richtlijn 2004/24/EC werd 
binnen de Europese geneesmiddelenautoriteit (EMA) 

een HPMC (Herbal Medicinal Products Committee) 
ingesteld. Deze commissie heeft een groot aantal 
documenten gepubliceerd om de kwaliteit, veiligheid en 
effectiviteit van kruidengeneesmiddelen te vergroten, 
zoals:
• Richtlijnen voor kwaliteit en specificaties van (T)

HMP (nu in herziening, reacties tot 31 augustus 
2015 mogelijk);

• GACP-richtlijnen (Good Agriculture and Collecting 
Practice);

• Richtlijnen voor de applicatiedossiers, zoals de 
richtlijn voor het declareren van HS en HP (zie 
kader) in de SPC’s (Summary of Product Charac-
teristics) en het CTD-format (Common Technical 
Document);

• Richtlijn over het (niet) desinfecteren met methylb-
romide en ethyleenoxide;

• Discussiestukken over kwantitatieve en kwalitatieve 
analysemethoden voor (T)HMP, over stabiliteits-
testen en microbiologische testen; 

• Discussiestukken over ethanol en andere extrac-
tiemedia en over de geschiktheid van (T)HMP voor 
kinderen.

De misschien wel belangrijkste taak van het HPMC is 
het voorzien in de bibliografische onderbouwing van de 
(T)HMP. De eerste geaccepteerde EMA-monografieën 
van 136 plantaardige bereidingen zijn nu (mei 2015) 
verschenen; daarnaast zijn er zestien gereviseerd en is 
er nog een dertigtal in diverse voorstadia [2]. 

Het aantal jaarlijkse registraties van THMP in de EU 
steeg van 0 in 2004 tot 374 in 2011 om vervolgens twee 
jaar lang net onder de 300 te blijven [3]; in 2014 zijn er 
slechts 125 gemeld. De aantallen WEU-HMP-regi-
straties kennen minder grote schommelingen en blijven 
tussen de 50 en 100 per jaar. Het gaat voor circa 2/3 
deel om monopreparaten; 1/3 bevat meer dan één 
kruid. Per land zijn er grote verschillen: Het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland voeren de rij aan met respec-
tievelijk 333 en 235 registraties; Nederland en België 
staan verder naar achter met respectievelijk 31 en 12 
THMP-registraties. Wat betreft WEU-HMP-registraties 

voor de kwaliteit van kruidensubstanties en kruidenberei-
dingen voor de productie van kruidengeneesmiddelen
in Europa
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staat Duitsland eenzaam op kop met 243 registraties; 
daarna volgt Oostenrijk met 46 en Nederland en Bel-
gië horen met 18 respectievelijk 14 registraties tot de 
middenmoot. Italië heeft vrijwel geen registraties, maar 
Polen juist weer relatief veel. Er zijn nog veel dossiers 
onder beoordeling (690 voor THMP en 331 voor WEU-
HMP). De lijst van THMP wordt aangevoerd door drie 
wortels (Harpagophytum, Pelargonium en Valeriana) 
terwijl bij WEU-HMP bereidingen van Hedera helix, 
Ginkgo biloba en Hypericum perforatum bovenaan 
staan [3].

ROL VAN DE EUROPESE FARMACOPEE (EP) 
De EMA-monografieën verwijzen steeds voor de kwali-
teit van de uitgangsstof naar de Europese Farmacopee 
(EP). De EP behandelt alle farmacologische grond-
stoffen, dus vooral chemische maar ook plantaardige 
grondstoffen. Daartoe werken twee werkgroepen (13A 
en 13B) aan respectievelijk geneesplanten (HS) en 
plantbereidingen (HP) (zie ook het artikel van Wang en 
Franz elders in deze editie over de introductie van tradi-
tioneel gebruikte Chinese planten in de EP).
In de zesde editie staan 166 HS- en 105 HP-monogra-
fieën en er zijn er nog 38 respectievelijk 17 in bewerking 
(situatie 2008, naar [1]). De twee belangrijkste pijlers 
voor kwaliteit zijn het telen c.q. verzamelen van kruiden 
en de bereidingsmethode van de extracten.

Teelt
In tegenstelling tot bij chemisch gedefinieerde substan-
ties is het plantaardige uitgangsmateriaal erg onderhe-
vig aan natuurlijke schommelingen in de gehaltes aan 
actieve en begeleidende stoffen en aan contaminanten 
van allerlei oorsprong. Niet alleen genetische oor-
zaken zoals chemische rassen, maar ook groeiomstan-
digheden zoals klimaat, bodem en aantastingen door 
insecten, grazers en micro-organismen beïnvloeden het 
spectrum aan inhoudsstoffen en daarmee de kwaliteit. 
Verder zijn ook de oogst- en bewaarmethode, eventu-
ele behandelingen tegen aantastingen voor en na de 
oogst, de verkleiningsmethoden en opslagcondities van 
invloed.
Onderzoek naar geneeskruidenteelt is vooral gericht 
op het optimaliseren van het gehalte aan de actieve 
bestanddelen, reduceren van contaminaties en verbe-
tering van de oogst- en bewaaromstandigheden. Teelt 
is soms de enige oplossing om voldoende materiaal te 
verkrijgen van bedreigde of zeldzame soorten. Verza-
melen van kruiden mag nooit de groeiomgeving scha-
den en dient optimale omstandigheden te scheppen 
voor hergroei van de betreffende planten.
Bij de karakterisering van de HS hoort een gedetail-
leerde evaluatie van alle botanische en fytochemische 
aspecten van de plant door identificatie (macroscopisch 
en microscopisch), testen op zuiverheid en een gehal-
tebepaling. De richtlijnen hiervoor staan in de EP. Indien 
een product voor registratie wordt aangeboden dat 
(nog) niet in de EP staat dienen gelijkwaardige docu-
menten te worden ontwikkeld door de producent.
Fytochemische identificatie kan analoog zijn aan die 
van de corresponderende HP en bestaat uit een chro-
matografische vingerafdruk en een kwantitatieve bepa-

ling van enkele inhoudsstoffen. Voor de gehaltebepaling 
dienen drie soorten HS te worden onderscheiden:
• HS met bestanddelen waarvan de therapeutische 

activiteit (als extract) bekend is;
• HS met actieve merkers, dat wil zeggen waarbij de 

activiteit van één of enkele stoffen bekend is;
• HS waarvan geen actieve merkers bekend zijn en 

waarvan ook geen bestanddelen met bekende the-
rapeutische activiteit beschreven zijn.

Naast de normale testen op zuiverheid, zoals ook bij de 
chemisch gedefinieerde substanties vereist, moeten HS 
vanwege hun natuurlijke oorspong voldoen aan aanvul-
lende zuiverheidseisen zoals testen op zware metalen, 
pesticiden- en herbicidenresiduen, mycotoxinen, micro-
biologische zuiverheid en, indien er aanleiding voor is, 
zelfs radioactiviteit.

Bereiding en kwaliteit
Om een reproduceerbaar kwaliteitsprofiel te krijgen 
moeten alle stappen in het extractieproces exact ge-
definieerd zijn en bovendien gevalideerd, zodat na elke 
stap kan worden vastgesteld of de kwaliteit nog gelijk is 
aan de gestelde standaard. De EP definieert vloeibare 
extracten, tincturen, halfvaste (ingedikte) bereidingen en 
vaste bereidingen (zoals droogextracten). De halfvaste 
bereidingen komen door hun slechte bewaarbaarheid 
nog maar weinig voor, droogextracten ziet men veel 
vaker. De vloeibare extracten en tincturen worden vaak 
als zodanig (bijvoorbeeld in een druppelaar) verkocht 
of verwerkt in een zalf (een halfvaste toedieningsvorm). 
Er worden native (genuine)- en non native-extracten 
onderscheiden; in het tweede geval bevinden zich naast 
de plantenstoffen nog vulmiddelen in het extract zoals 

Herbal substance (HS) en Herbal preparation 
(HP) 
Het is van belang duidelijk onderscheid te maken 
tussen plantaardige grondstof (HS: Herbal Sub-
stance) en plantaardige bereiding (HP: Herbal 
Preparation).
De grondstof (HS) is het verse of gedroogde kruid, 
zoals het van de teler komt. De Australische over-
heid hanteert voor dit uitgangsmateriaal de term HM 
(Herbal Material); maar dat kan dan behalve ge-
droogd ook nog gesneden of gemalen zijn [4]. De 
HS ondergaat een bewerking als snijden, extrahe-
ren – hierbij zijn er heel verschillende mogelijk-
heden, al naar gelang de extractievloeistof en 
-procedure – of het uitpersen van sap. Dan heet 
het een bereiding (HP). Deze bereiding kan vervol-
gens nog verder verwerkt worden –  bijvoorbeeld 
tot een droogextract, pil of capsule – en in een 
consumentenverpakking worden aangeboden. In de 
registratieprocedure wordt dit alles ook betrokken, 
zodat onder meer verpakking, claim(s), dosering en 
bijsluiter ook worden beoordeeld. Het eindproduct is 
een kruidengeneesmiddel (HMP, Herbal Medicinal 
Product).
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plantaardige olie, siliciumdioxide of suikers.

De DER (Drug Extract Ratio) is een belangrijk criterium 
samen met het gebruikte extractiemiddel (oplosmiddel) 
voor het karakteriseren van de bereiding, vooral voor 
extracten waarvan de actieve inhoudsstoffen niet be-
kend zijn. De DER is de verhouding tussen de hoeveel-
heid HS en de hoeveelheid na de bereiding. 2:1 bete-
kent dat er 2 kilo HS gebruikt is om tot 1 kilo bereiding 
te komen.
Bij tincturen wordt DSR (Drug Solvent Ratio) uitgedrukt 
als 1:5 of 1:10 met alcohol als extractiemiddel, dat niet 
wordt ingedampt. Dat wil zeggen dat de bereiding 1:5 
bestaat uit 1 gewichtsdeel gedroogd plantenmateriaal 
en 5 gewichts- of volumedelen oplosmiddel (doorgaans 
ethanol van een zeker percentage). Elke andere ver-
houding van de grondstof en het extractiemiddel noemt 
men een vloeibaar extract. 
De DERnative wordt vaak gebruikt om droogextracten te 
karakteriseren. De native-bereiding heeft een waarde 1 
en het extractiemiddel een hogere of gelijke waarde van 
1. Een DERnative van 2,5 - 4,5:1 betekent dat tussen 2,5 
en 4,5 kg gedroogde plantdelen (HS) nodig zijn voor de 
productie van 1 kg droogextract (maximaal 5 % water in 
het droogextract), dat werd bereid met een extractiem-
iddel, meestal water of waterige alcohol, dat daarna tot 
droog werd ingedampt of droog gesproeid. Het is eerder 
een theoretische waarde omdat bij vrijwel alle droogex-
tracten stabilisatoren zijn toegevoegd. 
Als een droogextract gemaakt wordt zonder dat er 
verdere toevoegingen nodig zijn, wat bijvoorbeeld bij 
harsen voorkomt, is de DERnative gelijk aan de DER. In 
Australië spreekt men over de Native Extract Ratio [4].

Naast het uitgangsmateriaal (HS) en de extractiemidde-
len dragen ook de bereidingswijze en de gebruikte ma-
chines bij tot de kwaliteit van de bereidingen. Tincturen 
en vloeibare extracten worden bereid door maceratie 
(HS rust in een oplosmiddel, zoals bij thee zetten) of 
percolatie (oplosmiddel stroomt over HS, zoals bij koffie 
zetten); maar ook kan een droogextract (mits verkregen 
met hetzelfde oplosmiddel) worden opgelost in de juiste 
concentratie ethanol. Eventueel wordt er gefilterd.

CLASSIFICATIE VAN EXTRACTEN IN DE EP
De EP definieert vier categorieën extracten op basis 
van de werkzame inhoudsstoffen:
1. Gestandaardiseerde extracten: binnen een accep-

tabele marge worden deze op een bepaald niveau 
gebracht met betrekking tot bepaalde (voor de 
werking relevante) inhoudsstoffen, bijvoorbeeld 
senna-extracten gestandaardiseerd op sennoside 
B-glycosiden.

2. Gekwantificeerde (genormeerde) extracten zijn 
binnen een bepaalde marge gelijk met betrekking 
tot de actieve merkers (inhoudsstoffen) en hier 
mag uitsluitend door het mengen van verschillen-
de batches van hetzelfde extract de aanpassing 
worden verkregen. Zo bevat 60 mg gekwantificeerd 
Ginkgo-bladextract tussen 13,2 en 16,2 mg flavo-
noïden in de vorm van flavonglycosiden; tussen 
1,68 en 2,04 mg ginkgoliden (A, B en C) en 1,56-

1,92 mg bilobalide.
3. Overige extracten zijn kruidenbereidingen waarvan 

de therapeutisch actieve bestanddelen niet bekend 
zijn. Dan worden ze ook niet genormeerd of ge-
standaardiseerd. Ze worden slechts gedefiniëerd 
door het productieproces en de specificaties hierbij 
(DER). Bijvoorbeeld valeriaandroogextract: ethanol-
ic 60% (v/v): 125 mg. Indien geen markerstof in de 
EP staat genoemd kan de producent er zelf wel een 
kiezen voor de kwantitatieve analyse in relatie tot 
het native-extract.

4. De EP noemt een extract verrijkt (refined) als er 
zuiveringsprocedures zijn toegepast die ertoe leiden 
dat het aandeel van gekarakteriseerde stoffen 
hierin hoger is dan normaal het geval zou zijn. Een 
voorbeeld is het genormeerde en verrijkte Gink-
go-extract.

MODERNE ANALYSETECHNIEKEN
Omdat plantextracten vaak als geheel werkzaam zijn 
moet de mix van bestanddelen worden geïdentificeerd 
met behulp van een semi-kwantitatieve methode, die 
bestaat uit een chromatografische vingerafdruk en een 
gehaltebepaling voor enkele karakteristieke bestandde-
len.
De identificatietesten dienen specifiek te zijn, en liefst 
ook gebruikelijke substituties (adulteraties) te kunnen 
herkennen. Alleen een gaschromatografie met retentie-
tijd is niet specifiek genoeg. Maar een combinatie van 
HPLC (High Performance Liquid Chromatography) en 
dunnelaagchromatografie (TLC), densitometrie of een 
combinatie van technieken kan wel acceptabel zijn, zo-
als HPLC/UV-diodemeting, HPLC-massaspectrometrie 
(MS) of gaschromatografie-MS. 

In vergelijking met synthetische geneesmiddelen is 
de kwantitatieve analyse van kruidengeneesmiddelen 
bijzonder complex. Het zijn mengsels van vele stoffen, 
ingebed in een natuurlijke matrix. De voorbereiding van 
monsters voor een analyse vereist ingewikkelde en 
speciale procedures, om deze stoffen te isoleren uit een 
matrix die van nature nogal variabel is. Uiteraard dient 
er voor HP rekening te worden gehouden met grotere 
standaardafwijkingen dan bij geïsoleerde verbindingen. 
Omdat selectieve analysemethoden vaak ontbreken 
moeten in dat geval aspecifieke assays toegepast 
worden zoals colorimetrische bepalingen van saponinen 
of fotometrische bepalingen van flavonoïden.
Desalniettemin dienen de analyseprocedures die toege-
past worden om de merkers of actieve stoffen te kwan-
tificeren gevalideerd te worden, analoog aan de pro-
cedures voor HP met chemisch gedefinieerde actieve 
verbindingen. De validatie van de analysemethode richt 
zich op het bewijzen en documenteren dat de betreffen-
de procedure geschikt is en acceptabel voor zijn doel. 
In het algemeen zal de ontwikkelaar of gebruiker van de 
methode op een lineaire schaal bewijs zoeken voor zijn 
specificiteit, accuraatheid, detectie- en kwantificerings-
limieten en robuustheid, zowel voor het gebruik binnen 
het bedrijf als voor de in te dienen registratiedossiers.
Voor de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van HS 
en HP zijn referentiestandaarden onontbeerlijk om de 
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resultaten te verifiëren. In de EP zijn een groot aantal 
van die standaarden te vinden, maar slechts weinig 
voor HP’s. Aanvullend worden deze incidenteel op com-
merciële basis gemaakt en beschreven. Tegenwoordig 
worden daarnaast voor meer en meer HP’s chemische 
referentiestandaarden (CRS) in de EP beschreven. Dit 
kunnen geïsoleerde actieve verbindingen zijn of extrac-
ten met een nauwkeurig gedefinieerde hoeveelheid van 
een merkerstof. Voorbeelden van het eerste zijn boldine 
(uit boldoblad), ruscogenine (uit muisdoorn) en aescine 
(uit de paardenkastanje); van het tweede het gestan-
daardiseerde droogextract van de mariadistel en van de 
kuisboomvrucht (monnikspeper).

CONCLUSIES
Uniforme regels voor kwaliteitsbepalingen en -eisen aan 
kruidengeneesmiddelen zijn gewenst. De kwaliteits-
borging loopt vanaf het teeltveld (HS) via de bereiding 
van de actieve grondstof (HP) naar het eindproduct dat 
een (T)HMP is. De kwaliteit is inherent aan het product 
en kan er niet achteraf ‘in getest’ worden! De nieuwe 
mogelijkheden voor Europese registratie van (T)HMP 
geven nieuwe kansen voor de sector door het scheppen 
van uniformiteit in standaarden en procedures. Er moet 
echter nog veel aanvullend onderzoek gedaan worden 
in de farmacognosie en fytotherapie, omdat er nog 
veel onbekend is over de werkzame bestanddelen van 
geneesplanten.
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De rol van de Europese Farmacopee

M. Wang en G. Franz (vertaling en samenvatting: A.G.M. van Asseldonk) [1]

In de loop van de geschiedenis hebben alle culturen ter wereld gezondheidszorgstrategieën ontwikkeld, die 
vaak gekenmerkt worden door een holistische benadering en waarbij gebruik gemaakt werd van de genees-
kracht van grondstoffen uit de natuur. Zo ook de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) waarbij voor ieder 
individu een unieke multitarget-behandeling wordt gecomponeerd. Geschat wordt dat meer dan 1,5 miljard 
mensen wereldwijd vertrouwen op TCG. De handel in geneesmiddelen uit de TCG wordt wereldwijd steeds 
belangrijker. Data uit China laten zien dat er jaarlijks voor ongeveer twaalf miljoen dollar aan TCG-genees-
middelen naar Europa gaat. Kwaliteitsborging is daarbij essentieel en hierbij is een belangrijke rol wegge-
legd voor monografieën van TCG planten in de Europese Farmacopee.

DE EUROPESE FARMACOPEE
Het EDQM (Europees Directoraat voor de Kwaliteit van 
Geneesmiddelen & Gezondheidszorg) is onderdeel 
van de Raad van Europa en zetelt in Straatsburg. Het 
is verantwoordelijk voor de uitgave van de Europese 
Farmacopee (EP). De meest recente editie, de achtste, 
is per 1 januari 2014 geïmplementeerd. De taak van 
de EP is de volksgezondheid te beschermen door de 
ontwikkeling te stimuleren, de implementatie te onder-
steunen en de toepassing te monitoren van kwaliteits-
standaarden voor veilige geneesmiddelen en een veilig 
gebruik ervan.
In 2005 besloot de EP-commissie bij het EDQM dat 
er ook monografieën voor Chinese kruiden gemaakt 
zouden gaan worden voor de EP. Er werd een prio-
riteitenlijst van 75 Chinese kruiden opgesteld. Aan-
vankelijk werden de kruidencommissies 13 A en 13B 
(zie artikel Vlietinck e.a. elders in deze editie) met dit 
werk belast. Toen bleek dat deze alleen aan Europese 
kruiden konden werken werd er in 2008 een speciale 
TCG-werkgroep door het EDQM ingesteld voor Chine-
se geneesmiddelen. In deze werkgroep zitten achttien 
specialisten uit alle EU-landen. 
Deze specialisten zijn werkzaam op 
universiteiten en in de industrie of 
zijn registratie-ambtenaren. Daar-
naast nemen een expert uit China 
en een uit Australië regelmatig deel 
aan de vergaderingen. Elk jaar in 
maart rapporteren de voorzitters 
van elke werkgroep, zo ook deze, 
de voortgang die dat jaar is geboekt 
aan de EP-commissie en wordt het 
werkplan indien nodig aangepast.

VERSCHILLEN TUSSEN EP EN CHINESE 
FARMACOPEE
Voor de TCG-geneesmiddelen in de EP wordt dezelf-
de werkwijze en structuur gehanteerd als voor de 
Europese geneesmiddelen. Dit leidt tot enkele weten-
schappelijke uitdagingen, aangezien de werkgroep zich 
voornamelijk baseert op de edities 2005 en 2010 van de 

Chinese Farmacopee (ChP), die een andere werkwijze 
en structuur kent. 

Werkwijze
Bij de EP is het tijdframe tussen de beslissing een 
monografie te maken en de uiteindelijke publicatieda-
tum circa twee jaar. Het proces begint met een door een 
rapporteur opgestelde conceptmonografie, die in de EP 
wordt gepubliceerd. Daar wordt commentaar op ver-
zameld vanuit alle EU-landen. Op basis hiervan wordt 
het concept aangepast en voorgelegd aan de EP-com-
missie. Als deze de monografie accepteert, wordt ze 
officieel en wordt als zodanig gepubliceerd in de EP.
Voor de ChP loopt deze procedure anders. Hier vindt 
er een cyclisch proces plaats en er zit vijf jaar tussen 
de verschillende ChP-uitgaven. Na de selectie van het 
onderwerp wordt eerst het laboratoriumwerk gedaan. 
Vervolgens wordt een eerste conceptmonografie door 
een expert-comitee en daarna publiek becommenta-
rieerd en aangepast; dit proces herhaalt zich nog een 
keer en dan gaat dit concept met een handtekening van 
de commissievoorzitter naar de CFDA (China Food and 

Drug Administration) die de 
monografie publiceert. 

Structuur
De structuur van de EP 
verschilt van die van de ChP. 
De EP start met de Engelse 
naam (bijvoorbeeld Fleece-
flower root), dan volgt de 
Latijnse naam van de plan-
tensubstantie (bijvoorbeeld 
Polygoni multiflori radix). 

De ChP begint met de Latijnse 
naam, dan komt tussen haakjes 

de Chinese naam (in Chinese tekens, en fonetisch 
geschreven, de zogenaamde Pinyin-naam) en vervol-
gens de Engelse naam. 
De definitie richt zich in de EP op een bepaald mini-
mumgehalte van een of meer inhoudsstoffen. In de ChP 
ontbreekt dat laatste maar worden meer teeltdetails 
gegeven, bijvoorbeeld de plantenfamilie, streek van 

bij de kwaliteitscontrole van traditionele Chinese 
kruidengeneesmiddelen in de lidstaten van Europa

Europese Farmacopee 
8e editie

Chinese Farmacopee 
editie 2005
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oorsprong en het tijdstip van oogsten. Bij de identificatie 
geeft de EP macroscopische botanisch-morfologische 
en microscopische botanische kenmerken van het 
poeder en een overzicht van TLC/HPLC-resultaten. 
De ChP geeft ook de TLC/HPLC- en microscopische 
kenmerken, maar dit laatste betreft de gesneden wortel. 
Bovendien bespreekt zij ook geur en smaak. 
Een opvallend verschil is ook dat de EP slechts de 
kwaliteitsborging behandelt (onderverdeeld in Definitie, 
Identificatie, Test en Assay); terwijl de ChP daarnaast 
ook indicaties geeft over veiligheid en werkzaamheid 
(volgens de TCG-filosofie, deels ook in westers di-
agnostische termen). De laatste twee zaken worden 
voor wat betreft de planten in de EP behandeld in de 
EMA-kruidenmonografieën. 
De aanwijzingen voor kwaliteitscontroles via asgehalte, 
merkerstoffen enzovoorts (zie artikel Vlietinck e.a. 
elders in deze editie) ontlopen elkaar niet veel, maar de 
ChP heeft (in 2005 en 2010) geen metingen en limieten 
voor contaminanten (zoals zware metalen en mycotoxi-
nen) opgenomen voor de voorbeeldplant. 

STAND VAN ZAKEN
Op dit moment zijn er 43 TCG-kruidenmonografieën 
verschenen in de 8e EP-editie (dit is inclusief de sup-
plementen 8.1-8.4), hiervan zijn er 34 voorgesteld door 
de TCG-werkgroep van het EDQM. De werkgroep 
heeft besloten dat naast de Latijnse en Engelse naam, 
ook de Pinyin-naam en het Sinogram een plaats moet 
hebben in de EP. Dit om experts tegemoet te komen 
die gewend zijn aan deze schrijfwijzen, met name voor 
het onderscheid tussen verschillende grondstoffen 
vanuit hetzelfde plantengeslacht. Zo is Amomi fructus 
(Pinyin-naam: sharen) helder te onderscheiden van 
Amomi fructus rotundus (doukou) en verschilt Ange-
licae dahuricae radix (baizhi) duidelijk  van Angelicae 
pubescens radix (duhuo). De lijst met deze vertalingen, 
waarbij ook de Franse namen zijn toegevoegd, vormt 
een apart hoofdstuk in de EP.

WETENSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN
In de Chinese farmacotherapie is de meest gebruike-
lijke toedieningsvorm een decoct (heetwaterafkooksel) 
van een mengsel van vele planten. Omdat het materi-
aal nogal volumineus kan zijn is de originele grondstof 
daarvoor niet geschikt en wordt deze eerst bewerkt. 
Deze bewerkingen zijn zo oud als de TCG zelf; in het 
jaar 470 verscheen reeds het eerste handboek hier-
voor en het belang van de bereiding wordt al uitgelegd 
in de klassieke boeken van eeuwen voor onze jaartel-
ling, zoals de Huang Di Nei Jing. Afhankelijk van de 
toepassing kan hetzelfde plantenmateriaal verschillen-
de bewerkingen ondergaan om het voor verschillende 
indicaties geschikt te maken. In de huidige tijd zijn die 
bewerkingen strikt gereguleerd, met als doel:
• grondstoffen van consistente kwaliteit en goede 

houdbaarheid te verkrijgen;
• reductie van ongewenste bijwerkingen en toxische 

componenten;
• toepassing van empirische, traditionele methodes 

om de effectiviteit te dempen of te vergroten;
• de moleculaire structuur te veranderen zodat de 

grondstof beter oplosbaar wordt;
• onprettige geuren te verwijderen;
• grondstoffen te verkrijgen met therapeutische ei-

genschappen die het oorspronkelijke ruwe mate-
riaal niet heeft.

Het is daarom voor de kwaliteitscontrole heel belang-
rijk de veranderingen tijdens de bewerkingen goed te 
begrijpen, waartoe zowel voor als na het proces meta-
bole profielen gemaakt moeten worden. Een bekend 
voorbeeld voor wat betreft het verwijderen van toxi-
sche stoffen is Aconiti radix. Zonder verdere bereiding 
zijn dit sterk giftige monnikskapwortelen. Ze bevatten 
dodelijke alkaloïden, die na de bereiding echter vrijwel 
afwezig zijn. Sommige metabole wijzigingen zijn goed 
gedocumenteerd (zoals bij Aconitum spp en Rehman-
nia glutinosa), maar bij veel TCG-planten zijn ze nog 
grotendeels onbekend. 
De traditionele bereidingsmethoden kunnen regionaal 
enigszins verschillen maar in het algemeen zijn er 
zeventien categorieën te onderscheiden (tabel 1). Er 
bestaan ook variaties op deze methoden en bovendien 
kunnen diverse media hierbij worden gebruikt zoals ho-
ning, Chinese gele wijn of azijn, afkooksels van zwarte 
bonen, sojabonen, gember, zoethout, peper enzovoorts. 
Maar ook zout, aarde, rijst, tarwezemelen, schelpen-
poeder, melk, vet en dergelijke kunnen worden gebruikt. 
Hier dient nog veel onderzoek naar te gebeuren.

Nr Naam Omschrijving

1 Pao Verhit het op vuur tot er stoom uit komt

2 Yan Verhitten tot het bijna verbrand is

3 Fu Op vuur drogen

4 Zhi Omwikkelen en licht verwarmen om te 
drogen

5 Wei Verhitten door in as te laten sudderen

6 Chao Bak het geel, bak het zwart, verkool

7 Duan Plaats de kruiden in brandende kool tot 
het rood wordt

8 Lian Verhit langdurig op vuur

9 Zhi Verschillende methoden om de eigen-
schappen van de middelen te veranderen

10 Du De grootte van de geneesmiddelen ver-
anderen

11 Fei Klaarmaken als fijn poeder
12 Fu Materiaal in water soppen en in een 

busje doen

13 Bang Materiaal in dunne schijven snijden

14 Sha Reduceer het materiaal, maak kleine 
stukjes tot poeder

15 Shai Droog het geneesmiddel in de zon 

16 Bao Stel het middel bloot aan direct zonlicht

17 Lu Houd het materiaal buiten tot de nacht 
valt

Tabel 1. Overzicht van zeventien oude bewerkings-
methoden [1]
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WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING EU EN 
CHINA
De EDQM werkt sinds juni 2011 formeel samen met de 
SATCM (Chinese Staatsadministratie voor TCG) met 
name om de gezamenlijke kwaliteitsstandaarden voor 
kruidenextracten op te stellen. China heeft een Nationaal 
TCG-hoofdlaboratorium ingesteld. Chinese wetenschap-
pers leveren vertalingen van oude teksten, referentiema-
teriaal en TLC/HPLC-studies.
De gemiddelde TCG-herbalist in Europa gebruikt in zijn 
praktijk circa 300 TCG-kruiden. In gespecialiseerde kli-
nieken ligt dat zelfs rond de 500. Het aantal TCG-mono-
grafieën in de EP (43) blijft daar dus nog steeds flink bij 
achter. Voor wat betreft de veiligheid en effectiviteit heeft 
Europa de EMA-kruidenmonografieën, en daarvan zijn er 
nog slechts 10 die over TCG-kruiden gaan. Er is dus nog 
volop werk te verrichten.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Om de therapietrouw te bevorderen wordt in China 
door de industrie vaak een meer patiëntvriendelijke 
toedieningsvorm geëxporteerd: de granulaten. Hierbij 
worden de bovenbeschreven decocten op een drager 
verstoven. Voor deze producten ontbreken echter vaak 
de noodzakelijke kwaliteitsparameters, omdat er geen 
officiële standaarden beschreven zijn voor deze bereidin-
gen. Hierdoor kunnen ze enorm in samenstelling verschil-
len ten opzichte van de klassieke decocten. Een grote 
stap voorwaarts is daarom gelegen in de productie van 
gespecificeerde genormeerde extracten vanuit enkel-
voudige of samengestelde Chinese kruidenpreparaten 
(zie voor uitleg over de term ‘genormeerd’ het artikel 
van Vlietinck e.a.). Dit is nu bijvoorbeeld gebeurd met 
een wortelextract van Dioscorea nipponica (DXXK). De 
verwachting is dat dit voorbeeld navolging gaat vinden 
en dat intensieve contacten tussen Chinese en Europese 
ambtenaren en tussen Chinese en Europese farma-
ceutische bedrijven zullen leiden tot het beschikbaar 
komen van effectieve en veilige TCG-geneesmiddelen 
voor Europese patiënten.
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Dr. Mei Wang is als plantwetenschapper verbonden aan de 
Universiteit Leiden en TNO, zij is het Nederlandse lid van de 
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INNOVATIE VITAMINE C
Doorlopend onderzoek en innovatie hebben een 
nieuwe, betere en eff ectievere vorm van vitamine C 
voortgebracht. 

In deze formulering is natuurlijke vitamine C (L-ascor-
binezuur) op specifi eke wijze gecombineerd met plant-
aardige lipiden. Ook is een biofl avonoïdencomplex 
opgenomen in de formulering. 

Deze unieke combinatie zorgt ervoor 
dat deze nieuwe vorm van vitamine 
C optimaal opneembaar is en langer 
werkzaam in het lichaam. 

CeQure vitamine C is volledig natuur-
lijk. Iedere capsule bevat 500 mg pure
vitamine C.

60 V-caps. € 14,95 / 180 V-caps. € 41,95
Het aanbevolen gebruik is 1-2 capsules per dag. 

CeQure met
beter opneembare
natuurlijk vitamine C
met lipidenmetabolieten

0

50

100

150

200

250

15 minuten 45 minuten

O
pn

am
e 

t.o
.v

. a
sc

or
bi

ne
zu

ur
 (%

)

Tijdstip van meten

Opname van Vitamine C

Ascorbinezuur Calciumascorbaat CeQure

0

50

100

150

200

250

15 minuten 45 minuten

O
pn

am
e 

t.o
.v

. a
sc

or
bi

ne
zu

ur
 (%

)

Tijdstip van meten

Opname van Vitamine C

Ascorbinezuur Calciumascorbaat CeQure

0

50

100

150

200

250

15 minuten 45 minuten

O
pn

am
e 

t.o
.v

. a
sc

or
bi

ne
zu

ur
 (%

)

Tijdstip van meten

Opname van Vitamine C

Ascorbinezuur Calciumascorbaat CeQure

0

50

100

150

200

250

15 minuten 45 minuten

O
pn

am
e 

t.o
.v

. a
sc

or
bi

ne
zu

ur
 (%

)

Tijdstip van meten

Opname van Vitamine C

Ascorbinezuur Calciumascorbaat CeQure

0

50

100

150

200

250

15 minuten 45 minuten

O
pn

am
e 

t.o
.v

. a
sc

or
bi

ne
zu

ur
 (%

)

Tijdstip van meten

Opname van Vitamine C

Ascorbinezuur Calciumascorbaat CeQure

INNOVATIE



NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 28e JAARGANG, NR 3,  Zomer 2015, 15

Waardeketenanalyse voor 
kruidengeneesmiddelen

A. Booker, D. Johnston en M. Heinrich (vertaalde samenvatting door A.G.M. van Asseldonk) [1]

De waardeketenanalyse is een gebruikelijke benadering om economische processen in een productieketen 
van grondstof tot eindproduct helder in beeld te brengen. Zij wordt ook gebruikt voor socio-economisch 
en socio-ecologisch onderzoek. In de etnofarmacologische literatuur is deze benadering echter nog amper 
terug te vinden. In dit artikel wordt een kader geschetst waarbinnen onderzoek hiernaar zou kunnen worden 
opgezet. Dit kan de professionalisering van de sector en de kwaliteit van kruidenproducten ten goede ko-
men.

HET CONCEPT WAARDEKETEN 
Een waardeketen beschrijft de volgorde van activiteit-
en die nodig zijn voor het maken van een eindproduct 
vanaf de meest basale grondstof, zoals in dit geval 
een cultuurgewas of in het wild verzamelde planten. 
Bij een waardeketenanalyse ligt de focus op de aard 
van de relaties tussen alle ketendeelnemers en hun rol 
(verwerking, transport, vermarkting enzovoorts) in de 
opbouw van het uiteindelijke product. Beter inzicht kan 
leiden tot verbetering van de kwaliteit hiervan. Maar ook 
komt vaak aan het licht dat bepaalde ketendeelnemers 
meer macht hebben dan andere, wat bijvoorbeeld leidt 
tot verschillen in uurloon en wat uiteindelijk ook in-
vloed heeft op de aard en kwaliteit van het eindproduct. 
Verschillen die zijn vastgesteld betreffen onder meer 
producent- en consumentgestuurde waardeketens of 
lokale en globale ketens. Een bekend voorbeeld is de 
macht van grote supermarkten, die het inkomen van 
agrarische producenten en handelaars onder druk 
kunnen zetten. Over de methodiek bij een globale 
waardeketenanalyse bestaat in de wetenschap nog veel 
discussie. De consument kan grillig zijn en de situatie 
van primaire producenten (boeren/kruidenverzame-
laars) kan enorm verschillen. Toch zijn de inzichten die 
met een ketenanalyse bereikt worden wel vaak belan-
grijk, zeker als kwaliteitsborging wordt nagestreefd.

WAARDEKETENS VAN GENEESKRUIDEN
De WHO schatte de omzet van de handel in medicinale 
planten in 2006 op 14 miljard dollar per jaar, met een 
jaarlijkse stijging van 15-25%, zodat voor 2050 een 
handel van 5 biljoen (5.1012) dollar per jaar wordt ver-
wacht. Ondanks deze mooie cijfers zijn hierover slechts 
extreem weinig waardeketenanalyses geproduceerd. 
Dit staat in tegenstelling tot de sector van de voeding-
smiddelen, waar ketenanalyses juist gemeengoed zijn. 
Er zijn met het oog op het verzamelen van planten uit 
kwetsbare populaties een paar regionale waardeketen-
analyses gemaakt, zoals in Zuid-Amerika en in Nepal, 
waar meer dan driehonderdduizend huishoudens een 
(deel)inkomen uit deze planten halen. Meestal komen 
er dan aanbevelingen uit voor regulering van de pluk 
of cultivering van de betreffende soorten. Dit laatste is 
vaak niet zo gemakkelijk als door wetenschappers wel 

wordt gedacht, getuige een mislukt project rond de teelt 
van de kutki-plant (Picrorhiza kurroa) in Noord-India 
(overigens cultiveert men inmiddels elders deze plant 
wel, red.). In Bangladesh werden door het opzetten 
van ketens voor geneesplanten betere perspectieven 
bereikt voor kleine boeren met stukken (voor groen-
tes) onvruchtbaar land. Door de primaire producent te 
betrekken bij het hele ketenproces worden producten 
commercieel aantrekkelijker en kwalitatief beter. Een 
zwakke keten, met een concentratie van macht en 
verdiensten in een ongecontroleerde tussenhandel, 
benadeelt niet alleen de kleine boeren maar levert ook 
een risico op voor instabiele kwaliteit. Bij het versterken 
van de ketens (streven naar een eerlijkere verdeling van 
winst en invloed) zouden NGO’s een rol kunnen spelen.

Op het grensgebied tussen voedings- en geneesplant 
bevindt zich groene thee (Camellia sinensis). De culti-
vering hiervan wordt wel genoemd als voorbeeld van 
een teelt die een positieve invloed op de voorzienin-
gen en economische situatie van arme gebieden kan 
hebben. Het is echter ook een sector waarin vaak de 
grote bedrijven de meeste winst boeken en de kleine 
boeren steeds afhankelijker worden van de externe 
input van zaden, meststoffen en pesticiden. Zelfs de 
Fairtrade-aanpak bleek bij nadere beschouwing vooral 
grote bedrijven te bevoordelen en had weinig invloed 
op de lonen van de armste loonwerkers en boeren. 
Toch laat de Faitrade-werkwijze zien dat het wel mo-
gelijk is om te streven naar een eerlijkere verdeling in 
de waardeketen en dat er ook een markt is voor meer 
ethisch verantwoorde producten in Europa. Het effect 
van verschillen in waardeketens op de kwaliteit en 
gezondsheidswaarde van het eindproduct is voor zover 
de auteurs na konden gaan ook voor groene thee nog 
niet onderzocht. De wereldmarkt voor geneeskruiden 
uit Azië, in het bijzonder uit India en China, is zich sterk 
aan het ontwikkelen. Daarom is het belangrijk hier 
onderzoek naar te doen.

CONCEPTUELE MODELLEN VOOR 
WAARDEKETENS BIJ GENEESPLANTEN 
Hieronder worden enkele modellen geschetst voor 
etnofarmacologische waardeketens (A t/m F). De 

Onderzoeksbehoeftes en uitdagingen voor 
de etnofarmacologie
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eenvoudigste vorm is die tussen een lokale genezer en 
zijn patiënt, indien deze genezer zelf de planten teelt/
verzamelt die hij voor zijn behandeling gebruikt, waarbij 
soms de patiënt zelf de planten moet gaan plukken:
• A. Genezer    patiënt (lokale genezerketen)
Deze genezers hebben in het algemeen een gede-
tailleerde kennis van lokale planten en maken daar in 
sommige gevallen zelf een complexe bereiding van. De 
genezer overziet zonder meer de kwaliteit van zijn eigen 
werk.
Wat vaak voorkomt is dat een genezer voor de aanvoer 
van (een deel van) zijn kruiden een lokale handelaar 
gebruikt, die zelf teelt en verzamelt of inkoopt bij een, of 
eventueel meerdere primaire producent(en). Dan wordt 
de keten langer:
• B. Teler/verzamelaar(s)  verwerker/verkoper  

genezer  patiënt (lokale marktketen)
De wijziging heeft een invloed op de kwaliteit, op de 
controle die de genezer heeft hierover, en op de 
waardecreatie. Voor de patiënt zal de prijs omhoog 
gaan. Ook kan er een invloed zijn op de duurzaamheid 
van het systeem (overexploitatie zal bij keten A minder 
snel optreden).
Toch is er bij zowel keten A als B sprake van kleine 
lokale netwerken en één op één (zaken)relaties. Dat 
verandert indien de ketens complexer en grootschaliger 
worden, zoals in de volgende voorbeelden:
• C. Teler/verzamelaar  eerste verwerker, coöpe-

ratie of handelaar  tweede tussenhandelaar  
winkelier  koper (consument/patiënt) (nationale 
marktketen)

Bij keten C, maar meer nog bij D, E en F (zie hieronder), 
is er sprake van vele primaire producenten die leve-
ren aan de eerste verwerker of (tussen)handelaar. Dat 
maakt de positie van de primaire producenten zwakker, 
maar ook de controle op kwaliteit aan het eind van de 
keten moeilijker. De tussenhandelaars (er kunnen er 
meerdere zijn) functioneren in situaties waarin model C 
bestaat ook vaak als een kleine bank voor geldleningen 
in kleine gemeenschappen.

De volgende stap gaat gepaard met industrialisatie 
van de verwerking en de kruidenproductie, waarbij ook 
export in beeld kan komen en de consumenten dus 
wereldwijd gezocht kunnen worden:
• D. Teler/verzamelaar  eerste verwerker, coöpe-

ratie of locale handelaar  tussenhandelaar  
tweede verwerker of nationale handelaar  koper 
(consument/patiënt) (industrieketen)

Deze keten ziet men bij hoogwaardige en middelmatig 
volumineuze producten zoals koffie en thee. Voor ge-
neeskruiden ziet men meestal deze keten:
• D variant. Teler/verzamelaar  eerste verwerker, 

coöperatie of lokale handelaar  tussenhandelaars 
 exporteur  importeur in eindland of tweede 

verwerker  therapeut of winkelier  koper (con-
sument/patiënt)

In de hierop volgende gevallen E en F van industrieke-
tens wordt de keten nog langer:
• E. Teler/verzamelaar  eerste verwerker  cen-

traal handelskantoor, farmaceutische exporteur of 

multinationale producent  producent in eindland 
of tweede verwerker  distributeur  therapeut of 
winkelier  koper (consument/patiënt) 

In het geval van internethandel wordt de voorlaatste 
schakel (therapeut/winkelier) hier tussenuit gehaald 
omdat de distributeur dan direct aan de patiënt/consu-
ment levert.
Bij E is er eventueel sprake van meerdere bedrijven die 
op verschillende plaatsen in de keten en in meerdere 
landen betrokken zijn.
Bij F wordt de keten gecontroleerd door een enkel 
bedrijf dat meestal relatief dicht bij het einde van de 
keten staat:
• F. Teler/verzamelaar  eerste verwerker of expor-

teur  producent in eindland tevens distributeur 
c.q. tweede verwerker  therapeut of winkelier  
koper (consument/patiënt)

In tegenstelling tot wat het geval is in andere sectoren, 
zijn de waardeketens op het gebied van kruidengenees-
middelen bijzonder gevarieerd in hun structuren. Er zijn 
consumentgestuurde en producentgestuurde ketens in 
allerlei vormen te vinden. Bij al deze vormen verschillen 
de mate van controle die de eindgebruiker heeft over 
het hele proces en ook de (procedures voor) kwaliteits-
borging enorm. Wat nu te zien is, is dat regelgeving zich 
in het algemeen richt op de industriële ketens zoals in 
model E en F. Dat is het geval bij de richtlijnen voor teelt 
en verzamelen van de wereldgezondheidsorganisatie 
en de EU-richtlijn voor traditionele kruidengeneesmid-
delen. Impliciet wordt er daarbij van uitgegaan dat de 
markt veranderd is in complexe en met elkaar verweven 
waardeketens.
 

GENEESPLANTENPRODUCTIE IN INDIA EN CHINA
In India worden kruidengeneesmiddelen van oorsprong 
geproduceerd door duizenden, meestal tamelijk kleine 
bedrijven, waaronder buurtapotheken (model C). Van 
de circa 17.000 soorten hogere planten in India worden 
er circa 7500 medicinaal gebruikt in de diverse tradi-
tionele Indiase geneeswijzen (TIG), meestal uit het wild 
verzameld. Ruim zestig soorten die veel voorkomen in 
de zogenaamde tribal belt van India worden het meest 
gevraagd en voorzien de lokale etnische groepen van 
een inkomen. Alleen voor deze soorten komen model 
E en F voor. Verwisseling en vervuiling is hier gemeen-
goed en gebrek aan betrouwbaar, kwalitatief hoogwaar-
dig materiaal remt de industriële groei. Toch is er inmid-
dels wel industrialisatie op gang gekomen en zo’n dozijn 
bedrijven controleert deze markt. Steeds meer soorten 
worden aan de Indiase Materia Medica toegevoegd en 
de ontwikkeling van standaarden voor zuiverheid en 
identificatie blijft hierbij achter. India produceert jaarlijks 
voor circa een miljard dollar aan kruidengeneesmid-
delen maar levert minder dan 1% aan de wereldmarkt; 
de meeste productie is voor landelijk gebruik. Maar de 
wereldhandel neemt snel toe, de export naar de VS 
bijvoorbeeld groeit met 17% per jaar.

De regelgeving begint op gang te komen, zoals de 
Indian Traditional Herbal Medicine Act (2006) die ver-
gunningen voor de verkoop regelt. Binnen het ministerie 
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voor gezondheid bestaat een afdeling voor Ayurveda, 
Yoga en Natuurgeneeskunde, Unani, Siddha en Ho-
meopathie, die richtlijnen en standaarden formuleert 
voor de kwaliteitscontrole van geneesmiddelen en ook 
onderzoek en training opzet voor deze geneeswijzen. 
Ook zijn hiervoor Farmacopee-werkgroepen en een 
National Medicinal Plants Board geïnstalleerd door dit 
ministerie. Deze laatste houdt zich onder meer bezig 
met de teelt en het duurzaam en correct oogsten/ver-
zamelen. Een belangrijk doel van de regering is ook 
om de traditionele Indiase geneeskruidenkennis vast 
te leggen ter voorkoming van misbruik door middel van 
patenten of andere toepassingen. Hiertoe is een Tradi-
tional Knowledge Digital Library opgezet.

China heeft, vergeleken met India, een langere 
geschiedenis van telen en vermarkten van geneesplan-
ten. Van de honderden bedrijven die fytotherapeutica 
produceren, exporteren er vele deze producten zelf. De 
overheid heeft de ontwikkeling steeds gesteund met 
richtlijnen voor GAP (Good Agricultural Practices) en 

GMP (Good Manufacturing Practices). Alle fabrikanten 
van deze middelen moeten om het GMP-certifaat te 
krijgen en te houden voldoen aan de standaarden van 
de SFDA (State Food and Drugs Administration). On-
geveer 1500 bedrijven hebben deze erkenning inmid-
dels. De laatste jaren beginnen steeds meer Chinese 
telers en verzamelaars in allianties met lokale bedrijven 
te zoeken naar exportmogelijkheden in plaats van hun 
producten op de lokale markt te zetten, hierbij soms 
gesteund door NGO’s. De waardeketens zijn dus ook 
daar flink in beweging. Alhoewel deze ontwikkeling po-
sitief lijkt voor de mogelijkheden voor de eindafnem-
er (in het buitenland) om invloed uit te oefenen op de 
kwaliteit, is niet helemaal duidelijk of de regelgeving 
hiermee gelijke tred houdt.

Zowel India als China merken de gevolgen van de 
in 2006 ingestelde EU-richtlijn voor THM (Traditional 
Herbal Medicines). Elke importeur dient nu een markt-
autorisatie te hebben en de fabrikant moet aantoonbaar 
volgens GMP werken, de ingrediënten van elk genees-

Tabel 1.
De waardeketen via de fytotherapeut die begint met de teler in Azië en eindigt bij de Europese consument. 
Bij de kruiden wordt van boven naar beneden waarde toegevoegd in termen van kosten en winsten voor de produ-
cent; de consument onderaan betaalt hiervoor. De prijzen zijn het gemiddelde van twintig veelgebruikte Oost-Azi-
atische kruiden in 2011 op de lokale markt van Bozhou (China); bij een TCG-leverancier in het Verenigd Koninkrijk 
(VK) en in TCG-klinieken in het VK.

Prijs in En-
gelse pond/kg
(st.dev.)  
spreiding

Schakel in 
waardeketen 

Input en kosten (indicatief)

TELER Land, werk, inkoop zaden, mest, gewasbescherming, machines, 
verzorging, financiering

OOGSTEN, DROGEN, 
VERWERKEN

Werk, gebouwen, machinerie, opslag, gereedschap

2,54  (± 1,78)  
0,50-6,85

 MARKT Gebouwen, transport, verkoopkosten

 EXPORTEUR 
TUSSENHANDELAAR

Gebouwen, opslag, verpakking, identiteitstesten

IMPORTEUR  IN VK Verschepen, uitladen, inspectie, monstername, papierwerk, 
afhandelingskosten, havenrechten, douane/accijnzen, opslag, 
conservering(middelen)

 HANDELAAR VK Gebouw, staf, gereedschap, ontvangst en documentatie, 
kwaliteitscontrole (analyses), opslag, her-verpakken, distributie, 
naleven verzendopdrachten, advertenties en promotie, transport, 
ICT, financiering, verzekering, verspilling

18,3 (± 11,4)  
5,00-50,00

 FYTOTHERAPEUT Praktijkruimte, diagnose, verzending recept, uitpakken, visuele 
controle, opslag, nabestelling, documentatie, lidmaatschap beroeps-
vereniging, verzekering (na)scholing, ICT, verspilling

Rond  40 a 60  CONSUMENT (EIND-
GEBRUIKER)

De patiënt/consument (eindgebruiker) betaalt alle kosten
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middel met de exacte hoeveelheden moeten op de 
verpakking vermeld worden, samen met waarschuwin-
gen voor bijwerkingen en contra-indicaties. Dit maakt de 
waardeketen complexer. 

INTERNATIONALE WAARDEKETENS VOOR 
MEDICINALE PLANTEN 
Er bestaan weinig farmaco-economische studies over 
TCG- en TIG-middelen. Uit het beschikbare materiaal 
zijn twee voorbeelden gedestilleerd (tabel 1 en 2).
In tabel 1 wordt de keten geschetst voor twintig veel 
voorgeschreven TCG-kruiden via een Engelse the-
rapeut. Te zien is dat de verkoopwaarde dramatisch 
toeneemt, van 2,54 (± 1,78) naar 18,3 (± 11,4) pond, 
tijdens de route van boer naar patiënt. Dit ondanks het 
feit dat het eindproduct doorgaans gewoon het gedroog-
de kruid is en dus maar weinig bewerking heeft onder-
gaan.

In tabel 2 staat de keten voor OTC-preparaten met 
geelwortel (Curcuma radix), een veelgebruikt TIG-mid-
del. Hierbij ontstaan de verschillen in verkoopwaarde 
door verschillen in teelt (biologisch/gangbaar), maar 
vooral ook door de diverse verwerkingstechnieken in 
het eind van de keten die veel toegevoegde waarde 
opleveren. De prijzen gelden voor winkels in Engeland 
in 2012. Wat opvalt is een vertienvoudiging van de prijs 
door het poeder eenvoudig in een capsule te stoppen 
en daarmee de indruk te wekken dat het om een ge-
neesmiddel gaat terwijl het een voedingsmiddel is. Het 
verschil in chemische samenstelling tussen deze zeer 
diverse rij aan producten moet nog onderzocht worden.

CONCLUSIE
De rol van waardeketens is te lang onderbelicht ge-
weest bij etnofarmacologisch en geneesplantenon-
derzoek. Gegevens hierover staan bijna uitsluitend in 
publicaties van NGO’s. Dit overzicht is niet zeer uitge-
breid maar signaleert slechts deze blinde vlek. Vanuit 
de farmacognosie heeft dit cruciale implicaties voor de 
manier waarop de regulering van dergelijke producten 
en hun kwaliteitsborging dient te worden opgezet. Het 
modelleren van de waardeketens en de analyse van 
veranderingen hierin helpt te begrijpen hoe de kwali-
teit van de producten tot stand komt en eventueel kan 
worden vergroot. Andersom hebben richtlijnen en regels 
vanaf het moment dat ze worden geïmplementeerd een 
directe invloed op de waardeketens, en veel meer in 
deze sector dan in andere sectoren van de economie.
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Tabel 2. 
Verschillende eindschakels van de waardeketen voor OTC (over the counter: zelfzorg) geelwortelproducten 
(Curcuma spp.) in winkels in het VK nadat het product (dat op de Indiase markt 1,24 pond/kg kost) vanuit een 
VK-importeur niet richting fytotherapeuten gaat, maar naar fabrikanten in de VK die het vervolgens doorverkopen 
aan drogisterijen of levensmiddelenwinkels. Prijzen in Engelse ponden. BP: Britse Farmacopee. SCF: Superkriti-
sche vloeistof (CO2-extractie).
       

Product
beschrijving

Geelwortel 
poeder 
(voeding)

Geelwortel 
poeder in 
capsules

Geelwortel 
tablet (hoge 
potentie)

Geelwortel 
capsule 
(farmaco-
peekwali-
teit)

Geelwortel 
granulaat 
(waterex-
tract)

Geelwortel 
SCF-ex-
tract in 
soft gel 
capsule

Geelwortel 
tinctuur 
biologisch

Toegevoeg-
de waarde

Tot poeder 
malen, 
verpakken

Tot poeder 
malen, 
capsule-
ren, ver-
pakken

Extraheren, 
tabletteren, 
verpakken

Vermalen, 
verpak-
ken, 
controles 
volgens 
BP

Extrahe-
ren, vries-
drogen, 
granulaten 
maken, 
verpakken

SCF ex-
traheren, 
soft gel 
capsule-
ren, ver-
pakken

Biologisch 
certifi-
ceren, 
extraheren 
(alcohol), 
verpakken

Prijs per kilo 14,90 214,75 665,00 246,67 78,00 1715,83 179,80

Prijs per 
dagdosis

0,02 0,17 0,33 0,37 0,62 0,69 1,08
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Opinie
Kruidige discussies: 

kruidenwetgeving in beweging
J. van Elderen

Voor kruidensupplementen breekt de komende jaren een cruciale fase aan. Europa zal de onderbouwing van 
de gezondheidsclaims en het veilige gebruik van kruiden onder de loep nemen. Deze ontwikkelingen kunnen 
grote gevolgen hebben voor de Nederlandse markt, waar een breed assortiment aan kruidensupplementen 
te verkrijgen is. Brancheorganisatie NPN (Natuur- en Gezondheidsproducten Nederland) bepleit dat goed 
gedocumenteerd ‘traditioneel gebruik’ wordt meegenomen bij het beoordelen van de werking. Zo kan de 
consument ook in de toekomst geïnformeerd blijven over hoe kruidensupplementen ingezet kunnen worden.

ONTWIKKELING IN EUROPA
In vergelijking met andere landen heeft Nederland een 
grote markt met kruidensupplementen, die bijvoor-
beeld ginkgo, ginseng, knoflook, passiebloem, groene 
thee of cranberry bevatten. De oorzaak ligt vooral in 
het wettelijk kader dat de Nederlandse overheid heeft 
geschapen in de afgelopen jaren, waardoor verkoop 
als voedingssupplement het meest geschikt is. Naast 
kruidensupplementen kennen we in Nederland krui-
dengeneesmiddelen en homeopathische kruidenmid-
delen. Het kader elders in dit artikel geeft uitleg over de 
verschillen tussen deze type producten, die op het oog 
soms moeilijk te onderscheiden zijn. Dit artikel gaat over 
kruiden die als supplement worden verkocht. 

Voor kruidensupplementen is er een tweetal grote 
zaken waar de Europese wetgever iets mee moet. Net 
als voor andere onderwerpen, verschuift ook hier steeds 
meer de beleidsvorming van nationaal naar Europees. 
Ten eerste zijn daar de gezondheidsclaims, die nog in 
afwachting zijn van een wetenschappelijke beoorde-
ling. De Europese Commissie buigt zich over de lastige 
vraag hoe deze beoordeling moet plaatsvinden. Ten 
tweede voeren Europese landen politieke druk uit om 
het gebruik van kruiden in supplementen in Europa te 
harmoniseren, ofwel daar Europese regels voor op te 
stellen. 

GEZONDHEIDSCLAIMS VOOR KRUIDEN
De Europese claimwetgeving is een regulering op 
Europees niveau die van grote betekenis is voor krui-
denpreparaten. Deze stelt hoge eisen aan de weten-
schappelijke onderbouwing van gezondheidsclaims, 
en alleen claims die deze toets doorstaan worden door 
de Europese Commissie toegelaten om te gebruiken. 
Hoewel al voor veel voedingsstoffen gezondheidsclaims 
beoordeeld zijn, is deze beoordeling voor kruidenclaims 
stopgezet. Het gaat om maar liefst 2000 gezondheid-
sclaims voor kruiden. De Commissie heeft hiertoe 
besloten omdat zij een probleem heeft met de beoorde-
ling van gezondheidsclaims voor kruiden. In de manier 
van beoordelen worden nu traditionele gegevens over 
een lange gebruiksgeschiedenis niet meegenomen, ter-
wijl dat bij traditionele kruidengeneesmiddelen wel ge-
beurt. Dat is vreemd en ook een wettelijke discrepantie, 
waarvoor de Europese Commissie met een oplossing 
moet komen.

TRADITIONEEL GEBRUIK ALS BEWIJS
‘Traditioneel gebruik’ berust op ervaring en niet op het 
hoogst mogelijke wetenschappelijk bewijs. Het is kennis 
die we al doende hebben ontwikkeld. Wanneer het 
gebruik langer dan een generatie bestaat, langer dan 25 
jaar, dan wordt het meestal als traditioneel gezien. 

Waar denken we dan aan? Een voorbeeld is levertraan. 
Onze grootmoeders gaven het aan hun kinderen, die 
het op hun beurt weer aan hun kinderen gaven. Ook 
lijnolie en teunisbloemolie, gefermenteerde melkdrank-
en, biergist en kelp kennen zo’n lange gebruiksgeschie-
denis. Net als vele andere kruiden. 

In de beoordeling van gezondheidsclaims voor kruiden 
vindt NPN dat rekening moet worden gehouden met het 
traditionele gebruik. Ten eerste omdat dit voor kruiden-
geneesmiddelen ook wordt meegenomen, is het logisch 
dat ook toe te staan voor de onderbouwing van gezond-
heidseffecten van kruidensupplementen. Ten tweede: 
om kennis niet verloren te laten gaan. Vanzelfsprekend 
moet het gebruik goed zijn gedocumenteerd, maar de 
effecten hoeven niet wetenschappelijk te zijn bewezen. 
Door deze langdurige gebruikservaringen mee te ne-
men in de beoordeling van een gezondheidsclaim, kan 
de consument ook in de toekomst geïnformeerd worden 
over waar het kruidenproduct voor bedoeld is en hoe 
het ingezet kan worden. 

In een recente ronde-tafelbespreking heeft NPN 
gesproken met wetenschappers en specialisten op het 
gebied van rechtspraak, Traditional Chinese Medicine 
en traditionele medische claims over deze traditionele 
bewijsvoering. Met als doel om vanuit Nederland een 
voorzet te doen over wat de criteria kunnen of moeten 
zijn waaraan de beoordeling van traditioneel gebruik 
van levensmiddelen moet voldoen om een traditionele 
gezondheidsclaim te kunnen dragen. 

ROEP OM EUROPESE REGULERING
De meeste landen willen dat er ook Europese regels 
komen voor wélke kruiden in supplementen mogen 
voorkomen. Die behoefte hangt samen met de grote 
verschillen in regelgeving tussen EU-landen over het 
toestaan van kruiden in supplementen. Dit terwijl deze 
landen tegelijkertijd de afspraak hebben gemaakt om 
de grenzen open te stellen en vrij verkeer van goederen 
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toe te staan. Lidstaten worden zodoende geconfron-
teerd met vreemde producten – dat wil zeggen pro-
ducten die niet conform hun nationale wetgeving zijn 
– maar die zij wel moeten toelaten in hun land op grond 
van Europese afspraken. 

Duitsland heeft bijvoorbeeld van oudsher veel kruiden in 
de geneesmiddelenwet ondergebracht. Onder de Duitse 
regels was registratie van kruiden als geneesmiddel 
makkelijk. Daardoor kan het zijn dat een product met 
daarin bijvoorbeeld knoflook in Nederland als voedings-

supplement op de markt is, terwijl een vergelijkbaar 
product in Duitsland als geneesmiddel wordt aange-
merkt. De afspraak, die ook wel wederzijdse erkenning 
wordt genoemd, zou het mogelijk moeten maken dat 
een Nederlands bedrijf haar knoflooksupplement ook in 
Duitsland op de markt brengt, maar in de praktijk stuit 
dit vaak toch op handelsbelemmeringen.

Europese landen wensen een nieuwe Europese wet, 
die deze verschillen in wettelijke positie van dezelfde 
of gelijkwaardige producten in principe moet wegne-
men. Maar daarvoor moeten dus wel grote verschillen 
overbrugd worden die er nu tussen landen onderling 
bestaan. 

HOE WETGEVING VORMGEVEN?
De grote vraag is hoe een mogelijke Europese wet-
geving voor kruiden vormgegeven kan worden. Met de 
grote verschillen tussen landen is dit niet eenvoudig. In 
Nederland kennen we een systeem met een negatieve 
lijst; deze lijst bevat kruiden die verboden zijn. Een 
dergelijk systeem heeft de voorkeur van de industrie, 
omdat het innovatie bevordert en minder administratieve 
lasten met zich meebrengt. Veel Europese landen 
kennen echter een nationale kruidenwetgeving met 
een positieve lijst, waarbij kruiden alleen aan voedings-
supplementen mogen worden toegevoegd, als deze 
goedgekeurd zijn.

NPN is van mening dat er in de huidige wetgeving in 
principe voldoende mogelijkheden zijn om de veiligheid 
van kruiden te waarborgen. Zij denkt dat met name 
in handhaving van de huidige regels nog een slag te 
maken is. Maar er is vanuit diverse Europese lidstaten 
grote politiek druk voor nieuwe Europese regelgeving 
voor kruiden.

TOEKOMST
Het is nog moeilijk te voorspellen hoe de Europese wet-
geving voor kruiden er in de toekomst uit zal zien. Als 
besloten wordt om nieuwe regels in te stellen voor het 
op de markt brengen van supplementen met kruiden, 
zal dat voor de Nederlandse markt relatief grote gevol-
gen hebben. Wat de gevolgen voor het productaanbod 
zullen zijn, hangt volledig af van hoe de regelgeving er 
uit gaat zien. 

NPN pleit ervoor dat kruiden die tot nu toe veilig gebruikt 
zijn in de wetgeving worden toegelaten. En dat ‘tradi-
tioneel gebruik’ wordt meegenomen in de beoordeling 
van gezondheidsclaims. Zo kan een breed assortiment 
veilige werkzame kruidensupplementen voor de consu-
ment beschikbaar blijven.

AUTEURSGEGEVENS
Jenneke van Elderen (MSc Nutrition & Health) is werkzaam 
bij NPN (www.npninfo.nl) als medewerker Communicatie & 
Regulatory affairs. NPN is de branchevereniging voor be-
drijven die gezondheidsproducten in Nederland op de markt 
brengen. NPN zet zich ervoor in dat het bedrijfsleven en de 
consument over een verantwoord aanbod van goede, veili-
ge gezondheidsproducten kan beschikken en pleit voor een 
liberale wetgeving. 

KRUIDEN IN DE WET
Al met al wordt de route langs een registratie als 
geneesmiddel (traditioneel kruidengeneesmiddel of 
homeopathisch middel) als onaantrekkelijk ervaren 
en ligt de route van registratie als voedingssupple-
ment meer voor de hand.

Nederland kent voedingssupplementen met kruiden 
en kruidengeneesmiddelen, waaronder ook homeo-
pathische kruidengeneesmiddelen en traditionele 
kruidengeneesmiddelen vallen. Supplementen en 
geneesmiddelen kennen ieder een eigen wettelijk 
kader.

Kruidensupplementen vallen onder de Warenwet, 
waartoe ook ‘gewone’ levensmiddelen behoren. Ze 
mogen vrij verkocht worden en moeten daarom ab-
soluut veilig zijn. Dit wordt onder andere gereguleerd 
met het Nederlandse Warenwetbesluit kruidenpre-
paraten, dat een lijst bevat met onveilige kruiden die 
verboden zijn om te gebruiken in kruidenpreparaten. 
Van kruidensupplementen mogen alleen gezond-
heidseffecten worden beschreven. Dus geen indi-
caties, of aanprijzingen dat het product kan worden 
ingezet bij bepaalde aandoeningen of ziektes.

Kruidengeneesmiddelen zijn registratieplichtig. Het 
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 
beoordeelt producten op werking, veiligheid en 
kwaliteit, volgens hetzelfde regime als voor andere 
geneesmiddelen geldt. Kruidengeneesmiddelen 
mogen medische claims voeren die aangeven voor 
welke klacht of indicatie het product te gebruiken is.

Een vereenvoudigde toelating geldt voor traditionele 
kruidengeneesmiddelen; daar wordt de werkzaam-
heid niet klinisch getoetst, maar gebaseerd op 
langdurig gebruik en ervaring. Fabrikanten dienen 
aan te tonen dat het product of een overeenkomstig 
product tenminste 30 jaar in de medische praktijk 
is gebruikt voor de geclaimde toepassing, waarvan 
tenminste 15 jaar in Europa. Op de verpakking van 
een traditioneel kruidengeneesmiddel moet worden 
vermeld dat de werking stoelt op een lange gebruiks-
ervaring, en niet zozeer op wetenschappelijk bewijs.

Op homeopathische geneesmiddelen mag sinds 
2013 alleen maar iets over de toepassing worden 
gezegd wanneer dit wetenschappelijk is onder-
bouwd. Door gebrek aan wetenschappelijk bewijs, 
zijn veel claims vervallen.
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Scutellaria columnae All.

Vervalsingen van kruidenpreparaten

A.G.M. van Asseldonk

Waar de vraag sneller stijgt dan het aanbod ontstaat vaak gerommel in de markt. Dat geldt ook voor de wa-
renwetkruidenproducten, die niet gereguleerd zijn als geneesmiddel en dus niet zo streng gecontroleerd 
worden, maar wel in dezelfde prijsstelling kunnen vallen omdat het publiek vergelijkbare effecten verwacht. 
Vervalsing (verwisseling van een dure grondstof door een andere, goedkopere) is dan een van de valkuilen 
die op de loer liggen. In de VS zijn er verschillende schandalen geweest rond vervalsingen. Dit artikel be-
spreekt een aantal oude en nieuwe voorbeelden hiervan en laat zien hoe een voornamelijk zelfregulerende 
markt hier mee omgaat.

VERVALSINGEN ZIJN ZO OUD ALS DE HANDEL 
ZELF
Stephen Foster beschreef in HerbalGram, het tijdschrift 
van de American Botanical Council (ABC), de fraude 
met kruiden vanaf het begin van de jaartelling tot nu [1]. 
Hij stelt dat sinds het begin van de beschaving, wan-
neer de (ruil)handel opkomt, de vervalsingen volgen. 
De opdracht die Archimedes van zijn koning kreeg - en 
die leidde tot zijn beroemde wet, die hij in bad ontdekte 
en met de uitroep ‘Eureka’ wereldkundig maakte - was 
om met zilver vermengd goud van puur goud te on-
derscheiden. In de Materia Medica van Dioscorides 
(40-90 AD) worden voor veertig planten voorbeelden 
van regelmatig voorkomende vervalsingen gegeven; in 
dertig gevallen met detectiemethodes erbij, die behalve 
organoleptisch en morfologisch deels ook analytisch zijn 
(brandbaarheid, gewicht, oplosbaarheid enzovoorts).

Door een combinatie van ervaringen en experimenten 
groeide de empirische kennis van vooral organolepti-
sche specifieke herkenning van kruiden. Vanaf de elfde 
eeuw zijn in de literatuur veel voorbeelden te vinden 
van vervalsingen van vrijwel elk 
(kruiden)geneesmiddel, met name 
wanneer de vraag groter was dan 
het aanbod en dus de winst lonk-
te. Medische gildes, kerkelijke en 
wereldlijke autoriteiten en vorsten 
stelden strenge straffen in voor 
wie zich met deze praktijken inliet, 
maar ze konden deze niet uit-
bannen. Zich sterk ontwikkelende 
medische scholen verenigden zich 
in de twaalfde eeuw tot de eerste 
universiteiten (universitas bete-
kent vereniging) zoals in Parijs in 
1110, Bologna in 1113, Oxford in 
1167, Cambridge in 1209, Padua 
in 1222 en Napels in 1224. Bij het 
medisch onderwijs hoorde ook de 
studie farmacie. En in de twaalfde eeuw 
ontstonden overal gildes die voor de gezamenlijke 
belangen van specerijenhandelaars opkwamen, zoals in 
1100 in Londen de Ancient Guild of Pepperers. Apothe-
kers betrokken eeuwenlang hun grondstofffen via de 
kruidenier en drogist. De heilige Roomse keizer Frede-
rick de Tweede scheidde in 1240 de beroepen van arts 

en apotheker al, maar in andere landen duurde dat wat 
langer.

Eind zeventiende eeuw maakte de chemische weten-
schap haar entree in de farmacie en het was Sir Robert 
Boyle (1627-169) die – met dank aan Archimedes – een 
aantal methodes ontwikkelde om vervalsingen in ge-
neesmiddelen vast te stellen. In deze eeuw ontstonden 
ook de farmacopees waarin artsen en apothekers ge-
zamenlijk de standaarden voor geneesmiddelen gingen 
vastleggen. De eerste Pharmacopoeia Londinensis 
verscheen in 1618. Naar mate de chemie vorderde wer-
den echter ook de vervalsingen slimmer en de publieke 
verontwaardiging daarover groter. Pas in 1964 werd 
besloten tot de uitgave van een Europese farmacopee 
(EP); in hetzelfde jaar werd in Nederland ook registratie 
van geneesmiddelen verplicht.

HEDENDAAGSE FRAUDE
In de moderne tijd zijn er, zeker in de farmacie, voldoen-
de wetenschappelijke methodes beschikbaar om de 
echtheid en kwaliteit van grondstoffen vast te stellen. 

Vervalsingen zijn daarom meestal 
het gevolg van kwade opzet ergens 
in de keten. Maar verwisseling 
kan ook cultureel geaccepteerd 
zijn, als bijvoorbeeld koper en 
verkoper met elkaars medeweten 
een vervanging gebruiken, zoals 
in het volgende voorbeeld. In de 
jaren 50 werd de TCG (Traditionele 
Chinese Geneeskunde) onderdeel 
van China’s staatsgezondheids-
zorg. Toen werden lokaal verwante 
soorten van belangrijke medicinale 
planten soms ingezet, terwijl men 
wist dat deze minder werkzaam 
waren. Dit gebeurde met name als 
de gewenste soort niet voldoende 
beschikbaar was. In de editie uit 
1985 van de Pharmacopoeia of 

the People’s Republic of China staat als bron voor het 
middel jin yin hua genoemd Lonicera japonica-bloemen 
(kamperfoelie). Drie soorten: L. hypoglauca, L. confusa 
en L. dasystyla, worden genoemd als eventuele ver-
vangers voor L. japonica. En nog eens negen andere 
soorten zijn accetabel voor bepaalde

in de VS
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regio’s. 
De oorzaak van hedendaagse vervalsingen kunnen 
divers zijn:
• puur winstbejag: dat komt helaas het meeste voor;
• onkunde of vergissingen bij een verzamelaar, inko-

per, laborant of een eindafnemer: er is dan sprake 
van onbedoelde vervalsing, ook wel verwisseling 
genoemd;

• degene die het product maakt is verkeerd voorge-
licht c.q. opgelicht (men ontving niet wat men dacht 
gekocht te hebben).

Alleen in het eerste geval is er sprake van directe frau-
de door de producent.

De problemen die de vervalsingen (ook de onbedoelde) 
kunnen veroorzaken zijn onder meer:
• allergische reacties
• vergiftigingen
• onbekende/onverwachte interacties
• economische schade (consument betaalt voor een 

minder werkzaam of niet werkzaam product)
• valse concurrentie (collegabedrijven), 
• imagoschade voor de branche

Enkele opvallende voorbeelden uit de VS in de twintig-
ste eeuw zijn: 
• de marketing van Rumex hymenosepalus-wortel 

(zuring) als ‘rode Amerikaanse wilde ginseng’ rond 
1980. De toenmalige Herb Trade Association (voor-
loper van de huidige American Herbal Products 
Association) bestempelde dit als fraude, publiceer-
de hierover en het product verdween geleidelijk uit 
de markt.

• de marketing van gedroogde wortel van Parthenium 
integrifolium (Missouri-slangenwortel) als Echinacea 
purpurea (zonnehoed). Hierover publiceerde 
HerbalGram in het voorjaar van 1985. In eerste 
instantie, ook in 1985, publiceerden Rudolf Bauer 
en collega’s van de universiteit München dat ze vier 
nieuwe cinnamoyl-esters van sesquiterpeenalcoho-
len hadden ontdekt in E. purpurea. Ze noemden ze 
echinadiol, epoxy-echinadiol, echinaxanthol en dihy-
droxynardol. In het najaar van1986 bevestigde dr. 
Bauer echter dat hij een vervalsing voor zijn studie 
had gebruikt: inderdaad, het was P. integrifolium. 
Als gevolg hiervan zijn verschillende oude studies 
opnieuw bekeken en bleek dat ook vaak E. pallida 
was bestudeerd in plaats van E. purpurea.

In de VS hebben vervalsingen en winstbejag op het 
gebied van voedingssupplementen tot zoveel proble-
men geleid dat de USP er zich uiteindelijk mee ging 
bemoeien.

HET US PHARMACOPEA-KEURMERK (USP) 
In de VS bestaan geen traditionele kruidengeneesmid-
delen, dus doorgaans vallen kruiden qua regulering 
onder de warenwet. De geneesmiddelen- en warenau-
toriteit zijn echter verenigd in de FDA (Food and Drug 
Authority). De Amerikaanse farmacopee (USP) is een 
NGO-activiteit [2]. De standaarden die zij heeft gemaakt 
zijn niettemin bindend (via de Food, Drugs and Cos-

metics Act) en worden gehandhaafd door de FDA. Een 
groot deel van het Amerikaanse publiek heeft de wens 
te kennen gegeven dat supplementen zoals botanicals 
(kruidenproducten) wetenschappelijk onderbouwd zijn 
en van goede kwaliteit. De USP zet, net als de Europe-
se farmacopee, de standaarden voor herbal substances 
(HS) en herbal products (HP) (zie elders in deze editie 
het artikel van Vlietinck e.a.). 

De USP heeft in 2003 een verificatieprogramma ontwik-
keld en geeft een keurmerk uit voor voedingssupple-
menten die aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Tot 
het USP-keurmerk worden geen producten toegelaten 
met een ingrediënt waar veiligheidsrisico’s mee zijn 
gemoeid, maar het programma evalueert niet zelf de 
veiligheid van het product. De reden hiervoor is dat het 
onmogelijk is om alle eventuele geneesmiddel- en voe-
dingsmiddelinteracties, contra-indicaties en individuele 
bijwerkingen te voorspellen, zeker binnen de Ameri-
kaanse schadeclaimcultuur. Het programma richt zich 
dus vooral op de identificatie en de kwaliteit.
De kwaliteitseisen zijn vergelijkbaar met die voor tradi-
tionele kruidengeneesmiddelen in Europa: authentici-
teitsbewijs, analyses (chromatografisch en een tweede 
test), bacteriologie, normering of standaardisering, 
enzovoorts. Op de verpakking dient de houdbaarheid en 
de botanische binominale naam (geen fantasienaam) 
van de plant te staan. 

 
Figuur 1. Keurmerklogo van het voe-
dingssupplementenverificatieprogram-
ma van de US Farmacopee.

Voor een kleine teler/genezer is het vrijwel onmogelijk 
om aan deze eisen te voldoen. Persoonlijk kent de 
auteur een voorbeeld van een chemisch analyticus die 
een teeltbedrijf startte voor medicinale kruiden en daar-
bij ook een laboratorium inrichtte met alle toeters en 
bellen (chromatografie, steriele omgeving enzovoorts) 
en zoveel problemen kreeg met de FDA-controles dat 
hij zijn activiteiten gestaakt heeft.
Niettegenstaande de strengere regels en controles zijn 
er in de VS nog steeds veel schandalen rond botanicals 
die op de markt zijn en opzettelijk of onbedoeld verwis-
seld of vervalst zijn.

SCUTELLARIA LATERIFLORA EN GRAPEFRUIT-
ZAAD
In 2012 werkte Foster het voorbeeld uit van Amerikaans 
glidkruid (Scutellaria lateriflora) [3]. Dit is van ouds-
her gebruikt als mild sedatief middel in de eclectische 
Amerikaanse fytotherapie. Glidkruid vloeibaar extract 
was opgenomen in de USP van 1860 tot 1900 en ook in 
het Nationaal Formularium van 1916 tot 1942. Het werd 
in de jaren 1980-2000 ten onrechte aangewezen als 
bron van levertoxiciteit. Uiteindelijk bleek dit te maken te 
hebben met vervalsing of verwisseling met planten uit 
het geslacht Teucrium (gamander). Inmiddels was in de 
jaren negentig van de twintigste eeuw duidelijk gewor-
den dat enkele gamandersoorten, die in de Europese 
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volksgeneeskunde wel gebruikt werden, levertoxisch 
waren. Diverse industriële en wetenschappelijke onder-
zoeksgroepen hebben identificatiemethodes voor glid-
kruid gepubliceerd, maar in 2011 leken de problemen 
met gamandervervalsingen nog steeds te bestaan.

Vervolgens kwamen er schandalen aan het licht rond 
GFSE (Grapefruit Seed Extract) [4].
Een verwarring ontstaat ook al vaak in de literatuur om-
dat GSE (druivenpitextract, afkomstig van Vitus vinifera) 
verwisseld wordt met GFSE (van Citrus x paradisi). Dit 
laatste is nu circa dertig jaar op de markt als een na-
tuurlijk antibioticum voor allerlei toepassingen, zowel in- 
als uitwendig. De bereidingswijze van dit extract is vaak 
het geheim van de producent en omvat niet zelden al-
lerlei chemicaliën. Verschillende onderzoeken wezen uit 
dat de meeste GFSE-extracten in de handel vermengd 
waren met andere bestanddelen en dat de vermeende 
antibiotische werking het gevolg was van chemische 
(door de producent toegevoegde) desinfecterende mid-
delen. Als de wetenschappers in het laboratorium zelf 
extracten bereidden hadden deze geen antibiotische 
werking. De AHPA (American Herbal Products Associ-
ation) vestigde meerdere keren de aandacht op deze 
vervalsingen. De gebruikte middelen hadden vervelen-
de bijwerkingen, zoals in combinatie met coumarinen 
een gevaarlijk sterk verlaagde bloedstolling of irritaties 
van huid, ogen en luchtwegen.

BOTANICAL ADULTERATIONS-PROGRAMMA
De American Botanical Council (ABC) startte in 2011 
samen met de American Herbal Pharmacopoeia (AHP) 
en het National Center for Natural Products Research 
at the University of Mississippi (NCNPR) het Botanical 
Adulterants Program. Dit is opgezet als een educatief 
programma, dat financieel en logistiek wordt onder-
steund door samenwerkende partijen in het bedrijfs-
leven van kruiden en voedingssupplementen, analyti-
sche laboratoria, brancheverenigingen zoals de AHPA 
(American Herbal Products Association) en beroeps-
verenigingen, non-profit educatieve instellingen (zoals 
natuurgeneeskunde-opleidingen) en anderen. 
Ook de American Society of Pharmacognosy (ASP) 
en de Europese GA (Society for Medicinal Plant and 
Natural Product Research) ondersteunen sinds 2014 dit 
programma.

In het kader van dit programma werkten Blumental en 
Foster een casus uit over wilde bosbessen [5]. Wilde 
bosbessen (Vaccinium myrtillus fructus) zijn gewild en 
goed onderzocht voor verbetering van de bloedvatwer-
king, met name in de benen en in het netvlies van het 
oog. Wereldwijd wordt de handel voorzien van uit het 
wild verzamelde bosbessen, vooral uit Scandinavië 
en Oost-Europa. Het best onderzochte extract is het 
Italiaanse Myrtocyan® dat 36% anthocyaninen bevat. In 
de Finse bossen is jaarlijks tussen de 92 en 312 miljoen 
kg te oogsten; 10% wordt daadwerkelijk geoogst en dat 
is een cultureel en sociaal gebeuren waaraan circa 60% 
van de bevolking deelneemt. Het handmatig plukken is 
duur en na een relatief slechte oogst steeg de prijs in 
2012 naar 800 euro per kg gestandaardiseerd (100:1) 

extract. Maar aan de prijs waarvoor dit product in de 
VS werd verkocht (200-400 dollar per kg) was al te zien 
dat het geen zuiver product (meer) was. Vervalsing 
met bijvoorbeeld vlierbes, zwarte moerbei, verfstoffen 
(amarant-rood, een carcinogene en verbannen kleur-
stof), zwarte soja- en zwarte rijstzemelen, houtskool 
en Chinese Vaccinium-soorten zijn vastgesteld. De 
achtergrond hiervan is de volgende: nadat in 1994 de 
Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) 
is ingegaan, zijn de verkopen van kruidensupplemen-
ten in de VS explosief gestegen, waardoor veel nieuwe 
bedrijfjes in die markt zijn gestapt en die met weinig 
kennis van zaken zelf gingen inkopen op de (ongecon-
troleerde) wereldmarkt in plaats van in te kopen bij de 
gerenommeerde en wetenschappelijk goed uitgeruste 
Europese bedrijven. Via aangepaste TLC-testen (dun-
nelaagchromatografie) bij het Italiaanse bedrijf, die 
inmiddels ook in de Europese farmacopee zijn opgeno-
men, is het mogelijk geworden de meeste vervalsingen 
eruit te halen. Ook in de USP 35/National Formulary 30 
zijn TLC-testen opgenomen. Het zou nu gemakkelijk 
kunnen zijn de vervalsingen uit de wereld te helpen, 
indien alle fabrikanten van medicinale bosbesextracten 
GMP zouden toepassen zoals in de VS verplicht is.

In 2013 besprak Foster vervalsingen bij Cimicifuga 
(zilverkaars, Actaea racemosa, syn. Cimicifuga racemo-
sa). De wortel van deze plant is een belangrijk genees-
middel bij overgangsklachten, zowel in de VS (waar het 
vandaan komt) als in Europa waar het al vele decennia 
bekend is. Vervalsingen van deze wortel met andere, 
goedkope Actaea spp. uit China, zijn volgens de AHPA 
al jarenlang aan de gang en vormen hoogstwaarschijn-
lijk de achtergrond van de vermeende levertoxiciteit van 
deze plant die een jaar of tien geleden werd gerappor-
teerd [6].
Naast het feit dat de AHPA meewerkt aan het Botanicals 
Authentication Program heeft zij een aantal richtlijnen 
gepubliceerd en werkt samen met de American Herbal 
Pharmacopoeia (AHP) die een gedetailleerde microsco-
pische identificatie van Actaea-soorten kan verrichten.

DNA-TEST KRUIDENPREPARATEN
Bij het onderscheiden van Actaea-soorten is ook een 
aantal studies verricht met DNA. Vooral China heeft 
hierin het voortouw genomen en mogelijk gaat er van 
veel TCG- planten een DNA-vingerafdruk gepubliceerd 
worden in de farmacopee van 2015 [6]. Het lijkt er 
echter op dat de DNA-testen een beetje te snel in de 
praktijk gezet worden. In november 2013 ontstond er 
veel ophef in de Amerikaanse media rond een onder-
zoek van Newmaster et al. (werkzaam op een Cana-
dese universiteit op een afdeling voor genomics en 
biodiversiteit). Het onderzoek onthulde dat 80% van alle 
botanicals op de markt in de VS helemaal geen DNA 
bevatte van de plant die op het etiket vermeld stond. 
Slechts twee van de twaalf firma’s waarvan producten 
waren onderzocht hadden geen vreemd DNA en bevat-
ten dus echt de planten die op het etiket stonden. Het 
betreffende artikel [7] blaast echter nogal hoog van de 
toren over de potentiële gevaren die ontdekt werden en 
de publieksmedia sprongen hier enthousiast bovenop.
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De ABC reageerde nog dezelfde maand met de vraag 
aan het tijdschrift BMC Medicine om dit artikel in te trek-
ken. ABC is zeker geen tegenstander van het inzetten 
van DNA-onderzoek voor authentisering, maar het was 
duidelijk dat Newmaster et al. onbekend waren met de 
wereld van kruidenpreparaten. Zo hebben zij niet de 
gepatenteerde en gecertificeerde referentiestandaarden 
gebruikt van het US National Institute of Standards and 
Technology (NIST), maar zelfgemaakte referentiemate-
rialen. Er waren nog veel meer zelfbedachte zaken en 
definities, die voorbijgingen aan jarenlange activiteiten, 
die door onder meer de farmacopee-werkgroepen zijn 
opgezet. Bovendien was er alleen kwalitatief en geen 
kwantitatief uitsluitsel over de contaminaties (en wie kan 
een hectare goudsbloem oogsten zonder dat er een 
paardenbloemetje tussen zit?) en ging het hoofdzakelijk 
om extracten (waar vaak geen oorspronkelijk DNA meer 
inzit, door bijvoorbeeld verhitting).

In New York heeft de procureur-generaal (Eric Schnei-
derman) op basis van de publicatie van Newmaster op 
3 februari 2015 aan vier winkelketens die deze krui-
densupplementen verkochten (GNC, Walmart, Target 
en Walgreens) een brief geschreven dat zij moesten 
stoppen met de verkoop hiervan. Ook heeft hij bij deze 
winkels verschillende producten gekocht. Die liet hij 
analyseren door een universiteitslaboratorium in Pots-
dam (wederom een lab zonder ervaring in of kennis van 
kruidenpreparaten). Zowel de AHPA als ABC reageer-
den hier onmiddellijk en fel op [8, 9]. Ook personen 
die bij de FDA werkten verklaarden dat zij met reden 
dit soort testen niet gebruiken, omdat het bij bewerkte 
extracten vrijwel onmogelijk is om hieraan harde conclu-
sies te verbinden.

In maart kondigde Schneiderman een akkoord aan 
dat hij met GNC had gesloten: zij zouden van al hun 
kruidengrondstoffen DNA-analyses laten doen alvorens 
deze in hun botanicals te verwerken. In april vroeg 
zijn coalitie van procureurs-generaal aan het Congres 
om een onderzoek naar de supplementenindustrie te 
starten.
Recentelijk, in maart 2015, verscheen er een witboek, 
geschreven door een aantal op dit gebied gespeciali-
seerde wetenschappers [10]. Zij reageren vooral op de 
analyses die in Potsdam verricht zijn. Schneiderman 
wilde de exacte methodologie en uitkomsten van de 
analyses niet openbaar maken, maar wel gaat hij een 
aanklacht opstellen op basis ervan. Vermoed wordt dat 
de DNA-testen niet in een bruikbare context toegepast 

werden (op extracten, door een niet-gespecialiseerd 
laboratorium, zonder gebruik van gecertificeerde refe-
renties). 
Dit muisje zal dus nog een staartje krijgen, wordt ver-
volgd!

AUTEURSGEGEVENS
Zie pagina 7.
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NVF-nieuws 
Openbare bestuursvergadering september 2015
Dit voorjaar is er geen openbare bestuursvergadering/
ALV geweest. Het jaarverslag 2014 van de NVF zal 
daarom ter goedkeuring aan de leden worden voorge-
legd op 8 september 2015 tijdens de bestuursvergade-
ring (16.30 – 19.30 uur) in Bunnik. 
Leden die het concept van dit verslag wensen te ont-

vangen, of wensen deel te nemen aan de vergadering, 
zijn van harte welkom. U kunt dit tot uiterlijk 15 augus-
tus laten weten aan het NVF-bureau (nvf@fyto.nl), dan 
sturen wij u de stukken toe.
Naast het jaarverslag staan op de agenda de invulling 
van het NVF-bureau na 1 januari 2016 (als het IEZ 
hiermee stopt) en uitbreiding van de bestuurskracht van 
de NVF. Ook los van de vergadering zijn uw suggesties 
welkom en wij nodigen u hierbij dan ook uit om deze 
naar bovenstaand mailadres te sturen.
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Korte berichten
WERKZAAMHEID VAN OBIONEKK® BIJ HET 
VOORKOMEN VAN CRYPTOSPORIDIOSE 
Een infectie door de eencellige parasiet Cryptospo-
ridium parvum veroorzaakt cryptosporidiose. Deze 
ziekte leidt bij pasgeboren geitjes tot diarree met als 
gevolg (verhoogde kans op) sterfte op grote schaal. 
In onderzoek naar de behandeling van deze ziekte bij 
herkauwers is de werkzaamheid beoordeeld van onder 
andere paromomycine, halofuginone en nitazoxanide. 
Bij curatief gebruik was er geen duidelijke werkzaam-
heid van deze middelen. Profylactisch gebruik leidde tot 
meer resultaat, maar voldeed ook niet volledig. In Japan 
werd in de strijd tegen cryptosporidiose bij kalveren 
actieve kool waaraan sap uit de bast van Castanopsis 
cuspidata en Quercus acuta was toegevoegd, succes-
vol ingezet. Diarree kwam daardoor minder voor en het 
aantal Cryptosporidium-oöcyten hierin was significant 
verlaagd ten opzicht van de controlegroep. Het beschre-
ven product had aanvankelijk de naam Nekka-Rich, 
maar is later in Frankrijk onder de naam Obionekk® op 
de markt gebracht. 

In Frankrijk is de profylactische werking van Obionekk® 
tegen cryptosporidiose bij pasgeboren geitjes bestu-
deerd. Het onderzoek werd uitgevoerd met 40 pasgebo-
ren geitjes op een bedrijf waar Cryptosporidium-
oöcyten waren aangetroffen in de uitwerpselen van 
zieke geitjes. Naast de controlegroep (1) met 10 geitjes 
was er een groep (2) die gedurende 14 dagen twee 
keer per dag een melkvervanger kreeg waaraan Obi-
onekk® als poeder was toegevoegd en een groep (3) 
die drie keer per dag op deze manier werd gevoerd. 
De groepen 2 en 3 omvatten elk 15 geitjes. Gedurende 
ruim drie weken werd gecontroleerd op diarree, aanwe-
zigheid van Cryptosporidium-oöcyten in de ontlasting en 
cumulatieve sterfte. Dit leidde tot de volgende resulta-
ten:
• bij de groepen 2 en 3 kwam er significant (p< 

0,001) minder diarree voor; 
• bij alle drie groepen werden Cryptosporidium-oöcy-

ten aangetroffen in de uitwerpselen, maar bij groep 
3 was het aantal significant lager (p<0,05) dan bij 
de andere twee groepen;

• de cumulatieve sterfte liep bij de controlegroep op 
tot 20 %, terwijl die bij groep 3 nog 6,7% was. Bij 
groep 2 was dit percentage even hoog als bij de 
controlegroep, maar dit percentage werd wel pas 
op een later tijdstip bereikt.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat de verkre-
gen resultaten in dezelfde richting wijzen als die in het 
Japanse onderzoek, waarbij kalveren kunstmatig waren 
besmet met de parasiet, terwijl er in het onderzoek in 
Frankrijk sprake was van een natuurlijk infectie. Op 
basis van het uitgevoerde onderzoek komen de onder-
zoekers tot de conclusie dat onder veldomstandigheden 
de werkzaamheid van Obionekk® in de preventie van 
cryptosporidiose bij jonge geitjes gedemonstreerd is.

Bron: Paraud C, Pors I, Journal JP, Besnier P, Reisdorf-

fer L, Chartier C. Control of cryptosporidiosis in neonatal 
goat kids: Efficacy of a product containing activated 
charcoal and wood vinegar liquid (Obionekk®) in field 
conditions. Veterinary Parasitology 2011;180:354-7. 

RIVM: NORM VOOR PA WETENSCHAPPELIJK NIET 
CORRECT
Het RIVM publiceerde recent over de normstelling voor 
pyrrolizidine-alkaloïden (PA’s).
Reeds meerdere keren is er in het ROW (Regulier 
Overleg Warenwet) discussie geweest tussen de NVF 
en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautori-
teit) over deze kwestie. De norm die wordt gesteld voor 
kruidenpreparaten (minder dan 1 μg per kg of liter) is in 
Nederland wel erg streng; zou deze norm voor honing 
gelden dan zou vrijwel alle honing uit de winkels ge-
haald moeten worden. Het antwoord van de NVWA was: 
‘Die norm geldt ook niet voor honing; maar wel voor 
kruidenpreparaten.’
Een vraag van de NVWA aan het RIVM was waar 
deze norm vandaan komt. Dat is eigenlijk niet duidelijk 
geworden, maar waarschijnlijk is ze afgeleid van een 
Duitse norm van het BfR (Bundesinstitut für Risikobe-
wertung) die gesteld is in het kader van de registratie 
van fytotherapeutische, homeopathische en antropo-
sofische geneesmiddelen. Dit betreft een gezondheids-
kundige grenswaarde in plaats van een productnorm en 
deze is vastgesteld op1 μg PA’s/dag bij oraal gebruik. 
Waarschijnlijk is deze norm dus per vergissing zo gefor-
muleerd in het warenwetbesluit kruidenpreparaten.
Het RIVM komt nu (ook) tot de conclusie dat deze stren-
ge norm wetenschappelijk gezien niet te verdedigen is 
(honing ligt namelijk in de winkels met 1 - 6.7 μg PA’s/
kg), maar ziet hierin toch geen aanleiding te adviseren 
om de norm voor kruidenpreparaten te veranderen. Op 
dit moment blijft de gemiddelde PA-inname in Nederland 
met een factor 25 tot 1000 onder de laagste als risico-
volle bestempelde dosis, en de belangrijkste bijdrage 
hieraan leveren honing en andere levensmiddelen, en 
niet de kruidenproducten.
Overigens werden er in de markt enkele TCG-capsules 
aangetroffen met zeer hoge, gevaarlijke concentraties 
PA’s. Onduidelijk is welke producten dat precies zijn en 
waar deze gekocht werden, maar het mag duidelijk zijn 
dat de sector hier zelf heel alert op moet zijn.

Bron: L. de Wit et al. 2015. Pyrrolizidine alkaloïden in 
kruidenpreparaten. RIVM Briefrapport 090437001/2014.
 

CURSUS FYTOTHERAPIE EN MEDICATIE
PAOFarmacie organiseert een cursus fytotherapie en 
medicatie voor apothekers. Deze nascholing gaat in op 
de aandachtspunten bij fytotherapeutische producten 
en de combinatie met reguliere geneesmiddelen. De 
cursist krijgt een basale inleiding in de farmacognosie, 
gevolgd door een introductie in de fytotherapie. Daar-
na komen de mogelijke interacties tussen de reguliere 
medicatie en fytotherapie aan de orde en het monitoren 
van bijwerkingen van fytotherapie. Het is mogelijk een 
casus uit de praktijk in te brengen en te bespreken met 
de docenten. Meer informatie: www.paofarmacie.nl.
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