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Ten geleide
Deze najaarseditie besteedt extra aandacht aan de moge-
lijkheden die kruiden en andere natuurproducten ons ge-
ven om de gezondheid bij dieren te bevorderen. Daarnaast 
wordt in dit nummer ruimschoots aandacht besteed aan de 
waterkers, een oude bekende in de traditionele fytothera-
pie en een zeer gezonde groente.

Becker bespreekt de rol die planten(stoffen) kunnen 
spelen bij de reductie van methaanproductie in de koeien-
pens. Dat kan een bijdrage leveren aan het verminderen 
van de opwarming van de aarde, aangezien methaan een 
broeikasgas is. Natuurlijk moeten er dan geen bijwerkin-
gen zijn in de vorm van vermindering van de voorvertering 
door micro-organismen of productie van andere gassen, 
maar het nuttig gebruik maken van bepaalde plantenstof-
fen lijkt mogelijk.

In een tweede artikel gaat Becker in op de rol die plant-
aardige voedingsvezels spelen voor de darmgezondheid. 
Minder bekend is dat deze vezels, naast het bevorderen 
van een gunstige darmflora, ook nog pathogenen en toxi-
nen binden.

Nijhuis-Bouma maakte een samenvatting van een arti-
kel van Gong et al. dat de potentiële mogelijkheden van 
Chinese kruiden als vervanging voor antibiotica in veevoer 
aanduidt. Het is opmerkelijk dat hierover nog zo weinig 
wordt gepubliceerd.

De bespreking die De Cock maakte over het voedingssup-
plement waterkers (Nasturtium officinale) kan gelden als 
een voorbeeldcasus voor de problematiek rond kwaliteit 
die in de vorige editie uitgebreid aan de orde kwam. Dit 
voorbeeld laat zien dat ook voor deze sector onderzoek en 
ketenkwaliteitsbeleid onontbeerlijk zijn.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: het is niet 
de botanische naam die de plant tot een geneesmiddel 
maakt. De teeltwijze, het geoogste deel, de bereidingswij-
ze, de eventuele combinaties, de toedieningsvorm en de 
dosering kunnen verschillen, en daarmee verschilt ook het 
effect van het fytoproduct. Dit geldt voor mens en dier. 

Wij vervolgen onze rubriek Kruidenquiz met de oplossing 
van de eerste quiz, en natuurlijk weer een nieuwe puzzel.
Het NVF-nieuws en andere korte nieuwsberichten beslui-
ten deze gevarieerde editie.
Wij hopen dat u tijdens de avonden die steeds langer wor-
den de tijd vindt om te genieten van onze najaarsspecial.

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

Natuurfenomenen zoals het wegsmelten van gletsjers 
en poolijs, en het hieruit voortvloeiende stijgen van de 
zeespiegel, worden in 
verband gebracht met 
een globale opwarming 
van de aarde. Aangewe-
zen oorzaken hiervoor 
zijn de steeds toene-
mende bevolkingsgroei 
en antropogene uitstoot 
van broeikasgassen (in 
het kader van energie-
winning, transport en pro-
ductieactiviteiten).
Onder de broeikasgas-
sen is het uitademings-
gas kooldioxide (CO2) 
minder schadelijk qua 
klimaatveranderende 
werking dan bijvoorbeeld 
methaan (CH4). Van de 
wereldwijde emissie van methaan is ongeveer een 
kwart afkomstig van herkauwers [1]. Een vermindering 
van hun bijdrage zou dus positief uitpakken voor het 
milieu.
Bij herkauwers ontstaat methaan in een van hun 
maagafdelingen, namelijk in de eerste maag, ofwel de 
pens. In de pens wordt vezelrijk voeder door microbiële 
omzettingen beschikbaar gemaakt voor de stofwisseling 
van de herkauwer. Dankzij hun pens kunnen herkau-
wers dus vezelrijke ruwvoeders – zoals grassen en 
bladeren – verteren. Dit in tegenstelling tot de mens of 
andere eenmagigen, die niet over een dergelijk ‘fermen-
tatievat’ beschikken.
De pensfermentatie gaat bij koeien en schapen ge-
paard met methaanvorming. Dit berust op de volgende 
processen: in de pens leiden microbiële omzettingen 
van voederbestanddelen tot een sterke afname van het 
inademingsgas zuurstof (O2). Daarom is zuurstof-re-
spiratie slechts in beperkte mate ter plekke mogelijk. 

Het voordeel hiervan is dat het voeder zonder zuurstof 
niet helemaal afgebroken kan worden. Net zoals ook 
bij het inkuilen van voederplanten het geval is, blijft bij 
de pensfermentatie dus een groot deel van de voe-

derenergie voor het dier 
behouden. Het natuurlijke 
alternatief voor zuur-
stofrespiratie in de pens 
is microbiële fermentatie1, 
met als eindstap carbo-
naatrespiratie.

Carbonaatrespiratie is 
de omzetting van water-
stof (H2), een bijproduct 
van de fermentatie, met 
carbonaat (CO3

2-), ofwel 
opgelost kooldioxide. Met 
behulp van de carbonaat-
respiratie wordt voorko-
men dat waterstof de voe-
derfermentatie remt [2], of 
als mengsel met zuurstof 

het sterk ontplofbare knalgas kan vormen.
De productie van methaan uit waterstof en carbonaat 
door hierin gespecialiseerde methanogene micro-orga-
nismen is zowel 
• kwalitatief uitermate functioneel ter bevordering van 

de ontsluiting van ruwvoeder voor de herkauwer 
(betere beschikbaarheid), als ook

• kwantitatief bijzonder efficiënt door de hoge verwij-
deringscapaciteit van carbonaat voor waterstof (vier 
waterstofmoleculen reageren met één carbonaat-
molecuul tot methaan).

Verschillende voedingsstrategieën die tot nu toe voorna-
melijk in vitro getest zijn, bleken meer of minder succes-
vol ter verlaging van de methaanproductie. In tabel 1 
zijn voorbeelden van strategieën samengevat die enige 
werking lieten zien.

Plantaardige antireductanten ter verlaging van het broeikasgas
methaan bij herkauwers
P.M. Becker

De uitstoot van methaan (CH4) door herkauwers draagt in grote mate bij aan de opwarming van de aarde. Me-
thaan ontstaat in de pens van koeien en schapen in het kader van de microbiële ontsluiting (het beschikbaar 
maken) van het voeder. Bepaalde plantaardige pigmenten en antioxidanten, toegevoegd aan pensvloeistof, 
verlagen echter de productie van methaan. Catechin doet dit bijvoorbeeld – zonder de voederfermentatie tot 
vluchtige vetzuren te verstoren en zonder dat zich waterstof (H2) als bijproduct van de fermentatie ophoopt. 
Met behulp van metabolietanalyses is aangetoond dat zowel catechin, maar ook resveratrol, tijdens hun me-
thaanverminderende werking gemodificeerd en, in elk geval gedeeltelijk, afgebroken worden. Catechin en 
resveratrol ondergaan daarbij met name reducerende biochemische omzettingen (hydrogeneringen). Omdat 
tegelijkertijd minder methaan ontstaat, werken catechin en resveratrol dus als alternatieve acceptoren voor 
H2 (ofwel diens elektronen). Dit betekent echter ook dat deze verbindingen die als antioxidanten te boek 
staan zich in het reducerende milieu van de pens van een andere kant laten zien: hier werken zij als  zoge-
noemde antireductanten: zij voorkomen de chemische reductie van carbonaat (CO3

2-) tot methaan, door zelf 
een chemische reductie te ondergaan.

1 ‘La fermentation, cést la vie sans l’air’ is de beroemde definitie van 
Louis Pasteur voor zijn ontdekking.

Methaanverlagend effect van antireductanten op pensfermentatie
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PLANTAARDIGE ALTERNATIEVE  
WATERSTOF(H2)-ACCEPTOREN

Voor herkauwers als herbivoren lijken vooral reactie-
ve, maar niet te agressieve, secundaire plantproduc-
ten kansrijk als potentiële alternatieve H2-acceptoren 
[9,11,12]. Met name plantaardige pigmenten en antioxi-
danten werden daarom – op basis van beschikbaarheid 
en kosten – geselecteerd om in pure of in geconcen-
treerde vorm in een in vitro-modelsysteem te testen. 
Getest werden uiteindelijk de antioxidanten catechin 
(3,3’,4’,5,7-flavanpentol) en resveratrol (3,5,4’-trihy-
droxy-trans-stilbene), de voedselkleurstof curcumine 
(diferuloylmethaan), de ligninebouwstenen ferulazuur 
(4-hydroxy-3-methoxykaneelzuur) en ferulazuur-ethyles-
ter, extracten van blauwe bessen en van druivenpitten 

(beschikbaar gesteld binnen EU-FP6 project SAFE-
WASTES), de specerijen koenjit (gemalen kurkuma, 
geelwortelpoeder), cayennepeperpoeder, twee verschil-
lende paprikapoeders, en dubbel en drievoudig gecon-
centreerde tomatenpuree [9,11,12].
Een specifiek in vitro-modelsysteem werd ontwikkeld 
om de experimentele additieven te kunnen rangschik-
ken volgens hun methaanverlagende prestatie, om hun 
werkmechanisme te kunnen ophelderen en om onge-
wenste bijwerkingen te kunnen herkennen [9]. Bijwer-
kingen op de voederfermentatie werden als afname van 
hoeveelheden gevormde vluchtige vetzuren, afwijkende 
vetzuurpatronen en ophoping van waterstof bepaald 
[9]. Als onderhoudssubstraat voor fermentatie en me-
thaanvorming werd in dit modelsysteem een melkzuur-

Tabel 1
Voedingsstrategieën die de methaanproductie verlagen (in in vitro-modelsystemen of in in vivo-proeven) en hun voor- en nadelen

Strategie Voordeel Nadeel
Aanpassingen van 
voeder/rantsoen met 
betrekking tot de bron van 
voedingsstoffen en/of de 
voederbewerking

Zowel de bron van voedingstoffen 
(krachtvoer, ruwvoeder enzovoort) [3] als 
de voederverwerking (grove/fijne maling 
enzovoort) kan van invloed zijn op de 
hoeveelheid methaan die in de pens 
gevormd wordt. Het methaanverlagende 
effect berust meestal op een vermindering 
van microbiële omzettingen in de pens 
(ofwel door een snellere passage van 
het voer door de pens, ofwel door 
ontoegankelijkere, grotere voederdeeltjes).

Een voeder moet qua voedingsstoffen in 
eerste instantie aan de behoeften van het dier 
voldoen. Nutriënten voor dieren zijn echter ook 
voedingsstoffen voor microbiële groei. Het is 
daarom vrij lastig om de pensmicrobiota via 
aanpassingen van de nutritionele samenstelling 
van diervoeder richting ‘minder methaan’ te sturen 
[4]. Strategieën die microbiële omzettingen van 
het voeder in de pens verminderen, kunnen het 
probleem van methaanvorming van de pens naar 
de mestput verplaatsen.

Specifieke of brede 
onderdrukking van pens-
micro-organismen door 
middel van het gebruik 
van voederadditieven 
zoals antimetabolie ten, 
antibiotica of plantaardige 
antimi crobiële stoffen 
(etherische oliën, 
saponinen, taninnen, 
enzovoort)

De antimetaboliet broom-ethaansulfonzuur 
onderdrukt in vitro de groei van 
methanogene micro-organismen en werkt 
op die manier methaanverlagend.
Antimicrobiële stoffen verminderen in vitro 
het aantal methanogenen, bacteriën of 
protozoen, met hetzelfde eindresultaat.
In vivo hebben bijvoorbeeld tanninen 
(looistoffen die planten tegen vraat en 
infectie beschermen) een methaanver-
lagende werking [5].

Sommige middelen zijn niet toegestaan voor een 
in vivo-praktijktoepassing, zoals bijvoorbeeld 
gehalogeneerde verbindingen of antibiotica.
Verder is er kans op diverse ongewenste 
bijwerkingen:
- Een onaangename smaak van een additief 

belemmert de voeropname.
- Antimicrobiële stoffen kunnen zowel de 

methaanproductie als de – voor het dier nuttige 
– voederfermentatie remmen.

- Resistentievorming tegen een antimicrobieel 
additief en overgroei door ongevoelige micro-
organismen kan een aanvankelijke werking 
teniet doen.

- Een zeer reactief additief kan door wisselwerking 
met voederbestanddelen de voederbenutting 
verlagen.

Alternatieve acceptoren 
voor waterstof (H2)
als voederbestandde len, 
om de pens-stofwisseling 
om te leiden van 
carbonaat-respiratie 
naar een ‘alternatieve 
H2-acceptoren'-respiratie 
(zie tabel 2 voor verdere 
details).

Er bestaat bij deze strategie niet het 
gevaar dat ‘overgroei van resistente 
micro-organismen’ ertoe leidt dat de 
alternatieve H2-acceptoren na verloop van 
tijd ‘niet meer functioneren)’:alternatieve 
H2-acceptoren ondergaan gewenste 
microbiële omzettingen en afbraak, ter 
verwijdering van het fermentatieproduct H2 
in het reducerende milieu van de pens. (De 
bijhorende alternatieve stofwisselingsroutes 
worden ‘toegankelijk’ voor de additieven 
door o.a. de biochemische wet van de 
massawerking enzovoort.)
Ter vergelijking: als antimicrobiële middelen 
gemodificeerd of afgebroken worden (door 
resistente micro-organismen), verliezen zij 
hun werking. 

Alternatieve H2-acceptoren moeten wel in 
adequate concentraties in de pens beschikbaar 
zijn om – concurrerend met carbonaat – H2-
gas te kunnen verwijderen. Uitgaande van 
de hoeveelheid methaan die zonder deze 
alternatieve H2-acceptoren gevormd wordt (en 
de stoichiometrie van de gewenste alternatieve 
omzetting; zie tabel 2) kan een inschatting worden 
gemaakt van de nodige concentraties (aan al dan 
niet mengsels) van alternatieve H2-acceptoren.
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polymeer toegepast. Met het melkzuurpolymeer werd 
voor een zuiver substraat in plaats van voor ‘voeder’ 
gekozen, om op die manier a) de bacteriële productie 
van vluchtige vetzuren en waterstof goed en reprodu-
ceerbaar op peil te kunnen houden, en om b) analyti-
sche bepalingen niet door een verstorende, complexe 
achtergrond van voedercomponenten en stofwisselings-
producten te belemmeren. 

De verbindingen catechin, resveratrol en ferulazuur, de 
extracten van blauwe bessen en van druivenpitten, en 
de specerij koenjit verminderden de methaanproductie 
in het in vitro-systeem [9,11,12]. Catechin, resveratrol 

en de extracten van blauwe bessen en van druiven-
pitten hadden – in vergelijkbare hoeveelheden toege-
voegd – zelfs een hoger methaanverlagend effect dan 
fumaraat [9,11,12]. Vooral catechin bleek een uitblinker, 
zowel door de efficiënte methaanverlaging als door 
het feit dat dit effect zonder negatieve bijwerking op de 
voederfermentatie bereikt werd [9,12]. 
Met behulp van metabolietanalyses werd aangetoond 
dat zowel catechin als resveratrol tot verschillende 
metabolieten afgebroken worden [11,12]. Zij ondergaan 
daarbij met name reducerende biochemische omzettin-
gen [11,12] (vgl. tabel 2), en verminderen tegelijkertijd 
de methaanproductie. Daarom fungeren catechin en 

Respiratietype met 
redoxreacties

 Opmerkingen

Natuurlijke verwijdering van waterstof met behulp van 
carbonaat in pens:

Carbonaatrespiratie:

4 H2 + CO3
2- + 2 H+ → CH4  + 

3 H2O

De carbonaatrespiratie is functioneel en efficiënt voor de herkauwer. Het product methaan 
draagt als broeikasgas echter in grote mate bij aan de opwarming van de aarde.

Verwijderen van waterstof met behulp van potentiële 
alternatieve acceptoren:

Anorganische acceptoren:
Zuurstofrespiratie:
2 H2 + O2 → 2 H2O

Mens en dier ‘verbranden’ voedingsbestanddelen met behulp van zuurstofrespiratie ter 
winning van energie. Een microbiële zuurstofrespiratie in de pens zou tot verregaande 
omzetting van het diervoeder en daarmee tot een hoog verlies aan voederenergie voor het 
dier leiden.

Nitraatrespiratie:
1 H2 + NO3

- + → NO2
- + H2O

3 H2 + NO2
- → NH4

+
 + 2 OH -

Nitraat (NO3
-) wordt o.a. als meststof gebruikt in de landbouw. Als nitraat als voederadditief 

wordt toegepast, kan het de stikstof(N)-uitstoot in de mest verhogen en op die manier het 
milieu belasten.
Het reactieproduct nitriet (NO2

-) is zeer giftig voor methanogene micro-organismen en 
onderdrukt op die manier de vorming van methaan [6]. In het dier kan het product nitriet het 
zuurstoftransport in de bloedsomloop belemmeren door zijn reactie met rode bloedkleurstof. 
Met eiwitbestanddelen kan nitriet tot kankerverwekkende nitrosaminen reageren. 
Er is op verschillende manieren geprobeerd het probleem van de nitrietvorming te 
verhelpen. Door bacteriën wordt nitriet met name onder N-deficiënte omstandigheden 
verder naar ammonium (NH4

+) gereduceerd voor microbiële eiwitsynthese. In een in vivo-
proef had nitraat, toegevoegd aan een eiwit-deficiënt voeder voor jonge schapen, een 
methaan verlagende werking zonder ongewenste bijwerkingen [7].

Sulfaatrespiratie:
4 H2 + SO4

2- + 2 H+ → H2S + 4 
H2O

Sulfaat (SO4
2-) wordt met waterstof uiteindelijk tot het uiterst giftige zwavelwaterstof (H2S) 

omgezet.
In een in vivo-proef verlaagde sulfaat, o.a. gemengd met nitraat, de methaanuitstoot van 
groeiende lammeren [7].

Organische acceptoren:
Fumaraatrespiratie:
1 H2 + fumaraat
(HOOC-HC=CH-COOH) → 
succinaat
(HOOC-H2C-CH2-COOH)

Deze omzetting is wijdverbreid in diverse organismen - o.a. als onderdeel van de 
citraatcyclus in lichaamscellen. In de praktijk is de verhouding van ‘methaanvermindering’ 
per ‘toegevoegd fumaraat’ soms lager dan verwacht vanwege verdere concurrerende 
omzettingen van fumaraat [8,9]. Zo wordt fumaraat bij een tekort aan andere 
voedingsstoffen niet als H2-acceptor gebruikt maar als microbiële nutriënt benut, wat 
juist meer in plaats van minder methaan oplevert [9]. In een in vivo-proef met groeiende 
lammeren verminderde fumaraat de methaanuitstoot [10].

Resveratrolrespiratie:
1 H2 + resveratrol → 
dihydroresveratrol

Dihydroresveratrol is als metaboliet in vitro geïdentificeerd [11]. Verdere omzettingen van 
dihydroresveratrol lijken waarschijnlijk, gezien de voor catechin behaalde resultaten (zie 
onder).

Catechinrespiratie:
3-5 H2 + catechin → diverse 
metabolieten

In een in vitro dosis-responsproef voorkwam 1,0 mol toegevoegd catechin de productie 
van 1,2 mol CH4 [12]. Omgerekend betekent dit een verwijdering van 4-5 H2/catechin. 
Met behulp van metabolietidentificaties kon rechtstreeks bewijs worden geleverd voor 
de verwijdering van 3 H2/catechin (door middel van hydrogeneringen van C=C dubbele 
bindingen en reductieve dehydroxyleringen) [12].

Tabel 2
Alternatieve waterstofacceptoren ter verlaging van de methaanproductie in de pens van herkauwers
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resveratrol hier als alternatieve acceptoren voor water-
stof (ofwel diens elektronen): zij voorkomen de chemi-
sche reductie van carbonaat tot methaan door zelf een 
chemische reductie te ondergaan [11,12].
In tegenstelling tot hun antioxidantenrol ter voorkoming 
van oxidatieve schade voor het lichaam worden zij hier 
dus niet geoxideerd, maar gereduceerd. In de pens 
gedragen catechin en resveratrol zich daarom niet als 
antioxidanten, maar als ‘anti-reductanten’.
In tegenstelling tot catechin wordt resveratrol (als 
fytoalexine) onder andere ook in verband gebracht met 
defensieve, antimicrobiële werkingen. In pensvloeistof 
van koeien op gewoon voer (zonder voorafgaande 
gewenning) resulteerde de fermentatie met resveratrol 
ofwel in een lagere, ofwel een langzamere vorming van 
vluchtige vetzuren dan zonder deze toevoeging [9]. De 
tevens aangetoonde hydrogenering van resveratrol 
(tabel 2) suggereert echter dat er wel micro-organismen 
aanwezig waren met het vermogen om deze fytoalexi-
ne om te zetten [11]. Een in vivo-proef met schapen 
(uitgevoerd onder de auspiciën van het Ministerie voor 
Agricultuur in China) [13], bevestigt ook de indruk dat 
resveratrol methaan kan verlagen, zonder de pens-
fermentatie te belemmeren. Enige adaptatie van de 
pensmicrobiota aan catechin, resveratrol en andere, 
naar verhouding ‘exotischere’ stoffen, zou dus alleen 
maar positief uitpakken (bij alternatieve H2-acceptoren 
anders dan bij antimicrobiële stoffen[!]; zie tabel 2). De 
aanwezigheid van alternatieve H2-acceptoren levert de 
specifieke bacteriën, die daar gebruik van kunnen ma-
ken, een groeivoordeel op, zodat hun populaties zullen 
toenemen binnen de pensmicrobiota [14]. Groeiende 
populaties van bacteriën die alternatieve H2-acceptoren 
gebruiken bij hun respiratie beloven een steeds snellere 
en efficiëntere methaanverlaging.

CONCLUSIES
De strategie om alternatieve H2-acceptoren te 

gebruiken ter verlaging van de methaanproductie (zie 
tabel 2) staat nog grotendeels in de kinderschoenen. De 
eerste resultaten zijn echter veelbelovend, en richting-
gevend voor toekomstige oplossingen. Er rest echter 
de vraag of methaan later niet alsnog vrijkomt, bijvoor-
beeld door omzettingen in het maagdarmkanaal, in de 
mestput of in het milieu. In afwezigheid van zuurstof, 
dat wil zeggen in het reducerende milieu van de pens 
of van een mestput, zijn verregaand gereduceerde 
verbindingen behoorlijk stabiel [9]. De meest actieve 
onder de bovengenoemde plantaardige stoffen horen 
tot de belangrijke groep van de zogenaamde polyfe-
nolen. Blootgesteld aan lucht ondergaan polyfenolen 
autoxidatieve, polymeriserende reacties met zuurstof 
(zoals tanninevorming), en worden op die manier onder 
andere als humus vastgelegd [5,14]. Uitgescheiden, 
microbieel afbreekbare stofwisselingsproducten kunnen 
met behulp van zuurstof gemineraliseerd worden tot het 
minder schadelijke broeikasgas CO2.

Samenvattend kan worden gezegd dat alternatieve 
H2-acceptoren feitelijk werken [7,11,12] - en dit mogelijk 
tegen alle verwachting in. Een reden hiervoor zou onder 
andere ook kunnen zijn dat slechts zeer gespecialiseer-

de methanogene archaea in staat zijn tot carbonaatres-
piratie. Deze zeer oude micro-organismen (die trouwens 
geen echte bacteriën zijn) staan als ‘aaseters’ aan 
het eind van de voedingsketen. Ze groeien ontzettend 
langzaam op hun dieet van carbonaat en waterstof (en 
enkele andere fermentatie-eindproducten), alhoewel 
ze zeer grote hoeveelheden daarvan omzetten. En dit 
terwijl ze toch in de pens in een luilekkerland leven! 
Pensbacteriën maken hier gretig gebruik van: bacteriën 
beschikken meestal – in één en dezelfde cel – over een 
uitgebreid spectrum aan verschillende stofwisselings-
routes. Sommige kunnen zelfs verschillende substraten 
tegelijk omzetten, en ook nog eens kant-en-klare eiwit- 
en koolhydraatbouwstenen hergebruiken [14]. Dit levert 
bacteriën een behoorlijk groeivoordeel op, vergeleken 
met methanogene archaea. Het enige wat de bacteriële 
groei enigszins binnen de perken houdt is een gebrek 
aan zuurstof, dat de zuurstof-respireerders onder hen 
veroorzaken. Pensbacteriën moeten het dus voorname-
lijk met een fermentatieve stofwisseling redden. Fer-
mentatie zadelt de microbiële pensgemeenschap echter 
ook met het volgende probleem op: ‘waar naar toe met 
het vrijkomende bijproduct waterstof?’, waarmee de 
kringloop van dit verhaal wordt afgesloten.

AUTEURSGEGEVENS
Dr. Petra Maria Becker is afgestudeerd in biologie (micro-
biologie, plantenfysiologie en biochemie) aan de Universiteit 
van Bonn, Duitsland. Haar PhD heeft zij magna cum laude 
aan de TU Berlijn behaald in milieutechniek (afvalwaterzui-
vering, biosanering). Vervolgens werkte zij op het gebied van 
biosanering bij het Helmholtz-Centrum voor Milieuonderzoek 
(UFZ) in Leipzig, en bij TNO Milieu, Energie en Procesinno-



NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 28e JAARGANG, NR 4,  NAJAAR 2015, 7

vatie in Apeldoorn. Daarna heeft zij zich met microbiologische 
vraagstellingen en methodiekontwikkelingen in het kader van 
Diervoeding bij Wageningen UR in Lelystad beziggehouden 
(onder meer bevordering van maag-darmgezondheid met be-
hulp van voedingsingrediënten en additieven, wisselwerkingen 
van plantaardige verbindingen met bacteriën/toxines, verla-
ging van methaanemissie uit pens met behulp van alternatieve 
H2-acceptoren).

REFERENTIES
1. Lassey KR. Livestock methane emission and its per-

spective in the global methane cycle. Aust J Exp Agr 
2008;48:114–8.

2. Bryant MP. Microbial methane production – theoretical 
aspects. J Anim Sci 1979;48:193-201.

3. Van Kessel JAS, Russell JB. The effect of pH on ruminal 
methanogenesis. FEMS Microbiol Ecol 1996;20(4):205-10.

4. Becker PM. Physiological Achilles’ heels of enteropatho-
genic bacteria in livestock. Curr Issues Intest Microbiol 
2005;6:31-54.

5. Beauchemin KA, McGinn SM, Martinez TF, McAllister TA. 
Use of condensed tannin extract from quebracho trees 
to reduce methane emissions from cattle. J Anim Sci 
2007;85:2006–686.

6. Iwamoto M, Asanuma N, Hino T. Ability of Selenomonas 
ruminantium, Veillonella parvula, and Wolinella succino-
genes to reduce nitrate and nitrite with special reference 
to the suppression of ruminal methanogenesis. Anaerobe 
2002;8:209-15. 

7. Van Zijderveld SM, Gerrits WJJ, Apajalahti JA, Newbold 
JR, Dijkstra J, Leng RA, Perdok HB. Nitrate and sulfa-
te: Effective alternative hydrogen sinks for mitigation 
of ruminal methane production in sheep. J Dairy Sci 
2010;93:5856-66.

8. Demeyer D, Henderickx H. Competitive inhibition of in vitro 

methane production by mixed rumen bacteria. Arch Int 
Physiol Biochim 1967;75:157–9.

9. Becker PM, van Wikselaar PG. Effects of plant antioxi-
dants and natural vicinal diketones on methane production, 
studied in vitro with rumen fluid and a polylactate as main-
tenance substrate. Anim Feed Sci Technol 2011;170:201-
8.

10. Wood TA, Wallace RJ, Rowe A, Price J, Yáñez-Ruiz DR, 
Murray P, Newbold CJ Encapsulated fumaric acid as a 
feed ingredient to decrease ruminal methane emissions. 
Anim Feed Sci Technol 2009;152(1-2):62-71.

11. Becker PM, van Wikselaar PG, Ilgenfritz J, de Vos RCH, 
Beekwilder J, Franz C, Zitterl-Eglseer K. Methane reduc-
tion by plant pigments and antioxidants in rumen fluid 
involves modifications, e.g. hydrogenation, or degradation 
of the active compounds. [Die Methanreduktion durch 
pflanzliche Pigmente und Antioxidantien in Pansenflüssig-
keit geht einher mit einer Modifikation oder Degradation 
der Wirkstoffe.] WTM Wiener Tierärztliche Monatsschrift – 
Veterinary Medicine Austria 2013;100:295-305.

12. Becker PM, van Wikselaar PG, Franssen MCR, de Vos 
RCH, Hall RD, Beekwilder J. Evidence for a hydrogen-sink 
mechanism of (+)catechin-mediated emission reduction 
of the ruminant greenhouse gas methane. Metabolomics 
2014;10:179–89.

13. Ma T, Chen D-D, Tu Y, Zhang N-F, Si BW, Deng KD, Diao 
Q-Y. Effect of dietary supplementation with resveratrol on 
nutrient digestibility, methanogenesis and ruminal micro-
bial flora in sheep. J Anim Physiol Anim Nutr (in press;doi: 
10.1111/jpn.12264).

14. Becker PM, Wand H, Martius GGS, Weissbrodt E, 
Stottmeister U. Functional and structural successions in 
arbitrary samples of heterotrophic bacteria during aerobic 
treatments of lignite-carbonization wastewater in in situ 
enclosures. Can J Microbiol 1998;44:211-20.



NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 28e JAARGANG, NR 4,  NAJAAR 2015, 8

ACHTERGRONDINFORMATIE EN HUIDIGE 
KENNISSTAND

Bacteriën, virussen en toxines herkennen via een soort 
minuscule tentakels hun ankerplaatsen op gastheercel-
len. Wanneer biochemische structuren van de tentakels 
als ‘sleutel en slot’ passen op receptorstructuren bij de 
gastheer, resulteert dit in een binding. Deze koppeling 
kan zeer specifiek zijn en daarom selectief één (dier)
soort, individu, celtype, orgaan of lichaamsdeel be-
treffen. Gewone darmbacteriën die de spijsvertering 
bevorderen herkennen en koloniseren op die manier 
de dikke darm. Zij verankeren zich aan de wand zonder 
met de stroom die hen voedt te worden meegesleurd uit 
hun paradijs. In het geval van ziekteverwekkers echter 
vormen hun aanhechting op epitheelcellen de eerste 
stap naar een infectie van de gastheer.
Voor de adhesiefactoren (adhesines) op de tentakels 
maakt het geen verschil of de ankerplaats de natuurlijke 
receptor van hun gastheer is, of vergelijkbare structuren 
op voedingscomponenten. Via orale opname van de 
laatstgenoemden ontstaat dus een concurrentiesituatie 
in het maag-darmkanaal. In een ziektegevoelige situa-
tie kan door het aanbieden van een grote hoeveelheid 
specifieke, alternatieve aanhechtingsplekken de infec-
tiedruk voor de gastheer worden verlaagd. Dit zou dus 
resulteren in een gezonder mens of dier.

Ofek et al. [1] introduceerden de verzamelnaam ‘an-
ti-adhesietherapie’ voor diverse strategieën waarmee 
de aanhechting van bacteriecellen op gastheerweefsel 
kan worden voorkomen. Onder deze term vallen ook 
adhesinegebaseerde vaccins, adhesine-analogen om 
daarmee receptorplekken op gastheercellen te bezetten 
en zo de bindingskans van ziekteverwekkers te verklei-
nen, en receptoranalogen. Analogen vertonen een grote 
structuurgelijkenis met de oorspronkelijke structuur 
zoals een receptor of een adhesiefactor.
Receptoranalogen kunnen vrij kleine moleculen zijn 
die – als pleistertjes – adhesineplekken op de tentakels 
afdekken. Een voorbeeld hiervan is de enkelvoudige 
suiker D-mannose, die ooit als eerste receptorstructuur 
werd opgehelderd en beschreven [1, 2]. De bijhorende 
tentakels van E. coli voor de aanhechting op mannose-
bevattende receptoren van menselijke epitheelcellen 
werden, naar aanleiding van de volgorde van ont-
dekking, F1-fimbriae genoemd. Deze E. coli F1, mits 
toxinedragend, veroorzaken vooral blaasontsteking bij 

de mens (tabel 1 en 2).
Een andere optie voor ‘alternatieve aanhechting’ is het 
in groten getale aanbieden van een overvloed aan re-
ceptoranaloge structuren op een en hetzelfde voedings-
partikel. Zo kan een hele bacteriecel omhuld, of kunnen 
zelfs meerdere pathogenen op één partikel gebonden 
worden. Een voorbeeld van dergelijke structuren zijn 
mannan-oligosacchariden (MOS; tabel 1 en 2). MOS 
behoren tot de zogenoemde voedingsvezels, dat wil 
zeggen niet-verteerbare, vezelachtige koolhydraten. 
Door ziekteverwekkers met behulp van speciale voe-
dingsvezels te binden, worden de eerstgenoemden met 
de spijsbrij meegevoerd en vervolgens uitgescheiden. 
Dergelijke voedingsvezels vormen dus een soort speci-
fieke ‘douche-scrub’ voor de inwendige mens of het dier.

KNELPUNTEN PRODUCTKWALITEIT EN 
VALIDATIE: IN VITRO- EN IN VIVO-PROEVEN

In vitro-resultaten met specifieke plantproducten tegen 
maag-darmpathogenen en toxines zijn veelbelovend 
(tabel 1). Voor de praktijk, dat wil zeggen preventie of 
therapie, is er hieruit tot nu toe echter weinig voortgeko-
men. De reden hiervoor is met name het ontbreken van 
productoptimalisatie en in vivo-validatie.
In vivo challenge-proeven met dieren, die onder gedefi-
nieerde omstandigheden worden uitgevoerd en dan ook 
duidelijke resultaten opleveren, zijn schaars (tabel 2). 
Dit soort proeven omvat o.a. de controle van specifie-
ke proefdieren op eerdere infecties en besmetting, het 
toedienen van een specifiek pathogeen in een vooraf 
getoetste infectieuze dosis, het beoordelen van het 
veroorzaakte ziektebeeld als respons hierop, en het 
toetsen van het effect van een behandeling – of een 
toegediend middel – in vergelijking met een onbehan-
delde controlegroep. Zowel de ontwikkeling als ook de 
toepassing van dergelijke diermodellen is prijzig, en hun 
noodzakelijkheid moet voor iedere dierproef voor een 
dierexperimentencommissie (DEC) verdedigd worden. 
Om het werkzame principe van een middel of product te 
kunnen achterhalen, zijn specifieke, praktijk-relevante in 
vitro- en in vivo-modellen echter onmisbaar. In analogie 
met diermodellen vereist de toetsing en registratie van 
een vermeend geneesmiddel voor de mens klinische 
studies. In de Europese ICH-GCP-richtlijn (CPMP/
ICH/135/95) zijn alle noodzakelijke procedures hierom-
trent in detail vastgelegd, zoals de beoordeling door een 
medisch-ethische toetsingscommissie, het toezicht op 

Plantaardige voedingsvezels als bacterie- en 
toxinebinders ter vermindering van maag-darmproblemen
P.M. Becker

Voedingsvezels die structuuranalogieën vertonen met natuurlijke ankerplaatsen (aanhechtingsplaatsen) van 
ziekteverwekkers op het darmepitheel kunnen worden gebruikt om deze ziekteverwekkers te binden en uit 
het lichaam te ‘schrobben’. Door pathogene bacteriën op die manier te beletten bij hun kolonisatie van de 
ingewanden kunnen maag-darminfecties worden voorkomen of verzacht, en het risico van overdracht van 
voedselpathogenen (zoals salmonella) van dier op mens worden gereduceerd. Ondanks veelbelovende in 
vitro-resultaten is het traject van onderzoek tot toepassing nog lang ten gevolge van de moeilijke productop-
timalisatie en de problematische in vivo-validatie.
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de studie door artsen en een studiecoördinator en de 
nodige protocollen en documentatie van de studie.

Als het vraagstuk plantaardige testproducten voor 
dieren betreft, die qua concentratie reeds als bestand-
deel van voederplanten toegestaan zijn, worden soms 
voederproeven als praktijkproeven of veldstudies uitge-
voerd met dieren in ziektegevoelige levensfasen. Bij de 
mens wordt in analogie hiertoe onderzoek met voe-
dingssupplementen of -ingrediënten gedaan. Het betreft 
meestal langdurige studies met vrijwilligers uit bepaalde 
risicogroepen, die ter preventie van mogelijke kwaal-
tjes of ziektes hun individuele voeding aanvullen met 
het testproduct (zoals bijvoorbeeld cranberryproducten 
tegen urinewegontsteking [3]). Soms lijkt het testproduct 
de ene keer wel de gezondheid te bevorderen en een 
andere keer weer niet. Dit kan te maken hebben met 
een wisselende kwaliteit van het testproduct, de invloed 
van individuele variatie in leefstijl en voeding of een 
wisselende of multifactoriële oorzaak van symptomen. 
Diarree bijvoorbeeld kan worden veroorzaakt door het 
veranderen van een voedingspatroon, door verschillen-
de bacteriën met diverse toxines, door allerlei virussen 
of combinaties van bovenstaande oorzaken. Vanwege 
de vele variabele factoren zijn voor een goede uitvoe-
ring van praktijkstudies met dieren of vrijwilligers grotere 
proefgroepen en veel meer statistische herhalingen no-
dig dan bij specifieke diermodellen of klinische studies.

Als ondanks meerdere in vivo-proeven nog steeds niet 
duidelijk is of een middel wel of geen effect heeft, wor-
den diverse studies soms met behulp van een statisti-
sche meta-analyse met elkaar vergeleken [3] (tabel 2). 
Deze studies moeten dan wel – als minimumeis – over 
dezelfde aandoening bij een bepaalde doelgroep en het 
relevante testmateriaal gaan en controles bevatten.

DISCUSSIE EN CONCLUSIES
De anti-adhesiestrategie kan niet alleen preven-

tief ter voorkoming van maag-darmproblemen onder 
ziektegevoelige omstandigheden worden ingezet, maar 
ook een sneller herstel van het lichaam tijdens een in-
fectie waarborgen. Mogelijk kan een specifieke, interne 
anti-adhesiescrub voor dragers en uitscheiders van 
pathogenen ook bijdragen aan een betere maatschap-
pelijke gezondheid of een hogere voedselveiligheid 
(tabellen 1-3).
Een voorbeeld om het laatstgenoemde te verduide-
lijken: terwijl sommige Salmonella-stammen tot de 
gewone darmbacteriën behoren, kunnen andere op een 
gastheerspecifieke wijze pluimvee, varkens, runderen 
of de mens behoorlijk ziek maken. Een derde groep 
van zogenoemde zoönotische Salmonella koloniseert 
de darm met slechts milde symptomen voor het dier als 
drager, maar kan mensen of andere dieren bij over-
dracht een ernstige salmonellose bezorgen. Voorbeel-
den van zogenoemde zoönotische bacteriën die door 
besmette eieren of kippenvlees voedselvergiftiging bij 
de mens kunnen veroorzaken zijn Salmonella Enteritidis 
en Typhimurium (tabel 1 en 2). Opmerkelijk is in deze 
samenhang dat van mensen afkomstige stammen van 
Salmonella Enteritidis en Typhimurium bijzonder goed 

op ontvet zonnebloemzaad (perskoek als bulkproduct) 
hechtten, terwijl vergelijkbare Salmonella-stammen 
geïsoleerd uit pluimvee of varkens goed op perskoek 
van sesamzaad bonden (tabel 1). In het geval van een 
aangetoonde Salmonella-besmetting op een pluimvee-
bedrijf moeten de dieren worden geruimd; antibiotica 
zijn uit den boze. De anti-adhesieaanpak zou dus een 
ondersteunende, preventieve maatregel naast een ver-
plichte of vrijwillige vaccinatie ter bestrijding van Salmo-
nella in de voedselketen kunnen worden. Uiteraard blijft 
het hanteren van hygiënemaatregelen en periodieke 
controles essentieel (vgl. tabel 3). 
Voor volwassen runderen is de anti-adhesiestrategie 
met plantaardige voedingsvezels waarschijnlijk minder 
geschikt dan voor eenmagigen als pluimvee, varkens, of 
de mens (tabel 2). Volwassen herkauwers beschikken 
namelijk over een pens als maagonderdeel. In de pens 
worden met behulp van microbiële fermentatie zelfs 
voedingsvezels afgebroken, die voor eenmagigen niet 
verteerbaar zijn (vgl. tabel 3). Kalveren daarentegen 
kunnen net als eenmagigen profiteren van de anti-adhe-
siestrategie voor het maag-darmkanaal omdat hun pens 
zich nog moet ontwikkelen.

Hoewel de nadruk bij dit overzichtsartikel op receptor-
analogen voor anti-adhesietoepassingen ligt, lijken 
werkingsmechanismen – ook na identificatie van actieve 
principes [4-6] – nog niet altijd even duidelijk of speci-
fiek (tabel 1 en 2). Bij verstrekking van complex (plant)
materiaal is de kans op meerdere, elkaar versterkende, 
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effecten uiteraard groter dan bij toediening van één 
zuivere actieve verbinding. Een voorbeeld is wortelsoep 
die rehydraterend werkt bij symptomatische, klinische 
diarree en mogelijk ook een anti-adhesie-effect op een 
veroorzakende pathogene bacterie heeft [6] (tabel 2). 
Complexe effecten in studies met mensen of dieren tot 
in detail uitzoeken is lastig. Echter, in vivo-studies als 
basis van een meta-analyse, die zijn uitgevoerd
• met het plantmateriaal in verschillende vorm (zoals 

sap, concentraat, poeder, enzovoort), vaak zonder 
voorafgaande bepaling van hun gehalte aan actieve 
componenten;

• met uiteenlopende controles (zoals water, probioti-
cum, antibioticum, enzovoort); 

• zonder de ziekteoorzaak goed in kaart te brengen: 
herhaaldelijk wordt slechts naar symptomen gerefe-
reerd;

lijken de uitkomst van de review (die wel rekening houdt 
met de variaties) al aan te geven: op basis hiervan 
kan het plantmateriaal op dit moment niet aanbevolen 
worden [3] (tabel 2). De crux is echter dat vanwege ont-
brekende details met betrekking tot productkwaliteit en 
-samenstelling en de specifieke oorzaak (etiologie) van 
een aandoening, de onderliggende studies helaas ook 
geen handvat bieden voor verbeterpunten in vervolgon-
derzoeken. Om de waarde en significantie van toekom-

stige studies te verhogen is daarom, naast een goede 
proefopzet, 
• de standaardisering van plantaardige testproducten 

met betrekking tot het gehalte aan actieve compo-
nent(en) en de biologische beschikbaarheid hier-
van, alsmede ook

• kennis (via een doelgerichte challenge of een acu-
te-fase analyse) van de te bestrijden oorzaak van 
een aandoening uitermate belangrijk.
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Tabel 1
Overzicht van veelbelovende in vitro-testproducten ter bevordering van de maag-darmgezondheid

Gast-
heer

Maag-
darmprobleem

Pathogeen1 of 
toxine

Meest efficiënte anti-
adhesie testproduct(en)

In vitro-effect

Mens Maagslijmvlies-
ontsteking

Helicobacter pylori cranberrysap 
(Vaccinium macrocarpon)

Remming van de sialyllactose-specifieke 
adhesie van diverse Helicobacter pylori-
stammen op geïmmobiliseerde humane 
mucus, erythrocyten en gecultiveerde 
humane maagepitheelcellen [7]

Salmonellose 
(voedselvergiftiging)

Salmonella 
Typhimurium F1 
(ATCC 13311) [8]

Zonnebloemzaad2 Uitwas-bestendige hoge bindingscapaciteit 
van testproduct-matrix voor testbacterie bij 
vergelijking van in totaal 18 verschillende, 
mannose-verbindingen bevattende 
plantmaterialen [9]Salmonella Enteritidis 

(ATCC 13076)
Zonnebloemzaad2

Reizigersdiarree, 
colibacillose 
(met name in 
ontwikkelingslanden)

Humane E. coli 
- hitte-labiele 
enterotoxine uit 
serogroep I (LTh-I)

Fenegriekzaad3, 
gedroogde vrucht van 
Chaenomeles speciosa 
(oleanolinezuur, 
ursolinezuur en 
betulinezuur)

Voorkomen van binding van E. coli 
enterotoxine LTh-I op de gastheer receptor-
ganglioside GM1 [4, 10]

Cholera Cholera toxine Fenegriekzaad3 Voorkomen van binding van het cholera 
toxine (Vibrio cholerae) op het gastheer-
receptor ganglioside GM1 [10]

Urinewegontsteking E. coli O128:H4 F1, 
E. coli O22 F1, E. coli 
O25 F1, E. coli O62 
F1, E. coli O75A F1, 
E. coli O75B F1

Mannose, aromatische 
alpha-glycosiden van 
mannose [2]

Inhibitie van agglutinatie van MOS-
bevattende Saccharomyces cerevisiae 
(bakkers)gistcellen door toegevoegde 
testproducten [2]

E. coli met P fimbriae Cranberryvruchten 
(Vaccinium macrocarpon)

Proanthocyanidine-trimeren met A-type 
interflavanoide bindingen uit veenbessen 
voorkomen adhesie van E. coli met 
P fimbriae op de receptor sequens 
alpha-D-galactopyranosyl-(1→4)-beta-D-
galactopyranose [5]



NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 28e JAARGANG, NR 4,  NAJAAR 2015, 11

Gast-
heer

Maag-
darmprobleem

Pathogeen1 of 
toxine

Meest efficiënte anti-
adhesie testproduct(en)

In vitro-effect

Kip Kolonisatie van darm 
door (zoönotische) 
bacteriën die 
overgedragen
op mens 
voedselvergiftiging 
veroorzaken

Salmonella 
Typhimurium F1 (VDL 
ST-10) [11],
Salmonella 
Typhimurium F1 
(UKAS 29E) [12]

D-mannose Inhibitie van agglutinatie van MOS-
bevattende Saccharomyces cerevisiae 
(bakkers)gistcellen door mannose [11, 12]

Salmonella 
Typhimurium (RIVM 
1287)

Palmpitschroot4, 
sesamzaad5

Uitwas-bestendige hoge bindingscapaciteit 
van testproduct-matrix voor bacterie bij 
vergelijking van in totaal 18 verschillende, 
mannose-verbindingen bevattende 
plantmaterialen [9]

Salmonella Enteritidis 
(CIDC monster 148)

Sesamzaad5

Var-
ken

Speendiarree bij 
biggen

ETEC K88ac-F4 Gistcellwanden6, 
palmpitschroot4, 
gefermenteerde 
sojabonen (tempé)7, 
erwtenzaadhullen (Pisum 
sativum cv. Attika)

Uitwas-bestendige hoge bindingscapaciteit 
van testproduct-matrix voor ETEC 
K88ac-F4 [9, 13]; het product tempé 
remt ook de agglutinatie van hamster-
bloedlichaampjes en de adhesie op 
darmwandcellen van biggen door ETEC 
K88ac-F4 [15] 

Speendiarree bij 
biggen, colibacillose 
bij oudere varkens

varkens E. coli - hitte-
labiele enterotoxine 
uit serogroep I (LTp-I)

Fenegriekzaad3;
Bonenzaadhullen (Vicia 
faba cv. Divine)

Voorkomen van toxine-binding op gastheer 
receptor-ganglioside GM1; gemalen 
fenegriekzaad was beste product onder 25 
verschillende geteste producten [10; 13]

Sub-klinische 
tot klinische 
salmonellose;
bij onvoldoende 
immuniteit wordt 
het dier drager van 
pathogeen

Salmonella 
Typhimurium 
(CIDC faag type 
506; dit type is ook 
aangetoond bij mens, 
kip en rund)

Sesamzaad5 Uitwas-bestendige hoge bindingscapaciteit 
van testproduct-matrix voor bacterie bij 
vergelijking van in totaal 18 verschillende, 
mannose-verbindingen bevattende 
plantmaterialen [9]

Rund Diarree bij 
pasgeboren kalveren

ETEC K99-F5 
(dit type is ook 
aangetoond bij 
pasgeboren biggen 
en lammeren)

Koffieprut

Sub-klinische 
tot klinische 
salmonellose;
bij onvoldoende 
immuniteit wordt 
het dier drager van 
pathogeen

Salmonella 
Typhimurium 
(CIDC faag type 
510; dit type is ook 
aangetoond bij mens 
en varken)

Gefermenteerde 
sojabonen (tempé)4

Salmonellose met 
hoge koorts en 
sterfte

Salmonella Dublin 
(CIDC 31)

Tomatenvrucht8, 
pompoenenvrucht9, 
sesamzaad5

Vervolg tabel 1

1 De afkomst van de betreffende bacteriën staat tussen 
haakjes vermeld (ATCC, CIDC, RIVM, LEP, LU, UKAS, VDL). 
Verder zijn de onderstaande ETEC-stammen
• E. coli O9:K35:K99 (stam CIDC 10; met F5, ofwel K99, 

fimbriae); hier afgekort als ETEC K99-F5
• E. coli O149:K91:K88ac, LT+/STb+ (stam CIDC 1000; 

met F4, of meer specifiek K88ac, fimbriae en LT en STb 
toxines vormend); hier afgekort als ETEC K88ac-F4

weergegeven.
2 Gemalen zaadperskoek van Helianthus annuus L., afkom-
stig uit Argentinië; hele zaden verhit op 80ºC, bijproduct van 
mechanische olie-extractie.
3 Gemalen fenegriekzaad (kruidenier); hoogstwaarschijnlijk 
brengt de fenegriek gum, een galactomannan, het effect 
teweeg.

4 Gemalen palmpitschroot van Elaeis guineensis Jacq. afkom-
stig uit Maleisië; bijproduct van mechanische olie-extractie; 
bevat rond 60% mannan.
5 Gemalen zaadperskoek van Sesamum indicum L.; bijproduct 
van mechanische olie-extractie.
6 Commercieel MOS-product.
7 Geel zaad van Glycine max L. Merr.; geweekt, gekookt en 
gefermenteerd met Rhizopus microsporus var. microsporus 
(LU 573), water-oplosbare fracties gevriesdroogd en gemalen.
8 Vrucht van Lycopersicon esculentum Mill. van Nederlandse 
origine; gevriesdroogd en gemalen.
9 Gedroogd (50ºC) en gemalen pulp en schil van de vrucht van 
Cucurbita pepo L. subsp. pepo var. styriaca Greb.
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Tabel 2
In vivo-onderbouwing van de werkzaamheid van receptor-analoge, plantaardige producten voor binding van pathogene bacteriën 
en toxines; ingezet ter profylaxe of ter behandeling van maag-darminfecties bij mens en landbouwhuisdieren.

n.v. = niet vermeld; 1zie tabel 1.

Gast-
heer

Maag-darm- 
probleem (type 
studie)

Plantaardig 
testproduct voor 
alternatieve 
aanhechting 

In vivo-effecten Positief geteste werkzame principes

Mens Colibacillose 
(muismodel)

Gedroogde vrucht 
van Chaenomeles 
speciosa

Inhibitie van (door LT-
toediening geïnduceerde) 
diarree in muizen

De bestanddelen oleanolinezuur, 
ursolinezuur en betulinezuur blokkeerden 
de binding van de B-componenten van LT 
(LTB) op het gastheer receptor-ganglioside 
GM1, door zelf op de B onderdelen te 
hechten [4]

Acute 
symptomatische 
diarree bij kinderen 
(klinische studies)

Wortelpectinen in 
wortelsoep [6]

Waterextract van wortels 
(wortelsoep) bleek significant 
beter dan een standard 
glucose-elektrolyt oplossing 
voor de orale rehydratie 
bij acute gastrointestinale 
infecties van kinderen [6]

Zure oligosachariden (zoals tri-
galacturonzuur in waterextracten van 
wortels) blokkeerden de adhesie van 
diverse enteropathogene E. coli op HEp-2 
cellen en humane darmwandcellen in vitro 
[6]

Symptomatische 
urineweg-
ontsteking 
(preventiestudies 
met vrijwilligers 
uit diverse 
risicogroepen)

Diverse cranberry-
producten (in vorm 
van sap, siroop, 
capsule, tablet)

Producten met cranberry-
vruchten kunnen - 
alhoewel even effectief 
als antibiotica(!) - niet met 
preventie van urineweg-
ontsteking in verband 
gebracht door een gebrek 
aan statistische significantie. 
Dit is het resultaat van 
- sinds 1998 periodiek 
bijgewerkte - meta-analyses 
van 24 in vivo-studies [3]. 

(Jepson et al. [3] vermeldden o.a. een 
gebrek aan bewijs voor de aanwezigheid 
van het werkzame principe in diverse 
testproducten.)

Kip Kolonisatie 
van darm door 
bacteriën die 
overgedragen
op mens 
voedselvergiftiging 
veroorzaken (in 
vivo challenge-
proeven)

MOS 
(glucomannoprotein 
complex, bron 
niet genoemd), 
palmpitschroot

Op een leeftijd van 4 weken 
na begin van het verstrekken 
van de testproducten (= 3 
weken na het toedienen 
van de testbacterie) was 
de Salmonella-concentratie 
in het coecum van kuikens 
significant gereduceerd [14].

De mannosebevattende testproducten 
MOS en palmpitschroot voorkwamen 
bacteriële adhesie als receptor-analogen 
[14]

D-mannose [11],
gistcelwand-MOS 
[12]

Op een leeftijd van 10 
dagen na begin van het 
verstrekken van D-mannose 
in het drinkwater of MOS 
in het voer (= 7 dagen na 
het toedienen van een 
pathogene testbacterie) was 
de specifieke Salmonella- 
concentratie in het coecum 
van kuikens significant 
gereduceerd [11, 12].

Inhibitie van agglutinatie van MOS-
bevattende Saccharomyces cerevisiae 
(bakkers)gistcellen, veroorzaakt door 
testbacterie, door D-mannose [11, 12], 
en inhibitie van adhesie van Salmonella 
Typhimurium F1 (VDL ST-10) op 
kuikendarm in vitro [11]

Var-
ken

Speendiarree in 
biggen (in vivo 
challenge model)

Sojabonen, 
gefermenteerd 
met Rhizopus 
microsporus 
(tempé) [15]

Tempé reduceerde de 
hevigheid van een ETEC 
K88ac-F4 geïnduceerde 
diarree in gespeende 
biggen beter dan gekookte 
of met Bacillus subtilis-
gefermenteerde sojabonen 
[15].

Tempé belemmerde de adhesie 
van de ETEC K88ac-F4 bacterie op 
darmwandcellen uit de dunne darm van 
biggen [15]

Speendiarree in 
biggen (in situ 
dunne-darm 
segment challenge 
model)

Erwtenzaadhullen 
en 
verteringsresistente 
zaadfracties (Pisum 
sativum cv. Attika) 
[13, 16]

De testproducten 
verbeterden de netto-
absorptie van vloeistof in 
dunnedarm-segmenten van 
biggen in aanwezigheid van 
de diarreeveroorzakende 
bacterie ETEC K88ac-F4 
[16].

Op erwtenzaadhullen (Pisum sativum cv. 
Attika) bonden significant meer cellen 
van de ETEC K88ac-F4 bacterie dan op 
gistcelwand-MOS (positieve controle) of 
op bonenzaadproducten (Vicia faba cv. 
Divine) [13]

Bonenzaadhullen 
(Vicia faba cv. 
Divine) [13, 16]

Bonenzaadhullen (Vicia faba cv. Divine) 
voorkwamen de binding van de LTp-I 
enterotoxine van E. coli K88ac-F4 op de 
gastheer receptor ganglioside GM1 beter 
dan erwtenzaadhullen [13]
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Tabel 3
Overzicht van voor- en nadelen (en mogelijke oplossingen) met betrekking tot de receptor-analogen aanpak

Voordelen Nadelen

• Receptor-analogen zijn in hun bindend 
vermogen veel specifieker tegen diarree 
dan bijvoorbeeld actieve kool. Daarom wordt 
minder verlies aan nuttige kleine moleculen, 
zoals spoorelementen, mineralen en 
vitamines, maar ook aan nuttige bacteriën, 
voor het lichaam verwacht.

• Bij toepassing van receptor-analogen ter 
binding en verwijdering van pathogenen uit 
het maag-darmkanaal met behulp van de anti-
adhesiestrategie worden geen ongewenste 
bijwerkingen verwacht. (Adhesine-analogen 
daarentegen zouden, voor een goede 
werking, in de darm moeten verblijven om 
receptoren permanent af te dekken. Omdat 
receptoren, zoals bijvoorbeeld GM1, echter 
ook fysiologische functies in het lichaam 
hebben, lijkt deze strategie niet zinvol.)

• Specifieke plantaardige voedingsvezels 
bieden een natuurlijk alternatief, of 
een natuurlijke aanvulling, voor andere 
gezondheidsbevorderende strategieën.

• Tegen een anti-adhesie-agens zoals een 
voedingsvezel wordt in vergelijking met 
bacteriële antibiotica resistentie veel 
minder resistentie verwacht [1]. Bovendien, 
ongevoeligheid van bijvoorbeeld een 
schadelijke darmbacterie voor een receptor-
analoog zou betekenen dat deze bacterie ook 
niet meer in staat is om te koloniseren.

• Pathogenen worden bij een behandeling met receptoranalogen niet 
afgedood en toxines niet onschadelijk gemaakt: Deze worden slechts uit 
het besmette lichaam verwijderd door binding en een daaropvolgende 
uitscheiding. Er moet dus rekening worden gehouden met het feit dat 
de excrementen besmettelijke ziekteverwekkers kunnen bevatten, 
wat niet tot nieuw- of herbesmetting mag leiden. Bij de mens lijkt dit 
nauwelijks een probleem; zeker niet in onze streken met goede sanitaire 
voorzieningen en hygiëne. In de dierhouderij kunnen groepshuisvesting 
of mest-schuiven mogelijk de besmettingskans of infectiedruk voor 
andere dieren verhogen. Enige alertheid hierop en het treffen van 
effectieve hygiëniserende maatregelen is dus zeer aan te raden, wil men 
van een behandeling met receptoranalogen gebruik maken.

• Een receptoranaloog is min of meer specifiek. De meeste pathogene 
bacteriën hebben echter de genetische informatie voor het aanmaken 
van meer dan één adhesine. Daarom zijn, ook gezien de multifactoriële 
oorzaken van bepaalde ziektesymptomen, mogelijk combinatieproducten 
tegen diverse relevante aanhechtingsfactoren in de praktijk het meest 
efficiënt [1].

• Bacteriën zijn ziekteverwekkers, als ze schadelijke stoffen zoals toxines 
kunnen produceren. Omdat de genetische informatie voor het aanmaken 
van bepaalde toxines kan worden overgedragen tussen verschillende 
bacteriën, lijkt het verstandig om ook de binding van uitgescheiden 
toxines op gastheer-epitheelcellen met behulp van een receptor-analoog 
te belemmeren [10].

• Omdat anti-adhesievoedingsingrediënten (tegen blaasontsteking of 
diarree) het spijsverteringskanaal moeten passeren, zou de werkzame 
structuur in vivo door vertering en resorptie onwerkzaam kunnen worden. 
Het is daarom belangrijk te verifiëren, dat de receptor-analoge structuur 
in het lichaam op de plek van bestemming kan komen [13], en dus ook 
echt biologisch beschikbaar is.
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Eind 2014 verscheen een overzichtsartikel waarin de mogelijkheden van de Chinese kruiden als alternatief 
voor antibiotica in veevoeder in de varkens- en pluimveehouderij worden besproken [1]. Dat artikel is ge-
baseerd op 176 literatuurstudies, waarvan het overgrote deel vanaf 2000 is gepubliceerd. Voor de auteurs 
is de traditionele Chinese geneeskunde (TCG, in het Engels TCM) het vertrekpunt vanwege de systeem-
biologische benadering. Chinese kruiden als toevoeging aan het veevoeder kunnen de spijsvertering, het 
afweermechanisme en gezondheidstoestand van de darmen positief beïnvloeden. Daarmee zijn ze kansrijk 
als vervangers van antibiotica in veevoeder. De onderzoekers zien voor de toekomst uitdagingen voor de 
toepassing van Chinese kruiden in de varkens- en pluimveehouderij. 

A.S. Nijhuis-Bouma

Chinese kruiden als alternatief voor antibiotica in
veevoeders 

Antibiotica Chinese kruiden

Veelal synthetisch Natuurlijk

Eenduidige werkzaam-
heid

Variatie in werkzaamheid

Snel en kortdurend Langzaam en langer du-
rend

Resistentie-ontwikke-
ling 

Resistentie niet gerappor-
teerd

Specifieke werking Meervoudig doelbereik 
(multi target-werking)

Enkelvoudige benade-
ring 

Holistisch

Effectief voor infectie-
ziekten

Geschikt voor chronische 
ziekten en kwalen

Overdoseringen zijn 
toxisch

Gebruik wordt als veilig 
beschouwd 

ANTIBIOTICA ALS GROEIBEVORDERAARS 
Het vertrekpunt voor de onderzoekers is het ex-

cessieve gebruik van antibiotica in de veehouderij, niet 
alleen als curatief of preventief middel, maar ook als 
groeibevorderaar. Voor de laatste toepassing worden 
de antibiotica veelal aan het veevoeder toegevoegd. 
Overigens is gebruik van antibiotica als groeibevorde-
raar op basis van Europese regelgeving uit 2006 niet 
meer toegestaan. De belangrijkste reden hiervoor is de 
verhoogde kans op antibioticaresistentie bij pathoge-
ne bacteriën. Als groeibevorderaar wordt namelijk een 
lagere dosering van het antibioticum gebruikt, waardoor 
de kans groot is dat bacteriën resistentie tegen het 
antibioticum zullen ontwikkelen. Van 24 antibiotica is 
bekend dat ze in de VS, EU, Japan en China als groei-
bevorderaar zijn gebruikt in de varkens- en pluimvee-
houderij. Toevoeging van antibiotica aan het veevoeder 
heeft vooral z’n uitwerking op het spijsverteringskanaal 
van de dieren (darmgezondheid). 

GEZONDHEIDSBEVORDEREND EFFECT VAN 
CHFA’S

Via een systeembiologische benadering, aangeduid 
als WBSB (whole body systems biology), zou een 
brug geslagen kunnen worden tussen de TCG en de 
westerse geneeskunde. Vanuit de TCG komen daar-
bij diverse Chinese kruiden als veevoederadditieven 
(CHFA’s, Chinese herbal feed additives) in beeld. Deze 
CHFA’s worden in een subklinische dosis gegeven om 
de gezondheidstoestand van de dieren te verbeteren en 
het voedingsmetabolisme te reguleren, met uiteindelijk 
meer groei en een betere voedselkwaliteit als resultaat. 
Ze verminderen ook de stress bij jonge dieren, bijvoor-
beeld als de biggen na 14-28 dagen bij de zeug worden 
weggehaald, waardoor zich een abrupte verandering 
in de voeding gaat voordoen. Door deze stress wordt 
er door de biggen minder gegeten, blijft de groei achter 
en treden ziektes eerder op. Toediening van CHFA’s 
leidt zo tot verbetering van de gezondheidstoestand van 
biggen, wat zich o.a. uit in het minder vaak optreden 
van diarree en bacteriële infecties. Bij varkens beïnvloe-
den CHFA’s ook de samenstelling van de darmflora. De 
groei van pathogene bacteriën wordt geremd, zelfs van 
antibioticumresistente bacteriestammen van Strepto-
coccus-soorten en Staphylococcus aureus. Anderzijds 
nemen door CHFA’s niet-pathogene bacteriën zoals 
Lactobacillus in aantal toe. Bij kippen is het effect van 

CHFA’s op de darmflora maar beperkt onderzocht. Toch 
lijken ook daar mogelijkheden te zijn om de gezond-
heidstoestand van de darmen te verbeteren. 

In tabel 1 is een vergelijking van de eigenschappen van 
antibiotica en Chinese kruiden opgenomen. 

Tabel 1
Vergelijking eigenschappen antibiotica en Chinese kruiden.

GROEIBEVORDEREND EFFECT VAN CHFA’S
De auteurs beschrijven diverse onderzoeken 

waarin het effect van CHFA’s wordt vergeleken met dat 
van antibiotica die aan het diervoeder zijn toegevoegd. 
Hierbij leidden CHFA’s ten opzichte van antibiotica 
bij varkens tot een hogere gewichtstoename, grotere 
voederderefficiëntie en lagere gemiddelde dagelijkse 
voederinname. 

Chinese kruiden worden in verschillende hoedanighe-
den aan voeders toegevoegd, bijvoorbeeld als plan-
tendeel, als ruw extract in een waterige of ethanolop-
lossing, als polysacharide of als vluchtige olie (ook wel 
aangeduid als etherische olie). 
Een voorbeeld van een extract in waterige oplossing 
is Eleutherococcus senticosus (Klimopfamilie [Ara-
liaceae]). Dit extract heeft vooral een uitwerking op de 
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dunne darm. Van Atractylodes macrocephala (Asterfa-
milie [Asteraceae]), Achyranthes bidentata (Amaranten-
familie [Amaranthaceae]) en Astragalus membranaceus 
(Hokjespeul, Vlinderbloemenfamilie [Fabaceae]) worden 
polysachariden als veevoederadditief gebruikt. Toevoe-
ging van E. senticosus aan het Astragalus-polysachari-
de had een versterkend effect. Voorbeelden van CHFA’s 
als vluchtige olie zijn tijm-, rozemarijn- en oregano-olie. 
Deze worden als mengsel toegepast.
Vanwege de overeenkomsten in fysiologie, spijsverte-
ring en stofwisseling etc. tussen varkens en mensen, 
zal de respons van varkens op deze vorm van TCG 
naar verwachting vergelijkbaar zijn met die van mensen. 
Daarnaast wordt melding gemaakt van het feit dat het 
onderzoek naar voederadditieven in de varkenshoude-
rij zich zo’n tien jaar geleden meer is gaan richten op 
mengsels van Chinese kruiden, dan op de individuele 
kruiden. Naast de reeds genoemde kruiden worden in 
dat verband ook Codonopsis pilosula (Klokjesfamilie 
[Campunulaceae]), Crataegus pinnatifida (Rozenfamilie 
[Rosaceae]) en Glycyrrhiza uralensis (Vlinderbloemen-
familie [Fabaceae]) vermeld. 

Naar het effect van CHFA’s bij kippen zijn in vergelij-
king met varkens aanzienlijk minder studies uitgevoerd. 
Daarbij gaat het dan overigens voornamelijk om de 
vleesproductie bij braadkippen. Deze onderzoeksre-
sultaten zijn echter ook niet eenduidig. Op basis van 
de positieve onderzoeksresultaten met o.a. peterselie-, 
koriander- en venkelzaad, muntpoeder en pepermunt-
blad, lijken er in ieder geval mogelijkheden te zijn voor 
CHFA’s als groeibevorderaar bij kippen 
Bij varkens blijken CHFA’s een significant effect te heb-
ben op de verbetering van de respons van het immuun-
systeem. Bij kippen is deze verbetering minder evident. 

UITDAGINGEN BIJ DE TOEPASSING VAN CHFA’S
Hoewel Chinese kruiden hebben laten zien dat ze 

in de dierlijke productiesector een goede vervanger 
kunnen zijn van antibiotica in veevoeders, is er meer 
onderzoek nodig om de toepassing ervan een succes 
te laten worden. Daarbij gaat het onder meer om het 
doorgronden van de onderliggende mechanismen 
van de werking bij varkens en kippen. De CHFA’s zelf 
moeten ook nader onderzocht worden om een antwoord 
te krijgen op de vraag welke inhoudsstoffen nu precies 
zorgen voor het effect. Ook moet worden geanticipeerd 
op de toelatingseisen voor de CHFA’s. Een ander punt 
van aandacht is de kwaliteit van CHFA’s en dan met 
name de gehalten aan bioactieve stoffen. Geografi-
sche en klimaatsverschillen tijdens de groei kunnen die 
significant beïnvloeden. Standaardisatie in de proces-
technieken voor Chinese kruiden is daarbij een must. 
Duidelijke richtlijnen voor good agricultural practice en 
good manufacturing practice moeten daartoe worden 
opgesteld. 
Ook de onderzoeksmethodiek met wetenschappelijk 
onderbouwde evaluatiestandaarden en –systemen 
behoeft nog aandacht. De holistische benadering van 
TCG vraagt om een vertaalslag, waarbij de veelvoudige 
interacties moeten worden ontrafeld. 
Daarnaast speelt ook het economische aspect een rol. 

Voor de varkenshouderij is aangetoond dat er wat te 
winnen valt bij de toepassing van CHFA’s. Bij de pluim-
veehouderij ontbreken nog zulke gegevens. 
Tot slot geven de auteurs als waarschuwing mee dat 
de productie van Chinese kruiden ook voldoende groot 
moet zijn om de veehouderij als nieuwe doelgroep te 
kunnen ondersteunen. De beschikbaarheid van Chine-
se kruiden voor de mens moet echter op nummer één 
blijven staan. 
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Bioactieve stoffen in waterkers (Nasturtium officiNale R. BRown)
Inname, metabolisatie en toxicologie 

J.J. De Cock

De Brassicaceae (kruisbloemenfamilie) staan medisch in de belangstelling door hun zwavelbevattende in-
houdsstoffen zoals de glucosinolaten met hun degradatieproducten. Deze stoffen spelen in toenemende 
mate een rol in de oncologie. Publicaties belichten naast het preventieve aspect ook de therapeutische 
mogelijkheden in de kankertherapie bij de initiatie, progressie, metastasering en apoptose van kankercellen.
In dit artikel wordt één plant behandeld uit de familie van de Brassicaceae, namelijk de ‘echte waterkers’, 
Nasturtium officinale R. Br. of Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) HAYEK. 

INLEIDING
De kruisbloemenfamilie, de Brassicaceae, bevat meer 

dan 3000 plantensoorten. Veel vertegenwoordigers 
van die familie gebruiken wij als voedingsplant zoals 
mierik, diverse koolsoorten, tuinkers, radijs, mosterd 
en waterkers. Sommige van deze planten hebben zich 
geprofileerd als een ge-
neeskrachtige plant. Dit 
met name door hun voor 
de oncologie interes-
sante zwavelbevattende 
inhoudsstoffen zoals de 
glucosinolaten met hun 
degradatieproducten.
Anderzijds waarschuwt 
de literatuur voor de mo-
gelijke interferentie van 
enkele inhoudsstoffen 
bij de Brassicaceae met 
het jodiummetabolisme, 
en daardoor dus met de 
schildklierwerking. Voor 
enkele plantensoorten uit 
de kruisbloemenfamilie 
worden waarschuwingen 
geformuleerd voor zwan-
gere vrouwen.
Tenslotte zijn voor vele 
planten de glucosinola-
ten met hun bioactieve hy-
drolyseproducten en hun 
kwantitatieve bepaling nog 
onvoldoende onderzocht 
of in een synoptisch over-
zicht bij elkaar gebracht. Over hun mogelijke toxiciteit is 
eveneens te weinig bekend. 

De plant die in dit artikel wordt belicht is de ‘echte 
waterkers’, Nasturtium officinale R. Brown, genetisch 
gezien een tetraploid. 
Onze studies over waterkers tussen 2005 en maart 
2011 zijn geactualiseerd tot begin september 2012. Ze 
werden gebundeld en recent wettelijk gedeponeerd, 
zodat die informatie toegankelijk wordt [1]. De taxo-
nomie, de botanische beschrijving van waterkers, de 
teelt ervan met ziekten en plagen, een overzicht van de 
waterkersteelt in België, waterkers van A (afbeeldingen) 
tot Z (zwangerschap) komen in het compilatiewerk aan 
bod, alsook diverse -nog niet eerder gepubliceerde- 

analyses, het gebruik in de volksgeneeskunde, inhouds-
stoffen en toepassing van waterkersderivaten in de 
oncologie.

Vooral sinds een publicatie van Razis en medewer-
kers uit 2010 [2], is het duidelijker geworden dat de 

glucosinolaten zelf een 
bioactieve werking hebben. 
Een actueel overzicht van 
glucosinolaten en derivaten 
in waterkers ontbrak echter, 
evenals kwantificatie van die 
inhoudsstoffen. Ook over de 
mogelijke toxiciteit bestond 
geen recent overzicht.

De gegevens hierover wer-
den getraceerd in bovenge-
noemd compilatiewerk en 
bijgewerkt tot 14 februari 
2015 [3]. Dit artikel geeft een 
overzicht van de glucosi-
nolaten en hun derivaten in 
waterkers, met hun kwanti-
teit, zonder het principe uit 
het oog te verliezen dat het 
geheel van een plant meer 
is dan de som van de delen. 
Vervolgens wordt de toxi-

citeit van die inhoudsstoffen 
besproken en wordt kort het 
belang van deze gegevens 
gesitueerd.

GLUCOSINOLATEN EN HUN 
HYDROLYSEPRODUCTEN IN WATERKERS

Glucosinolaten (GS) zijn zwavel- en stikstofbevat-
tende moleculen die in de secundaire stofwisseling 
van planten gevormd worden uit aminozuren. Het zijn 
gesubstitueerde esters van thio-aminozuren. De meer 
dan 130 bekende glucosinolaten worden ingedeeld op 
basis van hun chemische structuur. Het voornaamste 
criterium is de variabele zijketen R van het aglucon. Een 
veelgebruikte indeling van de glucosinolaten op basis 
van hun zijketen is de volgende: alkenyl-glucosinolaten 
(bijvoorbeeld gluconapine, glucobrassicanapine, (gluco)
sinigrine en progoitrine); alkyl-glucosinolaten (bijvoor-
beeld glucoiberine en glucoraphanine); aryl-glucosinola-
ten (bijvoorbeeld gluconasturtiine en glucotropaeoline); 

Figuur 1: Chemische structuur van gluconasturtiine. R boven: 
aldoxime groep, gebonden aan het stikstofatoom (N). 
L boven: de R-zijketen, gebonden aan het centraal koolstofa-
toom.
L onder: het suikerdeel in de molecule (hier glucose), gebon-
den aan het zwavelatoom (S).
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Glucosinolaten (GS) Hydrolyseproduct Hoeveelheid aan GS mg/g ↔ μmol/g# Referenties

1) Gluconasturtiine  = 
2-phenylethylglucosinolaat

PEITC2 16,3 - 24  
17,98 ± 4,31 
0,06-0,21  
53,2

mg/g DW* 1,2,4 

μmol/g DW  
μmol/g DW  
mg/g ontvet 
zaad

≈ 38,5-56,7 μmol/g DW 
≈ 7,6 mg/g DW 
< 1 mg/g DW 
≈ 125,6 μmol/g ontvet 
zaad

[1, 5, 6, 7]  
[8] 
[6] 
[9]

2) Glucotropaeoline4-5 = 
benzylglucosinolaat

BITC 7 mg/g DW4 ≈ 17,1 μmol/g DW [7, 10]

3) Glucobrassicine3 = 
2-3’indolylmethylglucosinolaat 
= indol-3-yl-
methylglucosinolaat

? 3-indolylmethyl 
ITC > I3C

3,83 
ca 0,02

mg/g DW2  

μmol/g DW
≈ 8,5 μmol/g DW  
< 1 mg/g DW

[5]  
[6]

4) 4-hydroxy-glucobrassicine 
(?)

?

5) 4-methoxy-glucobrassicine3 
= 4-methoxy-3-
indolylmethylGS 

? 4,17  
0,06-0,18

mg/g DW2  

μmol/g DW
≈ 8,7 μmol/g DW  
<1 mg/g DW

[5]  
[6]

6) Glucobarbarine  5-phenyloxazoli-
dine-2-thione6

(samen met 
hieronder)

[11]

7) Epiglucobarbarine (?) ? 4-7 μmol/g DW ≈ 1,8-3,1 mg/g DW [11]

8) Glucoibarine = 7-MSH 
glucosinolaat

7-MSH ITC 0,8 mg/g DW2 ≈ 1,7 μmol/g DW [5, 12]

9) Glucohirsutine = 8-MSO 
glucosinolaa

8-MSO ITC 0,55 mg/g DW2 ≈ 1,1 μmol/g DW [5, 12]

10) Methylsulfinylalkyl GS (?) ? 6-28 μmol/g DW ≈? mg/g DW [11]

11) Methylthioalkyl GS (?) ? (samen met 
hierboven)

[11]

12) 7-(methylthio)heptyl GS 7-(methylthio)
heptyl ITC

[4, 13]

13) 8-(methylthio)octyl GS 8-(methylthio)octyl 
ITC

[4, 13]

14) 8-methylsulfinylheptyl GS7 8-MSH ITC [8, 14]

15) 9-(methylthio)nonyl GS 9-(methylthio)nonyl 
ITC

[4]

16) Glucosinalbine 4-OH-benzyl ITC [4, 15, 16]

17) Gluconapine/3-but(en)yl 
GS 

3-but(en)yl ITC [16] 

18) (Gluco)sinigrine 
(sinigroside)8

AITC [17]

TABEL 1
De hoeveelheid afzonderlijke glucosinolaten in waterkers (Nasturtium officinale R. Br.) met hun belangrijkste hydrolyseproducten.

# De omrekeningen mg/g naar µmol/g en omgekeerd, zijn gebaseerd op het molecuulgewicht (MW) (M of Mol = MW x g).
* DW = dry weight, drooggewicht-poeder. 

1) Analyse van 02.11.2005 (labo FL) [1, p 123]. 
2) Analyses op het poeder van Cressana®. Bijna 0,7 mg PEITC/g poeder en voldoende myrosinase [5]. 
3) [6, 18]. De indool- of indolylglucosinolaten (3-5), de glucobrassicines, hebben geen overeenkomstige stabiele isothiocyan-

ten. Ze hydrolyseren vooral tot hydroxyindole derivaten en vrije isothiocyanaationen [19] of thiocyanaationen.
4) In ‘hairy roots’ [7]. 
5) Onder meer in de zaden van waterkers [10].
6) Synoniemen: 5-phenyl-1,3-oxazolidin(e)-2-thion(e) en 5-phenyl(-)oxazolidine-2-thione; C9H9NOS; MW 179,243 g/mol. 

At (accessed 15/02/2015):  www.chemsynthesis.com/base/chemical-structure-15263.html 
7) Genoteerd door de zelfde onderzoeksgroep [8, 14]. Een vergissing?
8) Slechts één vermelding gevonden in een boek [17].

Gebruikte afkortingen: AITC: allylisothiocyanaat; BITC: benzylisothiocyanaat; I3C: indol-3-carbinol; ITC: isothiocyanaat; MSH: 
methylsulfinylheptyl; MSO: methylsulfinyloctyl; PEITC: 2-phenylethyl ITC (synoniemen: β-phenylethyl ITC, phenethyl ITC).
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indol- of indolyl-glucosinolaten (bijvoorbeeld glucobras-
sicine en afgeleiden). Figuur 1 laat de chemische struc-
tuur van gluconasturtiine zien, het meest voorkomende 
glucosinolaat in waterkers.
De glucosinolaathoeveelheid bedraagt ongeveer 1% 
van het drooggewicht (DW) in enkele weefsels van 
Brassica-groenten. Deze hoeveelheid is echter zeer 
variabel en kan de 10% benaderen in de zaden van 
sommige planten, waar glucosinolaten tot wel de helft 
kunnen uitmaken van de zwavelhoeveelheid [4].

Met behulp van het thermolabiele enzym myrosinase (in 
de vacuolen van idioblasten) of via onze darmflora wor-
den de glucosinolaten uit het parenchymateuze plan-
tenweefsel in de eerste plaats afgebroken tot bioactieve 
isothiocyanaten en in mindere mate tot thiocyanaten, 
nitrilen, indolen enzovoort.

In tabel 1 vindt men een synoptisch overzicht van de 
glucosinolaten, hun hoeveelheid en hun belangrijkste 
hydrolyseproducten -de isothiocyanaten- in waterkers.

Gluconasturtiine, een aromatisch glucosinolaat, zou 
volgens de literatuur meer dan 30% uitmaken van de 
totale hoeveelheid glucosinolaten in waterkers [20]. Op 
basis van de analyses waarover de auteur momenteel 
beschikt, mag gezegd worden dat gluconasturtiine meer 
dan 50% uitmaakt van de totale hoeveelheid glucosi-
nolaten in waterkers. Phenylethyl-isothiocyanaat is het 
belangrijkste hydrolyseproduct van gluconasturtiine. 

TOXICITEIT VAN GLUCOSINOLATEN EN HUN 
DERIVATEN IN WATERKERS

Effecten op de schildklier
Mills stelt in 1993 [21] nogal ongenuanceerd dat mos-
terdolie-glycosiden (glucosinolaten) goïtrogeen zijn 
(verstorend werken op de schildklier). Dat is niet zo. 
Goïtrogene glucosinolaten hebben een β-hydroxy-al-
kenyl-zijketen zoals (epi)progoïtro (2-OH-3-butenyl 
glucosinolaat). De alifatische zijketen heeft op het 
tweede koolstofatoom een hydroxylgroep [22, 23]. 
Deze glucosinolaten worden afgebroken tot instabiele 
isothiocyanaten (bijvoorbeeld goitrine), die spontaan 
gaan cycliseren en oxazolidine-2-thionen vormen, wat 
goïtrogene stoffen zijn.
Bij zoogdieren kunnen die stoffen een zogenaamde 
koolkrop of cabbage goiter veroorzaken [23]. Inhouds-
stoffen van Brassica-groenten (raap, koolzaad, zeekool) 
interfereren met het jodiummetabolisme en dus met 
de schildklierwerking [23, 24]. De goïtrogene effecten 
treden op bij toediening van grotere hoeveelheden van 
die plantensoorten [4, 25]. 
Bij de mens werden die negatieve effecten nog niet 
vastgesteld. In onze voeding zouden dan namelijk zeer 
grote hoeveelheden nodig zijn van witte kool, Chinese 
kool, rammenas en dergelijke om een negatief effect te 
kunnen hebben [24]. Die voedingsmiddelen zouden dan 
over een tijdsperiode van weken, of eerder maanden 
dienen ingenomen te worden. Gelijktijdig zou er een te 
lage jodiuminname moeten bestaan. 
Nugon-Baudon et al. (1990) en Nugon-Baudon & Rabot 
(1994) [26, 27], bespreken vrij uitgebreid de toxiciteit 

van glucosinolaten in het algemeen, en meer specifiek 
het effect op het jodiummetabolisme en de schildklier-
werking. Deze auteurs vermelden dat de jodiumopname 
door de schildklier bij de mens vermindert zonder dat er 
sprake is van hypothyreoïdie (een tekort aan schildklier-
hormonen). Het betrof dan wel een dagelijkse inname 
van 500 gram kool gedurende twee weken of 150 gram 
spruitjes gedurende vier weken of één maaltijd met 300-
500 gram raap.

In waterkers is de aanwezigheid van goïtrogene glucosi-
nolaten niet aangetoond. Langer & Greer onderzochten 
in 1968 de antithyroide werking van enkele isothio-
cyanaten (ITC’s) in vitro. Allylisothiocyanaat (AITC) met 
als voorloper (gluco)sinigrine, zou interfereren met het 
jodiummetabolisme en de functie van de schildklier 
verstoren [28]. Stoewsand (1995) stelt een vergroting 
van de schildklier vast bij ratten die oraal doses van 2-4 
mg AITC/dag toegediend kregen gedurende 60 dagen 
[29]. Zeer waarschijnlijk zijn die stoffen niet aanwezig 
in waterkers. Sinigrine heeft wel een alkenyl-zijketen, 
maar die heeft geen hydroxylgroep op het tweede 
koolstofatoom. AITC zou dan een uitzondering zijn op 
het gegeven dat goïtrogene glucosinolaten een β-hy-
droxy-alkenyl zijketen hebben. 
Ten slotte rapporteert een andere onderzoeksgroep dat 
enkele nitrilen die afkomstig kunnen zijn van epi-
progoïtrine, sinigrine of sinalbine, hyperplasie (vergro-
ting) van de schildklier veroorzaken [30]. Sinalbine is 
een glucosinolaat dat in kleine hoeveelheden voorkomt 
in waterkers. Indien nitrilen gevormd worden, is dat 
slechts een minieme fractie van de hydrolyseproducten 
van een glucosinolaat. Hetzelfde geldt voor thiocyana-
ten. Indien deze gevormd worden uit glucosinolaten in 
waterkers, is hun hoeveelheid te verwaarlozen [31].

Men mag ook niet uit het oog verliezen dat waterkers 
nuttige stoffen bevat voor de schildklierfunctie zoals 
kleine hoeveelheden jodium, selenium, zink en amino-
zuren zoals tyrosine.
 
Toxiciteit van gluconasturtiine
Toxiciteitstudies bij dieren werden niet gevonden [32]. 
Twee genetische toxiciteitstudies werden getraceerd:

1) Sinigrine en gluconasturtiine induceren chromoso-
male afwijkingen in ovariële cellijnen van de Chinese 
hamster bij concentraties boven 2 mg/ml [33]. Deze 
stoffen zijn dus licht genotoxisch. 
2) Gluconasturtiine in een concentratie van 100 μM 
induceert significante point reverse mutations in groei-
ende Saccharomyces cerevisiae diploid D7 strain 
gistcellen zonder myrosinase. In de aanwezigheid van 
myrosinase werden cytotoxische effecten vastgesteld 
in de stationaire groeifase van die cellen bij een con-
centratie van 10 μM [34].

Gluconasturtiine heeft dus een lichte genotoxische 
activiteit. Het belang van deze bevindingen voor de 
gezondheid van de mens is onbekend.
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TOXICITEIT VAN PHENETHYLISOTHIOCYANAAT 
(PEITC) EN ANDERE HYDROLYSEPRODUCTEN

Toxiciteitstudies bij dieren 
De isothiocyanaten AITC en PEITC (beiden < 1 µg/
ml) zijn minstens 1000 maal meer cytotoxisch dan hun 
glucosinolaten sinigrine en gluconasturtiine. Dit werd 
getest in ovariële cellijnen van de Chinese hamster [33].
AITC uit sinigrine is toxisch bij ratten in een orale dosis 
van 2-4 mg/dag gedurende 60 dagen. Een vergroting 
van de schildklier werd vastgesteld [29]. Sinigrine zelf 
zou niet teratogeen zijn voor rattenfoetussen wanneer 
subcutaan toegediend op dag 8 en/of dag 9 van de 
dracht. AITC kan embryonale sterfte veroorzaken en 
het foetale gewicht verminderen [30]. Zoals al eerder 
vermeld, komt sinigrine waarschijnlijk niet voor in water-
kers. 
Voor BITC traceerde ik één publicatie. De LD50 na ora-
le toediening bedraagt 81 mg/kg bij cavia, 128 mg/kg bij 
ratten en 134 mg/kg bij muizen (Halbeisen 1954, citaat 
in Gessner & Orzechowski 1974) [35].
Bij ratten was de LD50 oraal voor PEITC 700 mg/kg 
BW [36] en 1,47 g/kg BW bij vrouwelijke ratten [37]. 
PEITC, oraal gegeven op verschillende tijdstippen van 
de dracht, toonde enige embryotoxiciteit bij zwangere 
ratten, en het zogenoemde No Observed Adverse Effect 
Level (NOAEL) was 15 mg/kg [37].
Fennell (2006) [32] vermeldt dierstudies uitgevoerd door 
het National Cancer Institute in 1996. Enkele conclusies 
hieruit:

1) Bij Fisher 344 (F344) ratten was de gemiddelde 
LD50 na orale toediening voor PEITC ca. 862 mg/kg 
BW (ca. 5300 µmol/ kg BW). De NOEL voor PEITC in 
het dieet bedroeg 500 ppm of 40 mg PEITC/kg BW/
dag (ca. 245 µmol PEITC/kg BW).
2) Bij honden die 4 en 8 mg PEITC/ kg BW/dag gedu-
rende 90 dagen kregen toegevoegd aan hun voeding 
stelde men blaasveranderingen vast (ontsteking, hy-
perplasie en bloedingen). De NOEL voor PEITC werd 
bepaald op 2 mg/kg BW/dag (ca. 12,3 µmol PEITC/kg 
BW/dag). PEITC veroorzaakt schadelijke veranderin-
gen in de urineblaas bij F344 ratten bij een dosis gro-
ter dan 0,01% in het dieet, en heeft een bevorderend 
effect op levercarcinogeniciteit (Hirose et al., 1998 en 
Ogawa et al., 2001, geciteerd in [38, 39]).

De gemiddelde dagelijkse consumptie van PEITC, 
BITC, phenyl- en butyl-ITC’s die urineblaaslaesies 
veroorzaakt bij F344 ratten zonder systemische toxi-
sche symptomen bedraagt ongeveer 80 mg/kg/dag. 
Dit is veel hoger dan wat we dagelijks van deze stoffen 
innemen. Bij orale administratie van ITC’s kan de conti-
nue urinaire celproliferatie ten gevolge van cytotoxiciteit 
echter een belangrijke rol spelen in de vroege stadia 
van carcinogenese van de urineblaas bij de rat [40].
In het abstract van een publicatie van Tiedink en 
medewerkers uit 1991 [41], staat dat de enzymatische 
hydrolyseproducten van alkyl- en aryl-glucosinolaten 
cytotoxisch zijn. Op basis van die summiere gegevens 
zijn geen nauwkeuriger uitspraken mogelijk met betrek-
king tot waterkers.

Genetische toxiciteitstudies
Masutomi et al. (2001) geven een goed overzicht van 
de (geno)toxiciteit van AITC, een zwak carcinogeen, en 
van BITC dat carcinogeniteit vertoont in de urineblaas 
bij de rat. Hun onderzoek op vrouwelijke F344-ratten 
ondersteunt de idee van cytotoxiciteit van deze oraal 
toegediende ITC’s, door de werking van hun metabolie-
ten in de blaas [38].
De benodigde dosis BITC om meetbare DNA-schade bij 
knaagdieren te veroorzaken in het laboratorium is heel 
wat hoger dan de hoeveelheden die een mens inneemt 
via zijn voeding, maar is ongeveer gelijk aan de doses 
die nodig waren om chemisch-geïnduceerde kankers te 
inhiberen in vroegere dierexperimenten [42]. 
Kassie et al. (2003) geven ons een voorbeeld van het 
belang van doses en het soort onderzoek [43]. Sap van 
tuinkers en van waterkers (0,1-1,25 µL/ml) biedt een 
zeer goede bescherming tegen benzo(a)pyrene- of B(a)
p-geïnduceerde DNA-schade in humane Hep G2-cel-
lijnen. Hetzelfde geldt voor BPDE, een genotoxische 
metaboliet van B(a)p. Detoxificatie van BPDE is niet het 
belangrijkste mechanisme achter het beschermende 
effect van deze sappen. Dit effect kan ook niet (volle-
dig) verklaard worden door de isothiocyanaat-inhoud 
van de sappen. BITC heeft een synergistisch effect 
met B(a)p en veroorzaakt in hoge doses (≥ 2,5 µM) zelf 
DNA-schade. PEITC heeft géén synergistisch effect met 
B(a)p, maar induceert zelf DNA-schade bij een concen-
tratie van ≥ 5 µM indien in zuivere vorm toegediend.
PEITC, maar niet AITC, induceert chromosomale afwij-
kingen in ovariële cellijnen bij de Chinese hamster bij 
concentraties van 0,9-1,2 µg/ml [33].
PEITC is mild genotoxisch in de afwezigheid van meta-
bole activiteit in de Salmonella/ microsome-testmethode 
TA98 en TA100 bij een concentratie van 100 μg/ml. Ook 
stellen de onderzoekers Kassie en Knasmüller in 2000 
de inductie vast van puntmutaties in deze testmethode 
[39]. PEITC is zwak genotoxisch in de afwezigheid van 
metabole activiteit in de differentiële DNA-herstel-as-
say met E. coli bij een concentratie van 25 μg/ml. De 
DNA-schade in E. coli K-12-cellen was herstelbaar. In 
beide vorige tests vermindert het genotoxisch effect in 
de aanwezigheid van metabole activiteit [39].
Hoewel PEITC herhaaldelijk naar voren werd gescho-
ven als een zeer beloftevolle anti-kankerverbinding, 
wijzen de vorige gegevens erop dat PEITC (zwak) 
genotoxisch is. Het belang van deze bevindingen voor 
de gezondheid bij de mens is nog niet bekend. 

Studies bij de mens
Tolonen rapporteert dat er geen toxische effecten 
van isothiocyanaten bij de mens zijn vastgesteld [23]. 
Volgens het Linus Pauling Institute zijn er geen ernstige 
nevenwerkingen gerapporteerd [44]. De meerderheid 
van studies bij dieren vond dat isothiocyanaten de 
ontwikkeling van kanker inhiberen wanneer toegediend 
voordat het chemische carcinogeen wordt toegediend 
(pre-initiatie). Echter, zeer hoge inname van PEITC of 
BITC (25-250 maal hoger dan de gemiddelde ITC-inna-
me via voeding bij de mens) bevordert blaaskanker bij 
ratten wanneer gegeven na een chemisch carcinogeen 
(post-initiatie). In de documenten van het Linus Pauling 
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Institute wordt daarbij gerefereerd aan een studie van 
Okazaki et al. uit 2003 [45]. In die studie is geen sprake 
van PEITC, wel van BITC.
De relevantie van deze bevindingen voor blaaskanker 
bij de mens is niet duidelijk. Minstens één prospectieve 
cohortstudie vond een omgekeerd evenredig verband 
tussen de consumptie van crucifere groenten en het 
risico op blaaskanker bij de mens [46]. Deze vinding is 
herbevestigd in een ziekenhuisgebaseerde case con-
trol-studie [47].

Yuan en medewerkers (2013) rapporteren dat isothio-
cyanaten zoals sulforafaan en PEITC stoffen zijn met 
antiproliferatieve eigenschappen en bij diverse tu-
morsoorten zoals gekweekte glioblastomacellen (pro-)
apoptosis (geprogrammeerde celdood) kunnen veroor-
zaken [48]. In vivo maken deze stoffen de glioblasto-
ma-cellen gevoeliger voor bestraling. Bij kwaadaardige 
humane glioblastomen (hersentumoren) bieden die stof-
fen een therapeutisch voordeel in vitro en in vivo bij een 
knaagdier (ratten en/of muizen) glioblastoomtumor-mo-
del. Sulforafaan heeft een sterkere werking dan PEITC, 
maar de combinatie is nog sterker. In drie cellijnen is de 
LD50 van PEITC 5 μM en alle tumorcellen zijn vernie-
tigd bij 10 μM, 24 uur na toediening [48]. 

Higdon et al. (2007) wezen er al op dat de genotoxische 
effecten van glucosinolaten (GS) en isothiocyanaten 
(ITC’s) tegenstrijdig zijn [49].
Hoewel er zeker duidelijkheid bestaat over de geno-
toxische en mutagene activiteit van individuele GS en 
ITC’s, zijn deze gegevens in tegenspraak met epide-
miologisch bewijs die de consumptie van Brassicaceae 
associeert met een lager kankerrisico.
Therapeutische en profylactische eigenschappen zijn 
aangetoond voor verschillende GS [4]. Een dieet dat rijk 
is aan crucifere groenten zoals spruiten, broccoli, kool-
soorten en bloemkool, kan het risico op veel voorko-
mende kankers verminderen [31, 50]. Deze preventieve 
activiteit wordt in verband gebracht met de aanwezig-
heid van GS.

Een grote hoeveelheid literatuur duidt op de gunstige 
eigenschappen van waterkers en zijn inhoudsstoffen bij 
kankerprocessen. Waterkersextracten vertonen onder 
meer antigenotoxische eigenschappen in vitro en in 
vivo; PEITC beschermt tegen DNA schade en tegen 
carcinogenen, induceert apoptose in kankercellen en 
voorkomt metastasering [1].

Wat de hierboven vermelde gegevens betreft, vestigen 
we de aandacht op het volgende:

1) De in vitro-(geno)toxiciteit is groter dan in vivo-toxi-
citeit. Diverse stoffen in het metabolisme bij dier (en 
mens) verminderen de toxiciteit van glucosinolaten 
en vooral van ITC’s. Verschillen worden vastgesteld 
afhankelijk van species, geslacht en leeftijd.
2) Continue orale toediening van ITC’s kan leiden tot 
blaasproblemen. ITC’s en hun conjugatieproducten 
zijn na maximaal 36 uur volledig verwijderd uit het 
lichaam [51]. Het is dus extra veilig om een voe-
dingssupplement op basis van waterkers dat diverse 

glucosinolaten en/of ITC’s bevat, gedurende telkens 
bijvoorbeeld zeven dagen in te nemen en dan de 
inname twee dagen te onderbreken.
3) Voor een volwassene van 70 kg kan tot 1 gram 
totaal ITC’s per dag beschouwd worden als een zeer 
veilige dosis (voeding en supplementen samen).

 
Risico’s betreffende voedselveiligheid geassocieerd met 
de consumptie van glucosinolaten en ITC’s in waterkers 
zijn verwaarloosbaar, omdat die specifieke inhouds-
stoffen slechts een miniem deel uitmaken van de totale 
hoeveelheid glucosinolaatconsumptie in het dieet van 
onze bevolking [32].

INNAME EN METABOLISATIE VAN 
GLUCOSINOLATEN

Over de dagelijkse inname van glucosinolaten (GS) in 
onze westerse voeding is nog niet zo veel bekend. In 
Duitsland neemt een gemiddeld persoon dagelijks 43 
mg in (dit komt overeen met ongeveer 32 gram kool-
soorten, vooral witte kool). In Engeland is dat 10-16 mg 
per persoon en bij vegetariërs 110 mg per persoon [24].
Nugon-Baudon en Rabot (1994) [27] geven een be-
knopt overzicht van de wekelijkse GS inname via verse 
groenten in het Verenigd Koninkrijk (UK) in 1980 en 
in Canada in 1978. De groenten waren koolsoorten, 
spruitjes, bloemkool, raap en radijs. De hoeveelheid GS 
omgerekend per dag en per persoon bedroeg respectie-
velijk 46,1 mg in de UK (en extra 29,4 mg uit gekookte 
groenten) en 8,03 mg in Canada. De auteurs stellen dat 
de inname afhankelijk is van verschillende factoren zo-
als geografische locatie, inkomen, eetgewoonten en pe-
riode van het jaar, wat overeenstemt met de opvattingen 
van Sones et al. [52]. In Schotland worden veel minder 
GS ingenomen dan in het zuidwesten van Engeland. 
In de UK nemen sommige personen meer dan 300 mg 
per dag in. De inname van goitrogene GS kan tot 50% 
bedragen van de totaal inname van GS (zowel verse als 
gekookte groenten) [52]. 
Engeland en de UK zijn niet hetzelfde. De resultaten in 
de twee vorige studies lopen sterk uiteen: ca. 13 mg GS 
tegenover 75,5 mg GS per dag.
Drie tot vier porties broccoli per week leveren 300-400 
mg glucosinolaten op. Dit komt overeen met gemiddeld 
50 mg GS per dag [53, 54]. 

CONCLUSIE
Uit onze voeding (verse en gekookte groenten) 

halen we tussen de 8 mg en de 76 mg GS per dag met 
individuele uitschieters tot meer dan 300 mg per dag. 
Vegetariërs overschrijden met 110 mg per dag ruim de 
gemiddelde inname. 
Indien we arbitrair aan de GS een gemiddeld mole-
cuulgewicht (MW) van 440 g/mol toekennen, komt dat 
overeen met gemiddeld ca. 95 µmol GS per dag; meer 
dan 680 µmol voor sommige personen en gemiddeld 
250 µmol GS voor vegetariërs.

In gekookte groenten werden geen ITC’s gevonden, 
wel glucosinolaten. Het myrosinase-enzym wordt volle-
dig geïnactiveerd door het koken. Glucosinolaten wor-
den dan in de darmen geconverteerd naar ITC’s [55].
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Bij het koken van waterkers worden GS voor 79% ver-
nietigd [20]; bij broccoli wordt dit geschat op 40% [51]; 
algemeen is de schatting 36% bij Brassica-groenten 
[56].
Honderd gram gekookte waterkers bevat nog 135,7 
µmol glucosinolaten. De conversie van GS naar ITC’s 
is zeer beperkt, en volledig toe te schrijven aan de 
werking van de darmflora [20]. De ITC’s worden geab-
sorbeerd uit de dunne en de dikke darm. De absorptie 
uit de dikke darm geschiedt bij gekookte kruisbloemige 
groenten, waar het myrosinase onwerkzaam is. Dit wijst 
erop dat onze darmflora zorgt voor hydrolyse van de 
glucosinolaten tot ITC’s. De verdere ITC-metabolieten 
worden twee tot drie uur na consumptie gedetecteerd in 
de urine [20, 53, 54].

Bij het gebruik van verse waterkers, worden de volgen-
de hoeveelheden GS en ITC’s in de literatuur gevonden 
(zie tabel 2 voor een overzicht):

1) Honderd gram rauwe waterkers (FW = fresh 
weight, vers gewicht - eetbaar deel van de verse 
plant), met intacte myrosinase activiteit, bevat 648 
µmol glucosinolaten. De conversie van GS naar ITC’s 
is duidelijk hoger dan bij gekookte waterkers [20].
2) De totale ITC-inhoud van 9 kruisbloemige groenten 
die veel geconsumeerd worden door de Chinese be-
volking in Singapore varieert aanzienlijk. De hoogste 
gemiddelde hoeveelheid werd gevonden voor water-
kers: 81,3 µmol/100 g FW (range 17,1-144,6 µmol) 
[55]. 
3) Volgens Chung et al. (1992) bevat 30 g verse wa-
terkers 21,6 mg gluconasturtiine, equivalent aan 7,6 

mg PEITC [57]. 
In de UK wordt gemiddeld dagelijks ca. 0,8 mg gluco-
nasturtiine ingenomen uit verse en gekookte Zweedse 
koolraap, wat overeenkomt met 0,28 mg PEITC per 
persoon [52].
4) De consumptie van 56,8 gram waterkers per dag 
(gemiddelde van drie dagen) levert tussen de 19 en 
de 38 mg PEITC per dag [58]. 
PEITC uit voedsel is stabiel bij een zuurtegraad van 
7,4 en bij kamertemperatuur (de biologische halfwaar-
detijd is hier minstens 56 uur). De stabiliteit neemt toe 
bij lagere temperaturen (4 °C). Uit een farmacokineti-
sche studie bleek ook een hoge orale biobeschikbaar-
heid van PEITC [59].

Glucosinolaten worden nooit voor 100% gehydroly-
seerd, omdat in een deel van de cellen het myrosinase 
niet in contact komt met die GS. Goed kauwen van de 
plant of industrieel mixen is dan belangrijk.
Uit de analyses van Heyerick in 2011 [5] blijkt dat het 
gevriesdroogde waterkerspoeder van Cressana®, 
afkomstig van het eetbare gedeelte van de plant, naast 
diverse glucosinolaten (zie tabel 1) bijna 0,7 mg PEITC 
bevat per gram gelyofiliseerd poeder (DW). Het MW van 
PEITC is 163,2 g/mol, zodat één gram van dit poeder 
bijna 4,3 µmol PEITC/g DW bevat, met daarnaast de 
diverse glucosinolaten, myrosinase, chlorofyl, en andere 
stoffen. Indien men drie capsules van elk 500 mg van 
dit extract als voedingssupplement neemt, dan wordt 
ongeveer 6,4 µmol PEITC ingenomen per dag. Dit is 
een zeer veilige dosis.

TABEL 2  
Hoeveelheid totale glucosinolaten (GS) en totale ITC’s in 100 gram verse waterkers (FW)1)

Auteur(s) GS2) ITC’s Opmerkingen

[20] Getahun & Chung, 1999. 648 μmol 
[286,1 mg]

[39] Kassie & Knasmüller, 2000. 94,1 - 95 mg

[52] Sones et al., 1984. [213,1 μmol]
[55] Jiao et al., 1998. 81,3 μmol Chinese bevolking in Singapore 

(range ITC’s 17,1 - 144,6 μmol)
[57] Chung FL et al., 1992. 72 mg gluconasturtiine 25,3 mg PEITC3)

[58] Gupta P et al., 2014. 50,2 mg PEITC 
[308 μmol PEITC] 
[513,3 μmol ITC]4) 

(range PEITC 33,45 - 66,9 mg)

1) De hoeveelheden GS en ITC’s werden indien nodig omgerekend naar 100 gram waterkers. De getallen tussen [ ], zijn bere-
kende waarden. 
2) Arbitrair wordt een MW van 440 g/mol gebruikt voor de berekeningen.
3) Bij muizen bedraagt de conversie van gluconasturtiine naar PEITC ongeveer 21% [15].
4) Aanname dat de hoeveelheid PEITC 60% bedraagt van de totale hoeveelheid ITC’s.

DISCUSSIE
Een andere zoekstrategie naar relevante literatuur 

kan bijkomende informatie opleveren over de onder-
werpen die in dit artikel aan bod zijn gekomen. Met de 
middelen die ter beschikking stonden, lukte het om de 
meeste van de referenties als full text-versies te verkrij-
gen; voor enkele referenties was enkel het abstract ter 
beschikking. Het moet mogelijk zijn om nog nauwkeuri-
ger informatie te verkrijgen. Het zou interessant zijn om 
meer te weten te komen over het gemiddelde gluco-

sinolaatgebruik in de voeding van de westerse mens, 
met meer specifiek informatie over de geconsumeerde 
hoeveelheden glucosinolaten en de voedingsstoffen die 
ze bevatten. De procentuele/kwantitatieve conversie 
van glucosinolaten naar hun hydrolyseproducten dient 
bestudeerd te worden.

Verder onderzoek naar de verschillende glucosinolaten 
en hun kwantificering in waterkers is nodig. De tijd is rijp 
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om over te gaan naar standaardisatie van voedingssup-
plementen. Dit kan zowel voor gluconasturtiine als voor 
PEITC. Een verklaring dient gezocht te worden voor de 
uiteenlopende hoeveelheden van die stoffen na diverse 
bepalingen die gemeld worden in de literatuur. Teeltcon-
dities, het tijdstip van de oogst, het klimaat, de gehan-
teerde analysemethoden en andere factoren spelen 
daarbij een belangrijke rol.

Waterkers – zelfs in grote hoeveelheden geconsumeerd 
– en zijn inhoudsstoffen hebben geen negatieve wer-
king op de schildklier. Indien sinigrine zou voorkomen, 
is die hoeveelheid te verwaarlozen. Andere stoffen dan 
isothiocyanaten vormen een kleinere fractie van de 
hydrolyseproducten van glucosinolaten. De hoeveel-
heid kandidaatstoffen met een negatieve invloed op 
de schildklier is verwaarloosbaar. Anderzijds bevatten 
waterkersextracten of -concentraten stoffen met een 
gunstige invloed op de schildklier zoals jodium, zink, se-
lenium en andere. Naar onze mening kan de discussie 
over dit onderwerp worden gesloten.
 
Over cytotoxiciteit, genotoxiciteit en mutagene werking 

van de inhoudsstoffen van waterkers is de literatuur niet 
eenduidig. Men mag niet vergeten dat vele tests zijn 
uitgevoerd in het laboratorium en in diermodellen. In 
hoeverre men de resultaten van die studies mag extra-
poleren naar de mens is nog een vraagteken. Men dient 
eraan te denken dat mutagene stoffen genotoxisch zijn, 
maar dat niet alle genotoxische stoffen mutageen zijn. 
Het DNA kan zich in sommige gevallen herstellen. De 
link leggen tussen de gegevens die zijn aangereikt over 
(geno)toxiciteit en de inname van glucosinolaten en 
hun hydrolyseproducten via voeding(ssupplementen) 
is geen sinecure. Gluconasturtiine heeft een matige 
toxiciteit die vermindert wanneer myrosinase aanwezig 
is en bij diverse in vivo-testen. Men dient de voorkeur te 
geven aan verse waterkers of aan supplementen waarin 
myrosinase voorkomt. Epidemiologisch onderzoek 
bevoordeelt het gebruik van crucifere groenten, dus 
ook waterkers, om ten minste het risico van kankers te 
reduceren. 

Nitrilen zijn volgens Mills [21] de meest giftige hydroly-
seproducten van de glucosinolaten, vooral in een milieu 
met hogere temperaturen (metabolisch en bij extrac-
tie) [60, 61]. De vorming van nitrilen ontstaat door een 
niet-enzymatische, ijzer-afhankelijke degradatie en 
bij hogere temperaturen [62]. We volgen Mills slechts 
gedeeltelijk in zijn redenering. Wanneer nitrilen in een 
waterige oplossing terecht komen met een bepaalde 
temperatuur, ontstaat een carbonzuur en ammoniak 
(zie figuur 2). Voegt men aan ammoniak CO2 toe, dat 
voldoende aanwezig is in ons lichaam, dan ontstaat 
urinezuur. Dit zuur wordt via de nieren verwijderd. Er 
ontstaat dus in dit geval slechts tijdelijk een toxische 
metaboliet. 
Deze gegevens pleiten ervoor om bij de verwerking van 
waterkers de temperaturen zo laag mogelijk te houden. 
Daarbij worden ook de vluchtige, wateroplosbare gluco-
sinolaten zo veel mogelijk bewaard.

Figuur 2: Chemische reactie tussen nitrilen (R-C ≡ N) en 
warm water

Enkele nitrilen die bij de hydrolyse van waterkers kun-
nen ontstaan zijn: 3-phenylpropionitrile en ω-methylthio-
alkyl-nitrilen [60, 61]. Hoewel de auteurs die we raad-
pleegden ‘hogere’ temperaturen verantwoordelijk stellen 
voor de vorming van een procentueel hoger aandeel 
van nitrilen in de hydrolyseproducten, dienen verdere 
studies hier meer duidelijkheid in te verschaffen.

De synergie van stoffen in een plant is belangrijk. Het 
wordt meer en meer duidelijk dat waterkers als geheel 
interessante perspectieven biedt in de oncologie. In dit 
artikel kwamen enkel glucosinolaten en hun hydroly-
seproducten aan bod. Waterkers bevat echter ook 
chlorofyl, flavonoïden, vitaminen, mineralen en spo-
renlementen, vetzuren en andere stoffen die positief 

   t°
R - C ≡ N  +  2 H2O  →  R - C = O  +  NH3 

      OH

Een voorbeeldberekening van inname van een 
gram DW waterkers als voedingssupplement in 
poedervorm. Stel dat dit poeder het volgende bevat 
(gebaseerd op gegevens in tabel 1): 

• 20 mg (47,23 µmol) glucona-
sturtiine 

• 7 mg glucotropaeoline
• 4 mg 4-methoxyglucobrassi-

cine
• 3,8 mg glucobrassicine
• 2,5 mg glucobarbarine
• 0,8 mg glucoibarine
• 0,5 mg glucohirsutine

(MW 423,45854 g/mol)
 
(MW 409,43196 g/mol) 
(MW 478,466 g/mol) 

(MW 448,468 g/mol) 
(MW 439,45794 g/mol) 
(MW 478,57852 g/mol) 
(MW 492,6051 g/mol)

• 1,4 mg andere glucosinolaten (met arbitrair genomen 
een gemiddeld MW van 440 g/mol).

Stel dat het poeder via een vriesdroogprocedure tot 
stand is gekomen waarbij de temperaturen zo laag 
mogelijk zijn gebleven tijdens het productieproces. 
Zonder rekening te houden met eventueel al aanwe-
zige PEITC of myrosinase, kan berekend worden dat 
deze specifieke hoeveelheid van 40 mg GS over-
eenkomt met ca. 93 µmol GS per gram gelyofiliseerd 
poeder (2 capsules van elk 500 mg).

Drie capsules, een aanbevolen dosis bijvoorbeeld, 
bevatten dan 140 µmol GS.
Indien 3 capsules dagelijks als supplement worden 
genomen, neemt men ongeveer 95 µmol GS uit 
de voeding (zie boven) plus 140 µmol GS via de 
capsules; in totaal dus circa 235 µmol GS per dag. 
Deze hoeveelheid benadert het gemiddelde voor een 
vegetariër. Het is een realistische en veilige dosis. 
Het gebruik van drie capsules zoals hierboven bes-
chreven, lijkt zinvol. 

# MW = molecular weight (molar mass), molecuulge-
wicht in g/mol, volgens vermelding in PubChem, be-
halve voor 4-methoxyglucobrassicine (internetinfo).
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kunnen interfereren bij kankerprocessen en evengoed 
preventief werkzaam zouden kunnen zijn.
Uiteraard dient men waterkersplanten of voedingssup-
plementen op basis van die plant te gebruiken die zo 
weinig mogelijk gecontamineerd zijn met zware metalen 
(arsenicum, cadmium, koper, kwik, lood en zink) of met 
aluminium. Residuen van pesticiden, herbiciden, en 
chemisch-industrieel afval zijn altijd ongewenst. Vergif-
tiging met pathogenen zoals mycotoxines, bacteriën, 
virussen en parasieten is mogelijk, maar een goede 
hygiëne, biologische teelt, goed bronwater en een 
industrievrije omgeving dragen in ruime mate bij tot een 
gezond product. Het wordt afgeraden om waterkers in 
het wild te plukken en te consumeren. Het gevaar voor 
besmetting met de leverbot-parasiet is dan namelijk 
reëel.
Allergie voor pollen of inhoudsstoffen van kruisbloe-
migen komt voor. Voor waterkers zijn geen gegevens 
bekend. 
Bij zwangerschap en lactatie zijn eveneens geen 
problemen bekend bij een normale consumptie van 
waterkers. Verdere studie is hier nodig omdat de lite-
ratuur daarover regelmatig terugvalt op teksten van de 
vijftiende en zestiende eeuw met foutieve conclusies. 
Dit gegeven kan eventueel het onderwerp zijn van een 
aparte publicatie.
Theoretisch kan gespeculeerd worden over de interactie 
van waterkers(stoffen) en medicatie, maar ook hiervoor 
is verder onderzoek vereist. Hierover zijn al enkele stu-
dies bekend, maar dit onderwerp werd niet besproken in 
dit artikel.

In de handel bestaan voedingssupplementen op basis 
van waterkers. Eerder al werd gewaarschuwd voor 
misbruik. Sommige producten bevatten nauwelijks of 
geen gluconasturtiine of PEITC. De reclames voor die 
producten bevatten soms strafbare medische claims en 
verkeerde onderbouwingen [63]. Verder wordt aanbe-
volen om een supplement te nemen dat nog voldoende 
chlorofyl bevat. 
Wanneer de verwerking van waterkers tot afgewerkt 
voedingssupplement niet te veel tijd in beslag neemt 
en wanneer er in het productieproces geen te hoge 
temperaturen worden gebruikt, vergroot dat de kans dat 
chlorofyl, glucosinolaten en hun hydrolyseproducten, en 
het temperatuurgevoelige enzym myrosinase in optima-
le concentraties aanwezig blijven. 
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NVF-nieuws

LEDENVERGADERING 10 NOVEMBER 2015
Tijdens de openbare bestuursvergadering/ALV van 8 

september 2015, heeft dr. M.T.I.W. (Marij) Schüsler de 
NVF-voorzittershamer van dr. C.J. (Kees) Beukelman 
overgenomen.
Op dinsdag 10 november 2015 van 16.00-18.00 uur in 
Beek (bij Nijmegen) zal de bestuurs-/ledenvergadering 
plaatsvinden over de begroting voor 2016, waarbij er 
dan tevens een verkiezing van nieuwe bestuursleden is. 
Bij deze worden alle NVF-leden hiervoor uitgenodigd. Er 
wordt tijdens deze vergadering afscheid genomen van 
de oude bestuursleden Kees Beukelman en Kiauw de 
Munck-Khoe, die na 12 jaar bestuurslidmaatschap niet 
herkiesbaar zijn. Marij Schüsler en Stephan Horsten zijn 
wel herkiesbaar. 
Margo Huijben is kandidaat-bestuurslid. Leden die wen-
sen deel te nemen aan deze vergadering zijn van harte 
welkom. U kunt dit tot uiterlijk 1 november laten weten 
aan het NVF-bureau (nvf@fyto.nl), dan sturen wij u de 
stukken en verdere informatie over de locatie toe. Indien 
u zich kandidaat wilt stellen voor een bestuursfunctie 
kan dat ook tot 1 november; stuurt u dan een kort cv 
mee en uw beleidssuggesties. Ook indien u verhinderd 
bent, en losstaand van deze vergadering, zijn uw op-
merkingen en suggesties aan het bestuur altijd welkom.

E/S/C/O/P BRENGT NIEUWE MONOGRAFIEËN UIT
Nog steeds worden door het wetenschappelijk 

comité van E/S/C/O/P (European Scientific Cooperative 
On Phytotherapy) nieuwe monografieën gepubliceerd 
en worden de oudere versies herzien. In het algemeen 
zijn de monografiën als pdf-bestand te downloaden na 
betaling van 20 euro (met een visa- of mastercard of via 
paypal). Deze monografiën zijn een absolute must voor 
iedereen die kruidenproducten maakt. 
De complete lijst, en een gratis voorbeeld (van Cimicifu-
ga), is te vinden op www.ESCOP.com.

Nieuwe ESCOP-monografieën
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THEMA’S VAN HET NTVF IN 2016
U heeft het waarschijnlijk al opgemerkt: de beloofde 

thema’s ‘geriatrie’ en ‘pediatrie’ zijn in 2015 door de vele 
artikelen over kwaliteit en gebruik van natuurproducten 
bij dieren in de zomereditie niet aan de orde gekomen. 
In 2016 wordt dit goedgemaakt met voor elk van deze 
onderwerpen een eigen themanummer.
Hieronder volgt de planning voor 2016, waarbij de 
redactie altijd probeert om ruimte te vinden voor actuali-
teiten en opiniestukken. Wilt u een bijdrage leveren aan 
deze genoemde thema’s? Neem dan tijdig contact op 
met de redactie via nvf@fyto.nl.

Nr. 1: Fytotherapie in de geriatrie, met onder meer 
aandacht voor de specifieke farmacokinetiek; choles-
terolverlaging met behulp van planten; pijnbestrijding 
bij artrose; aromatherapie in verpleeghuizen in België 
en een werkzame plantenstof bij Parkinson.

Nr. 2: Nieuwe productiemethoden, gericht op een betere 
absorptie van werkzame plantenstoffen, zoals nano-
technologie en toevoegingen; vitamine B12 uit plan-
ten; kwaliteit en teelt; NVF-innovatie project.

Nr. 3: Pediatrie (welke fytotherapeutica zijn veilig voor 
kinderen?) en onder meer aandacht voor ADHD en 
COPD. Tevens komen enkele onderwerpen uit de 
etnobotanie aan bod, zoals de cocaplant en het thema 
reverse pharmacognosy.

Nr. 4: Fytotherapie bij dieren, waarbij de focus deze 
keer ligt op de pediatrie en geriatrie bij huisdieren. Te-
vens zullen de veterinaire topics van recente GA-con-
gressen worden samengevat. 

RECTIFICATIE
In het NTvF jaargang 28, nr. 3 (zomer 2015) is op 

pagina 20 (in het opiniestuk van J. van Elderen over 
kruidenwetgeving) door een misverstand bij de eindre-
dactie en opmaak iets fout gegaan.
De slotzin van het artikel is hierbij bovenin het kader 
terechtgekomen (en had daar dus niet moeten staan). 
Deze zin had moeten luiden: ‘Al met al wordt de route 
langs een registratie als geneesmiddel (traditioneel 
kruidengeneesmiddel of homeopathisch middel) als on-
aantrekkelijk ervaren en ligt verkoop als een voedings-
supplement meer voor de hand.’

Korte berichten

NIEUWE OPLEIDING CHINESE KRUIDEN-
GENEESKUNDE VAN START

In oktober 2015 start de opleiding Chinese kruiden-
geneeskunde Chinese Herbs Education, een samen-
werkingsverband van TCM-postgraduate, International 
Lectures, OTCG (België) en Yan Schroën op het gebied 
van acupunctuur en Chinese kruiden. Tijdens deze 
tweejarige opleiding staat kennis van de klassiek inge-
deelde Chinese Materia Media centraal; met aandacht 
voor onder meer fytofarmacologie en fytofarmacogene-
se, het ritme van de seizoenen, keukenkruiden en en-
kelvoudige kruiden versus kruidenformules. Daarnaast 
wordt ingegaan op diagnostiek. 

Het minimale instroomniveau is BVO (Basis Vakoplei-
ding Chinese Geneeskunde). 

Voor meer informatie zie www.chinese-herbs-education.
com.

WORLD HEALTHCARE FORUM 22-24 
NOVEMBER 2015

Prof. Jan Verhoef en Harm Snippe nodigen NVF-leden 
uit voor de tweede editie van het World Healthcare Fo-
rum in het World Forum in Den Haag. Het Forum brengt 
tal van nationale en internationale leaders in healthca-
re bij elkaar om te discussiëren over de verschillende 
thema’s rondom Global Healthcare in de toekomst. 
Het gaat om een driedaags forum dat zal bestaan uit 
internationale presentaties, paneldiscussies en sessies 
in kleinere groepen.
De doelgroepen zijn professionals uit de verzekerings-, 
life-sciences en pharmawereld; vertegenwoordigers van 
de overheid, gezondheidsinstellingen, NGO’s, suprana-
tionale organisaties en academia, studenten en young 
professionals in de gezondheidszorg. 
De belangrijkste thema’s van het World Healthcare 
Forum 2015 zijn toegankelijkheid, innovatie,  kwaliteit, 
duurzaamheid, value-based healthcare, kostenbeheer-
sing en preventie. 
Het ministerie van VWS ondersteunt het WHF als be-
langrijke partner en zal ook een aantal sessies organi-
seren.

Voor uitgebreide informatie, programma en inschrijving 
zie www.worldhealthcareforum.com.

NOBELPRIJS VOOR ONTDEKKING ARTEMISININ
Youyou Tu, een farmacologe bij de China Academy 

of Traditional Chinese Medicine (tegenwoordig ge-
naamd de China Academy of Chinese Medical Scien-
ces) in Beijing ontving op 5 oktober 2015 een gedeelde 
Nobelprijs voor de geneeskunde. Tu heeft eind jaren 
‘60 vanuit het traditioneel bekend gebruik van Artemi-
sia annua tegen malaria het geneesmiddel artemisin 
ontwikkeld. In die tijd werden de gebruikelijke medicij-
nen tegen malaria - chloroquine en kinine - onbruikbaar 
door resistentie. Vanaf 1967 zette China een nationaal 
onderzoeksprogramma op om nieuwe therapieën te 
ontdekken. Hiertoe werden 2000 veelal Chinese krui-
dengeneesmiddelen gescreend, waarbij een Artemisia 
annua-extract de beste antimalaria-activiteit vertoonde. 
In 1972 hebben onderzoekers hieruit artemisinin geïso-
leerd. Tu was onbewist de leider van dit wetenschappe-
lijk project, maar zij heeft in China nooit erg veel erken-
ning gekregen voor haar prestatie.
De andere twee winnaars waren de gezamenlijke 
ontdekkers van avermectine, een natuurlijke verbinding 
tegen parasitaire rondworminfecties.

Bron: www.nature.com/news/anti-parasi-
te-drugs-sweep-nobel-prize-in-medicine-2015-1.18507.



puur en werkzaam
www.vitals.nl 

Vitals introduceert 5 biologische 
kruiden met uniek extractieproces
Waarschijnlijk kent u deze 5 kruiden en weet u ook wanneer u ze zou adviseren. En u begrijpt het belang van biologische 
kwaliteit bij plantaardige voedingssupplementen. Daarom vertellen we u hier graag wat meer over de voordelen van het 
gekozen extractieproces.  

De kruiden worden geselecteerd op het hoogst mogelijk gehalte actieve bestanddelen, hierbij spelen bijvoorbeeld 
variëteit en oogstseizoen een rol.  Maximaal 24 uur na de oogst worden de kruiden ter plaatse ingevroren om te voorkomen 
dat het gehalte aan werkzame stoffen terugloopt. Daarna worden de nog bevroren kruiden onder lage temperatuur tot 
fijne deeltjes vermalen en worden de werkzame stoffen geëxtraheerd met een oplossing van water en alcohol. 

Extractie is van belang omdat de werkzame stoffen zich deels intracellulair bevinden, omgeven door een celwand van 
cellulose die wij niet kunnen verteren. Door achter elkaar verschillende verhoudingen van alcohol en water te gebruiken, 
worden zowel wateroplosbare als vetoplosbare stoffen geëxtraheerd wat resulteert in een zo breed mogelijk scala aan 
werkzame bestanddelen. Hierna wordt de alcohol verdampt in een vacuüm en bij lage temperatuur om de integriteit 
van de kwetsbare stoffen te behouden. Als laatste stap wordt het water onttrokken in een vacuüm bij -70 °C waardoor 
een droog poeder ontstaat dat gecapsuleerd wordt in vegetarische capsules en wordt verpakt in blisters. Nergens in het 
productieproces vindt verhitting van de kruiden plaats. 

Zoals u ziet sluiten deze nieuwe biologische kruidenpreparaten naadloos aan bij ons credo puur en werkzaam en we zijn 
daarom zeer trots op deze nieuwe toevoeging aan ons assortiment.  
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Kruidenquiz

UITSLAG ZOMERQUIZ 
(NTVF JAARGANG 28, NR. 3)

Van links naar rechts luiden de botanische en 
Nederlandse namen als volgt:
1. Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., moederkruid. 

Dit is een van de bekendste geneesplanten van 
Europa en een veelgebruikte plant bij migraine. 
Recentelijk ook in het nieuws gekomen door het 
EU-project Terpmed: de inhoudsstof parthenolid 
(een sesquiterpeenlacton) met een anticarcinogene 
werking.

2. Erigeron annuus (L.) Pers., zomerfijnstraal. Deze 
plant is een invasieve exoot in Europa. Het land van 
oorsprong is Noord Amerika. De thee van het verse 
kruid wordt daar gebruikt als remedie tegen onder 
andere niergruis, diarree en capillaire bloedingen. 
Hiernaar is echter nog geen wetenschappelijk 
onderzoek gedaan; wel naar de pijnstillende 
werking van de Afrikaanse verwant E. floribundus.

3. Tanacetum balsamita L., balsemwormkruid. Dit is 
een vrijwel vergeten geneesplant voor onder meer 
menstruatieklachten; daarnaast is het ook nog altijd 
de vulling voor een streekgerecht uit de omgeving 
van Mantova (Italië): Tortello amaro, een soort 
ravioli.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Chamaemelum nobile (L.) All. of Anthemis nobilis 
L., Roomse kamille. Deze plant kent globaal 
dezelfde toepassingen als de gewone kamille 
(Matricaria recutita), zoals ontstekingsremming 
en krampstilling, maar is in tegenstelling tot de 
laatstgenoemde een meerjarige plant.

De opgave was erg moeilijk, mede doordat de 
foto minder scherp was afgedrukt dan we hadden 
gehoopt. Er is geen enkele 100% goede inzending 
binnengekomen. Degene die het dichtst bij de goede 
oplossing zat, en daarmee de gelukkige winnaar is van 
het Leerboek TEN, is Willy Arends-Derks. Een eervolle 
vermelding gaat naar Gerard Pesch voor een bijna 
correcte en bijzonder snelle inzending.

NIEUWE QUIZ
Deze keer een iets gemakkelijker opgave. Geen 

kruiden- maar boomblaadjes deze keer. Natuurlijk zijn 
ook deze planten medicinaal te gebruiken. Wie herkent 
de plantensoort waarvan deze bladeren afkomstig zijn? 
Stuur uw oplossing (vermeld dan voor afbeeldingen 
1 t/m 4 de botanische (Latijnse) namen, auteurs- en 
variëteitsnamen hoeft niet) naar het bureau (nvf@fyto.
nl). 

Er is weer een prijs die zal worden verloot onder de 
eerste 10 juiste inzenders (deelname alleen voor 
betalende leden en abonnees; redactieleden en 
auteurs van deze editie zijn van deelname uitgesloten). 
Deze keer is de prijs het unieke boek Ethnoveterinary 
medicines used for pets in British Columbia door Cheryl 
Lans (besproken in 2012, NTvF nr 4 door S. Halkes).



Hoe vaak in de afgelopen maand:

Nooit Minder dan 
1 op de 5 

keer

Minder dan de 
helft van de 

keren

Ongeveer de 
helft van de 

keren

Meer dan de 
helft van de 

keren

Bijna 
altijd

Score 

…  moest u gemiddeld ’s nachts het bed uit om te 
plassen? 0 1 2 3 4 5

…  moest u binnen 2 uur opnieuw plassen? 0 1 2 3 4 5
…  had u moeite om het plassen op 

te houden? 0 1 2 3 4 5

…  had u het gevoel dat uw blaas na het plassen 
nog niet helemaal leeg was? 0 1 2 3 4 5

…  gebeurde het tijdens het plassen dat 
de straal zwak was en enige keren onderbroken 
werd?

0 1 2 3 4 5

… had u last van nadruppelen? 0 1 2 3 4 5
…  moest u persen voordat de urinestraal 

op gang kwam? 0 1 2 3 4 5

Totaalscore:

Uitleg totaalscore
0-2  = geen plasklachten, 
3-7  = lichte plasklachten, 
8-19  = matige plasklachten, 
20-35 = sterke plasklachten.
Bij een totaalscore van 3 of hoger blijkt dat 
u mogelijk een aantal specifi eke verschijn-
selen van goedaardige prostaatvergroting 
heeft. Voor het stellen van de juiste diag-
nose dient u een arts te raadplegen.

U kunt de prostaattest ook online doen 
op: avogel.nl/prostaattest

*  Traditioneel kruidengeneesmiddel. Werkzame stof: Sabal serrulata. Lees voor gebruik de bijsluiter. Toepassing is uitsluitend gebaseerd 
op reeds lang bestaand gebruik. A.Vogel ProstaforceMed is verkrijgbaar bij de meeste apotheken. KOAG-nr: 11-0715-1140

100% natuurlijke 
oplossing bij plasproblemen
A.Vogel ProstaforceMed* is 100% 
natuurlijk en vermindert plasproblemen 
bij een vastgestelde goedaardige 
prostaatvergroting. Het is verkrijgbaar 
in een verpakking van 30 capsules en 
heeft een adviesprijs van € 13,99. 
De kwaliteit van het product wordt 
beoordeeld met een 8,8.

Natuurlijke oplossing 
bij prostaat- en 
plasproblemen
Meerdere keren per nacht plassen? Zwakke urinestraal? 
Nadruppelen? Dit zijn typische verschijnselen van een 

goedaardige prostaatvergroting. Maar liefst 50% van de 
mannen van 50+ krijgt hiermee te maken. De prostaattest 

kan helpen bepalen of er mogelijk sprake is van een 
goedaardige prostaatvergroting.Doe de prostaattest
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OOSTERSE WIJSHEID IN 
WESTERS GENEESMIDDEL

nek, rug en benen.

DIAO XIN 
XUE KANG
CAPSULES

Dioscorea nipponica
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